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Tipus de magnicidis 

Planificats 

Fallits 

Exitosos 



Característiques  

Connivència 

Bona planificació 

Errors en la seguretat 

Inductors molt propers a la víctima 

Manipulació de proves 



Què? 

Qui? 

Com? 

Quan? 

On? 

Per què? 

Víctima 

Autor 

Arma 

Cronologia 

Escenari 

Mòbil 



Què? Víctima 

Magnicidis d’una sola víctima 

Magnicidis múltiples 

Magnicidis de nissagues 

Magnicidis considerats legítims 



Què? Víctima 

President dels EEUU President dels EEUU Faraó d’Egipte 

President del consell 
de ministres i ministre 
de guerra a Espanya 

Emperador de Roma President de la 
República els Estats 

Units de Mèxic 

Científic, activista, 
periodista i polític de 
la Revolució Francesa 

President del consell de 
ministres  a Espanya 



Quan? Cronologia 

22/11/1963 14/4/1865 8/8/1897 

15/3/45 aC 17/7/1928 27/12/1870 13/7/1793 

1153 aC 



On? Escenari 

In itinere Teatre Balneari ? 

La Curia Restaurant Llit Banyera 



Com? Arma 

Arma de foc Arma de foc Arma de foc Degollat? 

Arma blanca Arma de foc Estrangulat  
amb Llaç 

Arma blanca  



Qui? Autor 

Molt sovint l’autor material i 
l’intel·lectual no són la mateixa 
persona. 
De vegades s’atrapa l’autor 
material però l’ideòleg del 
magnicidi, rarament apareix.  



Qui? Autor 

Lee Harvey Oswald, agent 
doble, va ser acusat com a 

autor material 

Jack Ruby, mafiós, va 
assassinar Lee Harvey 
Oswald a la comissaria 

Hi ha teories que apunten Lyndon B. Johnson com 
a  possible autor intel·lectual del crim 



Qui? Autor 

John Wilkes Booth, actor. 
 Va ser l’autor material i 
suposadament l’autor 

intel·lectual. 



Qui? Autor 

Michele Angiolillo. 
 Va ser l’autor material. 

Una hipòtesi apunta a Ramón Emeterio 
Betances, líder del moviment 
independentista cubà, com a possible 
instigador. 



Qui? Autor 

? 
No sabem qui va ser l’autor 

material ni tampoc 
l’intel·lectual 



Qui? Autor 

Els autors materials del magnicidi 
de Cayo Julio Cesar van ser vint-i-
tres senadors entre els que hi 
havia Marco Junio Brutus i Cayo 
Casio Longino, l’instigador. 



Qui? Autor 

José de Leon Toral 
 Va ser l’autor material. 



Qui? Autor 

No sabem quins van ser els 
autors materials però se sospita 
que la mà que dirigia els botxins 
era la del diputat republicà José 
Paul y Angulo i que l’autoria 
intel·lectual era d’Antonio de 
Orleans, Duc de Montpensier. 



Qui? Autor 

Charlotte Corday  
Autora material i 

 intel·lectual 



Per què? Mòbil 

Darrera de cada magnicidi és fàcil 
detectar un conflicte d’interessos 
de caire divers (religiosos, polítics, 
econòmics...).  
Però, en definitiva, sempre se cerca 
poder. 



Testimonis i pistes 

Teories i manipulacions com la 
que va parlar d’una bala màgica 
de recorregut impossible van 
portar a la creació d’una 
Comissió d’investigació, la 
Comissió Warren. El crim, però, 
no s’ha resolt mai tot i que hi ha 
imatges filmades del moment 
del magnicidi. 



Testimonis i pistes 



Testimonis i pistes 
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Testimonis i pistes 



Testimonis i pistes 

Títol: La mort de Marat 
Autor: Jacques-Louis David 
Cronologia: 1793 
Tècnica: Oli sobre tela 
Museus Reials de Belles Arts de Bèlgica 
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 Totes els imatges s’han obtingut cercant a la xarxa. 
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