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La major part dels psicolegs dediquen una bona part

de la durada dels examens mentals a ]a investigacio de

l'atencib mitja.n:;ant els diversos tipus de taquiscops.

Dciem nosaltres, en tin treball anterior, que amb aquests

aparells sols es mesurava, on molts casos, el grau de re-

sistencia a la fatiga dell muscles oculars i, a tot fer, la

intensitat maxima que pot adquirir el proces de l'atencii ;

peru deixava de valorar-se, on canvi, la niobilitat atentiva

(designant amb aquest terme la major o menor facilitat

amb la qual ]'energia neuro-psiquica es trasllada duns a

altres camps ncuro-psiquics i cs fixa).

A mesura que cl temp.; ha anat passant on,, hem con-

vencut que aquest factor (independent de la intensitat

(I'atenciO, dins de certs limit,) tt'. una considerable impor-

tancia i juga un paper preeminent en ]a vida psiquica

ordinaria, fins al punt d'arribar a tosser una de les millors

caracteristiq ues professionals dell subjectes. Nosaltres



Treballs de la Societat de Biologia. 1921 287

hem demostrat com l'aficio que un determinat tipus
d'obrer sent pels treballs determinats (automatitzables),

aixi corn la repulsio que un altre determinat tipus ofereix
pels mateixos treballs , pot explicar- se unicament per la
diferencia de mobilitat atentiva que entre un i altre

tipiis existeix. Els individus d'escassa mobilitat atentiva

(d'atenci^ viscosa po(lriem dir) no serveixen per als tre-
ball' variables , que exigeixen el continu moviment d'a-
quella i espontanian-wnt adopten els treballs determinats,
on els actes a fer no canvien amb el temps i en cl po-
tencial nenro-psiquic pot restar d.urant temps i rues temp;

concentrat en un mnateix grup de neuro-pigiiiones.

El proposit de la present comunicacio rs tan sole, el
de descriure la tccnica que heat adoptat per fer ]' examen
do la mobilitat atentiva en els diversos subjectes, per
tal que els nostres experiments puguin (`sser degudament
discutits . Hen's aqui com procedim.

El subjecte , despre^s d'assegut en la cambra fosca, rs
invitat a prestar la seva maxima atenciu a tot el que
s'esdevingui , per a poder enumerar- ho despres . Hom 1'ad-
verteix que 1'expericncia no t6 altre objecte que investigar
el seu gran d'atencio , i, fet aixo , es deixen transcOrrer
den segons i es comcnca ]'examen, que consta de dues
taudes d'expericncies . En la primera s'exposen tres series
de t;is estinitils cada una. El temps d'exposicio global,
pi,r scrie, e,s de trey egons . Els estimuls son: dos visuals
( una color i on senyal projectat des de dos camps distants
del taquiscop ), dos auditius ( un timbre i una paraula
pronunciada ) i dos Eictils (contacte en el lobul de l'o-
rella i en cl dors do la n is dreta ). Per a aquests darrers
estinnils es fit necessaria la presencia (Fun ajudant degii-
darnent adestrat i col-locat darrera del subjecte . his con-
tactes s,'efectuen mitjancant dices varetes de filferro
d'extremitats aplanades . En realitai, la sensacio perce-
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buda en condicions normals per la majoria de persones

es de pressio semidolorosa. No obstant, en les condicions

d'experimentacio, son molts els subjectes que no perceben

absolutament res.

Immediatament, despres de cada serie, el subjecte es

invitat a donar compte de tot co que ha vist, oit o sentit,

i, si es possible, a enumerar-ho pel mateix ordre en que

ha estat percebut. L'ordre d'exposicio dels estimuls varia

en cada serie amb l'objecte d'evitar l'adestrament i poder

al mateix temps estudiar les velocitats relatives de con-

duccio sensorial. Cal advertir que, degut al difeient re-

tardament de conduccio en les distintes esferes sensorials,

gairebe cap subjecte localitza be en el temps la successio

d'estimuls percebuts, essent generalment els darrers d'en-

tre aquests els tactils, qualsevol que sigui 1'ordre que

realment ocupin en la serie. Per aixo es que, als efectes

de 1'examen, sols es to en compte el nombre total i pro-

porcio relativa dell estimuls percebuts, coin mes endavant

es veura.

La segona tanda d'experiencies es realitzara el dia

seguent, i consta tambe de tres series, pero cada una ccs

composta de zo estinmis, durant un total de cinc segons.

Els estimuls son tambe projectats en Hoes diferents de

1'espai i, demes, amb on rilme autdnorn. Aixo vol dir que

no persisteixen tots el mateix temps, coin s'esdevenia en

les experiencies anteriors, sing que la color es manta,

encesa cinc segons; eI timbre sona tres segons, i aixi suc-

cessivament. Aixo, coin es compren, augmenta extra-

ordinariament la dificultat de 1'experiencia, i per aixo

tambe el subjecte aquesta vegada es invitat solament a

enumerar els estimuls percebuts, prescindint de l'ordre.

Els estimuls son: dues colors, una ratlla i una for (visuals);

dos timbres i la paraula vin (auditius); els dos contactes

esmentats abans, pero invertits, es a dir, ma esq-tierra i
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(wolb dreta (i^^ctils), i no (stimnl de motor, consistent
relli -car la tauleta damunt de la qual t(. la ruu el subjecte.

.lquestn. ta.uleta, gne esta inuntada damunt de rodes,
adgnirei.x iin moviment lon itndinal mitjanc;lnt la im-

cle la min. de 1'experimcntador i recorre 20 centime-
tres, topant alesliores amb la paret.

Eh, resultats d'aquestes proves cs mostren indepen-
dents do 1'edat i el sexe, oferint, en canvi, una clara
relaciu amb cl treball professional a qne el snbjecte es
dediqui. lndi,:cntiblement els subjectes entrenats en tre-
balls variables i de reaccions r,cpides (cond,uctors de ve-
1icles, linti»istes, etc.) proporcionen result;its molt ]ii-
Hors quo 1 17 ih dicats a treballs deterrninats, sobretot si
aquests Wball sun to petits dimensions (rellot^^^ r,
rravadors,

F1 , resultats d'aquestes prove-, ".'expressen mitjancant
el nombre total d'estin,d1; pt i, ebuts. 11ur relativa pro-
porci,;^ en.-, dt ua idea del tip is atentin (visual, auditirn,
etc^`t, ra). 1, d'acord amb ell:;, el subjecte es inclus en la
dr'cillc curre,p,nent dol quadre procentual pri-viament
e,tablert.
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