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DIVERSOS AUTORS (2003)
Luis Simarro i la psicologia científica a Espanya. Cent anys de 
la primera càtedra de psicologia
València, Universitat de València

Aquest magnífic catàleg de l’esdeveniment, ha estat possible gràcies a la 
bona entesa de la Universitat de València i de la Complutense de Madrid i dels 
nombrosos i prestigiats col·laboradors que s’hi han sumat. Menció especial mereix 
el professor Heliodoro Carpintero i Capell, antic degà de la Facultat de Psicologia 
de València i ara catedràtic de la Universitat Complutense. El Dr. Carpintero ha 
estat l’ànima de l’aniversari i de l’exposició itinerant que el bastí.

El volum està generosament presentat per una extensa nòmina d’autoritats 
acadèmiques, encapçalades pel rector de la UVEG, professor Tomàs Vert i, tot 
seguit, hi ha l’apartat dedicat al «Llegat Simarro», a càrrec dels professors:

– Carpintero: «Desenvolupament de la Psicologia contemporània».
– Campos Bueno: «Simarro, deute d’honor». I
– Bandrés: «Simarro, catedràtic de la Universitat».

Ara s’inclou una selecció de «Testimonis» presentats per: Marina Romero, 
Miquel Siguan, Francisco Secadas, Jesusa Pertejo, Mariano Yela, Luis Pinillos i 
Francisco Santolaya. Cadascun dels autors esmentats reflexiona, des de la seua 
perspectiva existencial i científica, envers la Psicologia i els seus viaranys, en el 
nostre context i en altres contextos i moments.

Apareix, tot seguit, un apartat titulat «Catàleg» i que abasta:

– Els anys de formació de Simarro.
– El seu compromís amb la ciència i la societat.
– Els inicis de la Psicologia experimental.
– Els psicòlegs a l’exili.
– La consolidació d’una ciència i una professió.
– Selecció d’obres pictòriques.
– Instruments de Psicologia...

Per acabar amb unes referències cronològiques:

– L’època de Luis Simarro (1851-1921) i
– De la càtedra de Psicologia experimental als nostres dies (1897-1982).



122 Recensions

Finalment, s’afegeix una English translation i un Índex onomàstic.
Tot plegat un document escrit i gràfic memorable, d’acord amb la figura a 

la què es ret homenatge, el Dr. Simarro. I editat tan acuradament que esdevé una 
joia bibliogràfica: el tipus de paper, l’estructura del contingut, la variada tipografia 
emprada, les nombroses fotografies –rememoradores de temps i contextos-, la 
incorporació d’obres de Sorolla, gran amic de Simarro i a ell referides, les nom-
broses il·lustracions de gran qualitat, les reproduccions de textos, de portades 
de publicacions i d’instruments, que han estat exhibits en la magnífica exposició 
itinerant del centenari. Tot això confereix al «Catàleg» que recensionem, la con-
dició d’una publicació excepcional.

TONI COTS. Psicòleg



Col·laboració a l’Anuari

L’Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia és una revista 
científica de psicologia interessada en la difusió de treballs originals, científics, 
tècnics i professionals. Aquests treballs poden ser de naturalesa teòrica o empírica, 
amb especial interès en aquells que presenten una síntesi de la tasca realitzada i 
els resultats obtinguts per unitats d’investigació establertes, que presenten una 
perspectiva en un camp o àrea científica o professional delimitada, amb revisió de 
la bibliografia i la seua integració i que oferesquen resultats empírics novells de 
caràcter experimental o d’estudis de camp, que presenten perspectives de treball 
aplicat i mètodes professionals.

L’Anuari està particularment interessat en articles que oferesquen una perspectiva 
d’un camp de treball i que situe, en aquest camp, els desenvolupaments i les apor-
tacions particulars, que les unitats i les línies d’investigació i grups de treball estan  
realitzant a les nostres universitats, i que contribueixen a desvetllar la manca d’infor-
mació sobre l’estat de desenvolupament i innovacions en Psicologia.

Aquesta funció, intencionadament divulgadora i didàctica del treball científic, 
ha de contribuir a la informació mútua entre investigadors d’àrees distintes i a 
afavorir la integració de nous investigadors i professionals, i complementa una altra 
característica de tota publicació científica: la d’oferir resultats nous, mètodes nous i 
reflexions teòriques noves.

Un apartat anomenat «Assaigs» és obert a una discussió més informal, envers  
temes d’investigació i professionals o altres, sobre el desenvolupament de la psico-
logia en el món i moment actual.

Els treballs tramesos seran sotmesos a revisió i el primer autor rebrà indicació 
de la seua recepció i, posteriorment en cas de ser acceptats, de les correccions de 
revisió oportunes.

L’Anuari està interessat a divulgar els llibres de psicologia de nova aparició 
en l’àmbit valencià, i particularment els editats en la llengua del territori. Els autors 
o editors que estiguen interessats en la publicació d’una ressenya o una recensió 
han de trametre un exemplar de les seues obres perquè es valore la possibilitat de 
publicar-ne’n. Així mateix, L’Anuari admet i valora la publicació de recensions de 
llibres d’interès actual, editats en qualsevol llengua.



L’Anuari es publica íntegrament en valencià, llevat d’un breu resum en anglès 
de cada treball. S’admeten treballs en castellà, però seran traduïts al valencià abans 
de la seua publicació. Per a un control més directe del vocabulari científic, que en 
alguns camps ha de ser novedós, se suggereix als autors que utilitzen, directament, 
els serveis de traducció i correcció d’estil de les universitats i els centres oficials, 
abans de trametre els originals. Els texts rebuts directament en valencià tindran 
preferència, en la seua edició.

L’Anuari és obert a la divulgació de notícies, activitats, congressos realitzats 
per associacions de psicologia, organitzacions, col·lectius o entitats i a la difusió de 
les activitats de les associacions de psicologia vinculades a la Societat Valenciana 
de Psicologia.

NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS

1. Trametre l’original i dues còpies del treball al director de la revista: Departament 
de Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Av. Blasco Ibáñez, 21. 46010. 
València.

2. En cas de trametre el text en valencià, envieu el document en disc, a més de les 
còpies impreses, i assenyaleu el sistema i el processador de texts i la versió utilitzada 
(Word Macintosh, Word PC…), incloent-hi una còpia en ASCII («Només text»). 
Així mateix, els gràfics i les taules s’han de trametre impreses, numerades amb els 
corresponents peus i en disc, assenyalant el processador utilitzat. Generalment, per 
a què els gràfics i taules puguen ésser reproduïts directament de l’original imprés, 
cal que presenten una bona qualitat gràfica, a més de ser imprescindible no excedir 
en dimensions de 12 x 17 cms.

3. Els treballs han d’anar acompanyats d’un resum en anglès. Les referències i tots 
altres aspectes, segons les normes internacionals.



Suscripció a l’Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de 
Psicologia

OPTEU PER:

ORDINÀRIA: 18 €

ESTUDIANTS: 12 €

ORDINÀRIA:  10 €

ESTUDIANTS:  6 €

ENTITAT BANCÀRIA

SUCURSAL

ACREÇA DE LA SUCURSAL

Entitat Sucursal DC Núm. de Compte

Signatura d’autorització:

Retalleu per la línia de punts i remeteu signat al: Director de l’Anuari:
Prof. Marc Antoni Adell
Facultat de Psicologia, Dept. Psicologia Social 
Avgda. Blasco Ibàñez, 21
46010 València

Inscripció anual a la Societat
Valenciana de Psicologia
i a l’Anuari conjuntament: 

Subscripció anual a l’Anuari 
de Psicologia de la Societat 
Valenciana de Psicologia: 

Forma única de pagament: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

NOM I COGNOMS

ADREÇA COMPLETA

TELÈFON
OPTEU PER:
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