
Presentació
Resulta que pots descobrir la personalitat d’una persona fixant-se sols en la seva es-
criptura. La ciència encarregada de fer-ho és la grafologia. Una ciència desconeguda 
totalment per mi, la vaig descobrir gràcies a la meva professora del Treball de Recer-
ca: en una classe va comentar que l’havia estudiat durant els seus estudis universita-
ris i ens en va fer cinc cèntims. 
Els meus pocs coneixements van ser la principal motivació per dur a terme el treball. Abans 
de començar-lo em vaig marcar tres objectius: ampliar els meus coneixements envers 
aquesta ciència, comprovar si realment funciona (cal comentar que abans de començar no 
em creia que l’escriptura et proporcionés aquest tipus d’informació sobre les persones) i, 
finalment, veure fins on pot arribar la grafologia gràcies als grafòlegs més importants.

Metodologia
Aquest treball consta de dues parts, la part teòrica i la part pràctica. En la part 
teòrica trobem els grafòlegs més importants, els personatges que van començar a 
analitzar la lletra i les seves possibles sortides laborals, els àmbits en què s’utilitza, 
etc. A més a més, he inclòs un apartat dedicat a resoldre el meu principal dubte: la 
grafologia és una ciència o un engany?
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En aquest apartat del treball justifico, sempre segons el meu punt de vista, la meva 
opinió envers aquest debat. Finalment, he investigat envers el significat de l’escrip-
tura i de la firma de les persones.
En la part pràctica trobem dues activitats: la primera és una anàlisi grafològica de 
diferents persones i l’altra, més general, és un petit recull de notícies relacionades 
amb la grafologia.

El cos del treball
Com he comentat anteriorment el treball consta de dues parts: la teòrica i la pràctica. 

Part teòrica
Com tot treball, comença amb una petita introducció on exposo els factors que 
m’han motivat a fer-lo. Després de la introducció comencen els apartats relacionats 
amb la grafologia pròpiament dita. Primer de tot trobem la definició: és un estudi 
del caràcter d’una persona a través de la seva escriptura i s’utilitza en medicina 
(els metges són capaços d’identificar malalties de caràcter neurofisiològic com l’Al-
zheimer, on els principals aspectes queden reflectits en l’escriptura), en educació 
(els mestres l’utilitzen per fer un seguiment als infants), en criminologia (anàlisi 
de textos, per esbrinar si ha estat un homicidi o un suïcidi), a les empreses (moltes 
empreses fan una anàlisi grafològica a l’hora d’escollir el personal, ja que l’escriptu-
ra es veu com un test que no es pot falsejar, i d’aquesta manera comproven si la per-
sona s’està mostrant tal com és), en disciplina històrica (molts historiadors utilitzen 
aquesta ciència per conèixer millor els personatges històrics més importants) i, fi-
nalment, en l’orientació personal (demanant un estudi grafològic a una persona per 
conèixer les seves aptituds i mancances i, d’aquesta manera, coneixent quin àmbit 
professional s’ajusta més al seu perfil). 
La grafologia no és un grau, sinó un postgrau, una especialització dins de l’àmbit de 
les ciències socials, humanístiques i ciències de la salut; per això molts grafòlegs 
són metges, historiadors, etc. En l’apartat d’història trobem les primeres persones 
que van començar a analitzar la lletra de les persones, són les següents: Juan Huar-
te de San Juan, Camilo Baldi, Johann Kaspar Lavater i Edouard Hocquart. I, a part, 
els grafòlegs més importants i influents que hi ha hagut en total van ser cinc: Je-
an-Hippolyte Michon, Jules Crepieux-Jamin, Ludwig Klages, Max Pulver i Moretti (el 
més important de tots).
Quant a la teoria de l’anàlisi de la lletra voldria destacar el significat dels marges, 
la posició de l’escrit en el paper, les línies, la firma i el text, la firma i la rúbrica, la 
claredat de la firma, la inclinació de la lletra i les formes que adopta l’escriptura. 
Per exemple, en el cas de la línia té tres significats bàsics: descendent (pessimisme, 



tristesa), recte (persona moderada, equilibrada) i ascendent (optimisme i eufòria). 
Finalment, hi ha un apartat dedicat al famós debat, ciència o engany? La meva opi-
nió envers aquest dilema el contesto a l’apartat de conclusions.

Part pràctica
La segona part del treball està dividida en dues activitats. En la primera, he analit-
zat la lletra de persones properes i que conec bé, per saber si el resultat era encertat 
o no. Puc dir que tot i tenir uns coneixements mínims, m’he aproximat bastant a la 
personalitat de cada persona. En total he analitzat sis persones. La meva investi-
gació es basa en analitzar el text de dues persones i, per altra banda, d’una tercera 
persona valoro el seu text i la seva firma. De la resta de persones estudiades només 
em baso en la firma. L’objectiu consisteix a demostrar que funciona.
En la segona activitat trobem un petit recull de notícies, ja que em semblava bona 
idea veure què eren capaços de fer els grafòlegs experts i fer-me una idea del que 
pot fer la grafologia. Una de les notícies era l’anàlisi de textos de dictadors impor-
tants, com per exemple Franco i Hitler; tots tenien una cosa en comú, resulta que la 
seva agressivitat era deguda a una carència afectiva per part de pare.

Conclusió
Un cop acabat el treball, he pogut treure diverses conclusions:
—Conèixer un terme totalment desconegut per mi. Al principi de tot no sabia què 
volia dir el concepte de ‘grafologia’, i aquest treball m’ha permès ampliar els meus 
coneixements sobre aquesta gran ciència, i veure del que és capaç de fer.
—Comprovar jo mateix que realment funciona ha estat sense dubte la millor part 
del treball. M’ha agradat molt dur a terme la meva part pràctica, he gaudit molt ana-
litzant la lletra i la firma de les altres persones. He pogut comprovar que realment 
funciona (tot i tenir els coneixements mínims). Crec que la part pràctica té un paper 
fonamental en el meu treball, ja que per molta teoria que hi hagi, la millor manera 
de comprovar si realment funciona és aplicant tota la teoria a la pràctica. D’aques-
ta manera surto jo de dubtes (ja que amb la teoria acabada em costava creure que 
realment funcionés) i demostro als altres que funciona, tot i que s’ha de ser sincer i 
aclarir que no és 100 % fiable i no sempre funciona.
—La recerca de notícies relacionades amb la grafologia m’ha permès veure els des-
cobriments fets pels grafòlegs experts i saber realment fins on pot arribar aquesta 
gran ciència. Jo al princip,i com he dit abans, no coneixia res sobre la grafologia i 
desconeixia totalment la figura d’un grafòleg, i ara, gràcies a ells, podem descobrir 
diferents malalties, la personalitat d’algun personatge històric important, descobrir 
si una firma ha estat falsejada, etc.



Per acabar, vull dir que abans de començar el treball em vaig proposar tres objectius: 
ampliar els meus coneixements sobre la grafologia (aconseguit a la part teòrica); com-
provar que realment funciona i ser capaç d’aplicar els coneixements rebuts a la part 
teòrica (aconseguit, a l’anàlisi grafològica realitzada per mi), i, per acabar, veure les 
coses que s’han aconseguit gràcies a la grafologia (aconseguit en el recull de notícies).
Puc dir amb tota seguretat que ha estat un treball molt gratificant de fer, on m’ho he 
passat molt bé, ampliant els meus coneixements i posant-los en pràctica. Vosaltres 
què en penseu: ciència o engany?
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