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Què vull saber

Lectora, lector, aquest llibre li interessarà si
vostè vol saber:

· Com es va iniciar la grafologia.
· Com s'analitza l'escriptura d'un text.
· Què diu la nostra signatura.
· Quins són els usos principals de la grafologia.
· Com podem utilitzar-la en la nostra vida quotidiana.
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El gest d'escriure

Escriure és fixar sobre el paper una sèrie de
gestos menuts. El llenguatge escrit és una modalitat
de tractament de la informació, però escriure és un
fet tan comú i interioritzat, que rarament pensem en
la complexitat i la precisió que implica realitzar-lo.
El model gràfic apareix per la necessitat de
transcriure un missatge que prové del pensament i
de la memòria, de la imaginació i de l'entorn que
envolta l'individu, i que és percebut mitjançant algun
dels canals sensorials.

Cada escriptura és un acte intrínsec, íntim i
individual que reflecteix la personalitat, les
inquietuds, les habilitats i les mancances que la
conformen. Cap grafisme és igual a un altre, ni pot
ser totalment reproduït, perquè ningú no pot
desterrar els trets propis d'escriptura ni adoptar els
d'un altre individu de manera absoluta i plena.

En aquest sentit, la grafologia és un test
projectiu que permet extreure característiques
psicològiques de l'individu analitzat.

Si bé durant l'aprenentatge de l'escriptura cal
imitar un patró cal ligràfic, a mesura que augmenta
el domini del procés escriptural, aquest patró es va

6



transformant, segons la personalitat de l'autor, la
seva maduresa i el seu inconscient.

Finalment, apareix un estil propi de grafisme
amb la personalitat ja individualitzada. Aquesta
transformació del patró cal ligràfic escolar es fa
evident en les lletres d'adolescents que tot just
comencen a formar el nou model individualitzat de
què parlem, i que presenten escriptures normalment
amb manca d'harmonia i ordre, com la resta de
facetes de la vida adolescent. Psicològicament,
l'escriptura és en bona part un retrat de l'evolució
personal de l'individu.

També un text escrit reflecteix l'estat d'ànim i la
situació psicològica del moment en què s'escriu.
Tots sabem que no és el mateix escriure una carta
per a un amic que per a una empresa, fer un llistat
per a la compra o una reflexió filosòfica, ni escriure
en una posició confortable i relaxada, que fer-ho
passant fred, nervis, angoixa, mandra o emoció. Per
tant, no podem oblidar la influència que exerceix
l'ambient físic (postura, temperatura, soroll, eina
amb què s'escriu), i psicològic (estat emocional i
mental), a l'hora de crear el grafisme, perquè són
factors que influeixen al moment d'escriure. Tot
això implica que com més mostres d'escriptura
tinguem d'un mateix individu, més fiable resultarà la
seva anàlisi.

Escriure és un gest cerebral, una execució
individual, que posa de manifest els aspectes més
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íntims del psiquisme humà. El que els psicòlegs
investiguen en les paraules i en els somnis és, en
part, el que els grafòlegs –també amb límits i
mancances– -afirmem trobar en l'anàlisi del
grafisme. És possible que aquest component íntim
del psiquisme estigui representat per les estructures
de les circumvolucions cerebrals més arcaiques, allà
on neixen les emocions, les motivacions, els
sentiments, i també les neurosis.

Escriure requereix el control de l'espai i de la
proporcionalitat entre lletres. Abans de l'inici del
gest hi ha la intenció, la necessitat i la voluntat
d'expressar un pensament traslladant les idees que
elaborem mentalment a grafismes, és a dir, a lletres
concretes i individuals que encadenades formaran
les paraules. Cada paraula escrita s'ha dibuixat abans
en la nostra ment, el nostre cervell l'ha
"preprogramada" conceptualment i l'ha integrada
per transformar-la mitjançant un moviment motor
en un missatge. En certa forma, allò que escrivim és
una fotografia del que acabem de pensar.

Des del punt de vista cerebral, la concepció del
missatge gràfic, és el punt més enigmàtic del procés.
En aquest moment l'àrea motora suplementària
–interfase entre el cervell emocional i el motor–, té
un paper primordial, perquè després de la
preprogramació del gest, estableix la seva execució,
que requerirà alhora un control del to muscular, de
la postura. El resultat és una escriptura diferent i
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única per a cada individu.
Mentre s'escriu, el control visual supervisa els

possibles errors i, en els perfeccionistes, torna
enrere i modifica les lletres que no han quedat prou
clares. Tot aquest procés es produeix en dècimes de
segon, durant les quals es coordinen activitats
procedents de les zones més allunyades del cervell
amb la intervenció successiva i breu de milions de
neurones en connexió. Unes àrees cerebrals tenen la
funció de rebre el missatge i de registrar-lo, i d'altres,
la de codificar-lo i descodificar-lo.

En el gest gràfic, els elements verbals provenen
de l'hemisferi esquerre i els espacials de l'hemisferi
dret, conjuntament amb la visió global i semàntica
de la paraula escrita. La concreció del gest gràfic
s'efectua essencialment mitjançant l'activitat del
cervell frontal programador, i la del cervell que
anomenem límbic –especialment l'àrea cingular–, el
qual, relacionat amb les conductes emocionals,
afectives i motivacionals, també intervé en
l'execució del tret gràfic.

Segons el metge i psicòleg Max Pulver, "no hem
de creure que l'escriptura és un producte de la mà,
sinó de determinades parts de l'escorça cerebral,
d'on surten els impulsos motors per moure la
ploma. És doncs, el cervell el que escriu. El braç, la
mà i els dits no constitueixen els veritables factors
de les peculiaritats essencials i individuals de
l'escriptura".
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UNA BREU HISTÒRIA

L'interès per l'escriptura és molt llunyà en el
temps. Ja trobem textos sobre els escrits de
personatges cèlebres de diferents èpoques, des de la
Xina del segle IV aC, fins a l'antic Egipte. Una de les
primeres citacions, que resumeix molt bé tota la
filosofia grafològica, prové justament d'un filòsof
d'Atenes, Demetri de Falera (345-283 aC) que va
dir: "La lletra expressa l'ànima". A Aristòtil se li
atribueix la frase "l'escriptura es un símbol de la
parla, i aquesta un símbol de l'experiència mental".

Suetoni, per exemple, deia de l'emperador
August que no separava les paraules i no passava a
la línia següent les paraules que no li cabien sinó que
les col locava a sota, embolicades amb un tret (el
que ara anomenem "cua de guineu") normalment
relacionat amb la por a perdre el fil de les idees i
amb dificultats per a la planificació.

En 1622 Camilo Baldo, professor de filosofia de
la Universitat de Bolonya, publicarà Trattato como de
una lettera missiva si cognosca la natura e qualita dello
scrittore que es convertirà en un autèntic èxit i que té
el mèrit de ser la primera obra que publica un estudi
sobre la lletra.
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Tenim també en el desenvolupament de la
grafologia aventures com les de J. Ch. Grohmann,
catedràtic de teologia i filosofia de la Universitat de
Wittenberg, que amb el seu llibre del 1792 Examen
de la possibilitat de deduir el caràcter a partir de l'escriptura,
pretén reconèixer la constitució física a través del
grafisme. Avui estem molt lluny d'aquestes
aventures.

Com a precursor de la grafologia trobem
Edouard Hocquart (1787-1870), que el 1814 escriu
L'art de jutjar el caràcter dels homes per la seva escriptura,
que plasma la relació de l'escriptura amb el gest.

Jean-Hippolyte Michon (1806-1881) publicarà
el 1872 Els misteris de l'escriptura. Diari de la grafologia
(1873) i també el 1875 Sistema de grafologia en el qual
hi ha gran aportacions grafològiques. Hi destaca una
forma de raonament clara que fuig dels criteris
ocultistes i que es basa en un estudi profund de la
morfologia del signes gràfics, als quals classifica en
famílies, desprès d'haver analitzat minuciosament
milers de mostres.

Se li atribueix un error fonamental en la
descripció del signe "fix" –superat en l'actualitat–
que atorgava una qualitat determinada si apareixia
un signe en un escrit, i la contrària si no apareixia.
Però més enllà d'això, se li reconeix el gran mèrit
d'haver iniciat la sistematització de l'estudi
escriptural i d'haver estès el terme grafologia arreu
del món.
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Manuscrit de J. H. Michon. Cal destacar el gran moviment i els colligaments
originals. Vegeu l'última línia i les barres de la "t".

Jules Crépieux-Jamin (1859-1940), deixeble de
Michon, demanarà al metge i psicòleg Binet que
compari la fiabilitat de la grafologia i la relacioni
amb els mètodes psicològics dels tests caracterials,
que va obtenir excel lents resultats. Crépieux-Jamin,
que escriurà obres com Escriptura i caràcter i ABC de
la grafologia, atorgarà rigor a la grafologia, ja que
superarà els errors del seu mestre i establirà una
teoria viable i pràctica de l'anàlisi de l'escriptura, en
la qual s'estudia l'individu des del punt de vista del
conjunt: personalitat, objectius, processos
subconscients del pensament i trets del caràcter.
Estableix la teoria de les resultants, segons la qual la
suma de dos o més trets de caràcter donen lloc a un
nou tret de la personalitat.

Així, doncs, el fet de trobar trets de tendresa
units a trets de moviments d'apropament als altres
definirien una persona bondadosa. D'aquesta forma
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Crépieux-Jamin, que establirà els set gèneres de la
grafologia, crearà "famílies", com ara la de la
fermesa, l'amor propi, i sobretot la de la
intel ligència. A banda, estableix que per trobar una
personalitat harmònica hi ha d'haver equilibri entre
intel ligència, moralitat i voluntat. Si detectem
aquest equilibri estarem davant el que ell anomenarà
"superioritat gràfica" i en cas contrari, "inferioritat
gràfica". Tots dos conceptes trobaran el seu
equivalent en el que Ludwig Klages denominarà
posteriorment "sentit positiu" i "sentit negatiu" de
l'escriptura.

Manuscrit de Crépieux-Jamin en el qual destaquen la claredat, la velocitat,
l'elevació dels signes de puntuació i el tret descendent de la rúbrica, que estaria
compensat per les línies ascendents, entre d'altres factors.

L'escola mímica

Michon i J. Crépieux-Jamin donaran lloc a
l'escola clàssica francesa, anomenada "escola
mímica" que parteix de la idea que l'escriptura
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reflecteix fidelment els gestos inconscients que fem
pel fet de ser "animals gesticuladors". Altres estudis
van comprovar mitjançant tècniques de suggestió i
hipnosi la influència dels estats anímics sobre el gest
escriptural.

Amb els seus estudis Crépieux-Jamin va fer
aparèixer la primera divisió dels moviments gràfics
en "modes" o gèneres: ordre, mida, forma, direcció,
inclinació, velocitat, cohesió i pressió, que se
subdivideixen en 181 gèneres gràfics.

Els gestos bàsics
L'escola mímica classificarà els gestos primaris de l'home i
el seu significat:
- Cap amunt: eufòria, optimisme, alegria. En l'escriptura:
línies ascendents.
- Cap avall: tristesa, pessimisme, cansament, depressió. En
l'escriptura: línies descendents.
- Cap endavant: cordialitat, afectivitat, valor, decisió. En
l'escriptura: inclinació cap a la dreta.
- Cap enrere: por, temor, covardia, indecisió, frustració. En
l'escriptura: inclinació cap a l'esquerra.
- Al centre: control sobre l'estat d'humor i els afectes. En
l'escriptura: recta i de línies horitzontals.

El 1905 Wilhelm Prever, catedràtic d'anatomia i
fisiologia de la Universitat de Jena serà el primer en
establir que l'escriptura emana del cervell i que, per
tant, és un autèntic auxiliar de la psicologia. Elabora
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una autèntica anatomofisiologia del grafisme, en la
qual analitza l'espontaneïtat, el ritme i el moviment.
Al llibre Sobre la psicologia de l'escriptura (1905) conclou
que un mateix escrit fet amb la mà o el peu drets o
esquerres, o amb la boca, tenen sempre formes
similars.

Diuen que el pare Girolamo Moretti
(1879-1963), en veure una escriptura, aconseguia
gesticular i caminar com l'autor de l'escrit. Quan li
preguntaven com era capaç d'imitar algú que mai no
havia vist, no sabia respondre. Ens trobem doncs
davant la figura d'un grafòleg d'una gran intuïció que
fa de l'escriptura un estudi de l'expressió del
moviment i del gest que individualitza i diferencia
un individu de la resta.

El 1914 Moretti escriu Tractat de grafologia.
Intel ligència. Sentiment i dóna llum a un mètode
grafològic molt personal i eficaç que tindrà un gran
èxit a tot Itàlia. Amb aquest mètode estableix els
signes substancials (propietats fonamentals),
modificants (que accentuen o redueixen els
substancials) i accidentals (singulars que manifesten
potencialitats interiors). Alhora, considera que els
signes són simples (contenen una sola propietat) o
complexes (amb diferents signes complementaris o
confluents), i poden tenir caràcter augmentatiu,
diminutiu, contrari o indiferent. Cada signe s'avalua
pel que fa a la qualitat i a la quantitat.
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Manuscrit de Girolamo Moretti. Escriptura en garlanda, de línies ascendents i
de ritme destacat.

Una altra figura de gran importància serà
Ludwing Klages (1872-1956), químic i filòsof, que el
1917 amb l'obra Escriptura i caràcter, desenvoluparà el
"sentit positiu" i "negatiu" de l'escriptura i és
considerat el creador de la psicologia expressiva.
Klages substituirà el que Crèpieux denominava
harmonia pel concepte de ritme, i en concret, per
forniveau o grau d'originalitat de l'escriptura.
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Manuscrit de Ludwig Klages, en què destaquen l'angulositat, fruit del patró
alemany d'escriptura, l'ordre, la proporcionalitat, l'esforç per fer cada lletra
amb tots els seus trets (capacitat de treball) i el ritme.

La psicoanàlisi i l'escola simbòlica

Max Pulver (1889-1952), psicòleg nascut a
Suïssa, publica el 1931 El simbolisme de l'escriptura i és
el primer autor que introdueix la psicoanàlisi en
aquest àmbit. La seva gran aportació és la
incorporació del simbolisme de l'espai a l'escriptura.
Divideix l'espai en alçada, amplada i profunditat.
Partint de la línia horitzontal ideal divideix l'espai en
inferior, superior i, en una altra línia, en espai dret i
esquerre. Al centre trobem el "jo".
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Manuscrit de Max Pulver de gran senzillesa i elegància. En certa mesura, és un
tipus de lletra semblant al que hem vist de Crèpieux, però amb menys vibració
i velocitat, la qual cosa indica, en principi, un temperament més pausat.

Max Pulver fundarà i desenvoluparà a Suïssa
l'escola simbòlica. Segons el seu simbolisme en
moure's sobre el paper, l'home es mou també "entre
el cel i l'abisme, entre el passat i el futur".

Des del punt de vista espacial és també
important destacar que a l'inici de qualsevol
expressió gràfica, el conscient actua molt més que al
final. La persona controla molt més els seus
moviments, i a mesura que avança l'escriptura, van
apareixent espontàniament els trets inconscients
propis i més involuntaris de cada persona.

Així doncs les parts més conscients d'un text
seran les superiors i les de la banda esquerra
(quadrant superior esquerre), i les més inconscients
les inferiors i les de la banda dreta (quadrant inferior
dret).
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Entre el cel i l'abisme
- El simbolisme de l'espai ens diu que:
- La zona superior de l'escriptura simbolitza el món teòric
de les idees, l'espiritualitat, la creativitat, l'exaltació.
Predomina l'intel lecte i la tendència cap a la posició de
domini. La idea de divinitat és dalt, al cel, al món ideal.
- A la zona inferior es reflecteix tot el que és material i
instintiu, pràctic i físic, la creativitat empírica, basada en
dades molt concretes de qüestions purament materials. A
sota hi ha l'abisme i el mal. Simbolitza també la submissió
davant l'autoritat.
- Tenint en compte que iniciem l'acte d'escriure d'esquerra a
dreta, podríem dir que "caminem" simbòlicament des del
nostre jo o passat conegut, cap als altres o futur desconegut.
A la zona esquerra del text, doncs, dels paràgrafs, de les
línies, paraules i lletres, associem el passat temporal i la
introversió personal, la repressió. També la figura materna,
la família d'origen, la timidesa i els projectes que tenim
encara només a la ment.
- A la zona dreta en canvi, s'associen les expectatives vitals,
els altres, l'extraversió, la iniciativa i la realització dels
projectes, el futur, el més enllà.
- A la zona central, entre el cel i l'infern, entre el passat i el
futur, hi trobem el present. És on se simbolitzen les
tendències egocèntriques, el jo pràctic del subjecte que
escriu, el present temporal i l'autocontrol emocional.

L'escola emocional

També a Alemanya apareix l'escola emocional,
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que sorgirà de la mà de Rafael Schermann i
Honroth (1898-1966). La seva llei emocional es basa
en els continguts de l'inconscient personal de
Sigmund Freud i interpreta les modificacions que
apareixen en un moment determinat en el text escrit
(una paraula, una frase) com a fruit de la càrrega
emocional, i en alguns casos sexual, que tenen per al
seu autor. L'escola emocional valora les
modificacions –"accidents escripturals"–, que es
produeixen en aquestes paraules denominades
"estímuls" o "reflexos".

Per aquesta escola, l'equivalent al lapsus linguae
de Freud (quan algú diu, sense voler, un mot que no
volia dir o canvia una paraula per una altra en el seu
discurs), en el camp escriptural, seria l'anomenat
lapsus calami (quan el dibuix d'una lletra, paraula o
frase es veu alterat d'alguna manera, sense voler-ho
l'autor; el calamus era la canya amb què escrivien els
escolars romans). Tots dos lapsus són deguts a la
impressió subconscient que determinat mot o
conjunt de mots produeix en el seu autor.

Així doncs, es percep clar, llegible, ascendent,
cuidat i més gran, allò que ens resulta agradable, allò
que ens inspira amor i respecte i es percep il legible,
petit, descendent o confús, allò que ens disgusta o
confon. La seva norma principal queda resumida en
la frase de Honroth "dubta la ment, tremola la
mà".
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L'escola inductiva alfabètica

En darrer lloc, anomenarem l'escola inductiva
alfabètica, en la qual podem incloure grafòlegs de
tots els temps, des de J. H. Michon (que ja fa un
estudi de la "M") fins al dia d'avui, amb l'estudi
sobre minúscules, majúscules, xifres, marges,
signatures i rúbriques, per part de diferents autors.

El gran avantatge d'aquest moviment ha estat
descobrir que, en determinades lletres, es manifesten
determinats aspectes de la personalitat, figures de
parentiu, ambicions, formes d'afrontar la vida i un
llarg etcètera.

També per aquesta llei inductiva alfabètica es
pot estudiar la personalitat des de la inducció, és a
dir, des de la part fins al tot, i arribar a conclusions
semblants a les aconseguides pel procediment
contrari. Analitzant petites parts trobarem aspectes
més globals de la conducta d'un individu.

Alguns autors opinen que aquesta grafologia de
lletres o majúscules no és més que tota la teoria
grafològica aplicada a lletres concretes. Des del
nostre punt de vista, és una part interessant de la
grafologia però sense sentit si s'aplica fora del
context general i que pot induir a greus errors si es
fixa una característica de personalitat per la simple
existència d'un tret; per tant, s'ha d'utilitzar en la
justa mesura. És millor emprar-la un cop feta
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l'anàlisi general i comprovar que ens ajuda a
reafirmar l'estudi, bé enriquint-lo, bé matisant-lo.

Per acabar, citarem alguns dels filòsofs,
escriptors i científics que en el seu moment van
mostrar públicament el seu interès per la grafologia:
Leibnitz, Goethe, Walter Scott, Balzac, Dickens,
Humboldt, Baudelaire, Dumas, Zola, Gogol,
Chéjov, Jung i Einstein, entre molts altres.
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ELS MÈTODES D'ANÀLISI

La grafologia utilitza mètodes i eines de mesura
de l'escriptura (paper mil limetrat, transportador
d'angles, grafòmetre), per sistematitzar l'anàlisi i
reduir també, entre d'altres coses, la influència
excessiva de l'aspecte subjectiu, el menys controlable
de les anàlisis grafològiques. El grafòleg aplicarà una
barreja de les diferents tècniques de classificació i
mesura per arribar a l'anàlisi final.

La pràctica continuada de la grafologia, és a dir,
l'experiència, arriba fins al punt de no haver de
prendre mides exhaustives, a no ser que, en un
moment determinat, es trobin aspectes dubtosos o
molt exagerats. En qualsevol cas, s'ha de tenir clar
sota quins criteris es pot dir que una lletra és
inclinada, molt inclinada, invertida o vertical, i en
cas de dubte, mesurar-la aplicant correctament les
tècniques d'amidament.

Per evitar la part subjectiva que implica l'anàlisi
grafològica fruit dels anys d'evolució de la disciplina
–no és la nostra intenció entrar a valorar si és o no
una ciència–, han anat apareixent nombrosos
sistemes i pautes de mesura i classificació
d'escriptures que faciliten l'anàlisi grafològica per
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dur a terme el que serà l'informe i perfil grafològic
final. Entre d'altres, cal esmentar el mètode Vels de
grafoanàlisi, que obté percentatges numèrics de les
qualitats temperamentals i psicològiques de la
personalitat de l'autor; els graus de tensió-duresa de
Pophal; les fórmules caracterials de Heymans
Le-Senne; la grafoanàlisi transaccional d'Eric Berne,
que a Espanya ha estat seguida per Viñals i Puente, i
la grafologia del traç de Hedgar.

Tots aquests sistemes tenen virtuts i defectes.
És important saber que existeixen, saber com
funcionen i poder-los aplicar en conjunt si la
dificultat de l'escriptura ho requereix, perquè ens
ajudaran a confirmar la visió global i a contrastar els
aspectes conflictius.

L'anàlisi ideal seria aquella en què disposéssim
de diferents mostres d'escriptura d'una mateixa
persona en diferents èpoques de la seva vida,
escrites sense coneixement que són per analitzar,
que no siguin producte de còpia i fetes en paper
blanc, sense pautes ni plantilles. Caldria també
disposar del "joc" complert de signatures (oficial,
abreujada, familiar), ubicades al final del text escrit,
allà on de forma espontània les hagi situat l'autor.
Això seria la situació ideal, per exemple, per fer un
estudi sobre l'evolució escriptural i psicològica d'un
personatge conegut. La realitat sovint fa difícil que
disposem d'aquest material.

Malgrat això, no caldria disposar de tot aquest
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material per detectar la idoneïtat d'una persona per
ocupar un lloc de treball concret. En tindríem prou
amb una carta. Sí que és important que el text
estigui signat, que no sigui copiat ni dictat, amb la
finalitat que l'atenció se centri, no a reproduir un
missatge extern, sinó a comunicar els pensaments
propis, de manera que el subconscient es manifesti
amb més naturalitat. S'ha de tenir en compte que en
la majoria dels casos, en el camp de la grafologia, no
és important què s'escriu, ja que al grafòleg no li cal
llegir l'escrit en la seva totalitat ni entendre'n el
contingut. De fet, tret de l'escola emocional, la resta
no presta cap atenció al contingut de l'escrit.

Evidentment, alguna cosa es pot inferir d'un
text de quatre ratlles, però sempre cal estudiar-lo
amb temps i no oblidar que com menys material es
disposi, major risc d'error. No cal dir que la
demanda habitual dels amics que signen o escriuen
quatre ratlles en un tovalló de paper durant un
sopar, no ha d'anar més enllà de passar una bona
estona, que evidentment l'experiència ajuda molt i
que, en aquestes ocasions, s'ha de ser prou hàbil per
evitar els conflictes, en cas de mostres, diguem-ne,
poc "agraïdes".

És molt aconsellable conèixer l'edat, el sexe i el
nivell cultural de l'autor de l'escrit. Malgrat que el
sexe es pot intuir, ens podem trobar amb sorpreses
considerables. Trobem sovint lletres de dones amb
major presència d'elements tradicionalment animus
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(o masculins), i lletres d'homes amb major presència
d'elements tradicionalment anima (o femenins), ja
que les capacitats de la persona van més enllà del
seu sexe, i els grafismes parlen de capacitats,
actituds, tendències i formes de relació. Ens parlen
també de libido o energia vital i de formes de viure
el sexe, no tant del gènere a què la persona pertany.

Tradicionalment, es consideren propis de
l'escriptura femenina les corbes, els bucles, les
llaçades i els adornaments, mentre que l'angle, la
pressió ferma i la senzillesa en la forma de les lletres
es consideren masculins. Així doncs, parlarem de
lletra femenina o masculina més que no pas del sexe
de l'autor. És evident que el canvi social i formatiu
que s'ha produït en la societat el darrer segle fa que
probablement s'hagin de revisar els paràmetres que
han considerat tradicionalment uns trets típicament
masculins o femenins.

Pel que fa a l'edat, l'escriptura reflecteix més
l'edat mental i psicològica que la cronològica. El
deteriorament pot correspondre a una edat
avançada, però també a l'aparició d'addiccions
(alcohol, drogues), al curs de certes malalties,
psíquiques o físiques, a l'edat molt jove de l'autor i
també a accidents sobrevinguts.
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Escriptura que pertany a una persona de 77 anys d'edat. L'únic tret que potser
delata aquesta edat és el patró cal·ligràfic.

Potser l'aspecte més deduïble dels tres anteriors
(edat, sexe, cultura) és el nivell cultural però també
és convenient conèixer-lo, perquè no es el mateix
trobar una lletra poc evolucionada en una persona
que amb prou feines va acabar l'escola primària, que
en una persona amb estudis universitaris.
L'existència de trets originals en una o altra lletra no
tindrà el mateix valor qualitatiu. Tampoc no serà el
mateix un tret angulós en una escriptura que ha
après amb el patró cal ligràfic alemany –molt
angulós per ell mateix– que, per exemple, amb el
patró cal ligràfic espanyol, generalment més
arrodonit.

Escriptura d'adolescent alemanya, amb l'angulositat típica d'aquest patró
cal·ligràfic.
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El patró amb el qual s'aprèn a escriure sempre
deixa una empremta en l'escriptura adulta, però es
va transformant a mesura que evoluciona
l'escriptura i com més evolucionada és, menys el
recorda. Actualment, no obstant això, la progressiva
tendència a ensenyar un patró cal ligràfic script a les
escoles, és a dir, deslligat, fa que cada cop les lletres
siguin més similars entre si. S'aprèn el patró
d'impremta que fa aixecar l'eina del paper a cada
lletra, considerant-la de forma aïllada i sense relació
amb la que li segueix, d'allò que grafològicament
considerem "l'altre".

Segons alguns autors aquest patró no facilita ni
estimula l'evolució de l'escriptura pel que fa a la
velocitat, al ritme, a l'originalitat, ni tampoc ajuda a
incrementar la capacitat de lligar idees ni a
desenvolupar escriptures originals. No és el mateix
aprendre a escriure amb un patró que obliga a
trobar la manera de lligar una lletra amb una altra, i
que, per tant, estimula la recerca de solucions
pròpies, que un patró que elimina aquesta situació.
Segurament, és un patró més fàcil alhora d'aprendre,
però no estimula més ni l'esforç ni la imaginació, tan
vitals en la infància.

Finalment, cal tenir clar que l'anàlisi d'una
escriptura feta per grafòlegs de diferents escoles
arribarà a la mateixa conclusió sobre la psicologia de
l'autor, atès que la diferència entre elles només es
troba en la base psicològica de què parteixen. No es
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pot oblidar alhora que, en grafologia, com en tota
psicologia, el grafòleg és jutge i part. Entra en joc el
factor personal, tant en el moment d'observar els
fets com en el moment de comunicar-los. Es veu
només allò que s'és capaç de veure.

El primer deure del grafòleg en la seva anàlisi
serà doncs el de l'objectivitat i el de fugir de les
projeccions personals pròpies. L'error més gran que
pot cometre un grafòleg és pensar que està
analitzant una psicologia similar a la seva. D'altra
banda, el grafòleg ha de tenir certa capacitat per
relacionar continguts psicològics i saber-los
transmetre.

Un altre aspecte bo de conèixer és la mà
dominant de la persona que escriu.
Afortunadament, avui, el fet de ser esquerrà ja no es
considera una malaltia ni res que s'hagi de corregir
de forma especial, sinó una pura qüestió de biologia
que fa que el hemisferi dret del cervell domini més
que l'esquerre (al contrari del que és habitual) i que
fa que les vies nervioses activin la part esquerra del
cos amb més força que la part dreta.
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Les particularitats dels esquerrans
Els matisos que s'han de tenir en compte per analitzar
escriptures de persones esquerranes són els següents:
Habitualment, els esquerrans mentre escriuen, tapen el que
escriuen, i les seves línies solen ser una mica menys rectes
del que ho serien si escrivissin amb la dreta.
La mateixa raó pot fer que la separació entre paraules i
lletres no sigui massa regular.
La unió entre lletres es fa difícil i dóna lloc a enllaços
estranys.
Les lletres tenen certa tendència a inclinar-se cap a
l'esquerra, en comptes de cap a la dreta.
El traç acostuma a ser més fi i amb menys pressió.
Sovint la lletra és una mica més gran.
Els ovals fàcilment es tanquen a l'esquerra.
Tendeixen a fer una lletra continguda.

Tots aquest aspectes s'han de valorar en
analitzar lletres de persones esquerranes. Les lleis
que cal aplicar són les mateixes, tenint en compte
que, per exemple, una lletra inclinada a la dreta en
un esquerrà, tindrà una valoració de contingut de
relació social més elevat que en un dretà.

L'ambient gràfic o harmonia

En l'anàlisi grafològica, és fonamental
l'avaluació de l'ambient gràfic que resulta de
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l'observació global de la mostra que s'estudia. En
parlar d'ambient gràfic d'un escrit, ens referim a la
conjunció de forma, espai i moviment que oferirà
un resultat final d'escriptura harmònica o no
harmònica. Es tracta d'obtenir una visió de conjunt
que ens permeti establir i valorar el context, i en
funció d'aquest context fer la interpretació dels
signes concrets, en sentit positiu o negatiu. És a dir,
cap signe té un sentit únic i absolut. La seva
interpretació, relacionada amb la intensitat,
freqüència, qualitat i extensió, dependrà sempre del
mitjà i el context en què es desenvolupi.

Cap concepte ha generat tantes explicacions i
matisos en grafologia com l'harmonia. Per a uns
implica parlar sobretot del ritme, per a altres més de
forma i per a altres, com Moretti, de desigualtat
metòdica.

Exemple de lletra no harmònica o d'espai gràfic negatiu. Lletra confusa (línies
que es confonen) poc marge i separació entre paraules, dificultat de llegibilitat.

En grafologia, podríem dir que una lletra
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harmònica és aquella en la qual no hi ha res que
destaqui per excés o per defecte, en la qual trobem
una correlació adequada entre l'espai en buit (blanc),
i l'espai ocupat (negre), en la separació entre
paraules, lletres i línies, ni massa enganxades ni
massa laxes, en la qual la forma evita les
exageracions i les ampul lositats, que tendeix a la
simplificació sense arribar a ser il legible, i en què el
patró cal ligràfic après no ofega l'escriptura ni la
converteix en una repetició mímica i estàtica del
model (sense vida).

En definitiva, una lletra harmònica seria una
lletra amb vida pròpia, que mostrés una desigualtat
metòdica, l'expressió d'una personalitat, un ritme i
un dinamisme vitals equilibrats entre forma i
moviment dins un tot organitzat, però no rígid. El
grau d'harmonia d'una escriptura al ludeix a la
capacitat d'adaptació a l'entorn d'un individu i a la
seva maduresa psicològica.

Evidentment, en l'apreciació de l'harmonia hi ha
un factor de subjectivitat del grafòleg. Autors tan
destacats com Vels afirmen que la seva apreciació
depèn "gairebé totalment del grau de cultura,
sentiment estètic i capacitat apreciativa del que és
bell i harmònic que té cada grafòleg", però un cop
més hi ha sistemes de mesura i classificació
ponderats com el mateix mètode Vels de
grafoanàlisi que serveix per neutralitzar aquest grau
de subjectivitat.
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De tota manera, qualsevol lletra transmet alguna
cosa per la simple observació, i produeix un
sentiment de rebuig, atracció o indiferència, fins i
tot a persones sense cap coneixement grafològic. El
grafòleg sap extreure i exposar adequadament la
informació implícita.

El paper en blanc

En el concepte d'harmonia és fonamental el
simbolisme zonal. El paper en blanc representa
l'espai vital en el qual es mou i pel qual camina el
subjecte. L'espai és un dels elements més
inconscients en l'acte d'escriure, ja que en un paper
en blanc, no hi ha cap element previ que limiti o
condicioni la ubicació del subjecte ni l'espai que
decideix ocupar amb la seva lletra.

En grafologia, el simbolisme de l'espai està
directament relacionat amb el sentit dels moviments
de l'eina que es fa servir per escriure i queda
englobat en un sentit més general i simbòlic de
l'espai que envolta tota cultura i els seus arquetips.
L'espai en blanc representa el món en què ens
movem, el jo social de la nostra personalitat.

Conceptualment, la zona superior s'identifica
amb l'intel lecte, l'esperit, la imaginació, el bé i les
idees altruistes. A la zona inferior resideixen les
necessitat bàsiques, els instints, les necessitats
materials i terrenals, els interessos econòmics i les
habilitats pràctiques.
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A la zona esquerra trobem el passat, els
continguts inconscients, el món de la introversió i la
timidesa, la mare (entesa, en sentit arquetípic i
ampli, no sexuat, com idea d'origen, d'inici, de les
normes rebudes a la infància, del jo íntim).

A la dreta trobem el futur, el lloc encara
desconegut al qual ens dirigim, la capacitat i la forma
d'afrontar els nous esdeveniments, els altres i també
els objectes i la relació que establim amb ells, el pare
(entès també en sentit ampli, com el jo social i
laboral, el món cap on evolucionem, allò que
desitgem).

Al centre trobem la realitat, l'autoconcepte,
l'autocontrol, el jo, la persona irrepetible amb la seva
circumstància i el seu moment concrets.

Aquest simbolisme de l'espai és aplicable a tots
els aspectes de l'escriptura, és a dir, al text en
conjunt, a la línia, a la paraula, a la lletra, a l'inici i
final de cada lletra concreta.

El cos central de la lletra representa el jo i la
realitat. Les seves extensions superiors es relacionen
amb el món de les idees. Les extensions inferiors
amb els instints i les necessitats materials. Hi ha
també una interpretació simbòlica segons on i com
s'inicien o finalitzen les lletres. L'espai entre dues
lletres és el camí entre una cosa i una altra, entre el
jo i el tu. La línia és l'avanç del passat al futur, i la
seva base, la forma que tenim de connectar amb la
realitat. La inclinació de les lletres, cap a l'esquerra o
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cap a la dreta, ens mostra la por o la reserva envers
el futur o la sociabilitat i l'optimisme per afrontar la
vida, respectivament. Les lletres verticals solen
revelar una major dosi d'autocontrol emocional.

Per a alguns autors, com C. G. Jung, també el
simbolisme zonal té una significació arquetípica, es a
dir, cultural, que transcendeix al mateix individu.
Cultures molt dispars i geogràficament molt
allunyades tenen, curiosament, similituds evidents
en les seves històries mítiques i coincideixen a
ubicar les idees del bé, els aspectes positius, l'esperit,
les idees elevades o altruistes en les zones superiors,
i el mal i els aspectes físics, terrenals i menys
altruistes en les zones inferiors.

Els moviments de l'escriptura
Si a aquest simbolisme espacial hi afegim els moviments
gestuals grafomotrius principals de l'escriptura, trobem
quatre moviments principals:
Moviment d'extensió: cap amunt (cap a les idees, de dins a
fora).
Moviment de flexió: cap a sota (cap a l'instint, de fora a
dins).
Moviment dextrogir: d'esquerra a dreta (del passat al futur,
del jo als altres).
Moviment levogir o sinistrogir: de dreta a esquerra (del
futur al passat, dels altres al jo).
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Anant més enllà, i potser caricaturitzant una
mica, pensem en el moviment que fem quan ens
alimentem (de flexió, de fora a dins), i en el
moviment que fem quan oferim una cosa
(d'extensió, de dins a fora). Passa el mateix amb els
moviments de por, ens retirem i ens apartem (de
dreta a esquerra, de davant cap enrere), o quan
veiem algú que ens alegra saludar, ens apropem
(d'esquerra a dreta, d'enrere cap endavant, del jo als
altres).

Queda clar doncs que els gestos manifesten
actituds i comportaments, i que l'escriptura no és
més que un gest automatitzat, producte directe de la
persona que escriu amb tots els seus components i
formes d'actuar i d'afrontar la vida. Per això parlem
del gest d'escriure.

Aprofitem per introduir un gràfic que situa les
zones en les quals dividim les lletres:
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· A zona superior, extensió, idea
· B zona mitja, levògir o destrògir, realitat
· C zona inferior, flexió, instint
· D tret inicial, de lletra
· E tret final de lletra

A continuació, un dels nombrosos gràfics que
sintetitzen el simbolisme de l'espai:
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Els gèneres de l'escriptura

Amb aquestes pinzellades, i conscients ja de la
importància de l'ambient gràfic i del simbolisme de
l'espai, podem començar a parlar dels gèneres de
l'escriptura. Al llarg de la història de la grafologia,
han sorgit mètodes d'estudi que divideixen els
aspectes que formen l'escriptura en gèneres i
espècies, que prenen mides i calculen percentatges, i
creen un entorn de sistematització que permet
catalogar els grafismes i classificar-los dintre dels
gèneres o espècies als quals pertany cada grafisme.
L'ordre

L'ordre indica l'espai i l'atmosfera psicològica en
què viu qui escriu. L'ordre es manifesta en el disseny
global de l'escrit, en la seva llegibilitat, en l'espai
adequat entre paraules i lletres, i en la
proporcionalitat dels grafismes. Parla de la capacitat
d'organització i d'adaptació, de la tranquil litat o
pressió amb què es viu la vida quotidiana, dels
processos mentals, de l'aprofitament dels recursos i
de l'espai vital (s'observa en la relació entre el text,
espai negre, i la pàgina, espai blanc).
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Lletra desordenada i confusa amb exageració de la zona inferior i superior.

L'ordre està íntimament relacionat amb la
distribució de l'espai i, per tant, amb l'estudi dels
marges que tenen relació directa amb l'ambient
gràfic, harmònic o no harmònic del text en general.

El marge superior és indicatiu de la distancia
afectiva o social que tenim respecte a qui escrivim i
als altres. Inconscientment, manifestem aquí el
respecte i el grau de proximitat. Ens sentirem tant o
més propers a la persona que escrivim com menor
sigui el marge superior, però sempre que aquest és
mantingui dintre de la normalitat. Si és massa petit o
inexistent, entrarem en la invasió del terreny dels
altres, en la imposició de les idees i en la necessitat
de ser els protagonistes i ocupar tota l'atenció i tot
l'espai. Si el marge és massa gran, pot significar
introversió o timidesa, potser un excés de respecte
per les normes apreses.

El marge inferior no és massa ric pel que fa a
interpretacions psicològiques i només és pot tenir en
compte si el text ocupa pràcticament tota la plana o
més d'una plana, perquè el marge depèn llavors
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realment de la voluntat de l'autor i no de l'extensió
del text. Si es tracta d'un marge correcte, pot indicar
sentit de l'estètica i també bon nivell d'adaptació, ja
que canviar de plana implica, grafològicament,
entrar en un espai nou. L'excés d'aprofitament del
marge pot està lligat a la por de perdre el fil de les
idees o bé a un esperit estalviador.

El marge esquerre representa el passat, l'origen,
la família, la tradició, les normes rebudes en la
infància i la figura de la mare. Petit, és senyal de
proximitat al passat, d'estalvi i de retraïment. Molt
petit, pot indicar avarícia, egoisme i excés de
convencionalisme. Si és gran, demostra capacitat de
comunicació i audàcia.

El marge dret representa el futur i la manera
d'afrontar-lo, la relació amb els altres i amb les
coses, el contacte social. És el lloc desconegut al
qual ens dirigim, i en el qual hi ha més factors
inconscients que en la zona esquerra de l'escriptura.
Un marge dret gran indica falta de confiança per
afrontar el futur i inhibició com a manera
d'autoprotecció. Un marge dret petit pot indicar
confiança, extraversió i entusiasme.

Els marges poden ser fonamentalment:
creixents, decreixents, rectes, còncaus, convexes i
irregulars i cada un d'ells té la seva interpretació
dintre del context general.

Els signes gràfics més bàsics que podem
distingir dins de l'ordre són tres: escriptura
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organitzada, desorganitzada i no organitzada
(inorganitzada). No s'ha de confondre el concepte
d'organització en l'escriptura amb el d'ordre, ja que
aquest inclouria també escriptures confuses, clares,
bigarrades.

Ens referim a escriptura organitzada quan la
persona no està pendent del moviment motriu que
dibuixen les lletres, sinó que ha automatitzat
l'escriptura de manera que pensa el que ha de
transmetre i la millor manera de fer-ho. En tenir
totalment automatitzada l'escriptura, oblida l'acte
motriu que li suposa.

Només les escriptures organitzades poden
arribar a ser en algun moment escriptures
desorganitzades. El motiu de la desorganització pot
ser momentani –escriure sense suport, o escriure
sota amenaces–, i llavors no responen a canvis
psicològics sinó a circumstàncies puntuals que
afecten l'activitat motriu. Si la desorganització és
permanent, llavors pot ser deguda a algun tipus de
dificultat motriu (accident a la mà) o malaltia
(accidents cerebrals, senilitat, desordres morals).
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Exemple d'escriptura organitzada i desorganitzada. En aquest cas, la segona
escriptura està feta per la mateixa persona però amb la boca, amb la qual va
d'haver aprendre a escriure després d'un accident.

L'escriptura no organitzada (inorganitzada) és
bàsicament la infantil. Encara no pot ser organitzada
ni tampoc desorganitzada, perquè el nen està
aprenent el patró cal ligràfic i no ha tingut temps
d'organitzar la seva escriptura.

Lletra no organitzada d'un infant.
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La dimensió

La dimensió d'una lletra ens la dóna la seva
zona mitja, el cos central, és a dir l'alçada dels ovals.
L'oval s'ha de mesurar seguint el sentit de la seva
inclinació. El cos central es correspon amb la realitat
del subjecte i les seves circumstàncies, i en concret,
els ovals de l'"o" i de l'"a" (és a dir, el cercle) es
consideren una representació arquetípica de la
personalitat, del "jo sóc" (Manuel Moreno).

L'oval dóna una idea del que som, el nostre grau
d'introversió o extraversió, les necessitats
expansives, d'objectivitat, l'autoestima i el culte al
jo.

La mida de la lletra
- L'escriptura molt petita és aquella en la qual l'oval és
menor a 1,5 mm.
- La petita és aquella en què l'oval mesura d'1,5 mm a 2,5
mm.
- La normal, entre 2,5 mm i 3,5 mm.
- La gran, de 3,5 mm a 4,5 mm.
- La molt gran és tota aquella escriptura en què l'oval supera
els 4,5 mm.
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Escriptura molt petita (mida real).

Escriptura molt gran (mida real).

La pressió

La pressió és un dels gran temes de la
grafologia, un dels aspectes que més pot afectar la
interpretació si no s'utilitzen originals. Són molts els
factors que poden influir en la pressió: la duresa de
l'eina que s'utilitza per escriure, el tipus de paper
(gruix o textura), la superfície en la qual s'escriu
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(tova, dura), la postura que adoptem, i tots els
factors ambientals (temperatura, soroll) i psíquics
(ansietat, son, cansament, por).

Grafològicament, la pressió té a veure amb la
genètica de l'individu, la seva energia psíquica i
l'autoafirmació, és a dir, amb la libido, entesa com a
força de resistència i de realització del subjecte. És
una manifestació del nivell d'afirmació, de
profunditat i de relleu de les tendències, de les idees
i de la voluntat. Aporta informació sobre les actituds
de comandament, de decisió i de les aptituds
creadores, i també sobre el grau d'assertivitat,
timidesa, idealisme i agressivitat, no només pel que
fa al seu potencial, sinó també pel que fa a la seva
realitat o projecció.

Lletra de tensió forta.

Lletra de tensió fluixa.
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Sense entrar en més consideracions, només
demanem al lector que compari les dues mostres
gràfiques anteriors i és pregunti quina li sembla que
té més vitalitat i energia, que faci la comparació
pensant metafòricament: ¿quina lletra s'enduria el
vent amb més facilitat? ¿Quina presenta més tensió
(força) entre els moviments flexors i extensors?

Hi ha diversos graus de pressió. Una de les
maneres més fàcils de fer un "test" de pressió ràpid i
senzill és passar la mà per la part de darrere del
paper escrit i notar el relleu que ha deixat
l'instrument d'escriure.
La forma

La forma és el vestit de la lletra. Manifesta el
comportament, l'adaptabilitat, el convencionalisme i
l'originalitat. Una de les lletres amb les quals més es
treballa per definir la forma és la "m", que pot ser
que es faci en arcada ("m" en forma d'arc), llavors
indica normalment una certa reserva, o bé en
garlanda ("m" oberta per dalt), que sol indicar
sociabilitat.

Com més separada estigui l'escriptura del patró
cal ligràfic après i més trets originals manifesti una
lletra, més possibilitats d'interpretació hi haurà. La
forma ens pot parlar d'aptituds artístiques,
comercials o burocràtiques.
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Escriptura cal·ligràfica, poc evolucionada i en arcada.

Escriptura original, en garlanda i evolucionada.

La velocitat

La velocitat indica la vivacitat de la
intel ligència, les reaccions, la rapidesa, la forma
d'acció-reacció als obstacles quotidians, l'aptitud per
comprendre i resoldre problemes. Si tenim en
compte que nosaltres escrivim d'esquerra a dreta
(del "jo" al "tu"), la velocitat és l'actitud extravertida,
la capacitat de comunicació, l'espontaneïtat o la
introversió, la resposta retardada, la cautela, la
circumspecció o el control de com es mostra la
persona.
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Lletra ràpida i àgil, entre d'altres coses per les seves lletres senzilles d'un sol
tret i sense resseguiments.

Lletra lenta, inclinada a l'esquerra, amb resseguiment de les lletres que no
s'aprofiten per avançar i dobles bucles innecessaris.

La direcció

Ens referim a la direcció de les línies que
manifesten les fluctuacions de l'estat d'ànim, de
l'humor i de la voluntat, la continuïtat i la fermesa
en els propòsits.

Exemple de línies sinuoses que es corresponen amb un estat d'ànim variable i
canviant.
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Podem parlar fonamentalment de línies
ascendents, descendents, horitzontals, rígides o
sinuoses. La direcció de les línies és un dels aspectes
que es veu més afectat per l'estat d'ànim concret, per
tant, si ens trobem davant d'un escrit amb línies
descendents, cal ser cautelós alhora de matisar entre
"un moment de tristesa puntual" o un "estat
depressiu".
La inclinació

La inclinació de les lletres ens mostra
l'espontaneïtat afectiva i el grau de vinculació a les
persones i els objectes, el grau d'extraversió o
introversió i la valoració de la vida pel que fa a les
coses, a les relacions externes i a la vida interior.

És un dels aspectes en els quals, en principi, es
pot aplicar més fàcilment el simbolisme de l'espai. Si
les lletres s'inclinen cap a l'esquerra, normalment,
estarem davant d'una persona de caràcter introvertit,
i si s'inclinen cap a la dreta, amb una persona amb
habilitats socials o comunicatives.

Recordem un cop més la necessitat de ser
prudents per no atribuir a un mateix tret sempre la
mateixa interpretació.

Escriptura invertida, indicadora de retraïment.
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Manuscrit de l'escriptor Miguel de Unamuno inclinat a la dreta.

La continuïtat o cohesió

La continuïtat fa referència als enllaços que
estableixen, o no, les lletres i la resta d'elements
gràfics (punts de les "i", signes de puntuació) entre
si.

En aquest cas no ens fixem tant en la forma de
l'enllaç com en el nombre de vegades que aixequem
l'eina del paper. En aquest sentit, els tipus de lletra
es poden agrupar en hiperlligades, lligades,
agrupades, deslligades, molt deslligades,
reenganxades, de cohesió uniforme o desigual. Es
pot estudiar la cohesió dels ovals, de les parts
inferiors o superiors. Si per exemple, una lletra "d"
està feta en dos trams, d'una banda l'oval i de l'altra
el pal, parlarem de "d" dissociada. Es pot estudiar
també la cohesió de les majúscules.
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Lletra lligada que correspon a Isaac Albéniz (1860-1909). Lliga paraules
senceres i majúscules. Observem, com a curiositat, la data deformada per la
professió musical.

Un aspecte que dóna molta informació
grafològica són els enllaços especials, és a dir,
elements que no cal que estiguin lligats però que, si
ho estan, mostren trets particulars de l'autor, com
els punts de les "i", els pals de les "t", els signes de
puntuació, que poden ser regressius o no, unir
paraules o no.

La cohesió indica el grau de constància i la
continuïtat de les accions, el raonament lògic, la
intuïció, la velocitat dels processos mentals i la
reflexió.

Escriptura de lletres juxtaposades (tipus 'script'). També és una lletra
regressiva, és a dir, els trets van cap a l'esquerra.
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Els gestos tipus

Els gestos tipus (GT, o gestos escripturals
tipus), són moviments característics, peculiars i
identificats en l'escriptura d'un autor concret. Totes
les escriptures i tots els escriptors tenen gestos tipus.
La seva significació dependrà, com sempre, de la
quantitat i la qualitat. Una espiral en un escrit no ens
permet qualificar l'autor de narcisista.

Si quan parlem o escoltem, fem moviments o
adoptem postures que ens caracteritzen, quan
escrivim també ho fem. En aquest cas, el valor
afegit és que el moviment queda per a la posteritat,
fix i inamovible, disponible per ser examinat en
qualsevol moment sense interferències.

Hi ha gestos tipus espectaculars pel que fa a la
seva exageració o "originalitat", però n'hi ha d'altres
que són habituals, i que per això mateix, s'han pogut
classificar i tipificar, perquè es produeixen amb
regularitat i constància en diferents tipus
d'escriptures.

Els gestos tipus més habituals serien: el cop de
sabre, el ganxo, l'arpó, el cop de fuet, el bucle, el
llaç, l'espiral, l'urpa de gat i l'inflat.

En els finals o inicis de lletra, que poden ser
continguts o regressius, són molt comuns els gestos
tipus que anomenem acerats i maces.

El traç seria el dibuix necessari o mínim per
entendre el grafisme que escrivim.
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El tret seria la part afegida al text per decisió
personal i on habitualment es troben el gestos
tipus.

Els gestos tipus es poden classificar segons el
seu grau d'angulositat, de corbes, o bé si es troben a
l'inici o al final del tret. Alguns dels gestos tipus més
freqüents són:

- Cop de sabre i cop de fuet: Moviment brusc
cap enrere i tot seguit, de sobte, cap endavant.
Acostuma a aparèixer en les barres de les "t" o en
zones inferiors de l'escriptura. Si la seva forma en
comptes de ser angulosa és corba, s'anomena cop de
fuet. Són gestos d'agressivitat que, positivament i
ben canalitzada, poden significar dinamisme, facilitat
i assertivitat per defensar-se dels atacs, i
negativament impliquen irritabilitat o violència.
S'han d'interpretar en funció del context.

Cop de sabre (1) Cop de fuet (2).

- Ganxos: Trets que poden aparèixer en
qualsevol zona de l'escriptura, normalment al final
de lletra o paraula. Si són molt abundants poden
indicar una manca de seguretat per aferrar-se a les
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coses (zona inferior) o bé a les idees (zona superior).
Indiquen també constància i fermesa, que pot
arribar a l'obstinació.

Els ganxos són clars a la part superior de la "t", a la part final de "tot", i a l'inici
i el final de la "l" d'"aclarir", entre d'altres.

- Arpons: Són els ganxos quan tenen una mida
ja molt més considerable. La interpretació és la
mateixa, encara que impliquen més energia i decisió,
que en alguns casos pot arribar al radicalisme.

- Triangles: Són trets més o menys geomètrics
que apareixen a diferents zones de l'escriptura i que
acostumen a ser símptoma d'un intent d'imposar els
criteris propis als altres, com també d'un cert
dogmatisme, característic d'un caràcter rígid. En els
gestos tipus, com en la resta d'elements de
l'escriptura, s'ha de tenir en compte, el lloc, la
freqüència i la qualitat amb què apareixen els trets
en qüestió.

Exemple de clar triangle a l'"A".
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- Puntes: Direm que una escriptura té puntes si
són abundants i clares. Si les trobem a l'esquerra són
signe d'agressivitat contra un mateix i a la dreta
contra els altres. Si les puntes apareixen en a zona
inferior, indiquen una agressivitat secundària, font
de rancors. Si estan en la zona superior, rebel lia a
l'autoritat, més gran com major és la pressió,
l'elevació i la projecció. Hi ha molts tipus de puntes,
entre les més comunes trobem l'anomenada dent de
senglar.

- Llaços: Són bucles enllaçats. Típics dels peus
d'escriptura. Denoten intuïció, facilitat d'expressió
verbal (capacitat de convicció), imaginació,
sensualitat, narcisisme, habilitat manual, diplomàcia i
capacitat de seducció. Aquesta darrera capacitat
s'explica fàcilment, donat que un llaç és una línia
corba que volta sobre si mateixa –egocentrisme–, i
simbolitza la capacitat de l'autor per dur les coses al
seu terreny, embolicant subtilment les persones amb
què es relaciona.

Autògraf de Thalia amb llaçades evidents.
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- Espirals: Moviments en corba i amb gir sobre
si mateixos. Les corbes poden ser complertes o tot
just iniciades. Denoten egocentrisme i narcisisme,
atès que l'oval simbolitza el "jo" i es tanca sobre ell
mateix. Sobretot, si es troben en la zona baixa de
l'escriptura, poden mostrar desig d'acaparament.
També denoten components de vanitat, coqueteria,
desig de sobresortir. Com més clares i ampul loses
siguin les espirals, més ho seran també les
intencions del seu autor en el sentit que sigui. Com
més petites, més dissimulades.

Aquesta espiral passa casi totalment desapercebuda en el context general de
l'escrit.

- Urpes de gat: Trets que presenten una corba
en arc que traspassa cap avall la línia base i que
recorden l'apèndix d'aquest animal i el gest
d'esgarrapar. Pressuposa un desig d'acaparament
material proporcionals a la mida del tret.

Clara urpa de gat a la "s" final.
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- Inflats: Trets que presenten un marcat
inflament en l'escriptura. Poden aparèixer en
qualsevol zona. Representen una exageració de la
imaginació, que pot arribar a fugir de la realitat.
Apareixeran llavors també exageracions en tot tipus
de manifestacions i activitats de la conducta. El
tarannà dels seus autors és optimista, i pot ser també
vanitós i exhibicionista.

- Acerats: Són trets acabat en punta a mode
d'agulla. Són sinònim d'un individu de caràcter
combatiu, agressiu, irritable, impulsiu i d'esperit
crític. Segons el context, la quantitat i la mida,
tindran més o menys significació i un caràcter
positiu o negatiu.

Acerats clars a la "y", al pal de la "t" de "teníamos".

- Maces: Són trets que augmenten la pressió i el
gruix en la seva part final. Indiquen sobrecàrrega
d'energia que és produeix al final del traç i que es
controla. Normalment pressuposen trets
d'agressivitat continguda i brusquedat, propis de
persones amb caràcter impulsiu que han de
controlar sempre. Si la pressió és molta i el gruix és
clarament més ample podem parlar de violència i
brutalitat, d'un individu inadaptat i de caràcter
intempestiu.
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Al marge del component artístic d'aquests poema i dibuix de Picasso podem
observar clarament com els pals de les "t" (observem les paraules "opuestos" i
"resto") tenen clarament forma de maces.

Un cop més recordar la importància de la
freqüència, qualitat i quantitat per interpretar el
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valor dels gestos tipus. Una urpa de gat en un text
de dos fulls no pot tenir un valor definitiu.
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LA SIGNATURA

La signatura és l'escriptura, abreujada o no, del
nostre nom. Cada persona decideix si apareix amb
un o dos cognoms, o només amb el nom de pila, i
també si rúbrica o no. Pot o no ser llegible i és
habitual que vagi evolucionant al mateix temps que
la persona. Representa la intimitat personal.

La rúbrica és el dibuix inconscient, proper a la
signatura, que habitualment l'acompanya i
simbolitza els mecanismes psicològics de defensa,
sota els quals es protegeix la nostra intimitat.

Habitualment, parlem de signatura referint-nos
al conjunt de signatura i rúbrica. En entrar en el
detall de l'anàlisi grafològica és quan ens referim
específicament a cadascuna d'elles i les separem.

La signatura té molta importància en el conjunt
de l'escriptura, però no hauríem d'acceptar l'anàlisi
d'una signatura com a única mostra escriptural,
sense arriscar-nos a cometre errors importants. El
seu valor rau precisament en la comparació que es
pot fer entre aquesta i el cos escriptural de l'escrit.

Necessitem, per tant, tots dos elements, text i
signatura, per treballar de manera fiable. Si per
alguna raó ens demanen opinió només a partir d'una
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signatura, la donarem només verbalment (mai per
escrit) i sempre amb moltes reserves, ja que són
habituals les contradiccions que posen de manifest
signatura i escriptura.

Tots els aspectes de l'espai i dels gèneres gràfics
que hem comentat anteriorment per a l'estudi del
text són aplicables també a l'estudi de la signatura i
la rúbrica: la forma, la mida, l'organització, la
inclinació, la cohesió, la direcció. Una signatura s'ha
d'analitzar també dintre d'un context, i per tant, i
com a mínim, s'han de tenir en compte els aspectes
següents: la ubicació pel que fa al marc general de la
pàgina; la ubicació pel que fa al text que la
precedeix; la similitud o disparitat en relació amb el
text que la precedeix, i la forma que l'acompanya i
que forma part de la mateixa signatura, és a dir, la
rúbrica.

La signatura simbolitza el jo íntim (o
autorepresentació) de l'autor, més que cap altra part
de l'escrit. És la imatge que l'autor vol projectar
davant dels altres. És l'autoconcepte. La signatura
pot reafirmar o treure valor als aspectes observats
en el text i ajuda a ponderar les conclusions finals.

Una signatura senzilla i semblant al cos de
l'escrit seria, en principi, la representació sintetitzada
genuïna del que escriu, que no intenta amagar res ni
fer-se valer més del que val. Sempre que la puguem
contrastar amb el text (manifestació social i externa),
també mostra els diferents "jos" (l'infantil, el

61



desitjat, el manifestat). Si l'escrit i la signatura
coincideixen vol dir que el seu autor manté en privat
i en públic les mateixes pautes de comportament, i
serà per tant, un indicador positiu de l'autenticitat de
la persona, sobretot quan tots dos són clars i
llegibles. La concordança en la relació signatura-text
és un dels factors més indicatius que podem trobar
per detectar les coherències o incoherències de
personalitat d'un autor.

Les diferències entre text i signatura indicaran
just el contrari, les discrepàncies entre la conducta
privada i la pública, una certa dissociació entre el
que el subjecte mostra socialment i entre el que és
realment.

La signatura, com a gest automatitzat, habitual i
escollit lliurement, simbolitza el "jo ideal", el
potencial disponible per al que volem ser i desitgem
aconseguir, les possibilitats latents, les
compensacions de complexos o d'aspectes ocults, el
tipus de motivacions, la responsabilitat, el grau de
maduresa, la necessitat de reconeixement, el
realisme de les aspiracions, els conflictes, l'habilitat
per "vendre's" un mateix i el desig de cridar
l'atenció. També les necessitats d'ocultació i les
limitacions pròpies davant l'entorn. És com volem
ser però també posa de manifest les defenses que
creem davant de l'entorn que ens envolta.

La signatura, doncs, és el "resum", però com a
tot resum, el que ens expressa és molt limitat si no
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podem contrastar-ho o ampliar-ho, i en definitiva,
posar-ho en context. No serà el mateix l'anàlisi
d'algú que ha de signar cinquanta cops al dia, que
d'algú que ha de fer-ho un sol cop a la setmana.

La signatura, com a conjunt, és un símbol del jo
i si la persona altera la visió que té d'ella mateixa
molt probablement la signatura variarà. De fet, el
desenvolupament de la persona pot evidenciar-se en
els canvis de signatura, que es mantindrà
generalment estable en la vida adulta.

De fet, hem observat que les persones amb gran
variabilitat de caràcter o inestabilitat emocional
mostren signatures molt variables.

Un nom i uns cognoms

"La signatura és una biografia abreujada"
Max Pulver

En la signatura, el nom simbolitza el jo
(sentiment) infantil, associat a les primeres
experiències i èpoques de la vida, al jo familiar i al
narcisisme. Quan la signatura és gran, denota un
desig d'exclusivisme i de figurar. Si el nom no
apareix, o en veiem només la inicial, intuïm una
actitud conservadora, o bé ganes d'oblidar el passat
(rebuig de les primeres experiències desagradables).

El primer cognom representa el jo social i
laboral (l'home que s'ha fet a ell mateix), lligat a
l'acceptació de la figura d'un mateix i a l'èxit social
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adult. També el que projectem de nosaltres mateixos
com a adults a la societat. Quan és més gran que el
nom, pot implicar també l'orgull de pertànyer a una
determinada família i a l'èmfasi en cert autoritarisme
i proteccionisme.

És evident la seva relació amb la figura paterna i
amb els simbolismes d'autoritat. Quan el que no
apareix és el primer cognom (patern) pot ser que
ens trobem davant d'un complex d'Edip, per
inexistència física o psíquica del pare (relació
problemàtica).

Un nom i cognom molt distants poden denotar
una situació de tensió entre pare i mare, un desig
ambivalent de ser infant i adult alhora.

Evidentment, les qüestions dels cognoms
s'hauran de revisar en països culturalment diferents.
Per exemple, allà on el casament implica canvi de
cognoms. Així mateix podem tenir sorpreses o
interpretacions que indueixen a error en persones
que s'hagin canviat legalment el cognom.

Les relacions de posició, alçada, mida,
abreujament o no del nom i cognoms donen joc a
tot un ventall d'interpretacions i possibilitats
grafològiques, entre d'altres:

Només el nom: hom se sent més segur i més
atret per la vida familiar que per la social. Hi
predomina el jo familiar i la vinculació a la família.
També pot ser el cas de persones que han
aconseguit un gran èxit i ja no necessiten res més
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per a ser reconegudes o bé signatures adreçades a
amics amb qui a confiança és tanta que ja no cal més
identificació que el nom propi.

Només el cognom o amb la inicial del nom (o
amb nom il legible): a l'inrevés, l'individu se sent
més segur i més atret per la vida social i laboral que
per la familiar. Normalment també se li concedeix
gran valor a la jerarquia social.

El segon cognom s'identifica amb la mare i molt
sovint s'obvia a la signatura. Una signatura amb dos
cognoms o iniciant el segon, demostra un especial
afecte per la mare o per la branca materna.

Es ressalta el segon cognom i s'inicia només el
primer o aquest és il legible: pot significar
menyspreu per la branca paterna però també una
actitud "snob" si el primer cognom és vulgar. En tot
cas és un tret poc natural.
La llegibilitat

En l'àmbit de la grafologia es considera il legible
una signatura quan resulta impossible identificar
cada traç amb una lletra. En cas contrari la signatura
es considera llegible. La signatura és sovint il legible
en major o menor grau, sobretot en professionals
que l'utilitzen sovint, i pot ser un indicador positiu
de dinamisme.

La llegibilitat de la signatura està relacionada
amb la claredat d'idees i la precisió d'objectius
personals, el sentit del deure i de la responsabilitat.
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Una signatura il legible denota reserva, i és
pròpia de persones que no volen ser conegudes
íntimament, unida a un ritme lent d'execució, desig
d'ocultació i de por a carregar-se de responsabilitats.
Si va unida a un text també il legible, ens haurem de
posar alerta sobre la possible duplicitat de l'autor.

La llegibilitat o semillegibilitat d'una signatura
professional, sobretot en persones que signen sovint
i que segueixen mantenint la disciplina de fer i
dibuixar totes les lletres, pot denotar, entre d'altres
coses, una gran capacitat de treball i constància.
La mida

Les diferències de mida, amplada, angle o biaix i
pressió entre nom i cognom –i les inicials
corresponents– simbolitzen les relacions entre el
que signa i la seva família.

Signatura petita al peu d'un escrit gran:
infravaloració, inseguretat, descontent o modèstia
del jo en relació amb la societat, la professió o
ambdues aspectes.

Signatura gran al peu d'un escrit petit: a
l'inrevés, sobrevaloració del jo en relació amb la
societat, vitalitat, autoconfiança, presumpció,
compensació d'un sentiment de fracàs i necessitat de
ser reconegut.

Lletres de la mateixa mida a la signatura i al text
o amb una divergència moderada entre un text escrit
una mica menor o major que la seva signatura:
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igualtat entre l'autoestima personal i el
comportament exterior i cap als altres. L'autenticitat
d'aquesta personalitat i individualitat es veurà en la
interpretació global de text i signatura.

Tot el que fa referència a l'escriptura es pot
aplicar a les signatures. La primera vegada que
s'observa la signatura de Lope de Vega, hi crida
l'atenció sobretot i sense necessitat de saber
grafologia, la mida exagerada i el gran inflat de la
part inferior de la lletra "g".

La lletra g
En grafologia diem col loquialment que la lletra "g" és la
lletra del sexe. El seu recorregut s'inicia en un mateix
(l'oval), per anar cap a baix, cap a la zona material i
instintiva (moviment flexor cap a l'interior), fer una inflexió
i tornar cap amunt (moviment extensor cap a l'exterior) a la
lletra següent, per unir-se amb l'altra. Des d'aquest punt de
vista, és una lletra que dóna molt joc grafològic i també, en
certs contextos relaxats, de diversió.

Tornant a l'autògraf de Lope de Vega, en veure'l
ràpidament vam tenir la necessitat de comprovar
allò que la signatura ens estava dient;
afortunadament de tant en tant, els personatges
difunts i cèlebres ens permeten aquestes petites
satisfaccions. De seguida vam trobar les frases que
volíem: "Lope de Vega Carpio va tenir una vida
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amorosa atzarosa. Es va casar diverses vegades i va
tenir nombroses amants." Ens atreviríem a afegir
que això és el que sabem i el que ens ha quedat.

Autògraf de Lope de Vega Carpio

A continuació es presenten algunes de les
formes de "g" més comunes en grafologia. La
varietat és molt important i el mateix succeeix amb
cada grámma o lletra individual.
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La ubicació
- La ubicació de la signatura respecte al text ens indica tant
la implicació respecte al que s'ha escrit com el lloc en el qual
s'ubica l'individu respecte a la societat.
- A l'esquerra i lluny del text: es guarden les distàncies amb
excés, poca sociabilitat, retraïment.
- A la dreta i a distància normal: sinceritat, cortesia,
consideració i espontaneïtat.
- Al centre i curta o petita: cohibició i sociabilitat
interessada. A l'expectativa.
- Al centre i llarga o gran: coqueteria i si la lletra és gran,
megalomania. "Aquí estic jo".
- Signatura duplicada als dos costats de l'escrit:
esquizofrènia aguda.
- Invasió del text: tendència a imposar les idees i ocupació
de l'espai aliè.

La direcció

La direcció de la signatura es un dels aspectes
més importants d'aquest àmbit, com també la seva
relació amb el text. Va lligada directament al grau
d'ambició de l'autor, el qual, si és moderat,
s'interpreta en sentit positiu.

En les signatures ascendents l'individu té
energia suficient per superar els obstacles i afrontar
el desànim i les dificultats de la vida. Són persones
optimistes, predisposades a l'èxit i a superar-se en
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tots els sentits. El seu nivell d'aspiracions és tan
elevat com la seva inclinació. Si és excessiu (més de
30 graus), hi ha el risc de caure en la insatisfacció
permanent i no valorar correctament els èxits
propis. Si és molt ascendent o trepadora, la
immaduresa del subjecte el porta a unes pretensions
excessives en les seves possibilitats (desequilibri),
pot ser una fugida de la realitat, un punt
d'histerisme, una desorientació en l'ambició, però en
tot cas, és un signe d'interpretació negatiu.

Signatura amb un grau exagerat d'inclinació.

Les signatures horitzontals ens presenten un
personatge amb estabilitat emocional, equilibrat i
satisfet amb la seva situació personal, i si presenta
lleugeres sinuositats, està pròxim a trobar l'estabilitat
esforçant-se per controlar les emocions.

Signatura horitzontal centrada amb rúbrica que s'inicia amb un llançament de
dreta a esquerra, per acabar encerclant el nom.
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Una signatura descendent s'haurà de valorar
segons la direcció del text que la precedeix. Cal
veure si va acompanyada d'un text amb la direcció
de línies també descendents o si es tracta una
signatura descendent esporàdica i no habitual. La
interpretarem depèn del cas com una expressió de
desànim, tristesa o depressió, de manca de confiança
en les forces pròpies habitual i permanent, o com
una situació puntual, un moment determinat de la
vida.

No oblidem mai que la pressió, els trets llençats,
la velocitat, la claredat, la simplificació de la rúbrica,
la progressió, el to, són elements que cal tenir molt
en compte a l'hora de valorar una signatura, perquè
potencien o devaluen les observacions derivades de
l'anàlisi del text.
La cohesió

La cohesió ens ajudarà a analitzar la continuïtat
o la dissociació entre el pensament i l'acció, entre la
seva persistència i la sociabilitat. Les signatures
lligades impliquen l'encadenament entre el que es
pensa i el que es fa, una major continuïtat en el que
es realitza i una major sociabilitat. Aquest aspecte és
molt significatiu si es presenten unides majúscules i
minúscules (obviant n, p, t, v i w). A banda, en la
signatura, com en qualsevol text en general, deslligar
les majúscules és signe de reflexió.

Les signatures deslligades caracteritzen
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dissociació entre l'elaboració mental i el que desprès
es posa en marxa, i normalment també reflecteixen
una menor persistència davant el que s'està fent.
Acostuma a significar dificultats de relació sobretot
si les lletres estan molt separades i una certa
tendència a l'aïllament, fins i tot amb persones amb
les quals s'hauria de tenir una major intimitat.

La rúbrica

El terme "rúbrica" prové del llatí rubrum
(vermell), perquè antigament es posaven en aquest
color i sota la signatura les paraules scripsit, signavit,
recognovit per certificar l'autenticitat de la signatura.
Amb el temps aquestes paraules es van anar
desfigurant fins a convertir-se en uns gargots
personals sense regla fixa dels quals sorgeix la
rúbrica actual.

Es tracta del dibuix inconscient que acompanya
(o de vegades, substitueix) la signatura. Segons la
seva ubicació, forma i mida representà el grau
d'autoprotecció, independència, seguretat,
adaptació, maduresa, confiança, egoisme, suspicàcia,
rebuig a la vida social, angoixa, sentiment de culpa,
fracàs i fantasia que cada subjecte posa en marxa
com a mecanisme per evadir-se, adaptar-se o
conviure amb la realitat que l'envolta i que necessita
afrontar amb la seva personalitat.

Actualment, es rubrica en la major part de
països occidentals, trets els anglosaxons que han
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suprimit la rúbrica (i amb aquesta un element sovint
molt revelador per al grafòleg).

Anomenem signatures simbòliques aquelles en
les quals el conjunt de signatura i rúbrica adopta
formes més o menys esquemàtiques que, per
analogia, ens recorden diferents símbols i que sovint
tenen a veure amb temes professionals de qui signa,
amb aspectes emocionals o amb gustos (aquestes
similituds poden ser reconegudes, i l'autor pot
ser-ne conscient o no). Per exemple: rúbrica en
forma de clau de sol estirada (gust per la música,
temperament sensible), rúbrica en forma de cor
(profundes vivències amoroses en el sentit més
ampli), en forma fetal (excés de dependència que
busca seguretat).

Autògraf de Pelé. Extret de la pàgina web de Julio Cavalli.

És irrefutable el caràcter simbòlic de l'autògraf
de Pelé. Evidentment el seu món era jugar i
imaginar amb la pilota, sota la qual hi ha tot el seu
nom; fins i tot en l'única lletra que queda una mica
fora de l'àmbit del gran oval de la "P", i que hauria
de portar un accent, la "é" final, l'accent es
transforma en una pilota petita.
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Malgrat que l'autor d'aquesta signatura nega que tingui res a veure, li agrada
molt la muntanya.

Si la rúbrica es troba propera a la signatura es
tracta d'una persona amb capacitat de connexió
social, mentre que la llunyania representa una certa
distància social. Si s'executa amb anterioritat implica
planificació i reflexió abans d'iniciar les tasques a fer.
Si la rúbrica envaeix el text hi ha una certa tendència
a ocupar el terreny dels altres. En ocasions, resulta
difícil, o gairebé impossible –a no ser que es vegi
fer– saber si la rúbrica s'ha fet amb anterioritat o
no.

Diem que una rúbrica és gran quan ocupa un
volum molt superior a la signatura i significa que la
quantitat d'artificis que fa l'individu per protegir-se
són molt elevats, encara que ell mateix no en sigui
conscient. Al revés passa en les persones que fan
rúbriques petites, que potencialment seran més
fàcils de conèixer.

Les signatures sense rúbrica s'acostumen a
associar a la ingenuïtat i la senzillesa però també
poden significar personalitat forta o bé mediocre.
També poden ser persones que, coneixent el primer
significat (grafòlegs) han eliminat la rúbrica de la
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signatura. Per tant una firma sense rúbrica, en
principi, no ens dóna massa informació, sobretot, si
no la podem comparar amb la lletra.

La interpretació de les rubriques que ratllen en
part la signatura dependrà de la intensitat i la part
del nom que ratllin. Pot significar des de desig de
millorar certs aspectes de la personalitat, fins a un
rebuig important, conscient o inconscient, d'alguns
dels seus aspectes. La interpretació també canvia
segons la part que estigui ratllada, o si no és una
línia que ratlla sinó una espiral que encercla, per
exemple.

Quan la rúbrica subratlla la signatura amb una
línia horitzontal (a una distància propera i de
llargada semblant), s'interpreta com autoestima,
seguretat i fermesa de caràcter, sobrietat que també
desitja reconeixement i consideració. Denota
autoconfiança, afirmació i dinamisme. Si aquesta
rúbrica es va allargant i s'allunya del nom, pot
implicar orgull, afany de notorietat i ganes de donar
rellevància a la personalitat. També pot reflectir
l'afany de mantenir distàncies amb classes socials
inferiors, la qual cosa implicaria un cert orgull de
casta, del tipus "admireu-me però no em toqueu".

Si la rúbrica que subratlla la signatura amb una
línia horitzontal comença en la inicial, implica un
esperit organitzador, i acompanyada d'inclinació
ascendent, afany de superació d'obstacles.

Si les línies de rúbrica que subratllen el nom,
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horitzontals o no, són més grans que la signatura i
formen una mena de pòdium o tribuna, impliquen
necessitat de reconeixement per part dels altres i
cert narcisisme.

La rúbrica amb línia horitzontal que separa
damunt el nom denota orgull i ganes de guardar la
vida privada lluny de la vista dels altres. També pot
significar inadaptació, immaduresa, sentiment
d'inferioritat o denotar un mecanisme
d'autocensura, negació i càstig (el subjecte fa el
possible per fracassar).

Quan la rúbrica consisteix en dues línies
paral leles entre les quals queda el nom, anomenades
"vies de tren", s'associa a una autolimitació de
facultats, manca d'autoconfiança. L'autor prefereix
deixar-se dur, encara que sigui una persona
intel ligent. Busca la seguretat, seguint una línia de
conducta estricta, s'autoprotegeix per evitar
invasions externes. També pot significar avançar
sense distreure's buscant l'objectiu proposat, obviant
els temes inoportuns i perseverant en l'objectiu. El
matís el donarà el context.

Exemple de signatura en vies de tren, que per la resta se signes –velocitat,
tensió– és més propera a la segona interpretació del paràgraf anterior.
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Les rúbriques envoltants són les que
emboliquen la signatura, tancant-la. Són normals en
les primeres etapes i denoten una cerca de seguretat
en el pla íntim, com també l'egocentrisme que
simbolitza dibuixar un oval (símbol del jo) al voltant
del nom. És una signatura pròpia d'adolescent, que
si perdura, acostuma a perseverar trets com la
inseguretat, la reserva, el recel, l'ansietat, la poca
sinceritat, la cerca de protecció, la dependència
familiar, la immaduresa, la inseguretat, la
desconfiança o la inadaptació, pròpies d'aquesta
etapa.

Les rúbriques molt complicades indicaran, en
principi, cautela o desconfiança, un "marejar la
perdiu". Són pròpies de persones que, com a mínim
en un primer moment, preferiran mantenir les
distàncies, no manifestar-se de forma massa clara ni
adquirir compromisos. Valorar i matisar això
dependrà, com sempre, de la resta de la signatura
que acompanyi la rúbrica i també de la lletra del
text.

Les rúbriques en espiral, sobretot si a més són
embolicades, indiquen idees fixes i obsessives d'un
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món fet a mida i peculiar. Una certa habilitat per
complicar les coses i enredar-les.

Els grans inflats a les rúbriques poden tenir dos
interpretacions fonamentals. Poden ser persones de
gran vanitat amb molta capacitat d'exageració i
capaces de crear un gran "bluf" al seu voltant. És
possible que després ens trobem amb el globus que
es punxa i perd l'aire de forma molt ràpida. O bé els
inflats poden ser fruit d'una gran creativitat mental i
imaginació. És possible que puguin combinar-se
ambdues interpretacions. La diferència entre una i
altra la trobarem si sabem diferenciar quan els inflats
formen parts de lletres que realment permeten fer
inflats o si són part del dibuix de la rúbrica, i per
tant, pur ornament. Reproduïm una sèrie de
signatures amb formes clarament inflades de
personatges coneguts per la seva creativitat.

Autògraf d'Agatha Christie.

Autògraf d'Arthur Miller.
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Autògraf de Richard Bach.

Les rúbriques en zig-zag són pròpies de
persones amb coratge, amb capacitat per a rèpliques
fulgurants, bon humor, entusiasme i energia per
arribar a les fites marcades.

Autògraf en ziga-zaga de Mark Twain.

Els trets finals a la dreta de la rúbrica (són molt
comuns els punts) són característics de persones
perfeccionistes, previngudes, que necessiten dir la
última paraula i comprovar-ho tot.

Un tret en diagonal descendent, de dreta a
esquerra, serà signe d'una intel ligència desperta,
distinció, dots de comandament i també desig
d'imposició (si és exagerat).

Els trets finals, verticals i descendents, que
poden tenir, segons el context, l'aspecte negatiu de
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caràcter trist o gris, també impliquen orgull,
autoafirmació, independència (afany de mantenir les
distàncies), un sentit pràctic i concret, autoritarisme,
coratge en les afirmacions i en la comunicació de les
conviccions.

Si la signatura té forma d'X oberta a l'esquerra,
l'espontaneïtat del subjecte serà major amb els
íntims, mentre que si està oberta a la dreta ens
trobarem amb una personalitat amb més facilitat per
fer contactes i més adaptable en l'entorn social.

Són comunes dues ratlles que creuen o puntuen
un tret horitzontal sota la signatura. En sentit
positiu demostren certa habilitat per a les relacions
humanes i afany per al detall, no exempt d'efectisme
o d'esperit d'aparentar.

S'ha de tenir present que una rúbrica senzilla
demostra autoconfiança, naturalitat i serenitat i que
la distancia entre la signatura i la rúbrica és
directament proporcional al grau de vinculació
psicològica amb la família i les persones més
properes. Com més allunyada estigui la rúbrica que
subratlla del nom, més orgull (allunyament) trobem
en el subjecte.
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COM S'UTILITZA LA GRAFOLOGIA

Per acabar ens agradaria dir que la grafologia no
és cap vareta màgica ni cap mètode infal lible.
Tampoc és cap art endevinador, quiromàntic o
astrològic. És només una eina de treball, una
tècnica, un gran complement, que s'utilitza en
diferents camps.

En el món laboral, se sol utilitzar en la selecció
de personal. Ajuda a escollir el millor candidat per a
un lloc de nova creació i estableix quina persona
reuneix les millors condicions tècniques i de
personalitat per desenvolupar-lo. També pot
utilitzar-se per escollir entre possibles candidats a
promocionar-se internament en una mateixa
empresa, o per formar grups de treball segons les
compatibilitats que hi hagi entre ells. En camps
menys habituals, que no arriben a entrar en
qüestions penals o constitutives de delicte, la
grafologia pot ajudar a detectar també anònims,
abusos, suplantacions.

En el món de la salut, alguns autors parlen de la
grafopatologia. És evident que una persona amb
tremolors a les mans deixarà trets evidents en els
seus escrits. El que a nosaltres ja no ens sembla tan
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clar –potser per desconeixement–, és que una
malaltia de pulmó o ronyó, com altres autors
defensen, també ho faci. Altra cosa serien les
toxicomanies que tenen també efectes en les
conduccions dels impulsos nerviosos i per tant en la
capacitat motora. És aquest tipus de malalties el que
podem intuir en grafologia (no una patologia al
genoll). Sí que és possible aproximar-nos a l'estat
emocional del subjecte. Però aquest està molt més
lligat al psiquisme i a la part inconscient, que és en
realitat del que més s'ocupa la grafologia, que a la
part física pròpiament dita.

Dins d'aquest món es troba el que s'anomena la
grafoteràpia (modificació de l'escriptura segons la
qual modificant els trets de l'escriptura es modifica
la conducta). Entenem que els seus efectes no són
realment propis sinó que pertanyen a la teràpia
conductual, molt més àmplia, a la qual normalment
està sotmès l'individu.

És cert que pot ser molt interessant observar
l'escriptura infantil i la seva evolució (grafologia
infantil o paidografia), ja que el nen és un ésser en
creixement constant, fonamentalment emocional.
L'observació de la seva escriptura ens pot donar
informació addicional del seu estat d'ànim.

En les malalties psiquiàtriques sovint els metges
utilitzen mostres de lletres per observar l'evolució
dels malalts.

En el món judicial la grafologia pot ser
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utilitzada per determinar l'estat psicològic de la
persona i s'empra sovint en casos de custodia de fills
per separació o en casos de malalties mentals. Una
especialitat molt concreta, derivada de la grafologia,
però que no analitza el caràcter o la psicologia de la
persona, es la perícia judicial cal ligràfica. Aquesta
tècnica, d'origen clarament grafològic, només
s'ocupa de determinar l'autenticitat d'un escrit o
signatura, és a dir, si aquests han estat fets o no per
la mateixa persona.

Aquests són alguns dels usos de la grafologia,
però també es pot utilitzar per trobar la
compatibilitat entre parelles, per identificar obres
d'art. I sobretot té un ús molt valuós, que és l'ús
personal i particular de l'eina que en pot fer qui la
coneix, gairebé de manera diària i inconscient; és
una eina divertida, que permet anar "colant" dades
de les persones del voltant, com per casualitat. Hem
de ser prudents i no encasellar, ni precipitar-nos en
els judicis, encara que sigui utilitzant-la com a "joc
social".

La grafologia pot utilitzar-se sola o bé
combinada amb altres tècniques. El que és
indubtable és que la seva qualitat dependrà, com tot,
de la formació i de la prudència del grafòleg. Com
en tot també, trobem diferents escoles, tendències i
teories. A tall d'exemple, les autores d'aquest llibre
no comparteixen l'eficàcia de la grafoteràpia, teoria
segons la qual, corregint un gest escriptural s'acaba
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corregint una conducta. Hi ha però, grafòlegs que la
defensen.

No hem de pensar que cada vegada que veiem
una "g" com la de Lope de Vega, estem davant
d'una persona obsessionada pel sexe. Perquè el que
no ens hem plantejat en cap moment d'aquest escrit
és la forma de la part inferior de la "g", angulosa
formant triangle, lligada a la lletra següent, deslligada
de l'oval, angulosa en la base... ¿De quina "g" estem
parlant? Amb això només volem remarcar, un cop
més, la importància del context, de la repetició i de
la qualitat del signe; en una paraula, de la necessitat
de fugir del signe fix.

En grafologia, com més se sap, més prudent
s'ha de ser, i menys s'han d'aventurar afirmacions
ràpides. Ja hem comentat que el gran avantatge de la
signatura de Lope de Vega és que és mort i cèlebre, i
per tant, en coneixem la vida sencera. En aquest cas
seria tant com disposar d'una calculadora que ens
permetés comprovar, a posteriori, el resultat de
l'anàlisi.

Cal dir també que la grafologia analitza
personalitats i "tendències" de la personalitat. És a
dir, hi ha aspectes que es poden observar en una
escriptura, però que mai no es reflectiran en els fets
d'una persona determinada. Per fer-ho més clar,
podem observar en una escriptura una moderada
quantitat de gestos d'apropiació indeguda (tendència
a apropiar-se de les coses alienes), però si les
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circumstàncies de la vida no fan que aquella persona
tingui mai la necessitat de quedar-se amb res dels
altres, o si mai té una feina en què estigui en
contacte amb diners de forma directa, potser mai no
arribarà a agafar res que no sigui seu. Ara bé, si ens
en demanen l'anàlisi, per prudència, no podrem
recomanar-la, per exemple, com a caixera d'un
centre comercial.

En aquest sentit, hi ha persones amb una lletra
absolutament sorprenent per les possibilitats de
portar una vida esbiaixada i que, per contra, han
trobat una activitat, un camí, fins i tot una obsessió
on canalitzar la seva actitud i abocar-hi totes les
inquietuds i els turments interiors (sublimació).

Un exemple prou clar és el grafisme de
Sigmund Freud. De família jueva resistent a l'època
nazi, en sabem biogràficament molt poc (ell mateix
va trencar en dues ocasions els seus escrits
personals). Segur que no va tenir una infància fàcil,
ni dolça i que el sexe va envair les seves teories
(actualment en revisió). Si comparem només d'un
cop d'ull els grafismes de la "g" de Freud i de la de
Lope de Vega, trobem en totes dues una part
inferior molt gran, però no podem trobar-hi cap
altre punt de coincidència. El grafisme de Freud és
fonamentalment dur, confús i ple de trets de
sensualitat no necessàriament tendra. Tampoc ho
devia tenir fàcil per entendre el concepte de
tendresa en la infància. També està ple
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d'intel.ligència. Segurament per aquest motiu i pels
seus estudis mèdics, enfocats a la psiquiatria, es va
salvar de canalitzar la seva agressivitat d'una forma
molt pitjor.

Grafisme i signatura de Sigmund Freud.
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