
Presentació
Des de ja fa anys m’ha fascinat el món de la psicologia, i quan fa dos anys vaig 
sentir a parlar de la grafologia em va atraure molt aquest tema. Des d’aquell mo-
ment, vaig pensar que seria un molt bon tema per fer com a treball de recerca, ja 
que només a partir d’un escrit seria capaç de descriure la personalitat d’una per-
sona, la seva manera de fer i relacionar-se, el seu passat, present i futur. 
Així doncs, crec que aquesta ha sigut una bona oportunitat que he tingut per 
aprendre sobre aquesta ciència, aprofundir-la i posar-la a la pràctica.

Metodologia
Per fer el treball vaig disposar de diferents fonts per recollir la informació obtin-
guda. Per una banda, em vaig documentar gràcies a la informació extreta d’un 
llibre, d’Internet i d’un curs de grafologia que vaig fer al maig d’onze hores lecti-
ves presencials.
Aquesta recerca consta de dues parts ben diferenciades: la primera part consta 
d’una part teòrica, un estudi de les parts essencials de la grafologia, per així po-
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der ser capaç, a la segona part del meu treball, d’analitzar set escrits de diverses 
persones de diferents gèneres i edats, i les firmes d’Adolf Hitler i Paris Hilton.
Finalment, l’últim apartat consta de les conclusions de la meva recerca.

Cos del treball
Un full en blanc i un bolígraf és tot el que necessitem per començar a escriure i 
redactar. A partir d’aleshores, de manera inconscient, deixem part de la nostra es-
sència. És una il·lustració del nostre jo personal i social en el paper, característiques 
que ni els mateixos autors coneixen sobre ells. L’escriptura i la grafologia són portes 
a l’ànima, raigs X que ens ajuden a endinsar-nos, de la mà de la psicologia, a les 
profunditats de l’ànima humana. 
La grafologia és l’estudi de la personalitat d’un individu a través dels signes gràfics 
de l’escriptura. És la interpretació de la nostra manera de ser, de les aptituds intel-
lectuals, professionals i la personalitat. De manera que aquesta tècnica ens permet 
fer un retrat profund d’una persona tot analitzant la forma d’escriure.
El que ens hauria de quedar molt clar amb aquest treball és que quan escrivim en 
un full, ja estem reflectint d’on venim, on estem i on ens agradaria estar. Aquestes 
confessions íntimes i personals comencen des del mateix moment en què posem 
l’element d’escriptura sobre el full. En aquest precís instant, deixem constància del 
nostre jo més íntim i personal.
Segons el punt d’atac (inici de l’escriptura sobre el full) reflectim una característica 
de la nostra personalitat que s’inicia amb el nostre passat familiar, ja que aquest 
marge esquerre del paper mostra aquest pensament del nostre jo: així avancem al 
costat dret, que és el futur, és el lloc cap a on anem i com volem arribar-hi, i si te-
nim alguna intenció d’intentar-ho. Però en aquest recorregut passem per la nostra 
imatge social, i aquesta es reflecteix en la part superior del full. La part baixa del 
foli és el nostre terra, on trepitgem, i sobretot el nostre infern, la nostra part oculta. 
Sobre aquests passos escripturals es forma una declaració del nostre costat íntim 
que varia en sentiments, seguretat, records i la imatge social que tenim de nosaltres 
mateixos.
Així es plasma el jo, el guió de la nostra vida, que al llarg de l’escriptura es va reafir-
mant amb el tipus de lletra, que per si sola, amb una paraula, ja ens diu molt de com 
som. També caldrà estudiar els grups més rellevants, és a dir, els gèneres cal·ligrà-
fics: forma, pressió, mida, velocitat, direcció, ordre i continuïtat.
La grafologia és un element molt valuós que està estès en diferents camps d’aplica-
ció, entre els quals destaquen: 
—L’escola: la grafologia infantil constitueix una eina eficaç en el coneixement de la 
personalitat de l’alumne.



—La consulta de parella: la grafologia estudia la compatibilitat de parella a nivell 
emocional-afectiu, i pot ajudar a trobat punts claus d’unió per a una convivència 
sana i madura. 
—La medicina: resulta una eina útil per detectar alteracions psíquiques. Es poden 
diagnosticar malalties i disfuncions orgàniques i físiques.
—Les teràpies psicològiques: és un element valuós en aquestes teràpies per ajudar 
les persones a conèixer-se millor.
—La selecció de personal: permet fer una ràpida elecció de les persones més idònies 
per obtenir un càrrec professional.
—El peritatge grafològic: s’encarrega de l’estudi de l’escriptura (especialment de la 
firma) per descobrir possibles falsificacions. Informa i dictamina sobre l’autenticitat 
o la falsedat de grafismes o escriptures. 
—La investigació històrica: per conèixer i estudiar la vida de personatges històrics 
importants.
Tot això es pot saber gràcies a l’existència de vuit regles, gèneres cal·ligràfics a tenir 
en compte a l’hora d’analitzar qualsevol escriptura:
1—Ordre: a l’hora d’analitzar un escrit el grafòleg s’ha de fixar en el que es denomina 
«visió de conjunt o visió panoràmica», ja que aquesta ofereix una perspectiva inicial 
de l’estat general de la persona que ha fet l’escrit. Es veu la claredat mental de la 
persona i la capacitat d’organització i planificació.
2—Dimensió: el tipus de lletra diu molt de la nostra personalitat, del nostre caràcter. 
Guarda relació amb el nivell d’autoestima i el grau d’expansió del subjecte. 
3—Forma de la lletra: és a dir, si és una estructura cal·ligràfica, d’impremta o molt ador-
nada, simbolitza l’originalitat, l’espontaneïtat de la persona. És una expressió viva d’un 
mateix, de la personalitat, de l’estil i la manera de mostrar-se davant del món
4—Inclinació de les lletres: representa la capacitat de relació que el subjecte posse-
eix amb el seu entorn, la capacitat de relacionar-se amb els altres. 
5—Direcció de les línies: reflecteix la frustració de l’ànim, humor i voluntat. 
6—Velocitat: expressa rapidesa de pensaments, la reacció de l’individu davant diver-
ses situacions.
7—Pressió: representa la personalitat, la força i fermesa d’un mateix. Es coneix el 
grau d’agressivitat, timidesa, introversió o extraversió...
8—Continuïtat: permet conèixer el grau de constància i regularitat de tots els aspec-
tes de la seva vida.
Un cop estudiat el text que ens proporciona informació del jo social, passem a 
estudiar el jo íntim, personal, a través de la firma, la forma de veure’s o valo-
rar-se a si mateix. 
És el gest que més revela la nostra personalitat, és el nostre segell i la nostra marca 
personal. 



S’hauria de tenir en compte els continguts d’una firma, la lletra inicial, la situació de 
la firma i la seva proximitat amb el text; així com també la direcció i la rúbrica (el 
gargot, el nostre segell personal que simbolitza la part més íntima de l’autor).
Finalment, caldria tenir en compte que la grafologia també estudia les lletres refle-
xes: algunes lletres del nostre alfabet revelen determinades característiques de la 
personalitat del qui escriu. Es denominen reflexes perquè analitzant-les en detall, 
mitjançant les lleis grafològiques, és possible descobrir conductes, i estats d’ànim i 
de salut física i psíquica. 
En el meu treball vaig estudiar i analitzar només les lletres més significatives: la i 
(simbolitza la precisió i l’atenció del subjecte quan fa les coses), la t (representa la 
constància i la voluntat amb què la persona enfronta els obstacles), la g (simbolitza 
la sexualitat) i la m (ens informa de la idea que té una persona de si mateixa, de la 
seva autoestima i de la relació amb els altres, l’entorn i la família).
Per concloure, en la segona part del treball vaig fer l’anàlisi de diferents escrits i de 
dues firmes de persones famoses. Per dur a terme una bona anàlisi dels escrits vaig 
seguir una sèrie de passos molt importants:
—En primer lloc, s’ha de fer un primer cop de vista a l’escrit i anotar al full què ens 
sembla.



—A continuació ens fixem en la projecció espacial en el full.
—Després, en els diferents marges: l’esquerre (el passat), el superior (el jo social), el 
dret (el futur) i l’inferior, en el cas que no hi hagi firma (l’ocult familiar i personal).
—En penúltim lloc s’han d’analitzar els gèneres cal·ligràfics.
—I, per acabar, analitzar la firma.
—A més a més, jo ho vaig aprofitar per analitzar algunes de les lletres més significa-
tives estudiades.

Conclusions
Fixant la vista enrere i fent un balanç de tot el que he fet per dur a terme el que en 
principi era una il·lusió, estic molt satisfeta i orgullosa de la feina feta i m’adono que 
ha valgut la pena tot l’esforç, ja que era un tema que desconeixia i veig que he après 
molt. A més a més, m’he sorprès gratament en comprovar que els resultats de les 
anàlisis fetes coincidien amb la personalitat dels seus autors, que es veien identifi-
cats amb les seves anàlisis.
Per la qual cosa considero que he assolit els meus objectius plantejats i he aconse-
guit demostrar a aquells qui creien que la grafologia era una ciència falsa que no 
existeix i que no es basa sobre cap base sòlida científica, que s’equivoquen i que no 
és així, ja que a dia d’avui és una ciència molt desenvolupada amb un pes força im-
portant en el món en què vivim i estesa en diferents camps d’aplicació.
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