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TRA'fTATO DELLE MALATTIE MENTALI. 

Seconda edizione interamente rifatta 
dei Pro/. Eugenio Tanzi ed Erne8to 
Lugam. - Società editrice libraria.
Milano. - Per la publicació de la se· 
gona edició de la seva coneguda obra, 
el Prof. Tanzi ha sol'licitat la colla· 
boració del Prof. Lugaro, successor 
de Lombroso a la càtedra de Torino. 

Aquesta edició serà molt més ex· 
tensa que la precedent; se compondrà 
de dos volums, si bé fins ara només 
ha sortit el primer. 

Conté el volum publicat la part ge· 
neral de la Psiquiatria distribuida en 
tretze capítols. En el primer estudíen 
els autors la 8èu del8 fenòmen8 p8í· 
quic8, i, després de curts preliminars 
històrics, fundant-se en la fisiología 
experimental, en la mielogènesi, en 
les recerques d'histología i en les de 
patología. humana, aniben a la con
clusió que existeixen a l'encèfal, a 
més dels centres sensorials i motors, 
altres centres unilaterals destinats a 
emmagatzemar els senyals o reliquies 
duraderes, però incompletes, de les 
sensacions, i que els processos senso
rials són fenòmens pluricel 'lulars i les 
cèHules polidinàmiques, és a dir, ac
cessibles a un cert nombre d'estímuls 
mínims subconscients i diversos. 

Les causes de les malaltíes mentals 
formen l'objecte del segón capítol. 
Les divideix en externes si obren di
rectament per medi de l'organisme 
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(somàtiques), de la psiquis (psíquiques) 
o per medi de les condicions tempo
ranies o estables de la societat, i in
ternes, contant-se entre les últimes la 
degeneració, l'herencia i la predispo
sició. Al parlar de les causes psíqui
ques fan notar l'enorme resistencia 
dels centres nerviosos a la fadiga i 
com sol ésser equivocat parlar d'ago
tament cerebral, i combaten l'expli
cació patogenètica de les psicosis fun
cionals o sense lesions conegudes se
gons les idees de S. Freud. Els proces
sos de degeneració no són fatalment 
progressius, ni molt menys, i sovint 
basta una sola generació per al guari
ment de l'estirpe. La predisposició, 
variable segons l'edat, la raça i altres 
circumstancies, presenta graus molt 
diversos, devegades insignificants i al
tres de tendencia fatal i ineludible. 

En el capítol tercer hi ha condensat 
l'estudi histo-patològic de les malaI· 
tíes mentals començant per les lesions 
macroscòpiques (defectes de desenrot
llament, esclerosi tuberosa, tumors, etc.) 
i acabant pel' les perturbacions ele
mentals del mantell cerebral Els au· 
tors se detenen en les lesions de les 
cèHules i fibres nervioses, dels vasos i 
de la neuralgia, demostrant com els 
quadros histo-patològic!l ben precisos 
de certes formes morboses són cons
tituits per un conjunt de lesions de 
tipu,¡ divers, no existint, en conse
qüencia., lesions característiques. 
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Les sensacions i la percepció, objecte 
del capítol quart, la memori a, el pen
sament, els afectes, els in . .,tints, la 
voluntat i l'expressió, materia cada 
una d'aquestes dels capítols succes
sius, són estudiades en llur fisiología 
i en llur patología. L'explicació del 
mecanisme de les aHucinacions, es
tudiat en el capítol quart, es funda en 
l'existencia de centres encarregats de 
rebre les impressions i d'altres distints 
destinats als records, però conexionats 
amb els anteriors gracies a vies centrí
petes i centrífugues; en condicions nor
mals, els primers sols reflecteixen la 
realitat exterior; mes si per causes pa
tològiques rcflecteixen Iu, imatge men
tal, reaccionaràn de la única manera 
que saben, ço és, mediant imatges 
sensorials tan intenses i vives com les 
d'origen extern. 

Els trastorns de la memoria poden 
afectar la formació de les reliquies mne
mòniques, llur reconeixement i fins 
consistir en la destrucció dels records 
donant lloc a diversos complexes as
simbòlics, a la ceguera i sordera psí
quiques, en les quals els objectes se 
veuen i els sons sc senten, però sense 
ésser reconegut.'3, a l'estereognosia quan 
ataca les imatges recollides amb el 
sentit tàctil i muscular, etc. Les per
turbacions de la identificació dels re
cords e:x.-plica les anomenades il'lusions 
o aZ'Zucinacions de la memoria; llavors 
els subjectes prenen com a realment 
succeits els productes de llur fantasía, 
de llurs somnis O lectures. 

Les idees, materia del capítol sisè, 
depenen en la combinació dels ele
ments de les representacions o records, 
i a elles s'arriba de dues maneres: per 
l'abstracció i per l'associació. Llur pa
tología pot afectar al patrimoni ideatiu, 
a aberracions en llur gènesi i en alguns 
casos s'explica; tal succeeix en les ob
sessions i id.t-e8 fixe8, únicament per la 
vivacitat excessiva de llur contingut 
afectiu que les imposa a la conciencia. 
Els deliris són errors de judici, pro
ducte d'una forta tensió passional, 
acompanyats d'una fe intransigent i 
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superior a la crítica, a l~ lògica i a 
l'experiencia; el nexe const nt que o. is
teix entre'l tipus del deliri i el del per
turbament afectiu Rón la prova més 
vàlida do llur relació. 

L'afectivitat inclou rl secret més 
íntim de l'activitat pf\Íqu 'ca. A l'ocu
par-se de l('s variacions :patològiqu s 
de la tonalitat afectiva, d ls estats 
depressius i d'exaltament, els autors 
no accepten els e tats mides segons la 
concepció krrepeliniana, perquè aqu Rt~ 
prescindiría de la dependencia, sempre 
existent, cntre'l colorit afectiu, la idea
ció i l'activitat psico-mo ra. 

La voluntat és un re uItat de la 
combinació de diversos p ocessos psí
quics; en això i cn el po seu: òrguens 
propis es funda la seva autonomía. 
Gran influencia donen el.: autors a la 
tensió afectiva en els Mtes volitius, 
i a ella redueixen la 8ublimaci6 de 
Freud. Ells combaten el I,ragmatisme, 
car no conceben fe sense una veri
tat que es podrà cercar, no elegir, i 
perquè el vigor de la vol ntat ix dels 
sentits, de la raó i del sOl timent, mai 
d'ella mateixa. Entre'ls tats morbo
sos volitius, la catatoni omple bas
tantes pàgines; la cataton .a és un estat 
en el qua.l diferents tendencies contra
dietories impulsives auto~nàtiques sol
liciten els òrguens dels moviments amb 
resultat sovint nul, altre¡, lent, altreR 
contrari a tota lògica. 

Les diverses formes d a l'expressió, 
la mímica, la paraula i l' criptura són 
la manifestació més segu"a de la per
sonalitat psíquica. Al trac 'al' de l'afasia 
descriuen els autors, amb gran detall, 
les teoríes antiga i la de Marie, incli
nant-se per la primera. L'expressió 
mímica dels estats anímic I és tan llarga 
i minuciosa com mereu: tractant-se 
d'estats que en certes ocasions no 
ofereixen altra extrinsecació. 

L'examen psíquic i son àtic són in
closos en els capítols onz~ i dotzè. Els 
autors concedeixen escàs interès clínic, 
no psicològic, als recur os d'experi_ 
mentació psicològica, i la; psico-anàlisi 
i la hipnosi Rón combatudes per pro_ 
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vocar per sugestió resultats falsos i 
incomplets; l'observació i l'interroga
tori, la primera sobre tot, són els dos 
instruments d'ús més segur per a la 
pràctica psiquiàtrica. Els autors criden 
l'atenció sobre la dificultat diagnòstica 
de les aHucinacions i sobre el senzill 
que és el simular-les, i amb freqüencia 
fan observar els inconvenients de l'ex
plicació unilateral dels símptomes psí
quics i la necessitat de llur explicació 
sintètica. Als signes degeneratius, anys 
enrera tan de moda, els concedeixen 
una significació mediocre, quasi nul'la, 
per quant se refereix a les perturba
cions psíquiques, de les quals seríen 
indici segons les idees velles. Els re
cursos d'exploració serològica, les re
accions de Nonne, Wassermann, Ab
derhalden, etc., ocupen el lloc merescut. 

El darrer capítol és destinat a la 
classificació de les malaltíes mentals. 
Un cop demostrada l'enorme dificultat 
de les classificacions en Psiquiatria, 
passen a examinar llur evolució his
tòrica, com foren purament psicològi
ques al principi i com paulatinament 
s'han anat assimilant els altres crite
ris etiològic, histo-patològic, etc., de la 
Medicina per assemblar-se de cada dia 

més a les classificacions de les altres 
branques de la Medicina. L'esforç in
cansable de Krrepelin és analisat llar
gament, admirat sempre i no sempre 
acceptat. Per als Profs. Tanzi i Lu
garo, s'està lluny de conèixer bé en 
llurs propis límits totes les malaltíes 
mentals; a més, existeixen casos par
ticulars que deuen ésser considerats 
com a combinacions morboses, i, final
ment, nombroses són les formes de 
pas. Llur classificació, a la qual donen 
una valor molt relativa, purament 
metodològica, és semblant a la de 
Krrepelin, i, acceptant un criteri mix
te, no sols etiològic o psicològic, co
mença amb les malaltíes causades per 
agents exògens, alcoolisme, morfinis
me, sifilis cerebral, paràlisi progressi
va, etc., segueix amb aquelles altres 
en què els factors exteriors i constitu
cionals semblen equilibrar-se quasi, 
psicosis senils i pre-senils, demencia 
precoç, etc., i termina amb les malal
tíes d'evident origen intern, psicosis 
afectives, psicosis obsessives, histeris
me, epilepsia, neurosis traumàtiques 
i personalitats anòmales. 

JOÀN ALZINA l MELIS. 

Revistes 

JOURNAL OF PRYSIOLOQY (Vol. XL, 
n.O 1). -T. Graham Brown. -Sobre 
la naturalesa de l'activitat fonamental 
dels centres nerviosos; anàlisi del con
dicionament de l'activitat rítmica a la 
progressió; teoría sobre l'evolució del 
sistema nerviós. 
• 

S'ha considerat fins a.ra com a uni
tat funcional fonamental de l'activi-
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tat del sistema nerviós el reflexe espi
nal. Sobre la. corrent concepció morfo
lògica i funcional d'aquest s'hi han 
bastit diferents especulacions sobre 
l'evolució del sistema nerviós i ai xi
mateix sobre la manera d'ésser de.a.les 
seves funcions més complexes, per 
exemple la. progressió. 

Així, quant a l'evolució, s'ha parlat 
per uns de la primitiva aparició d'un 

• 
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mcCalli:mlC ::;imilar al dl' la cèI-lula 
neuro-muscular que més tan1 dómt 
lloc a l'aparició per !'leparat de lel:! por
cions constitutives de l'arc; i per al
tres s'ha dit (Hertwig) que de bon 
principi aquests elements van evolu
cionar simultaniament i per separat 
finH a constituir finalment el complexe 
de l'arc reflexe; i més recentment s'ba 
emèFl la teorÍa (G. H. Parker) segons 
la qual l'orgue efectol' (cèHula m\1S
cular primitiva) va evolucionar pri
merament i se li uniren més tard el 
receptor i la neurona intermediaria,. 

Quant a l'anàlisi funcional, prenent 
per exemple b. progressió dels mamí
fers es dirà en crua fórmula que l'acte 
de la progressió consisteix, conside
ra,nt una pota, en una alternació rít
mica de l'activitat que coneixem com 
a reflexe d'extensió i de la que conei
xem com a reflexe de flexió; i sempre 
deFl del punt de vi8ta de considerar el 
reflexe com la unitat funcional fona
mental, s'ha discutit sobre la major 
importancia dels reflexes extero-cep
tius (els evocats per l'estimulació de 
receptors tegumentaris) o dels propi
ceptius (els evocats per receptors méR 
pregons situats als muscles, tendonFl, 
articulacions, etc.). 

L'autor ha pogut demostrar, però, 
en un treball anterior, que l'acte do 
la progressió que pot ésser provocat 
a les potes posteriors d'un gat descer
vellat, per la divisió ràpida de la corda 
espinal toràcica inferior, pot aparèixer 
fins després d'haver estat destruit el 
mecanisme propi-ceptiu i l'extero-eep
tiu d'ambdúes potes posteriors. Aquest 
fet demostra, en primer lloc, que si 
realment l'acte, per allò que es refe
reix a una de les potes posteriors, és 
un complexe d'activitats reflexes, les 
porcions aferents de les quals no radi
quen pas necessaria.ment a la mateixa 
pota, i, en segón lloc, que l'actuació 
rítmica d'activitats no é!'l pas condi
cionada per estímuls aferents auto
generats que tinguin llur origen en 
cap de les potes posteriors, o pel cas, 
en cap de les anteriors. En el mateix 
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t1" ball es lllo::;trava. quo I 11::1 fcuòmcllH 
que segueixen a, la divis ' ó ràpida de 
la corda espinal toràcica. lnferior s'ini
cíen amb un e tat de flexió FIO tinguda 
i terminen amb un st t d'extel1flió 
sostinguda; i és en la fa e intermitja. 
quan hi ha un balanç m('FI o 11lCnyH 

igualat d'ambdúes activi ats, que té 
lloc l'acte rítmic de la pr 'gres !lió; amb 
això s'elimina la possi' ilitat d'una 
«Selststeurung» (autorre Ilació) peri
fèrica i neix la idea que la progressió 
sigui condicionada duran aquest estat 
de balanç entre les d\: es activitats 
oposades (flexió i extensió). Fets sem
blants han estat demo trats per al
tres fenòmens fàsics, pe' exemple el 
del «ritmic rebound» (rebot rítmic). 

El problema de la p gressió dels 
mamífers es planteja dOIllcs d'aqueAta 
manera: La progressió rUmica és con
dicionada per un balanç i! ualat de dues 
activitats centrals antagòniques; són 
aquestes d' origen fonamer,~talment peri
fèric? 

Si així fos podría. suposar-se que la 
progressió normal és condicionada per 
un balanç igualat de les activitats d'es
tímuls perifèrics pro duc lors de flexió 
i d'estímuls perifèrics productors d'ex
tensió conduits per neu ,ones que no 
hauríen pa.s d'entrar a la corda espinal 
necessariament a la ma'beixa regió a 
què pertanyen les pote examinades. 

Podría, en altre cas, s lposar-se que 
aquest balanç equilibrat dels esthnuls 
perüèrics antagònics re rodueix als 
centres un estat semblan1j al que fona
mentalment condiciona l'acte, i pot 
influir sobre aquest, per~ que la con
dició fonamental no és ]pas el balanç 
d'activitatfl perifèriques. 

Per a fer llum sobre aq lest problema 
l'autor ha emprès una serie d'experi
ments. Ha estudiat en e s ol fenomen 
de la «progressió narCÒl ica». En els 
gats, mentre són sota la influencia 
d'un anestèsic general ~ den presen
tar-se diferents movimell1 s de progres
sió, que varíen en 11m s propietats 
segons el grau i maner de portar-se 
l'anestesia.; aquests moviments han 
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estat estudiats en potes intactes i en 
muscles isolats. 

En una primera serie d'experiments 
va ser tallada la corda espinal a dife
rents graus de narcosi i en diverses 
condicions Els resultats d'aquests ex
periments semblen mostrar que si es 
ta.lIa ràpidament la corda espinal en 
un moment en què els moviments de 
la «progressió narcòtica» tenen lloc a 
un gran relativament lleuger de nar
cosi, hi ha, de primer, una fase en 
què el fenomen és abolit, i després una 
fase en què els moviments reapareixen 
i són d'una extensió i freqüencia de 
ritme majors que abans. Mostren també 
que els moviments poden ocórrer a 
nn grau pregón de narcosi, en el qual 
la divisió ràpida de la corda espinal 
produeix una reacció petita o nuBa. 
i que aquests moviments poden per
sistir allavors quasi bé inalterats. A 
aquest grau de narcosi el fenomen 
depèn, per tant, solament dels centres 
espinals lumbars, i no és allavors 
condicionat per l'activitat de centres 
~uperiors. Com que pel gat descerve
llat la divisió de la corda lumbar infe
rior és un dels més forts, probablement 
el més fort, dels estímuls productors 
de flexió, és probable que el fenomen 
de la progressió narcòtica. pugui ocór
rer quan els reflexes perifèrics han 
estat abolits per un narcòtic general 

, . 
qmmlc. 

En un;), segona serie d'experiments 
han estat estudiats els reflexes perifè
rics durant la «progressió narcòtica». 
exa.minant a diferents gra.ns de nar
cosi els moviments en muscles isolats, 
i aplicant estímuls reflexes als nervis 
aferents de la ma.teixa pota i de la 
contralateral posterior. En el grau 
de narcosi que l'autor anomena «com
parativament lleugera~ uns estímuls 
reflexes conserven llur acció nOl'mal, 
altres determinen efectes anormals, 
podent uns i altres influir sobre el 
fenòmen de la progressió narcòtica; 
altres finalment resten sense efecte. 
Dintre dels límits d'allò que l'autor 
anomena «narcosi pregona,) a un cert 
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grau d'anestesia, existint els movi
ments de «progressió narcòtica», res
ten ja sense efecte els estímuls contra
laterals; i a un grau més intens de 
narcosi, persistint encara els movi
ments de «progressió narcòtica», també 
els estímuls ipsilaterals arriben a que
dar sense efecte; els moviments de 
progressió narcòt,ica persisteixen fir 8 

a un grau d'anestesia en què l'animal 
és quasi bé mort, i sols persisteixen fi, 

més els moviments rítmics respira
toris. 

l!'inalment, en un darrer experiment 
foren estudiats els moviments de la 
«progressió narcòtica», després d'haver 
desaferentat, és a dir, privat deses 
vies aferents una de les potes poste
riors: van tallar-se totes les arrels 
espinals posteriors de la banda dret.'t 
de la corda espinal lumbar, a excepció 
de la primera arrel post-toràcica; al 
cap de quinze mesos fou sotmès l'a
nimal a l'acció d'un narcòtic general 
químic, i van aparèixer moviments 
de «progressió narcòtica') a la pota 
esquerra, és a dir, la no desaferentada; 
durant 50 segons els moviments foren 
unilaterals; després van cessar els mo
viments de la pota esquerra no des
aferentada, i ben aviat van presen
tar-se moviments similars a la pota 
dreta desaferentada, que foren aixi
mateix unilaterals; després d'uns 20 
segons els moviments de «progressió 
narcòtica~ esdevingueren bilaterals i 
estrictament alternats. Creu l'autor 
que pot dir-se que tots aquests experi
ments semblen mostrar que a un gran 
de narcosi en què els reflexes perifè
rics són abolits, pot tenir lloc un cert 
moviment rítmic complexe, i, per tant, 
que les neurones espinals eferents po
den mostrar un cert grau d'indepen
dencia. respecte a les neurones aferents 
i a alguns dels fenòmens d'inervació 
recíproca, quan són separades funcio
nalment de dites neurones aferents. 

Experiments anteriors a què abans 
s'ha fet referencia han demostrat qlle 
els fenòmens rítmics són condicionats 
en el balanç d'activitats fins a cert 
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punt equivalents, oposa.des ah; centres 
autagòllicl:! (o ~lllitjos centres»); però 
com que quan aquests centres 'ón 
activats des d'una. sola banda demos
tren una activitat arrítmica, resulta 
que no és justificat supo al' que el 
ritme sigui condicionat al còs cel-luJar 
individual o «mig centre.), in6 que 
aquest ritme deu ésser una funció de 
les IUutues interconcxions dels «mit
jos centres». Amb els experiments del 
present treball es demostra, però, 
que aquesta activació dels (<luitjo 
centres.) associats antagònics no és pa' 
llecessariament d'origen perifèric; de 
fet pot ésser produida per condicions 
similars a les de l'e¡;,tímul hemàtic ~\ 

la respiració. Per a explicar la produc
ció del ritme segons aquestes idees 
exposa l'autor la següent teoría: pot 
suposar-se que Ja neurona eferent es 
relaciona per medi d'alguna ramifica
ció lateral amb una neurona eferent 
antagònica, i pot així reprimir l'acti
vitat d'aquesta; aquesta relació ana
tòmica i funcional és recíproca. Quall 
una neurona és activada deprimeix l'al
tra, i tal depresf!ió di!!mÏnueix la po
tencia inhibitoria de la neurona de
presa sobre el primer «mig centre.); 
d'aquesta manera un petit estímul 
obrant sobre un mig centre donaria 
lloc a un «augment progressiu de 
l'activació,), que sería indefinit si no 
intervingués un factor limitant; aquest 
fa.ctor deu ésser un procés de fatiga 
en les conexions colaterals depresso
res. Així quan els dos «mitjos centre&» 
sigtún activats, si ho són en graus 
exa.ctament iguals hanríl} de suposar-!!e 
Ci ue no es produeix cap mena de fenò
IUen rítmic; mes si l'equilibri ef. des
trueix, ni que !!igui en gra.u pctití. siin , 
cap a un o altre costat, tindrà lloc el 
procés de l' «augment progressiu de 
l'activació», activació que anirà crei
xent fins que es trobi amb el límit 
imposat per aquest procés de fatiga o 
«depreciació de la. inhibició» de què 
s'ha parlat, procés de fatiga que dóna 
lloc a anar perdent \"30101' la inhibició 
que el «mig centre,) actiu exerceix 

• 
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SO bre l'altro; essent Boixí , l' act i va.ci6 
d'aque~t anirà en augmen i amb ella. 
creixerà la inhibició que 11 exerceix 
t'obre el primer, i tindrem ).ixí llU 1l0U 

procés de «augment progre siu ue l'ac
tivació» en direcció oposa<hi, al d'a.ban, • 
i que trobarà aiximateix on límit. CIl 

el «procés de depreciació de la inhi
bició., que actuarà també en direcció 
oposada a l'anterior; el creixement 
d'aquest donarà lloc a un nou lJi'oCéf:! 
de creixement de l'acti 'ació en el 
sentit primitiu, i així sUC<;les ivam nt; 
generant-se així el fono en rítmic. 

S'ha demostrat amb expniment quc 
la unitat fonamental d'ac 'ivitat en l 
sistema nerviós no és p s allò que 
anomenem el reflexe espinal. Demos
tren aquests experiments la indepen
dencia de la neurona ef rent, i fau 
pensar qne la unitat fo amental és 
l'activitat de la Ileuron~~ eferent o 
millor l'activitat. mutua lent condi
cionada. de les neurones eferents anta. 
gòniques associades (mitJloR centres), 
que plegades formen el el nt1'e; i que 
l'activitat primitiva del iatema ner
viós 08 veu en actes rítr cs tals com 
la progressió i la respit·ac' ó. 

Des d'aquest punt de ist.a apunta 
l'autor la idea que el re exe espinal 
deu ésser considerat co «un batec» 
i.'olat o desviat del fenomen rítmic. 
Hem vist que l'estímul fonamental 
de l'activitat rítmic:1 és duna natura
le~a semblant a la de l'es ímul hemà
tic a la respiració; però q e l'activitat 
nerviosa fonamental pot ésser aixi
mateix condicionada per tímuls peri
fèrics; és possible que aix.í com l'estí
mul hemàtic tendeix a acti~ar per igual 
els dos mitjos centres associats, l'estí
mul perifèric tendeixi a ¡ ctivar prin
cipalment (o exclusivame 1,) un d'ells. 
Es ent així, l'estímul poit ésser prou 
fort perquè el procés de fatiga de la 
inhibició sobre el centre antagònic es 
retrassi co. a suficient per uè l'estímul 
ja. no exerr.eixi a temps a.p activació 
eficient sobre aquest pentre (mig 
centre) antagònic. El re exe perifèrio 
pot ésser considerat com 'una. exagera-
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ció d'una o altra fase de l'activitat 
ritmica fonamental. 

Sobre l'apuntada independencia fun
cional de la neurona eferent, l'autor 
ha baf'tit una teorÍa sobre la manera 
d'ésser de l'evolució de la funció al 
sistema nerviós. Suposa que primiti
vament el «mig centre') estigué direc
tament exposat 81 medi que l'envol
tava, i al cap d'un quant temps va 
obrar una mena d'estat d'asfixia local , 
d'una manera semblant a com obra 
l' «estímul sang uinÍ», i aquest estat va 
provocar moviments grossers que te
nÍen per objecte canviar el medi que 
immediatament voltava el ser primi
tiu i que havía esdevingut inadequat 
per a la vida d'aquest. Sorgí allavors 
la primera coordinació en l'apariencia 
d'un sistema d'inhibició mutua entre 
«mitjos centres,) que mervaven efec
tors antagònics. En aquest punt esde
vingué possible l'activitat rítmica1 i 
11mb ella una més eficient locomoció 
de l'animal. Amb la complicació del 
sistema nerviós el primitiu estímul 
directe circumvoltant fou substituit per 
l' «estímul hemàtic,) indirecte, i va sor
gir el mecanisme nerviós aferent peri
fèric la funció del qual era perfeccio
nar els moviments de progressió i 
donar reflexes d'atac i defensa. 

R. CARRASCO FORMIGUERA. 

• 

ACTA MA'fHEMATICA, 1914. (Vol. 37) 
S. Wigert (Stockholm). Sur quelques 
fonctions arithmétiqt~es. 

L'autor estudia una funció aritmè
tica o de nombre 

1- 1 
)"1 + 1 

r P 'Jo , 
o(n)= rr 1 

'1=1 1-.2.-
Pa'l 

que és igual a la suma dels divisors del 
nombre n dividit pel mateix nombre n 
essent Pa'l els factors primaris del nom-
. b )' 1 À2 ' Àr p ra n = pp . ..... P . rova que 

al a2 ar 
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aquesta funció. o (n), fixat un nom
bre E per petit que sia, es pot trobar 
un altre n suficientment gran pol qual 
i per tots els següents 

o (n) > (I-E) eY log log n 

essent 

( 
1 1 ) y= lim 1 + -2 + ... + --log n = 

11 = oc n 

r OC

( 1 1) Jo I-e- h-¡ e- hdh=O,5772157 

constant que s'anomena d'Euler i que es 
tro ba en la teoría de les integrals eule
rianas. (Els italians anomenen aquesta 
constan.t de Mascheroni, com s'atri
bueixen el teorema d'A bel sobre l'im
possibilitat de resoldre les equacions 
df; grau superior al quart, el de Weier
strass, el de Lobatchewski, etc., amb els 
noms de teorema de Ruffinl, de Casso
rati, de Saccheri, etc.) D'això's de
dueix que 

. a(n) 
lun =eY . 

11 = oc log log n 

També dedueix mitjançant altres 
fórmules limitatories que 

7t2 
-x2 - 2:, o(n) (x-n) 

lim 12 ":::::"' . 1 
x = oc x log x 2 

X 1t2 1 
2:, o(n) log-=-x--Iog2 x-

II:::::'" n 6 4 
-a logx+b +0(1) 

aon 

1 ( 7t
2 

b=-¡- log 21t (Iog 27t + 2y) + 12 + 

+4A-y2) A=O,073 

n=OC 1 _ 
O(l)=x 2:, -2-VX 

.I-n 
1I>V '" 

• 

, 



Revistes 

1. 1 {1"(k+l) 
- 2k! Jf log x + 21c! k! -

} 
1 pk-I 

-log 27t X
k

- U (k-l)! + 

aon r es la funció d'Euler i Ik la fun
ció cilíndrica de Bessel de grau k, fór
mula també exacta quan K= l, aon 
1"(2)=I-y. 

Treball molt interessant i que proba 
els grans recursos de la moderna teoría 
dels nombres. Per la seva perfecta in
tclligencia l'autor recomana el (,Ha.nd
buch del' Lehre von del' Verteilung del' 
Primzahlen» de Landau. 

-Cmce Chisholm Young (Ginebra): A 
note ou derivates and differential coef
(u;ient.3. 

'l're ball senzill i molt instructiu sobre 
lel:! funcions continues. Rebutjat per 
fals el teorema de Duhamel i trobades 
per Weirstrass funcions continues sense 
derivada finita (perquè els seus ele
ments infinitessimals són sinm;oidals i 
no rectilinis) queden per establir les 
propietats generals de les funcions 
continues, treball verdadera ment tità
nic i al qual l'autor d6na valiosíssims 
elements. L'idea primordial del mateix 
és que la més petita de les derivades 
d'una funció per un valor x determinat 
de la variable amb increments positius 
o negatius no es més gran que el més 
gran amb increments de signe contrari, 
a excepció d'un conjunt nombra ble de 
valors; i per ço donada una serie de
creixent nombrable de valors superiors 
que tendeixen al valor x considerat, es 
pot trobar en general un altra. serie crei
xent de valors inferiors també tendint 
al mateix valor x tals que les raons di-

' f . ls f(x + h)-f(x) . f(x-k)-f(x) 
erenCla l l 

,¿ k 

tenen el mateix límit, que és una. de 
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les derivades simètriqu s de Iu. funció 
pel valor x de la varia ,le indopen
dent. Si nomcnem tg a i tg b ols va
lors màxim i mínim l'e ectivament 
d'aquestes derivades, la 'tja trigono-

mètrica tg~ «(t + li), definida per l'u.utor 

com a derivada mitia simètrica, oxisteix 
per tots els valors, menys per una so
rie nombrable, i és finit~L a oxcopció 
d'un conjunt discontinu de punta. 
L'autor fa al final fomlOses aplica
cions als teoremes fonam ntals ele les 
derivades i funcions inte rabIes. 

ACTA l\lA'l'¡IEMATICA, HJl4 (Vol. 37), 
(pàg. 155-238) G. H. HI~rdy i J. :K 
Littlewood (Trinity College, Cambrid
ge). Some problerns of diophantinc apro
ximation. 

La teoria dels nombr IS és objecto 
en nostres dies de molts treballs pro
fonds i difícils, usant-se els més com
plicats mètodes d'anàlis' en aquestes 
investigacions El treba que extrac
tem és un elels més típjlcs d'aqueixa 
materia, puix és extens i variat on els 
seus procediments, juntant les més 
:;enzilles ~mb les més cOllnplicades no
cions i fóra digne que dE,1 seu contin
gut f1e'n fes més ample discussi6. 

Conté due parts: la p imera intitu
lada La part fraccionaric¿ de nk 9 essent 
n i k nombres sencers l. positius i 9 
incommensurable, conté na introduc
ció i qua.tre capítols. E l'introducció 
exposa l'objecte d'aqut sta primera 
part que és provar tres te< remes: el pri
mor, senzillíssim, diu q\ e, donat un 
nombre incommensurable 9, es pot 
:;empre trobar una serie de nombret; 
:;encers ni' n2, ... n" . . . t~~ls que la part 
fraccionaria del productel n,9 tendeixi 
a un nombre qualsevol fi cat x comprès 
entre O i l o sia O<oc< l. A aquest se
gueix un seg6n teorema (~ e Kronecker) 
que diu que si 91, 92" • • 6m són irracio
nals independents (o si tals que no 

• 



ARXIUS DE L'I~STITUT DE CIENCIES 

existeix cap relació entre ells de la 
forma 

essent al, a~, . .. alll + I nombres sencers, 
no tots plegats nuls) i OC¡, OC2,' •• OCr" són 
nombres qualsevols entre O i 1 (o sia 
O < IX/) < 1) pot trobar-se una serie de 
nombres n r tals que la part fraccionaria 
dels m productes [que designen els 
autors per la notació (x)] 

tendeixin simultaniament ale nombro!:! 
OCI, OC2,' •• IX", donats quan l' creix inde
finidament. Quan totes les oc són zero, 
no és necessari fer cap restricció amb 
les O, ni suposar que totes són irracio
nals. 

Aquest segón teorema de Kronecker 
pot ésser generalitzat com ho fan els 
autors en aquest altre: Si O¡, O2 , ••• Otil 
són irracionals independents linealment 
i tenim mk nombres oc qualsevols, tals 
que O<oc<l, es pot trobar una serie 
de nombres sencers n r tals que els lí
mits de les parts fraccionaries dels mk 
productes 

(nr O ¡) , (nr O;!) , • • • , (nr 0,,1) 

(n~OI) , (n~02) , • • • , (n~em) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(n~OI) , (n~O:!) , ... , (n~O",) 

sien iguals als mk nombres donats 

OCu , OCl2 , ••••••• , OClm 

CX21 , CX22 , ••••••• , <X2m 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OCkl , OCk2 , ••••••• , OCklll 

Si totes les oc són zero no és necessari fer 
cap restricció a les e. 

En el primer capítol proven els au
tors el teorema de Kronecker; en el 
segón proven el propi. En el tercer estu
dÍen els criteris de convergencia de les 
series de nombres nr que satisfàn les 
condicions del teorema. Així deduei
xen sobre la funció 

[tal que els km productes 

I (nx 91l ) -OCX¡J I 
per un valor de 

n < <1>] 

l 
<

À 

una serie de teoremes per a fixar l'in
dependencia de dits criteris de O i oc. 
En el últim capítol estudíen la funció 
(f(n)9) essent f(n) una. funció qualsevol 
de n que pren valors sencers per a 
valors sencers de n; ja en l'introducció 
observen que aquesta funció no ten
deix a qualsevol valor arbitrari IX entre 
zero i hu, puix v. gr.: 

1 1 
n!e=E + n+ 1 + (n+ 1) (n+ 2) + .... 
essent E un nombre sencer i el reste 

, t't 1.., mes pe 1 que - 1 alXl no 
n 

pot acostar-

se a altre límit que zero. Els valors 
incommensurables O pels que necessa
riament (""O) tendeix a. o essent À" una 
funció sencera de l'argument sencer n 
formen un agregat discontinu de me
sura o potencia o (teorema de Bern
stein). Eis autors estudíen el cas par
ticular de I..,. = a", d'aplicació a les 
fraccions decimals sistemàtiques, que 
no són altra. cosa que multiplicacions 
per potencies de 10 (o de la base a) del 
nombre fraccionari o incommensurable 
donat. 

La segona part s'intitula: Les se1'ies 
trigonomètriques associades amb les fun
cions .3- el-líptir¡ues. No és més que la 
continuació d'un treball presentat en 
l'últim Congrés internacional de mate
màtiques celebra.t a Cambridge (Ingla
terra) en Agost de 1912. Es sapigut que 
segons el mètode de Jacobi la teoría de 
les integrals i funcions el'líptiques es pot 
començar per l'estudi de la serie 

+oc 
{} (x) = ~ e2~1IZ+'t'" 

-oc 

essent't un nombre quina part real sigui 



negativa. Si és p08itiva.la serie é~ divor: 
gent i si é.· o divergent o oscil'lant 1 

a.quest és el cas pa.rticular a que.es d~
diquen els autors. Les al(,reR funClons {lo, 

s'obtenen agregant a l'argument x un 
semiperíode o un semipseudoperíodc o 
els dos juntament. Fent x=o i t=7ti.è' 

i despreciant factorR i sumandos s~n
cers s'arriba a l'estudi de les tres sel'le. 

oc oc 
'lC ( 1)' " n-- 1t~ 
.<:J e 2 1: e,,21t~ 1: ( - 1 )" c"'''¡'' 
1 1 1 

per valors reals de x. 
Quan els valors de x són COmmensu

rables l'estudi de les oscil·lacions d'eixes , . 
series és senzillíssim; mes quan x es 
incommensurable és molt més compli
cat, i d'ell s'ocupa l'autor en tot el capí
tol primer. El mètode que usa és el dels 
residuus d'integrals curvi1íneas intro
duint un paràmetre O i una nova inva
riable independent z complexa; per 
exemple, la segona expressió és un caR 
particular de l'expresRió 

8~(XO) = 1: eV'~ cos 2Y7t1í 
'¡s.n 

quan 9=0 i n= ex: , i anàlogament per 
la primera i tercera expressió. Considc
rem doncR l'integral 

J ez> .. iz cos 2z7t9 X 7t cot 1tZ dz 

presa al llarg d'un contorn rectangular 
C COm indica la figura. La funció suo-

in 

o · 00 ' n , : 

-in .. -in 

integral té per punts singulars sola
ment els pòls de cot7tZ que són els nom
bres sencers O, l, 2, " .n. Aplicant, 
doncs, el teorema de Cauchy obtenim 
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" ¿ ' e'¡'r.i.l' t'os 2vr; , 
o 

= ~ P r e"r.i:r oos 2zr; cot 7tZ (h 
2i Jc 

en que P deRigna el signe -t: o - segons 

el sentit de l'integració i ICI, dneR: do la 

1: senya.len que els tormos inicial i final 
de la suma corresponents a, y=o i y= n 
ha.n d'ésser dividits per d IS, puix com 
es veu en la figura, el canvi d'integració 
!lo l'entorn d'aquests dos ralors éR un 
semicírcol sencer com pols tres. AqueRt 
recurs és conegut on tcorí de funcionfl 
i teoría superior dels nom res, i així C8 

redueix l'estudi de la Rerie al de l'in!('
gral donada. 

No entrarem en més de'~alls, puix eR 
veu clar l'artifici d'aquest procediment 
de substitució, del qual to aquest capí. 
tol n'és constant aplicació. En el segón 
i el tercer defineix respectivament a.}· 

tres propietats dels vàlor límits tro· 
bats en el capítol anterio i fa algunes 
aplicacions ales funcions Híptiques i 
a algunes series trigonon ètriques de 
Fourier que d'elles es detlueixen. No 
podem menys de recoman rals aficio· 
nats an aquests estudis al uest treball 
verdaderament interessant i instructiu 
que, junt amb altres amb ell conexes o 
al menys anàlegs, dóna u La bella idea. 
de l'e. tat d' un problema le matemàti
ques dels anys 1912-1914. 

ACTA MA'l'HEMATICA , 1914 (Vol. 37) , 
Georges Rómoundos (Ath nes). Eur les 
familles de Fonctions multij rmes admet. 
tant des valevrs exeeptÍ<mn~~lle8 dans un 
domaine. 

• 
En els «Comptes rend ls » de l'Aca· 

demia de Ciencias de Parí del ur !:le· 
mestre 1913 (Tomo 156) donà l'autor 
una idea g'3neral deL'i pri cipals resul· 
tats d 'aqueix treball. P den veure '!:l 
I,er Sudes familles de fonet ons algébro:¡. 
des (pàg. 862-865). 2.6n E r les sérif8 
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et les larnilles de fonc,tions al{}ébroïdes 
dans un dornaine (pàg. 1141-114i). 

S'anomenen funcions algebroídes let> 
multiformes que tenen un nombre finit 
de valors i que és sabut que si no tenen 
en tot el pla de representació altra sin
gnlaritat essencial que punts de ramifi
cació tals que és possible construir la 
superficie de Riemann corresponent, es 
redueixen a funcions algèbriques ordi
naries. La definició d'una funció alge
broíde u=A(z) es fa per medi d'una 
equació de grau a entre u i z essent n el 
nombre de valors de u corresponents a 
cada valor de z. Aixi 

essent A1(z), A 2(z),." A,,(z) funcions 
uniformes de z (en el domini d'alge
broitat, si no és algebroíde en tot el 
pla). Es evident que les funcions així 
definides són algebroídes segons la defi
nició abstracta que al principi hem 
donat. 

L'intent especial de l'autor et>tà en 
provar UllS teoremes força interessants 
respecte de la convergencia o tendencia 
a un o molts límits simultaniament 
d'una serie infinita de funcions alge
broídes en un domini. Mes com ja ha 
tractat en altre punt (com hem indicat) 
aquesta materia fecundíssima, ens limi
tem a donar compte de l'últim teorema 
contingut en el. capítol XI d'aquesta 
Memoria que s'enuncía: Si una serie 
infinita de funcions algebroídes de y 
branques en un dornini D convergeix 
uniforrnernent, les y funcions-lírnits són 
tarnbé algebroídes i finites en el dornini 
D i llur nornl;re total de branques és 
igual a y. Aquest resultat que extén a 
les superficies de Riemann un bell teo
rema de Weierstrass (del qual es de
dueix amb molta facilitat) és una bri
llant prova de l'interès d'aquesta teo
ria. En els capítols VIII i IX fa l'autor 
algunes aplicacions a les funcions infini
tiformes. 
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