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“-¿Asumes que uno es mentiroso por ser político? 

-No, asumo que uno es mentiroso por ser Homo Sapiens.” 

«Lie to me», sèrie americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índex 

1 Introducció ............................................................................................................ 1 

2 La comunicació ..................................................................................................... 3 

2.1 La comunicació verbal .................................................................................... 3 

2.2 La comunicació no verbal ............................................................................... 5 

2.2.1 L’inici de tot ............................................................................................. 5 

2.2.2 No és una ciència exacta ......................................................................... 6 

2.2.3 Categories de la comunicació no verbal .................................................. 7 

2.3 Com interpretar correctament la informació no verbal? ................................. 11 

2.4 Comunicació verbal vs Comunicació no verbal. ............................................ 13 

3 Emocions ............................................................................................................ 14 

4 L’expressió corporal ............................................................................................ 17 

4.1 La postura .................................................................................................... 17 

4.2 Els braços ..................................................................................................... 18 

4.3 Les mans ...................................................................................................... 19 

4.4 Les cames .................................................................................................... 21 

4.5 Els peus ........................................................................................................ 21 

5 L’expressió facial................................................................................................. 23 

5.1 El cap ........................................................................................................... 23 

5.1.1 Les mans a la cara ................................................................................ 24 

5.2 Els ulls .......................................................................................................... 24 

5.3 El nas i les celles .......................................................................................... 27 

5.4 El somriure i la boca ..................................................................................... 27 

6 La mentida .......................................................................................................... 30 



7 Anàlisi cinèsica de l’alcaldessa de figueres ......................................................... 33 

8 Conclusions ........................................................................................................ 41 

9 Fonts d’informació ............................................................................................... 43 

9.1 Bibliografia .................................................................................................... 43 

9.2 Webgrafia ..................................................................................................... 43 

10 Annexos .............................................................................................................. 45 

10.1 Diccionari de gestos .................................................................................. 45 

10.2 Imatges de l’anàlisi a la Marta Felip .......................................................... 71 

 



  LA CINÈSICA. Tot allò que amaguen les paraules. 

1 

 

1 INTRODUCCIÓ 

En sentir la paraula comunicació la primera imatge que ens ve al cap és la d’un grup 

de persones parlant entre elles. Però el que moltes persones no saben o no en tenen 

prou coneixement és que a través de les nostres expressions facials, la nostra postura, 

el to de veu, on col·loquem els braços i les cames, o tan sols,  la distància que hi ha 

entre l’emissor i el receptor a l’hora de mantenir una conversa, poden dir més que el 

que surt pels nostres llavis. La comunicació no verbal o cinèsica, estudia aquesta 

manera de transmetre informació que revela el que ens passa pel cap en aquell mateix 

instant de manera inconscient o no. hola 

El món del llenguatge no verbal sempre m’havia cridat l’atenció. Recordo que a 2n 

d’ESO, un professor ens explicà que ell sempre sabia quan li dèiem la veritat o no 

segons la direcció cap a on miréssim. Jo també volia saber detectar això, però mai 

trobava el moment per dedicar-hi el meu temps. 

Quan ens van presentar el treball de recerca, la primera cosa que tenia clara era que 

volia que fos un treball enriquidor; volia que la seva elaboració aportés alguna cosa a 

la meva vida, i si ho aconseguia, a la vida dels altres. Al principi tenia les idees clares, 

però a mesura que passaven les setmanes em vaig anar interessant per la 

tanatopràxia (el procés que passen els morts un cop arriben al tanatori). A mesura que 

anava informant-me només hi trobava obstacles: no hi havia informació que estigués al 

meu abast, suposava un problema que em deixessin passar a veure el procés en viu, 

no tenia cap base ni cap referència, era un tema molt delicat que podria afectar a les 

persones sensibles... A causa d’això, vaig decidir conjuntament amb el meu tutor que 

el millor era continuar amb la idea inicial: la cinèsica o estudi del llenguatge corporal. 

S’ha extret la informació necessària a través d’una bona recerca bibliogràfica. 

Principalment perquè no volia que la meva recerca consistís en allò que hi ha penjat a 

les xarxes. L’ús d’internet ha servit exclusivament per resoldre dubtes o buscar 

conceptes que no s’haguessin entès amb facilitat. 

El treball s’estructura en dos grans blocs: un de teòric i un de pràctic.  

Primer comença amb els conceptes generals per enfocar el tema del treball i donar-li 

un context. Tot seguit, s’aprofundeix en la part de la comunicació no verbal que és 

pròpiament el tema de la recerca. És en aquest punt on es va sintetitzant la informació 

relativa a cada part del cos amb el corresponent significat de cada moviment. Per 

complementar aquest punt, s’ha elaborat un diccionari de gestos que es pot trobar als 
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annexos. La part pràctica està formada pel treball de camp. S’ha realitzat una anàlisi 

cinèsica de l’alcaldessa de Figueres en dos actes polítics de la campanya electoral per 

les eleccions municipals del maig passat. Per complementar-les, en els annexos es 

poden trobar els diferents fotogrames que s’hi refereixen. També s’adjunta la gravació 

dels actes en un llapis de memòria. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és aprofundir en una part de la comunicació no 

verbal: la cinèsica. Parteixo de la hipòtesi de què una persona amb uns elevats 

coneixements sobre el llenguatge corporal pot ser capaç de controlar els seus 

moviments i evitar fer-ne cap. Els polítics, per exemple, tenen a una persona que els 

assessora sobre com s’han d’expressar en públic perquè el seu discurs sigui 

convincent. Amb el treball de camp es vol comprovar que tot i que les persones 

sàpiguen com moure’s i com no en determinades situacions, hi ha petits microgestos 

que s’escapen de les seves mans i que poden arribar a desmentir o posar en entredit 

tot allò que diuen. 
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2 LA COMUNICACIÓ 

La comunicació és essencial per la vida familiar i social de cada ésser humà. És un 

procés on es produeix un intercanvi d’informació entre subjectes. Des de que estem a 

la panxa de la nostra mare ho fem i, a mesura que anem creixent, adquirim diferents 

maneres per dur a terme aquest procés, ja sigui amb el llenguatge, els sorolls, els 

gestos... Perquè en la comunicació no només és important el contingut del que diem, 

sinó com ho diem. És impossible no comunicar-nos, perquè fins i tot els silencis 

signifiquen alguna cosa. I tots els éssers vius tenim aquesta capacitat innata, amb la 

clara diferència de què els animals no tenen un codi gramatical com nosaltres. 

“La comunicación humana es emoción. Cualquier modulación, tonalidad, cadencia, 

vehemencia, gestualidad con que se reviste un discurso está mediatitzada en parte por 

los sentimientos. Además una de las vías más poderosas para mostrar afecto es 

mediante la comunicación oral y gestual."1 

Així doncs, comprovem que és molt difícil expressar amb només paraules una mostra 

afectiva o un sentiment, sense acompanyar-lo amb moviments. Per aquesta raó, 

podem dividir la comunicació en dues branques: la verbal i la no-verbal. 

2.1 La comunicació verbal 

 La comunicació verbal és l’intercanvi d’informació a través dels signes orals. El màxim 

representant d’aquest tipus de comunicació són els sorolls articulats que donen lloc a 

síl·labes i aquestes a paraules que acaben sent frases; és a dir, el llenguatge. El 

llenguatge és el que ens fa superiors davant dels animals. Sense aquest seríem una 

raça més al món i tot allò que fa únic a l’home –com la cultura, la història...- serien 

impossibles. De la mateixa manera que hi ha diverses creences sobre l’origen de la 

Terra, també hi són sobre l’origen de la comunicació verbal. Es podrien explicar 

cadascuna d’elles però l’objectiu d’aquest treball no és saber d’on prové, sinó mostrar 

la seva relació amb la comunicació no verbal, sobretot quan aquestes expressen 

missatges diferents. 

L’acte de la comunicació, que es pot dur a terme de forma oral o escrita, no és només 

una interacció social entre un emissor i un receptor, tal i com ens diuen els diccionaris. 

És molt més que això. Amb el llenguatge verbal els humans podem ser capaços de tot 

                                                
1
 R. CEBERIO, Marcelo. La buena comunicación: las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: 

Paidós, 2006. (Pàg. 14) 
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i més, perquè tenim en les nostres mans el poder del coneixement que pot afectar de 

manera negativa o positiva en els altres. 

“Gramaticalmente, el lenguaje verbal consiste en un sistema codificado mediante una 

nutrida simbologia compuesta por letras que estructuran palabras y palabras que 

articuladas entre sí componen frases, y frases que se organizan en oraciones, y 

oraciones que se asocian formando un discurso.”2 

El que vol dir l’autor és que el llenguatge és un codi que està format per signes i 

aquests signes, com les paraules d’un idioma, són la clau per tenir una comunicació 

amb èxit; perquè si entre diversos interlocutors es compartís el mateix codi no es 

podrien estructurar paraules que formarien frases ni donarien lloc a discursos. Així 

doncs, que la comunicació està formada per diversos elements:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En una conversa l’emissor és qui elabora el missatge utilitzant un codi (l’idioma) i 

l’emet a través del canal (oral o escrit). E l receptor rep aquest missatge i el 

descodifica gràcies a que comparteix el codi. Tot aquest procés es desenvolupa en el 

context que envolta aquest acte comunicatiu. 

És molt difícil transmetre només amb paraules una mostra afectiva o un sentiment, 

sense acompanyar-lo amb gestos o moviments. 

                                                
2
R. CEBERIO, Marcelo. La buena comunicación: las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: 

Paidós, 2006 (pàg. 49) 
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2.2 La comunicació no verbal 

La comunicació no verbal és un procés comunicatiu on els missatges s’expressen 

mitjançant el nostre cos: la postura que tenim, la direcció on movem els ulls, la posició 

dels peus i les mans, etc. Una mirada val més que mil paraules, i mai millor dit. En el 

terreny de la comunicació no-verbal, tot el que diem passa a un segon pla i el que 

realment és d’importància i que ens pot ajudar a entendre el missatge, és allò que el 

nostre interlocutor pot captar amb la mirada. El que fa especial al llenguatge no-verbal 

és que si se’n fa una bona interpretació pot arribar a expressar més del que diem 

verbalment. Cal tenir en compte, però, que s’ha de vigilar el context en el que 

s’observa cada gest, tal i com es veurà més endavant. Abans d’endinsar-nos en 

aquest món del llenguatge no verbal tan ampli i complex, hem de ficar-nos en context.  

2.2.1 L’inici de tot 

Aquest tipus de comunicació no ha rebut tanta atenció durant la història com la verbal, 

ja que la seva interpretació pot arribar a ser complicada. Els primers estudis sobre la 

comunicació no verbal els trobem el 1872 amb Charles Darwin en la seva obra 

L’expressió de les emocions en els homes i els animals, on plasma la seva tesi de què 

tots els humans tenen expressions comunes sense importar el seu lloc de 

procedència. Va destacar la importància de la comunicació i de l’expressió en la 

supervivència biològica.  

Quan l’única manera de comunicar-se a la pantalla gran era el cinema mut, els actors 

(un bon exemple seria Charles Chaplin) eren considerats bons o dolents en la seva 

feina segons la seva capacitat de fer servir els gestos corporals. Més endavant, 

diversos investigadors van interessar-se pel tema i van fer grans avenços; l’antropòleg 

Ray Birdwhistell, als anys cinquanta, va calcular quina proporció de comunicació no 

verbal es trobava a les converses entre els ésser humans. Va descobrir que el 65% 

formava part d’aquest grup. També que 

mitjançant els gestos podem determinar 

la procedència d’una persona ja que hi 

ha certs gestos propis d’una cultura. Als 

anys setanta un investigador pioner, 

Albert Mehrabian, va realitzar un estudi 

sobre el percentatge que esdevé el 

llenguatge corporal a l’hora d’expressar-

nos verbalment. Aquest va fer una clara 

7%

38%
55%

Missatge

verbal

Vocal

Missatge

no verbal

Imatge 1. Gràfic sobre els estudis d' Albert Mehrabian 

Font: BARÓ, Teresa. La gran guia del lenguaje no 

verbal. Madrid: Paidós, 2012 (pàg. 46) 
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diferenciació entre el llenguatge no verbal i el vocal (aquest últim consisteix en el to de 

veu, el ritme, etc.) Finalment va descobrir que quan transmetem un missatge aquest 

consta només d’un 7% verbal, un 38% vocal i un 55% no verbal. El que la investigació 

de Mehrabian volia demostrar és que quan coneixem a algú, la primera impressió que 

se’ns forma d’ell ens arriba en un gran percentatge a través del canal no verbal3. Cal 

suposar que d’aquí prové la famosa frase “la primera impressió és el que compta”.  

2.2.2 No és una ciència exacta 

“El llenguatge del cos és un reflex extern de la condició emocional de la persona”4 

Des de que som petits se’ns ha ensenyat a parlar, a escriure i a tenir una bona 

comunicació de cara el món que ens envolta. Però mai ens han fet ni que sigui una 

petita xerrada sobre el llenguatge no-verbal. I sincerament és un llàstima, perquè 

aprendre a saber interpretar els nostres gestos i els dels altres podria ajudar-nos a 

millorar les nostres relacions interpersonals. No obstant això, també podria empitjorar-

les i fer, fins i tot, que s’acabessin certes amistats. Per quin motiu? Pel fet que el 

llenguatge no verbal és una acció lligada amb el subconscient que provoca que sense 

voler la nostra cara, les nostres mans, la posició dels nostres peus, etc. esdevingui una 

representació dels nostres sentiments i pensaments. I quan aquest factor s’ajunta amb 

les nostres paraules, i l’altre interlocutor ho nota, tot allò que diem pot perdre 

credibilitat. El que és realment sorprenent és que tot i la nostra intel·ligència, no som 

massa conscients d’aquest intercanvi d’informació silenciós que es produeix en una 

conversa. Ara bé, hi ha gent que és capaç de controlar-lo, com ara els advocats o els 

actors. 

Tot i això, com bé diu el títol, la interpretació de la informació no verbal no és una 

ciència exacte. Té una probabilitat d’encert d’entre el 80 i el 90% i sobretot, només 

se’n pot fer una bona interpretació tenint en compte el context en què s’ha produït la 

comunicació. No seria el mateix estar parlant amb una persona i que aquesta mentre 

es toca el nas diu que hi esta d’acord amb el que dius (signe evident de la mentida que 

treballarem més endavant), que veure que se’l toca i saber que està refredada o que té 

algun tipus d’al·lèrgia en aquell moment; perquè sinó es podria caure en malentesos. 

                                                
3
 RODRÍGUEZ Imelda, HERNÁNDEZ María. Lenguaje no verbal: Cómo gestionar una comunicación de 

éxito. La Coruña: Netbiblio, 2010. 

4
 PEASE, Allan i Barbara.  El llenguatge corporal. Barcelona: Editorial Amat S.L, 2006 (Pàg. 26) 
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2.2.3 Categories de la comunicació no verbal 

La comunicació no verbal es divideix en 3 categories: 

a) El parallenguatge 

El parallenguatge és la branca de la comunicació no verbal que investiga la manera en 

què diem les coses, és a dir, tots els factors que tenen a veure amb les qualitats de la 

nostre veu. L’investigador Fernando Poyatos5 va dedicar molts anys a estudiar aquesta 

categoria i va arribar a la conclusió de què hi ha certs trets que influeixen a l’hora de 

parlar.  

I. Qualitats primàries: Son les que ens diferencien com a persones. Tot i 

que poden variar per diversos elements com el timbre, la ressonància, 

la intensitat, el temps i el to. 

 El timbre  És la musicalitat de la veu que ens fa únics a 

cadascú de nosaltres. Depèn de la longitud de les cordes vocals; 

en el cas de les dones i els nens són més llargues i gruixudes, 

fet que provoca que vibrin més a poc a poc i que el timbre sigui 

més baix que el dels homes. No obstant també hi ha diferències 

geogràfiques: el timbre d’un sud americà no és el mateix que el 

d’un espanyol. 

 La ressonància  Pot ser oral, que transmet virilitat en el cas 

dels homes i energia en el de els dones; nasal, que pot donar 

una sensació d’actituds negatives, o faríngia que transmet 

maduresa. 

 La intensitat (o volum)  És important a la hora de comunicar-

nos amb els altres. D’una banda amb una intensitat baixa podem 

fer entendre a l’altra persona que estem desinteressats o que 

estem tristos. D’altra banda, amb una intensitat ferma, podem 

transmetre dinamisme. 

 El temps  Es defineix com la velocitat que emprem a la hora 

d’emetre les paraules. En cas que ho fem en un temps lent 

                                                
5
 VILAS, Beatriz. Leer la mente… o casi. Las claves de la comunicación no verbal. Barcelona: Anaya 

Multimedia, 2013 
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indicaria amenaça, dominació, superioritat... Si fos en un de 

ràpid manifestaria enuig, impaciència, pressa, agitació, etc. Igual 

que el timbre, el temps pot variar segons el lloc de procedència. 

Per exemple, el temps ràpid dels andalusos que, al sentir-lo ens 

fa pensar en la alegria que tenen al parlar. 

 To  Pot ser agut o greu, arran de les vibracions ràpides o 

lentes que es produeixen dins de les cordes vocals. El to de veu 

sempre depèn de la situació en la que estem i del que sentim en 

aquell mateix instant: un to de veu greu podria indicar estima, 

avorriment, desil·lusió... Un to alt agut ser de sorpresa, felicitat, 

enuig... 

II. Diferenciadors: Són les reaccions fisiològiques o emocionals de cada 

ésser: el riure (tant d’alegria o nerviosisme), el plor, el crit (de dolor, 

d’avís...), el sospir (de plaer o d’alleujament), el badall (d’avorriment, de 

cansament...), etc. 

III. Qualificadors: Poyatos diu que la veu es pot modificar pels factors 

biològics com ara el sexe i l’edat, que formarien el to per la mida de les 

cordes vocals o factors psicològics com l’estat d’ànim i la personalitat.  

IV. Alternants: Tenen la funció de paraules, però no ho són del tot. La 

majoria necessiten noms propis o verbs que designin l’acció: lladrucs, 

xiuxiuejos, clics, etc. 

b) La proxèmica 

Estudia el pensament d’una persona segons la proximitat física (l’espai) amb la que es 

relaciona amb una altre. Tots necessitem el nostre espai personal, que ve determinat 

culturalment6. Això em fa  recordar que quan feia 4t de l’ESO, ens van venir a visitar 

unes estonianes que dues companyes havien acollit a casa seva durant l’Euroweek. 

Les estrangeres, apart d’explicar-nos la superfície del seu país i els plats típics, ens 

van explicar que allà no era comú mostrar afecte a les persones com es fa aquí fent 

dos petons o abraçant algú quan ens el trobem. Deien que normalment, al estar 

assentades al costat d’una persona coneguda, mantenien una distància de fins a tres 

                                                
6
 PEASE, Allan i Barbara.  El llenguatge corporal. Barcelona: Editorial Amat S.L, 2006 (Pàg. 186) 
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pams. En definitiva, la cultura SÍ intervé de manera notable en l’espai que deixem a la 

hora de mantenir una conversa.       

L’antropòleg Edward T.Hall7 va reconèixer quatre tipus de zones: 

 Zona íntima: Té una distància d’entre 15 i 45 centímetres. És la més 

important de totes les següents perquè deixem entrar a les persones 

més lligades emocionalment a nosaltres, és a dir, la parella, la família, 

els amics íntims i les mascotes. 

 Zona personal: Oscil·la entre els 46 i 122 centímetres. És la distància 

que tenim amb els altres durant actes socials o festes. 

 Zona social: Entre 122 i 360 centímetres. Davant de desconeguts, 

sempre mantenim les distàncies. 

 Zona pública: Supera els 360 cm. Seria la distància de quan anem pel 

carrer. 

c) La cinèsica 

La cinèsica, més coneguda com a llenguatge corporal o del cos, estudia el significat 

dels moviments corporals: el de les extremitats, les mans, el cap, els peus i les cames, 

les expressions facials (el somriure i el moviment dels ulls), i la postura. Aquests 

gestos que emet el nostre cos podem donar informació a l’altre interlocutor sobre la 

nostra personalitat, les nostres sensacions i allò que ens passa pel cap en un 

determinat moment.  

Hi ha estudis que corroboren que existeixen dos tipus de gestos: els innats i els 

socials.  

Els innats són aquells que duem integrats només néixer. Investigadors han comprovat 

això fent un estudi amb nadons cecs de naixement que eren capaços de riure, plorar, 

enfadar-se o fer l’acció de xuclar el mugró (seria gairebé el mateix cas dels cadells de 

gossos que no veuen res al néixer i de seguida busquen les mames de la mare; en el 

fons els animals i les persones no som tant diferents). 

                                                
7
 RODRÍGUEZ Imelda, HERNÁNDEZ María. Lenguaje no verbal: Cómo gestionar una comunicación de 

éxito. La Coruña: Netbiblio, 2010. 
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 Els socials són els que hem desenvolupat al llarg de la nostra vida influïts, sobretot, 

per la cultura. També, hi ha gestos que són universals: fregar-se els ulls, que pot 

indicar son; o tocar-se la panxa després de menjar, per fer saber que estem tips. Els 

gestos que fem durant la nostra infància i que perduren fins l’edat adulta, poden ser un 

reflex dels gestos dels nostres pares. De la mateixa manera que n’hi ha que són 

universals, també n’hi ha que es diferencien segons el sexe: un home no farà un 

moviment de flirteig amb la cigarreta de la mateixa manera que ho fa una dona, o no 

jugarà amb la col·locació de les cames a la hora 

d’assentar-se. 

Pràcticament tothom fa servir el llenguatge corporal 

(inconscientment o no) a la hora de parlar. Paul Ekman i 

Wallace Friesen8, a part de fer un estudi profund sobre 

les expressions facials i la conducta no verbal envers 

l’engany van proposar cinc categories de gestos: els 

emblemes, els il·lustradors, els reguladors, els que 

expressen estats emotius, i per últim, els adaptadors. 

I. Emblemes: Són els gestos capaços de substituir 

una paraula o una frase. Poden ser diferents segons la cultura. Normalment la 

gent entén el seu significat. Així doncs, si col·loquem el dit índex als llavis tots 

entendran que demanem silenci. Però, si pel contrari ajuntem el polze amb 

l’índex formant un cercle i deixant els altres dits estirats cap amunt, segons el 

país significarà que estem d’acord en alguna cosa (en el cas d’Europa i els 

Estats Units) o serà un insult sexual (a Brasil o Turquia) 

II. Il·lustradors: Serien els gestos que acompanyen a la parla. El seu abús o la 

seva carència poden portar problemes. Hi ha gent que tendeix a exagerar-los, 

però es fa de manera inconscient per acompanyar el missatge verbal. Quan es 

parla en públic és molt comú fer-los servir (els típics gestos que fan els polítics 

quan fan un discurs serien il·lustradors) 

III. Reguladors: Tal i com diu el nom, regulen. En aquest cas, regulen el diàleg: 

iniciar o finalitzar una conversa, donar el torn de paraula, etc. Per exemple, 

donar la mà, inclinar el cap o aixecar les celles quan s’escolta atentament a 

algú. 

                                                
8
 EKMAN, Paul. ¿Qué dice ese gesto? Barcelona: RBA, 2004 

Imatge 2. Gest d' "OK" 
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IV. Mostres d’afecte: S’expressen amb la cara, com ara les emocions de felicitat, 

sorpresa o tristesa. 

V. Adaptadors: Són aquells que ens ajuden a tranquil·litzar-nos quan sentim 

angoixa. N’hi ha de tres classes diferents: autoadaptadors, heteroadaptadors i 

adaptadors d’objectes. 

 Els autoadaptadors satisfan  les necessitats del nostre cos: quan ens 

freguem les mans per entrar en calor o ens gratem el cap. 

 Els heteroadaptadors són els gestos que fem cap a altres persones, per 

tant, tenen molt a veure amb la socialització; com ara fer un petó, 

saludar fent cops a l’esquena, etc. 

 Els adaptadors d’objectes impliquen la manipulació d’aquests. El seu 

objectiu és el d’alliberar tensions. Mossegar un bolígraf, treure’ns les 

ulleres i començar a jugar amb elles durant una presentació oral en 

serien bons exemples. 

2.3 Com interpretar correctament la informació no verbal? 

Com s’ha esmentat amb anterioritat, la lectura del llenguatge corporal no és 100% 

exacta en tots els casos. 

“El llenguatge del cos té paraules, frases i puntuació. Cada gest és com una paraula, i 

una paraula pot tenir diversos significats.”9 

 Les persones inexpertes en la interpretació del cos tendim a llegir només un gest i ja 

immediatament buscar-li un significat sense tenir-hi en compte els altres grups de 

gestos. Dit d’una altra manera, si veiem a algú que creua les cames, no sempre voldrà 

dir que té una actitud tancada, potser només té ganes d’anar al lavabo. Al contrari, si a 

més de creuar les cames també creua els braços i arruga el nas, aleshores sí que 

presentarà una actitud negativa (es veurà més detalladament en els apartats 3 i 4 

d’aquest treball) 

En segon lloc, s’ha de trobar una inestabilitat entre el canal verbal i el no verbal. Per 

exemple, si una persona es mostra interessada pel que li estem explicant i els seus 

signes no verbals corroboren aquest fet (apartat 4.1.1), la interpretació seria evident. 

                                                
9
 PEASE, Allan i Barbara.  El llenguatge corporal. Barcelona: Editorial Amat S.L, 2006 (Pàg. 35) 
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Però si els seus signes verbals fossin els comuns en l’avorriment, ens donaria a 

entendre que aquella persona ens està enganyant i, per tant, la finalitat interpretativa 

es compliria. 

Per últim, sempre s’ha de tenir en compte el context, tot considerant que hi ha certs 

gestos corporals que es poden produir per factors climàtics o fisiològics. Per exemple, 

no és el mateix que una persona es fregui les mans un dia fred d’hivern, o que ho faci 

durant una reunió de negocis. 
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2.4 Comunicació verbal vs Comunicació no verbal. 

 

 

A la comunicació verbal l’emissor i el 

receptor generalment no emeten 

senyals a la mateixa vegada. En canvi, 

a la no verbal els processos 

comunicatius funcionen sempre 

conjuntament, per tant fem d’emissor i 

receptor alhora. 

En la comunicació verbal abans de 

parlar/escriure el nostre cervell 

analitza el que vol dir i les paraules 

que vols fer servir, a diferencia de la  

comunicació no verbal que es 

produeix de forma inconscient i 

involuntària. 

Naixem amb una conducta 

no verbal, al contrari que la 

verbal, que s’ha de 

desenvolupar al llarg de la 

nostra vida mitjançant 

l’aprenentatge. 

La comunicació 

verbal ens permet 

explicar fets de tots 

els temps verbals 

(passat, present i 

futur), no com la 

comunicació no 

verbal que només 

ens comunica els 

pensaments 

d’aquell mateix 

instant. 

En la comunicació verbal l’emissor 

només transmet informació al parlar 

o escriure, a diferència de la 

comunicació no verbal que sempre 

està actiu perquè fins i tot el silenci 

està format  per un contingut no 

verbal. 

Comunicació verbal 

vs 

Comunicació no 
verbal 
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3 EMOCIONS 

Abans d’endinsar-nos en el món del llenguatge corporal i la seva interpretació, cal tenir 

en compte els diferents tipus d’emocions que podem trobar-hi.  

Paul Ekman, un psicòleg social nord-americà, es va dedicar a la investigació de 

l’emoció i el seu caràcter universal. Va descobrir que tant la felicitat, com la sorpresa, 

la por, la tristesa, la ràbia i el fàstic, eren utilitzats arreu del món sense cap mena de 

distinció cultural. 

La sorpresa és una emoció que normalment es produeix davant d’una situació que no 

es comuna per nosaltres. És una emoció breu, que pot estar barrejada amb d’altres 

com la por, la felicitat o la ràbia. Es caracteritza 

per: 

 Les celles s’eleven formant una línia corba. 

Poden haver-hi o no arrugues al front. 

 Els ulls s’obren deixant la parpella superior 

estirada i la inferior baixada. 

 La mandíbula també s’obre i la boca i les 

dents es deixen veure. 

                        

 Al sentir por, la nostra cara reacciona de la 

següent manera: 

 Les celles s’eleven i es contrauen i poden 

aparèixer arrugues al front. 

 Els ulls s’obren exageradament, fent que la 

parpella superior estigui aixecada i la 

inferior tensa. 

 La boca es pot obrir, o sinó els llavis es 

tensen i es contrauen cap endarrere. 

 

 

Imatge 3. Sorpresa 

Imatge 4. Por 
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La felicitat és una de les emocions més duradores i presenta aquests signes: 

 Els ulls brillen, es fan arrugues 

als extrems i a les parpelles 

inferiors. 

 La cara s’eixampla i les galtes 

s’eleven. 

 La boca s’obre i les comissures 

dels llavis es col·loquen cap 

endarrere i cap a dalt. 

La ràbia es caracteritza per: 

 Les celles baixen i es contreuen, 

formant arrugues a l’entrecella. 

 Els ulls adopten una mirada fixa i 

dura, fent que les parpelles es 

tensin i les pupil·les es dilatin. 

 El rostre pot adoptar un color 

vermell o bé pot empal·lidir. 

 Els llavis poden estar closos o bé 

la boca  oberta ensenyant les dents com si s’estigués a punt per cridar. 

La tristesa és un estat afectiu provocat per un decaïment de la moral, que es 

distingeix de les diferents emocions pels següents punts:  

 Les celles baixen i van cap a 

l’interior de la cara. 

 Les comissures dels llavis van cap 

avall i de vegades es poden 

presentar llavis tremolosos. 

 

 

 

Imatge 5. Felicitat 

Imatge 6. Ràbia 

Imatge 7. Tristesa 
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Per últim, el fàstic és un sentiment de rebuig cap alguna cosa: 

 Arrugues al nas (de vegades). 

 Celles baixades i contretes. 

 Elevació de les comissures labials i descens del llavi inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8. Fàstic 
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4 L’EXPRESSIÓ CORPORAL 

4.1 La postura 

És l’element més fàcil d’interpretar del comportament no verbal, ja que és la base de 

tots els gestos i només observant la postura d’una persona podem tenir una idea 

general del que li passa. En distingirem tres supòsits: 

 Quan la postura es produeix assentat: 

-Postura recta/inclinada cap endavant: el receptor manté la seva esquena enganxada 

a l’espatlla de la cadira o bé està inclinat cap endavant. Això voldria dir que li interessa 

el que li estan dient. 

-Postura inclinada cap endarrere: A simple vista indica un estat de relaxació per part 

del receptor, però és més aviat desinterès cap el que està escoltant. 

 Quan la postura es produeix de peu: 

-Postura de contracció: Es caracteritza pel tronc inclinat cap endavant, amb el cap i el 

pit enfonsats, i els braços caiguts. És una actitud depressiva, que s’associa amb la 

tristesa o la submissió. 

-Postura d’expansió: El pit es mostra cap en fora, el tronc adopta una posició recta i el 

cap està alt. És una postura que transmet una actitud orgullosa, arrogant o 

menyspreadora. 

-Postura d’obertura: Les seves característiques són que no hi ha barreres, és a dir, no 

es creuen ni els braços ni les cames. Això porta a què es deixin visibles els palmells de 

les mans. Aquesta posició transmet confiança, atenció, simpatia... 

-Postura de tancament: El cos es tanca en sí mateix creuant els braços o les cames, o 

bé tots dos, amb el tronc i el cap inclinats cap endavant. És utilitzada en situacions 

d’inseguretat, de rebuig, etc. 

 Quan la postura es produeix amb una o més persones: 

-Postura inclusiva: Els braços, les cames i el tronc miren a l’interlocutor. S’entén que 

es mostra interès i atenció cap el que es diu. 
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-Postura NO inclusiva: Exactament el mateix que l’anterior, però sense que aquestes 

parts del cos mirin a l’interlocutor. És un rebuig cap a la persona que parla o cap el que 

s’escolta. 

-Postura congruent: Tots els interlocutors adopten la mateixa postura. Això indica que 

tots estan d’acord en alguna cosa. Però si pel contrari no és així, i són maneres d’estar 

totalment diferents, s’entendria com un desacord entre ells. 

4.2 Els braços 

Quan parlem dels braços en l’expressió corporal sempre es relaciona amb una manera 

d’autoprotegir-nos. Com quan érem petits que quan teníem por ens amagàvem darrere 

d’algun objecte, a mesura que anem creixent aquesta barrera som nosaltres mateixos i 

utilitzem els braços. 

-Braços avall amb els punys tancats: Indica tensió i nerviosisme. 

-Barrera frontal: Es creuen els braços davant del pit, per protegir els òrgans vitals, 

quedant una mà oculta entre el braç i el pit. És una actitud defensiva davant 

l’interlocutor, força comuna arreu del món.10 Però no només s'ha de tenir en compte el 

sentiment interior de l’emissor, sinó com ho rep el receptor. M’explico; si adoptem 

aquesta postura perquè simplement ens sentim còmodes, i no tenim cap sentiment 

negatiu, la interpretació del nostre receptor pot ser tot el contrari. Arran d’això en els 

llibres de conducta no verbal sempre s’aconsella no utilitzar-la si realment no sentim 

aquesta necessitat de protegir-nos. 

-L’abraçada: Les mans de la persona envolten els avantbraços, amb la finalitat 

d’ocultar la part frontal del cos. És una actitud negativa i reprimida, com una mena 

d’autoconsol. 

-Creuament de braços amb els dits polzes cap amunt: Denota orgull d’un mateix i un 

control de la situació. 

                                                
10

 El 1989 un grup d’investigadors americans van demanar a un conjunt de persones que anessin a una 

conferencia i mantinguessin tota l’estona una posició relaxada sense cap creuament de braços ni cames. 

A l’altre grup tot el contrari. Els resultats van ser clars: el primer grup havia retingut més informació sobre 

el que s’havia explicat, i el segon no havia estat gaire atent al que es deia perquè estava més ocupat 

tenint pensament negatius sobre el conferenciant. Conclusió? El creuament de braços és una senyal 

negativa cap els altres.  

Font: PEASE, Allan i Barbara.  El llenguatge corporal. Barcelona: Editorial Amat S.L, 2006. (pàg. 67) 
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-Creuament de braços reforçat: Es caracteritza per tenir els punys tancats alhora que 

creuem els braços. Indica hostilitat que, acompanyada amb llavis tensos o una cara 

vermella, podria manifestar una conducta agressiva. 

-Creuament dels braços a través d’objectes: Els braços subjecten bosses, rellotges, 

els botons de puny, etc. Significaria nerviosisme, angoixa... 

-Braços en forma de gerra: Es col·loquen als malucs, amb la finalitat d’imposar-se. 

-Braços de cowboy: La col·locació dels braços es la mateixa que l’anterior, però amb 

els polzes amagats dins del cinturó. Es pot relacionar amb la prepotència o la falta de 

por davant d’una situació. 

-Colze recolzat a l’altre braç: Amb el puny recolzat a la barbeta. És la típica postura de 

reflexió, que transmet una falta de convenciment cap allò que escoltem. 

-Barrera parcial: Un braç creua la part frontal del cos per sostenir l’avantbraç oposat. 

Aquesta postura és molt típica quan som nous en algun lloc o grup. Expressa una falta 

de confiança en un mateix. 

-Cremallera tancada: Comú en els homes. Si a la barrera frontal l’objectiu és protegir 

els òrgans vitals, en aquesta es protegeixen els genitals. És una “autoencaixada de 

mans” a la zona de la cremallera dels pantalons. Indica vulnerabilitat. 

-Barrera de la tassa de cafè: Si casualment estem tractant de convèncer a algú sobre 

alguna cosa i li oferim quelcom per beure, podem esbrinar què decidirà segons on 

col·loca la tassa o el got. Si fa una barrera amb un sol braç posant l’objecte a la banda 

contrària del seu cos, significaria inseguretat; i, segurament, la seva resposta serà 

negativa.  

4.3 Les mans   

Pel que fa al moviment de les mans, reforcen el que diem verbalment i donen una visió 

més clara sobre el nostre estat emocional. Tendim a col·locar-les entre el coll i els 

malucs, fet que facilita la seva interpretació perquè estan a la vista. L’ús de les mans a 

l’hora de parlar és vist socialment com una manera de donar més èmfasi al que 

expliquem. 
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-Palmells de les mans: Quan li demanem explicacions a algú i al donar-nos els motius, 

a la mateixa vegada que parla va ensenyant els palmells de les mans, indicaria que 

allò que diu és cert. Si pel contrari ens diu exactament el mateix però sense ensenyar-

nos les mans, ens faria dubtar de si allò que ens diu és real o no. El gest d’ensenyar 

els palmells de les mans s’associa amb la sinceritat, d’això que als tribunals quan es 

va a testificar es juri amb una mà alçada, o que quan es vol  dir que es va desarmat 

s’aixequen ambdues mans. En canvi, el palmell cap avall indicaria autoritat; un bon 

exemple seria la salutació nazi. 

-Fregar-se les mans:  Està relacionat amb l’entusiasme i expectacions positives. Ara 

bé, la velocitat en què es produeix aquest fregament diu molt. Si es produeix un 

fregament lent voldrà dir que només es té en compte el benefici propi, a diferència de 

si se’n fa un de ràpid, que té en compte totes dues persones. No obstant, cal recordar 

que s’ha de tenir en compte el context: si un dia que faci fred una persona es frega les 

mans, simplement voldrà dir que té fred i busca donar-se calor. 

-Fregar el polze amb l’índex: Fregar els dos dits indicaria un benefici econòmic. 

-Mans juntes: Les dues mans unides estan relacionades amb una actitud reprimida o 

ansiosa, generalment negativa. Existeix una correlació entre l’alçada on es col·loquen 

les mans i el nivell de frustració que experimenta la persona: com més amunt estiguin 

més pensaments negatius té. 

-El campanar: Els dits d’una mà pressionen els de l’altre creant una mena de 

campanar imaginari. És un gest molt conegut degut al personatge del Sr. Burns de la 

sèrie americana de dibuixos animats Els Simpson. Indica una actitud de confiança i 

seguretat. Tot i que no s’hauria d’utilitzar quan intentem convèncer o guanyar-nos la 

confiança d’algú, ja que es podria mal interpretar com un senyal d’arrogància. 

-Safata de la cara: És un gest associat a la seducció, on les dones situen ambdós 

mans sota la barbeta aguantant la cara. El seu nom és perquè dona la sensació que la 

dona estigui exposant la seva cara perquè l’home pugui admirar-la. 

-Mans unides a l’esquena: L’individu posa les mans darrere l’esquena deixant 

exposada la part davantera del cos. Es vincula amb superioritat i confiança davant una 

situació. 
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-Mà que subjecta el canell: És un signe de frustració. Al subjectar el canell s’evita que 

el braç es mogui, és a dir, s’intenta autocontrolar. Comparteix la mateixa similitud amb 

el campanar: com més amunt es subjecti una part del braç, més frustració indica. 

-Ensenyar el polze: A l’Antiga Roma els polzes donaven la vida o la mort al gladiador, 

era un signe de poder i autoritat. Actualment, col·locar-los ja sigui amb les mans a la 

butxaca del pantaló o de la jaqueta, vol dir que la persona se sent per damunt dels 

altres. Per contra, el polze amb moviment indicaria ridiculització. 

-Gratar-se el palmell: Signe evident d’inseguretat. 

4.4 Les cames 

Tan les cames com els peus aporten molta informació. No som conscients dels 

moviments que fem amb ells i normalment no se’ns acudeix fingir com podem fer amb 

la cara. El tronc d’una persona pot indicar serenitat, però el constant moviment de la 

seva cama trencaria aquesta percepció i ens faria entendre que està angoixada. 

-Cames separades de peu o assentat: Indica estabilitat i confiança. 

-Cames juntes de peu o assentat: És una posició formal. 

-Creuament de cames de peu o assentat: Denota una actitud tancada o a la defensiva, 

de la mateixa manera que ho fa el creuament de braços. 

-Creuament de turmells: Es vincula amb reprimir una emoció negativa, és l’equivalent 

a “mossegar-se la llengua”. 

-Creuament turmell amb genoll: El turmell es recolza al genoll de la cama contrària. 

També es coneix com “la figura del quatre”. És comuna en persones tossudes que 

tendeixen a dominar. 

-Cames enroscades: És molt habitual en les dones tímides, senyala inseguretat. 

4.5 Els peus 

-Peu avançat: El pes del cos es trasllada cap a un costat deixant el peu senyalant a 

una banda. La posició d’aquest peu assenyala la direcció cap a on vol anar la persona, 

per tant, indica un cert disgust d’estar on s’està. 

-Peu endarrerit: Indica desinterès per la persona que es té al davant. 
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-Peu apuntant a l’interlocutor: Quan a una persona li interessa la persona que té al 

davant, avança un peu perquè la distància que els separa sigui més curta. 

-Colpejar el peu (assentat): El peu es mou en un constant moviment. Manifesta un 

desig de fugir del lloc. Com més ràpids siguin aquests moviments, més nerviós i 

impacient està el subjecte. 

-Cop de peu a l’aire: Moviment que es duu a terme quan les cames estan creuades. 

Normalment, una cama colpeja contínuament l’aire com si donés un petit cop de peu. 

Expressa incomoditat davant la situació que està vivint o per la persona que té al 

davant. 

-Amagar els peus (assentat): Els peus es troben sota la cadira, inclinats cap endarrere 

amb els dits en punta. Es relaciona amb les persones que no disposen de bons 

arguments en aquell instant i, per tant, no volen participar en la conversa. 
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5 L’EXPRESSIÓ FACIAL 

La part del nostre cos més perceptible és la cara. Només amb observar-la un breu 

període de temps l’interlocutor pot notar certes emocions. És cert que moltes 

expressions les fem sabent que les estem duent a terme, com ara una cara de fàstic 

cap algú que no ens agrada. Ara bé, malgrat que intentem no realitzar cap moviment 

facial, hi ha microgestos que s’escapen del nostre control i que amb observació i 

paciència es poden detectar fàcilment. 

5.1 El cap 

 Majoritàriament, els moviments del cap serveixen per anar marcant un ritme durant la 

conversa. De la mateixa manera poden indicar interès o bé tot el contrari, avorriment. 

-Assentiment: Moviment de dalt a baix. Senyal cultural d’estar d’acord. 

-Negació: Moviment des de l’esquerra cap a la dreta. Senyal de desacord. 

S’ha de tenir en compte que tot i que l’assentiment i la negació siguin coneguts 

universalment, hi ha països concrets del món on posseeixen un significat ben diferent: 

a Bulgària el gest de negació s’utilitza per afirmar, als països àrabs per dir “no” només 

fan un únic moviment cap a dalt, i a l’Índia per dir que “sí” es fa servir el gest de 

desacord. 

-Cap alt cap enrere: Dóna un efecte negatiu als altres perquè s’associa amb una 

personalitat prepotent. 

-Cap de costat: Deixem caure el pes cap el costat dret o esquerre. S’entén com un 

moviment de submissió. 

-Cap mirant a baix: Transmet negativitat, desaprovació... 

-Encongir-se d’espatlles: El cap es posiciona entre aquestes. Això és un signe clar de 

desconeixement. 

-La catapulta: Les mans es recolzen darrere del cap mentre els colzes apunten cap a 

fora. Es podria confondre amb una actitud d’altivesa (però abans s’hauria de tenir en 

compte el missatge verbal per què tant el gest com el context encaixessin.) 

Normalment significa que la persona se sent intimidada i busca fer veure els altres que 

se sent segura. 
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5.1.1 Les mans a la cara 

-Cap despert: Els dits sostenen el cap. Aquest gest genera una intenció de dialogar en 

l’altre interlocutor, s’entén com que s’està interessat en la conversa. 

-Barbeta desconnectada: La barbeta descansa damunt el palmell de la mà. Sempre 

que veiem aquest posat en algú, hem de reaccionar ràpidament perquè significarà que 

s’està avorrint. Segons la quantitat de cara que es recolzi a la mà s’interpretarà el grau 

d’avorriment que presenta una persona: quan no només és la barbeta sinó la galta i el 

front, el subjecte pràcticament s’està morint d’avorriment. 

-Avaluació: El dit índex es recolza apuntant cap amunt a la galta. Indica un gran 

interès. D’una banda si té l’índex mirant cap amunt, però amb el dit polze aguantant la 

barbeta, voldrà dir que en aquell instant està tenint pensaments negatius respecte la 

persona que parla. Aquestes dues es poden interpretar com una mostra d’interès, però 

el polze és qui delata que no és així. 

-Acariciar-se la barbeta: És molt comú quan estem a punt de prendre una decisió. 

Aquest gest pot variar segons la persona:  aquelles que porten ulleres se les trauran i 

jugaran amb una branca a la boca, altres poden utilitzar un objecte com ara un 

bolígraf.11 Observant-lo podem esbrinar si la decisió que prendrà l’altra persona serà 

bona o dolenta: si després d’acariciar-se la barbeta, fa un dels gestos vistos 

anteriorment que signifiquen obertura, aquesta serà bona. Si pel contrari adopta una 

postura tancada, creuant els braços i les cames tot inclinant l’esquena al respatller, la 

decisió que haurà pres és totalment negativa. 

-Picar-se al front o a la nuca: Usualment fem servir aquest gest quan ens recorden 

alguna cosa que hem oblidat de fer. És un signe de frustració i ràbia. Segons el lloc on 

ens piquem l’altra persona pot determinar com som: si és al front som oberts i fàcils de 

tractar, en canvi si ho fem a la nuca es traduirà com que som negatius i crítics. 

5.2 Els ulls 

Esdevenen la part principal de la nostre cara. Realment són les pupil·les les que 

sempre ens delaten. Quan estem contents o excitats aquestes es dilaten, al contrari 

que quan estem enfadats o tristos que es contrauen. És per aquesta raó que a les 

partides de pòquer hi ha jugadors que porten ulleres, perquè si els toca una bona carta 

els altres contrincants no notin la seva dilatació. 

                                                
11

 PEASE, Allan. El llenguatge del cos. Barcelona: Paidós, 1998. (Pàg. 65) 
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-Ulls brillants: Pot tenir dos significats: orgull i emoció o ira i angoixa. Els ulls brillen a 

causa d’una sobrecàrrega de llàgrimes produïda per les glàndules lacrimals per culpa 

d’algun sentiment que estem experimentant, on no s’arriba a produir el plor. 

-Ulls desenfocats: Mirem cap a l’infinit. Està associat amb l’estrès i el cansament. 

-Aclucar els ulls: El parpelleig és més pausat i els ulls es troben semioberts. S’ha de 

tenir en compte el context, però normalment vol dir menyspreu, tot i que de vegades 

ho podem fer quan no entenem alguna cosa. 

Els moviments dels ulls també juguen un 

paper important en el desxiframent de 

sentiments i pensaments a través de 

l’expressió facial. Són difícils de detectar 

perquè es produeixen en una fracció de 

segon, però si es repeteixen diverses 

vegades ens pot ajudar a descobrir si el que 

ens diu una persona coincideix amb el que 

pensa o amb el que ha viscut. Si es recorda 

una imatge o un fet succeït en el passat, els 

ulls es mouen cap amunt (img. 11). Si és un 

soroll, el cap s’inclina cap un costat i els ulls miren de reüll (img. 12). Al recordar un 

sentiment o una emoció els ulls es desplacen avall i a la dreta (img. 13). I, per últim, si 

els ulls miren direcció avall i a l’esquerra, l’individu s’està parlant a si mateix (img. 14). 

 

 

Imatge 9. Pupil·la dilatada 
Imatge 10. Pupil·la contreta 

Imatge 11 El subjecte recorda una experiència 

viscuda 
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En aquest apartat també convé tractar els diferents tipus de mirades que podem 

presentar quan mantenim un diàleg amb un interlocutor, perquè aquestes són força 

importants. Quan parlem mirem més que quan escoltem perquè estem buscant 

l’aprovació de la persona que ens escolta atentament. 

-Baixar la mirada: Durant la conversa baixem els ulls i no mirem a l’altra persona. En 

aquest cas no mirar-la es podria entendre com una actitud modesta o submisa. 

-Mirada cap a dalt: S’entén com una manera d’evadir-se d’algun problema o com 

innocència. 

-Mirada de dalt a baix: Quan mirem a algú des del cap fins els peus, l’altre es pot sentir 

atacat ja que li pot donar la sensació que és mirat amb menyspreu.  

-Mirada lateral: Després de mirar durant una estona al nostre interlocutor, desviem la 

mirada cap a un cantó. El seu significat està relacionat amb el nerviosisme o bé la 

falsedat. 

Imatge 12. S’està recordant un so Imatge 13. El subjecte recorda un sentiment 

Imatge 14. Es parla a si mateix 
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-Mirada ferma: No desviar la mirada en cap moment és un signe d’interès i d’estar 

oberts al diàleg. 

-Mirada ferotge: Els ulls s’obren i les celles s’arrufen, es relaciona amb menyspreu i 

autoritarisme. 

-Mirada que fuig: Es produeix quan obtenim un contacte visual directe amb l’altre 

interlocutor i apartem la mirada a l’instant. Es relaciona amb la culpabilitat o la 

timidesa. 

-Mirada de cua d’ull: S’associa amb la timidesa però també amb la falsedat i la 

dissimulació. 

5.3 El nas i les celles 

Tant el nas com les celles són elements complementaris en el llenguatge del cos. El 

nas acompanya les emocions de la cara, i les celles la mirada. 

-Baixar les celles: Bàsicament és arrufar el nas, i el seu significat és estar enfadat. 

-Aixecar les celles: Es vincula amb l’emoció de sorpresa i felicitat. 

-Aixecar una cella i baixar l’altre: Dubte. 

-Plecs nasals oberts: Les fosses nasals es troben més obertes que de costum. Està 

relacionat amb l’emprenyament. Quan es troben més tancades s’associa amb 

situacions de tensió. 

-Tocar el nas diverses vegades: Nerviosisme, falsedat... 

-Pessigar-se el nas: Si la persona es pessiga l’interior de les fosses nasals o la punta 

del nas significa que no se sent còmode amb el que està escoltant. 

-Carícia lateral: Quan ens freguem el nas de dalt a baix amb el dit índex volem 

transmetre al nostre interlocutor que no ens agrada el que ens està dient. És una 

variant de pessigar-se el nas. 

5.4 El somriure i la boca 

En darrer terme, el somriure és bàsic en qualsevol tipus de comunicació. Si ens 

apropem a algú per parlar-hi i veiem que no ens fa bona cara i manté una actitud 

tancada i negativa envers nosaltres, el que més desitjarem serà acabar la conversa el 
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més ràpid possible. Així com hi ha diferents tipus de mirades i creuament de cames, 

existeixen diferents varietats de somriures. 

-Somriure autèntic: És aquell que quan somriem es formen arrugues als extrems dels 

ulls i generalment es veuen totes les dents, (img. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

-Somriure fals: És comú en els mentiders, es caracteritza per la inexistència d’arrugues 

als extrems dels ulls. 

-Somriure tort: Sarcasme. 

-Somriure tancat: Els llavis no es separen, 

però les comissures de la boca si. Es vincula 

amb el lideratge. 

-Somriure reprimit: Molt comú en els nens i 

adolescents quan tenen ganes de riure en 

situacions tenses (img. 16). Esdevé una 

contenció dels sentiments, que pot fer que 

l’interlocutor no cregui el que diem. 

-Somriure senzill: Aquell on no s’ensenyen les dents. Transmet l’acceptació i l’interès 

cap a l’altre. 

-Somriure torbat: Es produeix el somriure però s’aparten els ulls. És el típic somriure 

de cortesia que amaga falsedat. 

Imatge 15. Somriure autèntic: felicitat 

Imatge 16. Es reprimeix el somriure perquè el 

moment no és l'adient 
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-Somriure amb mirada cap amunt: És el 

somriure universal del coqueteig utilitzat per 

les dones (img. 17). 

 

 

 

 

Deixant de banda el somriure, la boca també pot comunicar diverses sensacions: 

-Llavis amagats: El fet d’estrènyer els llavis fortament l’un contra l’altra, indica que ens 

neguem a la interacció. 

-Efecte de llengua adormida: Els llavis i el paladar es ressequen i ens costa moure la 

llengua. És gairebé impossible de detectar en els altres, però no va malament saber-

ho per si ho experimentem algun cop. Es produeix quan estem nerviosos o tensos. 

-Empassar saliva: No estem còmodes davant la situació que estem vivint. 

-Mossegar-se el llavi: Tensió. 

-Boca corbada cap avall: Malenconia, nostàlgia... Sentiments negatius en general. 

-La boca és colpejada pels dits: Emprat durant el procés auditiu. Relacionat amb el 

nerviosisme i l’ansietat. 

-Boca semioculta: És de caràcter reflexiu i analític. Consisteix en tapar-se la boca amb 

el dit índex. 

-Mossegar-se les ungles: És una manifestació externa de l’estrès. 

 

 

 

 

 

Imatge 17. Coqueteig 
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6 LA MENTIDA 

Els éssers humans gastem la meitat de la nostra vida en busca de la veritat; per 

nosaltres és primordial en tots els aspectes. Intentem mantenir el màxim de temps 

possible a les persones sinceres al nostre cantó -perquè és cert que n’hi ha ben 

poques- i tallem tota mena de contacte amb els mentiders. Fins i tot, en casos extrems 

arribem a contractar especialistes, és a dir, investigadors privats per ajudar-nos a 

desemmascarar qualsevol mentida. Ara bé, això no significa que no puguem maquillar, 

de vegades, la realitat. La mentida i l’engany son eines utilitzades amb la finalitat 

d’aconseguir objectius en aquesta vida, ja siguin de caire amorós, econòmic o social.  

No existeix cap tècnica o instrument que ens permeti saber de manera infal·lible, 

sense caure en l’error, que algú menteix. El que sí que existeixen son màquines que 

ens permeten trobar indicis de l’engany en una persona (per exemple, el polígraf). 

Però, moltes vegades, amb observació i una mica d’intuïció, no cal anar tant enllà. 

L’anàlisi del comportament no verbal pot detectar i interpretar aquests signes. 

“En el moment de la mentida el subconscient emet energia nerviosa que es presenta 

en forma d’un gest capaç de contradir el que es diu”12 

Els gestos més comuns que denoten mentida són:  

-Tapar-se la boca: Tant amb el puny o uns quants dits. 

Podria arribar a dissimular-se amb una tos fingida. 

Simbòlicament es podria veure com un intent del 

subconscient d’eliminar la mentida que està sortint de la 

boca. 

-Tocar-se el nas: Amb un fregament o un toc ràpid, casi 

bé imperceptible per l’altra persona.  

-Fregament de l’ull: Simbòlicament és l’intent del 

subconscient de “bloquejar la visió” d’un engany o d’evitar 

mirar a la cara a qui s’està enganyant. Pot variar segons 

el sexe: els homes tendeixen a apartar directament la mirada o bé a fer forts 

                                                
12

 PEASE, Allan i Barbara.  El llenguatge corporal. Barcelona: Editorial Amat S.L, 2006. (Pàg. 

143) 

Imatge 18. Tapar-se la boca 

dissimuladament 
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fregaments; les dones fan un toc petit sota l’ull, tot i que una bona excusa seria per l’ús 

del maquillatge. 

 

 

 

 

  

  

 

 

-Tocar-se l’orella: És un altre intent simbòlic per part del subconscient de no sentir les 

coses dolentes que diem. Hi ha variants com per exemple, fregar la part posterior de 

l’orella, estirar-se el lòbul, inclinar l’orella cap endavant amb la finalitat de tapar el canal 

auditiu o fer el gest en el que el dit entra i surt de dintre l’orella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19. Tocar-se el nas 

Imatge 20. Fregament d'ull 

Imatge 22. Estirar-se el lòbul de l'orella Imatge 21. Tocar-se l'orella 
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-Gratar-se el coll: Es produeix a la zona del coll situada sota 

el lòbul de l’orella i normalment amb el dit índex. Expressa 

un dubte o incertesa, possiblement cap allò que s’està dient. 

-Estirar-se el coll de la camisa: Les mentides  provoquen una 

sensació de formigueig al teixit de la cara i el coll. La 

necessitat d’haver d’estirar-se el coll de la camisa és deguda 

a l’augment de la pressió sanguínia provocant que el coll de 

la persona suï i sigui incòmode. 

-Dits a la boca: La persona que menteix se sent sota pressió 

per si acaba essent descoberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaria impossible “simular el llenguatge corporal” perquè, tot i que una persona 

sàpiga quins són els principals gestos de la mentida i els eviti, o simplement mostri una 

actitud inexpressiva, els seus propis microgestos la poden delatar. Aquests són la 

dilatació de pupil·les, la sudoració, l’enrogiment de les galtes, l’augment del parpelleig, 

etc. Que es produeixen en una dècima de segon i que poden mostrar un engany de la 

mateixa manera que ho fa un conjunt de gestos. 

 

Imatge 23. Gratar-se el coll 

Imatge 25. Estirar-se el coll de la camisa 

Imatge 24. Ficar-se els dits a la boca 
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7 ANÀLISI CINÈSICA DE L’ALCALDESSA DE FIGUERES 

La cinèsica és l’eix central d’aquest treball de recerca. Els apartats anteriors ens han 

servit de fonaments teòrics i contextualització del món de la comunicació no verbal. 

Ara bé, l’objectiu principal no és altre que el d’intentar aplicar tota aquesta informació a 

un supòsit pràctic.  

Comença aquí, doncs, la part pràctica del treball, el que es coneix com treball de 

camp: una anàlisi cinèsica de l’alcaldessa de Figueres, la Marta Felip. Així doncs, a 

partir de la gravació d’un debat  polític en el que va participar, s’analitza la seva 

comunicació no verbal, cada moviment o expressió, i s’intenta determinar si lligava 

amb el context verbal del moment. 

Clip 1:13 

Temps Moviment14 Missatge verbal 

Significat del 

moviment 

0:04 

Passa la llengua 

pels llavis [fot.1] - Nerviosisme 

0:06 

Ulls miren cap a 

baix (esquerra) 

[fot.2] - 

Es parla a si 

mateixa 

0:14 

Ulls miren cap 

amunt a la dreta 

[fot.3] - 

Recorda una 

experiència viscuda 

0:19 

Aixeca les celles 

[fot.4] 

“Bé, el que em mou 

per presentar-me 

com a candidata i 
Sorpresa 

                                                
13

 La gravació dels clips ha estat enregistrada únicament per aquest treball. Són del dissabte 16 

de maig del 2015 al claustre de l’Institut Ramón Muntaner on va tenir lloc un debat polític arran 

de les eleccions municipals del 24 de maig. Es recomana visualitzar el vídeo que s’annexa al 

treball per fer un seguiment simultani i més acurat d’aquestes dades.  

14
 Els fotogrames dels moviments es trobaran als annexos. 
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assolir l’alcaldia...” 

0:22 

S’encongeix 

d’espatlles [fot. 5] 

“És el mateix que 

em va moure...” Desconeixement 

0:24 

Ulls miren cap a 

baix (dreta)  [fot. 6] 

“...a anar a la 

candidatura...” 

Recorda un 

sentiment o emoció 

0:26 Mirada lateral15 

“...de Convergència 

i Unió el 2011” Nerviosisme 

0:29 

Es toca el nas    

[fot. 7] 

“...com a segona en 

aquell cas” 

Nerviosisme, 

falsedat... 

0:45 Mirada lateral* 

“Experta en 

administració local, 

però des del punt 

de vista de la 

gestió” Nerviosisme 

0:54 

Ulls miren cap a 

amunt a la dreta 

[fot. 8] 

“Què em mou? 

Doncs em 

mou...mh...” 

Recorda una 

experiència viscuda 

1:03 

Es toca el nas     

[fot. 9] 

“...la senzilla gestió, 

que no és senzilla” 

Nerviosisme, 

falsedat... 

1:07 

Es toca el nas     

[fot. 10] 

“He viscut a 

Figueres, sempre” 

Nerviosisme, 

falsedat... 

1:14 

Es toca el nas 

[fot.11] 

“Sempre treballant 

en ajuntaments de 

la comarca i de 

fora” 

Nerviosisme, 

falsedat... 

1:15 
Ulls miren cap 

amunt a la dreta 

“Però la meva 

generació” 

Recorda una 

experiència viscuda 

                                                
15

 Les mirades laterals no tenen cap fotograma perquè són més perceptibles amb moviment*. 
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[fot. 12] 

1:28 

Aixeca una cella i 

baixar l’altre16 

“Per intentar 

aconseguir aquella 

Figueres que a mi 

m’agradaria...” Dubte 

1:34 

Somriure fals     

[fot. 13] - 

Nerviosisme, 

falsedat... 

 

Clip 2: 

Temps Moviment Missatge verbal Significat 

0:31 

Cames creuades 

[fot. 14] “Bueno, jo volia...” 

Actitud tancada, a 

la defensiva. 

0:34 

Creuament dels 

braços a través 

d’un objecte (la 

revista) amb els 

palmells cap avall 

[fot. 15] 

“...Hi ha una nova 

obligació per 

aquest parc de 

bombers.” 

El creuament indica 

nerviosisme, però 

els palmells cap 

avall indiquen 

autoritat. 

0:53 

S’acaricia la 

barbeta [fot. 16] 

“...l’evolució natural 

de l’Institut Narcís 

Monturiol...” Reflexió 

0:58 

Es tapa un segon la 

boca [fot. 17] 

“...quan el parc de 

bombers actual 

pugui passar a ser 

un nou parc de 

bombers” Reflexió 

                                                
16

 El següent moviment no es trobarà als annexos perquè és un microgest, gairebé 

imperceptible a menys que sigui en moviment. 
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1:07 

Colpeja els dits un 

segon a la boca 

[fot. 18] 

“L’estat del parc de 

bombers actual és 

tan precari...” Nerviosisme 

 

Clip 3: 

Temps Moviment Missatge verbal Significat 

1:09 Assenteix17 - 

Hi està d’acord 

amb el que escolta 

1:16 

Ulls miren cap a 

baix (esquerra)  

[fot. 19] - 

Es parla a sí 

mateixa 

1:18 

Ulls miren cap a 

baix (dreta) [fot. 20] - 

Recorda un 

sentiment 

1:36 Mirada lateral* - Nerviosisme 

1:59 

Postura inclinada 

cap endarrere     

[fot. 21] - 

Desinterès cap allò 

que està escoltant 

2:03 

Passa la llengua 

pels llavis18 - Nerviosisme 

2:06 

Es mossega el llavi 

[fot. 22] - Tensió 

2:28 

Es toca el nas    

[fot. 23] 

“...que ja s’havia 

plantejat 

anteriorment...” 19 

Nerviosisme, 

falsedat... 

                                                
17

 Els assentiments no consten d’un fotograma específic als annexos, perquè és millor veure’ls 

en moviment. 

18
 És un moviment tant ràpid que el millor és veure’l en moviment. 
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2:51 

Mirada lateral + 

somriure fals      

[fot. 24] - 

Nerviosisme, 

falsedat... 

 

Clip 4: 

 

Temps Moviment 

Missatge 

verbal Significat 

M
 I
 R

 A
 D

 A
  
  
  

F
 E

 R
 M

 A
 

0:03 Es toca la boca 

“En aquesta 

ciutat no tots 

coincidim.” Nerviosisme 

0:07 

Manipula 

objectes 

“L’Ajuntament 

veuria que hi 

ha unes 

despeses...” Nerviosisme 

0:12 

Ensenya els 

palmells de els 

mans 

“...del 

funcionament 

de la ciutat” Sinceritat 

0:15 

S’encongeix 

d’espatlles - 

Varis significats: 

Desconeixement/Desinterès 

0:17 – 0:28 

Gestos 

il·lustradors 

exagerats ?20 Nerviosisme 

                                                                                                                                          
19

 La Marta Felip parla sobre la construcció d’un pavelló per l’Institut Ramón Muntaner de 

Figueres. 

20
 No s’entén bé a causa de l’aldarull que hi havia a la sala pel que s’acabava de dir 

anteriorment. Però observant el vídeo es pot entendre que l’alcaldessa es sentia ofesa i 

tractava de defensar-se. 
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0:39 

 

Subjecta canell 

amb la mà - Frustració 

1:14 

 

Empassa saliva 

“...el 

coneixement 

d’efectuar uns 

punts 

pressupostos 

perjudicatius.” 

Incomoditat 

1:15 Es toca la boca Nerviosisme 

1:29 

S’encongeix 

d’espatlles 

“És el nostre 

advocat 

municipal el 

que ho porta 

jurídicament” 

Varis significats: 

Desconeixement/Desinterès 

1:34 

 

Passa la llengua 

pels llavis 

 

- 

Tensió 

1:35 

 

Subjecta el 

canell amb la 

mà Frustració 

P
O

S
T

U
R

A
 N

O
 I

N
C

L
U

S
IV

A
 

 

1:37 Es toca la boca - Nerviosisme 

1:47 

 

S’encongeix 

d’espatlles - 

Varis significats: 

Desconeixement/Desinterès 

1:49 

Gest il·lustrador 

despectiu - 

Gest que representaria un 

“ja t’ho faràs” 
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La conducta no verbal de l’alcaldessa de Figueres, la Marta Felip, és molt rica. És cert, 

però, que al llarg dels clips pateix una evolució; al principi mostra una actitud de 

sorpresa davant de certes preguntes i, fins i tot, reflexió. Però finalment, el seu 

llenguatge corporal es pot llegir com a frustració i nerviosisme, bàsicament. 

D’entrada, al primer clip, podem observar que està nerviosa (es passa la llengua pels 

llavis,-que és un signe evident de nervis- diverses vegades en les parts del debat que 

surten en aquest treball.) En escoltar o respondre certes preguntes, segons el 

moviment dels seus ulls, podem deduir en què està pensant. Per exemple, quan li 

pregunten què és el que la va moure a presentar-se com alcaldessa de Figueres, al 

respondre que era el mateix que el que l’havia portat a presentar-se a la candidatura, 

mira un segon a baix a la seva dreta, gest que significaria que està recordant en aquell 

mateix instant allò que va sentir quan es va presentar, ho està recordant. Durant tot el 

primer clip podem trobar-nos el mateix moviment, però també d’altres. Vàries vegades 

–i no només en el primer fragment de vídeo- es toca el nas. Tocar-se’l és un dels 

signes més evidents d’inseguretat o falsedat. Tot i això, com s’ha recalcat en els 

apartats anteriors, cada gest s’ha de valorar segons el seu context. Hi ha la possibilitat 

de què Felip en aquell debat es trobés malament degut a una al·lèrgia (encara 

estàvem a primavera.) No obstant, sí que certs signes lliguen amb el context, com ara 

quan diu que “la movia el fet d’anar més enllà de la senzilla gestió, que no és senzilla”. 

En una mateixa frase es contradiu i tot seguit, es toca lleugerament el nas. D’altra 

banda, també, fa bastants gestos il·lustradors, que com s’ha dit, són típics a la hora de 

fer un discurs (per tant, sempre estan presents en la política). L’alcaldessa acompanya 

aquests gestos amb un bolígraf a la mà, que li dóna seguretat a l’hora de parlar. 

Tot seguit, al segon vídeo, adopta una actitud tancada: té les cames creuades. I a 

més, medita al moment cada resposta. Aquesta reflexió es veu transcrita quan 

s’acaricia la barbeta o es tapa la boca amb el dit índex en una fracció de segon. 

Pel que fa al tercer fragment, es valoren més els gestos que fa quan escolta que quan 

parla. Al escoltar als altres candidats tendeix a assentir per ensenyar al públic que hi 

està d’acord. També es parla a si mateixa, i algunes coses que diuen els seus 

companys li fan recordar algun sentiment. Tanmateix mostra actituds negatives com 

ara  inclinar-se cap endarrere –que significaria que no li agrada allò que sent-; tocar-se 

el nas quan diu que la construcció d’un pavelló per l’Institut Ramón Muntaner ja s’havia 

planejat anteriorment; i apartar la mirada bruscament acompanyant-la d’un somriure 

fals –es sap que és fals perquè només es mou la boca, els ulls estan estàtics-. 
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El quart clip és on trobem gestos de tot tipus: des de sinceritat fins a frustració. Va ser 

el moment més tens de tot el debat, protagonitzat per l’actual alcaldessa i la Natàlia 

Sànchez (CUP). Felip se sent diverses vegades nerviosa –ho demostra tocant-se la 

boca i manipulant objectes, com ara la revista i el bolígraf-; tensa –es passa la llengua 

pels llavis-; i molt frustrada perquè se sent atacada, segons transmet el seu llenguatge 

corporal, respecte el que li diu l’altra. Hi ha un moment de màxim nerviosisme on fa un 

seguit de gestos il·lustradors de manera molt ràpida. Està bé fer-los, sempre ajuden a 

recalcar el que diem, però en abundància no són ben vistos. Finalment, es veu com 

explota per tot el que sent, i adopta una actitud que s’entén com desinterès 

(s’encongeix d’espatlles i fa un gest que no ha fet fins aleshores; el típic gest que fem 

tots quan no ens importa el què ens diu algú.) Però el més significatiu és com durant 

tota la conversa mira a la seva interlocutora fermament, però en el moment en el que 

troba convenient que la conversa ja s’ha acabat -Sànchez encara continuava parlant- 

desvia la mirada. Aquest canvi de postura s’entén com un rebuig cap a la persona que 

li està parlant o cap allò que li està dient aquesta mateixa. 

Hi ha un cinquè clip de l’últim acte de campanya 

celebrat el 22 de maig a la Plaça Catalunya de 

Figueres. No se n’ha fet una taula perquè en tot 

moment l’alcaldessa es mostra hieràtica. Durant 

tot el discurs, la Marta Felip no mou les mans amb 

tanta exageració com feia al debat; és més, la 

major part del temps les utilitza per aguantar el 

faristol. El fet de què sigui així, es relaciona amb 

l’ús que feia del bolígraf als clips anteriors: li dóna 

seguretat. L’alcaldessa té una postura d’obertura: 

ella no crea cap barrera com feia al segon vídeo. A 

mesura que va parlant, somriu. Però a diferència 

dels altres somriures, aquests són autèntics, 

perquè es pot percebre com els ulls varien de 

tamany. Deu ser perquè se sent en un ambient 

còmode: la gent que l’escolta la recolza en la 

continuïtat del seu mandat com a alcaldessa de la 

ciutat. 

 

Imatge 26. Marta Felip amb una postura 

d'obertura 
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8 CONCLUSIONS 

Per mi no va ser fàcil començar aquest treball. Tenia molta por, ja que era un tema 

totalment nou per mi; com aquell que diu començava de zero. Al principi m’espantava 

la idea de què no m’acabés d’agradar el tema o bé que els objectius que m’havia 

marcat no es complissin. Però al acabar-lo, aquesta por ha marxat. Sincerament, estic 

molt contenta d’haver tirat endavant amb la recerca, quan ni jo mateixa creia que en 

pogués sortir alguna cosa bona. Vaig començar a investigar pensant que si arribava a 

saber tots els tipus de gestos, podria aprendre a evitar-los, convertint-me en tota una 

mestra del llenguatge no verbal i anar amb avantatge davant dels meus interlocutors. 

Però ni de lluny ha estat així. Es clar que ara puc mirar la televisió i saber quan una 

persona està nerviosa o no té ganes de parlar, fins i tot quan pot ser que menteixi; 

però és gairebé impossible mostrar una actitud neutra. Per molt que s’intenti, els 

microgestos hi seran presents; el cos sempre ens delatarà. 

La part més enriquidora ha estat la pràctica. Tot i el meu gran interès pel món de la 

conducta no verbal, no estava prou segura de si sabria o no detectar cada gest de 

manera continuada. Ha estat una feina difícil, que m’ha portat molt de temps i 

maldecaps, però en cap moment he volgut desistir. Gràcies a això, he pogut detectar 

certs gestos que lligaven amb el missatge verbal de l’alcaldessa de Figueres, la Marta 

Felip. També és cert, que he trobat incongruències: de vegades, la senyora Felip no 

deia alguna cosa que semblés mentida, però sí que feia un dels típics gestos. Això 

m’ha fet adonar que la interpretació corporal no és 100% fiable. Mai s’ha de valorar un 

gest sol, sinó amb allò que l’acompanya: la paraula. No obstant, m’esperava més de la 

pràctica. Pretenia esbrinar amb l’ajuda del llenguatge del cos si tot això que prometia 

l’alcaldessa en temps de campanya electoral era veritat o no. Però malauradament, 

l’anàlisi s’ha basat més en la forma en què se sentia en un determinat moment. 

Considero que el fet més rellevant que m’ha aportat la meva recerca, personalment, és 

la intenció de voler fer en un futur un curs on pugui ampliar coneixements sobre 

aquesta pseudociència i convertir-me -ara sí- en experta. El fet de saber detectar cada 

moviment per petit que sigui, podria ajudar a desenvolupar-me en allò que vull estudiar 

en acabar el batxillerat, la criminologia. 

En definitiva, el Treball de Recerca m’ ha ajudat en notables aspectes de la meva vida. 

He après a organitzar-me les tasques i a seguir un adient pla de treball. A més, la 

recerca d’informació i la confecció de cada apartat m’ha servit per millorar la meva 
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síntesi a l’hora de buscar i sintetitzar tot tipus d’informació; de manera que, a partir 

d’ara, podré aplicar aquests nous coneixements a la meva vida acadèmica. 
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10 ANNEXOS 

10.1  Diccionari de gestos 

 

- Agressivitat: 

          

 

 

 

 

 

                     

- Autoritat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Imatge 27. Creuament de braços reforçat 

Imatge 28. Ensenyar el polze 
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- Avorriment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confiança: 

                   

 

 

C 

Imatge 30. Postura d'obertura 

Imatge 29. Barbeta desconnectada 
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Imatge 31. El campanar 

Imatge 32. Cames separades de peu o assentat 
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- Defensa: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D       

Imatge 33. Barrera frontal 

Imatge 34.Creuament de cames de peu o assentat 
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  -    Desagradar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  Desconèixer: 

      

Imatge 35. Carícia lateral 

Imatge 36. Encongir-se d'espatlles 
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-   Desconfiança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          -  Dominació: 

  

Imatge 37. Colze recolzat a l'altre braç 

Imatge 38.Creuament de turmell amb genoll 
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                 -   Emmudir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

        -    Emprenyament: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Imatge 39. Llavis amagats 

Imatge 40. Plecs nassals oberts 
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 - Entusiasme: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 - Estrès: 

 

 

 

 

 

 

 -   Evadir-se: 

                              

                                   

Imatge 41. Fregar-se les mans 

Imatge 43. Mirada cap amunt 

Imatge 42. Ulls desenfocats 
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       -   Falsedat:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

F 

Imatge 44. Tocar el nas diverses vegades 

Imatge 45. Somriure fals 
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Imatge 46. Somriure torbat 

Imatge 47. Mirada de cua d'ull 
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 - Frustració: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 48. Picar-se al front o a la nuca 

Imatge 49. Mà que subjecta el canell 
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              -  Imposar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    -  Incomoditat: 

  

I 

Imatge 50. Braços en forma de gerra 

Imatge 51. La catapulta 
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Imatge 52. Pessigar-se el nas 

Imatge 53. Peu avançat 
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 - Inseguretat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 54. Barrera parcial 

Imatge 55. Gratar-se el palmell 
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Imatge 56. Cames enroscades 

Imatge 57. Postura de tancament 
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 - Interès: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imatge 58. Peu apuntant a l'interlocutor 

Imatge 59. Avaluació 

Imatge 60. Somriure senzill 
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                -   Menyspreu: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

M 

Imatge 61. Mirada ferotge 

Imatge 62. Aclucar els ulls 
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                -  Negativitat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

N 

Imatge 63. Cap mirant a baix 

Imatge 64. Avaluació 
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 - Nerviosisme: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 65. Braços avall amb els punys tancats 

Imatge 67. Creuament de braços a través 

d'objectes 

Imatge 66. Mirada lateral 
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            -  Orgull: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

O 

Imatge 68. La boca és colpejada pels dits 

Imatge 69. Postura d'expansió 

Imatge 70. Creuament de braços amb els dits polzes cap 

amunt 
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             -   Prepotència: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P 

Imatge 71. Braços de cowboy 

Imatge 72. Cap alt cap enrere 
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             -   Reflexió: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R 

Imatge 73. Acariciar-se la barbeta 

Imatge 74. Boca semioculta 
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             -   Repressió: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Imatge 75. L'abraçada 

Imatge 77. Mans juntes 
Imatge 76. Creuament de turmells 
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                    -   Sarcasme: 

  

 

 

 

 

 

 

   -   Seducció: 

  

 

 

 

 

 

 

 

-  Submissió: 

 

S 

Imatge 78. Somriure tort 

Imatge 79. Safata a la cara 

Imatge 80. Cap de costat 



  LA CINÈSICA. Tot allò que amaguen les paraules. 

69 

 

 

        -   Tristesa: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T 

Imatge 81. Postura de contracció 

Imatge 82. Boca corbada cap avall 
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         -    Vulnerabilitat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V 

Imatge 83. Cremallera tancada 
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10.2 Imatges de l’anàlisi a la Marta Felip 

Clip 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotograma 1. Passa la llengua pels llavis 

Fotograma 2. Ulls cap a baix a la seva 

esquerra 

Fotograma 3. Ulls miren cap amunt 

Fotograma 4. Aixeca les celles 

Fotograma 5 S'encongeix 

d'espatlles 

Fotograma 6. Ulls miren a baix 

a la seva esquerra 



  LA CINÈSICA. Tot allò que amaguen les paraules. 

72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotograma 7. Es toca el nas 

Fotograma 8. Ulls miren cap amunt 

Fotograma 9. Es toca el nas 

Fotograma 10. Es toca el nas 

Fotograma 11. Es toca el nas 

Fotograma 12. Ulls miren cap 

amunt 

Fotograma 13. Somriure fals 
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Clip 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fotograma 14. Cames creuades 

Fotograma 15. Creuament dels braços 

a través d'un objecte + Palmells cap 

avall 

Fotograma 16. S'acaricia la 

barbeta 

Fotograma 17. Es tapa un 

segon la boca 

Fotograma 18. Colpeja els dits un 

segon a la boca 
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Clip 3: 

                      

   

 

  

 

 

 

 

 

Fotograma 19. Ulls miren cap a baix 

a la seva esquerra 

Fotograma 20. Ulls miren cap a 

baix a la seva dreta 

Fotograma 21. Postura inclinada cap 

endarrere 

Fotograma 22. Es mossega el llavi 

Fotograma 23. Es toca el nas 

Fotograma 24. Mirada lateral + 

somriure fals 
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Clip 4: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 25. Es toca la boca 

Fotograma 26. Manipula 

objectes 

Fotograma 27. Ensenya els 

palmells de les mans 

Fotograma 28. Subjecta el canell 

amb la mà 

Fotograma 29. Es toca la boca 

Fotograma 30. Passa la 

llengua pels llavis 
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Fotograma 31. Torna a subjectar 

el canell amb la mà 

Fotograma 33. Gest despectiu 

Fotograma 32. Es toca la boca 


