
Presentació
La grafologia és una disciplina que pretén conèixer la personalitat de les per-
sones a partir de l’anàlisi de la seva escriptura. Per tant, estudia el significat no 
lingüístic de l’escriptura. 
L’objectiu principal d’aquest treball era valorar fins a quin punt els resultats de 
l’anàlisi grafològica són fiables o no en els subjectes analitzats. Per tal d’acon-
seguir-ho calia adquirir el domini suficient del mètode grafològic per ser capaç 
d’aplicar-lo. A més a més, comparar les característiques pròpies del mètode gra-
fològic amb les característiques generals del mètode científic. 

La informació del meu treball es basa bàsicament a partir de fonts bibliogràfi-
ques ja que a Internet hi havia poca informació i poc fiable. 
Les principals dificultats que vaig haver d’afrontar en aquest treball han estat la 
diversitat d’escoles que existeixen, per això calia cohesionar tota la informació 
que hi ha disponible a partir de llibres de grafologia per tal d’aconseguir unes 
pautes pròpies per poder aplicar-les. Una altra dificultat a tenir en compte va 
sorgir a l’hora d’aplicar el mètode, perquè per fer-ho cal una pràctica que al llarg 
del treball he hagut d’assolir per obtenir uns bons resultats. 
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Metodologia
Per aconseguir els objectius anteriorment descrits el treball ha estat estructurat en 
dues grans parts. La primera consta de la descripció exhaustiva del mètode grafo-
lògic, informació extreta majoritàriament de fonts bibliogràfiques. Mentre que la 
segona consta de la part pràctica, és a dir, de l’anàlisi de cinc mostres, la descripció 
dels resultats obtinguts, l’anàlisi comparativa i les conclusions extretes a partir 
d’aquesta pràctica. 
En primer lloc, calia triar quina informació seria més útil per acomplir els objectius. 
Seguidament redactar-la en l’ordre en què s’aplicaria a la part pràctica. 

Cos del treball
La primera part del treball es basa en informació general sobre aquesta disciplina, 
és a dir, un breu resum sobre l’aparició de la grafologia com a disciplina, en quins 
àmbits s’utilitza, quines escoles existeixen...
La grafologia d’alguna manera ha existit des de l’inici de l’escriptura, tot i que no va 
ser fins a l’any 1622 que Camili Baldi, el primer grafòleg, va escriure el primer llibre 
sobre la metodologia grafològica. Anys més tard, el 1872, Jean-Hippolyte Michón va 
crear les bases de la grafologia que encara estan vigents actualment. A partir d’aquí, 
al llarg del s. XX es va anar estenent aquesta disciplina arreu del món. A Espanya va 
arribar en la mà de Matilde Ras. 
També és important saber que la grafologia té moltes aplicacions pràctiques en la 
vida quotidiana.
  —Grafopsicologia: El psicòleg coneix a través de la grafologia la personalitat i detec-
ta els canvis que experimenta el pacient al llarg de la teràpia; això facilita al psicò-
leg saber quins són els problemes que cal solucionar. 
—Grafopatologia: És l’aplicació de la grafologia en la detecció de malalties i en l’anà-
lisi de la seva evolució.
 —Grafologia d’empresa: S’aplica en la selecció de personal i compaginació de caràc-
ters en equips de treball, per conèixer la personalitat del candidat i saber si encaixa 
amb el perfil del lloc de treball en qüestió. 
—Grafologia pedagògica: Elabora informes que orienten vocacionalment o professio-
nalment el sol·licitant.
—Grafologia infantil: Sobretot referida a l’anàlisi de dibuixos de nens, per detectar 
trastorns d’infància o complexos. Útil per a pedagogs i educadors.
 —Perícia cal·ligràfica: Consisteix en la detecció de falsificacions, haver estat pressionat 
per firmar alguna cosa, anònims, anàlisis criminològiques i validació de testaments.
 —Grafoteràpia: Consisteix a modificar i millorar els hàbits d’escriptura perquè inter-
fereixin en la millora d’alguns aspectes de la manera de ser de la persona.



—Consell matrimonial i prematrimonial: Estudia la compatibilitat de caràcters 
en parelles.
 —Enfocament científic: Per dur a terme investigacions històriques i sociològiques 
analitzant algun manuscrit. 
—Àmbit empresarial: Estudia relacions públiques i vendes. 
També és important tenir present que hi ha quatre escoles diferents que se centren 
en diferents àmbits: 
—Escola mímica: Classifica els moviments clàssics o gèneres gràfics com per exem-
ple: ordre, mida, forma, direcció, inclinació, velocitat, cohesió i pressió. 
 —Escola simbòlica: Incorpora el simbolisme de l’espai en l’escriptura; la superior, la 
inferior, l’esquerra, la dreta i la central. 
 —Escola emocional: Estudia les modificacions que apareixen en un moment deter-
minat en els textos escrits. 
 —Escola alfabètica: Estudia les lletres reflexes, és a dir, les variacions que hi ha en 
una mateixa lletra, minúscules, majúscules, signatures i rúbriques. 
El següent apartat consta de la descripció de les pautes necessàries per dur a terme 
una anàlisi grafològica conjuntament amb les equivalències entre la forma de la 
lletra i la característica psicològica. 



1. Aspectes generals
Aquests són els aspectes relacionats amb aspectes generals del caràcter de qualse-
vol persona per exemple: 
—Mirant quina zona de la lletra és més gran podem saber si la persona és més racio-
nal, instintiva o emocional. 
—A partir de l’harmonia podem analitzar si la persona té un domini de si mateixa o no. 
—La positivitat i la negativitat analitzen la facilitat d’adaptació de l’individu al seu 
entorn. 
—L’anàlisi de l’energia vital defineix si la persona afronta la vida amb molta energia 
o poca. 
—I, finalment, podem veure si una persona és més introvertida o extravertida. 

2. Gèneres gràfics
Tots aquests aspectes aporten informació sobre la manera que té el subjecte d’adap-
tar-se al medi, a la societat, a la cultura...; és a dir, el comportament de l’individu en 
societat. Cada aspecte se centre en un àmbit més concret. Per exemple, la rapidesa 
estudia la velocitat de reacció d’un impuls. 
Hi ha vuit gèneres gràfics: l’ordre, la mida, la forma, la pressió, la continuïtat, la rapi-
desa, la direcció i la inclinació. 

3. Inici i final de les paraules
La manera d’iniciar una lletra, així com la manera de finalitzar-la, és un reflex de 
com la persona inicia els seus actes i els finalitza. 

4. Temperament
És una manera de classificar les persones en quatre grups, segons les característi-
ques de la seva lletra, amb la finalitat de deduir-ne el seu comportament. 
Hi ha quatre temperaments: sanguini, limfàtic, biliós i nerviós. 

5. Lletres reflexes
És necessari analitzar la unitat mínima d’un text: la lletra. Totes les lletres que compo-
nen l’abecedari són en el seu disseny i evolució un reflex simbòlic de la personalitat. 

Després d’haver redactat tot el mètode i haver obtingut tota la informació neces-
sària es va iniciar la part pràctica que ha consistit en l’anàlisi de la lletra de cinc 
subjectes, mostres obtingudes a partir d’amics i coneguts. Per tal de dur-la a terme 
de manera clara i concisa es va crear una taula agrupant tots els elements que calia 
analitzar en cinc blocs, els descrits anteriorment. En la primera columna hi ha l’as-
pecte que s’analitza; a la segona, el tipus de lletra que mostra cada aspecte; a la ter-



cera, el significat que té grafològicament parlant, i a la quarta, l’opinió del subjecte 
en el test de comparació. 
Després d’analitzar mostres de cinc subjectes es va crear un test per comprovar el 
perfil grafològic a partir dels resultats obtinguts i algunes respostes afegides a més 
a més perquè cada subjecte respongués, per així poder contrastar i arribar a l’objec-
tiu de valorar la fiabilitat dels resultats. 

Conclusions 
Per tant, després de fer tot aquest treball, es poden extreure diverses conclusi-
ons relacionades amb el marc teòric. 
Primer de tot, puntualitzar que sense tenir en compte la fiabilitat dels seus resul-
tats la grafologia és una disciplina ben estructurada, amb un recorregut històric, 
un mètode elaborat i complex que engloba diverses branques, com la medicina, 
la pedagogia, el món empresarial..., que té diverses escoles que estudien diferents 
aspectes i que, com ja s’ha dit, s’utilitza en molts àmbits de la vida quotidiana. 
Després de fer tota l’anàlisi comparativa ens vam adonar que hi havia alguns 
aspectes que en general mostraven més fiabilitat que d’altres. Per exemple, la 
continuïtat, la primera impressió, l’ordre i la positivitat i negativitat són els que 
mostraven més encert. Mentre que la introversió i extraversió, la col·ligació, 
l’oval, la A, G (tant els ovals com la jamba), la I i la F, no tant. 
Globalment, pel que fa als apartats, també n’hi ha alguns que presenten un grau 
de fiabilitat més alt que d’altres. Per exemple, en la fase general obtenim un 
53,3 % de fiabilitat mentre que l’apartat menys fiable és el de les lletres reflexes 
(essent l’apartat que analitza aspectes més concrets) només amb un 9,5 %. 
Pel que fa al marc pràctic i l’objectiu de valorar la fiabilitat dels resultats primer 
calia fer una comparació amb les característiques del mètode científic amb les 
del mètode grafològic, i com a resultat ens hem adonat que és una disciplina 
metòdica, és a dir, que té un mètode aplicable, tot i que aplicar-lo és del tot sub-
jectiu al grafòleg. A més a més, els resultats obtinguts no són comprovats. 
En resum, pel que fa a la fiabilitat dels resultats cal tenir en compte que han 
d’estar sempre contrastats per altres proves en l’àmbit judicial, en medicina... i 
per tant això porta a pensar que els resultats no són decisius. Un altre punt en 
contra és el gran marge d’error, essent d’un 62,5 % la possibilitat d’error obtingut 
en l’anàlisi comparativa. 
Per tant, podem concloure que no s’han obtingut uns resultats fiables en l’estudi 
dels cinc subjectes en qüestió; tenint en compte, però, que hi ha un marge d’er-
ror en la interpretació de la lletra i un marge d’error en les respostes dels subjec-
tes en el test comparatiu. 
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