
Presentació
La criminologia sempre ha estat un àmbit que m’ha cridat molt l’atenció, sempre 
m’ha resultat molt curiós i he intentat ampliar els meus coneixements sobre el 
tema a través de la lectura, les pel·lícules i sèries policíaques. Aquesta ciència 
ha d’investigar problemes socials d’origen criminal per poder informar aportant 
solucions a les incògnites amb les quals s’enfronta. La criminologia té un gran rol 
en la societat actual, està per tot arreu i la seva realitat està no està tan allunya-
da del que es veu en novel·les i sèries. En el meu treball de recerca «La ciència 
dels crims: tot el que no es veu» pretenc donar llum a la tasca d’investigació dels 
professionals i a la seva gran importància. En aquest treball la meva intenció és 
emprendre un viatge en el món de la investigació criminal, sense oblidar de plan-
tejar les bases del món criminal i les seves variants més destacades. M’agradaria 
arribar a comprendre aquest àmbit amb més profunditat, recercant els diferents 
tipus de crims, de criminals i les seves possibles motivacions, a més del procés 
d’estudi exhaustiu de l’escena del crim, les restes humanes, i fins a la investigació 
policial. Espero que la meva recerca pugui aportar la informació necessària per 
comprendre les claus bàsiques d’aquesta ciència interdisciplinària de gran relle-
vància actual.
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Metodologia
El present treball de recerca va néixer amb el propòsit d’establir les bases de la com-
plexa interdisciplina de la criminologia, que ha tingut i continua tenint un gran pa-
per en la societat actual. En primer lloc, es va realitzar un estudi sobre els crims, els 
criminals i les seves possibles motivacions, concloent aquest apartat amb els perfils 
criminològics. Un cop construïda la base, en la part més extensa de la recerca es va 
indagar en el procés de la investigació criminal, tant pel que fa a la recerca d’evidènci-
es físiques com a la investigació policial. Aquesta ciència, de la qual molts ens creiem 
coneixedors, té multitud de tècniques innovadores, i la part pràctica d’aquest treball 
va sorgir amb la intenció d’indagar en una d’elles generalment força desconeguda, la 
lingüística forense. La part més pràctica consisteix en una entrevista amb el propòsit 
d’exposar les aplicacions de la lingüística forense en la identificació d’un anònim.



Cos del treball
Segons la RAE la paraula crim s’usa per referir-se a un delicte greu, una acció inde-
guda o reprensible o l’acció voluntària de matar o ferir greument algú. Encara que la 
definició del terme i la gravetat pot variar depenent del país, aquest grup d’accions 
i actes són penats amb una multa o amb l’entrada a presó del seu causant. En la 
meva recerca vaig classificar els crims violents, que es diferencien segons les seves 
característiques de tal manera que n’existeixen diversos grups diferenciats.
Seguidament em vaig centrar en la figura dels assassins; un assassí és una persona 
que s’emporta la vida o que mata, liquida, immola, extermina o enverina algú inten-
cionadament, en funció dels fets i esdeveniments. La classificació d’aquests homici-
des està determinada per les característiques dels seus crims. Però existeix un tipus 
d’assassí que mata més d’una persona, els assassins múltiples, que són aquells que 
maten a una pluralitat de persones. Alhora, dins d’aquest terme d’assassí múltiple 
es distingeixen tres grans categories: assassins en sèrie, assassins en massa i assas-
sins itinerants o erràtics. Aquest tipus d’assassí, els assassins múltiples, estan inten-
sament motivats per una multitud d’impulsos psicològics. Perquè un assassí sigui 
considerat múltiple cal que hagi causat tres o més víctimes, siguin mortals o ferides 
per un acte que suposa una temptativa d’homicidi, encara que per causes externes 
a la voluntat de l’atacant no se n’hagi produït la mort.
Un perfil criminològic es pot arribar a definir com una aproximació de les caracte-
rístiques biogràfiques i de l’estil de vida del responsable d’una sèrie de crims greus 
i que encara no s’ha identificat. La intenció de crear aquest de tipus perfil és delimi-
tar les característiques del presumpte culpable del delicte per minimitzar el rang de 
possibles culpables i ajudar els cossos policials focalitzant i restringint les possibili-
tats d’investigació, i possibilitant el fet de centrar-se en els blancs realistes.
Tots els crims tenen una motivació, per aquesta raó les investigacions forenses ne-
cessiten la motivació de l’atacant juntament amb les proves físiques per considerar 
quines persones són sospitoses. El descobriment del motiu del crim és essencial per 
realitzar el perfil criminal per trobar el culpable d’un crim.
Els motius per cometre assassinats són variats i, per tant, davant l’escena d’un crim 
s’han de contemplar totes les possibilitats. Existeixen una sèrie de causes que po-
dríem dir que són les més comunes dels assassinats: venjança, control i poder, alleu-
jament o èxtasi.
En la investigació d’un crim violent o mort dubtosa un dels factors essencials és l’estudi 
de l’evidència física. Tant l’escena del crim com la descripció inicial del cadàver en ser 
descobert com les marques físiques que presenta són indispensables per a l’autòpsia. 
Aquest terme, autòpsia, en el qual aprofundirem més endavant, s’empra usualment per 
referir-se a l’examen anatòmic d’un cadàver, però en realitat molts especialistes coinci-
deixen en el fet que els factors mencionats anteriorment són igual d’importants.



Una investigació es defineix com una indagació o examen acurat i crític a la recer-
ca de fets o principis. L’objectiu de la primera etapa és esbrinar com es va produir 
l’incident i quins van ser els mitjans del crim. També inclou tots els elements que 
permeten cercar i identificar l’autor, o almenys acreditar la seva existència.
Quan el detectiu arriba al lloc del crim, ha d’establir una frontera protegida per 
conservar qualsevol prova fins que arribi el metge forense, que serà l’encarregat de 
gravar, mesurar i fotografiar cada element. A continuació, els investigadors identi-
ficaran els testimonis directes i, després d’un breu interrogatori oral, els portaran a 
un lloc apartat per fer una declaració escrita. Aquesta etapa també inclou registrar 
el domicili de la víctima o aquells llocs on es poden trobar agendes, notes i qualse-
vol document per entendre qui és, amb qui està relacionat i què fa.
L’escena del crim es refereix a tot l’espai on es descobreixen evidències materials i 
proves físiques que tinguin relació amb el fet en investigació, ja sigui un immoble, 
un espai obert o tancat, etc. Per tant, el lloc dels fets és l’espai on es presumeix 
l’ocurrència d’un acte punible, que vulnera a un individu o individus els drets con-
sagrats per la llei, ja sigui assassinant, lesionant la teva integritat personal, robant 
o destruint els seus béns materials. És l’espai on es descobreixen més proves i, en 
conseqüència, la importància de la vigilància i el maneig de la localització dels fets 
permetrà rastrejar el que va passar i aportar informació valuosa per al judici.
Després de recollir proves per primera vegada, es continuarà treballant als labora-
toris de la policia tècnica i dels metges forenses per prevenir els homicidis. Aquests 
experts seran els responsables d’analitzar l’evidència per localitzar l’evidència 
biològica, toxicològica, química, física i balística rellevant per a la investigació. Per 
això s’utilitzen un gran nombre de tècniques de les quals es tracten les principals: la 
balística, la dactiloscòpia i l’autòpsia.
La balística és una ciència que combina la física i la química per estudiar l’abast, 
l’efecte i la trajectòria de les bales. En la criminalística, l’estudi de les armes en la 
balística resulta de gran utilitat en l’anàlisi dels fets que es desenvolupen en un 
crim.
La dactiloscòpia és l’estudi de les empremtes dactilars, que s’han usat per identificar 
la identitat de les persones, i com a evidència física per identificar els autors d’actes 
violents de gran valor. Normalment, es troben a l’escena com a impressions visibles o 
invisibles i s’han de trobar, revelar i reparar amb les tècniques policials adequades.
L’autòpsia és un procediment mèdic realitzat per un metge especialista anomenat 
patòleg que usa l’anatomia per obtenir informació anatòmica sobre la causa, la na-
turalesa, l’abast i les condicions que van provocar la mort del subjecte. En la recerca 
vaig descriure els diferents tipus d’autòpsia classificats segons la intenció i les ca-
racterístiques de l’examen, i vaig finalitzar aquest apartat amb el procés de realitza-
ció d’una autòpsia judicial.



Un cop recollida tota la informació possible sobre el crim, els seus antecedents, la 
víctima i el seu entorn, el detectiu formularà supòsits lògics a partir d’aquestes da-
des. Aquesta tasca també ha de ser sistemàtica, començant per la teoria més raona-
ble i usant a fons cada teoria. Això inclou la detenció, l’interrogatori i la recerca del 
domicili del sospitós.
En els interrogatoris, en lloc de fer preguntes aleatòries s’utilitzen tècniques molt 
específiques per intentar aconseguir una confessió del sospitós. Aquest és el seu 
objectiu principal. En molts casos l’interrogatori va precedit d’una entrevista. La 
diferència fonamental rau en els seus respectius propòsits i mètodes d’ús. En una 
entrevista, a diferència de l’interrogatori, es tracta d’obtenir informació sobre els 
fets, no d’aconseguir una confessió. Fent ús d’altres tipus de preguntes no acusa-
tives, el 80 % de les vegades s’obté molta informació de l’entrevistat, responent a 
preguntes concises.
Per tal de realitzar la part pràctica del treball de recerca vaig efectuar una entrevis-
ta a Sheila Queralt, lingüista forense i exalumna del Vedruna Balaguer. La intenció 
era descobrir en què consisteix aquest nou àmbit d’investigació. La lingüística 
forense és una disciplina de la lingüística aplicada que s’ocupa de l’anàlisi de la llen-
gua en relació amb els àmbits judicial i jurídic. Aquesta disciplina és una nova eina 
d’investigació que es pot aplicar a l’estudi d’un crim determinant possibles persones 
sospitoses. L’entrevista em va mostrar les aplicacions d’aquest àmbit d’investigació 
i vaig poder remarcar la importància de l’aparició de noves tècniques d’investigació 
que s’adapten a les necessitats actuals.

Conclusions
La realització d’aquest treball m’ha ofert l’experiència d’aprendre sobre un tema que 
pensava que entenia, el món de la criminalística i la investigació. Aquests sempre 
han estat àmbits que m’han interessat i sovint ens creiem coneixedors i experts de 
la qüestió a causa de les sèries televisives i les pel·lícules policíaques.
L’estudi m’ha portat a ampliar el meu coneixement envers la ment criminal, com 
poden arribar a actuar els criminals i les seves possibles motivacions. Tot i això, els 
exemples de casos m’han ajudat a obtenir una visió més realista dels criminals. La 
recerca ha confirmat la gran importància de la investigació criminal en la nostra so-
cietat canviant, aquestes disciplines resulten de gran utilitat tant en la recerca d’un 
crim com en la seva prevenció. Crec que els cossos de seguretat i la societat s’hau-
rien de centrar equitativament en la detecció dels assassins, la condemna i la pre-
venció dels casos, ja que en aquest àmbit no donem visibilitat a la prevenció. Certa-
ment, en aquesta recerca he pogut destacar la figura dels investigadors, personatges 
clau en la determinació d’un delinqüent. Aquests han de reunir adequadament i 
organitzadament el nombre més gran de proves per trobar l’assassí. M’ha resultat 



impressionant conèixer la gran evolució de les tècniques d’investigació i indagar 
sobre elles, i també el sorgiment d’altres de noves adaptant-se a les necessitats 
actuals. De fet, a la meva part pràctica tracto la lingüística forense. Aquesta és una 
disciplina que m’ha ajudat a confirmar com és de sorprenent veure com els humans 
trobem solucions i noves eines per adaptar-nos a les noves situacions i com els més 
mínims detalls poden dur a descobrir la culpabilitat o la innocència d’un text anò-
nim. Havent finalitzat la meva recerca, amb un ventall més ampli de coneixement, 
puc confirmar la importància dels investigadors criminals, forenses i policials en la 
nostra societat canviant. El meu viatge pel món de la ciència dels crims m’ha obert 
les portes cap a un dels costats més obscurs i interessants de l’ésser humà.
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