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En aquesta nota resumirern breument les investigacions
que anem fent sobre el curios fet psicologic anomenat
reminiscencia o reviviscencia 7aradoxal.

L'oblit no es un procEs de curs matematicament pro-
gressiu, en tots els casos almenys; casos hi ha en els quals
els records sobre un determinat punt, en comptes de
disminuir des de que ha tingut lloc la memorisacio, aug-
menten durant cert temps en una proporcio variable;
doncs en aquest fenomen d'observacio facil consisteix la
reminiscencia paradoxal.

Nosaltres ens proposem no ja constatar-ne 1'existencia
com s'han proposat ordinariament els pocs psicolcgs que
se n'han ocupat (Ballard en 1913, Huguenin en 1916,
Cionci en 1913 i algun altre), sing explorai-ne la genesi
psiquica, descobrir com possible sigui la causa per la qual
la reproduccio d'un dat record ve a interrompre la lenta
o rapida desaparicio de les impressions mnemoniques, i
com, per coneixer l'influencia d'un element determinat en
un problema qualsevol, es camI planer observar allo que
passa un cop suprimit l'element. Per co ens hem servit
de subjectes sans i subjectes nialalts, car la malaltia
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psiquica, com tota malalila , anul•la, disminueix o pertorba
de varies maneres els factors que contribueix,n a produir
el fenomen psicologic.

S'equivocaria lamentablement qui cregues tasca facil

trobar casos patologics bons per servir de subjectes d'ex-

perimentacio per a un estudi d'aquesta classe. S'han

d'excloure no solament els atacats d'un grau de demencia

una mica avancat , sino tambe els incapacos d'exercir

sobre si el controle sufi.cient per poder despres confiar

1'expeiimentador en llur propi testimoni; nosaltres, com

Binet i com la mateixa Escola de Tunic, no sabem

compendre les aventatges de prescindir en Psicologia

experimental de l'introspeccio ; ans al contrari , ens sembla

que l'introspeccio , en altres termes . 1'interrogacio del

subjecte sobre el passat en sa consciencia i la valoracio

de ses respostes son elements lluminosissims de j udici,

que mai no hauria d'oblidar el recercador nialgrat s'ocupes

de rccerques estretament psico-fisiologiques. Limitar la
Psicologia experimental a les pures reaccions immediata-

m?nt subsegiients a l'estimul es condemnar-la a 1'esteri-

litat, desconeixer la singular complicaci6 dels fenomen
psiquics i ]a multipliciiat de Burs causes prevalcnts i
es tarnbe voler evitar la dificultat de valorar els estats de
consciencia d'una mane:ra ingenua, eliminant-los.

Fins ara hem exlx•rimentat amb deu persones sanes

i onze malaltes. Hem procurat conseguir la major homo-

geneitat possible de material; per aixo totes elles han
estat triades d'una edit compresa entre e]s 20 i 3o anys;
les deu primeres son treballadors de temperament equili-
brat, sense tares neur)patiques, d'instruccio regular i
amb perfecta salut organica i mental ; els altres onze es
distribueixen en la forma segiient : trey neurastenics, tres
ebefrenics i cinc atacats de psicosi maniaco -depressiva,
dels quals quatre presentaven un accEs de melancolia lleu-
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gera i una Ileugeia excitaci.6 hipomaniaca. Els tres neuras-

tenics tenien, com a simptomes culminants, cefalea, pa-

restesies diverses, dificultat d'atendre, emocionabilitat i

facil agotament psiquic. Els ebefrenics oferien movilitat

d'atenci6, lleuger deficit ideatiu, inafectivitat 1 caracter

infantil; els tres se trobaven, i es troben encara, en un

periode d'incomplerta remissi6, testimoniant en tots

1'anamnesi i l'estat actual, d'una mantra indubtable,

precisa, la naturalesa de la dolencia.

Essent catalans els diversos individus, him usat corn

a mental text unit i'Auca d'una resposta del senyor Gaudi

del Ilibre de Josep Carver titulat Auques i ventalls. Tambe

haviem intentat experimentar amb tin altre reactiu com-

post a proposit, en prosa, dc naturalesa descriptiva,

per6 aviat l'abandonarem per la dificultat de conseguir

despertar amb ell el mes elemental interes en certs patients;

alguns Ii donaven una ullada i cl deixav'n.

Procedim sempre col•locant els subjectes en un ambient

tranquil, sere i nu de distractions; els preparem explicant-

los amb breus paraules que ban de llegir una pocsia

durant quinze rninuts per despres repetir-la i els ho

fern repetir el mateix dia i peeriodicament cada dos dies,

a la mateixa hora sense advertir-los. Donem despres un

exemplar de 1'Auca escrit a maquina, que ells llegeixen

durant un quart exacte; aca.bat el quart, se'n deixa passar

un aitre, fern repetir allo que recorden i es transcriu amb

cura i, finalment, interroguem sobre l'interes despertat

per la prova, sobre la fadiga i sobre I'atenci6. L'experiment

s'ha fet col•lectivament en Os normals, en els neurastenics

i en els melancdlics, excepte la part de reproducci6; ens els

ebefrenics i hipomaniacs s'han hagut de fer individuals,

i individual ha estat, per ult_im, la reproducci6. Ebefrenics

i hipomaniacs interrompicn la lectura per a fer bromes o

observations; els altres procedien sc riament i sense des-
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torbar ni parlar. No insistim cn les reproduccions quan

aquestes es limiten a una Bola estrof^..
Comencem per dir que entre els dcu normals sols ties

han presentat el fenomen, i els tres han seguit la proba

sense fadiga perceptible, amb atencio i interes; en els

restarts, co es, en els que han donat resultat negatiu, no

es pot assenyalar cap diferencia perceptible en lo que's

refereix als factors susdits. Dels neurastenics, un ha

donat resultat positiu i dos negatiu; dels ebefrenics, dos

positiu i un negatiu, i dos maniac-depressius, tres melan-

colics i l'hipomaniac han dat resultat positiu i el quart

melancolic 1'ha dat negatiu. Resun-Iirem ^.o que hem dit

en el quadre segtient:

Subjects d'experimentacie, Resultat positiu Resultat negatiu

Normals. .. .. IO 3 7
Neurastenics 3 I 2

Ebefrenics .. 3 2 I

Melanc6lics 4 3 I

Hipomaniacs I I

(Norma. I O
TOTAL 21 Io II.. ..

Malalts.. ii

Hem considerat record non o reminiscencia els singols
versos enters, no els versos truncats en paraules soles;
d'aquests records imperfectes n'hem prescindit, i per cert
s'han presentat en nombre relativament escas, de tal ma-
nera que fins volcnt-los apreciar, no alterarien, almenys
per ara, el resultat de 1'experiencia.

Exceptuant en un cas, en l'hipomaniac, en els altres
1'oblit ha anat disminuint amb bastanta regularitat, per
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augmentar despres; co es, les reminiscencies han gnat
augmentant fins arribar a un maximum, a partir del qual
han disminuit progressivament. No sabem per quin motiu

en I'hipomaniac el succeir-se de 1'oblit ha seguit una
marxa irregular; coneixedors de la repercussio dels estats
organics en 1'evoluci6 do les operations psiquiques i tambe

en la de la rnemoria (Wundt, Rnda, etc.), hem investigat
amb cura 1'existencia d'alguna anormalitat, 1'ingesti6
possible d'alcoolics i el resultat ha estat negatiu, de tal
forma que sospitem si aquella particularitat estara rela-
cionada amb els altres factors psicologics de la malaltia.

Dos fets de la mes alta importancia cal remaicar en

aquests experiments. Del,; deu malalts que han presentat

la reminiscencia paradoxal, n'hi ha hagut que han segilit

1'experiment com una penosa corvee imposada per la

cortesia o el des:ig de guarir; tals han estat els melan-

colics i el neurastenic, i n.'hi ha hagut d'altres, cis dos

ebefrenics principalment, que. Phan seguit amb gran inte-

res i s'hi han entretingut vivament. En quant es refereix

a 1'atenci6, divcrsiment s'han comportat; amb rara unani-

mitat han coincidit resultat positiu i deficiencia d'atencio,

resultat negatiu i atencio constant, tenac. L'ebefrenic

i els dos neurastenics en els quals 1'oblit ha portat la marxa

ordinaria i progressiva, s'han esforcat tot el que han

pogut i sabut en llegir be, en apendre l'auca; ho demos-

trava l'observacio externa de la fisionomia i ho confirma-

ven despres llurs manifestations, i si be ebefrenic i hipo-

ma.niac interromperen alguna vegada durant la memori-

sacio, fou nomes amb alguna curta frase o pregunta o

amb alguna rialla, per tornar acte seguit a prosseguir la

lectura.

Es licit treure ja conclusions? Prematur fora; al punt

en que estem, sols sembla dibuixar-se una relacio entre
els processos d'atencio i la reminiscencia paradoxal.
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Sembla, a mes, que els versos objecte de reminiscencia

necessiten un temps de maturacio mnemonica , usant l'ex-

pressiva frase de De Sanctis, superior als records ordina-

ris. Sembla, per ultim, que l'interes no influeix en la pro-

duccio del fenomen de manera perceptible, almenys quan

no arriba als graus minims vius , d'aquells en que no es

possible memorisacio ni cap acte psiquic. Aquesta nota,

pero, sols to la valor d'una impressio; no assegurarem

que els details assenyalats fossin constants ni aventura-

riem hipotesis sobre la naturalesa del mecanisme psicolo-

gic do la rcminiscencia paradoxal; per aqucsts motius

continuem les recerques amb tota cura, a fi d'esbrinar

aquella naturalesa amb la major claretat possible.

Manicomi de Sant Andreu, Barcelona.


