
Presentació
En aquest treball pretenc endinsar-me en totes les matèries que abasta la crimi-
nologia, ja que aquest és un tema que des de sempre m’ha captivat. Considero que 
intentar esbrinar què és el que pot portar una persona a cometre un crim, i més 
concretament un assassinat, analitzant els seus trets més característics, tant de la 
personalitat pròpia com dels fets que la poden haver marcat durant la seva vida, 
és una cosa molt curiosa i interessant de conèixer. Des de ben petita la crimino-
logia m’ha cridat l’atenció i m’hi he anat apropant a través de la novel·la negra i 
policíaca, i de pel·lícules i sèries televisives dels mateixos gèneres. És un àmbit en 
el qual m’agradaria centrar la meva futura formació professional, i és per això que 
he decidit enfocar el meu treball de recerca a l’estudi d’aquesta ciència social. La 
psicologia és una de les disciplines clau per analitzar els actes desmesurats que 
han arribat a cometre alguns individus. A més, és una ciència que ofereix el privi-
legi d’aprofundir en la ment dels altres per arribar a comprendre els seus desitjos i 
comportaments en determinades situacions. Aquesta, aplicada a la criminologia i 
juntament amb altres disciplines com la biologia i la sociologia, permet conèixer a 
fons un delinqüent i poder-ne determinar la seva personalitat i deduir el seu perfil 
criminal.
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Metodologia
El meu treball de recerca consta de dues parts, una part teòrica i una part pràctica. 
Amb el desenvolupament de la part teòrica el que pretenia era obtenir tota la in-
formació necessària per poder estudiar si existeix la possibilitat de crear un perfil 
criminal a partir d’uns patrons de conducta que poden haver estat el denominador 
comú de diversos crims. L’objectiu de la part pràctica era realitzar una anàlisi de les 
conductes de dos assassins en sèrie i una entrevista a una pèrita per intentar resoldre 
aquesta incertesa.

Cos del treball
El primer que desenvolupo en la part teòrica del meu treball són les diferents etapes 
evolutives de la criminologia: l’Escola Clàssica, l’Escola Eclèctica i l’Escola Positivis-
ta. Cada escola té la seva pròpia ideologia i principis. En l’apartat següent desglosso 
tres grans teories. Les teories biològiques estudien els comportaments contraris a 



les expectatives socials basant-se en les característiques individuals d’aquells sub-
jectes; les teories psicològiques analitzen el comportament de l’individu per saber si 
està relacionat amb alguna pertorbació pròpia, i les teories sociològiques se centren 
en les explicacions ambientals dels comportaments. És convenient mencionar que 
dins de cadascuna d’aquestes tres grans teories s’hi troba una àmplia varietat de 
teories menors que proposen una explicació sobre les causes o factors del crim des 
de diferents punts de vista. Aquestes van seguides dels quatre paradigmes de la psi-
cologia criminal. El paradigma biosocial defensa la importància del mecanisme de 
selecció natural, de la genètica i l’entorn i del sistema nerviós central i del sistema 
nerviós autònom; el paradigma del control social/autocontrol es divideix en dues 
teories menors que destaquen la socialització i la indefensió; el paradigma de la cri-
minologia del desenvolupament centra els seus estudis en el comportament delictiu 
en adolescents, i el paradigma del delinqüent racional es preocupa per la necessitat 
de la prevenció. En últim lloc, hi ha dues perspectives diferents que permeten clas-
sificar els patrons de conducta: les personalitats del tipus A, B, C i D, que es basen 
en el comportament dels individus davant de situacions quotidianes o d’estímuls 
concrets, i les conductes social, asocial, parasocial i antisocial, que distingeixen els 
individus segons el seu comportament i pretenen entendre com es comporten en la 
societat. Pel que fa a la part pràctica, examinar les conductes de John Wayne Gacy i 
Harold Shipman m’ha permès elaborar un perfil criminal amb unes elevades possi-
bilitats d’acabar delinquint.

Conclusions
En començar la investigació pretenia donar al meu treball una visió únicament psi-
cològica, però a mesura que anava buscant informació per poder determinar si era 
possible constatar la meva hipòtesi, em vaig adonar que era estrictament necessari 
enfocar-ho des d’una perspectiva diferent, més àmplia. A partir d’aquell moment 
no només em vaig interessar per la part psicològica que exposava les causes de la 
delinqüència, sinó que també vaig començar a tenir en compte altres explicacions, 
tant d’escoles com de ciències, que m’aportessin informació rellevant sobre el que 
estava estudiant. Arribats a aquest punt, i un cop feta tota la recerca necessària, he 
pogut extreure les meves conclusions respecte a la hipòtesi que em vaig plantejar 
inicialment sobre la possibilitat de crear un perfil criminal. Després d’una anàlisi 
exhaustiva, i de la interpretació de tots els resultats obtinguts a partir d’ella, puc 
afirmar que en el presumpte cas de ser real el perfil que he creat en la part pràctica, 
és altament probable que aquest acabi esdevenint un delinqüent. No obstant les 
elevades possibilitats que tindria de ser-ho, no puc assegurar completament que si 
algun individu compleix totes les característiques i experiències que he atribuït al 
meu perfil criminal acabi esdevenint un delinqüent.
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