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L'Anuari de Psicologia de la Universitat 
de Barcelona ha dedicat un número mono- 
grific a la Psicologia Genetica de Jean Pia- 
get. 

Molt ens complau disposar d'una serie de 
treballs sobre les aportacions teoriques i me- 
todologiques del gran pensador i científic 
així com d'un seguit d'estudis inspirats en la 
Psicologia Genetica i realitzats per investiga- 
d o r ~  i professionals del nostre país. 

El tema s'introdueix a partir de tres arti- 
cles de caricter historie. 

Piaget i ek sew orígens cient@cs ~Ji'loso- 
Jics per Antonio Caparrós. L'autor fa una 
presentació dels corrents filosofics, científics 
i psicologics que donaren lloc al sistema pia- 
getii, alhora que posa de relleu la gran ca- 
pacitat d'organització i d'estructuració de 
Piaget per endegar a partir d'ells I'acció in- 
vestigadora. 

Piaget a Catalunya de Miquel Siguan, pa- 
lesa les relacions personals i científiques que 
s'establiren entre Piaget i Catalunya des del 
temps' de la Mancomunitat fins a una epo- 
ca rnés recent, Ilevat del període de la guerra 
civil, i asseiiyala la influencia que ha tingut 
tant pel que fa a la preparació psicologica i 
científica de psicolegs al nostre país com a la 
inspiració de recerques i (línies de treball. 

El treball de Cesar Coll i Christiane Gillie- 
ron, Jean Piaget i lescola de Ginebra: Itine- 
rari i tendencies actuak constitueix un tre-' 
ball cronologic molt ben documentat i ex- 
haustiu sobre els principals moments i etapes 
en l'obra de Piaget amb la finalitat de copsar 
millor les fites de cada rnoment: els orígens 
de la intel.ligencia, la genesi de les catego- 
ries fonamentals del pensament, fins als 
plantejaments mes recents, els quals queden 

resumits seguint els autors en els punts se- 
güents: la Iliscada progressiva que s'opera 
des d'una psicologia genetica cap a una 
psicologia del desenvolupament, des dei sub- 
jecte epistemic cap al subjecte psicologic in- 
dividual, i finalment des d'una psicologia 
que aspira a ser independent de les situa- 
cions particulars cap a una psicologia que 
cerca les seves explicacions en la mixima di- 
versificació possible de les situacions. 

Segueixen dos treballs que aprofundeixen 
temes ja desenvolupats pel mateix Piaget, 
I'aspecte de la construcció de la funció sim- 
bolica vinculada amb la comunicació, per 
Carme Triado i el de Mario Carretero se- 
guint la preocupació actual de 1'Escola de 
Ginebra per I'estudi d'estrategies. 

Carrne Triado en Activilats sensorio- 
motriw i simb6liques i adquisició del llen- 
guatge estudia I'evolució de la comunicació 
des del període sensorio-motor fins a I'apari- 
ció de la funció simbolica. Inicialment la co- 
municació entre el nen i I'adult és de caric- 
ter gestual (període pre-lingüístic); progres- 
sivament apareix la comunicació verbal Ili- 
gada a I'adquisició de la funció simbolica. 
De tota manera, durant un llarg període el 
gest acompanyari la paraula fins arribar a 
la plena hegemonia del llenguatge verbal. 

Altres articles del recull presenten des de 
diferents perspectives el factor cqmú d'apro- 
fundir sobre el paper del medi social en 
I'evolució psíquica del nen. Justament per- 
que Jean Piaget ha estat sovint criticat pel 
fet d'obviar aquest factor, ens sembla impor- 
tant que en un recull representatiu dels tre- 
balls fets dins la perspectiva piagetiana al 
nostre país, aquest tema aparegui amb un 
pes específic en els treballs presentats. 

Fent-nos nostre el que diuen els autors del 
primer article que comentarem, diríem que: 
~Piaget  no realitzi aquestes investigacions, 
pero si avui les podem fer uns altres, és, bo- 
na part, gricies a la seva obran. 

Aquest text pertany al treball de J. Pala- 
cios i P. Braza sobre Contextos del desenvo- 



lupament. Un exemple: El judici moral. 
Aquest estudi sobre les nocions de inhabili- 
tat, robatori i justícia immanent en el nen, 
seguint les adquisicions successives descrites 
per Piaget, posen de manifest que segons 
I'origen social, els nens segueixen un ritme 
diferent en I'adquisició de la moral autono- 
ma, trobant-se els nens de clase alta privile- 
giats en aquest sentit. La raó d'aquest desfa- 
sement és explicada pels autors per les prac- 
tiques educatives diferencials que es donen 
en les famílies. Per un costat verifiquen, se- 
guint BECKER (1964) que en les classes socials 
més afavorides economicament i cultural- 
ment, hi ha més tendencia a seguir una edu- 
cació democriitica, i per altra banda demos- 
tren que aquest fet influeix en I'adquisició 
de la moral autonoma per part del nen. 

Les practiques comunicatives distintes en 
la família segons I'origen de clase és també 
el punt de partenca del treball de J.D. 
Rarnírez-Garrido: Influencia de la socialit- 
zació en el desenvolupament de la represen- 
tació del món. El treball parteix de la hipo- 
tesi que en I'acte de definir i explicar els ob- 
jectes més allunyats de I'experiencia del nen 
és on té més pes la diferencia de classes so- 
c ia l~ ,  la qual cosa es demostra en els cas dels 
conceptes «sol» i eestrellau. 

El treball de J.A. Delval i C. Carretero, 
Un estudipilot sobre la comprensió del con- 
cepte de pak, revisa un dels primers estudis 
d'en Piaget i d'en Jehoda i estudia el tema en 
els seus aspectes geogriifics, geografics-espa- 
cials i Iogics. Els autors deixen de banda vo- 
luntariament, com expliciten a les conclu- 
sions, altres aspectes de la noció de país 
(polítics, administratius, etc.) que segura- 
ment els portarien a posar de relleu la im- 
portancia de la consciencia nacional viscuda 
pel medi social que envolta el nen. Els 
resultats indicant que la noció de país no es 
dona fins els 10-1 1 anys són posats en relació 
amb cóm I'escola tracta el tema. 

El treball de G. Sastre, M. Bassedes i R. 
Sellarés, La teoria de Piaget i la investigació 

psicopedag6gica representa un pas impor- 
tant quant a I'aprofundiment del paper del 
medi escolar en I'evolució cognitiva del nen. 
L'estudi descriu la genesi de la representació 
grafica demostrant que en el cas dels símbols 
grafics aritmetics I'adquisició d'aquests no es 
generalitzadora a totes les situacions si es 
realitza per associació amb el llenguatge ver- 
bal. El treball conclueix amb la necessitat 
que I'escola fomenti la construcció de dife- 
rents codis grafics no verbals per part del 
nen per menar-lo a descobrir la necessitat de 
sistemes de signes universals. 

Esperem que la lectura d'aquest recull 
suggereixi la realització de molts altres estu- 
dis que permetin avencar no solament en els 
coneixements de I'evolució psíquica del nen 
sino també en I'adequació de I'ensenyament 
a les diferencies que els individus plantegen 
en llur evolució. 

Núria SILVESTRE i BENACH 
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Pelechano, V .  y cols. 
Intervención psicológica 
Valencia, Alfaplus 1981, 456 págs. 

Tras el fulgurante e indiscutible reinado 
del análisis comportamental de clara rai- 
gambre skinneriana, durante la década de 
los setenta los tecnólogos de la conducta 
frente a una demanda social que exigía solu- 
ciones eclécticas fundamentadas en enfo- 
ques multidisciplinarios, tuvieron que volver 
sobre sus pasos y valorar de manera concien- 
zuda el camino recorrido. 

De esta autovaloración surge un enfoque 
renovador, que no rupturista, anclado en el 
análisis funcional y en la terapia conductual 


