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Posteriorment, els resul-
tats de l’estudi de diferents in-
dicis recollits, entre aquests els
biològics, van anar confirmant
un a un l’autoria del crim.

Set dies després de localitzar
el cadàver de la Isabel, Gilbert
Antonio Chamba Jaramillo va
ser detingut com a autor del
crim, confirmant-se immediata-
ment que els moviments efec-
tuats mentre estava sota un
control policial discret, eren per
tal de preparar la fugida del
nostre país... havia adquirit
bitllets d’avió per viatjar “a
qualsevol lloc i a qualsevol
preu” a Sud-amèrica el dia
abans de la seva detenció, així
era com havia encomanat els
passatges.

El Monstre de Machala
Posteriorment, i a causa de

l’impacte mediàtic de la deten-
ció, va sorgir la notícia que con-
vertia el drama en el pitjor dels
malsons: un periodista equato-
rià que havia vist des de Ma-
drid les imatges del detingut,
ens ho confirmava. El detingut
es tractava del Monstre de Ma-
chala, no hi havia dubte. Ell
mateix havia cobert la notícia
al seu país feia setze anys. Fins
i tot es va rebre una trucada te-
lefònica des de l’Equador a la
comissaria de Lleida de la ma-
re d’una de les víctimes de
Chamba. Havia vist la seva fo-
tografia per la TV del seu país i
no tenia cap dubte: era ell.
Aquesta senyora va facilitar per
fax diversos articles de premsa
que relataven els fets succeïts a
l’Equador.

Gilbert Antonio Chamba Ja-
ramillo havia assassinat entre el
maig del 1988 i el març del
1993 8 dones i ho havia inten-
tat amb dues més, a la ciutat de
Machala, província de El Oro,
Equador. Una ciutat i una pro-

víncia amb característiques po-
blacionals similars a les de Llei-
da.A totes vuit les havia matat
amb el mateix modus operandi
que havia repetit a Lleida: aca-
bava amb la seva vida estrangu-
lant-les mentre les violava.

Havia estat detingut i con-
demnat a 16 anys de presó.
Però amb motiu de l’aplicació
d’una mesura de gràcia anome-
nada dos per un a l’Equador
promoguda per la conferència
episcopal d’aquest país junta-
ment amb dos altres estats amb
motiu de la celebració de l’any
Jubileo, Chamba va aconseguir
la llibertat amb només 8 anys
de presó complerts.

Totes aquestes informacions
es van poder confirmar
mitjançant una ràpida gestió a
través de la INTERPOL; la Po-
licia Equatoriana va facilitar to-
ta la informació disponible.

A continuació, la ciència,
amb tota la contundència amb
què s’expressa, va confirmar el
que policialment, i a l’empara
del secret del sumari se sabia,

Chamba havia violat la Isabel.
Els biòlegs de criminalística de-
terminaven l’existència de res-
tes biològiques de Gilbert An-
tonio Chamba a la zona genital
de la Isabel. Tanmateix, els
pèrits de la Policia Científica
confirmaven que les restes de
polsim localitzades als panta-
lons de la víctima eren coinci-
dents amb el polsim acumulat a
la planta soterrada del pàrquing
dels cinemes Lauren. El lloc de
l’atac, l’escena primària, estava
confirmada.

Una víctima casual
La investigació també va po-

der establir que Chamba era
usuari habitual dels serveis de
prostitutes de carretera, i que
feia un any a una d’elles l’havia
intentat assassinar utilitzant el
mateix mètode, l’estrangulació.
Però no n’hi havia prou: el dia
anterior a l’assassinat de la Isa-
bel, Chamba havia intentat fer
el mateix a una noia de les ma-
teixes característiques físiques
que ella i al mateix pàrquing on

l’endemà finalment se’n sorti-
ria.Va arribar a manipular el
vehicle de la noia perquè no
arranqués... en aquest cas la
sort va estar del costat de la
noia, que va anar a recollir el
cotxe acompanyada d’un amic
i això va frustrar l’intent.

Sobre el primer d’aquests dos
fets també es van presentar
càrrecs d’homicidi i agressió se-
xual en grau de temptativa, pels
quals també va ser condemnat
Chamba.

El perfil psicològic del criminal
Segons els informes presen-

tats pels forenses i pels pèrits de
l’acusació particular, els cri-
minòlegs Vicente Garrido Ge-
novés i Montserrat Salvador
Salvans, ens trobàvem davant
del perfil d’un psicòpata inte-
grat que presenta una desviació
o parafília que consisteix en la
unió de la violència homicida
amb l’agressió sexual, molt es-
tesa entre els criminals serials i
amb grans possibilitats de rein-
cidència. L’assassí buscava pro-

vocar la mort de la víctima com
una condició necessària per la
seva plena satisfacció a l’hora
de portar a terme l’agressió se-
xual, podent així afegir al diag-
nòstic la necrofília.

També s’apreciava en Cham-
ba, segons l’informe de la sub-
directora de l’Institut de Medi-
cina Legal de Lleida, la docto-
ra Rosa M. Perez i de la metges-
sa forense doctora Alícia Loste
“una personalitat en què domi-
na una baixa resistència a la
frustració, una valoració de
l’ego molt alta i absència de re-
mordiments i de sensació de
culpa”; afegint “que té una vi-
da sexual impersonal i trivial,
compaginant diferents relacions
a l’hora sense que això li supo-
si cap malestar”.

Egòlatra, trivial, parafílic, ne-
cròfil... així es configurava un
perfil d’agressor, el perfil d’un
psicòpata que havia estat dor-
mint durant quatre anys i que,
irremeiablement, es va desper-
tar de nou el 22 de novembre
del 2004.

El judici i la condemna
El 19 d’octubre del 2006 Gil-

bertAntonio Chamba Jaramillo
va ser jutjat a l’Audiència de
Lleida i va ser condemnat a pe-
nes de 14 i 6 anys respectiva-
ment pels delictes d’assassinat
i agressió sexual en grau de
emptativa, i a 20 i 12 anys, res-
pectivament, pels delictes d’as-
sassinat i agressió sexual.Tam-
bé se’l va condemnar a pagar
una indemnització als familiars
de la víctima de 200.000 euros
i a la prohibició, un cop finalit-
zada la pena, d’acostar-se a la
ciutat de Lleida a un radi de
100 km durant 10 anys.

En aquest cas s’ha fet justícia,
però queda el drama d’unes fa-
mílies destrossades per uns fets
irreparables.

Multitudinària manifestació a la zona del campus de Cappont perquè s’aclarís el crim dies després de la tragèdia.

L’alcalde, Àngel Ros, amb gent pròxima a la víctima.

66

INVESTIGACIÓ LA CIÈNCIA CONTRA EL CRIM �

2 3

SEGRE

SEGRE

Jordi Rueda
Es troba preventivament a la presó des de fa un parell de setmanes per l’assassinat de
Cappont.Va ingressar a la presó després que una contraanàlisi en un laboratori de
precisió determinés que el dia del crim tenia restes de pólvora a les mans. A diferència
dels altres dos, aquest cas està pendent de judici.

Serafín Cervilla
Aquest jove de Cervera ha comès el que probablement és el crim més brutal en molts
anys a Lleida.Va assassinar la seua nòvia, Marina Ruiz, i va encapçalar les mobilitzacions
per detindre l’assassí fins que la reproducció de la seua dentadura en un motlle el va
incriminar. El motlle encaixava amb una mossegada que presentava la víctima.


