
Presentació
Per començar, he escollit fer recerca sobre la grafologia perquè és un tema poc 
conegut actualment i perquè sempre he donat molta importància a la lletra i 
l’estètica de l’escriptura; no sé ben bé per quin motiu, però el fet és que ho trobo 
interessant. Així que quan vaig sentir a parlar de la grafologia se’m va despertar 
un interès gegant per saber de què es tractava. D’altra banda, m’agraden molt les 
sèries i pel·lícules policíaques on es cometen crims i delictes, i per aquest motiu 
la psicopatia em resulta una alteració de la personalitat molt intrigant i miste-
riosa. Per tant, he decidit fer un treball on la grafologia i la psicopatia van de la 
mà. 
El treball es basa exclusivament en la grafologia aplicada a la psicopatia, d’entre 
totes les possibles variants. D’aquesta manera, la recerca és més limitada, però 
alhora mostra un procés de concreció i especificació de la informació. 
La principal hipòtesi plantejada és: és possible identificar un psicòpata a partir 
de la grafologia? I l’objectiu que es pretén aconseguir a través del treball de re-
cerca és aprendre nous coneixements sobre el tema i donar a conèixer el perquè 
ens pot ser útil la grafologia en el cas de la psicopatia i, per tant, en l’àmbit cri-
minal. 
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Metodologia
La metodologia emprada es basa en informació de diferents fonts especialitzades en els 
temes tractats. He fet un bon ús d’internet, però només en pàgines especialitzades, i he 
contrastat diferents articles. Les plataformes de YouTube, Netflix i la mateixa televisió 



m’han sigut de gran ajuda per visualitzar programes, pel·lícules, documentals i sèries 
sobre el tema. També, he disposat de molts llibres sobre la grafologia i la psicopatia per 
verificar i afegir informació. 

Cos del treball
Aquest treball consta de la relació de dos àmbits: la grafologia i la psicopatia. D’una 
banda, trobem informació bàsica sobre la grafologia, com la seva història i aplica-
cions, juntament amb l’explicació de l’anàlisi grafològica de manera detallada. Per 
l’altra, hi ha informació de la psicopatia, les seves causes i els psicòpates. D’aquesta 
manera, arribem a l’apartat de l’anàlisi de l’escrit d’un psicòpata, on per fi els dos te-
mes esmentats col·laboren entre si per donar un servei de gran utilitat en nombro-
sos casos policials. Això mateix ho podem comprovar en la part pràctica del treball 
on es descriuen i s’estudien dos dels casos reals més complicats que hi ha hagut. 
Així i tot, les conclusions de la recerca, juntament amb un testimoniatge de la psi-
copatia i una entrevista realitzada a una grafòloga especialitzada, ens proporcionen 
un resultat i una bona resposta a la hipòtesi plantejada de si la grafologia és capaç 
d’identificar al cent per cent un psicòpata. Finalment, el resultat del treball conclou 
que la grafopatologia, una àrea especialitzada de la grafologia, sí que pot identificar 
un psicòpata. Però s’ha de tenir en compte que no està permès realitzar un diagnòs-
tic, per tant, la grafopatologia s’utilitza com una eina complementària per ajudar a 
resoldre el cas o a verificar que aquesta persona ha estat capaç d’executar el crim 
d’acord amb la seva personalitat.

Conclusions
Responent a la hipòtesi plantejada, actualment sí que es pot reconèixer l’escriptura 
d’un psicòpata. Això és possible gràcies a la grafopatologia, l’àrea exclusiva de la 
grafologia que es dedica a detectar anomalies en l’escriptura i, per tant, també en la 
personalitat de l’escriptor. Tot i això, s’ha de fer una anàlisi grafològica molt completa 
i detallada per detectar si realment s’hi reflecteixen la majoria dels trets de la psicopa-
tia, ja que pot ser que la persona sigui agressiva o no tingui control dels seus impul-
sos, però no creui el límit de la patologia. 
És important remarcar que avui en dia la grafologia encara no té la veracitat suficient 
per determinar per ella sola cap classificació sobre un individu, i més encara si es 
tracta d’una patologia. És així perquè es fa servir com una tècnica auxiliar, mai com 
un diagnòstic, ja que no està especialitzada en àrees com la psicologia i la psiquiatria, 
entre d’altres. En un àmbit professional, la grafologia sempre serà complementada 
amb altres proves científiques. En el cas de la criminalística, com hem pogut com-
prendre a partir dels diversos casos reals, s’utilitza a l’hora de verificar la personalitat 
del sospitós o si es troba alguna grafia estranya i fora de lloc.
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