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1. CLASSIFICACIÓ 
 

Cara 
 

Direcció de la mirada: 

Recta: Interès. 

Avall: Concentració/ Desconnexió/ Inseguretat. 

Amunt: Escapatòria/ Records. 

Al buit: Concentració en el pensament. 

Avall- Amunt: Por. 

Amunt- Avall: Arrogància. 

Contacte amb la mirada: 

Llarg: Interès/ curiositat. 

Curt: Timidesa/ Inseguretat. 

Alternant: Desig de marxar. 

Nul: Concentració/ Por/ Arrogància. 

ULLS 
 
 

Parpelles: 

Obertes: Por/ Suggestió/ Interès. 

Baixades: Atenció/ Avorriment/ Modèstia. 

Moviment freqüent: Nerviosisme. 

CELLES 

Amunt: Arrogància/ Incredulitat/ Terror. 

Tancades: Ira. 

BOCA 
 
 Poc oberta: 

Parlant: Inseguretat/ Modèstia.           

Sense parlar: Sorpresa/ Desig de parlar/ Desig. 

Molt oberta: 



 

 

3 

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

ANNEX 

Parlant: Seguretat. 

Sense parlar: Terror/ Alegria. 

Comissures dels llavis: 

Relaxades: Postura normal. 

Elevades: Alegria. 

Avall: Depressió. 

Una avall i l’altra relaxada: Menyspreu / Cinisme. 

Llavis: 

Tancats sense tensió: Postura normal. 

Tancats amb tensió: Decisió/ Agressió/ Concentració. 

Mossegant-se: Nervis/ Reflexió/ Dubte/ Por/ Timidesa. 

Llavi superior aixecat: Menyspreu. 

Llavi inferior aixecat: Dubte. 

Un sobre l’altre: Decepció. 

Punta de la llengua sobre el llavi superior: Gran 

concentració (Només algunes persones). 

Altres gests ofensius o sexuals relacionats amb la llengua. 

 
 

Cos i cap 
 

Cap endavant: Atenció/ afecte/ agressió. 

Cap endarrere: Espera/ escepticisme. 

Gir cap a l’interlocutor: Atenció. 

Gir en contra de l’interlocutor: No atenció. 

CAP 
 

Inclinació endavant:  

Ràpida: Por/ ràbia/ inseguretat. 



 

 

4 

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

ANNEX 

Lenta: Submissió/ tristesa. 

Inclinació endarrere: 

Ràpida: Resistència. 

Lenta: Dubte. 

Inclinació cap a un costat: 

Ràpida: Interès escèptic. 

Lenta: Incredulitat/ vanitat. 

Mixtes:  

Inclinació endavant-endarrere consecutiva: Afirmació. 

Girs consecutius: Negació. 

Inclinació lateral+ gir a l’interlocutor: Benevolència. 

ESPATLLES 
 

Una aixecada: Desig de preguntar. 

Les dues aixecades: Timidesa/ Por/ Nerviosisme. 

Una caiguda: Dubte. 

Les dues caigudes: Decepció. 

Una endavant: Desafiament/ Defensa. 

Les dues endavant: Cerca d’ajuda/ Reserva. 

Un endarrerit: Evasió/ Preparació de l’atac. 

Els dos endarrerits: Pretén imposar. 

BRAÇOS 
 Quan els moviments són: 

Amb els braços estesos: Inhibició/ Tensió. 

Amb els braços doblegats: Seguretat/ Deixadesa/ 

Inseguretat (Pot semblar contrari però depèn del gest). 

Amplis: Seguretat/ Generositat. 

Reduïts: Inseguretat/ Modèstia/ Avarícia. 
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Allunyant-se del cos: Franquesa/ Rebuig/ Atac/ Afecte. 

En direcció al cos: Protecció/ Inseguretat/ 

Presumptuositat.  

Braços formant una barrera: 

Davant del cos: Calma/ reserva. 

A l’esquena: Por/ Inseguretat. 

Mixtes:  

Un braç en direcció al cos i l’altre que se’n allunya: Desig 

de contacte amb l’interlocutor. 

Aixecar-lo: Imposar-se. 

Baixar-lo: Timidesa. 

Inclinació endavant: Afecte/ Desig de dir alguna cosa. 

Inclinació endarrere: Rebuig/ Deixadesa. 

Inclinació cap a un costat: Evasió. 

Gir: Inseguretat/ Concentració/ Vanitat/ Desig de sortir. 

 
 
 

TRONC 

Formes mixtes: 

Inclinar endavant i baixar: Desig de dir alguna cosa + 

timidesa. 

Mà oberta: 

Cap al cos: Autoafirmació/ Presumptuositat/ Protecció. 

Cap a fora el cos: Franquesa/ Defensa/ Desig de contacte. 

Mà tancada: 

Cap al cos: Autoafirmació exagerada/ Auto càstig. 

Cap a fora el cos: Ira/ Atac/ Defensa. 

MANS 

Mans juntes: 
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Fregant-se: Presumptuositat. 

Estirades: Concentració/ Pregar. 

Doblegades: Seguretat/ Deixadesa. 

Pistola: Advertència/ Defensa. 

Teulada inclinada: Súplica intensa/ Incredulitat. 

Ajuntant les puntes dels dits: Màxima concentració. 

Mans sobre el cos: 

Puny: Ira/ Gest per imposar. 

Palmell: Seguretat. 

Barrera davant: Submissió/ Humilitat/ Oració. 

Barrera darrere: Arrogància. 

Barrera sobre la cintura: Satisfacció. 

Barrera sota la cintura: Incomoditat. 

Sobre la vestimenta del tronc: Inseguretat/ Mostrar 

fortalesa fictícia. 

Dins la vestimenta del tronc: Presumptuositat. 

Sobre la roba de la meitat inferior del cos: Inseguretat. 

Dins la roba de la meitat del cos: Inseguretat/ Arrogància/ 

Deixadesa. 

Obrir la roba del tronc: Relaxació/ Benestar. 

Obrir la roba de la meitat inferior del cos: Relaxació/ 

Intimitat. 

De dalt a baix: Consciència de poder. 

De baix a dalt: Sotmetre’s. 

Contactes mà- cap: 
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Barbeta: 

• Microcarícies: Presumptuositat.  

• Micropicors: Dubte.  

• Microfixacions: Reflexió. 

Boca: 

• Micropicors: Irritació  

• Microfixacions: Reflexió/ Sorpresa.  

Celles: 

• Microcarícies:  

- Cap a l’interior: Intenció de recuperar informació. 

- Cap a l’exterior: Sentiment agradable. 

• Micropicors:  

- Cap a l’exterior: intenció de recuperar informació. 

- Cap a l’interior: Tancar-se a informació nova. 

- Al centre: Sentiment d’implicació. 

Front: 

• Microcarícies: Buscar la concentració. 

• Micropicors: Contradicció a l’hora de fer alguna 

cosa.  

• Microfixacions: Concentració. 

Nas: 

• Microcarícies:  Amagar alguna cosa. 

• Micropicors:  Voler comprendre/ Irritació/ Amagar la 

veritat (Nerviosisme). 
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• Microfixacions: Reflexió i concentració. 

Orelles:  

• Microcarícies:  

- Part alta: Felicitat per temes intel·lectuals. 

- Part baixa: Felicitat per temes afectius. 

• Micropicors: Irritació davant d’allò que s’ha sentit. 

• Microfixacions: 

- Dit índex: Extrema concentració. 

- Dit índex a la orella, dit anular a la boca: Atenció i 

incomoditat. 

Cabells: 

• Agafar-los: Distracció/ Estrès.  

• Micropicors:  

- Nuca: Irritació. 

- Part del darrere: Molèstia per algun fet afectiu.  

- Coroneta: Problema lògic. 

• Microcarícies: Desig sexual/ Imatge d’un record 

agradable.  

Ulls:  

• Micropicors:  

- Parpella superior: No voler admetre. 

- Ulls en general: Contradicció (Sentiment de voler 

anar a dormir i no poder)/ Avorriment. 

Ulleres:  

• Posar-se-les: 
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- Lentament: Concentrar-se. 

- Ràpidament: Tornar ràpidament a un tema. 

• Treure-se-les  

- Lentament: Desig d’acabar la conversa. 

- Ràpidament: Donar la conversa per acabada. 

• Aixecar-les: 

- Lentament: Desig de fer una pausa. 

- Ràpidament: Interrupció nerviosa. 

Objectes: 

• Llapis/ bolígraf: Nerviosisme/ Atac/ Autoprotecció. 

• Paper: Inseguretat/ Importància. 

• Cadira: Inseguretat. 

• Diversos objectes varis: Desig d’evadir-se. 

Posició recta: Seguretat/ Tensió 

Desplaçada: 

A un costat (amb la cama per aguantar el pes): Seguretat/ 

Relaxació. 

Cap endavant: Intimidació/ Imposició de respecte. 

Cap endarrere: Timidesa/ Desig de marxar. 
PELVIS 

 

Maluc desplaçat: 

Endavant: Arrogància. 

Endarrere: Desig d’evadir-se (marxar)/ Preparació per 

atacar. 
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Posició dreta: 

Separades i estirades: 

• Poc obertes: Seguretat. 

• Molt obertes: Imposició. 

Juntes i estirades: Tensió/ Por. 

Posició asseguda:  

Separades: 

• Molt: Concentrat. 

• Poc: Relaxat/ Controlat. 

Juntes: 

• Rectes: Tensió. 

• Creuades: Inseguretat. 
CAMES 

 Formes mixtes: 

Creuades (posició asseguda): 

• Cuixes obertes: Relaxació/ Seguretat. 

• Cuixes juntes: Tensió. 

Distància interlocutor: 

• Curta: Desig de contacte. 

• Gran: Mostra de rebuig. 

Una cama endavant (dret): Seguretat. 

Cap a l’interlocutor dret: 

• Una cama estirada i l’altra creuada: Simpatia. 

• Les dos estirades: Relaxació. 

Assegut allunyant-se de l’interlocutor: 
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• Un panxell endarrere: Desig de marxar. 

• Les dues endarrere: Rebuig. 

• Les dues creuant-se: Tensió/ Rebuig. 

Dret: 

En paral·lel: Atenció. 

Girats al interior: Inseguretat. 

Girats a l’exterior: Seguretat. 

Recolzats cap al costat interior: Convulsió. 

Recolzats cap al costat exterior: Nerviosisme. 

Sobre les puntes: Impaciència/ Arrogància. 

Recolzats al taló: Incomoditat. 

Donar copets: Superioritat/ Impaciència. 

Assentat: 

En paral·lel: Atenció. 

Girats al interior: Inseguretat. 

Girats a l’exterior: Seguretat. 

Recolzats cap al costat interior: Convulsió. 

Recolzats cap al costat exterior: Nerviosisme. 

Sobre les puntes: Desig d’aixecar-se. 

Recolzats al taló: Impaciència/ Tensió. 

Copets amb els peus: Nerviosisme. 

PEUS 
 

Puntes separades: Simpatia/ Relaxació. 

Talons creuats: Avorriment. 

POSTURA 
GENERAL 

 

Cap a l’interlocutor: Afecte. 

Allunyant-se: Rebuig. 
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Tronc endavant i meitat inferior allunyant-se: Afecte fingit. 

Tronc allunyant-se i meitat inferior endavant: Rebuig fingit. 
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2. INTERPRETACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ 
 
Per a  la interpretació correcta dels signes de la classificació s’han de tenir presents 

les següents informacions: 

• Un senyal és sincer quan és inconscient i incontrolable, però això no serveix 

per a la interpretació ja que no podem diferenciar aquests senyals dels 

conscients. El que ens demostra que una informació és sincera és que  hi 

hagi més d’un senyal que la transmeti o que no hi hagi temps de reflexió i que 

per tant no es pugui controlar. 

• Sempre és bo observar tant la part superior com la inferior del cos per a 

comprovar que no es contradiuen. 

• Els diferents gests poden tenir característiques de l’anomenada obertura del 

cos (relaxació dels músculs), que indica desig o apropament o de la retirada o 

tancament (tensió) que sempre indicarà protecció o tancament a l’exterior.  

• La part esquerre del cervell s’encarrega de la lògica mentre que la dreta de 

les emocions. Cada part del cervell controla la meitat contrària del cos. Això 

es té en compte perquè per exemple en algunes situacions de més lògica la 

comunicació no verbal més intensa s’observa en la part dreta del cos.  

• Segons el dit que s’usi en una microcarícia, fixació o picor, el significat és 

diferent (depenen del gest i són aproximats)1: 

o Dit gros: Positivisme, lideratge, connexió. 

o Dit índex: Autoafirmació, autoritat. 

o Dit central: desig reprimit. 

o Dit anular: Dolçor. 

o Dit petit: Sofriment afectiu. 

• La consciencia de l’espai és molt important en la comunicació no verbal. Els 

conceptes d’origen i passat es relacionen amb darrere i els de futur al davant. 

Per tant els gestos també es relacionen amb això. 

• La barreja de dos moviments pot significar en alguns casos la suma dels seus 

significats. 

• Un sol gest pot tenir significats diferents, tal com mostrarà la classificació. 

                                                 
1 Informació provinent de la sinergologia.  
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• Els gests que es dirigeixen al centre de la cara acostumen a significar la 

voluntat d’ometre alguna cosa. 
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3. PREGUNTES DE L’ENTREVISTA GRAVADA 
 

A continuació s’exposen les preguntes de l’entrevista gravada a Clara Corominas, 

les quals es poden relacionar amb l’anàlisi de fotogrames del treball. 

 

1. Presenta’t (Nom, edat, què t’agrada fer, població) 

2. Què estàs estudiant? Què vols fer en un futur? 

3. Explica’m què has fet aquest estiu. 

4. Com portes el treball de recerca? 

5. Quins han estat els moments més emocionants de la teva vida? 

6. I els més estressants?  

7. Quines són les persones més importants per tu? 

8. Què és allò que valores i creus que és important, en una persona o en la 

vida? 

9. Que t’agradaria fer en un futur si en tinguessis la possibilitat? 

10. Quines característiques no t’agraden en una persona? 
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4. ENTREVISTA A L’ALEIX ALBAREDA 
 

A continuació s’exposen les preguntes i les respostes de l’entrevista duta a terme a 

Aleix Albareda sobre la comunicació no verbal a través de la seva perspectiva com 

a actor. 

 

1. De les titulacions que tens com a actor, en quines t’han ensenyat coses 

sobre la comunicació no verbal? Creus que se li donava molta 

importància? 

Sí, lògicament.  És una de les principals coses que t’ensenyen, tot i que li donen 

altres noms, com “Expressió corporal”.  

 

2. Dins de la comunicació no verbal, a què és dóna més importància, a 

l’expressió d’emocions o als gests que acompanyen la comunicació 

verbal? 

Es que no és tot blanc o negre. Tu pots, per exemple, reconèixer la tristesa a partir 

de l’expressió facial, però si li afegeixes un text trist això ho subratllarà, mentre que 

si li demanes que expliqui un acudit amb la mateixa cara, el significat serà diferent. 

Per exemple, una anècdota sobre això me la va explicar Jordi Oller. Una vegada va 

haver de dirigir una òpera amb la Montserrat Caballé, que canta molt bé. Tot i així, 

com a expressió no verbal no ho fa bé, no actua bé. El J ordi Oller li va demanar que 

si podia canviar una mica l’expressió corporal ja que no es notava gaire. Ella va dir-li 

que la seva manera d’expressar la tristesa era col·locar les mans d’aquella manera. 

Clar, això era així per ella però el públic no ho entenia de la mateixa manera, i ho 

podia fer una vegada, però no en totes les escenes en que es volgués representar la 

tristesa. Per tant, sí que pot ser que per exemple en una pel·lícula, si una noia està 

trista pot ser que es toqui els cabells, però no vol dir que una persona, sempre que 

faci això estigui compungit.   

Per tant, és tot molt relatiu. Sí que hi ha teories sobre el tema, però sempre hi influirà 

molt el context.  
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3. D’aquests últims, a quins es dóna més importància, als gests, a les 

postures, a la manera com es duen a terme (rapidesa, brusc, etc), a la 

proximitat o a l’ús d’accessoris, aspecte físic i ambient?  

Tot això es comunicació visual, que juntament amb la comunicació auditiva, 

transmeten el missatge. Cadascuna representaria el 50% del missatge.  

 

4. Has de ser conscient de tot el que expresses durant les actuacions o et 

deixes endur per el personatge? Com ho fas?  

Bé, en televisió no en soc conscient. Agafo un rol i a partir d’aquí em deixo anar. 

No estic jutjant-me a mi mateix tota l’estona, almenys mentre actuo. En canvi, en 

teatre es treballa tot més profundament. En aquest últim també pot passar que el 

director t’imposi una pauta, com per exemple agafar un objecte, i per tant has de 

saber adaptar-t’hi. Mentre que en televisió, com que et poses molt en el 

personatge, l’integres, i durant el rodatge pots deixar-te anar més. 

Per exemple, jo quan dirigeixo una obra de teatre primer els ho faig fer tot molt 

mecànic i més tard, quan ho han assumit, han d’integrar-ho tot sense que es noti. 

Aquesta preparació es necessita en teatre ja que sinó hi hauria massa desordre.  

Les pel·lícules, però, ja són un altre tema.  

També m’han ensenyat com naturalitzar les expressions per tal d’actuar bé. El 

més important és la naturalitat. Al teatre, si es gravés des d’aprop tot seria massa 

exagerat (les pauses, els gests) ja que està pensat per a veure-ho des de lluny, 

com passa en comèdia o en els dibuixos animats.  

 

5. Què t’han ensenyat sobre aquest tema? 

•••• Dins de la comunicació verbal només t’han ensenyat com 

expressar-la o també com detectar-la o el seu funcionament? Si 

t’han ensenyat el segon, quines teories et van explicar?  

Només com expressar-la, tot i que també hi ha moltes teories sobre això, i també 

he sentit a parlar sobre teories sobre com es detecta o el seu funcionament. Per 

exemple, sé que la comunicació no verbal fins i tot és usada per als policies per 

tal de descobrir les mentides, a partir de tics, la direcció de la mirada, el to de veu 

o fins i tot el ritme cardíac a partir de màquines detectores.  

 



 

 

18

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

ANNEX 

•••• Sobre com expressar-te, hi ha algun procediment que s’hagi de 

seguir per a plasmar una expressió concreta actuant?  

Sí. Sobretot es fa mitjançant dues grans vies. La primera, anomenada “ Stanislasky”, 

es basa en passar la sensació de dins a fora, és a dir, intentar viure un sentiment per 

dins, integrar-lo i extreure’l, expressar-lo: la cara, la veu que et surten.  

La segona, anomenada “Meyer-Hollow”, que va de fora a dins, té en compte que si 

per exemple quan algú està trist i compungit es troba en una determinada postura i 

expressió facial, si es recupera aquesta posició i expressió el cos recordarà aquesta 

sensació.  

Tot i així en el món de la interpretació tot és molt relatiu.  

En televisió principalment es fa servir la segona i en teatre, en canvi, més la primera. 

Això és a causa de que en la televisió tot va és ràpid.  

 

•••• És diferent en cada emoció o té un esquema comú?  

A veure... m’han ensenyat tipus de cares, el triangle que formen els ulls amb la 

boca... si que hi ha molts estudis d’això però tot és molt relatiu. Per exemple, pot 

haver-hi persones que tenen un tipus de cara que et porta a creure que són d’una 

manera o altra. No sempre és cert però la gran majoria de vegades la cara és un 

reflex de l’ànima. A una persona se li nota quan té rancor a dins se li nota en el cos i 

la cara, ja que si li fessis una fotografia, la majoria de gent, sense conèixer-la 

l’etiquetaria d’envejosa.  

No sé si has estudiat el  mite de la Caverna.. per exemple, perquè sabem que una 

taula és una taula? Encara que n’hi hagin de molt diferents, sabem reconèixer quan 

una taula és una taula. Per tant, hi ha una cosa intrínseca, seria més aviat el món de 

les idees, que tenen en comú totes les taules i ens permeten saber que ho són. En la 

comunicació no verbal passa el mateix. Sabem quan una persona està enfadada 

però fent el mateix una altra, pot semblar-ho però sabem que no ho és. En el món 

del teatre mai et diran posa aquesta cara o una altra, ja que tothom té una manera 

de fer-ho diferent. Sí que en comèdia, hi ha convencions, per exemple, aixecar les 

celles vol dir sorpresa.  

Jo em fixo amb els gossos. Són molt menys expressius en la cara, i també 

transmeten amb les orelles o el coll, però sabem si estan interessats, avorrits, 

distrets...  
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En això del món de les idees que et deia, per exemple, jo sempre els dic “això ho ha 

d’entendre un japonès”. Ha d’entendre quina és la relació entre els personatges tot i 

no saber res de la llengua. Per tant, sí que hi ha unes convencions mundials dels 

gests.  

 

6. T’han parlat  mai de les 6 emocions universals? 

No. Però és molt difícil només fer-ne una no? Sempre hi ha un tant per cent d’una en 

una altra. A més, no totes són iguals...  

 

7. Has gravat pel·lícules en contextos on hi havia diversitat de cultures? 

T’han fet canviar alguna cosa en l’expressió d’emocions o gests? 

Hi ha moltes diferències entre cultures. Per exemple nosaltres som llatins, ens 

acompanyem de les mans. Els noruecs o xinesos no ho fan tan, els africans ho fan 

diferent... Però en fi, no m’he trobat mai en la situació d’haver-ho de canviar. Però 

tampoc no he anat a actuar a Xina... 

 

8. En els teus estudis, has fet mai alguna cosa relacionada amb la mímica? 

Hi havia algunes normes a seguir?  

Sí. Home, és tot molt més exagerat. El ritme amb què es fan les coses pren molta 

importància, ja que canvia el significat que dónes a entendre. I també és molt 

important la música que es posa de fons, ja que pot transmetre una cosa o una altra. 

Es que tot és comunicació no verbal, la música, el temps, els gests, etc. Tot és 

comunicació.  
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5. PORTADA DEL LLIBRE DE CHARLES DARWIN “La 
expresión de las emociones en el hombre y los 
animales” 
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6. MODEL D’ENQUESTA AMB LES RESPOSTES 
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7. RESULTATS DE LES ENQUESTES (taules) 

L’apartat de les fotografies ja es pot veure clarament en els gràfics del treball i per 
tant no s’inclouran les taules als annexos. 
Apartat de les preguntes: 
 
1. Quina part de la comunicació és més important, la verbal o la no verbal? 

 

 

Quin tant per cent d’importància en el missatge total donaries a cada tipus de 
comunicació? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Número de la imatge 
Gent que l’ha 
qualificada de difícil 

1 6 
2 0 
3 1 
4 6 
5 5 
6 6 
7 8 
8 3 
9 1 

10 2 
11 4 
12 3 

  

 
3. Creus que les emocions anteriors són universals? 

 
 

 

No verbal Verbal Les dues 

18 7 5 

Tant per cent no verbal Tant per cent verbal 
10% 2 10% 1 
20% 0 20% 4 
30% 3 30% 2 
40% 5 40% 10 
50% 3 50% 3 
60% 10 60% 5 
70% 2 70% 3 
80% 4 80% 0 
90% 1 90% 2 
100% 0 100% 0 

Sí No 

29 1 
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4. On té origen la comunicació no verbal? 
 

 Cultura Genètica Personals 

25 8 19 
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8. EXTRETS SOBRE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL 

8.1. Articles   

E.G. FERNÁNDEZ-ABASCAL , M. CHÓLIZ MONTAÑÉS. “Expresión facial de la 
emoción”, UNED Ediciones, Madrid, 2001.  



 

 

26

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

ANNEX 



 

 

27

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

ANNEX 

“Les expressions facials són respostes dels sentits davant els estímuls”. 
Article a RECERCAT (Butlletí electrònic de Catalunya) Font: Nature 
Neuroscience (2008) 11, 7, 739-740 

Les expressions facials són respostes dels sentits davant els estímuls 

El darrer número del RECERCAT, el butlletí electrònic de la Recerca a Catalunya, 

explica per què una persona quan te por aixeca les celles, obre els ulls i la boca i 

dilata els narius  

Un equip del departament de psicologia de la Universitat de Toronto ha demostrat 

que l'expressió facial de la por, així com la del disgust, no és una configuració 

arbitrària dirigida solament a la comunicació no verbal d'un estat emocional, sinó que 

serveix per alterar la percepció sensorial davant certs estímuls de lýentorn.  

Quan una persona té por, els moviments facials permeten tenir un camp de visió 

més gran, detectar objectes allunyats que no s'apreciarien en una situació normal, 

moure els ulls ràpidament i augmentar el volum nasal i la velocitat amb la qual 

s'inspira l'aire. Aquests canvis compleixen la funció d'incrementar la capacitat dels 

sentits per detectar un perill i preparar-se per oferir una resposta adequada.  

En canvi, en l'expressió facial del disgust, succeeix tot el contrari: les celles s'abaixen 

i els ulls, la boca i els narius s'estrenyen o es tanquen. D'aquesta manera, es 

produeix una reducció de la percepció sensorial, per tal d'evitar que un determinat 

objecte que provoca rebuig entri directament en contacte amb els sentits.  

L'equip investigador ha confirmat aquests resultats mitjançant proves a persones 

voluntàries i a través de prototipus gràfics d'expressions facials fets per ordinador. La 

seva conclusió és que les expressions facials no són fruit de l'atzar, sinó que tenen 

un substrat neurobiològic i s'han conservat durant l'evolució a causa dels seus 

beneficis adaptatius relacionats amb la supervivència de l'espècie, com ja havia 

suggerit Charles Darwin el 1872 a l'obra L'expressió de les emocions en l'home i els 

animals.  

 

 
 

 

 



 

 

28

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

ANNEX 

8.2. Citacions dels inicis de l’estudi de la comunicació 
no verbal 

 

Le Brun (1667) 

“ La ceja que se ha bajado de un lado y se ha elevado del otro, hace ver que la parte 

elevada parece querer unirla al cerebro para protegerla contra el mal que el alma 

distingue, y el lado que se ha bajado y que parece hinchado nos hace creer que con 

ese movimiento trata de proteger el alma contra el mal que ésta teme; la boca muy 

abierta hace ver el pasmo del corazón, por la sangre que hacia él se retira, lo que le 

obliga, al querer respirar, á llevar a cabo un esfuerzo que es causa de que la boca 

se abra extremadamente y que. Cuando pasa por los órganos de la voz, forme un 

sonido inarticulado; que si los músculos y las venas parecen hinchados, no es más 

que por los espíritus que el cerebro envía a esas partes.” 

 

Pedro Gartiolet (1865) “De la fisonomía a los movimientos de expresión” 

“Resulta, de todos los hechos que he recordado, que los sentidos, la imaginación y 

el pensamiento mismo, tan elevado, tan abstracto como se les supone, no pueden 

ejercerse sin despertar un sentimiento correlativo, y que este sentimiento se traduce 

directa, simpática, simbólica o metafóricamente en todas las esferas de los órganos 

exteriores, que le reproducen todos, con arreglo a su modo de acción propio, cual si 

cada uno de ellos hubiera sido directamente afectado.” 

 

Cheoreul 

“Si una bola se desvía ligeramente en la dirección que pretende imprimirla ¿no la 

visteis cien veces empujarla con la mirada, con la cabeza, y aun con los hombros, 

cual si estos movimientos fuesen capaces de rectificar su trayecto? Movimientos no 

menos significativos se producen cuando la bola carece de impulso; y, en los 

jugadores novicios, son a veces acusadas hasta el punto de despertar la sonrisa en 

los labios de los espectadores.” 

 

 

 

 


