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nes de forçament, de desordre
o de danys, i havia estat cober-
ta amb una bossa d’escombra-
ries gran i nova, l’estudi de la
qual esdevindria bàsic per la re-
solució del cas.

Llavors encara no sabíem que
ens trobàvem davant d’un cri-

minal serial, i que una de les
característiques d’aquests és
que els seus crims són una
espècie de ritual, tenen una es-
tructura narrativa, i aquesta
s’ha de descobrir interpretant
l’escena del crim, prestant espe-
cial atenció en aquells actes co-
mesos no necessaris per a la
consecució del crim. Calia reco-
llir no només els indicis físics i
biològics, sinó també els psi-
cològics (tot allò que l’autor fa
no necessàriament relacionat
amb el modus operandi); com
diu el Principi de Locard:
“Quan un criminal interactua
amb la víctima, hi ha alguna co-
sa d’ell que es transfereix a la
víctima o a la resta de l’escena-
ri...” o a la inversa.

Les primeres hores
Es van constituir diferents

equips de treball de forma im-
mediata... les primeres 48 ho-
res són crucials, ...“minut que
passa, prova que fuig”..., calia
assegurar qualsevol indici, ja fos
físic o testimonial: entrevistes
massives, preservació de conte-
nidors d’escombraries, batudes
de l’entorn físic, recollida de
gravacions videogràfiques de
seguretat, reserva del trànsit te-
lefònic a la zona i operatives
dels caixers automàtics, etc.

Les primeres línies investiga-
dores es van configurar pa-
ral·lelament a l’aixecament ju-
dicial del cadàver, davant la
possibilitat inicial d’implicació
de persones de l’entorn social i
emocional immediat de la víc-
tima.Aquesta línia d’investiga-
ció aviat es va mostrar poc con-
sistent.

Calia estudiar l’entorn i les
circumstàncies de la víctima,
calia establir si havia estat una
víctima concreta o elegida a
l’atzar, calia reconstruir, amb
immediatesa, les darreres hores
de vida de la Isabel, esdevenint
aquesta línia una eina fona-
mental, com veurem posterior-
ment.

La bossa d’escombraries
La bossa d’escombraries va

obrir dues línies d’investigació:
intentar establir el seu origen i
el corresponent estudi per part
de la Policia Científica.

En primer lloc es va poder
determinar la marca de la bos-
sa, i en conseqüència el fabri-
cant, el distribuïdor i una carac-
terística específica: únicament
es distribuïa a empreses de ne-
teja, i aquestes les usaven entre
altres llocs a la Universitat de

Lleida, al complex lúdic dels ci-
nemes Lauren i... com a anèc-
dota, a la mateixa comissaria
dels Mossos d’Esquadra de
Lleida.

En segon lloc, l’estudi de la
bossa d’escombraries va crear
un dilema important al Cap de
la Policia Científica... calia de-
cidir quin tipus de reactius apli-
car-hi, si s’equivocava es podien
malmetre les possibles em-
premtes: reactius químics?..
mecànics?.... van ser els químics
(vapors de cianocrilat). El resul-
tat van ser múltiples fraccions
d’empremta, però cap d’elles
amb prou punts característics
per tenir valor identificatiu...
calia arriscar-se més i es va apli-
car un reactiu mecànic sobre
aquestes fraccions per intentar
contrastar alguna empremta de
forma que es trobessin sufi-
cients punts identificatius. L’ex-
periment va ser un èxit i van
revelar tres valuoses empremtes
amb valor identificatiu.

A més a més, per la situació
de les empremtes a la bossa, in-
closes les fraccionades, es va
poder determinar que no era
possible que s’haguessin deixat
col·locant la bossa en una pape-
rera, en aquest cas les em-
premtes s’haurien trobat a la
part interior i als límits on es
talla la bossa per separar-la del
rotlle, en canvi es van trobar a
la part exterior, només en un
dels costats, i ubicades de for-
ma que suggeria clarament que
la bossa havia estat dipositada
sobre el cos per cobrir-lo.

La reconstrucció de les últimes
hores; les entrevistes

Amb aquestes dades inicials,
i acotant les darreres hores de
vida de la Isabel, els investiga-
dors van perfilar l’indret o zo-
na on la víctima va ser vista per
darrer cop. Aquesta darrera
constatació, tot i ser positiva,
obria àmpliament les hipòtesis,
ja que el lloc en qüestió era la
mateixa Universitat de Lleida i
el complex lúdic, on habitual-
ment la Isabel estacionava el
seu vehicle.

La dinàmica investigadora,
sense abandonar cap altra
hipòtesi, estava clara. Calia ob-
tenir, analitzar i explotar el
gran volum d’informació que
ens oferien dos llocs on, habi-
tualment, acudeixen i conviuen
nombroses persones.

L’estratègia en relació a les
persones que havien pogut
mantenir contacte amb la vícti-
ma o amb el vehicle fou clara.
Entrevista i obtenció voluntària
d’empremtes dactilars.

L’entrevista ens oferia una
percepció que, tot i ser subjec-
tiva, per als investigadors podia
ser útil, ja que davant supòsits
d’invenció o falsedat, subjauen
matisos identificables. Per una
altra banda, l’existència de pos-
sibles indicis lofoscòpics al
vehicle, el cos o la bossa, po-
dien destruir declaracions
prèvies i ubicar persones a l’es-
cena.

En aquest darrer sentit, i pa-
ral·lelament a l’estudi científic
i forense de l’escena, del cos i
dels indicis recollits, es va ini-
ciar un metòdic i dirigit sistema
d’entrevistes, on tots i cadascun

dels entrevistats responien, en-
tre d’altres, a preguntes pauta-
des prèviament.

L’abast de la investigació va
comportar la necessitat de de-
terminar equips de treball amb
funcions i objectius diferents i
sota una direcció coordinada
policialment i judicialment. Ca-
da equip tenia atribuïda una
responsabilitat, des de la realit-
zació d’entrevistes fins a la re-
construcció d’itineraris, deter-
minació del cronograma, l’estu-
di del trànsit de trucades i agen-
des telefòniques, la identifica-
ció i localització de persones
pròximes a la Isabel, l’elabora-
ció de gràfics relacionals, la vi-
sualització de cintes de segure-
tat o, entre d’altres, l’examen
minuciós del contingut de més
de 50 contenedors de brossa.
L’objectiu era trobar quelcom,

indiciari o circumstancial, que
ens configurés una línia inves-
tigadora sòlida.

La informació tècnica, ja fos
científica, forense o vinculada a
la telefonia, arribava amb
comptagotes, tot i els esforços
que els responsables d’aquestes
àrees hi esmerçaven per facili-
tar-les als investigadors de
camp.

El fil conductor
Finalment, els responsables

de la investigació tenien accés
a dues informacions bàsiques,
la Isabel havia estat agredida
sexualment (possiblement te-
níem el perfil genètic del crimi-
nal) i la darrera trucada de la
Isabel havia estat abans de les
22.00 hores del dilluns 22 de
novembre a casa dels seus pa-
res. En aquesta trucada la Isa-
bel els informava que havia sor-
tit de classe tard i que tenia la
intenció de comprar un en-
trepà, recollir el vehicle de
l’aparcament subterrani on el
solia aparcar i tornar a casa.

Aquesta informació, junta-
ment amb al fet que la trucada
immediata següent des del seu
telèfon va ser a les 23.35 hores
i a un servei 807 de contactes
sexuals, que la Isabel havia es-
tat vista comprant un entrepà a
les 22.30 hores en un establi-
ment limítrof al pàrquing on
deixava habitualment el seu
cotxe i que l’autòpsia va confir-
mar que mai va ingerir aquest
entrepà, ens emmarcava la
franja horària de l’atac i un
mòbil de caràcter sexual.
D’aquesta manera, ja teníem la

provable escena primària del
crim i un mòbil.

Un cop teníem emmarcat el
moment i el mòbil, només calia
buscar sospitosos i, el que és
més complex, ser capaços que
el sospitós final fos compatible
amb el resultat dels indicis irre-
futables que les dues escenes
del crim i el cadàver podien
aportar. En aquest punt de la
investigació, prenia força la
hipòtesi que ens trobàvem da-
vant d’un criminal que havia
elegit la víctima a l’atzar, i
aquest fet preocupava molt als
investigadors. Amb l’objectiu
d’aïllar un sospitós i gaudint
d’una informació molt més de-
tallada de les circumstàncies i,
sobretot, havent estat capaços
els investigadors de la Policia
Científica de localitzar unes
empremtes identificables a la

bossa de brossa que cobria el
cadàver, la investigació es va
accelerar.

Aquest increment de la inten-
sitat investigadora, ja de per sí
elevada, va configurar un can-
didat que reunia les següents
circumstàncies: estava al darrer
lloc on va ser vista amb vida la
víctima, era el vigilant del pàr-
quing on s’havia constatat que
la víctima havia deixat el cotxe,
tenia l’oportunitat, no tenia
coartada, manifestava no mani-
pular les bosses de brossa del
centre lúdic i, sobretot, la seva
empremta dactilar podria coin-
cidir amb la localitzada a la
bossa que cobria el cadàver de
la víctima.

El sospitós – L’autor
A partir d’aquest moment, i

alhora que s’efectuaven tasques
indagatòries més intensives so-
bre el sospitós, GilbertAntonio
Chamba Jaramillo, es va deter-
minar un control discret sobre
els seus moviments. Les indaga-
cions van aportar que havia
arribat provinent de l’Equador
feia uns 4 anys i no tenia ante-
cedents penals.També es va es-
brinar que havia tingut algun
incident vinculat amb el món
de la prostitució.

Mentre s’efectuaven tasques
d’intel·ligència per determinar
el perfil del sospitós, va arribar
la confirmació científica espe-
rada, les empremtes de la bos-
sa de brossa coincidien plena-
ment amb les del sospitós faci-
litat pels investigadors de camp.
No hi havia dubte, teníem l’au-
tor!

El qui lluita amb monstres
hauria d’evitar convertir-se

en un d’ells en el procés.
Quan mires

a l’abisme, ell també et mira
dintre de tu...

Nietzche

El cotxe d’Isabel va aparèixer en aquest carrer de la Bordeta.

Els germans d’Isabel, amb una foto de la víctima.

66

Gilberto Antonio Chamba
Aquest assassí en sèrie que va ser condemnat per matar vuit dones a l’Equador va
arribar a Lleida com si no tingués cap antecedent i va assassinar l’estudiant d’Alpicat
Isabel Bascuñana. Una prova d’ADN el va incriminar de forma definitiva al determinar
que hi havia restes biològiques seues al cadàver de la víctima.
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