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1. Pràctiques 

1.1. Enquesta 

PLANTEJAMENT DE LA PRÀCTICA 

Aquesta pràctica consisteix en fer una enquesta per tal de tenir una orientació 

sobre quins són els motius més freqüents per mentir, quins sentiments solen 

implicar les mentides i com es relacionen entre ells i amb els motius (és a dir, 

quins motius ocasionen quins sentiments). 

També vull esbrinar si hi ha les relacions entre la preparació d’una mentida, el 

seu èxit, el fet que impliqui ocultació o falsejament i els punts anteriors. 

Per acabar, vull comprovar si hi ha alguna relació entre el sexe o l’edat i algun 

determinat motiu o tipus de mentida. 
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MODEL DE L’ENQUESTA 

Sexe: Home/dona                                      Edat: 

Sobre l’última mentida que recordes haver dit, contesta: 

* Es considera mentir tant amagar una informació intencionadament per evitar 

unes conseqüències dolentes, com donar una informació falsa. 

1. Quin va ser el motiu de la mentida? 

a) Evitar un càstig. 

b) Aconseguir una recompensa.  

c) Protegir d’un càstig una altra persona (inclou les mentides altruistes, com dir 

a un nen que t’agrada el seu dibuix quan no és veritat, o no dir-li que té una 

malaltia mortal) 

d) Protegir-se a un mateix de l’amenaça d’un dolor físic: es diferencia d’un càstig 

en que  pot no estar provocada per una mala acció. Per exemple, un nen sol a 

casa que li diu a un desconegut que torni més tard perquè el seu pare està 

descansant. 

e) Guanyar-se l’admiració dels altres o cridar l’atenció. 

f) Alliberar-se d’una situació incòmoda. 

g) Evitar la vergonya. 

h) Mantenir la intimitat. 

i) Tenir poder sobre altres persones, controlant la informació que els arriba. 

j) Altres. (Quins?) 

2. Tenies por a ser descobert? 

3. Et vas sentir culpable? 

4. Vas sentir plaer (tenies ganes d’enganyar aquella/es persona/es)? 

5. La mentida va tenir èxit o vas ser descobert? 

6. Havies planejat i preparat la mentida? 

7. La mentida implicava falsejar algun fet o emoció (dir o simular una cosa que 

no és veritat) o simplement amagar-la (no dir-la)? 
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  sexe  edat motiu  por culpa plaer èxit  preparació falsejar (F)/ amagar (A) 
1 D 10 F SI SI NO NO NO A 
2 H 14 A NO SI NO SI SI F 
3 D 14 F SI NO SI SI SI F 
4 H 15 A SI SI NO SI NO A 
5 H 15 H SI NO NO SI SI F 
6 D 16 F NO SI NO SI NO A 
7 H 17 A SI SI NO SI NO F 
8 D 17 F SI SI NO SI NO F 
9 H 17 F SI SI NO NO NO F 
10 H 17 F SI NO NO SI SI F 
11 D 17 F SI NO NO SI NO F 
12 D 17 F NO SI NO NO NO F 
13 D 17 F NO NO NO SI SI A 
14 D 17 H NO NO NO SI SI A 
15 D 18 C NO NO SI SI NO F 
16 H 19 A NO NO NO SI NO A 
17 H 20 H SI SI NO NO NO F 
18 D 22 F SI SI NO SI NO A 
19 H 23 C NO NO SI SI SI F 
20 H 23 F NO SI NO SI NO A 
21 H 23 F SI SI NO SI SI F 
22 H 25 C NO NO SI SI NO F 
23 D 27 H SI SI NO SI SI F 
24 D 30 A SI SI NO NO SI A 
25 H 31 G SI SI NO SI NO F 
26 D 31 H NO NO NO SI NO A 
27 D 32 C NO NO NO SI NO F 
28 H 42 C NO NO NO NO SI A 
29 D 42 F SI SI NO SI NO F 
30 D 42 F NO NO NO SI NO A 
31 D 42 F NO SI NO SI NO F 
32 H 44 C SI SI NO SI NO F 
33 D 44 F NO NO SI SI SI F 
34 D 45 I NO NO NO SI SI A 
35 D 46 F NO NO NO SI NO A 
36 D 47 C SI NO NO NO SI A 
37 H 48 C NO NO NO SI NO A 
38 D 48 F SI SI NO SI NO A 
39 H 48 F NO NO NO SI NO F 
40 D 51 F NO NO NO SI NO A 
41 H 51 H NO NO NO SI NO A 
42 H 52 A SI SI NO SI NO A 
43 H 53 C SI NO SI NO NO F 
44 H 53 G SI SI NO SI SI A 
45 H 54 F SI NO SI SI SI F 
46 D 55 C SI NO SI SI NO F 
47 D 55 F NO NO SI SI NO F 
48 D 55 F NO NO NO SI SI A 
49 H 62 F NO NO NO SI NO F 
50 H 62 F SI NO SI SI SI F 

RESULTATS: 
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51 D 65 C SI NO SI NO SI A 
52 H 66 F NO NO SI SI NO A 
53 D 67 F SI NO NO SI NO A 
54 H 67 H SI NO NO SI NO A 
55 D 68 C NO NO SI SI NO F 
56 D 84 C NO NO SI NO NO A 
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ANÀLISI DELS RESULTATS: 

L’enquesta ha estat contestada per 56 persones. Faré l’anàlisi d’aquesta 

suposant que tothom ha estat sincer malgrat no tenir-ne la certesa, i tenint en 

compte que la mostra és orientativa però no és representativa, ja que, per què 

ho fos, hauria d’haver estat contestada per un nombre molt més alt de persones. 

 

Motius: 

1,8% tenir poder sobre altres persones controlant 

          la informació que els arriba (i) 

3,6% evitar la vergonya (g) 

10,7% evitar un càstig (a)                                       

12,5% mantenir la intimitat (h) 

23,2% mentides altruistes (c) 

48,2% alliberar-se d’una situació incòmoda (f) 

 

Por a ser descoberts: 

50% si 

50% no 

 

Sentiment de culpa: 

37,5% si 

62,5% no 

 

Delit d’enganyar: 

25% si 

75% no  

 

Èxit de la mentida: 

82,1% van tenir èxit 

17,8% no van tenir èxit 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


8 
 

Preparació prèvia de la mentida: 

66,1% no 

33,9% sí 

 

Tipus de mentida: 

48,2% ocultació (o) 

51,8% falsejament (f) 

 

Relacions entre els sentiments 

Quan una mentida implica sentiment de culpabilitat, gairebé mai provoca plaer. 

La por i el plaer són sentiments que van lligats en pocs casos (21,4% dels casos 

estudiats). 

 

 

 

 

Quan una mentida no implica por a ser atrapat, poques vegades implica 

sentiment de culpa (17,9% dels casos estudiats). 
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Relacions entre els motius i els sentiments 

Les mentides que es diuen per evitar un càstig solen implicar sentiments de por 

i culpa, i gairebé mai impliquen plaer: 

En els resultats de les enquestes, de les mentides dites per evitar un càstig, un 

66,7% implicaven por a ser descobert, un 83,3% implicaven sentiment de culpa, 

i cap d’elles implicava plaer o delit d’enganyar. 

Mentides dites per evitar un càstig 

 

 

 

 

 

 

Les mentides altruistes no acostumen a provocar sentiments de culpabilitat 

(segons les enquestes, en provoquen només en un 7,7% dels casos). 

 

 

 

 

L’elevat percentatge de plaer o delit que s’ha reflectit a les enquestes en aquest 

tipus de mentides (61,5%), l’atribueixo a que, en haver fet l’enquesta al voltant 

de Nadal, moltes de les mentides altruistes que provoquen plaer poden estar 

referides a amagar als nens qui són els reis, el tió i altres personatges fantàstics 

relacionats amb el Nadal. Com que això només passa en una època de l’any molt 

concreta, no tindré en consideració aquest plaer a l’hora de treure conclusions 

d’aquest apartat. També s’ha de tenir en compte que aquest fet també ha pogut 

contribuir a elevar el percentatge de mentides altruistes. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


10 
 

Les mentides dites per evitar una situació incòmoda produeixen plaer en pocs 

casos (22%). 

 

 

 

 

Les mentides dites per evitar la vergonya, gairebé mai produeixen plaer, i 

acostumen a implicar por a ser descobert i sentiments de culpabilitat (malgrat 

que aquestes afirmacions són coherents amb els resultats obtinguts en 

l’enquesta, a causa dels pocs resultats obtinguts sobre aquest tipus de mentida, 

no en puc estar segura). 

Les mentides dites per mantenir la intimitat, gairebé mai provoquen plaer, i en 

pocs casos (28,5%) provoquen sentiments de culpabilitat. 

  

 

 

 

 

 

Relacions entre l’èxit, la preparació prèvia de la mentida i el tipus de 

mentida 

No he pogut relacionar aquests tres punts entre ells ni amb cap altre, ja que la 

major part de mentides van tenir èxit i no estaven preparades, i les descobertes i 

no preparades no predominen en cap motiu, edat, sexe, sentiment ni tipus de 

mentida. 

Pel què fa als tipus de mentida, malgrat que són aproximadament meitat i 

meitat, no hi ha cap punt en el qual hi hagi una diferència prou significativa 

entre les ocultacions i els falsejaments cop per poder-ho relacionar. 
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Relacions entre el sexe o  l’edat i els motius per mentir 

Diferències entre homes i dones: els homes 

diuen més mentides per evitar càstigs que 

les dones: de les mentides per evitar càstigs 

enregistrades a les enquestes, un 83,3% van 

ser dites per homes, i un 16,6% per dones. 

No he trobat cap relació entre l’edat de les 

persones i els motius o tipus de mentides. 

 

CONCLUSIONS 

El principal motiu pel qual menteix la gent és per alliberar-se de situacions 

incòmodes. En aquesta època de l’any (Nadal), també predominen les mentides 

altruistes. 

Hi ha poques mentides que impliquin sentiments: el sentiment més freqüent és 

la por a ser descobert, que apareix en un 50% de les mentides aproximadament. 

La gran majoria de mentides no són descobertes, i un alt percentatge 

s’improvisen (no estan preparades prèviament). 

Aproximadament la meitat de mentides impliquen falsejament, i l’altra meitat 

simplement són ocultacions. 

Quan una mentida implica sentiments negatius (por o culpa), no acostuma 

produir plaer o delit d’enganyar. 

Quan una mentida no implica por, difícilment implicarà sentiment de 

culpabilitat. 

Pel que fa als sentiments lligats al motiu pel qual es menteix: 

Les mentides per evitar càstigs acostumen a provocar molts sentiments de culpa 

i por a ser atrapat. 

Les mentides altruistes provoquen pocs sentiments de culpabilitat, a diferència 

de les que es diuen per evitar la vergonya, que també provoquen por a ser 

atrapat, i mai plaer. 
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Les mentides dites per mantenir la intimitat gairebé mai no provoquen plaer ni 

sentiments de culpa. 

Per acabar, la diferència entre els sexes en aquest tema és que els homes 

acostumen a dir més mentides per evitar càstigs que les dones. 
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Les pràctiques que venen a continuació les he dissenyat per tal de posar en 

pràctica els coneixements adquirits. 

Malgrat que aquest treball està força centrat en detectar grans mentides (que 

impliquin emocions fortes), aconseguir que hi hagi molt en joc pels mentiders si 

la seva mentida és descoberta, i per tant, que tinguin molta por a ser descoberts, 

es sentin molt culpables o tinguin molt delit d’enganyar, és quelcom que 

considero que no és moralment correcte, ja que hauria de burxar molt en 

l’interior de les persones i utilitzar informació seva en contra de la seva voluntat 

(abusar de la seva confiança) per provocar-los la necessitat de mentir davant 

dels altres i que sentissin que hi podrien perdre molt si fossin descoberts.  

Per tant, he decidit fer unes pràctiques on aquests sentiments podrien 

aparèixer, però segurament amb poca intensitat perquè impliquen poc 

personalment els participants. 
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1.2. Detecció d’emocions falses1 

PLANTEJAMENT DE LA PRÀCTICA 

Aquest experiment consisteix en agafar unes quantes persones i demanar-los 

que intentin expressar amb la cara les següents emocions: tristesa, por, 

sorpresa, ira, emoció positiva, fàstic i menyspreu. L’objectiu és veure quants 

d’ells serien capaços de fingir una emoció correctament, i on han fallat (quins 

indicis hi ha que l’emoció és falsa). 

 

RESULTATS I ANÀLISI DELS RESULTATS 

Tristesa: 

Expressió de tristesa real: 

Els músculs fidedignes que actuen en l’expressió 

de tristesa fan que les celles s’alcin en el seu 

angle interior, formant arrugues al mig del front i 

un triangle en les parpelles superiors. 

A més, les comissures dels llavis baixen 

lleugerament, i la mirada és baixa o perduda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Les fotografies ampliades de les expressions dels participants d’aquesta pràctica es troben al CD 
anomenat “Fotografies i vídeos”. 

a 

b 
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Expressions de tristesa dels participants: 

 

Anàlisi de les expressions: 

Músculs fidedignes: tot i que no a la perfecció, els únics que han aconseguit 

moure lleugerament els músculs fidedignes de manera semblant a la tristesa 

han estat els subjectes 5, 7, 9 i 10. 

Les comissures dels llavis, les han baixat pràcticament tots, excepte els 

participants 1 i 8. 

La mirada baixa o desenfocada, excepte els subjectes 1, 3, 4, 12 i 13, també l’hi 

ha tingut tots. 

Així doncs, hi ha hagut 4 persones de 14 (28%) capaces de fingir força bé 

l’expressió de tristesa, malgrat que només una (7%) ha fet el gest de les celles a 

la perfecció. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 
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Por: 

Expressió de por real: 

Els músculs fidedignes que actuen en l’expressió 

de por fan que les celles s’alcin i s’aproximin entre 

elles. 

També es pot observar com pugen les parpelles 

superiors i es tensen les inferiors. 

 

 

 

 

Expressions de por dels participants: 

 

1 

6 8 7 

5 4 3 2 

9 

11 12 13 14 

10 

a 
b 
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Anàlisi de les expressions: 

Músculs fidedignes: els participants que han estat capaços de moure els músculs 

fidedignes han estat els 5, 10 i 12. 

Pel que fa a l’elevació de les parpelles superiors, és un gest que han fet els 

subjectes 5, 9, 10, 12 i 14. 

Han tensat les parpelles inferiors les persones 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 i 14. 

Expressions asimètriques (indici que l’expressió és falsa): 3, 9, 13 

Per tant, hi ha hagut 3 persones de 14 (21%) capaces de fer una expressió de por 

realista. 

 

Sorpresa: 

Expressió de sorpresa real: 

No hi ha músculs fidedignes que s’activin 

quan ens sorprenem: el principal tret 

característic de l’expressió de sorpresa és 

moure les celles amunt. 

També s’acostuma a obrir la boca, i a obrir 

molt els ulls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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Expressions de sorpresa dels participants: 

 

Anàlisi de les expressions: 

El gest d’aixecar les celles l’han fer tots els subjectes. El d’obrir la boca, tots 

menys el 4. 

El gest d’obrir més els ulls, l’han fet clarament els participants 2, 4, 7, 9, 10, 11, 

12 i 13. En els altres no es veu tant clar, fet que no significa que no ho fessin, ja 

que hi ha gent a qui aquest gest a penes se’ls nota. 

Per tant, l’expressió de sorpresa l’han fet a la perfecció 8 participants dels 14 

(57%), i els altres, excepte el 4, no ho puc saber, però puc dir que l’han fet molt 

similar. 

 

 

1 2 

6 7 8 

4 

9 

5 3 

14 13 12 11 

10 
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Ira: 

Expressió d’ira real: 

Músculs fidedignes: Moviment de la boca afinant 

els llavis. 

També es pot observar com s’abaixen i s’ajunten 

les celles. 

 

 

 

 

Expressions d’ira dels participants: 

 

 

5 

9 7 

3 2 1 

8 6 

4 

12 10 11 14 13 

a 

b 
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Anàlisi de les expressions: 

Pel què fa a l’afinament dels llavis, el presenten els subjectes 2, 3, 5, 11, 12, i 14. 

El moviment de celles, l’han fet les persones 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14. 

Expressions asimètriques: 3 i 5 

Per tant, hi ha hagut 2 dels 14 subjectes (14%) que han estat capaços de fer força 

bé l’expressió d’ira. 

 

Emoció positiva: 

Expressió d’una emoció positiva real: 

Les emocions positives (diversió, 

satisfacció, alleujament, plaer, felicitat, 

delit…) es veuen reflectides en els somriures 

autèntics, que es caracteritzen per 

l’estirament dels llavis i l’elevació de les 

seves comissures, l’elevació de les galtes, la 

formació de potes de gall i un lleuger 

descens de les celles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Expressions d’emocions positives dels participants: 

 

Anàlisi de les expressions: 

L’estirament dels llavis és un gest que s’ha produït en tots els subjectes; 

l’elevació de les comissures d’aquests, excepte en el participant 11, també ha 

aparegut en tots. 

L’elevació de les galtes també es pot observar en tots excepte en el 3 i l’11, i les 

potes de gall no són presents en les expressions 3 i 9. 

El descens de les celles, però, només el podem observar en els subjectes 1, 2, 7 i 

13, convertint-se en les úniques persones que han fet un somriure autèntic. 

Expressions asimètriques: 10 i 11 

Per tant, 4 dels 14 participants (28%) han estat capaços de simular un somriure 

autèntic. 

14 13 12 11 10 

6 7 8 9 

2 4 5 3 1 
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* Cal destacar que alguns dels que han aconseguit simular un somriure autèntic, 

en el moment de la fotografia estaven rient, així que no era cap simulació, fet 

que porta a pensar que probablement el percentatge de gent capaç de simular 

un somriure autèntic encara és més baix.  

Fàstic: 

Expressió de fàstic real: 

  

Es contrau lleugerament el múscul que arrufa el nas i 

estreny els ulls; s’eleva el llavi superior. 

 

 

 

Expressions de fàstic dels participants: 

 

 

1 2 4 3 5 

9 8 7 6 

11 

10 

14 13 12 

a b 
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Anàlisi de les expressions: 

Les persones que han arrufat el nas, i, per tant, se’ls ha elevat el llavi superior, 

han estat les 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14. 

Expressions asimètriques: 3 i 4 

Per tant, 6 dels 14 subjectes (42%) han simulat bé l’expressió de fàstic. 

 

Menyspreu: 

Expressió de menyspreu real: 

 

La comissura del llavi està més tensa i una 

mica elevada, només en un costat de la 

cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Expressions de menyspreu dels participants: 

 

 

Anàlisi de les expressions: 

Els únics participants que han elevat la comissura del llavi més en un costat que 

en l’altre han estat el 3 i el 13, malgrat que la major part dels altres expressaven 

menyspreu amb la mirada. 

Així doncs, només han fingit una expressió més o menys realista de menyspreu 

2 persones de 14 (14%), tot i que no a la perfecció.  

 

 

 

 

 

12 11 13 14 

10 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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CONCLUSIONS: 

Les expressions més fàcils de fingir, per tant, amb les que més fàcilment ens 

poden enganyar (sense tenir en compte la sincronització ni la seqüència 

temporal), són la de sorpresa i la de fàstic. 

Les expressions que menys gent sap fingir són les que impliquen el moviment 

dels músculs fidedignes del front (tristesa i por), i les de menyspreu, ira i 

emocions positives. 

Aquestes tres últimes són força fàcils de fer si en coneixes els moviments o ets 

capaç de posar-te en situació; però he comprovat que, la major part de gent, ja 

sigui perquè s’hi fixa poc o per què li costa posar-se en una situació en la qual 

poguessin aparèixer aquestes emocions, no sap fingir-les. 

Pel que fa a l’asimetria de les expressions, he comprovat que són poques les 

expressions falses que la presenten prou evident com perquè es pugui veure a 

simple vista. 

* Cal dir que els resultats d’aquesta pràctica no són exactes a causa de la 

dificultat d’analitzar les diverses expressions: malgrat tenir uns paràmetres a 

buscar, com que hi ha una diversitat d’expressions tant gran i l’activació dels 

mateixos músculs provoca efectes diferents a cada persona, a vegades és difícil 

saber quan considerar que un tret és existent en una expressió i quan no. Per 

tant, en aquest anàlisi hi ha una part inevitablement subjectiva. 
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1.3. Anàlisi dels signes de l’engany i els judicis de les persones2 

PLANTEJAMENT DE LA PRÀCTICA: 

Aquesta pràctica consisteix en fer un vídeo propi, reunint un grup de 5 persones 

que es coneguin poc o gens, per tal que cap d’ells pugui saber quines opinions 

tenen els altres sobre determinats temes. 

La dinàmica de la pràctica consisteix en obrir temes de debat, sobre els quals els 

participants han de donar la seva opinió o la contrària, segons les meves 

indicacions (els repartiré papers abans d’exposar el tema on hi digui “veritat” o 

“mentida”).  

Els objectius dels participants han de ser desemmascarar els mentiders i ser 

creguts pels altres. Cada participant té aproximadament un minut per exposar 

l’opinió que li ha tocat: un cop tots han acabat, comença l’estona de debat, en la 

qual han de defensar la seva posició i es poden fer preguntes els uns als altres 

per descobrir qui diu mentida i qui no. Finalment, cada persona vota qui creu 

que ha mentit i qui creu que ha dit la veritat, argumentant per què ho creuen 

així. 

En explicar el joc, manifestaré que hi ha una recompensa atractiva per qui 

menteixi millor, sense dir quina, per tal de donar més aires de competició al joc, 

augmentar el delit d’enganyar i potser lleugerament la por a ser descobert.  

Els temes de debat han de ser temes no gaire íntims per no ferir sensibilitats, 

però en els quals els participants es puguin posicionar clarament a favor o en 

contra (no ambigus), de manera que, expressant l’opinió contrària a la que 

tenen, tinguin la sensació d’estar mentint i traint els seus ideals. 

Per assegurar això, he fet una llista de temes, de manera que si en exposar-ne 

un, algun dels participants no se l’ha plantejat, no té una opinió clara formada o 

està en una posició intermèdia (hi troba els mateixos avantatges que 

inconvenients, de manera que no tindria la sensació de mentir defensant cap de 

els dues posicions), es passa al tema següent. 

 

                                                             
2 Els vídeos analitzats en aquesta pràctica es troben al CD anomenat “Fotografies i vídeos” 
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La llista de temes és la següent: 

- Introducció d’ordinadors individuals a les escoles (projecte 1x1). 

- Relacions obertes 

- Experimentació amb animals amb fins mèdics 

- Nova llei antitabac 

- Avortament  

- Burca de les dones magrebines 

- Tatuatges 

- Donar caritat a les ONG (està bé o ens estafen?) 

- Transvestir-se per la seguretat social 

- Relacions amb molta diferència d’edat 

- Boxa com a esport 

- Transfusions de sang als testimonis de Jehovà (no les permeten ni si 

estan en perill de mort) 

- Sistema educatiu 

- Capitalisme- Comunisme 

Un cop han discutit sobre 3 d’aquests temes, canvia una mica la dinàmica del 

joc: ja no és una competició, ja que l’últim tema l’he triat de manera que fos 

molt fàcil saber qui diu veritat i qui diu mentida, ja que cap de les persones que 

he elegit per aquesta pràctica hi estan a favor, i ho saben. L’objectiu d’això és 

que es sentin especialment malament per haver de defensar aquest tema, i, per 

tant, que apareguin molts signes de vergonya, menyspreu i fins i tot culpa. 

El tema en qüestió és l’abolició del català perquè estem a Espanya. 

Els objectius d’aquesta pràctica són analitzar els diferents signes de l’engany i 

veure en què es fixa la gent corrent per determinar si una persona diu la veritat 

o no. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


28 
 

HIPÒTESIS  

Els sentiments que és més possible que tinguin els participants són: 

- Por: dins el grup de participants, pot estar provocada per la por a ser descobert 

per part dels mentiders o per la por a no ser cregut per part dels sincers. Però 

com que només analitzaré els mentiders, tindré en compte els signes que revelin 

aquest sentiment. 

- Sentiments provocats pel contingut del què estan dient: vergonya, menyspreu, 

fàstic... 

- Delit d’entabanar els altres. 

- També és possible que apareguin alguns signes de poca preparació de la 

mentida, ja que han de defensar l’opinió contrària a la seva sense haver-s’ho 

preparat, i els altres participants els poden sorprendre amb algunes preguntes. 
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RESULTATS: 

Primer tema: Introducció d’ordinadors individuals a les escoles (projecte 1x1) 

Mentiders: Albert, Andreu i Xènia 

Sinceres: Clara i Maitina 

Signes de l’engany: 

Albert: 

En començar a exposar el contrari de la seva opinió, el seu 

primer gest va ser rascar-se el nas, un dels signes de 

l’engany. 

 

 

 

Durant una estona de l’argumentació, l’Albert 

deia coses que realment pensava. “És cert que 

això a vegades impedeix una mica la 

comunicació directa, però malgrat tot, això 

s’anirà imposant...”. En el moment que estava 

dient el “malgrat tot”(quan va deixar de ser 

sincer i anava a defensar l’opinió contrària), se li  

va dibuixar una clara expressió de fàstic a la cara. 

 

Cap al final de la seva argumentació, se li escapaven 

petits somriures oprimits i li van aparèixer potes de 

gall als ulls, fet que podria denotar el delit d’estar 

enganyant que sentia en aquell moment.  
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Un cop ja havia acabat la seva defensa, es va mossegar 

un parell de cops el llavi, manipulació que, tenint en 

compte que és un mentider inexpert i que no ho estava 

intentant controlar, es podria considerar també un 

signe de l’engany, malgrat que és una manipulació que 

també va fer en el debat de la llei antitabac, en el qual 

deia la veritat. 

 

Contestant una pregunta que li van fer, va 

desviar diverses vegades la mirada cap 

amunt i cap a l’esquerra, signe que seria fàcil 

d’interpretar com que estava inventant-se 

alguna cosa, probablement els arguments 

per contestar una pregunta que l’havia 

agafat per sorpresa. 

 

 

En finalitzar la resposta, va 

negar amb el cap i va 

manifestar diversos 

somriures, signes que es 

poden interpretar com a 

barreja entre el delit 

d’enganyar i el desacord 

amb el que havia dit.  
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Andreu: 

* Tant de l’Andreu com de la Xènia (els altres dos mentiders), només n’he pogut 

analitzar l’estona de debat, ja que hi ha hagut problemes tècnics amb les 

gravacions en les quals exposaven la seva opinió, i no les he pogut recuperar. 

 

L’Andreu, en el moment en que la Clara li va formular 

una pregunta per tal d’intentar-lo delatar, va rascar-se 

l’orella, manipulació que podria ser signe de l’engany.  

 

 

En manifestar que els ordinadors estan 

substituint l’escriptura, se li va dibuixar a la 

cara una expressió de tristesa, expressant el seu 

disgust amb aquest fet, cosa que seria molt 

contradictòria amb que estigués d’acord amb el 

tema exposat. 

 

 

En el mateix moment en que feia una pausa, fet 

que pot ser denotant de la falta de preparació de 

la mentida, ja que va haver d’improvisar la 

resposta, va fer una segona manipulació, 

rascant-se la barbeta. 
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En l’espai de tres segons en el qual va dir 

que creia que “s’hauria d’invertir el que 

està passant ara, ja que ens ensenyen a 

escriure i després a la realitat hem de fer 

servir l’ordinador”, va abaixar dues 

vegades la mirada; aquest fet es podria 

interpretar com a signe de l’engany si no 

fos que, quan diu la veritat, l’Andreu també abaixa la mirada sovint. 

Quan va fer l’afirmació “ens han d’ensenyar a fer servir l’ordinador com a eina 

base”, a part d’una pausa a la meitat de la frase, va negar amb el cap, clar 

emblema que no estava d’acord amb el que estava dient. 

També cal destacar la manera indirecta de parlar al final de la seva 

argumentació, quan parlava d’art per referir-se a l’escriptura a mà i de realitat 

per referir-se als ordinadors, i alguns circumloquis i pauses, poc freqüents en la 

seva manera de parlar habitual, que manifesten la poca preparació de la seva 

mentida o la por a ser descobert, però en els dos casos, són signes de l’engany. 

 

 

Xènia: 

Com he esmentat, hi va haver problemes amb la gravació on la Xènia mentia 

sobre la seva opinió, i no li van fer cap pregunta durant l’estona de debat, així 

que no tinc cap material per analitzar. 
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VOTACIONS DELS PARTICIPANTS I MOTIUS PER ACUSAR ELS ALTRES DE 

MENTIDERS: 

Clara:  

Andreu à pel que va dir 

Xènia à perquè la veia nerviosa 

Albert à no va manifestar el motiu 

Albert:  

Clara à perquè la va veure massa segura 

Andreu à també el va veure massa segur i convincent 

Xènia: 

Albert à no va manifestar el motiu 

Andreu à no va manifestar el motiu 

Andreu: 

Maitina à no va manifestar el motiu 

Albert à no sap per què 

Xènia à perquè “se li notava” 

Maitina: 

Clara à perquè “no li quadrava la seva manera de ser amb el que va dir, tot i  

                que la veia molt segura del que deia” 

Albert à per la seva manera de ser 

Andreu à li va semblar 
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Segon tema: relacions obertes 

Mentiders: Maitina, Clara, Albert, Andreu 

Sincera: Xènia 

Maitina: 

Al principi de l’argumentació, va desviar la 

mirada cap amunt i cap a la dreta,  possible signe 

de poca preparació de la mentida i d’estar 

inventant l’argument en aquell moment. 

Durant tot el discurs, va fer pauses freqüents i 

circumloquis, indicis també amb la poca 

preparació de la mentida o de la por a ser atrapada. 

En aquest cas no va dibuixar expressions d’altres emocions, segurament perquè 

era un tema amb el qual es sentia molt poc implicada. 

 

Andreu: 

Al principi de la seva argumentació, tenia el braç agafat, 

pressionant-lo lleugerament. Com les altres 

manipulacions, indica una emoció negativa, 

possiblement perquè es sentia malament pel què anava a 

dir, o per la pressió que sentia en haver de mentir.  

 

Enmig de la seva exposició, en la qual es manifestava a 

favor de les parelles obertes, va dir les següents frases 

seguides: “entenc que hi hagi gent que no ho vulgui 

practicar i que hi hagi gent que si que ho vulgui 

practicar”. S’observa una gran diferència entre quan va 

dir que entia que hi hagi gent que no ho vulgui practicar, 

frase durant la qual no mostra cap signe, i quan va dir 

que entenia la gent que ho vol practicar, on manifesta 
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una expressió de sorpresa molt evident, que podria estar provocada perquè 

realment el sorprengui la gent que accepta relacions obertes, per tant seria un 

indici de l’engany. 

En bona part del discurs tenia la mirada baixa, però com que és un signe 

freqüent en la seva manera de parlar, no es pot considerar un signe de l’engany. 

 

Albert: 

Al principi de la seva argumentació, va afirmar que 

estava d’acord amb la teoria de la Maitina (amb la qual 

no està d’acord): en fer aquesta afirmació, se li va 

dibuixar una expressió de menyspreu a la cara, fet que 

denota el seu desacord amb aquesta teoria.  

 

També al principi, tenia les mans agafades i fregava 

un dit polze amb l’altre, manipulació que 

posteriorment va canviar per il·lustracions, però 

existent en un principi. 

 

 

Va fer una petita contradicció en el seu discurs: “entendria, bé... podria arribar a 

entendre que si tots hi estan d’acord, podria arribar a formar part del mateix joc 

de la parella”. Possiblement, és una afirmació que algú que estigués en contra de 

les parelles obertes, no faria. 
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Clara: 

Al principi del seu discurs, va manifestar que no té una posició clara sobre 

aquest tema, però que si s’ha d’aferrar a un costat, segurament serà a favor. En 

el moment que va dir “a favor”, a part de fer una pausa abans de dir-ho, va 

augmentar força el volum de la veu, que pot ser símptoma de la por a ser 

atrapada que va experimentar en el moment de dir aquesta mentida.  

A banda d’això, es poden observar alguns circumloquis, i una altra pausa abans 

de l’afirmació “hi estic totalment a favor”, signes propis de la por a ser atrapada i 

de la poca preparació. 

És possible que no hi hagi signes de l’engany en els seus arguments perquè 

realment ella estava d’acord amb el què deia, ja que no en tenia una opinió clara 

formada malgrat haver decidit posicionar-s’hi en contra. 

Durant l’estona de debat, es veu un clar discurs enardit o contradicció amb el 

que havia exposat, ja que, a l’hora de formular una pregunta, afirma que per a 

ella “llibertat i amor no van en el mateix llibre”, que “ no es pot estimar una 

persona i tenir una relació liberal amb ella” i que si ella volgués estar amb una 

altra persona, no li agradaria que aquesta tingués altres relacions. 

Tot això són afirmacions que una persona que realment estigués a favor de les 

relacions obertes, probablement no faria, ja que defensen la posició contrària.  
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MOTIUS PER ACUSAR ELS ALTRES DE MENTIDERS: 

Andreu: 

Xènia à perquè va creure que la Xènia s’havia parat a pensar la seva opinió per 

poder dir la contrària 

Xènia : 

Clara à li va notar no sap per què 

Albert: 

Clara à perquè va donar arguments rebuscats i poc vàlids per a ell 

Xènia à no va manifestar el motiu 

Clara: 

Xènia à no va manifestar el motiu 

Maitina:  

A causa d’un altre error en part de la filmació on la Maitina votava els que per a 

ella eren sospitosos, no sé qui van ser les persones acusades per ella. 
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Tercer tema: llei antitabac 

Mentiders: Andreu i Clara 

Sincers: Albert, Xènia i Maitina. 

 

Andreu: 

Va començar el discurs amb els braços plegats, utilitzant-los 

com a barrera per protegir-se. Això és un possible signe de 

l’engany, tot i que no gaire evident, ja que és un gest força comú 

en la majoria de gent ni que estigui dient la veritat, fet que vaig 

comprovar en algunes persones que van ser sinceres durant 

aquesta pràctica. 

 

En el moment en que va dir “no estic dient que 

m’agradi que es fumi als bars”, li aparegué una 

expressió de fàstic a la cara, que denota la veracitat 

d’aquesta afirmació, força incoherent amb el fet que 

estigui en contra de la llei antitabac. 

En la seva argumentació, s’hi va implicar poc 

personalment, ja que en cap moment es va manifestar a favor del tabac; tot i 

així, hi ha alguns circumloquis i pauses que denotaven la poca preparació de 

l’argument i/o la possible por a ser atrapat. 

 

Durant el debat, va efectuar diverses 

manipulacions, (amb una mà s’agafava 

el canell contrari, es feia girar l’anell al 

dit...), manipulacions que, com totes, 

indiquen la presència d’emocions 

negatives. 
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Clara: 

Durant la seva argumentació, va deixar entreveure molts signes de vergonya 

(tapant-se parcialment la cara), probablement per estar defensant una cosa amb 

la qual estava en contra, i de necessitat de protecció, posant barreres al seu cos 

(creuant les cames, ajuntant els braços davant del cos...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


40 
 

MOTIUS PER ACUSAR ELS ALTRES DE MENTIDERS: 

Andreu: 

Xènia à mentidera (no ha aportat els seus arguments sinó que ha rebatut els 

dels altres) 

Maitina à mentidera 

Xènia: 

Maitina à mentidera 

Albert: 

Clara à mentidera, per afirmacions que ha fet (el jovent si no pot fumar als bars 

ja no sap què fer) 

Andreu à mentider, també per les afirmacions (hi ha més maneres 

d’aconseguir que la gent no fumi als bars que prohibint-ho) 

Maitina à mentidera 

Clara:  

Andreu à mentider (per la seva manera de ser, i perquè creu que un metge no 

pot estar en contra d’una llei antitabac) 

Maitina à mentidera (no sap perquè) 

Maitina: 

Claraà mentidera (també li ha sobtat el mateix que a l’Albert) 

Andreu à mentider (no li quadra amb la seva manera de ser) 
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Quart tema: abolició del català 

Mentiders: Albert, Clara, Maitina, Xènia 

Sincer: Andreu 

Albert: 

Tan bon punt va començar el discurs, el primer que va 

fer va ser rascar-se el nas, un dels principals indicis de 

l’engany. 

A part de repetir aquesta acció diverses 

vegades, constantment s’acostava les 

mans a la cara per tal de tapar-se-la 

parcialment, evident signe de vergonya, 

probablement provocada pel que estava 

defensant. 

També va augmentar molt la quantitat de manipulacions, com fregar-se els dits 

de la mà els uns amb els altres, rascar-se el cap, etc., símptomes de les múltiples 

emocions negatives que podia sentir en defensar l’abolició del català. 

No va ser capaç de defensar directament l’abolició del català, sinó que va buscar 

altres estratègies i va fer digressions del tema, és a dir, va parlar de manera 

indirecta, símptoma d’una estratègia no preparada i/o de les múltiples 

emocions negatives que podia sentir. 
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Malgrat que se li escapaven alguns somriures mentre parlava, no els he 

considerat signes de l’engany perquè molt probablement no estaven provocats 

pel delit d’enganyar, ja que sabia que les possibilitats que el creguessin eren 

gairebé nul·les, sinó per la ridiculesa que tenia per ell la situació. 

 

Clara: 

També es va acostar les mans a la cara, signe de 

vergonya.  

 

 

 

 

 

 

Va augmentar la quantitat de 

manipulacions que feia, símptoma, 

igual que en l’Albert, de les nombroses 

emocions negatives que podia sentir. 

Tampoc va ser capaç de defensar directament l’abolició del català, ni tan sols la 

seva desaparició. La seva afirmació final va ser que “a mesura que arribi més 

gent de fora, el català es parlarà menys”. La seva manera de parlar indirecta 

també indica la poca preparació i les emocions negatives que sentia. 

Com a l’Albert, se li escapaven somriures, que els atribueixo al mateix motiu que 

a ell. 
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Maitina: 

La Maitina, en un principi parpellejava més, signe que estava més emocionada. 

Curiosament, a diferència dels altres, no feia gestos amb les mans per intentar 

tapar-se la cara, però si que va fer algunes manipulacions, com mosegar-se el 

llavi, refregar-se els dits, agafar-se el braç... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va ser l’única capaç de defensar directament l’abolició del català, tot i que amb 

alguns circumloquis i pauses a l’hora de parlar, signes de la poca preparació de 

la mentida i possiblement de les negatives emocions causades per aquesta. 

 

Xènia: 

Malgrat que no va ser capaç defensar l’abolició del 

català, mentre deia l’única frase que va dir abans de 

deixar-ho córrer, “estic totalment a favor de 

l’abolició del català”, no va parar de refregar-se les 

mans, i en acabar de dir-la es va mossegar el llavi i 

va abaixar la mirada, manipulacions i gestos prou 

evidents per deixar veure la seva incomoditat i les 

emocions negatives que li provocaven haver de 

defensar aquest tema. 
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* Per analitzar els signes de l’engany, he comparat les gravacions en que els 

subjectes mentien amb les que deien la veritat, per tal d’evitar tenir en compte, 

com a signes de l’engany, gestos que ells fan normalment. 

És per això que, malgrat que la majoria en mentir van abaixar la mirada (signe 

de vergonya, tristesa o culpa), no ho he tingut en compte, ja que molts d’ells 

també l’abaixaven quan eren sincers: així doncs, m’ha estat impossible saber si 

aquest gest venia provocat per emocions relatives a la mentida, era un signe de 

vergonya pel fet de parlar en públic, indicava reflexió o era part de la seva 

manera de parlar habitual. 

També tots ells tenien les cames creuades, especialment al principi, 

probablement com a barrera davant la situació i les persones desconegudes que 

tenien davant, per tant tampoc ho he considerat un signe de l’engany. 

De la mateixa manera, no he tingut en compte els signes que només indiquen 

que el subjecte està emocionat (pupil·les dilatades, parpelleig, suor, empassar 

saliva, respiració accelerada...), perquè la major part d’ells són molt difícils de 

detectar, i els pocs que es poden veure a simple vista, era molt fàcil que 

apareguessin tant en sincers com en mentiders, ja que, pel simple fet d’haver de 

defensar la seva opinió davant de gent desconeguda i haver de parlar en públic, 

ja era probable que presentessin signes d’emoció i estiguessin nerviosos. 

D’altra banda, alguns d’ells també feien algunes manipulacions quan eren 

sincers, probablement per la pressió d’haver de parlar davant de desconeguts, o 

simplement per vici. Malgrat tot, les he tingut en compte com a signes de 

l’engany, perquè en la major part dels casos augmentaven quan el subjecte 

mentia. 

Per últim, tot i que han aparegut molts somriures en els rostres tant dels sincers 

com dels mentiders, és molt difícil interpretar quins d’ells estaven provocats pel 

delit d’enganyar i quins per la situació en sí o per altres emocions positives, per 

això, majoritàriament no els he tingut en compte com a signes de l’engany 

(excepte en un cas concret; un somriure que va deixar veure l’Albert en el 

primer debat, que molt difícilment podia estar provocat per la situació ja que ja 

havia acabat el seu discurs). 
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ANÀLISI DELS RESULTATS: 

1. sentiments dels quals havia previst trobar indicis en aquesta pràctica: 

- Por: pràcticament tots els signes de por que he trobat (circumloquis, manera 

de parlar indirecta, pauses...), són fàcilment confusibles amb els de poca 

preparació de la mentida; pel fet que si eren descoberts hi tenien poc a perdre, 

dubto que aquesta por fos gaire intensa, però no puc assegurar quins dels signes 

estaven provocats per cada causa. 

- Pel que fa als sentiments provocats pel contingut del què estaven dient, els 

signes més freqüents han estat els de vergonya, malgrat que també han aparegut 

alguns signes de fàstic i menyspreu. 

- Delit d’entabanar els altres: tot i que han aparegut molts somriures en els 

rostres tant dels sincers com dels mentiders, com ja he esmentat, és molt difícil 

interpretar-ne la causa, així que el delit d’enganyar és un sentiment del qual no 

tinc proves materials que demostrin la seva existència. 

- Els signes de poca preparació de la mentida han estat els més freqüents i 

evidents, malgrat que alguns es podien confondre amb els de por a ser atrapat. 

 

2. Temes de debat: 

Els temes en els quals he trobat més signes de l’engany han estat el projecte 1x1 i 

l’abolició del català (malgrat no haver pogut analitzar dos dels mentiders del 

primer tema, mentre feia la pràctica, la qual jo presenciava com a observadora, 

va ser dels temes en els quals vaig veure més signes de l’engany a simple vista). 

Probablement, això és perquè sobre els dos temes, tots en tenien una clara 

opinió formada; per tant, expressar el contrari del què pensaven els feia sentir 

especialment malament, i els costava trobar arguments per defensar-ho. 

En canvi, en els altres dos temes (les relacions obertes i la llei antitabac), els 

subjectes no s’hi veien tant implicats personalment: amb el tema de les relacions 

obertes, perquè la posició de molts d’ells era intermèdia: “jo no ho faria però no 
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ho trobo malament”. Per tant, els era fàcil trobar arguments a favor i en contra 

del tema, sense tenir la sensació d’estar mentint. 

Pel que fa a la llei antitabac, l’estratègia dels mentiders va ser anar en contra de 

la llei, però mostrant-se alhora en contra del tabac, de manera que no traïen 

tant els seus ideals ni es sentien tant malament. 

 

3. Mentides atrapades i motius: 

Caçadors Albert Andreu Clara Maitina Xènia 
Albert - ü  x ü  x 
Andreu ü  - x x ü  
Clara ü  ü  - ü  ü  
Maitina ü  ü  x - x 
Xènia ü  ü  ü  ü  - 
 

Encerts: 70% 

Caçadors Albert Andreu Clara Maitina Xènia 
Albert - x ü  x x 
Andreu x - x x x 
Clara x x - x x 
Maitina    -  
Xènia x x ü  x - 
 

Encerts: 12,5% 

 

Caçadors Albert Andreu Clara Maitina Xènia 
Albert - ü  ü  x ü  
Andreu ü  - x x x 
Clara ü  ü  - x ü  
Maitina ü  ü  ü  - ü  
Xènia ü  x x x - 
 

Encerts: 60% 
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Fent la mitjana d’encerts, ens surt que van desemmascarar un 50% de les 

mentides, un percentatge igual al que haguessin pogut trobar per atzar. 

Analitzant les persones per separat (exceptuant la Maitina, de la qual ens falten 

dades), dues d’elles han encertat el 50% dels casos, una el 25% i una altra el 

58%, percentatges que ja es corresponen amb els obtinguts fent la mitjana total. 

L’elevat nombre d’encerts del primer quadre es deu a que, en el primer debat, 

vaig dir als participants el nombre de mentiders i sincers que hi havia, per tant, 

ho tenien molt més fàcil per saber qui deia la veritat i qui no. Així doncs, el 

percentatge d’encerts probablement hagués estat menor si no hagués comès 

aquest error. 

El reduït nombre d’encerts del segon tema, l’atribueixo a que, com he esmentat 

abans, molts d’ells tenien una posició intermèdia sobre el tema, per tant, a part 

de mostrar pocs signes de l’engany, totes les posicions eren molt creïbles.  

Els principals motius pels quals han jutjat si creien que algú deia veritat o 

mentida han estat: 

- Malgrat conèixer-se poc, han utilitzat la poca informació que tenien sobre les 

personalitats dels altres per saber si era coherent amb ells o no que tinguessin 

una determinada opinió. 

- Pel tipus d’arguments que utilitzaven els altres. 

- Perquè els hi va semblar, però sense saber per què. 

Per tant, en general s’han fixat molt poc en el llenguatge no verbal, si més no 

conscientment. 
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CONCLUSIONS: 

Els sentiments més freqüents quan les persones donen una opinió contrària a la 

que tenen i no volen ser descoberts són por, vergonya, fàstic i menyspreu. 

Alguns dels signes més fàcilment detectables són els de poca preparació d’una 

mentida. 

La dificultat de trobar els signes de les emocions a simple vista és molt gran; ha 

estat mirant les gravacions repetides vegades que he pogut fer un anàlisi 

complet, però en el moment de dur a terme la pràctica, molts signes se’m van 

passar per alt. 

És molt freqüent l’ús permanent de signes de l’engany per part de les persones; 

per tant, és molt important conèixer la seva manera d’actuar per saber quins 

signes s’han de tenir en compte a l’hora de detectar un engany. 

Com més implicades es senten les persones amb un tema, més signes de 

l’engany apareixen quan han de mentir. 

Les persones sense formació, generalment no detecten les mentides millor del 

que ho podrien fer per atzar. 

Les persones sense formació, s’acostumen a fixar poc en el llenguatge no verbal 

a l’hora de detectar mentides, si més no conscientment. Els motius més 

freqüents a l’hora de posicionar-se sobre si algú ha mentit o no són els 

coneixements previs i prejudicis sobre aquella persona. 
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1.4. Assassins 

PLANTEJAMENT DE LA PRÀCTICA 

El quart experiment consisteix reunir dos grups de gent, un de 5 persones (en 

aquest cas seran els mateixos de l’experiment anterior) i un de 8, i fer-los jugar a 

dos jocs de l’assassí una mica diferents. 

El primer joc consisteix en donar una sèrie de rols a les persones del grup: una 

persona del grup és l’assassí, i la resta fan de gent del poble. L’objectiu de 

l’assassí és matar tot el poble sense ser descobert, i el del poble, descobrir qui és 

l’assassí abans que tots els seus membres siguin assassinats. 

La dinàmica del joc consisteix en què un narrador, que dóna els rols al grup, fa 

tancar els ulls a tothom; l’assassí els obra i senyala algú, i quan tothom torna a 

obrir els ulls, el narrador revela qui ha mort. Llavors s’inicia un debat entre els 

jugadors per decidir qui volen acusar d’assassí. Es fan votacions, i el narrador 

confirma si l’elegit, que queda eliminat del joc, era assassí o no. 

El segon joc, en el qual he afegit 3 persones per fer-lo una mica més difícil, la 

variació és que hi ha dos assassins, i no maten ningú: simplement s’han d’aliar 

per anar eliminant la gent del grup i guanyar la partida, però sense ser 

descoberts. 

En aquest cas, es fa tancar els ulls a tothom una sola vegada, perquè els dos 

assassins es reconeguin, i a partir d’aquí comença el debat i les votacions. 

Per mi, l’interès en aquests jocs està en l’estona en que es discuteix qui són els 

assassins; l’objectiu és veure quins sentiments afloren i quins signes de l’engany 

presenten els assassins quan s’han d’enfrontar a les acusacions dels companys i 

convèncer-los que són un més del poble per guanyar la partida. 
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HIPÒTESI: 

Els sentiments que és més possible que tinguin els assassins són: 

- Por a ser descoberts: En aquest joc, la por pot estar provocada per la por a ser 

descoberts dels assassins o per la por a no ser creguts dels participants que fan 

de poble. Com en la pràctica anterior, però, només analitzaré els mentiders, així 

que tindré en compte els signes de por. 

- Delit d’entabanar els altres. 

 

RESULTATS: 

La primera assassina va fer algunes manipulacions, que 

podien ser símptoma d’emocions negatives com la por a 

ser descoberta. Aquí les he considerat signes de l’engany, 

però cal dir que les persones sinceres també duien a 

terme algunes manipulacions, ja que també 

tenien por a no ser creguts i a ser eliminats 

del joc. Per tant, a l’hora de diferenciar 

mentiders de sincers, les manipulacions 

serien poc significatives.  

 

 

 

Amb els braços creuats, possible signe de defensa o 

protecció, passa el mateix que amb les manipulacions, 

ja que també és un gest comú entre els sincers. 

 

 

Alguns gestos possiblement més fiables com a 

signes de l’engany són el gest de rascar-se el nas i 

tapar-se parcialment la cara, com a signes de 

necessitat de protecció. 
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En el segon joc de l’assassí, una de les assassines va fer diverses manipulacions, 

com mossegar-se el llavi o rebregar-se la pell del coll. Com he esmentat abans, 

les manipulacions en aquest joc són poc significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, però, repetides vegades es va acostar les mans a la cara per tapar-se-la 

parcialment, signe que pot denotar necessitat de protecció o vergonya, a banda 

que la seva posició corporal era sempre recollida (braços i cames creuades, 

enganxats al cos), en senyal de protecció. 
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L’altre assassí, va efectuar nombroses manipulacions, refregant-se les mans i 

fent moviments inusuals amb la boca constantment. En aquest cas, sí que són 

manipulacions significatives, especialment els moviments amb la boca, ja que 

no són gens freqüents en ell, i els feia exageradament freqüentment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquest assassí, també cal ressaltar-ne les pauses i la lentitud en la parla, 

possibles signes de la poca preparació de la defensa i de la por a ser atrapat.  
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Per acabar, he volgut posar una curiosa fotografia, on els dos assassins estan 

fent la mateixa manipulació alhora: mossegar-se el llavi. 

També és interessant per veure el contrast entre les expressions dels assassins i 

la d’una persona del poble (la del mig), malgrat que sigui en un moment molt 

concret i efímer. 
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ANÀLISI DELS RESULTATS 

Sentiments dels quals havia previst trobar indicis en aquesta pràctica: 

- Por a ser enganyats: La major part dels signes que he trobat han estat 

manipulacions, les quals he interpretat com a signes de por, perquè molt 

difícilment podrien haver estat provocades per altres emocions negatives. 

Malgrat que, com ja he dit, tant els sincers tenen por a no ser creguts com els 

mentiders a ser descoberts, un gran augment d’aquestes manipulacions pot 

arribar a delatar l’assassí. 

- Delit d’entabanar els altres: malgrat que han aparegut somriures en el rostre 

de tots els assassins, és pràcticament impossible saber quins venien provocats 

per la situació i pel joc en si, i quins pel delit d’enganyar. Tot i que és molt 

possible que en sentissin, no puc aportar proves materials d’aquesta emoció. 

- També han aparegut signes de vergonya i de necessitat de protecció (tapar-se 

parcialment la cara, creuament de braços i de cames, etc) 

En determinats moments he observat un augment del parpelleig per part dels 

assassins, especialment en els moments en que parlaven, però no ho he tingut 

en compte pel mateix motiu que en la pràctica anterior (era fàcil que 

presentessin signes d’emoció tant els assassins com la gent amb el rol de poble 

quan eren acusats). 

 

CONCLUSIONS: 

Els sentiments detectats a partir dels signes han estat por, vergonya o necessitat 

de protecció i possiblement delit d’enganyar. 

Els signes de l’engany més freqüents que he trobat han estat diversos tipus de 

manipulacions, que, especialment en els assassins, augmentaven molt. 

Per tant, a l’hora de detectar assassins (i mentides en general), és important 

observar l’augment de manipulacions en comparació amb quan fan de poble (o 

amb la seva conducta habitual), i els signes de por,vergonya i necessitat de 

protecció, a banda de les relliscades verbals, discursos enardits i signes 

conductuals que els puguin delatar. 
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1.5. 6 a traïció 

PLANTEJAMENT DE LA PRÀCTICA 

Per tal de fer una pràctica on els mentiders tinguin més en joc si són descoberts, 

he decidit analitzar un programa de televisió anomenat 6 a traïció, on si els 

participants són prou convincents, poden guanyar 50000 €. Malgrat que el fet 

que hi hagi més en joc resta dificultat a la detecció de mentides, l’elevada 

preparació i el fet que no conec les conductes habituals dels participants n’hi 

afegeix. 

La dinàmica d’aquest programa consisteix en que sis persones exposin una 

història, real o fictícia, que expliqui el motiu pel qual necessiten els diners. El 

seu objectiu és convèncer els altres i sensibilitzar-los amb la seva causa, alhora 

que inspirar-los confiança per tal de crear aliances i eliminar els altres 

contrincants. 

És un joc que va per parts: en la primera part, es mostren uns vídeos fets per 

cada participant on exposen el seu motiu. Un cop vistos tots, els participants 

voten la història menys creïble, i el participant en qüestió és eliminat. 

En la segona part, cada participant explica més bé la seva història, i els altres 

concursants poden fer preguntes per intentar desemmascarar-lo. En acabar 

tots, es torna a votar per eliminar un altre contrincant. 

En la tercera part, s’aporten proves de la història, i els participants entren en 

una sala aïllada per parelles per fer aliances. 

En la quarta part, únicament es fan aliances. 

Per acabar, els dos últims concursants, decideixen si creuen que les històries 

anteriors eren certes o falses (per cada error perden 10000€), i finalment cada 

concursant decideix si reparteix els diners amb l’altre o s’ho queda tot. 

L’anàlisi d’aquest programa el faré per parts. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


56 
 

Primera i segona part: 

HIPÒTESIS: 

Sentiments que probablement tindran els participants que diuen la veritat són: 

- Por a no ser creguts 

- Tristesa (en explicar la seva història) 

Sentiments que probablement tindran els participants que no són sincers: 

- Por a ser descoberts. 

En aquest anàlisi, intentaré desxifrar quins participants diuen la veritat i quins 

menteixen, segons els signes de l’engany. 

 

RESULTATS I HIPÒTESIS SOBRE LA VERACITAT DELS PARTICIPANTS: 

Ivan: ha manifestat una possible expressió de tristesa (mirada perduda, celles 

elevades i juntes i comissures dels llavis avall). Crec que diu la veritat. 

 

 

 

 

 

Glòria: no ha presentat cap expressió de tristesa i ha manifestat interjeccions, 

reformulacions i una parla una mica encallada: crec que diu mentida. 

Josep Maria: no expressió de tristesa, desviament de la mirada: mentida 

 

Maria José: ha manifestat diverses expressions de tristesa, i una expressió de 

menyspreu quan parlava d’un càmping que havia fet molt malt als seus pares: 

crec que diu la veritat  
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Salvador: no ha manifestat expressions de tristesa, i ha deixat veure una 

expressió fàstic en la seva exposició: crec que menteix

 

 

Encarna: ha presentat indicis de tristesa, com la lentitud en la parla en general 

i especialment en frases com “aconseguir que la relació entre el meu home i el 

meu cunyat sigui tan fluida com abans era”. Gairebé no ha presentat cap indici 

de por: crec que diu la veritat. 

Durant els debats no he trobat cap signe de l’engany, ja sigui per la mala qualitat 

de la imatge o perquè no en van mostrar cap. Ningú va aconseguir sorprendre 

amb una pregunta un altre concursant (tots portaven el seu discurs molt ben 

preparat). 

 

COMPROVACIÓ I ANÀLISI DELS RESULTATS: 

Els participants la veracitat dels quals he encertat han estat el Josep Maria, la 

Maria José i el Salvador. 

Pel que fa als altres tres, les hipòtesis eren errònies. 

Ivan: el que m’ha fet pensar que de la veritat han estat els múltiples signes de 

tristesa que mostrava (moviment de les celles, mirada perduda, comissures dels 

llavis avall...). Tenint en compte que deia la veritat, les possibles explicacions de 

les expressions de tristesa són: 

- Les utilitza permanentment en la seva manera de parlar 

- Estava trist per un altre motiu. 

- Ha fet servir la tècnica de Stanilavski o s’ha posat molt en el paper. 
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D’aquestes tres explicacions, la més probable és que utilitzi aquestes 

expressions com a manera natural de parlar, perquè el gest de baixar les 

comissures dels llavis no l’ha fet només en un moment donat, sinó que no ha 

deixat de fer-lo, així com el moviment de les celles (que és força semblant al de 

tristesa, però idèntic). 

 

Glòria: el que m’ha fet pensar que deia una mentida han estat els múltiples 

signes de por (interjeccions, parla, reformulacions...) i l’absència de signes de 

tristesa. 

L’explicació d’aquest error en l’anàlisi probablement és que els signes de por 

formen part de la seva manera habitual de parlar, o bé que força tenia por a no 

ser creguda. 

 

Encarna: He interpretat que deia la veritat a causa de signes de tristesa com la 

lentitud en la seva parla, i l’absència de signes de por.  

Com en els altres casos, probablement la causa d’aquest error és que aquesta 

lentitud en parlar ja és característica d’ella, o que venia causada per la dificultat 

de recordar o de buscar les paraules exactes per explicar la història. 
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Tercera i quarta part (aliances) 

HIPÒTESIS: 

- Possibles sentiments dels sincers: por a ser traïts. 

- Possibles sentiments dels mentiders: sentiment de culpa per enganyar, por a 

ser descoberts, delit d’enganyar 

 

RESULTATS 

En les aliances, els únics signes de l’engany han estat diverses desviacions de la 

mirada cap a l’esquerra per part del Salvador, signe que estava inventant 

arguments. Això molt possiblement és perquè mentre feien aliances, la major 

part dels participants encara no sabia qui votaria, així que no estaven mentint. 

També m’ha dificultat la seva detecció el fet que, mentre estaven fent aliances, 

se’ls enfocava poc la cara. 

 

Cinquena part: 

En l’última part, els dos últims participants (en aquest cas el Salvador i la Maria 

José) s’han d’intentar convèncer l’un a l’altre per repartir els diners 

HIPÒTESIS: 

- Els possibles sentiments dels sincers són: por a ser enganyats, ja que si ho són 

perden tots els diners 

- Els possibles sentiments dels mentiders són: por a ser enganyats, pel mateix 

motiu que els sincers, sentiments de culpa per enganyar i delit d’entabanar 

l’altre.  
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RESULTATS: 

El mentider va ser en Salvador, a qui les paraules no van trair en cap moment, i 

l’expressió només un cop la decisió estava presa per part dels dos, quan va 

deixar veure la següent manipulació (mossegar-se el llavi), segurament causada 

pel sentiment de culpa, ja que era pràcticament l’única emoció negativa que 

podia sentir, ja que ni que fos descobert en aquell moment, ja tenia els diners 

assegurats. 

 

 

 

 

És difícil saber si va presentar altres expressions facials a causa que, en no tenir 

pèl en tot el cos, no té celles, i per tant les expressions frontals són molt més 

difícils de detectar, i més tenint en compte la mala qualitat de la imatge. 

 

 

CONCLUSIONS: 

Malgrat la formació, sense conèixer els subjectes no he estat capaç de detectar 

més mentides que les que hagués pogut endevinar per atzar, la major part dels 

casos per no preveure quins gestos podien formar part de la conducta de cada 

participant. És per això que, a l’hora d’analitzar els signes de l’engany, és molt 

important conèixer els gestos i maneres propis de cada persona. 

El fet que hi hagi molt en joc, fa que augmentin els signes de les emocions, però 

tant en els sincers com en els mentiders. 
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2. Ampliació de l’apartat del polígraf 

2.1. Usos del polígraf  

Els principals usuaris del polígraf són les empreses, ja sigui com a mètode per 

seleccionar personal, per controlar els delictes que es cometen a l’empresa o per 

saber quins empleats promocionar. Seguint les empreses hi ha les investigacions 

criminals, i finalment la selecció de personal policial i la captura d’espies. 

Investigacions criminals: 

Per reduir el marge d’error del polígraf en les investigacions criminals, s’han 

creat quatre tècniques; a continuació s’explicaran les dues principals. 

- Tècnica de la pregunta de control: 

Consisteix en fer preguntes poc rellevants al sospitós abans de fer-li les 

importants, (per exemple, en el cas d’un robatori, preguntar-li si anteriorment 

havia pres alguna cosa a algú) i fer-li creure que totes afectaran per igual en el 

resultat. Si el sospitós és innocent, s’alterarà més en les preguntes irrellevants 

pensant que el poden declarar culpable per una resposta positiva en alguna 

d’elles, que per les rellevants, ja que quan li preguntin si ha comès el crim del 

qual se l’acusa, sabrà que està dient la veritat. Si el sospitós és culpable, les 

reaccions seran contràries. 

Alguns científics critiquen aquesta tècnica, perquè diuen que, perquè funcioni, 

el subjecte ha d’estar convençut que les respostes de les preguntes irrellevants 

poden posar-lo en perill, i que el polígraf és infal·lible. Si aquestes condicions no 

es compleixen, és possible que la tècnica falli, i és impossible assegurar que tots 

els poligrafistes aconseguiran fer creure això a tots els subjectes. 

A part de les esmentades, hi ha altres situacions que poden fer que aquesta 

tècnica falli: que el sospitós no confiï en la policia o cregui que és injusta, que 

sigui una persona temorosa o ressentida amb les figures d’autoritat, que tingui 

molts sentiments de culpa, o que, malgrat ser innocent, el sospitós manifesti 

una reacció emocional davant les preguntes vinculades amb el crim (ja sigui 

perquè tenia una relació afectiva, d’amor o d’odi amb la víctima en cas d’un 
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assassinat, o perquè es senti culpable per alguna cosa que li havia fet a la víctima 

en el passat, etc). 

En tots aquests casos, el subjecte tindrà una resposta emotiva més gran a les 

preguntes rellevants que a les del passat, i per tant, segons el polígraf serà 

culpable. 

 

- Tècnica del què coneix el culpable: 

Consisteix en fer preguntes tipus test sobre el crim al sospitós. Per això, s’ha de 

tenir informació sobre el delicte comès, fer-li una pregunta molt concreta al 

sospitós, la resposta de la qual només puguin conèixer el culpable i la policia, i 

donar-li diverses opcions, una de les quals sigui la correcta. Evidentment el 

sospitós contestarà que no ho sap, però possiblement tindrà una resposta 

emocional més forta en la resposta correcta. 

Els que critiquen aquesta tècnica argumenten que, malgrat que redueix el risc 

de cometre errors d’incredulitat (no creure els innocents), augmenta el de 

cometre errors de credulitat (creure els culpables), ja que hi ha detalls que la 

policia coneix, però que ningú assegura que el sospitós s’hi fixés. 

A part, és una tècnica que es pot fer servir en casos molt limitats, ja que moltes 

vegades els fets són coneguts per a tothom, i d’altres la policia no té prou 

informació com per fer preguntes tan concretes. 

 

Selecció de treballadors: 

La utilització del polígraf en la selecció de personal per part de les empreses és 

encara menys fiable que en les investigacions criminals, ja que el que hi ha en 

joc és molt menys i per tant les emocions també són menys intenses. Malgrat 

això, es pot utilitzar com a element de pressió, ja que la intimidació que provoca 

un test de polígraf fa que algunes persones que sense ell mentirien, confessin. 

El principal problema de la fiabilitat dels polígrafs en aquest ús és que és molt 

difícil fer estudis per a comprovar-ne la precisió, ja que gairebé mai es pot saber 

la veritat bàsica. 
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Selecció de personal policial i captura d’espies: 

La utilització del polígraf per a seleccionar personal policial i per capturar espies 

de forces de seguretat nacionals o dels governs és força útil. Si bé comporta els 

mateixos problemes de fiabilitat que han estat esmentats, en aquests casos és 

molt important no tenir personal indesitjat, corrupte o delinqüent en aquests 

llocs de treball. Per tant, malgrat que es puguin produir alguns errors 

d’incredulitat que deixin fora possibles empleats ideals, també es poden evitar 

uns quants errors de credulitat que potser sense el polígraf no haurien estat 

detectats.  

 

 

2.2. Estudis sobre la precisió del polígraf   

De totes les persones que especulen sobre l’exactitud del polígraf, tan sols una 

petita minoria ha fet investigacions científiques serioses amb ell; s’han fet 

diversos tipus d’estudis, però tots tenen algun defecte. 

Els estudis de camp, és a dir, els que es fan amb subjectes que són sospitosos de 

delictes reals, són ideals pel què fa a la situació, al perfil dels subjectes i a les 

emocions que tenen aquests, però fallen en el fet que és molt difícil saber quina 

és la “veritat bàsica”, ja que el veredicte del jurat o de la policia no te per què ser 

correcte; la veritat absoluta només es pot aconseguir mitjançant confessions, i a 

vegades ni així, ja que s’han donat casos d’innocents que han confessat un crim 

no comès. 

Els estudis analògics es duen a terme amb estudiants d’universitats voluntaris 

per fer experiments. En aquests se sap la veritat bàsica en tots els casos. El 

problema és que és molt difícil que un estudiant d’universitat pugui tenir les 

mateixes emocions que un delinqüent real; de fet, de les tres emocions que 

poden incloure les mentides, l’única que poden tenir en comú un delinqüent real 

i un universitari és el delit d’enganyar, ja que l’universitari no tindrà por ni 

sentiments de culpa, ni molt difícilment els mateixos sentiments provocats per 

altres causes.  
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Hi ha una tercera manera d’enfocar aquests estudis. Existeixen els estudis 

híbrids, que tenen els avantatges dels dos estudis anteriors: se sap la veritat 

bàsica i hi ha molt en joc pels subjectes. S’aconsegueixen provocant que els 

subjectes, que no saben que estan sent víctimes d’un experiment, menteixin, i 

aconseguint proves de les seves mentides (per exemple, comprovar qui ha fet 

trampes en un examen on expressament era molt fàcil fer-ho, i fer als subjectes 

la prova del polígraf). 

El problema d’aquests experiments és que comporten dilemes morals i ètics. 

S’han fet entre 30 i 40 estudis que complissin les bases científiques mínimes, i 

les conclusions que se n’ha tret han estat: 

- Els polígrafs són eficaços; la major part de vegades atrapen els mentiders, però 

cometen errors. 

- Els estudis de camp són més precisos que els analògics. 

- Hi ha molts errors d’incredulitat, excepte en la tècnica del què coneix el 

culpable en un estudi analògic. 

- Utilitzant la tècnica  del què coneix el culpable, es cometen molts errors de 

credulitat. 
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3. Preguntes per verificar la mentida 

Preguntes sobre la mentida: 

 DIFÍCIL (per al caçador) FÀCIL (per al caçador) 
1. El mentider pot 
preveure amb exactitud 
quan haurà de mentir, i, 
per tant, pot portar la 
mentida preparada i 
assajada? 

 
 

SI 

 
 

NO 

2. La mentida només 
exigeix ocultació, sense 
necessitat de recórrer al 
falsejament? 

 
SI 

 
NO 

3. La mentida implica la 
possibilitat 
d’experimentar 
emocions 
circumstancials? 

 
NO 

 
SI 

4. Serà perdonat el 
mentider si confessa 
haver mentit? 

NO (el mentider tindrà 
més motivació per què el 
seu engany tingui èxit) 

SI (es podria arribar a 
provocar una confessió) 

5. És molt el què està en 
joc, ja siguin un càstig o 
una recompensa? 

  

6. És sever el càstig 
imposat a les persones a 
qui es descobreix 
mentint? 

 
 

NO 

SI (augmenta la por a ser 
descobert, però també 
pot augmentar la por a 
no ser cregut donant lloc 
a possibles errors) 

7. És sever el càstig 
imposat pel sol fet 
d’haver mentit 

NO SI 

8. És una mentida 
altruista? 

SI (el sentiment de culpa 
serà menor) 

NO 

9. És probable que el 
destinatari no sospiti 
que pot ser enganyat? 

 
SI 

 
NO 

10. El mentider ja ha 
aconseguit enganyar el 
destinatari en altres 
ocasions? 

 
SI (disminueix la por a 
ser descobert) 

 
NO 

11. El mentider i el 
destinatari tenen valors 
en comú? 

NO (disminueix el 
sentiment de culpa) 

SI (augmenta el 
sentiment de culpa) 

12.La mentida està 
autoritzada socialment? 

NO (disminueix el 
sentiment de culpa) 

SI (augmenta el 
sentiment de culpa) 

13. La mentida té un SI (disminueix el NO (augmenta el 

És difícil preveure què passarà, ja que quan hi ha 
molt en joc, augmenta la por a ser descobert però 
també la motivació. 
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Preguntes sobre el mentider: 

 DIFÍCIL FÀCIL 
19. El mentider té molta 
experiència en mentir? 

SI NO 

20. És creatiu i sagaç el 
mentider en els seus 
enganys? 

 
SI 

 
NO 

21. El mentider té bona 
memòria? 

SI NO 

22. El mentider parla de 
forma regular, uniforme 
i persuasiva? 

 
SI 

 
NO 

23. El mentider fa servir 
músculs facials 
fidedignes com a 
emfatitzadors de la 
conversa? 

 
SI (serà més capaç 
d’ocultar i falsejar les 
expressions facials 

 
NO 

24. El mentider té 
habilitat teatral i és 
capaç d’utilitzar el 
mètode de Stanilavski? 

 
SI 

 
NO 

25. Hi ha possibilitats 
que el mentider estigui 
autoconvençut de la seva 

 
SI 

 
NO 

destinatari anònim? sentiment de culpa) sentiment de culpa) 
14. Hi ha un tracte 
personal entre el 
mentider i el destinatari? 

 
NO 

SI (el caçador serà més 
capaç d’evitar errors) 

15. El caçador de 
mentides ha d’amagar 
les seves sospites al 
mentider? 

SI (el caçador ha d’estar 
pendent d’amagar les 
sospites i no pot estar 
tant atent a la conducta 
del mentider) 

 
 

NO 

16. El caçador posseeix 
informació que només 
podria conèixer el 
culpable, però no un 
innocent? 

 
NO 

 

SI (el caçador pot usar la 
tècnica del què coneix el 
culpable, si pot 
interrogar el mentider. 

17. Hi ha altres persones 
que saben o sospiten que 
el destinatari és 
enganyat? 

 
NO 

SI (pot augmentar la 
por, el delit o el 
sentiment de culpa) 

18. El mentider i el 
caçador de mentides 
parlen la mateixa 
llengua, i tenen la 
mateixa nacionalitat i 
antecedents culturals? 

 
NO (hi haurà més errors 
a l’hora de jutjar els 
indicis de l’engany) 

 
 

SI 
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mentida, que cregui que 
el què diu és cert? 
26. El mentider és un 
mentider natural o un 
psicòpata? 

 
SI 

 
NO 

27. El mentider és 
vulnerable, per la seva 
personalitat a la por, la 
culpa o el delit per 
enganyar? 

 
NO 

 
SI 

28. El mentider està 
avergonyit del què 
amaga la seva mentida? 

  

29. El sospitós podria 
sentir por, culpa o 
vergonya ni que fos 
innocent, o si estigués 
mentint sobre una altra 
cosa? 

 
SI (es poden mal 
interpretar els indicis 
d’aquestes emocions) 

 
NO (els signes 
d’aquestes emocions 
seran indicis de 
l’engany) 

Preguntes sobre el caçador de mentides: 

 DIFÍCIL FÀCIL 
30. El caçador té fama de 
ser difícil d’enganyar? 

NO SI (augmenta la por a ser 
detectat del mentider) 

31. El caçador té fama de 
ser desconfiat? 

  

32. El caçador té fama de 
ser equànime? 

NO (es redueix el 
sentiment de culpa del 
mentider) 

SI (augmenta el 
sentiment de culpa del 
mentider) 

33. El caçador és una 
persona que nega la 
realitat, eludeix els 
problemes i tendeix a 
suposar sempre el millor 
dels altres? 

SI (probablement 
passarà per alt indicis de 
l’engany i serà vulnerable 
a errors de credulitat) 

 
 

NO 

34. El caçador és molt 
hàbil interpretant 
conductes expressives? 

 
NO 

 
SI 

35. El caçador té 
prejudicis contra el 
mentider? 

 
NO 

SI (però aquest fet pot 
portar a errors 
d’incredulitat) 

36. Beneficia d’alguna 
manera el caçador no 
detectar l’engany? 

SI (passarà per alt, 
expressament o no, 
indicis de l’engany) 

 
NO 

37. El caçador és incapaç 
de tolerar el dubte de si 
és enganyat o no? 

  

38. El caçador es troba 
enmig d’una situació 
emocional dolenta?  

 
NO 

SI (pot donar lloc a 
errors d’incredulitat) 

La vergonya dificulta la confessió, però pot 
autodelatar la mentida 

Aquesta fama pot reduir el sentiment de culpa però  
augmentar la por a ser detectat 

Aquest fet pot donar lloc a errors tant de credulitat 
com d’incredulitat. 
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4. Índex de fotografies, gràfics i taules 

- Les fotografies marcades amb una a han estat extretes de: 

http://vemoscine.com/2009/09/10/lie-to-me/  

- Les fotografies marcades amb una b han estat extretes de:  

http://www.slideshare.net/guest88739c/paul-ekman-los-gestos-faciales  

- Els fotogrames de la pràctica de “6 a traïció” han estat extrets del vídeo: 

http://www.tv3.cat/videos/275999/Sis-a-traicio---20022008   

- Les taules de les pàgines 66, 67 i 68 estan extretes de Cómo detectar 

mentiras, p. 367, 368, 369, 370, 371 (amb algunes petites modificacions) 

- La resta de fotografies, fotogrames i gràfics d’aquest annex són 

d’elaboració pròpia. 
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