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 1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació  

La idea inicial del treball combinava el dibuix amb el tema principal, la comunicació  

no verbal, que es trobaria en la disciplina de la psicologia. Tant aquesta com el 

dibuix són dos temes que trobo realment interessants. El primer considero que és un 

tema molt complicat i curiós, i que si es coneix com cal pot ser de gran servei per a 

entendre millor les relacions amb els altres i les diferents maneres de pensar. Tot i 

així, i sobretot en l’àrea que pensava treballar (la comunicació no verbal), sabia que 

era un tema difícil per a un treball ja que és poc específic i les teories que l’analitzen 

no estan comprovades ni tenen una mateixa direcció: cada autor ha fet els seus 

treballs i ha extret diferents conclusions. El segon tema, el dibuix, és un dels 

passatemps que més m’agrada i amb aquest treball tenia la intenció de perfeccionar-

lo. 

Aquesta primera idea consistia a fer un marc teòric per a situar els gests, l’expressió 

facial i entendre què era la comunicació no verbal i conèixer alguns autors.A partir 

d’aquest marc teòric, faria una classificació d’expressions exemplificada en dibuixos, 

segurament basats en una persona concreta.  

Poc després, però, em vaig adonar que 

exemplificant-ho amb dibuixos no demostrava res, 

sinó que continuava treballant el tema teòricament, i 

se’m va acudir la idea de comprovar la classificació 

a partir de vídeos. Aquests vídeos serien extrets a 

uns campaments i per tant, estarien basats en 

l’activitat de nens de 6 a 9 anys durant una 

convivència d’una setmana. La idea m’agradava pel fet que tractava de nens i així a 

part de comprovar la classificació podia relacionar les diferències entre adults i 

infants. 

Un cop gravats els vídeos i començat el marc teòric vaig adonar-me que amb el 

material no donava abast a tots els exemples ja que tot estava gravat en el mateix 

context. Així se’m van acudir dues noves idees: 

- Fer la comprovació de la part teòrica a partir de fragments de pel·lícules, és a 

dir, buscar els gests que s’hi troben, relacionar-los amb un missatge a partir 

Vídeos dels campaments  

Elaboració pròpia 
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de la classificació que hauria fet anteriorment i comprovar si aquest missatge 

concorda o no amb allò que vol transmetre la pel·lícula en aquell moment.  

- En comptes de fer una comprovació, aplicar la part teòrica en l’elaboració d’un 

còmic amb el context necessari. 

Vaig triar la primera ja que en la segona no estava comprovant cap hipòtesi. Però a 

mesura que feia la classificació dels diferents gests em vaig adonar que la 

informació que havia trobat tractava sobretot de l’anàlisi d’una conversa en comptes 

d’emocions com les que es poden trobar en una pel·lícula, i vaig pensar que el millor 

seria analitzar una entrevista gravada amb preguntes mes o menys personals a una 

persona. Com que també volia tractar el tema de les emocions universals de 

Darwin, vaig decidir que la part pràctica tindria dos apartats: l’anterior i un 

experiment, semblant al que va dur a terme Darwin, que consistia en fer fotografies 

sobre les emocions universals i altres que no ho siguin i passar-les a vint persones 

per a comprovar si eren reconegudes de la mateixa manera. 

Finalment he dut a terme aquests dos apartats com a part pràctica.  

1.2. Introducció del treball i hipòtesis 

Treballaré la comunicació no verbal des d’una base interdisciplinària, és a dir, des de 

diferents àrees i des de punts de vista de diferents autors, ja que, com s’ha dit 

anteriorment, aquest tema no comprèn unes teories concretes sinó que cada autor té 

les seves pròpies conclusions i d’aquesta manera n’obtindré una visió més 

complerta. En el marc teòric situaré dins de l’àrea general de la comunicació no 

verbal l’apartat de gests i postures que comprèn les expressions facials i allò que 

m’interessa. Un cop situat el marc teòric i clarificats els conceptes necessaris faré la 

part pràctica, que es basa en les següents hipòtesis: 

1. La comunicació no verbal té una gran importància per la comunicació entre 

persones i està condicionada pel context i culturalment.  

2. Les emocions universals són més reconegudes per la gent que la resta. Amb la 

finalitat de comprovar aquesta hipòtesi faré fotografies que expressin les sis 

emocions universals segons Darwin (por, ira, alegria, tristesa, dolor, fàstic) i les 

passaré, en forma d’enquesta, a un conjunt de gent juntament amb fotografies 

que expressin altres emocions.  
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3. Comprovar que una classificació elaborada a partir d’un registre de diferents 

gests i postures corporals i facials extrets de diferents fonts segons el meu criteri 

és vàlida per aplicar-la en un context real i extreure’n informació fiable. Per a 

corroborar aquesta hipòtesi duré a terme l’anàlisi d’una entrevista gravada en la 

que es plantegen diferents qüestions sobre opinions personals i informació 

general. 
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2. EL COMPORTAMENT HUMÀ (Psicologia) 

La psicologia prové del grec psique que vol dir ànima i logos, ciència, i per tant és 

“la ciència que estudia la constitució, el comportament i els estats de consciència de 

la persona humana”. Per tant, és la ciència que estudia comportament humà, el qual 

és considerat com a tot allò que fa, sent i pensa un individu i que pot trobar-se 

condicionat de diferents maneres. 

Aquesta ciència va evolucionar a partir de la filosofia a la qual és trobava unida en 

un principi, i fou el filòsof grec Plató el que va començar a 

parlar d’aquesta disciplina juntament amb Aristòtil, el seu 

deixeble. A causa dels seus mètodes d’estudi, la psicologia 

passà a ser una ciència amb un mètode inductiu-deductiu 

que comprenia tant l’atenció, la percepció, la memòria, el 

pensament, el llenguatge, la motivació i les emocions 

humanes, que resumidament s’entén com a “el 

comportament o conducta humana”. 

Els continguts d’aquesta s’encreuen amb altres disciplines 

com serien l’àrea biològica (el funcionament de les 

estructures del cos humà: en aquest cas el cervell, l’encèfal i el sistema nerviós), 

l’àrea fisiològica (possibles reaccions del cos humà davant d’estímuls),  l’àrea 

conductual (conducta visible de la persona humana) i l’àrea social (convivència en 

societat condicionada principalment per la cultura1 ).  

3. COMUNICACIÓ HUMANA 

3.1. Concepte 

La comunicació2 (que prové de communicare: tractar amb algú) entre els individus és 

un apartat del comportament humà ja que és una condició necessària per a la 

                                                 
1 Segons Poyatos (1994) la definició de cultura és “una sèrie d’hàbits compartits pels membres 
d’un grup que viu a un espai geogràfic, apresos però condicionats biològicament, tal com els medis 
de comunicació (llenguatge verbal), les relacions socials a diversos nivells, les diferents activitats 
quotidianes, els productes d’aquest grup i com són utilitzats, les manifestacions típiques de 
personalitats (tant nacionals com individuals) i les seves idees sobre la pròpia existència i la dels 
altres.” 

2 Definició estàndard de comunicació: "El intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro 
tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales".  

Plató i Aristòtil  
http://wapedia.mobi/en/Philosophy 
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convivència. Aquesta es basa, d’una forma molt general, en un procés de codificació 

i descodificació d’informació que comporta l’ús d’un mateix codi tant per l’emissor 

com pel receptor. 

La comunicació humana (en la qual, com veurem més endavant, es té en compte 

juntament la verbal amb la no verbal) és un procés: 

- Dinàmic, ja que és un procés actiu on hi trobem moviment. 

- Canviant, ja que hi ha un constant intercanvi de papers entre l’emissor i el 

receptor. 

- Continu, ja que la comunicació mai es talla mentre existeixi un canal entre les 

dues o més persones. Pot ser mínima o inconscient però no nul·la a causa de 

les condicions biològiques i antropològiques de l’ésser humà, que el porten a 

emetre i rebre informació. 

Mitjançant aquest procés hi ha un intercanvi d’informació. Normalment hi ha 

múltiples processos simultanis tan conscients com inconscients, tots condicionats 

per diferents factors, fet que en fa difícil l’anàlisi.  

Simplificant la situació en un exemple entre dues persones trobem una sèrie 

d’elements que hi intervenen: 

- El missatge: Informació que es transmet (gests, discurs, etc) codificada 

segons un codi concret a través del canal. 

- Emissor: Qui envia el missatge i per tant, qui té la iniciativa de començar la 

comunicació. Segons George Gerbner prèviament l’emissor ha passat per un 

període de reflexió i decisió que es deu a un estímul inicial que el porta a 

comunicar-se. Aquesta és l’anomenada fase precomunicativa que porta a la 

comunicativa. També existeix una fase postcomunicativa que serien les 

conseqüències finals de l’acte comunicatiu. 

- Receptor: Qui rep el missatge i l’interpreta (el descodifica seleccionant les 

parts que considera d’interès). 

- Codi: Sistema de signes que es combinen mitjançant unes regles conegudes 

tant per l’emissor com pel receptor (el codi no només es refereix al llenguatge 

sinó que també pot basar-se en els gests no verbals interioritzats pels 

parlants, etc.) 

- Canal: Medi material pel qual es transmet el missatge. 
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- Context: Situació en que es transmet el missatge (espai físic, psicològic o 

conjunt de circumstàncies). 

- Feedback o Retroalimentació: Resposta del receptor, moltes vegades  

inconscient o automàtica, que verifica si el missatge inicial s’ha interpretat 

correctament i ens dóna una idea de si la reacció ha estat negativa o positiva: 

o  Negativa: Normalment donada per silencis, negacions amb el cap, 

evasió de la mirada, etc. 

o Positiva: Donada per manifestacions verbals com consultes, o no 

verbals com somriures, afirmacions amb el cap, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La informació que envia l’emissor i la que rep el receptor han de ser similars perquè 

la comunicació sigui correcta.  

En la comunicació es barregen diferents modalitats en la manera de fer, mogudes 

per: 

- El costum (comportament habitualitzat) 

- Els sentiments (comportament condicionat emocionalment) 

- Les regles evidents (normes que s’han interioritzat). 

El model clàssic de la comunicació humana (Maldonaldo Alemán) ens dóna a 

entendre que amb el llenguatge verbal, és a dir, amb la codificació de la informació 

en forma de sons que conformen paraules n’hi ha prou. La major part de les teories 

sobre la comunicació humana donen principal importància a la comunicació verbal, 

fet que provoca que la comunicació no verbal no hagi estat molt estudiada. 

Tot i així s’ha demostrat que aquesta última també té molta importància ja que pot 

contradir, aclarir, completar o fins i tot treballar de forma aïllada al discurs. 

Segons Albert Mehrabian (1968) només el 7% del missatge es troba en l’apartat 

verbal. El 38% es troba en el to de veu i el component paralingüístic i el 55% prové 

Esquema de la comunicació 1 Elaboració pròpia 
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de l’expressió facial, corporal i gestual. Aquest dos últims es troben dins del 

llenguatge no verbal.  

Així, entenem que els elements no verbals no solament faciliten la interacció i relació 

entre els éssers humans sinó que són elements imprescindibles per tal d’expressar 

el sentit complet d’allò que es diu. 

Per tant: la comunicació humana no només es basa en la codificació i 

descodificació d’elements entre l’emissor i el receptor, sinó que podríem dir 

que és un sistema d’interaccions molt complex que avarca comunicació de 

molts tipus emesa en el mateix moment, ja sigui conscient o inconscientment, i 

que pot complementar un mateix missatge o no.  

3.2. Comunicació no verbal 

3.2.1. Definició  

Actualment s’entén que la comunicació no verbal és tota aquella comunicació que no 

es trobi codificada en paraules tot i que aquesta definició no ens indica exactament 

què comprèn la comunicació no verbal. Per tant, em basaré en una definició més 

exacta de Poyatos (1994): 

“La comunicació no verbal són les emissions de signes actius o passius, 

constitueixin o no un comportament, a través dels sistemes no lèxics somàtics, 

objectuals i ambientals continguts en la cultura, individualment o en mútua 

coestructuració “ que dóna a entendre que la comunicació no verbal es basa en 

signes tan actius (moviment) com passius (sense moviment) i que pot estar basada 

en nosaltres (llenguatge corporal i verbal) o en l’ambient natural o context. També 

ens diu que pot tenir el seu origen en nosaltres o en la cultura. 

Dins el llenguatge no verbal trobem una categoria en especial que és el llenguatge 

corporal. Aquest és aquell que es troba en el cos humà i el que tindrà especial 

importància en aquest treball. Es pot definir com a “Totes les accions motores, 

sensomotores i psicomotores”3. A causa de la combinació d’aquests tres factors una 

expressió corporal mai tindrà un sol significat concret sinó que emet moltes 

                                                 
3 Definicions: Accions motores: relacionades amb el moviment. Accions sensomotores: 
Relacionades amb els sentits i el moviment i per tant amb la capacitat de percebre estímuls. 
Accions psicomotores: Relacionades amb les funcions psíquiques i alhora el moviment. 
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informacions que poden ser variables com un significat en concret, la posició social, 

una funció biològica, etc. 

3.2.2. Història de l’estudi de la comunicació no verbal 

L’estudi d’aquesta disciplina ha començat molt recentment i és per això que no està 

totalment definida.  

Tot i així el primer estudi sobre els elements no verbals fou dut a terme per Charles 

Darwin al 1872 al llibre “The Espression of the Emotions in Man and Animals”. El 

llibre tenia un punt de vista etològic4 ja que tractava de l’expressió de les emocions 

tan en humans com altres espècies i donava a entendre que l’origen de la 

comunicació es trobava en la no verbal.  

Fins la segona meitat del segle XX només trobem referències del sistema no verbal 

en alguns treballs de psicòlegs com Kretschmer (1925) o Sheldon (1940). Un dels 

estudis més innovadors fou presentat l’any 1941 per David Efron: “Gesture and 

Environment” i tractava sobre la influència de la cultura en els comportaments no 

verbals. 

A partir de la segona meitat del segle XX comencem a trobar moltes referències a la 

comunicació no verbal i a la seva importància en la comunicació humana, fet que 

provoca que s’estableixi com a una disciplina.  

Alguns investigadors com Ray L. Birdwhistell, Edward T.Hall o Paul Ekman 

comencen a desenvolupar el tema de manera sistemàtica des de diferents 

perspectives, fet que ha comportat que actualment es pugui estudiar des de quatre 

especialitats: 

- Antropologia: Sembla ser que és l’especialitat que més s’ha dedicat a l’estudi 

d’aquesta disciplina. Es basa en la influència de la cultura sobre el llenguatge 

no verbal i estudia tant les diferències dins d’una mateixa cultura com les 

diferències entre cultures, és a dir, considerant la comunicació com un conjunt 

que no s’ha de fragmentar per al seu estudi.  

- Etologia: Estudia les diferències entre la conducta no verbal humana i la dels 

simis. L’autor més important en aquesta disciplina, tal com s’ha dit 

anteriorment, és Charles Darwin. Ha permès l’estudi més exacte sobre 

expressions facials i establir una frontera entre allò innat i allò après en la 

                                                 
4 Definició d’etologia: Branca de la zoologia que estudia el comportament dels animals. 
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conducta humana. (Sembla ser que aquells gests utilitzats universalment sense 

influència de la cultura són innats, com per exemple el somriure o el plor. Tot i 

així, la manera d’utilitzar-los continua sent apresa i influenciada per la 

comunitat). 

- Psiquiatria: Es té en compte el que revela la forma de moure’s d’una persona 

sobre el seu caràcter, els seus sentiments i les relacions amb els del seu 

voltant. 

- Sociologia: S’ha dedicat a l’estudi d’una regla a la que tots els individus 

s’adapten i que modela el nostre comportament.  

 

La difusió dels estudis sobre comunicació no verbal es va produir a partir dels anys 

60 (sobretot per part de psicòlegs), tot i que no va ser fins els anys 70 quan va 

haver-hi el clímax de la publicació d’obres sobre aquest tema. S’ha de tenir en 

compte que la majoria eren pseudocientífiques, és a dir, que no estaven 

científicament comprovades. Moltes d’aquestes publicacions tractaven sobre temes 

d’autoajuda en les relacions socials i amb un mateix, basant-se en la comunicació no 

verbal i donant per fet que moltes conductes no verbals eren universals i tenien un 

significat únic, fet que és fals. 

També en aquella època va sorgir la preocupació per la comunicació verbal 

(lingüística)  ja que com s’ha dit anteriorment les dues van molt lligades. 

Els autors més destacats en aquesta disciplina són els següents: 

 

CHARLES DARWIN va néixer l’any 1809 i va morir l’any 1882 a Regne Unit. Va 

estudiar medicina a la Universitat d’Edimburg i més tard, 

teologia a Cambridge. Va marxar a un llarg viatge amb el 

vaixell Beagle, el qual més tard el va dur a formular la seva 

teoria més important, la teoria de l’evolució. Aquesta 

explica que les espècies han evolucionat al llarg del temps 

a partir d’avantpassats comuns entre elles i que aquesta 

evolució es duu a terme a través de la selecció natural. 

Aquesta teoria, que va ser publicada a “L’origen de les 

espècies”, va portar a una situació de gran polèmica i 

actualment és la base de la biologia.  

Charles Darwin  
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Charles_Darwin_01.jpg 
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A part d’aquesta teoria Darwin va dur a terme altres investigacions, algunes 

relacionades amb la teoria esmentada anteriorment. Una d’aquestes, titulada 

“L’expressió de les emocions en els homes i els animals”5, fou la primera investigació 

sobre la comunicació no verbal duta a terme de manera científica i reconeguda. A 

l’inici de la seva obra Darwin fa un repàs sobre el conjunt de científics o estudiosos 

que han tocat el tema de la comunicació no verbal anteriorment, entre els quals 

destaca a Carlos Bell o Henle entre altres. També expressa que l’estudi de 

l’expressió és difícil per la seva delicadesa i la fugacitat dels moviments, tot i que 

inconscientment sabem reconèixer-los quan els veiem. 

Segons ell les principals fonts d’error en l’estudi d’aquest tema són la imaginació, ja 

que depenent del que esperem creurem haver vist una cosa o una altra, la fugacitat 

dels moviments i la simpatia que ens desperten, ja que ens distreu. 

Per tenir un criteri correcte en la seva obra, ell va dur a terme: 

- La observació de nens, ja que expressen moltes emocions. 

- Ha estudiat les poblacions aïllades. 

- Ha repartit un conjunt de fotografies d’emocions a unes vint persones, mirant 

si el judici sobre l’emoció que expressaven era el mateix o no.6 

- Ha estudiat obres d’art, tot i que no n’ha tret conclusions ja que la bellesa 

n’era la única finalitat. 

- Ha comparat expressions entre els europeus i altres cultures aïllades, per 

comprovar quines són universals i quines no. Finalment, la seva conclusió és 

que depèn bastant de la cultura. 

- També ha observat els animals domèstics, ja que no hi ha tan perill 

d’equivocar-se a causa de la imaginació. 

 

PAUL EKMAN va néixer l’any 1934, i va ser un important estudiós 

de la psicologia i de la relació entre les emocions i l’expressió 

facial. Ha estat un dels psicòlegs més destacats del segle XX. Les 

seves teories principals són tres: 

- La primera, considerada vàlida, defensa que algunes 

expressions facials són universals (i no 

                                                 
5
 Vegeu la portada del llibre a l’annex. 
6
 Experiment similar al que es duu a terme en la part pràctica d’aquest treball.  

Paul Ekman 
http://www.thenextten

minutes.com 
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determinades per la cultura), tal com deia Darwin. Aquestes expressions 

universals són: 

o Ira, repugnància, por, alegria, tristesa, sorpresa i menyspreu.  

- Va desenvolupar el FACS (Facial Action Coding System), una classificació dels 

gests que s’explica posteriorment en el treball. 

- També va descriure diferents processos per detectar mentides de manera 

fiable. Aquests són: 

o Una classificació de microexpressions facials. 

o Un conjunt de gests del cos. 

o Un llenguatge verbal determinat. 

Ha treballat en diferents investigacions, la majoria de les quals relacionades amb la 

detecció de mentides.  

3.2.3. Origen de la comunicació no verbal 

Segons Ekman i Friesen (1969), que tenen una visió antropològica sobre el tema, el 

comportament no verbal humà s’origina en tres fonts: 

- Programes neurològics heretats: són innats i instintius i normalment tenen a 

veure amb funcions de l’organisme, és a dir, es duen a terme a causa d’una 

funció biològica. Alguns serien el riure, el plor, etc, que reflecteixen les 

emocions universals, les quals són sis: ira, dolor, fàstic, tristesa, alegria i 

por. Per exemple, l’expressió de la por té una causa biològica relacionada amb 

aguditzar els sentits per detectar el perill. Aquestes sis emocions universals 

foren descobertes per Darwin. Mitjançant sistemes de codificació7 s’ha intentat 

demostrar que aquestes són les universals però la hipòtesi encara no es troba 

totalment corroborada. 

El comportament no verbal innat és universal, tot i que pot presentar variacions 

o ser usat o considerat de forma diferent en diferents cultures. La comunicació 

no verbal dels infants és la menys falsejada a causa de que es mouen 

principalment per la comunicació instintiva, no apresa. 

- Experiències culturals, que per tant estan compartides per un determinat grup o 

comunitat. 

- Experiències individuals, que són independents de la cultura (familiars, etc). 

                                                 
7 Els sistemes de codificació es troben explicats més endavant. 
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Les dues últimes són adquirides i per tant s’aprenen8 per mitjà de la imitació i 

l’assimilació conscient o inconscient. Un cop assimilada, l’expressió pot ser 

espontània o calculada, que és quan es pot falsejar.  

El resultat d’aquesta combinació dóna lloc a una comunicació no verbal que resulta 

de gests apresos, innats i també alguns de creació pròpia a partir dels anteriors a 

causa de la creativitat de l’esser humà. 

 

Segons Darwin, en el seu llibre de “La expressió de les emocions en l’home i els 

animals” (el qual té una visió etològica sobre el tema), els gests tenen tres orígens 

possibles: 

 

1. PRINCIPI DE L’ASSOCIACIÓ DE COSTUMS ÚTILS: “Els actes útils es tornen 

habituals associant-se a estats d’ànim i són complerts, siguin necessaris o 

no, en cada cas particular”. 

La costum pot transformar una tasca molt difícil en una que es pot dur a terme 

sense cap esforç. Segons Darwin, algunes vegades pot fer canviar les cèl·lules 

nervioses fins a un cert punt, ja que de vegades la predisposició a certs 

moviments pot ser hereditària9.  

L’ús de certs moviments només per la costum es podrien trobar, per exemple, en 

molts dels moviments dels ulls, com tancar-los per rebutjar una oferta o obrir molt 

les parpelles a causa de la sorpresa. En el primer cas ho fem com si no ho 

volguéssim veure, i en el segon, per a veure-hi millor. Aquestes associacions es 

poden fer a causa de la utilitat del moviment o de l’alleujament o satisfacció que 

provoca aquest sobre la sensació concreta. 
 

Podem parlar també d’accions reflexes, que són aquelles que a causa de 

l’excitació del nervi perifèric activen certs músculs o glàndules. Moltes vegades 

es confonen per les que provenen de l’associació, però s’ha de tenir en compte 

                                                 
8 L’aprenentatge es fa en tres plans: a partir d’experiències corporals (percepció inconscient), a 
partir d’experiències anímiques (comprensió, classificació) i a partir d’experiències mentals 
(assimilació i consciència). 
 
9
 En aquesta afirmació i les següents s’ha de tenir en compte que Darwin creia en l’herència dels 

caràcters adquirits, ja que en el moment en que va formular la seva teoria no hi havia els 
coneixements de genètica necessaris com per trobar una altra explicació. Actualment, aquesta 
explicació seria considerada incorrecta, però es contempla en el treball ja que forma part de la 
teoria de Darwin. 
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per a diferenciar-les que són més ràpides que les últimes, ja que no són 

voluntàries i si s’intenten controlar es tornen lentes o fins i tot impossibles (com 

empassar, esternudar, estremir-se, etc). Segurament aquestes accions en un 

principi es complien d’una manera voluntària però que han estat tan fixades per 

la costum que es produeixen sense cap esforç i de manera inconscient.  
 

Per tant, quan una sensació, un desig, etc, ha provocat durant moltes 

generacions un moviment voluntari, hi ha una tendència a fer aquest moviment 

quan se sent la mateixa sensació o fins i tot una de semblant. Aquests 

moviments poden ser reprimits per la voluntat encara que no en la seva totalitat.  

   

2. PRINCIPI DE L’ANTÍTESI: “ Quan es produeix un estat d’ànim directament 

invers a un que està associat a un costum útil, som impulsats 

inconscientment a fer moviments absolutament contraris, per molt inútils 

que siguin.” 

 L’origen d’aquest principi es troba en que la comunicació entre individus de una 

mateixa espècie és una necessitat i expressant una sensació contrària a una de 

concreta amb el gest contrari al que s’associava la segona, aquesta comunicació 

era possible. Això, igual que ha passat amb molts gests de la categoria anterior 

va aparèixer fa molts anys voluntàriament i segons Darwin, la costum ha tornat 

aquests gests hereditaris de manera que són considerats universals. Alguns 

d’ells els fem voluntàriament però sense consciència del seu significat. 

Hem de tenir en compte que si un moviment requereix l’acció de certs músculs, 

quan en fem un absolutament oposat es posa en joc un grup oposat de músculs.  

 

3. PRINCIPI DE L’ACCIÓ DIRECTA AL SISTEMA NERVIÓS: “Quan les nostres 

sensacions són excitades fortament, la força nerviosa que es produeix es 

transmet a altres direccions depenent de les connexions entre cèl·lules 

nervioses i en part de la costum.” 

Quan rebem una gran excitació, la força nerviosa que es produeix en excés es 

dirigeix en unes direccions que depenen de les connexions entre les cèl·lules 

nervioses, buscant el desplaçament i per tant, donant lloc a uns moviments o a 

altres.  
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Però aquest excés d’excitació també pot interrompre el flux d’energia nerviosa, 

com per exemple, quan tremolem. Aquest acte no pot haver estat causat per un 

origen voluntari ja que pot ser fins i tot perjudicial per a nosaltres, a part de que 

es troba en emocions tan diferents com la ràbia, l’alegria, etc. 

La única explicació és que la gran excitació que rebem 

interrompi el flux d’energia que arriba als músculs.  

Els òrgans més afectats per aquest principi són el cervell i el 

cor, ja que hi ha una estreta relació entre ells.  

Moltes vegades, però, els moviments d’aquest principi es 

combinen amb el primer, ja que quan un acte, tal com s’ha dit 

abans, és útil, al cap de les generacions es torna una costum. 

Quan hi ha un excés de força nerviosa aquesta tendirà a 

seguir les vies nervioses més freqüents, que seran aquelles 

que hagin estat més usades a causa de la seva utilitat.  Normalment es dirigiria 

en primer lloc als músculs de la cara i a l’aparell respiratori, desprès als músculs 

dels membres superiors i finalment als inferiors i al cos sencer.  

Segons H. Spencer, quan es produeix una gran quantitat d’energia nerviosa 

aquesta s’ha de gastar d’alguna manera i així es causen moviments i 

pensaments ràpids, activitat glandular o sensacions intenses.  

Per exemple, quan sentim dolor, fem una sèrie de moviments violents i 

desordenats. Això segurament és a causa de dos raons: la força desordenada 

que es desprèn del sistema nerviós a causa de la forta excitació que ha rebut i al 

costum d’actuar d’aquesta manera, ja que el moviment muscular provoca un 

alleujament del dolor i per tant, ens és útil.  

Finalment, hem de tenir en compte que de vegades, el nostre organisme duu a 

terme els moviments que el sistema nerviós associa a una sensació per tal de 

provocar-la, com per exemple el moviment per tal de superar la tristesa, etc.  

 

Tot i així, hi han moviments que no es poden explicar per cap dels tres 

principis.  

Sistema nerviós  
http://www.kalipedia.com/ci

encias-vida/tema/relacion-
coordinacion/graficos-

organizacion-sistema-

nervioso.html 
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3.2.4. Relació d’aquesta amb la comunicació verbal  

La comunicació verbal és una convenció que no té cap semblança amb la realitat i 

que per tant, és molt més abstracta que alguns tipus de comunicació no verbal que 

provenen de períodes més arcaics i es fa més important en el tractament de la 

relació personal. 

Com he dit abans, tota la comunicació és un sistema i per tant hi ha una relació entre 

els dos tipus de comunicació, la qual ha estat estudiada per alguns especialistes.  

Cestero (1999) va establir un marc teòric sobre les diferents relacions possibles 

entre els dos tipus de comunicació.  

- Afegir informació al missatge verbal o matisar-lo: 

o Precisar-ne el contingut o el sentit del missatge verbal 

o Corroborar el contingut  o el sentit del missatge verbal 

o Reforçar el missatge verbal 

o Debilitar-lo 

o Contradir el missatge verbal 

o Amagar-ne el contingut  

- Substituir el missatge verbal 

- Regular la interacció  

- Corregir possibles errors verbals  

- Possibilitar converses simultànies 

 

Hi ha altres classificacions dels punts de contacte entre els dos llenguatges però 

només es tindrà en compte aquesta ja que són molt similars.   

3.2.5. Classificació de la comunicació no verbal 

Dins de la comunicació no verbal trobem diferents categories (segons Cestero, 

1999): 

- Llenguatge icònic:  

o Codis preestablerts com el Morse10, el Braille11 o altres.   

o Tot tipus de comunicació visual no basada en el cos, com serien 

imatges, senyals, símbols, etc. 

                                                 
10 Codi Morse: Mètode de comunicació a partir de seqüències curtes i llargues. 
11 Codi Braille: Mètode d’escriptura i lectura tàctil pensat per a persones cegues. 



  

                     

 

 

 
18

Treball de Recerca: El llenguatge del cos 
La comunicació no verbal: gests i postures 

I. Francesc Ribalta 
Joana Fraxanet Morales 

 

 

 

 

 

- Sistemes bàsics 

o Paralingüístic: Acompanya al sistema verbal i són senyals vocàliques 

no verbals que serveixen per a comunicar alguna cosa, normalment 

complementant el missatge principal. Està molt determinat culturalment 

i per tant s’exclouen característiques personals com tics. 12 

Poyatos va organitzar el parallenguatge en una sèrie de categories.  

� Qualitats primàries: Les característiques personals de l’individu 

com el timbre, el to, etc. Tot i així també es troben condicionades 

per la cultura ( per exemple, el volum de veu llatí és major al dels 

països del nord) i a la situació. 

� Modificadors qualificadors: Alteracions de la veu segons diferents 

factors a causa del control glotal velar, laringe labial i respiratori.  

� Modificadors diferenciadors: Destaquen o 

diferencien una reacció fisiològica o emocional com 

plorar, badallar, etc. Són elements que poden ser 

conscients o inconscients segons si la reacció és 

natural o voluntària però en els dos casos 

comuniquen o qualifiquen el discurs. 

� Alternants: Són produccions sonores, vocàliques o 

consonàntiques on hi trobem les onomatopeies, les interjeccions, 

els sons que tenen grafia pròpia i els que no la tenen, etc. Són 

elements casi lèxics però que no arriben a tenir un significat total. 

Segons la comunitat poden expressar una cosa o una altra i els 

parlants els reconeixen com a part del seu vocabulari. En aquest 

                                                 
12 La definició de parallenguatge de Poyatos és: “ Qualitats no verbals de la veu i els seus 
modificadors i emissions independents casi lèxiques, produïdes o condicionades en les zones 
compreses en les cavitats supraglòtiques (des dels llavis i nares fins la faringe), la laringe i les 
cavitats infraglòtiques (pulmons i esòfag) fins als músculs abdominals, així com els silencis 
momentanis que utilitzem conscient o inconscientment per recolzar o contradir els signes no 
verbals o alternar amb ells, tant en la interacció com en la no-interacció”. 

Codi Braille  
http://www.cim.mcgill.ca/~haptic/laterotactile/papers/

VL-JP-VH-WHC07/ 

Senyal de 

prohibició  
http://www.jocsalairel

liure.cat/educacio-

viaria/product2357 

 

Badall 

http://secciondelporq
ue.blogspot.com 
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apartat també es considerarien els silencis, ja que tenen gran 

importància en la comunicació. 

En el llenguatge escrit les marques paralingüístiques es troben en la 

puntuació i la interpretació que es fa del text.  
 

o Kinèsica: La kinèsica és l’estudi dels moviments corporals significatius, 

incloent en aquest apartat les expressions facials.13 Intenta 

descompondre els microgests que el cos fa per a dur a terme la 

comunicació no verbal i per tant té una visió estructuralista (tot i que no 

es poden tenir en compte els microgests individualment). Fou introduït 

per primera vegada per Ray Birdwhistell i no ha estat gaire utilitzat a 

causa que és molt complicat i a que només s’han aconseguit aïllar molt 

poques estructures.  

� Gests: Moviments amb valor comunicatiu. 

S’inclouen expressions facials i moviments 

corporals. Aquest tema l’estudiaré al proper 

apartat ja que té una gran importància 

l’objectiu del treball. Estan molt influïts per 

la cultura.  

� Postures: Posicions estàtiques del cos 

que poden comunicar conscient o 

inconscientment. Estan condicionades 

per la cultura  i poden senyalar les 

relacions socials i l’actitud  cap al 

interlocutor.  

� Maneres: Forma en que es donen els moviments (com es 

realitzen els gests i les postures). Estarien relacionades amb 

l’energia que intervé en el gest, la intensitat, etc. Aquesta última 

pot variar depenent de: 

o La motivació 

o La creativitat 
                                                 
13 Segons Poyatos (1994) la definició de kinèsica és: “Moviments i posicions de base 
psicomuscular conscients o inconscients, apresos o somatogènics, de percepció visual, audiovisual i 
tàctil o cinestèsia que, aïllats o combinats amb l’estructura lingüística i paralingüística i amb altres 
sistemes  somàtics i objectuals, posseeix un valor comunicatiu intencionat o no”. 

Exemples de postures 
http://www.comunicacionhumanayventas

.com/comunicacionnoverbal/ 

Exemple de gest   
http://www.cristalab.com 



  

                     

 

 

 
20

Treball de Recerca: El llenguatge del cos 
La comunicació no verbal: gests i postures 

I. Francesc Ribalta 
Joana Fraxanet Morales 

o L’estat d’ànim 

o La configuració dramàtica. 

No han estat gaire estudiades tot i que revelen molt sobre la 

forma del gest i per tant de la seva informació.  

 

- Sistemes culturals: Poden actuar sols o modificar o afegir significat als altres 

tipus de comunicació no verbal. És l’estudi de l’ús i la percepció del temps i 

l’espai pels humans. 

o Cronèmic: “Estructuració, concepció i  ús que la societat fa del temps 

com a element biopsicològic i cultural que presta característiques 

específiques a les relacions socials i als elements que es succeeixen 

en la corrent comunicativa, des de síl·labes i gests  fins a la duració 

d’una visita o als intervals entre la recepció d’una carta i la seva 

resposta.” Poyatos  (1972) 

Aquest ús pot ser: 

� Monocrònic: Dificultat de fer vàries coses a la vegada. 

� Policrònic: Tendència a fer vàries coses a la vegada. 

Poyatos també fa una distinció entre: 

o Temps conceptual : Està relacionat amb com les diferents 

cultures estructuren, plantegen i distribueixen el seu 

temps (organització anual, puntualitat...) 

o Temps social: Com es coordina el temps en les relacions 

socials. 

o Temps interactiu: Duració dels altres signes comunicatius 

presents en els encontres interactius i a la producció 

d’activitats interactives (duració d’una abraçada...) i ritme 

a l’hora d’expressar-se. 
 

o Proxèmic: És l’estudi de com els humans usen l’espai (té a veure amb 

el territori en els animals).  

Edward T. Hall va fer un estudi molt minuciós sobre com l’home 

maneja l’espai demostrant que aquest és una necessitat real i biològica 

per als individus. Dóna especial importància a la distància 

conversacional en les diferents cultures i relacions que uneixen als 
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interlocutors.  Aquest fa una classificació per a les distàncies en la 

cultura americana: 

o Distància mínima (0-50 cm): Molta proximitat que pot 

proporcionar contacte físic i transmissió de calor i olors 

corporals. 

o Distància personal (50- 120 cm): És la distància en una 

conversa normal, la transmissió de calor i olors es fa més 

difícil. 

o Distància social (120-170 cm): Només hi ha contacte visual. 

o Distància pública (més de 210 cm): Costa més percebre amb 

els sentits de la vista i l’oïda. 

De totes les anteriors les tres primeres són les que varien segons 

factors culturals i socials. Aquestes variacions poden causar 

malentesos. 

Els signes proxèmics poden modificar, substituir o emfatitzar el 

significat de la resta de comunicació. 

 

- Sistemes físics: Es tracta de comunicació a través d’activitats corporals i hi ha 

molt pocs estudis que els tinguin en compte tot i que influeixen en la 

comunicació. 

- Químiques- glandulars: Com l’olor corporal, les 

llàgrimes, etc.  

- Tèrmiques: El canvi de temperatura, 

l’envermelliment de la cara, etc. 

- Dèrmiques: Les cicatrius, la pell de gallina, etc.  

 

- Signes culturals 

o Aspecte físic: Aparença i relació que fem entre aquesta i la personalitat 

de la persona. L’aspecte físic, però, està condicionat pels patrons de 

bellesa de l’època i està molt estereotipat.  

o Ús d’accessoris, tipus de roba (que donen informació sobre els gustos, 

la cultura, la ideologia, etc) i altres artefactes que són usats per la 

Llàgrima 
http://www.arcobosque.com/diar1108.

htm 
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comunicació conscientment com per exemple els anells de compromís, 

etc. 

o Ambient: L’entorn o context durant l’acte comunicatiu, ja que transmet 

una sensació que pot ser de formalitat, seguretat, etc, que influeix en el 

comportament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots aquests elements poden actuar de manera conscient o inconscient i 

a través del comportament o de l’entorn. 

4. GESTS I POSTURES 

4.1. Definicions  

Els gests són la categoria més estudiada en la comunicació no verbal i tenen en 

compte tan els gests corporals com l’expressió facial, siguin conscients o 

inconscients. Tot i així els diferents autors no han arribat a cap conclusió comuna i 

clara i per això em basaré en diversos estudis per al treball.  

Segons A.Kendon, un gest és: “Tota acció visible que es duu a terme per produir 

una comunicació explícita adreçada a algú altre i feta amb una intenció concreta”. No 

es tindrà en compte aquesta definició ja que no contempla els gests inconscients, 

sinó que es tindrà en compte la següent (Ekman i Günther): 

- Un gest és una acció visible duta a terme conscient o inconscientment, que 

transmet una informació i que té un pla funcional ja que es tracta d’una reacció 

a un estímul amb moviment i un pla expressiu quan parlem del significat 

d’aquest gest.  

Els gests es trobarien en l’apartat de moviment dins del llenguatge corporal ja que es 

basen en el moviment del cos. 

Exemple d'accessoris 
http://www.wikinoticia.com/cat/societa

t-i-tu/psicologia?start=24 
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Les postures, en canvi, podríem dir que són el no-moviment, les fixacions del cos 

que també transmeten informació. 
 

Com s’ha dit abans, els gests i les postures contemplen el moviment corporal. 

Segons Rudolf. V. Laban, aquest moviment (kinèsia) pot adquirir les següents 

formes: 

- Moviment complert: Quan es tracta d’un moviment del cos sencer.  

o Moviment d’avanç: Es tracta del desplaçament del cos, com per 

exemple caminar, córrer, etc. 

o Elevació: Desplaçament vertical: Salts, etc. 

o Gir 

- Postura o quietud: No existeix la quietud total ja que sempre hi ha moviment 

en el cos humà, però podríem dir que una postura és la falta de moviment 

visible. 

- La mímica: Moviments de la musculatura facial que transmeten informació. En 

aquest cas, la considero dins de la gesticulació. 

- Gesticulació: Es tracta dels gests anomenats anteriorment. Els més 

importants són els de les mans i els braços, ja que són els més visibles. 

 

Per tant, en la classificació es tindrà en compte tant la postura o quietud com 

de la gesticulació (on s’hi ha inclòs la mímica).  

4.2. Classificacions dels gests segons alguns autors 

David Efron va fer una classificació de quins aspectes s’han de tenir en compte en 

l’estudi dels gests (manuals i amb el cap): 

- Aspectes espaciotemporals: El gest és un moviment i per tant es tenen en 

compte les característiques espacials i temporals d’aquest. 

- Aspectes interlocutius: Es té en compte el context comunicatiu i a la relació 

amb l’interlocutor. 

- Aspectes lingüístics: Es té en compte el significat del gest. 

o Logicodiscursius: No es refereixen a un objecte o pensament sinó que 

formen part del procés mental: 

� Gests bâton: Gests manuals que marquen el ritme i acompanyen 

la conversa.  
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� Gests ideogràfics: Es traça a l’aire la direcció del pensament. 

o Objectius: El seu significat és independent del missatge verbal. 

� Díctics: Apunten a alguna cosa que està visualment present. 

� Pictogràfics: Representen imatges.  

o Iconogràfics: Forma de l’objecte. 

o Quinetogràfics: Representen el moviment. 

o Emblemàtics o simbòlics: Representació sense cap 

similitud a l’objecte o moviment. 

 

Ekman i Friesen fan una classificació basada en l’anterior que també té en compte 

l’ús (context) i l’origen. 

- Emblemes: Gests adquirits d’una cultura específica i emesos intencionadament 

i conscient. Es poden aprendre i ensenyar. Tenen un sentit determinat (i per 

tant es podrien expressar en paraules). Poden substituir o repetir el missatge 

verbal.  

o Dins d’aquesta categoria trobaríem els següents (classificats per Rebel 

Günther) 

� Gests mímics: Imiten la realitat. 

� Gests esquemàtics: Són una abreviatura dels anteriors. Es 

persegueix ressaltar la característica principal del que es diria si el 

missatge fos verbal, donant així a entendre el significat complert. 

� Gests tècnics: Usats en determinades professions o situacions, 

normalment quan el llenguatge verbal és impossible. 

� Gests codificats: Moviments que només comprenen un grup 

concret de persones, els gests solen tenir un sol significat. Un 

exemple seria el llenguatge dels sords. 

� Gests simbòlics: Acostumen a tenir un significat diferent de la 

realitat a la qual es refereixen ja que s’han format per abstracció 

d’aquesta. 

- Il·lustradors: Acompanyen el discurs, emfatitzen o il·lustren el complement 

verbal.  Són semblants als elements logicodiscursius o objectius de la 

classificació anterior. Poden estar units a la conversa verbal o simplement 
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puntuar o fer de suport a aquesta. Són signes conscients apresos per imitació i 

usats de forma intencionada (menys que els emblemes). 

- Indicadors d’ànim: En aquesta categoria trobaríem les expressions facials 

expressives i d’altres gests. Manifesten l’estat d’ànim de l’individu i no 

acostumen a tenir intenció comunicativa conscient (encara que es poden usar 

de forma intencionada). 

- Reguladors: Regulen la interacció entre els interlocutors mantenint la conversa 

i regulant les intervencions. Són involuntaris i espontanis però fàcils de 

percebre.  

- Adaptadors: Són adaptacions de la conducta apreses i que fem 

automàticament i de forma no intencionada.  

o Autodirigits: Manipulen el propi cos (fregar-se el cap o les mans...) 

(moltes vegades no són acceptats socialment). Quan s’allunyen del cos 

acostumen a significar defensa o afecte i quan s’apropen a ell, 

protecció, higiene o intimitats pròpies. 

o Heterodirigits: Usats en la relació interpersonal (saludar, etc).  

o Dirigits a objectes: Manipulació d’objectes (s’aprenen normalment en 

un període tardà de la vida). 

 

Normalment els gests poden pertànyer en més d’una de les categories anteriors ja 

que acostumen a tenir significats variats (a part dels emblemes, que són totalment 

conscients). 

4.3. Escala de credibilitat segons Desmond Morris 

El llenguatge corporal, com ja s’ha comentat vàries vegades, pot ser conscient o 

inconscient. Segons si un gest és més conscient o no, també es pot classificar 

segons el següent: 

- Succés: Inconscient. 

- Acció: Mig conscient, mig inconscient. 

- Configuració: Totalment conscient. 

Si és conscient, el podem controlar i podem falsificar-lo i per tant no mostrarà la 

intenció real de la persona. A partir de la classificació següent podem saber quins 

són els tipus d’expressions menys controlables i fiables. 
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- Senyals autònomes: Són incontrolables i per tant són les 

més creïbles. Serien exemples envermellir-se, etc. 

- Senyals amb les cames i els peus: Són poc controlables 

ja que no ens hi fixem. 

- Moviments de la pelvis i el tronc: Són controlables i per 

tant poden falsificar. 

- Gesticulació inconscient: És creïble però molt difícil de 

diferenciar de la conscient, la qual no ho és. 

- Gests intel·ligibles: Són conscients i per tant poden mentir 

com ho faria el llenguatge verbal. 

En els dos últims s’hi tenen en compte també les expressions facials.  

4.4. Emissió i percepció d’estímuls 

La comunicació no verbal es basa en la manifestació d’estímuls (que no sempre són 

accions) i la percepció d’aquests simultàniament.  

La percepció es duu a terme mitjançant els diferents sentits14, i la manifestació, quan 

és una acció, es duu a terme mitjançant l’aparell locomotor.  

Es poden transmetre estímuls: 

- Dèbils: Provoquen un efecte estimulant. 

- Forts: Provoquen l’adaptació. 

- Massa forts: Provoquen la paralització o destrucció. 

El procés de percepció que es duu a terme és el següent: 

1. Percepció de l’estímul (rebre la informació). 

2. Classificació inconscient i intuïtiva d’aquest (temps d’incubació). 

3. Es detecta conscientment (fase d’il·luminació).  

4. Reacció a aquest estímul en idees que es traspassaran a fets. 

5. Es verifica la procedència o improcedència de la reacció (fase de reflexió). 

6. Es duu a terme una resposta. 

                                                 
14 Gust, olfacte, tacte, oïda i vista.   

Mentida  
http://calsotadaconnection.blog
spot.com/2008_11_01_archive.

html 
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4.5. De què depenen els gests? 

1. De les condicions anatòmiques de l’individu, ja que segons aquestes podrà 

expressar-se d’una manera o una altra. 

2. Del caràcter de l’individu i de si és extravertit o introvertit. 

3. Del sexe, ja que el moviment és diferent en homes o dones. 

4. De l’entorn en el qual ens trobem, és a dir, el context. 

5. Del significat funcional del gest, és a dir, que pot ser causat per un estímul 

biològic intern i no transmetre un significat expressiu. 

6. Dels hàbits. 

7. Del ritme i de l’energia de la persona. 

4.6. Sistemes d’estudi de la comunicació no verbal 

4.6.1. Els sistemes de codificació d’expressions facials 

A partir dels anys 7o van començar a aparèixer alguns estudis sobre la comunicació 

no verbal. Alguns d’aquests estudis pretenien corroborar l’existència de les sis 

emocions facials que es trobaven als treballs de Darwin, i ho van fer a partir sistemes 

de codificació d’expressions no verbals. Els  més importants foren el MAX de Izard 

(Màxima discriminació del moviment facial) i el FACS d’Ekman i Friesen (Facial 

action coding system). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests sistemes permeten avaluar l’expressió facial de les emocions a partir de 

l’acció combinada d’una sèrie d’unitats d’acció específiques15, tot i que tenen en 

                                                 
15
 Activitat d’un o varis músculs facials que atorguen un canvi en l’aparença facial. 
 

Exemple de FACS (AU)  
http://www.ecse.rpi.edu/~cvrl/tongy/aure
cognition.html 
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compte que el reconeixement de les expressions també està influït pel context i 

l’observador, fet que fa que els resultats no siguin totalment fiables. 

El llibre de FACS conté quatre blocs diferents que contindrien la informació següent: 

• 1r bloc: Funcions de l’emoció, anàlisis de l’experiència emocional  i explicació 

de les 6 emocions bàsiques. 

• 2n bloc: Història dels estudis de la comunicació no verbal (en concret des de 

Darwin fins als sistemes de codificació). Aspectes teòrics i conceptuals de les 

emocions bàsiques i feedback facial. 

• 3r bloc: Es descriuen les 6 emocions mitjançant el FACS  

• 4rt bloc: Es descriuen 27 unitats d’acció (UA)  

 

No s’ha trobat informació sobre el MAX, però la diferència entre els dos és que el 

MAX està basat en els músculs utilitzats mentre que el FACS també té en compte la 

intensitat, duració, unitats d’acció... 

4.6.2. Sinergologia 

La sinergologia és la lectura dels gests, és a dir, del subtext que 

acompanya o contradiu el text. És una disciplina iniciada per 

Philippe Turchet, que té el seu propi estudi de les expressions 

no verbals i de com interpretar-les.  

Part de la classificació d’aquest treball contindrà informació 

extreta d’aquesta disciplina. 

Philippe Turchet considera que en el comportament humà hi 

ha filtres que permeten a l’home desenvolupar-se en societat i ser fred (no sucumbir 

en els sentiments). Això últim es fa a partir de tres tipus de mentides imposades per 

l’educació que rebem: 

• Mentida de la sobreestima: Mostrar que tens una autoestima més elevada de la 

real per aconseguir que se’t valori més. 

• Mentida de l’assentiment: No contradir per a evitar problemes o discussions. 

• Mentida per omissió: Ometre fets per a quedar millor. 

Philippe Turchet  
http://www.plataformaeditori
al.com/cont/autores/autores_s

ola_es.php?idField=14&table

=autores 
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• Segons l’autor el cos no segueix aquest comportament i a partir d’aquest podem 

descobrir les mentides anteriors i veure la realitat. Això ho podem fer si som 

capaços de captar i desxifrar els micromoviments. 16 

• Les microfixacions acostumen a mostrar concentració. 

• Les microcarícies mostren benestar. 

• Els micropicors (que no són picors orgànics) acostumen a mostrar malestar, que 

pot estar provocat per una mentida i per tant són una bona manera de captar-

les.  

 A partir d’aquesta informació Philippe Turchet fa un recull de cada tipus de 

micromoviments en cada part del cos explicant-ne el significat.  

5. CLASSIFICACIÓ17 

La següent classificació ha estat extreta de diverses fonts i configurada segons els 

gests que s’han considerat més importants, per tant no els contempla tots però sí els 

més importants. El significat de cada gest, com s’ha dit anteriorment, és molt relatiu i 

depèn en gran part del context. És per això que no ha de ser considerada universal 

ni totalment fiable. Aquest fet és a causa que aquest tema no és una ciència prou 

exacta com per a poder fer una classificació única.  

Els gests estan classificats segons la part del cos. 

Aquesta classificació s’utilitzarà posteriorment a la part pràctica en l’anàlisi d’una 

entrevista. 

6. ENTREVISTA A L’ALEIX ALBAREDA18 
 

En l’elaboració d’aquest treball també s’ha dut a terme una entrevista a l’Aleix 

Albareda, un actor professional, al qual se li han demanat opinions i informació 

sobre la comunicació no verbal des de la perspectiva d’actor. 

La comunicació no verbal és molt important en el teatre i la televisió, tot i que no es 

dóna especial importància a les o gests concrets teories (tot i haver-ne algunes), 

sinó que tot es duu a terme d’una manera més aviat intuïtiva. 

 
                                                 
16
 Els micromoviments estaran indicats en la classificació. 

17 La classificació i un conjunt de criteris per a poder aplicar-la es troben en l’annex tot i ser de 
elaboració pròpia, ja que són un mitjà utilitzat per a la part pràctica i no un fi en elles mateixes.  
18
 Vegeu l’entrevista complerta a l’annex. 
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La part pràctica es troba dividida en dos apartats que corresponen a dos temes 

diferenciats. 

7. ENQUESTES 

En aquest apartat de la part pràctica s’ha dut a terme una enquesta a 30 persones 

de 13 a 72 anys i amb diferents ocupacions en la qual hi havia fotografies de l’Elis 

Colell que expressaven les sis emocions universals segons Darwin i d’altres sis 

emocions o estats que són més difícils de reconèixer. 19 

També hi havia una sèrie de preguntes sobre la comunicació no verbal en general. 

7.1. Buidatge de les enquestes  

De cadascuna de les fotografies se n’ha extret la informació i se n’ha fet un gràfic. La 

part lila és la que correspon a la resposta esperada. 

A partir de la informació del gràfic s’ha deduït la causa del resultat de cadascun dels 

casos. En cada una de les fotografies de les emocions universals també s’hi troba 

una descripció de l’expressió corporal de l’emoció que hi correspon. 

De les preguntes es fa un comentari sobre les diferents respostes obtingudes en 

l’enquesta, tenint en compte la resposta que s’esperava segons les teories que s’han 

publicat sobre el tema i el que la mostra ha contestat majoritàriament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19
 Es pot trobar un model de l’enquesta (on es poden veure les fotografies amb qualitat) a l’annex i 

el conjunt d’enquestes contestades serà lliurat amb el material que s’entregarà juntament amb el 
treball.  
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Emocions universals: Són aquelles que Darwin va classificar com a emocions 

principals a causa de que són fàcils de reconèixer independentment de la cultura per 

la seva expressió característica.  

Tristesa

94%

3%3%
Tristesa

Preocupació

Enuig

 

 

Ira

94%

3%

3%

Ira

En blanc

Por

 

Por

63%

37%
Por

Sorpresa

 
 

“El rostre es torna més pàl·lid, els músculs es 
dilaten, les parpelles s’abaixen, El cap 

s’abaixa cap al pit, i els llavis, la mandíbula 
inferior i les galtes s’inclinen cap a baix, 

donant la sensació d’allargar la cara. 
Els ulls també es tornen menys expressius i 

menys brillants. Les celles s’eleven per la part 
interior. Llavors apareixen unes arrugues al 

front.  Finalment, aquestes dos últimes 
contraccions porten al descens dels extrems 

de la boca.” 
La majoria dels enquestats ha relacionat la 
tristesa a aquesta fotografia, tal com 
s’esperava tenint en compte que és una 
emoció universal. 

“Pot expressar-se de maneres molt 
diferents però normalment es caracteritza 
per les parpelles i la boca molt obertes, ja 
que aquesta posició preparava el rostre 
per a cridar i veure-hi millor. El individu 
també pot ser afectat per tremolors.” 

 

La majoria dels enquestats han 
relacionat la por a aquesta fotografia, 
tot i que aquesta emoció ha estat molt 
confosa amb la sorpresa a causa de la 
seva semblança. 

“El rostre s’envermelleix o es torna més blanc, 
a causa de la retenció de la circulació. 
La respiració es fa forçosa i els narius 

s’aixequen i es dilaten. 
Els dents es premen i els moviments dels 
músculs es tornen més violents i ràpids. 

La mirada es fixa en allò que causa la ira i tant 
els ulls com les celles adquireixen una 

inclinació cap al centre. “ 
La majoria dels enquestats hi ha 
relacionat la ira, tal com s’esperava tenint 
en compte que és una emoció universal. 
S’ha confós amb la por potser a causa de 
la tensió que també provoca aquesta.  
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47%
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Fàstic, rebuig

Tristesa
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En blanc

 
 

Alegria

100%

 
 
 
 

“No té una expressió fixa ja que hi ha molts 
tipus de dolors, però normalment es 

acompanyat per tremolors i tensió a tot el cos, 
la qual pot provocar una inclinació de les 

celles, tancament dels ulls, etc.” 
 

El dolor ha estat, de les expressions 
universals, la menys reconeguda, ja que 
l’ha encertada menys d’un 50% de la 
mostra. La causa d’això segurament és 
que no té una expressió fixa i concreta, tal 
com diu la seva descripció. Ha estat 
confosa amb la tristesa, la ira, la por o el 
fàstic a causa de trets semblants com la 
tensió, etc. 

 
“Els parpelles es tanquen per evitar veure allò 
que causa fàstic. Els llavis es posen tensos i el 
superior s’aixeca. El nas sol arrugar-se i el cap 

es gira cap a un costat.” 
 

La majoria dels enquestats han relacionat 
el fàstic a aquesta fotografia, tal com 
s’esperava a causa de que és una emoció 
universal. S’ha confós una mica amb la 
tristesa, fet que potser és a causa de que 
les dues expressions contemplen 
l’abaixament dels ulls. 

“Normalment és acompanyada per 
expressions semblants al somriure, que per 

tant, comporten un aixecament de les 
comissures dels llavis i també de les galtes i la 

cara en general. Les celles es relaxen i 
s’eleven una mica, fet que pot provocar 

arrugues lleus al front.” 
 

El total dels enquestats ha relacionat 
l’alegria a aquesta fotografia i per tant ha 
estat reconeguda pel 100% de la mostra. 
Això pot ser a causa de que l’aixecament 
de les comissures dels llavis és un tret 
molt significatiu que tothom reconeix. 
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Emocions no universals20: Emocions no considerades per Darwin. Són més 
relatives i no tenen una expressió tan concreta.  
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Arrogància
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20 Les anomenades emocions no universals d’aquest apartat no es poden considerar totalment 
emocions, sinó que n’hi ha algunes que són estats o sentiments. Aquest fet és a causa de que 
només les emocions universals són emocions com a tal i per tant les altres són més relatives.  

 
“S’ha inclòs en l’entrevista per a poder-lo 
comparar amb la resta, tot i que no es pot 
aconseguir un estat total d’inexpressió.” 

 
Més d’un 50% dels enquestats ha 
reconegut l’estat normal de la persona 
tot i no conèixer-la.  

 
“Semblant a la ira o al fàstic (de les 

emocions universals).” 
 

Un 40% dels enquestats ha relacionat 
l’expressió amb l’arrogància. S’ha 
confós sobretot amb la 
impertorbabilitat i la indignació, però 
també per la reflexió o la desconnexió.  

 
“Es semblant a la por (dins de les 

emocions universals).” 
 

Més del 50% dels enquestats ha 
relacionat la fotografia amb la 
sorpresa, i per tant ha estat una 
emoció reconeguda tot i no ser 
universal.  
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“És semblant a la por o la tristesa.” 

 
 Ha estat un estat molt poc 

reconeguda i s’ha confós per molts 
estats emocionals diferents (sobretot 
reflexió i resignació). Només un 10% 
dels enquestats l’ha relacionat amb la 

timidesa. 

 
“És un estat o sentiment molt relatiu que 

comporta emocions que hi estan relacionades” 
 

Aquest sentiment s’ha confós 
principalment per la timidesa o la 

il·lusió, les quals hi estan relacionades 
i per tant pot ser que la fotografia les 

expressi. Només un 25% 
aproximadament ha reconegut el 

sentiment com a tal. 

 
“Es pot confondre amb la tristesa entre 

altres.” 

 
Aquest estat s’ha confós per 

l’inconformisme (41%) o la tristesa 
(20%) i només un 20% l’ha reconegut 

com a avorriment. 
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Quina part de la comunicació és més important, la verbal o la no verbal? 

Un 60% dels enquestats respon que la comunicació no verbal és més important. Un 

23,3% que ho és la comunicació verbal i un 16,6% que les dues ho són per igual. 

Del 60% anterior, la majoria expressen que la comunicació no verbal és important en 

un 60% del missatge i la verbal en un 40%, mentre que del 23,3% la majoria 

expressen que un 40% del missatge correspon a la comunicació no verbal i un 60% 

al missatge verbal.  

La resposta correcta, si es té en compte la teoria d’Albert Mehrabian, és que un 

10% aproximadament del missatge correspon a la comunicació verbal i la resta a la 

no verbal, i per tant té més importància aquesta última.  

 

Quines són les imatges més difícils de relacionar amb una emoció? 

La imatge que s’ha considerat difícil per els enquestats ha estat la corresponent a 

l’arrogància. A més d’aquesta, també s’han considerat difícils l’avorriment, la 

timidesa, l’estat normal i per últim el dolor.  

Totes corresponen a les emocions no universals menys la última, que correspon a 

les emocions universals i per tant hauria de ser fàcil de reconèixer. Aquesta dificultat 

pot ser deguda a la expressió més relativa i menys característica d’aquesta emoció.  

La imatge considerada més fàcil de reconèixer ha estat l’alegria, i després d’aquesta 

la por. 

Totes són emocions universals amb trets molt significatius. 

 

Quina creus que és la causa d’aquesta dificultat? 

La majoria de respostes contemplaven la mala qualitat de la imatge, la falta de 

paraules exactes, la semblança entre les expressions, la falta de context, que són 

poc evidents, freqüents o expressives, que són massa generals, que mai ens fixem 

en les expressions o que es tracta d’una actuació i per tant no són totalment certes.  

 

Creus que les emocions anteriors són universals? 

Un 96,6% dels enquestats ha contestat que sí i un 0,4% que no.  

Les emocions anteriors són generalment universals ja que tot i ser més o menys 

difícils de reconèixer, no estan relacionades amb signes culturals.  
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On té origen la comunicació no verbal? 

Un 83,3% dels enquestats ha marcat la cultura com a un dels orígens i per tant, la 

majoria de gent creu que la cultura és la que més condiciona la comunicació no 

verbal.  

Un 26,6% dels enquestats ha marcat l’herència genètica com a un dels orígens, i per 

tant aquest origen no ha estat contemplat per la majoria de gent.  

Un 63,3% dels enquestats ha marcat les experiències personals com a un dels 

orígens de la comunicació no verbal. 

Els tres orígens anteriors són correctes, ja que segons Ekman, depenent del gest 

analitzat, l’origen pot ser qualsevol d’aquests tres.  

7.2. Conclusions sobre les enquestes 
 
En l’apartat de relacionar fotografies amb l’emoció corresponent, les fotografies que 

corresponien a una emoció universal han estat  majoritàriament reconegudes per 

més gent que les altres. L’alegria, la tristesa i la ira han estat les que han causat 

menys confusió, i el dolor ha estat la més difícil de relacionar dins d’aquest apartat.  

De les fotografies que no corresponien a una emoció universal les més reconegudes 

han estat la sorpresa i l’estat normal, seguides per l’arrogància. La timidesa, 

l’avorriment i l’enamorament han estat les menys reconegudes.  

Aquest resultat dóna a entendre que tal com s’esperava les emocions universals 

tenen trets més característics que les no universals exceptuant el dolor, que ha 

resultat ser més difícil de relacionar. Tot i així, en general, la falta de context fa la 

tasca més difícil. 

Referent a les preguntes, ja s’han comentat els resultats en cada apartat. 

La gent en general té una informació molt bàsica sobre la comunicació no verbal ja 

que les preguntes més intuïtives s’han respost correctament per la majoria de gent 

mentre que aquelles que contemplaven informació sobre una teoria com el tant per 

cent d’importància de cada tipus de comunicació o l’origen de la comunicació no 

verbal no s’han contestat tal com s’esperava. 
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8. ANÀLISI D’UNA ENTREVISTA 
 
En aquest apartat de la part pràctica es pretén aplicar la classificació a un context 

real, que  en aquest cas és una entrevista a Clara Corominas Gener, una noia de 

17 anys, amb preguntes sobre el seu estat actual i diferents opinions generals21. 

D’aquesta entrevista s’han extret diversos fotogrames22 dels quals podem analitzar 

gests, relacionar-los amb la pregunta que s’estava responent en aquell moment i 

veure si el seu significat concorda amb aquesta. 

La situació durant l’entrevista és en una habitació tancada amb la càmera al davant, i 

el temps durant el qual es duu a terme l’interlocutor fa diferents preguntes que ella 

no sabia abans de l’entrevista i a les quals ha de respondre amb normalitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 L’entrevista es troba a l’annex.  
22 El vídeo del qual s’han extret el conjunt de fotogrames es troba amb el material que es lliurarà 
juntament amb el treball.  
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8.1. Fotogrames 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTEXT: Abans de començar l’entrevista. 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La posició separada de les cames expressa  que 
està relaxada o que es controla. 

- La posició de les mans, que es troben agafant-se i 
sobre la part inferior del cos, indica cert control i 
inseguretat respectivament. Al trobar-se a la part del 
davant del cos, també pot indicar humilitat respecte 
a l’interlocutor. Aquesta posició es present en la 
major part de la conversa. 

 

CONTEXT: No sap què contestar a la pregunta “què 
t’agrada fer?”. 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La mirada es dirigeix amunt, indicant que intenta 
pensar o recordar (ho repeteix molts cops en 
l’entrevista). 

- Les mans  obertes se separen de la part inferior del 
cos indicant certa franquesa al mateix moment en 
que nega amb el cap dissimuladament per a 
expressar que no sap què contestar. 

- Les espatlles mig caigudes indiquen un cert dubte.  

CONTEXT: Troba la resposta a la pregunta anterior i 
expressa que li agrada la música. 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Torna a separar les mans obertes del cos indicant 
franquesa. 

- Fa un gir ràpid del cap dirigit a un costat, fet que 
indica un cert interès, segurament dirigit a la música.  

- Les comissures dels llavis s’aixequen indicant certa 
felicitat, possiblement a causa d’haver trobat la 
resposta. 
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CONTEXT: Continua la resposta interior amb un comentari 

irònic expressant “m’agrada estudiar”. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Tant la posició aixecada de les celles com la posició 

girada del cap en direcció a un costat indiquen incredulitat 

cap allò que ha dit, ja que és una ironia.  

 

CONTEXT: Respon a la pregunta “què està estudiant” i 
fingeix presumptuositat quan diu “però jo em superaré i 
trauré bones notes”. 
 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En el primer fotograma, la seva mirada, que puja de 
dalt a baix, juntament amb les celles amunt indiquen 
certa arrogància. Tot i així la posició de les celles, 
juntament amb el somriure que intenta amagar, 
també podria indicar incredulitat, ja que no creu que 
allò que diu sigui cert.  
Les mans es freguen, fet que també indica 
presumptuositat. 

- En el segon fotograma, la posició de les celles és 
semblant a la ira, però en aquest cas indica 
determinació a fer alguna cosa..Fa un somriure de 
satisfacció. 
La posició de les seves mans, tancades en forma de 
puny i amb els braços doblegats, indica imposició i 
seguretat en la seva afirmació.  

CONTEXT: Respon a la pregunta “què vols fer en un 

futur?” 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En aquest moment de l’entrevista creua les cames 

de manera tancada, fet que indica tensió.  

- Una certa inseguretat també es pot veure en la 

posició de les seves mans, ja que les amaga.  
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CONTEXT: Durant la resposta a la pregunta anterior.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En aquest moment duu a terme una microcarícia dirigida 

al nas, fet que en principi s’hauria d’interpretar com a que 

amaga alguna cosa. Tot i així, es possible que només 

signifiqui una certa incomoditat. 

 

CONTEXT: Continuació de la resposta 
anterior. En el primer fotograma parla sobre 
el fet d’imaginar.  
En el segon, parla del present: “ara estic 
fent...” 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Durant tota la entrevista, duu a terme 
moviment amples amb els braços 
que demostren una certa seguretat, i 
la majoria dels quals pretenen 
il·lustrar allò que s’explica. 
 

CONTEXT: Està esperant la pregunta següent. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Duu a terme una miocrocarícia al nas, que 

possiblement vol dir que amaga alguna cosa en el 

sentit de que està pensant en una altra cosa. La 

direcció del cap i de la mirada, que es troben una 

mica cap al costat, corroboren aquesta suposició.  

 

CONTEXT: Mentre explica què ha fet 
aquest estiu. 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Duu a terme dos micropicors que 

indiquen una suposada irritació, tot 

i que no se’n pot saber la causa. 

Aquests micropicors són a la nuca i 

al nas.  
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CONTEXT: Explica quin és el tema del seu treball de 

recerca.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- A l’hora d’intentar recordar com explicar el tema, 

mira amunt. També col·loca les mans apuntant cap 

a ella, fet que indicaria que el treball de recerca és 

seu, l’està fent ella.  

 

CONTEXT: Mentre respon la pregunta anterior.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En un moment donat es puja les mànigues, fet que 

seria equivalent a manipular la vestimenta de la part 

superior del cos i que indica una certa relaxació o 

benestar en relació a la situació, i per tant es troba bé 

amb aquest tema.  

 

CONTEXT: No està segura de la data en la qual va marxar 
de vacances i ho demana a l’interlocutor.  
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La mirada amunt indica un intent de recuperar 

aquesta informació. El llavi inferior es troba mig 

aixecat, fet que indica que té un dubte, i les 

espatlles s’eleven i es tiren endavant en un intent de 

demanar ajuda.  

-  

CONTEXT: Expressa que porta bé el treball de recerca.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La posició de les mans, que es troben obertes i se 

separen una mica de les cames, indica franquesa.  

- Tot i així, la mirada baixa i una espatlla una mica 

més aixecada que l’altra expressen cert dubte o 

inseguretat a la seva pròpia afirmació.  
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 CONTEXT: Expressa la sorpresa que va tenir quan es va 

adonar d’una feina que havia de fer.   

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Les celles amunt i els ulls molt oberts il·lustren la 

sorpresa que v tenir en aquell moment. 

- Les mans l’ajuden a expressar millor el que va 

passar.  

CONTEXT: Comença a respondre a la pregunta “quins han 

estat els moments més emocionants a la teva vida?”  amb 

la frase “és una tonteria eh, però...” 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Desplaça el tronc cap a un costat indicant cert desig 

d’evadir-se a l’hora de respondre.  

 

CONTEXT: Explica moments amb persones importants 

que “sempre se’t queden gravats”. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Amb la posició de les mans (tancades i dirigides cap al 

cos) indica possessió, autoafirmació d’ella mateixa de 

manera exagerada per a il·lustrar allò que diu.  

CONTEXT: Aclareix una informació que l’interlocutor ha 

entès malament.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La mà oberta dirigida cap a fora del cos indicaria el 

desig de contacte, en aquest cas de comunicació,  amb 

el interlocutor.  
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CONTEXT: Explica una situació amb les seves amigues. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La manipulació de la goma que tenia al canell 

demostra desig d’evadir-se. 

CONTEXT: Explica moments agradables de quan era 

petita. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Les microcarícies dirigides al cabell indiquen, entre 

altres, la imatge d’un record agradable, el qual vindria 

donat pel que està explicant en aquest moment.  

CONTEXT:  Mentre se li pregunta quins han estat els 
moments més estressants de la seva vida. 
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La direcció recta de la mirada indica interès en la 
pregunta i per tant escola al seu interlocutor.  

- El contacte llarg amb la mirada també expressa 
atenció i interès. 

- El fet de que es mossegui els llavis pot expressar 
dubte i reflexió, ja que segurament pensa en la seva 
resposta. 

CONTEXT:  Parla sobre moments estressants que ha 

sofert.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La posició aixecada del llavi superior indica un cert 

menyspreu o rebuig cap a aquests moments.  
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CONTEXT:  Continua responent a la qüestió anterior.   

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- El micropicor a una zona pròxima a l’ull podria 

indicar una certa contradicció.   

CONTEXT:  Respon a la pregunta “quines són les 

persones més importants per tu?”   

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- El micropicor sobre la roba de la part inferior del cos 

indica inseguretat o timidesa a l’hora de respondre, 

segurament a la intimitat que suposa aquesta 

pregunta.    

CONTEXT:  Mentre explica la relació amb el seu germà.  
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La micropicor a la barbeta indica dubte, potser 

relacionat amb algun aspecte que no sap si citar o 

algun altre fet.  

- La mà, que forma un puny, indicaria atac o defensa, 

ja que en aquest moment explica que es barallaven 

de petits.     

CONTEXT:  Mentre parla d’una persona que li importa 
molt.  
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La posició aixecada de les espatlles, que 
s’aproximen al cap, indica timidesa. 

- El micropicor continuada al braç, que seria una 
micropicor sobre la meitat superior del cos, indicaria  
la inseguretat o incomoditat que li provoca parlar 
d’això.  

- Més tard hi haurà un micropicor a la nuca, que pot 
indicar irritació al parlar d’aquest tema.  
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CONTEXT:  Mentre se li pregunta què considera important 

i què li agrada fer.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Tant la mirada baixa com el fet d’agafar-se els 

cabells indiquen desconnexió o distracció, per tant, 

en aquest punt de l’entrevista  descansa durant un 

instant per a tornar a concentrar-se després. 

CONTEXT:  Expressa que li agraden les persones que són 

elles mateixes.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- La microcarícia al cabell podria indicar la imatge 

d’un record agradable, que podria estar relacionat 

amb alguna persona que posseeixi la qualitat de la 

qual parla.  

CONTEXT:  Expressa que no li agraden les persones 

falses.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Mentre expressa aquesta opinió fa un dissimulat  i 

inconscient moviment de negació amb el cap, amb 

el qual la reforça.   

CONTEXT:  Expressa que li encanta la música.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Els ulls tancats o amb les parpelles molt baixades 

indiquen, entre altres, modèstia, que segurament va 

dirigida a la música ja que en aquest moment la 

situa en una posició de molta importància.   



  

                     

 

 

 
46

Treball de Recerca: El llenguatge del cos 
La comunicació no verbal: gests i postures 

I. Francesc Ribalta 
Joana Fraxanet Morales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTEXT:  Parla de que es va sentir orgullosa de poder 

actuar en una pel·lícula.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En aquest moment aixeca el tronc, fingint imposar-

se, per demostrar l’orgull o satisfacció del qual està 

parlant.    

CONTEXT:  Procés durant el qual fa una 
broma i la desmenteix.   
EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- En el primer fotograma la posició 
de les celles indica incredulitat, i 
per tant està dient una mentida. A 
més a més, està somrient. 

- En el segon fotograma la posició de 
les mans (obertes i en cap a fora 
del cos) indica franquesa.     

CONTEXT:  Acaba la broma anterior.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Una micropicor a la parpella superior de l’ull pot 

indicar el fet de no voler admetre alguna cosa. 

Aquesta podria estar relacionada amb la broma que 

ha fet anteriorment.      

CONTEXT:  No sap que respondre a la 

pregunta “Què no t’agrada d’una 

persona?” 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Duu a terme una micropicor al nas, que 

pot indicar irritació a causa de la pregunta. 
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CONTEXT:  Està pensant en la resposta a la pregunta 

anterior. 

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Tant la mirada dirigida amunt com la microfixació de la 

mà a la barbeta indiquen reflexió.  

CONTEXT:  Parla de les característiques que no li agraden 

d’alguna persona.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Aixeca el llavi superior en senyal de menyspreu cap 

a aquesta característica. 

- Amaga les mans entre les cames, segurament això 

indica un cert nerviosisme o incomoditat.   

CONTEXT:  Un cop acabada l’entrevista.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Es tapa la cara, segurament en senyal d’incomoditat 

cap a tota la situació anterior.    

CONTEXT:  Un cop acabada l’entrevista.  

EXPRESSIÓ CORPORAL: 

- Relaxa les cames i inclina el tronc endavant, 

segurament a causa del fet que l’entrevista formal 

s’ha acabat i pot tornar a establir un vincle amb 

normalitat amb el interlocutor.  
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8.2. Conclusió sobre l’anàlisi de l’entrevista 

Durant l’anàlisi de l’entrevista la majoria de gests duts a terme estaven contemplats 

en la classificació i el significat del gest es podia correspondre al significat d’allò que 

es deia verbalment en un moment donat. 

Tot i així tot el que conté aquest anàlisi és hipotètic ja que no es pot saber del cert 

que un gest expressi una cosa o una altra a causa de la similitud i la varietat de 

significats de cadascun d’ells.  
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9. CONCLUSIÓ 

Durant l’elaboració d’aquest treball, tant en la part pràctica com en la part teòrica, he 

pogut extreure una sèrie de coneixements i conclusions sobre el tema de la 

comunicació no verbal, ja que en un principi era un tema desconegut per mi. 

Primerament, durant l’elaboració de la part teòrica del treball, he pogut comprovar 

que la comunicació no verbal és un tema molt extens i relatiu. El concepte de 

comunicació no verbal, el qual encara és inexacte, conté una sèrie d’apartats i 

subapartats molt extensa i en cadascun d’aquests s’hi troben moltes teories que 

contemplen el tema des de diferents perspectives i per tant, arriben a conclusions 

completament diferents.  

En aquest apartat, pretenia situar-me en el tema i comprovar la hipòtesi de que la 

comunicació no verbal té una gran importància en la comunicació total i està 

condicionada pel context i culturalment.  

Tant la teoria d’Albert Mehrabian com la informació extreta de l’entrevista amb 

l’Aleix Albareda m’han permès corroborar la primera hipòtesi de que la comunicació 

no verbal té una gran importància. Tot i així, el fet que un 23% de les persones 

enquestades han respost que era més important la comunicació verbal i l’entrevista, 

també m’han donat a entendre que tot i ser una part molt important de la 

comunicació, com que és principalment instintiva i no és tan exacta com la 

comunicació verbal es considera de manera diferent i no se li dona la importància 

que li pertoca.  

Els aspectes que condicionen la comunicació no verbal o orígens d’aquesta estan 

considerats diferent segons la perspectiva amb la qual s’estudiï. Tot i així, es podria 

dir que la comunicació no verbal en general pot estar condicionada, segons el gest 

del qual s’està parlant, per la cultura, l’herència genètica i les experiències personals 

(segons Ekman). Darwin en fa una classificació diferent en la qual contempla 

l’herència genètica i els diferents apartats que hi ha en aquesta.  En les enquestes 

s’ha pogut comprovar que la gent majoritàriament dona més importància a la cultura 

a l’hora de condicionar la comunicació.  

Per tant, la hipòtesi inicial era correcta però no contemplava les experiències 

personals. 
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En la part pràctica he pogut verificar les dues hipòtesis corresponents. 

 

La primera hipòtesi sobre la part pràctica contemplava que les emocions universals 

segons Darwin (ira, fàstic, por, alegria, dolor i tristesa) eren més fàcils de reconèixer 

i relacionar amb la seva expressió corresponent que la resta. 

En l’anàlisi de les enquestes, s’ha pogut veure que quan no hi ha un context concret 

les emocions universals són generalment més reconegudes per la gent que aquelles 

que no són universals, ja que les primeres tenen uns trets característics més 

concrets i comuns mentre que les segones són més aviat estats o sentiments i es 

poden expressar de moltes maneres diferents.   

Tot i això, el dolor ha estat una emoció que ha originat una certa confusió en el 

enquestats ja que, tot i ser una emoció universal, la seva expressió no és tan 

concreta com la de les altres.  

 

La última hipòtesi afirmava que la classificació que elaboraria posteriorment podria 

ser aplicada en un context real per a extreure informació fiable. 

En l’aplicació de la classificació en una entrevista gravada, he pogut comprovar que 

la classificació extreta de vàries fonts d’informació era vàlida per a un context real ja 

que molts dels gests o expressions que contenia les he pogut relacionar amb algun 

moment de l’entrevista. M’ha sorprès el fet que molts dels gests analitzats s’avenien 

perfectament amb la informació verbal del mateix moment de l’entrevista. Tot i així, 

l’anàlisi no és completament fiable i real, ja que  cadascun dels gests pot estar 

relacionat amb un estat o un altre i a més els gests poden confondre’s entre ells 

fàcilment. Per tant, no es pot assegurar cap de les conclusions que se’n extrauran. 

 

Finalment, el treball m’ha permès entendre què és la comunicació no verbal, poder 

establir un marge per a diferenciar què entra i què no entra en aquest concepte tan 

extens, conèixer les teories i classificacions que s’han establert sobre el tema i, 

finalment, poder comparar i aplicar algunes d’aquestes teories a la realitat mitjançant 

fotografies i gravacions.  
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