
Presentació
Des que naixem fins que morim el nostre cervell funciona constantment. És el 
responsable del nostre subconscient, de la nostra ment i també de la nostra mo-
ral. Les decisions i la percepció de la realitat, com interactuem en societat i com 
aquesta ens fa pensar o ésser diferents dels altres. No tots raonem d’igual forma 
i aquest és el punt del que us vull parlar.

Personalment, el cervell per mi ha estat i segueix essent un gran enigma. Sem-
pre m’ha intrigat el fet que les persones pensem de formes tan diferents i vari-
ades que ens condicionen, però també és cert que els valors o bases morals que 
ens són inculcats són iguals.

El que pretenc amb aquest treball és descobrir bàsicament què ens fa diferents. 
Vull saber fins on s’estableixen els límits de la nostra societat posant aprova la 
nostra moral i el que creiem conèixer de nosaltres mateixos. Per què, realment 
podem afirmar que nosaltres no seríem capaços de cometre crims?

Vull conèixer el principi i el final de la nostra maldat.
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Metodologia
He dut a terme aquest treball amb una recerca profunda per Internet, sobretot per 
pàgines de diverses universitats americanes sobre aquest tema, del qual sabem 
molt poc. A més, també he fet entrevistes a experts en el tema i he llegit uns quants 
llibres que analitzen diferents aspectes de la naturalesa humana. Seguint aquest 
mètode vaig separar el treball en una part teòrica, que va constar d’un estudi pro-
fund, des de les primeres teories filosòfiques i religioses fins als últims descobri-
ments científics, mètode criminal usat envers el mal, etc.; i una altra més pràctica, 
que va constar de l’entrevista que vaig executar, a més de la lectura d’un llibre que 
estudia la conducta humana amb un punt de vista completament diferent.

Cos del treball
Es considera el mal com el conjunt de conseqüències que s’esdevenen quan prenem 
una decisió envers una altra persona que afecta la seva integritat, tant física com psico-
lògica. Així doncs, considerem la maldat com la capacitat de dur a terme aquests actes.
L’existència del mal sorgeix des dels orígens de la humanitat, començant per la  fi-
losofia amb autors com Sòcrates o Plató; passant pel desenvolupament de les religi-
ons; alguns escrits ètics com el de Kant i, finalment, tot el descobriment científic.
Val a dir que envers la maldat humana hi ha molts prejudicis i estereotips infundats 
com el terme ‘malaltia’. Si bé és cert que algunes persones malvades tenen algun 
trastorn mental, no és cert que totes les persones malvades estiguin «sonades». En 
més gran mesura ells saben el que fan. Igual com el mite de la intel·ligència com a 
fet de ser vil; la nostra capacitat de presa de decisions no dista de la nostra intel·li-
gència, sinó de la nostra conducta. I com a resultat de totes aquestes afirmacions 
sense sentit sorgeixen alguns mecanismes com la psicopatologia o la psiquiatria per 
a l’estudi de la maldat.
L’estudi de la maldat ha portat científics i investigadors a descobrir algunes coses 
realment interessants, com el fet que els gens condicionen la nostra conducta o que 
el cervell té àrees que són afectades i controlen les nostres emocions modificant el 
comportament i la nostra empatia; a afirmar que algunes de les zones com l’amígda-
la o el lòbul central d’aquest són les més importants, o, inclús, que els germans bes-
sons són més propensos a cometre crims pel fet de compartir el «gen criminal».
A més a més de tot això, també s’han fet diversos experiments per demostrar la 
malesa humana, com els de Stanford o Milgram.
També parlo dels criminals fent esment d’alguns aspectes importants com per 
exemple què és allò que els marca o els motiva; així com d’algunes zones conflic-
tives del món i dels tipus de criminals, juntament amb la seva metodologia o els 
perfils estimats.



Esmento una escala de la maldat creada pel psiquiatre forense Dr. Michael Stone 
per classificar els tipus de maldats en criminals com els psicòpates, dels quals parlo 
lleugerament. 
Finalment parlo sobre alguns dels criminals més cruels de la història, com Hitler, 
Stalin, Hirohito, etc.
En la meva part pràctica, podem veure l’entrevista a Isabel Pinar, una psicòloga que 
amablement va respondre totes les meves preguntes, i l’anàlisi del llibre El noi de la 
casa de la muntanya, que tracta sobre la corrupció i l’odi en la Segona Guerra Mun-
dial des dels ulls d’un nen; mostra com aquest va traint la seva integritat i creences, 
i ens fa qüestionar què hauríem fet nosaltres.

Conclusions
Investigant i fent aquest treball m’he adonat de tres coses. La primera és que la 
condició humana, igual que la seva ètica envers la bondat i la maldat humana, s’ha 
estudiat des del principi de la humanitat, i a més des de branques moltes diverses, 
cosa que m’ha sorprès gratament. La segona és l’increïble avenç i els descobriments 
que s’han fet en el camp de l’antropologia humana, cosa en la meva opinió és total-
ment necessària perquè considero que abans d’entendre el perquè de les coses, pri-
mer ens hem d’entendre a nosaltres mateixos. I finalment, la tercera (de la qual no 
tenia cap mena de dubte), és el fet que hi ha infinitat de preguntes sense resposta, o 
almenys sense una resposta adequada.
Coneixem els animals, el seu funcionament, sabem de les galàxies i les constel·laci-
ons, podem dissenyar artefactes tecnològics que ens solucionin la vida, inclús podem 
viatjar i enviar coses fora de la Terra; però a pesar de tot això, i molt més, encara no 
som capaços de comprendre per complet la nostra ment o com funcionem. Els inter-
rogants més grans de la humanitat no estan en la natura, en la tecnologia o en l’espai. 
Els interrogants més grans dels humans es troben en nosaltres mateixos, en la nostra 
condició humana; en el que ens fa diferents i en el que ens fa diferents de tot. Amb 
aquest treball pretenia trobar l’origen de la maldat, d’on prové ser malèvols.
Estudiant el fet de construir la nostra ètica sobre bases completament diferents, 
el fet de saber el per què, he descobert que moltes vegades en biologia els nostres 
gens o inclús canvis en el nostre cervell afecten la nostra forma de ésser. Tenir un 
passat o una infància denigrants, juntament amb possibles trastorns, propicia el 
desenvolupament malvat d’algú; igual com posseir una intel·ligència elevada també 
pot afavorir la realització d’actes immorals.
El perquè d’això no és més que una pregunta a l’aire.
Aprofundir sobre nosaltres i la nostra ment m’ha donat una visió molt més oberta. 
Ara  miro el món amb més detall, tot i saber que sempre hi haurà una part de no-



saltres fosca. Una part que sempre serà allà i que, per molt que ens n’excusem o la 
vulguem negar, sempre formarà part de nosaltres. La vilesa és natural en l’home 
com la bondat. Tan sols conforma una altra cara de la nostra identitat.
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