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INVESTIGACIÓ LA CIÈNCIA CONTRA EL CRIM

É
s necessari, sempre,
emmarcar els fets en
una data, i aquesta da-
ta fou el 22 de novem-

bre del 2004. El vespre
d’aquell dilluns fatídic la famí-
lia Bascuñana va començar a
endinsar-se en l’ensurt que fi-
nalitzaria en tragèdia el 24 de
novembre, quan es va localit-
zar el cos sense vida d’Isabel
Bascuñana a l’interior del ma-

leter del seu cotxe.
La Isabel tenia 21 anys i es-

tudiava dret a la Universitat de
Lleida.Vivia en un entorn fa-
miliar confortable i estable, te-
nia força amics i, sobretot, te-
nia un món per davant. La se-
va desaparició, considerada
crítica des d’un punt de vista
policial, va donar inici a un
ampli dispositiu policial de re-
cerca.

La localització del vehicle i
del cadàver per part de la po-
licia i en presència de familiars
directes de la víctima, van afe-
gir un dramatisme sever a la
situació.Aquest fet va compor-
tar una tasca de contenció
emocional dels familiars que
va ser necessari mantenir des
de les fases preliminars de la
investigació, com va ser l’ofe-
riment d’assistència psicològi-
ca, el nomenament d’un inter-
locutor per ambdues parts
amb la família i l’establiment
d’un flux d’informació cons-

tant sobre el procés en què es
veien immersos i que duraria
fins a la vista oral del judici,
aconseguint d’aquesta manera
un suport de la família a la in-
vestigació que va resultar
d’una importància cabdal.

L’escena del crim
L’exploració de l’escena cri-

minal era contundent. La Poli-
cia Científica i les Metgesses
Forenses es van emprar a fons.
El primer que es va constatar
va ser que era un escenari se-
cundari (no era el lloc on van
abordar la víctima ni el lloc on
la van assassinar). La Isabel
presentava signes evidents
d’estrangulament a llaç (l’au-
tor havia deixat la prenda uti-
litzada nuada al coll) i portava
algunes peces de vestir mal
cordades o posades a l’inrevés.
Havia estat dipositada a l’inte-
rior del maleter del seu vehic-
le, el qual estava correctament
estacionat, no presentava sig-
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� LLEIDA � El llibre de Vicente Gar-
rido (La mente criminal, Temas
de Hoy, primera edició del pas-
sat mes de maig i segona del
mes de juny) és un estudi deta-
llat en què aquest assessor de
l’ONU que va entrevistar
Chamba a la presó i en va infor-
mar al judici posa aquest assas-
sí en sèrie en una llista monstru-
osa de la qual formen part des
de Jack l’Esbudellador fins aTo-
ny King o l’assassí de la Baralla.

El propòsit de Vicente Garri-
do és analitzar el cervell i el
comportament dels assassins se-
rials, una mica en la línia de
l’existosa sèrie televisiva CSI o,
millor encara, de la que porta
gairebé el mateix títol que el lli-
bre (i exactament el mateix que
aquest reportatge): Mentes cri-
minales.

L’obra de Garrido compta

amb un subtítol aclaridor: la ci-
encia contra los asesinos en se-
rie, cosa de la qual els Mossos
de Lleida han demostrat saber
molt d’acord amb com han re-
solt els tres assassinats més me-
diàtics a què s’han enfrontat des
que es van desplegar a la pro-
víncia entre els anys 98 (a la Se-
garra i el Solsonès) i 99 (a la res-
ta de la província): el de Marina
Ruiz (febrer del 1999, a Cerve-
ra), en què la reproducció en un
motlle de la dentadura del sos-
pitós, Serafín Cervilla, va per-
metre acarar-la amb una mosse-
gada que presentava la víctima
en un pit; el d’Isabel Bascuñana
(a l’octubre del 2004, al campus
universitari de Lleida), en què
una prova d’ADN va permetre
detectar la presència de restes
biològiques de l’assassí, Gilber-
to Chamba, al cos de la víctima;
i el d’Isaac Martínez (novembre
del 2006, al barri lleidatà de
Cappont), en què la troballa de

restes de pólvora a les mans i la
roba del sospitós després de la
pràctica d’una contraanàlisi en
un laboratori de precisió ha per-
mès empresonar preventiva-
ment el presumpte assassí, Jor-
di Rueda. Aquest últim cas ha
estat resolt policialment i els al-
tres dos, també judicialment, ja
que s’han dictat les condemnes
delTribunal Suprem i de l’Audi-
ència Provincial contra Cervilla
i Chamba. En tots tres casos els
Mossos han arriscat, han fet ser-
vir la lupa i el microscopi i l’han
encertat.

Un pròleg que parla de la por
El llibre de Garrido compta

amb un pròleg escruixidor de
l’escriptor Andreu Martín. Un
pròleg que parla de la por. I fa
por. Explica Martín com l’home
coneix la por des del xoc inicial
en què obre els ulls a la vida;
lluita en la infantesa amb el pà-
nic que li produeix tot allò que
no entén, que és gairebé tot;
s’enfronta en l’adolescència a un
cos canviant que el porta a ac-
tuar instintivament i a buscar la
seua pròpia raó negant la raó
dels pares; planta cara en la jo-
ventut a un món hostil que li
exigeix unes responsabilitats
que superen les seues forces i
viu en l’edat adulta en perma-
nent estat d’angoixa perquè sap
que fins i tot en els moments
més feliços la desgràcia espera
al cap de la cantonada.

Diu Martín que l’obra de Gar-
rido constitueix el llibre de la
por perquè dóna compte que el
psicòpata pot viure a l’altre cos-
tat de la paret i nosaltres podem
ser les seues següents víctimes.
Però també és un llibre esperan-
çador —“lenitiu”, diu Martín—
perquè serveix per mirar la por
dels ulls.

Encara que faci por. La deten-
ció de Chamba no tornarà la vi-
da a Isabel Bascuñana, però evi-
tarà la mort de la següent vícti-
ma. Que hauria pogut ser el lec-
tor d’aquestes línies. O el seu
autor. O els seus fills. O els fills
dels seus fills.

Per sort, el saber protegeix. La
ciència només té por de la igno-
rància.

EL LLIBRE DE LA POR

‘La mente criminal’ és el llibre

de la por perquè dóna compte

que el psicòpata pot viure a

l’altre costat de la paret

ELCRIMINÒLEG Vicente Garrido, assessor de l’ONU en matèria
penitenciària, acaba de publicar un llibre sobre assassins en sè-

rie que compta amb un capítol dedicat a Gilberto Chamba, l’homicida
de la lleidatana Isabel Bascuñana, en què qualifica la investigació poli-

cial de “brillant”. Dos mossos responsables d’aquella investigació (Ro-
deric Moreno, cap d’Investigació, i Sergi Mesalles, cap d’Homicidis) ex-
pliquen en exclusiva en aquestes pàgines, en primera persona, minut a
minut, els detalls d’aquell treball.

Ments
criminals
El criminòleg i assessor de l’ONU
Vicente Garrido publica un llibre
sobre Chamba i elogia la “brillant”
investigació dels Mossos que va
permetre detindre’l
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