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Per tres metodes hem estudiat en el Laboratori de

Psicologia Experimental de la Mancomunitat de Cata-

lunya, les imatges mentals. El metode introspectiu, em-

prat per Ribot i Binet, per6 amb certes modificacions

nostres; el metode de comportament, i, finalment, un

metode absolutament objectiu. Farem nomes uns lleu-

gers aclariments sobre els dos primers, per insistir en el

tercer.

Per emprar amb profit el metode introspectiu es in-

dispensable ensenyar els subjectes d'experiencia a distin-

gir una imatge d'una associaci6. La imatge apareix en

la conciencia amb caracters d'espontaneitat, com d'al-

lucinaci6, quasi no hi interve ni el raonament ni la vo-

lu ntat. L'associaci6, per contra, es sempre conceptual.

En les nostres experiencies predomina la imatge vi-

sual en les seves varietats d'imatge concreta d'un objecte,

imatge simb6lica, imatge substituida. La imatge audi-

tiva es mes rara. No hem trobat cap cas d'imatge

muscular. Els tipus mixtes s'acosten a les associacions.

Per estudiar la imatge per comportament, hem fet
tracar als nostres subjectes linees iguals amb els ulls tan-
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cats, i despres cada serie de subjectes expliquen com ho

han fet per obtenir la igualtat en els tracats. Dibuixant

amb calma, uns ho obtenen servint-se de la imatge del

punt de sortida i del punt final; altres, per comparacio

amb la imatge visual d'una linia concebuda com a model.

Si les conditions de 1'experiencia canvien, com, per

exemple fent dibuixar seguint el ritme d'un metronom,

les imatges precedents desapareixen; el cos pren una

altra actitud; el tracat esdeve rapid, accentuat i la cons-

ciencia es presa per una imatge de velocitat, que corres-

pon al comportament motor.

El procediment objectiu, absolutament nou, que vo-

lem explicar, consisteix simplement a seguir el curs de

la imatge mental inscrivint, amb cilindre horitzontal del

registre universal de Boulitte, els moviments inconscients

que en tots els subjectes acompanyen la imatge.

Hem pres com a excitants:

a) La vista de cossos en moviment ritmic i regular:

l'oscil•lacio d'un pendol d'un metre de longitud.

b) L'audicio del tic-tac del metronom.

c) La vista i 1'audici6 del metronom.

d) La representacio mental dels mateixos moviments.

e)) La representacio mental de moviments diversos:

marxa, cursa, moviments oscil•latoris, etc.

En tots els casos hem constatat 1'existencia de mo-

viments absolutament inconscients dels mdsculs dels dits,

i que aquests moviments tradueixen exactament el curs

del fenomen mental.

Per obtenir el registre d'aquests moviments donem

a subjectes no previnguts un llapis, de manera que el tin-

guin agafat lleugerament amb la punta dels dits i apun-

talar sobre el cilindre registrador, sense fer-ne esment,

atenent iinicament al moviment que li presenten com a

excitant.
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La ma del subjecte ha d'estar ben fixada.

No previnguts sobre l'objecte de 1'experiencia, tot-

hom es pensa que es tracta unicament de tracar una recta

en el paper del cilindre, sense moure la ma. Despres de

1'experiencia, els subjectes queden sospesos en veure les

oscil•lacions regulars inscrites i en trobar marcades les

particularitats esdevingudes mentre observaren el movi-

ment pendular, especialment en els moments de dis-

traccid.

Es mes, si un subjecte repeteix l'experiencia, no re-
marca tampoc cap sensacio especial en els dits, i creu

haver tracat novament una recta.
Tenim, doncs, un registre completament objectiu.

La inscripcio segueix exactament la imatge. Si

s'esta preocupat, i es forma aquella dificilment, el tracat
ofereix poques oscil•lacions. A una imatge intensa,

correspon un traSat d'amples oscil-lacions. Les persones
que transformen les imatges en conceptes donen tracats
d'oscil•lacions poc marcades. Tan be s'inscriu la imatge
auditiva com la visual. La imatge representativa (re-
cord d'un moviment o representacio d'algun conegut) es
sovint mes intensa que la imatge perceptiva.

Les recerques per aquest metode es poden estendre
molt, prenent com a excitacio ritmes irregulars, o mo-
viments contradictoris o que es combinin de manera com-
plexa. Fins ara els nostres treballs es limiten als cinc
grups abans indicats.

Dels tracats que presentem es poden ja deduir els
segiients fets:

a) La formacio i manteniment de la imatge, durada

i desaparicio. Els tracats mostren que els moviments

inconscients reprodueixen aquests fets amb tota exac-

titud.

Sera possible cercar tambe fins a quin punt apareix
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la imatge en un treball mental voluntari. Encara no

hem pogut treballar sobre aquesta giiestio.

b) El curs de l'atencio sensible. Es veu pel tra-

cat que les minimes faltes d'atencio queden marcades.

De seguida que es perd l'atencio, la linia s'acosta a la

recta i les oscil•lacions es fan illegibles.

c) L'amplitud, o, si es vol, la intensitat de la

imatge.

d) Els temps de reaccio. Ens sembla que aquest

problema, que ha interessat des dels primers temps de

la psicologia de laboratori, trobara en el registre objectiu

de la imatge un renovellament, per la reduccio dels temps

de reaccio a 1'estat pur, amb exclusio d'algunes variables

del proces, dependents de la voluntat.

No hem estudiat fins ara, amb el nostre metode, la

durada del temps de reaccio, es a dir, del temps que se-

para la percepcio de la imatge de la seva inscripcio, pero

els nostres tracats ens permeten de parlar de la variacio

que sembla, en general, no tan elevada com en els temps

de reaccio sensorial.

Es imitil dir que el problema de la pensada sense

imatge trobara aqui una solucio precisa.

Les grafiques mostren que les persones habituades a

treballs abstractes, presenten tracats que s'acosten a la

recta (tendencia al minimum d'imatges); el mateix que

passa a tothom en els moments de preocupacio.

e) No hi ha sinergia entre els moviments conscients

i els inconscients. En els individus que s'ajuden volun-

tariament de moviments del cos per marcar el ritme, la

inscripcio inconscient es fa amb una major dificultat.

/) Aquesta inscripcio pot servir tambe com a me-

sura de la fatiga.

Els tracats poden esser estudiats de dues maneres:

d'un punt de vista quantitatiu i projectiu.
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Quantitativament es mesura la duracio de les oscil-
lacions, i es prenen les mitges aritmetiques.

Des d'un punt de vista projectiu, s'examina l'aspecte
de la corba, a fi de coneixer la marxa del proces.

Es titil observar 1'actitud del subjecte durant 1'ex-
periencia i despres interrogar-lo i anotar 1'estat intros-
pectiu.

La imatge de moviment, sembla mes lenta que el
moviment voluntari. El tracat inconscient es fa molt di-

ficil pels moviments mes rapids del metronom, mentre
que voluntariament tracem en el mateix temps un nom-
bre molt mes gran d'oscil-lacions.

No tenim pas la pretensio de donar resultats com-
plets i definitius. Els problemes que s'obren a I'explo-

racio de la imatge per la inscripcio de moviments incons-

cients son massa grans i nombrosos perque sigui possi-

ble ni tan sols donar-ne una lleugera visio de conjunt.
Pero hem considerat com un deure comunicar el nos-

tre procediment, perque serveixi al treball col•lectiu i a
la mutua critica, sense els quals no hi ha sing recerques
individuals, mai veritable ciencia.


