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RESUMEN 

Cada vez es mayor la evidencia de que entre los factores que contribuyen 
a la realización de un determinado tipo de conducta, no solo debemos tener 
en cuenta las influencias ambientales -entre las cuales podemos incluir un 
determinado tratamiento experimental- y la historia previa, propia del ser 
vivo. También la variabilidad individual es un factor innegable. 

El presente trabajo aboga por la importancia de la investigación en el 
campo de las diferencias individuales, así como por el uso de modelos ani- 
males en este campo, por la gran ayuda que suponen. 

ABSTRACT 

Every time is more evidence that between the factors which contribute to 
the configuration of a certain pattern of behaviour, not only the environ- 
mental influences -among them we can include a certain experimental treat- 
ment- and the previous history of each subject must be taken into account, 
but also the interindividual variability, which is an evident factor. 

The present paper discuss the importance of the research in the field of 
individual difference and also the great helps that the use of animal models 
given to this field. 

* Laboratori de Conducta, Departament de Psicologia Bisica i Psicobiologia, Univer- 
sitat Autbnoma de Barcelona. 
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Als inicis del Laboratori de Conducta, la principal tasca investigadora 
es centra en l'estudi de les diferencies individuals, enteses tal com ho fa 
la teoria de la personalitat d'Eysenck. Aixo s'ana materialitzant amb la 
construcció d'un analeg animal de la dimensió extraversió humana, tot 
seguint el camí iniciat al laboratori per GARCIA SEVILLA (1974). Camí que 
també seguirem practicament la totalitat dels membres del Laboratori, 
conformant així una potent línia de recerca que esta donant als moments 
actuals importants fruits (GARCIA SEVILLA, 1984). 

No hem d'oblidar que la teoria de la personalitat d7Eysenck deu part 
dels seus orígens als treballs de Pavlov sobre diferencies individuals en 
els seus subjectes experimentals, els gossos. És a dir, neix, en part, gra- 
cies a estudis provinents del camp animal, per tant no ens ha de venir 
gens de nou aquest retorn a el1 (BROADHURST, 1957; GARCIA, 1974). Les 
marcades diferencies trobades per Pavlov entre els animals experimen- 
tals, respecte a llur facilitat o dificultat a condicionar-se, desembocaren 
en els estudis de tipologies animals. En aquest camp, se succeiren dife- 
rents classificacions en funció de les noves investigacions fetes (TEPLOV, 
1964). En essencia, comportaven, totes elles, l'establiment d'una serie 
de tipus, tot seguint les antigues classificacions gregues, revitalitzades 
posteriorment per Kant i Wundt entre d'altres, on hi havia quatre tipus 
principals, determinats per llur posició sobre dos continuums orto- 
gonals, anomenats un d'ells canviable-immutable, i l'altre, emocional- 
no-emocional. 

A les tipologies animals de Pavlov, fou el patró de conducta de l'ani- 
mal el criteri utilitzat per a classificar-lo com a pertanyent a un tipus o a 
un altre. 1 també, el conjunt de propietats basiques del seu sistema ner- 
viós: forqa, equilibri i mobilitat dels processos nerviosos. De fet, la con- 
ducta en general d'un animal concret dependria de les propietats basi- 
ques del sistema nerviós. 1 al seu torn, aquestes es poden establir gracies 
als resultats particulars en certes proves, principalment de condiciona- 
ment. En aquestes tipologies sovint aparegué una serie de tipus, a més a 
més dels quatre principals (sanguini, coleric, flematic i melancolic), i la 
concordanca de noms d'un tipus animal respecte a l'huma depenia que el 
gos mostrés comportaments equiparables als de l'huma del mateix tipus. 

També són fonamentals per a la teoria dYEysenck els conceptes pavlo- 
vians d'excitació i inhibició, igualment nascuts de l'estudi del condiciona- 
ment classic o reflexos cerebrals. Eysenck, pero, els substituí pels matei- 
xos conceptes més elaborats de HULL (1943). Així mateix, modifica el 
nom de les dues dimensions ortogonals (o continuums) que separaven els 
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quatre tipus basics, anomenant extraversió-introversió al continuum 
canviable-immutable, i inestable-estable al abans anomenat emocional- 
no-emocional (EYSENCK, 1967). De les tipologies de Pavlov se'n deriva 
també un altre corrent d'estudi de les diferencies individuals, que pot ser 
considerat com l'hereu més directe de llurs aportacions. No presenta 
interrupcions respecte a Pavlov, com pot haver-hi amb els treballs d'Ey- 
senck. Fou representada per autors com Ivanow Smolensky i Krasna- 
gorski en les primeres etapes, posteriorment per Teplov i Nebylitsyn, i 
als nostres dies n'és potser Strelau el representant més genuí. Aquests 
continuaren i continuen amb l'estudi de les propietats del sistema nerviós 
i de les tipologies. 

La teoria de la personalitat d'Eysenck suposa que la personalitat hu- 
mana esta integrada per una serie de dimensions ortogonals, essent les 
més importants, a part de les dues mencionades, extraversió i estabilitat 
emocional o neuroticisme, el psicoticisme i la intel-ligencia, encara que 
aquesta no es considera inclosa dins el concepte classic de personalitat. 
Els primers treballs fets per Eysenck se centraren en l'estudi de la dimen- 
sió neuroticisme (EYSENCK, 1947). No és d'estranyar, doncs, que els pri- 
mers treballs fets en el camp animal en relació a la seva teoria, encara 
que siguin molt posteriors, estiguin lligats a aquesta dimensió (BROAD- 
HURST, 1957, 1960, 1975; EYSENCK i BROADHURST, 1964). Gracies a ells, 
contem amb una cria selectiva de rates, a partir de la defecació emocio- 
nal de l'animal, defecació que és considerada un model analeg animal de 
la dimensió neuroticisme humana. BROADHURST (1957) aconseguí validar la 
defecació de la rata en un «camp obert» com a índex d'emotivitat o neuro- 
ticisme. El grau en que els seus subjectes manifestaven aquesta conducta 
li permetia classificar-los (ordenar-los) sobre el continuum estabilitat 
emocional-no-estabilitat. 

Sota el supbsit que les característiques de personalitat són heretables, 
suposit confirmat posteriorment (FLODERUS-MYRHED et al., 1980), 
BROADHURST (1960) creua entre elles rates que presentaven un alt grau 
de defecació en el camp obert (situació estressant i atemoridora, estan- 
darditzada amb aquesta finalitat expressa), i igualment creua les rates 
que presentaren el menor grau de defecació en la mateixa prova. Així, a 
través de successives generacions obtingué dues soques de rates que poc 
a poc s'anaren distanciant en el seu grau de defecació. Del creuament de 
les molt defecadores obtingué una soca emotiva a la qual denomina 
Maudsley reactiva (MR). Del creuament de les menys defecadores ob- 
tingué una soca no reactiva, la Mausdley no reactiva (MNR). Les MR i 
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les MNR són rates que es diferenciaven en una serie de conductes, en les 
quals també es diferenciaven, en el sentit ampli, els subjectes humans 
emotius dels no-emotius (BROADHURST, 1975). 

La nostra intenció fou, seguint l'exemple anterior, trobar un analeg 
animal de la dimensió extraversió humana. GARCIA SEVILLA (1974) pro- 
posa com a tal índex la deambulació en un «camp obert» (CO) poc ate- 
moridor. La tasca següent, empresa per un grup d'investigadors, tingué 
dues vessants. D'un costat, l'intent de validar la deambulació com a ín- 
dex d'extraversió. D'altra part, l'intent d'obtenir dues soques de rates a 
partir del creuament dels subjectes que deambulaven molt (extravertits) 
i dels subjectes que deambulaven poc (introvertits). Aquesta darrera 
part s'inicia amb exit pero no es pogué dur a terme totalment, sobretot 
per mancances de la infrastructura necesshria per a un projecte de tal mag- 
nitud. Aquestes dificultats es comprovaren sobre la marxa, pero els re- 
sultats obtinguts a les primeres etapes (MARTI et al., 1986) ens feien tenir 
esperances. t conseguir una cria selectiva per deambulació ens hauria 
facilitat la tasca de la seva validació com a índex d'extraversió, de la ma- 
teixa manera que les soques MR i MNR facilitaren la validació de la 
defecació com a índex de reactivitat emocional, ja que s'obtenien sub- 
jectes amb puntuacions extremes en la variable objecte d'estudi. 

-- - 
Respecte a l'altra vessant, a poc a poc, s'ana posant a prova una serie 

de prediccions respecte al comportament dels subjectes en determinades 
circumstancies, relacionant-los amb el seu grau de deambulació (extra- 
versió). Aquesta tasca fou totalment desenvolupada en el si del Labora- 
tori de Conducta. TOBERA, GARCIA i GARAU (1982) feren una valoració 
dels resultats dels treballs realitzats dins aquesta vessant per diferents 
autors (DURAN, 1978; GARAU, 1976; GARCIA, 1974; GARCIA i GA- 
RAU, 1978; GOMA, 1977; MART~, 1977, i TOBEÑA, 1977). En un treball 
recent, GARCIA (1984) resumeix ampliament les principals aportacions 
fetes pels membres del nostre grup en aquest camp (DURAN, 1978; FER- 
RÉ, 1982; GARAU, 1976,1982; GARCIA, 1974; MART~, 1977,1982; MORGA- 
DO, 1981, i TOBEÑA, 1977). 

En resum, comptem amb un índex aproximat d'extraversióanimal que 
és la pedra de toc en les discussions científiques entre Eysenck i Zucker- 
man (ZUCKERMAN, 1984; EYSENCK et al., 1985) per tal de resoldre el nus 
gordia de la personalitat humana. De tota manera, han sorgit altres mo- 
dels animals de la personalitat, encara que el camí seguit es l'invers del 
nostre: GRAY (1982) i PANKSEPP (1982) extrapolen les dimensions huma- 
nes de les diferencies individuals trobades en les rates. 



Ens podríem demanar sobre l'entitat i valor dels models animals. Els 
models ens poden ser útils per a verificar hipotesis i per a predir compor- 
taments a partir d'elles. Un model analeg és una estructura que essent 
similar o no d'allo que n'és analeg es comporta respecte a certes variables 
independents de manera semblant a com ho fa allo del que és model. 1 
aixo en funció de certes variables intermediaries. Té l'avantatge que és 
rnés simple i rnés facil de conkixer i sobretot molt rnés manipulable que la 
situació real. 

En el camp de les cikncies biologiques, existeixen molts de problemes 
que afecten als humans, pero que són resolts amb animals. Els estudis 
sobre carcinogenesi, producció experimental de malalties, estudi de far- 
macs, etc., si bé són realitzats amb la finalitat de solucionar problemes 
dels humans, són fets en animals, per diverses raons, entre les quals 
obviament podem assenyalar les de tipus etic, pero també d'altres de 
tipus economic: la vida dels animals de laboratori és molt rnés curta que 
la dels humans. Aixo és possible, perque existeixen models analegs, d'hi- 
pertensió, diabetes, etc., creats en animals. 

La Psicologia pot, a hores d'ara, estudiar variables d'aprenentatge en 
animals, per exemple, i extrapolar els resultats als humans. Pero el que 
no podia fer fins recentment era traspassar de l'huma a l'animal, i vice- 
versa, un dels problemes cabdals de la Psicologia humana: la variabilitat 
individual. D'aquí la importancia dels models animals de personalitat, 
que cada vegada més, i arreu del món científic, estan agafant major vola- 
da (11 Congrés Mundial de Psiquiatria Biolbgica, 1978). 

Els treballs amb models analegs animals, tals com els esmentats a l'ini- 
ci del present treball (models de neuroticisme i d'extraversió) permetrien 
coneixer d'una manera rnés pura quins són els efectes d'aquesta variable 
analoga sobre el comportament, en la situació objecte d'estudi concret. 
Implicarien també poder dur a terme una llarga serie de treballs tenint 
un rnés alt grau de control de les variables en qüestió. Fins i tot treballs 
difícils o impensables de realitzar en humans. Com a mostra d'aquests 
podem citar els estudis realitzats sobre els efectes de la reserpina i de la 
d-amfetamina sobre un dels metodes d'eliminar comportament: l'extin- 
ció instrumental (GARCIA, 1974; GARAU, 1976; GARAU i GARCIA, 1985). 
Pero, exemples molt rnés clars per la seva impossible realització en hu- 
mans, en són el treball realitzat per MORGADO (1981) estudiant els efectes 
de la d-amfetamina sobre la conducta d'autoestimulació intracranial, o 
els de MART~ (1982) sobre conducta agressiva. 

MORGADO (1981) estudia en rates com la d-amfetamina afectava la taxa 
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de resposta en un condicionament, en el qual el reforqament era l'autoes- 
timulació electrica intracranial. ~'administracio d'aquest estímul reforqa- 
dor implica una implantació previa d'electrodes al cervell, concretament 
al feix mesencefilic o irea del «plaer». Les variables independents eren 
d'un costat la intensitat del corrent reforqador (4 nivells diferents), el 
grau de deambulació i de defecació de les rates al camp obert i el tipus de 
firmac. El grup control rebé una injecció de serum fisiologic en comptes 
de d-amfetamina. Treballs d'aquest tipus difícilment serien replicables 
en humans. Els models animals de personalitat ens permeten aclarir el 
paper de les diferencies individuals humanes en situacions tals com l'ex- 
plicada. A la Figura 1, podem veure la predita, pero mai no comprovada 
en humans, relació en U invertida entre nivell de plaer, execució i nivell 
d'extraversió. 

El treball de MART~ (1982) es centra entre d'altres punts en l'origen de 
la conducta agressiva. Un dels punts en litigi des d'antic és si la conducta 
agressiva és conseqüencia de l'ambient (aprenentatge) o de les caracte- 
rístiques del subjecte (herencia). Els estudis amb humans no permeten 
treballar amb conductes agressives fortes, tals que provoquin lessions, i 
menys encara que arribin fins a la mort de la víctima. Obviament no és 
adequat entrenar a cap humi a atacar, i menys a matar a un congenere. 

Entre d'altres manipulacions, ~ a r t í  ensenyi a la meitat dels seus 
subjectes experimentals (80 rates en total) a «atacar» a un congenere. 
Posteriorment avalui la conducta agressiva de la totalitat dels seus.ani- 
mals experimentals en introduir a la gabia on estaven un congenere in- 
trús. Dels subjectes experimentals els que vivien aillats no aprengueren a 
atacar. Pero els que vivien en colonies mixtes sí. A la Figura 2a, podem 
observar com aquests subjectes aprengueren a atacar en general. Sense . 
una anilisi més acurada podríem concloure que la conducta agressiva és 
només conseqü&ncia de l'aprenentatge. Pero analitzant-ho amb més cu- 
ra, hem de matisar que aquest aprenentatge va substancialment lligat a la 
variabilitat individual: emotivitat (defecació) i ex.traversió (deambula- 
ció). Si observem la Figura 2b, on els resultats es presenten desglossats 
segons la deambulació i la defecació de l'animal, veurem que les diferen- 
cies en aprenentatge són espectaculars. En primer lloc, tots els subjectes 
que foren entrenats a atacar ho aprengueren. Pero, comparant els pun- 
tatges dels que no foren entrenats amb els dels que sí ho foren, veiem 
que els que ho aprengueren d'una forma impressionant foren els subjec- 
tes molt deambuladors (extravertits segons els nostres estudis) 
(P < 0'05)' en canvi, el grau d'aprenentatge no fou significatiu en els poc 
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Figura 1. Relació en U invertida entre el nivel1 hipotetic de recompensa i la tara de respos- 
tes (5 min.) d'autoestimulació electrica intracranial a diferents intensitats de corrent amb 
serum fisiologic o amb d-amfetamina. 
A A  = deambulació alta i d-amfetamina. 
AS = dearnbulació alta i serurn fkiologic. 
BA = deambulació baixa i d-arnfetamina. 
BS = dearnbulació baixa i serum fisiologic. 
1 = 100 A; 2 = 175 A; 3 = 250 A: 4 = 325 A (MORGADO, 1981). 
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Figura 2. Respostes d'atac d'un grup de rates (n = 40) criades en situació social. A 2a 
veiem I'increment de resposta d'atac rera el seu condicionament. A 26 veiem els mateiios 
resultats, presentant per separat els resultats dels subjectes molt o poc defecadors, i molt o 
poc deambuladors. A m b  aquesta separació pot observar-se millor quins foren els que més 
acusaren els efectes del condicionament (MART~,  1982). 
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deambuladors. Respecte a la defecació (emotivitat) també hi hagué dife- 
rencies en grau d'aprenentatge, pero no tan marcades. Aquests resultats 
ens inclinen a no concordar amb SKINNER (1953) quan opina que l'objec- 
te d'estudi experimental són els factors ambientals i no la variabilitat 
individual. Cal remarcar que l'opinió de Skinner als moments actuals no 
és compartida per certs autors que treballen en el camp de 1'Analisi Ex- 
perimental del Comportament (HARZEM, 1984), j a que les diferencies 
d'execució entre diferents subjectes rera un mateix tractament experi- 
mental són tan grans que és impossible deixar-les de banda. 

Treballs d'aquesta mena (MORGADO, 1981; MART~, 1982) són els que 
mostren d'una manera clara el valor dels models analegs de personalitat, 
per les raons adduides abans, i també perque ens confirmen la importan- 
cia de controlar i tenir en compte les variables de personalitat. 

Hi ha també d'altres arguments a favor de l'ús de models animals de 
personalitat; per exemple, la clarificació de com actuen determinats pro- 
cediments d'aprenentatge que són usats, lleugerament modificats, en 
tractaments de terapia de conducta. Respecte a la inundació i a les seves 
conseqüencies, sembla haver-hi proves que a més a més de tenir-hi un 
paper important les característiques dels estímuls implicats o factors am- 
biental~ (Durada SC, ROHRBAUGH i RICCIO, 1970; Intensitat SI, BOYD, 
1981) també l'emotivitat sembla tenir-lo (MORLEY, 1977). Així, aquests 
factors afavoririen la incubació de la por en lloc de llur extinció. En els 
humans és important, en aplicar el tractament, saber exactament quins 
factors el potencien o bé en disminueixen la seva potencia, o fins i tot 
poden portar al resultat contrari al desitjat. EYSENCK (1976) apunta que 
també el grau d'introversió del subjecte a qui s'aplica podria anar lligat al 
grau d'eficacia del tractament. MARKS et al. (1971) presenten dades de 
tractaments clínics que recolzaven que segons el grau d'introversió del 
subjecte, el tractament d'implosió (equivalent a la inundació animal) és 
més o menys efectiu (més eficaq als extravertits). Seria bo poder-ne esta- 
blir una relació més concreta, i els estudis fets en animals, sempre que 
disposem d'un model animal relatiu a aquesta característica, podria ser 
una via adequada. 

També, i en un aspecte diferent, pensem que l'estudi de l'efecte dife- 
rencial dels farmacs sobre la conducta segons el tipus de personalitat, el 
qual queda patent en els treballs de GARCIA (1974), GARAU (1976) i MOR- 
GADO (1981), podria contribuir a la clarificació del tractament de la hipe- 
ractivitat humana, síndrome que sembla lligada a l'existencia d'un deficit 
atencional del subjecte, on en certs casos el tractament amb amfetamina 
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té resultats acceptables, pero en d'altres casos, no. També podria el tre- 
ball amb models animals de personalitat contribuir a aclarir-ho. 

BRADY (1958) ensenya un comportament d'evitació Sidman a vuit mo- 
nes. En una fase posterior del mateix experiment forma amb aquests 
subjectes quatre parelles. El treball era referent al stress. A cada parella 
de mones se li presentaven una serie de xocs electrics, pero una de les 
dues mones (la mona «executiva») podia evitar els xocs electrics si eme- 
tia la resposta d'evitació adequada. L'altra mona (la mona «aparellada») 
no podia actuar per evitar els xocs. Rebia tots els xocs que rebia l'«execu- 
tiva», pero cap mes. Brady assigna el paper de mona «executiva» a les 
que primer aprengueren l'evitació Sidman. Posteriorment, durant la fase 
experimental, les mones «executives» desenvoluparen úlceres d'estómac 
i les «aparellades» no. FOLTZ i MILLER (1964) i també d'altres autors no 
aconseguiren replicar el fet quan asignaren a l'atzar el paper de mona 
«executiva» i «aparellada». WEISS (1971, a i b) té una interessant teoria 
explicativa dels resultats, que seria molt llarg d'exposar aquí, pero el que 
sembla innegable és que el tipus de subjecte elegit com a «executiu», el 
primer que es condicionava encara que involuntariament, tenia certes 
característiques de personalitat que foren les que potenciaren els resul- 
tats obtinguts per Brady. 

D'altra banda, el fenomen d'indefensió (OVERMAIER i SELIGMAN, 1967; 
SELIGMAN i MAIER, 1967) sembla ser més facilment posat de relleu en els 
subjectes introvertits que en els extravertits (TIGGEMAN et al., 1982). 
Molts d'altres casos podríem citar, on les diferencies individuals actuen 
eficaqment potenciant o disminuint un determinat fenomen. És clara, 
doncs, la importancia de controlar les variables individuals, saber-ne el 
seu paper. Al nostre parer, la via adequada i més economica és la dels 
models animals de personalitat. 

Resumint, ens trobem als moments actuals que part de la variabilitat de 
la conducta del subjecte animal o huma no pot ser explicada en funció de la 
historia anterior ni de les variables ambientals ni dels tractaments que ha 
sofert. És clara, doncs, la necessitat de trobar una via d'explicació, i part 
d'ella podria raure en la variabilitat individual. És per aixo que és neces- 
sari continuar en aquest camp de treball que ens permetri a partir de 
l'estudi animal arribar, a la llarga, a explicar amb més profunditat la 
conducta humana. Explicació útil en si mateixa i per la rentabilitat que 
pot aportar al camp de la Psicologia Aplicada. 
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