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1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball és un petit experiment sobre la percepció que té l’ull humà no
avessat a analitzar la personalitat que s’amaga darrera d’una escriptura davant de
diferents mostres gràfiques .
El que es pretén es saber si, sense cap mena de coneixement grafopsicològic, les
persones sentim més “estima” o “repulsió” davant de determinades escriptures; és
a dir, si la intuïció funciona.
És l’ésser humà capaç de captar indicis de violència en la lletra d’una persona? Hi
ha grafies que inspiren més confiança que d’altres? Hi ha persones amb més
sensibilitat per captar aquests matisos?
La curiositat per resoldre aquestes i d’altres qüestions són les que m’han impulsat
a fer el present treball, el resultat del qual, més o menys sorprenent segons les
expectatives de qui el llegeixi, comentaré a les conclusions finals.
Sóc conscient que la mostra és poc representativa(20 persones enquestades del
meu entorn) i que no es pot parlar d’estudi pròpiament, però sí que serveix per
fer‐se una idea general de com la teoria de L’Anàlisi Transaccional és capaç
d’objectivar en certa manera les percepcions de l’ésser humà.
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2. METODOLOGIA I DOCUMENTACIÓ UTILITZADA
Per fer l’estudi he utilitzat diferents mostres gràfiques treballades a classe i
catalogades cadascuna d’elles segons una tipologia de l’Análisi Transaccional per
tal de relacionar els resultats amb les 9 tipologies fixades en aquest mètode (Pare,
Pare Crític, Pare Nutritiu, Adult, petit professor, Nen Lliure, Nen Adaptat , Nen
Adaptat Rebel i Nen Adaptat Submís).
Les persones enquestades han estat 20, totes elles d’edats compreses entre els 34 I
els 67 anys i sense cap mena de coneixement en grafologia.
L’experiment s’ha fet de la següent manera:
He mostrat les 9 grafies a la persona enquestada i he formulat 4 preguntes:
1. Si haguéssis de contractar algú per a una feina d’una certa responsabilitat, qui
escolliries?
2. A qui li confiaries un secret o li demanaries ajuda?
3. Qui creus que pot ser més violent?
4. Qui podria ser un bon company de “festa” i al mateix temps et sembla algú
irresponsable?
Els entrevistats disposaven de tot el temps necessari per mirar les mostres i
després apuntaven al costat de cada pregunta el número corresponent a la grafia
que els semblava més adequada per a la qüestio plantejada.

3. L’ANÀLISI TRANSACCIONAL
L’Anàlisi Transaccional (A.T) és un sistema psicoanalític creat pel Dr. Eric Berne
(1910‐1970) que defensa que dins de cada persona hi ha tres sistemes psíquics
diferenciats: Pare (P), Adult (A) i Nen (N).
De manera abreujada, podem dir que les principals característiques d’aquests tres
estats del “Jo” serien les següents:
•

Pare: és son es troben totes les normes de comportament social. En aquest sistema
anem recollint tota aquesta la informació i formem la nostra moral (bé/mal) a
partir de l’educació que hem anat rebent a casa, a l’escola…etc. Es podria dir que
és una mena de “veu de la consciència”.
Els primers 6 anys de vida són fonamentals pel que fa a la recollida d’informació
de l’exterior (qui som?) i anar formant la nostra personalitat.
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•

Nen: és on s’emmagatzema la predisposición genètica de la persona, el seu
sistema biològic de tendències, instints i temperaments. A més, és la central de les
emocions i els sentiments, i les sensacions que anem recollint de l’exterior.

•

Adult: és l’ordinador que recull els sentiments i la información i hi aplica
solucions. Aquest sistema es regeix per l’eficàcia, la raó, la lògica i l’eficiència. En
una persona sana el sistema Adult hauria de dirigir‐ho tot.

Dins de cada persona trobem els tres estats, però depenent de quina sigui la nostra
personalitat, un d’aquests sistemes serà el que tindrem en un percentatge més
gran (serà el sistema predominant).

Manifestacions tipològiques de l’A.T

Cadascun dels Sistemes Psíquics abans descrits es pot exterioritzar de diverses
maneres i cadascuna d’aquestes correspon a una manifestació tipològica de l’A.T.
Les característiques generals d’aquestes manifestacions dels estats del “Jo” són les
següents:
• Dins del sistema Pare:
1. Pare (P): prioritza ser conseqüent amb els seus principis. Té força de voluntat i
sentit del deure i de la justícia. Busca la perfecció i és exigent. Té un fort sentit ètic
d’acord amb la moral apresa. És el més neutre dels estats Pare.
2. Pare Crític (PC): és el que més necessita imposar –se. Lluita pel poder, és orgullós
i evita mostrar qualsevol signe de debilitat. És agressiu i sotmet els febles.
3. Pare Nutritiu (PN): és el més proper i carinyós. El satisfà ajudar els altres però al
mateix temps necessita que se l’aprecïi i que depenguin d’ell. Té una actitud
paternalista o maternalista.
• Dins del sistema Nen trobem:
1. Nen Adaptat (NA): és vulnerable i necessita que el dirigeixin. Dubta devant de
qualsevol decisió i es pot bloquejar sota pressió, per això necessita rebre ordres. És
complidor i propens a la dependència
2. Nen Lliure (NL): només fa allò que li agrada i li produeix plaer. Viu a la recerca de
la diversió però és inconstante i no té paciència. És extravertit i acostuma a
exterioritzar els seus sentiments. Creatiu i histriònic.
3. Nen Adaptat Submís (NAS): és una persona influenciable, passiva, que s’adapta
als més forts. Prefereix adoptar posicions en què no hagi de prendre decisions
perquè no li agrada manar. La seva aspiració és que algú el protegeixi i l’ajudi i la
seva por seria sentir‐se abandonat.
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4. Nen Adaptat Rebel (NAR): és oposiconista però sempre respecte d’alguna cosa;
necessita rebel.lar‐se. Li costa adaptar‐se i connectar amb els sentiments.
Necessita fer les coses d’una manera diferent a allò habitual. Desenvolupa la
sàtira, la ironia i la crítica.

Tipologia del petit professor
1. Petit professor (pp): és un nen que imita l’adult i que aconsegueix els seus
objectius des de la posició de la debilitat. Desenvolupa mecanismos d’autodefensa
per tal que no descobreixin els seus punts febles. És curiós i li agrada investigar,
saber dels altres i sorprendre sense ser sorprès.
Sistema Adult:
1. Adult (A): és objectiu, organitzat, neutral i no es vol deixar portar pels sentiments.
Busca l’origen dels problemas i pensa en les posibles solucions que hi pugui haver.
Perseguieix els seus objectius amb eficàcia i eficiència.

L’ideal seria l’Adult Integrat; un adult que contemplés les característiques del Pare
i del Nen, les combinés i les utilitzés quan ho creiés necessari.

4. ESTUDI I RESULTATS
•
•
•
•

Com ja he comentat a la introducció, les preguntes formulades han estat 4:
Q1: Si haguessis de contractar algú per a una feina d’una certa responsabilitat, qui
escolliries?
Q2: A qui li confiaries un secret o li demanaries ajuda?
Q3: Qui creus que pot ser més violent?
Q4: Qui podria ser un bon company de “festa” i al mateix temps et sembla algú
irresponsable?
Segons les mostres presentades i analitzades a classe (veure annex), les grafies es
corresponen amb les següents tipologies de l’A.T:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nen Adaptat
Pare
Nen Adaptat Rebel
Adult
Pare Nutritiu
Petit professor
Pare Crític
Nen Adaptat Submís
Nen Lliure
Les 20 persones entrevistades han assigant un número a cada pregunta sense tenir
cap mena de coneixemet en grafologia i, el més sorprenent, és que sovint
acompanyaven la resposta amb un comentari del tipus: “aquesta lletra rodona ha
de ser d’una bona persona” o “aquest no entenc què escriu i hi ha molts angles,
per tant ha de ser violent”…

La taula següent mostra les inicials de les persones entrevistades, l’edat, el nivell
d’estudis i les respostes aportades.
NOM
EDAT
ESTUDIS
Q1
Q2
Q3
Q4
(feina)
(confiança) (violència) (“festa”)
S.G.R
34
Diplomatura 4
5
3
2
A.L
35
COU
9
8
7
5
B.P.
36
FP
4
8
3
2
E.S.C
37
Llicenciatura 5
4
3
2
A.P.M
37
Llicenciatura 4
5
2
3
V.P.A
40
Llicenciatura 4
5
7
9
M.J.C
41
COU
4
5
7
9
D.P.A
41
Llicenciatura 4
5
7
9
M.G.C. 41
Licenciatura 5
4
3
6
P.B.B
42
Llicenciatura 4
5
3
9
O.S.
46
Llicenciatura 4
5
3
9
A.J.C
46
Llicenciatura 6
5
3
1
R.F.A
40
Diplomatura 4
9
7
3
T.M.A. 45
Diplomatura 4
4
3
2
M.G.F.
35
Diplomatura 4
8
7
3
F.O.R.
48
Diplomatura 7
4
6
9
M.A.B. 51
Diplomatura 4
8
3
6
C.G.C
60
FP
8
1
3
9
N.C.B
66
FP
4
5
9
7
J.G.C.
67
FP
5
4
7
9
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En el moment de recollir la informació em va semblar interessant aportar la dada
relativa al nivell d’estudis per saber si aquest tenia algun tipus de relació amb la
capacitat d’esbrinar la personalitat oculta darrera de cada escriptura. Finalment he
decidit no incloure aquest aspecte en l’anàlisi dels resultats perquè la mostra no
era prou representativa.

4.a. Qüestió 1
A la primera qüestió, reacionada amb la feina i la responsabilitat, les respostes
obtingudes han estat les següents:
Q1 4

9

4

5

4

4

4

4

5

4

4

6

4

4

4

7

4

8

4

5

De les 20 respostes, 13 marquen la lletra de la tipologia Adult com la persona a
qui contractarien per a una feina de responsabilitat (capaç d’estar sota pressió
sense tenir explosions de cap tipus d’emoció) ,3 n’escollirien el PN, 1 el NL, 1 el PC
1 el pp i 1 el NAS.
El gràfic següent mostra el resultat general:
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El resultat és prou significatiu, ja que un 65% observen responsabilitat en la lletra
de l’Adult per sobre de la resta. Com je he comentat abans, aquesta és una
tipologia de L’A.T que descriu una persona organitzada i que sap buscar
solucions. Sembla, doncs, que la majoria dels enquestats han sapigut apreciar
aquestes qualitats en la grafia.
En segon lloc trobem el PN en un 15% i la resta de respostes són poc significatives.

4.b. Qüestió 2
A la segona qüestió, reacionada amb la la confiança i l’ajuda, les respostes
obtingudes han estat les següents:
Q2 5 8 8 4 5 5 5 5 4 5 5 5 9 4 8 4 8 1 5 4
Quan s’ha preguntat per l’escriptura que inspira més confiança, 9 dels 20
enquestats han contestat que és la 9, és a dir, la del PN. La segona opció més
escollida ha estat la de la tipologia A (5 persones), 4 n’escullen el NAS, 1 el P i 1 el
NA.
En un gràfic la representación quedaria així:

Quan parlem d’ajuda i confiança, la un 45% dels entrevistats escull el PN com a
persona idònia per oferir‐los‐la. En segon lloc tornem a trobar l’Adult amb u 25%
i en tercer lloc el NAS.
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La opció més escollida, la del PN, respon a l’escriptura d’una persona propera i
que necessita ajudar per sentir‐se necessitat. L’Adult, com ja hem comentat, serà
algú que buscarà solucions tot i que probablement sense la proximitat i l’afecte
amb què ho farà el PN. En qualsevol cas, cap de les 20 persones ha escollit una
escriptura agressiva com a “amic”, la qual cosa ja ens parla de l’encert de la
intuïció.

4.c. Qüestió 3
A la tercera qüestió, reacionada amb la violència, les respostes obtingudes han
estat les següents:
Q3 3 7 3 3 2 7 7 7 3 3 3 3 7 3 7 6 3 3 9 7
De les 20 perqones enquestades, 10 han vist més propens a la violència a l’autor de
la grafia número 3, que correspon a la tipologia NAR.
Dels altres 10 restants, 7 han escollit la lletra del PC i només 3 han escollito una
opció diferent (un pp, un NL i un P).
El gràfic dels resultats quedaria així:

Aquest és , potser, el gràfic més representatiu, ja que un 50% veu agressivitat en la
grafia del NAR i un 35% en la del PC. En total, doncs, un 85% de persones que
detecten possible violència ja sigui per excés d’autoritat i necessitat de dominar els
que considera més dèbils (cas del Pare Crític) com per desconnexió amb els
sentiments (fet que pot acabar derivant ne una sociopatia o psicopatia),
desenvolupament de la sàtira i la ironia i necessitat de rebel.lar‐se (cas del NAR).
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Només un 15% restant escull altres opcions, repartides entre el P, el pp i el NL.
Ningú obseva agressivitat en el NA, El NAS ni en el PN.

4.d. Qüestió 4
A la quarta qüestió, reacionada amb l’oci i la irresponsabilitat, les respostes
obtingudes han estat les següents:

Q4 2

5

2

2

3

9

9

9

6

9

9

1

3

2

3

9

6

9

7

9

De les 20 respostes, 8 marquen la grafia del Nen Lliure com la més adequada, 4
senyalen la tipologia P, 3 persones la del NAR, 2 la del pp i només 1 la del PC, la
del PN i la del NA.
La gràfica del resultat seria:

Aquesta és la pregunta que més varietat de respostes ha generat, ja que la opció
més nombrosa ha obtingut només un 40% (NL). En segon lloc s’ha escollit el P
amb un 20%, en tercer lloc el NAR amb un 15% i en un quart lloc el pp amb un
10%.
Si bé la opció principal correspon a un tipus de persona irresponsable que només
busca la diversió (NL) tal i com es preguntava, no així la segona opció, ja que el
Pare és exigent, té força de voluntat i sentit del deure.
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Potser el fet d’haver fomulat dues preguntes en una de sola ha despistat a la gent,
que no sabia ben bé què havia de buscar. O potser aquestes característiques són les
que passen més desapercebudes a l’ull profà en la matèria.
Tot i així, la resposta principal ha estat encertada i la tercera (pp), que representa
un 10% del total, també és una grafia que respondria una mica la qüestió
plantejada ja que es tracat d’un nen que imita l’adult però en le fons no ho és
perquè no vol assumir les responsabilitats que això comporta.
Sumats els 2 resultats, doncs (NL i pp), obtindríem un 50% de resultats prou
encertatas segons la teoria de l’A.T.

5. CONCLUSIÓ

Després de veure els resultats, es pot concloure que l’ull humà és prou intuïtiu
com per saber a qui confiar una feina d’una certa responsabilitat o a qui demanar
ajuda (cap dels 20 enquestats la demanaria a un NAR ni a un PC, que són les
personalitats més violentes de les 9 tipologies).
La qüestió de la irresponsabilitat i l’oci ha estat, tot i que contestada amb éxit, la
pregunta amb més varietat de respostes, ja sigui per haver formulat la pregunta
de manera incorrecta o bé perquè són detalls que ens passen desapercebuts a
simple vista.
El que és evident és que la gran majoria de les persones entrevistades detecten
l’agressivitat en l’escriptura per sobre de qualsevol altra característica (un 85%
escull o bé el NAR o bé el PC). I, si ho pensem en termes pràctics, és el tret que
ens serà més útil detectar si el que volem és defensar‐nos o allunyar‐nos d’aquest
tipus de persones. Perquè, després de tot, quan parlem dels éssers vius, es trata
de supervivència, oi?
Així doncs, les preguntes que em formulava a la introducció d’aquest treball (si
hi ha lletres que inspiren més confiança que d’altres, si som capaços de captar
agressivitat en una grafia…) han quedat resoltes de manera satisfactòria i puc dir,
citant aquell famós anunci de refresc, que “l’ ésser humà és extraordinari!”.
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6. CONSIDERACIONS PER A UN TREBALL FUTUR
El repte següent seria tornar a fer l’enquesta a una quantitat superior de persones
per tal que la mostra fos representativa. Un cop recollides les noves dades,
aquestes s’haurien de comparar amb els primers resultats obtinguts per tal de
veure si són similars.
Per finalitzar i aprofundir en els resultats, seria interessant aprofitar la resta de
dades de l’enquesta realitzada per tal d’extreure noves conclusions a partir del
sexe, l’edat o el nivell d’estudis des entrevistats. D’aquesta manera es podria
saber si hi ha un sexe més sensible a aquestes qüestions que l’altre, si en una
determinada franja d’edat som més intuïtius o si el fet de captar les personalitats
que hi ha darrere les grafies té o no a veure amb el nivell d’estudis.
En aquest petit experiment que he fet només he extret les dades globals perquè
m’ha semblat que la mostra (20 enquestes) no era representativa.
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