
LA INFLUÈNCIA DE LA
COMUNICACIÓ NO

VERBAL

Treball Final de Grau

Sílvia Esteba i Cat

Tutor: Narcís Iglesias

Comunicació Cultural - Facultat de lletres UdG

Juny 2017

1



 
LA INFLUÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

ÍNDEX

PORTADA…………………………………………………………..…...……………………………1
ÍNDEX…………………………………………………………………...…...……………………...…2
1-INTRODUCCIÓ………………………………...………………………..……...…..…………...3-4

1.1. Motivacions……………………….…………………………………….…....………...………3
1.2. Hipòtesis……………………………..…………………………………..………...…..…….3-4
1.3. Objectius………………………..………………………………………….………....…...…...4
1.4. Metodologia……………………………..…………………………………..…………...…..4-5

2-MARC TEÒRIC……………………………………………….………………...………………6-13
2.1. La comunicació no verbal, perquè comuniquem?...........................................................6
2.2. Història……………………..………………………………..………………………………….7
2.3. Els indicis del cos………………………………………….………………….……………….8
2.4. Els sistemes de la CNV…………………………………………….………….………….8-13

2.4.1. La paralingüística……………………..………………………………..…….………...9
2.4.2. La quinèsia……………………………………………………….……….…….…..9-10
2.4.3. La proxèmica ………………………………………………………..….….….……...10
2.4.4. La cronèmica……………………………………………………………...……....10-11
2.4.5. La ironia…….…………………………………………………………….…..….….…11
2.4.6. La distància física amb els altres…….………………………………….….…….…11
2.4.7. Actituds, postures, gestos…….…………………………………………….…….…12
2.4.8. No hi ha res automàtic……….…………………………………………....……....…12
2.4.9. Les mentides, com les podem detectar?........……..………………….....……12-13
2.3. Les mans, braços, peus i cames………...……………………………..………..……13

3.COS DEL TREBALL…………………………..………………...………………..………….14-36
3.1 .Imatge i política: els debats electorals a la televisió…………......……….………… 14-15
3.2. El llenguatge no verbal dels líders ………...…………...………………………………15-16
3.3. Escenes històriques…..……………………………………………………….…………16-18
3.4. Com sabem si els gestos són preparats?........……………………………………………18
3.5. Treball de camp -Carles Puigdemont…..…….……………………………...…………18-19
3.6. Anàlisi de vídeos…..…………………………………………………………….……… 20-36
3.7. Resultat anàlisi…...………….………………………………………………….....…………36

4.CONCLUSIONS…………………………………………………………………..……...……….37

5.BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………..…………..… 38-40

6.ANNEX……….……………………………………………………………………...…………40-44

2



 
LA INFLUÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

1. INTRODUCCIÓ 
El treball que presento a continuació és un estudi de la comunicació no verbal dividida en
dues parts: una part d’investigació, sobre la seva història, els sistemes que hi intervenen, la
importància que pren en un discurs i  quin mètode podem utilitzar per analitzar-la. La segona
part, consta d’un treball de camp en el qual s’aplica tota la investigació prèvia, aplicada a la
imatge política. S’analitzen diferents escenes històriques i personatges públics, centrant-me
amb la figura del polític i periodista, Carles Puigdemont. L’elecció d’aquest personatge m’ha
permès analitzar el paral·lelisme entre la comunicació no verbal i la comunicació política.
Com veurem al llarg del treball sense comunicació no verbal, no hi ha política, durant les
intervencions  públiques  dels  polítics,  s’esdevé  un  element  clau  per  transmetre  el  seu
missatge.

Deixant  a part  la comunicació política,  quan parlem de comunicació entre persones,  per
regla general sempre ens referim a la comunicació verbal, al llenguatge que utilitzem cada
dia i ens permet expressar els nostres sentiments i emocions. Com tots sabem s’ha escrit
molt  sobre el  llenguatge.  Però poques vegades ens parlen de la comunicació no verbal
(cada cop més). Aquest tipus de llenguatge és molt actiu durant la nostra vida quotidiana i
ens pot aportar una enorme quantitat d’informació sobre cada persona en qualsevol acció
comunicativa (durant una conversa, una entrevista de feina...), a més, si l’aprens a utilitzar,
pots transmetre amb molta més fluïdesa i credibilitat al teu discurs. 
Una de les característiques d’aquest  tipus de comunicació és que es produeix de forma
automàtica,  sense  ser-ne  conscients,  provocant  que  tinguem  poca  informació  de  com
enviem i rebem els missatges no verbals.
La psicologia de la comunicació ens diu que entre el 50 i el 70% dels missatges que emetem
o rebem durant el dia són no verbals, i tan sols una petita part la podem controlar de manera
voluntària. D’aquí la gran importància de la seva anàlisi.
1.1. MOTIVACIONS
La principal motivació que m’ha dut a fer aquest estudi és arribar a poder desxifrar el que
diem sense paraules, el que expressem més enllà de les paraules, aquella manifestació més
directa de què pensem. Des de petits ens ensenyen a comunicar-nos amb els altres de
manera verbal però mai amb els gestos.  A més, defenso que per ser un bon comunicador
també has de persuadir més enllà de què dius, si no no podràs transmetre el teu missatge al
100%.
Durant  una  assignatura  del  tercer  any  del  grau,  “Anàlisi  de  la  conversa”  vaig  iniciar  la
curiositat per la comunicació no verbal, els gestos i sobretot la seva anàlisi.

1.2. HIPÒTESIS
Les principals hipòtesis que em plantejo amb aquest estudi són: 

1. La influència que té la comunicació no verbal durant els discursos dels personatges
públics és un element clau. Un dels àmbits on es planifica més la comunicació no
verbal, per tal de transmetre els valors i el missatge de cada partit, és a la política.

2. Estem poc informats sobre la comunicació no verbal tot i la seva importància que
representa en qualsevol activitat comunicativa.

3. El rol d’una persona en un moment concret, el farà utilitzar la comunicació no verbal
d’una manera o altra.

4. El domini de la paralingüística pot donar més seguretat i credibilitat a un discurs. La
majoria dels nostres polítics no dominen la comunicació no verbal.
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5. S’ha de tenir en compte el context on es troba el personatge, ja que els elements de
la comunicació no verbal poden variar.

6. Els “microgestos”1 poden ser la clau per saber si una persona està mentint.  A través
de la comunicació verbal és fàcil  mentir, en canvi, a través de la comunicació no
verbal és complicat. Podem deixar de parlar, però no podem deixar de comunicar a
través dels canals no verbals. Els gestos, les postures, els moviments comuniquen
coses que a vegades contradiuen a les paraules.

7. Els gestos ens donen informació de diferent tipus, fins i tot, més que la comunicació
verbal. Serà un element clau a l’hora d’analitzar un personatge.

1.3. OBJECTIUS
A través d’aquest treball m’he proposat aquests objectius:

1. Analitzar tots els elements i sistemes que intervenen en la comunicació no verbal.
2. Investigar si realment podem descobrir si algú menteix,  a través de l’anàlisi  de la

seva comunicació no verbal.
3. Mostrar  els  paral·lelismes  que  comparteixen  la  comunicació  no  verbal  i  la

comunicació política.
4. Analitzar escenes on la comunicació no verbal pot mostrar la veritable relació entre

aquells personatges, i no la que ells volen transmetre. Interpretació dels gestos i les
emocions.

5. Fer una comparació d’un personatge en diferents rols i analitzar quins canvis s’han
produït en la seva comunicació no verbal. Amb el suport de material audiovisual.

6. Demostrar la influència que té la comunicació no verbal en la nostra vida quotidiana.

1.4. METODOLOGIA
En aquest apartat explicaré els aspectes metodològics que he utilitzat per dur a terme el
meu treball i com l’he estructurat. 
Per una banda,  vaig fer una selecció de bibliografia específica sobre comunicació no verbal,
de la qual he extret molta informació teòrica. També vaig recopilar diferents articles i notícies
de diferents autors que giraven al voltant de la comunicació no verbal.
Per  l’altra  banda,  em vaig  centrar  amb la  recerca  de  quins  personatges  públics  serien
interessants per  analitzar  la  seva comunicació  no verbal.   Després  de tenir  clar  aquest
apartat,  vaig fer un visionat  de diferents vídeos, dels quals duria a terme una anàlisi  de
diferents aspectes.
TREBALL DE CAMP

- ANÀLISI DELS VÍDEOS2

Per  dur  a  terme  aquesta  investigació  ha  sigut  necessari  analitzar  un  parell  de
vídeos  en  els  quals  Carles  Puigdemont  té  diferents  rols  (el  de  President  i  el
d’alcalde de la ciutat de Girona). 

● El primer vídeo és una entrevista que TV3 va fer a Puigdemont el setembre
del 2012, quan feia més d’un any que havia guanyat les eleccions municipals
de Girona.

1 Els microgestos o les microexpressions són moviments involuntaris dels músculs de la cara i que
poden  aparèixer  en  situaciones  intensament  emocionals.  El  seu  descobriment  va  ser  gràcies  a
Haggard i  Isaacs,  l’any 1966 a través  de l’anàlisi  a  càmera lenta  de les gravacions  de diverses
sessions  de  psicoteràpia.  Aquestes  investigadors  sostenen que  són  el  resultat  de  la  repressió  i
revelen emocions inconscients. *Definició extreta del blog: “nonverbalbehavior.blogspot.com.es
2 A l’annex podem veure una recopil·lació de més vídeos analitzats
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● El  segon vídeo és  una entrevista  de TVE feta  per  diferents  periodistes  a
Puigdemont, a l’octubre del 2016 quan ja és President de la Generalitat de
Catalunya.

● A més, vaig visualitzar el documental “Els secrets del llenguatge corporal” del
canal History Channel. D’aquí he pogut extreure i analitzat diferents escenes
històriques, on intervenen líders mundials. Amb la lectura de la comunicació
no verbal es pot interpretar les relacions/tensions entre ells i el moviment que
es troba la societat.

Després de l’anàlisi d’aquests vídeos podrem fer una comparació de quins canvis o millores
s’han produït.

- ELABORACIÓ DEL MINUTATGE
Primer  de  tot,  he  fet  una  taula  dividida  en  dues  seccions:  la  locució  (el  que  diu  el
personatge) i la seva comunicació no verbal en aquell moment. Tot seguit d’aquesta taula,
he elaborat  una taula centrada en la quinèsia del personatge, dividida en l’anàlisi  de: la
postura,   els  gestos  i  el  rostre.   Després  he  elaborat  una  altra  taula  centrada  en  la
paralingüística i dividida en els apartats de:  volum, velocitat, to, ritme, pauses, èmfasi i el
torn de paraula. A continuació,  he fet una altra taula centrada en la proxèmica, dividida en
dues seccions dedicades a l’espai personal i com és la distribució en general. I per últim,
m’he fixat en la indumentària a través d’una taula, dedicada a cinc elements que conformen
la indumentària del personatge.
Aquesta estructura d’anàlisi l’he aplicat al complet al vídeo de TVE, en canvi pel que fa al
vídeo de TV3, he hagut de suprimir algunes seccions perquè aquells elements no es veien o
no intervenien.
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL, PERQUÈ COMUNIQUEM?
Els éssers humans, igual que els altres primats, som animals socials. El contacte amb els
altres és essencial pel nostre desenvolupament i per sentir-nos satisfets al llarg de la vida.
La comunicació és el  mitjà que ens ho proporciona.  Tenim dos tipus de comunicació la
verbal i la no verbal: la comunicació verbal en forma de llenguatge, transmetem informació,
però la comunicació no verbal, té un impacte major perquè va més enllà de la comunicació
corrent.

Fa més d’un milió d’anys, l’home va començar a comunicar-se mitjançant el cos, amb el
dibuix i l’escriptura, però no ha sigut fins als últims vint anys quan ha començat a realitzar
els primers estudis i investigacions. 3

Diuen els experts que moltes vegades diem més coses sense parlar que quan parlem, amb
els gestos,  la  mirada, les expressions solem dir  més veritats que quan parlem. Podem
mentir  amb  les  paraules  però  és  molt  més  difícil  mentir  amb  els  gestos.  Els  gestos
acompanyen,  complementen, matisen el missatge i les paraules, a vegades fins i  tot  ho
poden contradir.   Els  gestos i  les mirades transmeten més sentiment  que la  paraula.  A
través de la paraula podem transmetre contingut, dades, informació o coneixements, però
amb els gestos transmetem actituds, emocions, sentiments, que són molt més difícils de
transmetre que amb paraules. No som conscients, sobretot perquè no ens han ensenyat
aquesta “gramàtica del llenguatge no verbal”, a l’escola només aprenem la gramàtica del
llenguatge  verbal.  No  ens  ensenyen  com  hem  de  transmetre  a  través  del  llenguatge
corporal.

Molts llibres no especialitzats parlen del llenguatge corporal com a comunicació no verbal
però  no  el  podem  considerar  “llenguatge”.  Els  components  bàsics  del  llenguatge  -les
paraules- són signes que tenen referents específics: objectes, accions, persones o idees.
En canvi,  tret  d’algunes excepcions,  el  significat  d’una conducta no verbal  específica és
condicional; depenent del context.  El missatge d’una conducta no verbal implica intencions i
estats personals i/o interpersonals.

2.2. HISTÒRIA
El coneixement que avui en dia tenim sobre la comunicació no verbal és relativament escàs i
molt  fragmentat.  Encara  no tenim una base teòrica  sòlida  que ens permeti  descriure  ni
explicar amb propietat i detall què és la comunicació no verbal, quins sistemes l’integren,
quin són els seus signes i com funcionen, degut, fonamental, a la dificultat metodològica que
té la seva investigació i a la poca i heterogènia tradició que té el seu estudi. 4

La primera obra sobre comunicació no verbal va ser The Expression of the Emotions in Man
and Animals de Charles Darwin, publicada al 1872. D’aquesta obra parteix la investigació

3 Pont,T (2008). La comunicació no verbal (p.9). Barcelona. UOC
4 Poyatos, F. (1994): La comunicación no verbal. Paralenguaje, kinésica e interacción (p.12) Madrid, 
Istmo. 
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posterior. Però l’obra més rellevant va ser la de Sapir (1949) on es destaca la importància
dels signes no verbals en la comunicació humana. A finals dels anys 50, antropòlegs com
R.Birdwhistell i  E.T. Hall van presentar els seus estudis sobre quinèsia, proxèmica i
cronèmica.

Durant  aquesta  mateixa  època  psicòlegs  i  psiquiatres  publiquen  treballs  en  els  quals
s’analitza el  comportament no verbal de pacients, donant  origen al  corrent d’investigació
coneguda com a “Comunicació no verbal”.  A les dècades següents es produeix la seva
consolidació, novament a partir dels treballs d’especialistes procedents de diferents ciències:
l’antropologia, la psicologia, la lingüística i la sociologia.
Tot i això, la investigació de Comunicació no verbal, no es porta a terme, exclusivament, des
de la seva disciplina, i utilitzant d’objecte d’estudi els signes i actes de comunicació des del
corrent  sociològic  denominat  “Anàlisi  de la  conversa”.  El  seu objectiu  va ser descobrir  i
documentar les organitzacions sistemàtiques de la parla durant la interacció conversacional. 
L’any  1975  l’anàlisi  de  la  conversa  es  va  anar  estenent,  introduint  l’estudi  de  les
verbalitzacions i les activitats no verbals, és a dir, elements paralingüístics i de la quinèsia
relacionats amb els mecanismes conversacionals.

Un altre estudi  rellevant  va ser  el  de  F.Poyatos,  un especialista  que uneix  els  objectes
d’estudi particulars, la teoria i la metodologia de diferents disciplines.  Va arribar a convertir-
se a un dels estudis més rellevants.
Els coneixements actuals que tenim d’aquesta disciplina, ens permeten assegurar que els
signes no verbals constitueixen una part  substancial  de la comunicació i  dels mitjans de
comunicació  humans.  Tant  és  així,  que  per  comunicar-nos  utilitzem  simultàniament
elements verbals  i  no verbals.   Els  signes verbals  estan en relació  de dependència  als
signes no verbals, per aquesta raó, per investigar la comunicació humana i saber comunicar,
s’ha de tenir  en compte,  els  signes i  els  sistemes verbals,  els  signes i  els  sistemes no
verbals.

El científic de la comunicació Mark Knapp, un autor que va realitzar un ampli i especialitzat
estudi sobre el tema, va explicar que A.Lowen(1957), deixeble directe dels psicoanalistes
Sigmunt Fred i Willheim Reich, donava molta importància a l’estreta vinculació entre el cos i
la ment. Ho reflecteix un dels seus llibres publicats l’any 1970 sobre llenguatge corporal,
resum de molts estudis realitzats per diferents estudiosos fins aquell moment.
Charles Chaplin i molts actors del cinema mut, van ser pioners de l’art de la comunicació no
verbal,  en  aquella  època  era  l’única  possibilitat  de  comunicació  disponible  a  “la  gran
pantalla”. 5

En una conversa cara a cara, gran part de la comunicació es du a terme sense paraules..
L’antropòleg Ray Birdwistell  i altres autors, van descobrir  que el component verbal d’una
conversa cara a cara és menor al 35% i que més del 65% de la comunicació és de tipus no
verbal.  La  majoria  d’ells  van  coincidir  que  el  canal  verbal  s’usa  principalment  per
proporcionar  informació,  mentre que el  canal  no verbal  s’usa per  expressar  les actituds
personals i, en molts casos, com a substitut dels missatges verbals.

5 Pont, T (2008) La comunicación no verbal (p.12). Barcelona. UOC
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Els gestos poden traduir l’opinió que tenim d’una persona, d’una conversa o d’una situació.
Per això, hem de controlar el nostre llenguatge no verbal per manifestar opinions que no ens
interessa que se sàpiguen.  Però alhora, hem de ser conscients, que la falta de naturalitat
dels nostres gestos poden fer perdre credibilitat al nostre missatge.

2.3. ELS INDICIS DEL COS
El cos té unes altres expressions no verbals, manifestades a través de l’activitat fisiològica.
Des de fa temps, per mitjà del polígraf (tècnica que no tothom té accés i que només és
utilizada per professionals especialitzats) s’ha d’intentar desxifrar aquest fet. 
Les  emocions  sovint  provoquen  canvis  característics  a  la  nostra  expressió  facial  i  ens
permeten identificar-la a través de l’alteració del curs normal d’una acció que realitza la
persona. D’aquesta manera, és com s’aconsegueixen detectar les mentides, més freqüents
en la forma no verbal que en la verbal.
Els estats emocionals influeixen en la respiració (més ràpida en moments d’ansietat o por),
en la transpiració (se sua més davant aquestes emocions), en la digestió, en els tremolors
corporals davant l’inquietud o l’ansietat i en altres funcions del cos (es pot vomitar, defecar o
perdre el control de la micció,  a més d’altres coses, en situacions de molt estrès o d’alta
incontinència emocional per algun moment amenaçador.

Per interpretar de manera correcta la comunicació no verbal de qualsevol persona, ens hem
de fixar en quatre aspectes fonamentals:

- En primer lloc:  Hem d’observar  el  comportament no verbal  característic  d’aquella
persona. 

- En segon lloc: un sol gest no ens serveix, s’ha d’interpretar en el seu context i amb
gestos que vénen a continuació.

- En tercer  lloc:  Hem de veure el  paral·lelisme que s’estableix  de comunicació  no
verbal i verbal del discurs.

- En  quart  lloc:  És  molt  important  el  context.   Cada  gest  o  postura  pot  variar  de
significat segons el moment o el lloc que s’ha executat.

També s’ha de tenir en compte que:
La comunicació no verbal té dos tipus d’elements:

- Els  signes  i  sistemes  de  signes  culturals,  és  a  dir,  el  conjunt  d’hàbits  de
comportament, ambientals i les creences d’una comunitat que comuniquen, en sentit
ampli i en sentit estricte.

- Els  sistemes  de  comunicació  no  verbal,  és  a  dir,  el  conjunt  de  signes  que
constitueixen  els  diferents  sistemes  de  comunicació  no  verbal  (el  sistema
paralingüístic, la quinèsia, la proxèmia i lal cronèmica).

La unió de tots aquests aspectes i perspectives els trobem representats en quatre sistemes.

2.4. ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
El parallenguatge, la quinèsia, la proxèmia i la cronèmica són els quatre sistemes de
comunicació no verbal reconeguts fins ara. Els dos primers un és fònic i l’altre corporal, són
considerats sistemes bàsics. Els altres dos, la proxèmia i la cronèmica, són concebuts com
sistemes secundaris, ja que generalment, modifiquen o reforcen el significat dels elements
dels sistemes bàsics.
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2.4.1. LA PARALINGÜÍSTICA
El  sistema  paralingüístic està  format  per  les  qualitats  i  els  modificadors  fònics,  els
indicadors sonors de reaccions fisiològiques i emocionals,  els elements quasi-lèxics i  les
pauses i silencis que a partir del seu significat o algun dels seus elements, comuniquen el
sentit dels enunciats verbals.

- Les  qualitats físiques del so,  són el  to,  el  timbre, la quantitat  i  la intensitat,  els
modificadors fònics o tipus de veu. Aquests elements poden determinar la informació
que  es  desitja  donar  o  matisar  el  contingut  o  sentit  d’un  enunciat  o  acte  de
comunicació.

- Algunes  reaccions fisiològiques o emocionals, com el riure, el sospor, el crit, la
tos,, el badall, el plor, l’escopir, un rot, el singlot, etc. produeixen sons que contenen
certs components inferencials comunicatius que poden variar de cultura a cultura. Es
tracta de signes sonors, emesos conscients o inconscientment, que tenen un gran
rendiment funcional. Altres signes sonors poden donar caràcter irònic a un enunciat.

- Els  elements  quasi-lèxics són  vocalitzacions  i  consonantitzacions  convencionals
d’escàs  contingut  lèxic,  però  amb  gran  valor  funcional.  Es  consideren  signes
d’aquest tipus gran part de les interjeccions, les onomatopeies, emissions sonores
amb nom propi,  i  altres molts sons que sense tenir nom, s’utilitzen com un valor
comunicatiu similar al de determinats signes lingüístics o quinèsics, d’això prové que
es coneguin com alternants paralingüístics. El significat dels alternants depenent de
la seva aportació comunicativa. 

Els podem classificar com:
- Reguladors interactius: Hm o ajà de suport, eee de manteniment de torn, Tc de

torn de paraula, Chss de presa d’atenció,etc.
- Referencials com:   UuUu  o  UfF  per  indicar  llunyania  o  Uuaj  per  al·ludir  a  una

persona lletja, o bé imitiatius, com Mua-mua per petonejar o guau-guau pel lladruc
del gos.

- Expressius: Aahh o Hjmm per mostrar benestar físic o anímic, Brr per expressar
impaciència o nerviosisme…

- També hem de tenir en compte, que l’absència de so també comunica. Les pauses
tenen com a funció  primordial  regular  el  canvi  de torn,  indicant  el  final  d’un i  el
possible  començament  de  l’altre.  A  més,  poden  funcionar  com  presentadors  de
diferents  classes  d’actes  comunicatius  verbals,  com  preguntes,  narracions,  que
poden ser reflexives o fisiològiques, amb les connotacions que això comporta.

2.4.2. LA QUINÈSIA
El sistema quinèsic està format pels moviments i les postures corporals que comuniquen o
matisen el significat dels enunciats verbals, incloent també, aspectes molt importants com la
mirada o el contacte corporal.  
De manera general, poden distingir-se tres categories bàsiques de signes quinèsics:

Els gestos o moviments facials i corporals, les maneres o formes convencionals de realitzar
accions o els moviments i les posicions o posicions estàtiques comunicatives resultants o no
de la realització de certs moviments. Només la primera categoria ha estat tractada amb
certa profunditat.

9



 
LA INFLUÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

- Els gestos són moviments psicomusculars amb valor comunicatiu. Les possibilitats
de moviment que ofereix el cos humà són moltíssimes, però els dos principals són:

- Els gestos facials, els que executem amb els ulls, les celles, l’entrecella i el
front,  els  pòmuls,  el  nas,  els  llavis,  la  boca i  la  barbeta.  El  psicòleg  Paul
Ekman,  va  classificar  els  gestos  facials  en  sis  d’universals:  la  por,
l’enfadament, la sorpresa, la repugnància, la tristesa i l’alegria.

- Els  gestos corporals, són els que realitzem, amb el cap, les espatlles, els
braços, les mans, els dits, els malucs, les cames i els peus.

Sovint els gestos realitzats són determinants en la producció i interpretació del sentit. Els
signes gestuals facials poden ser fonamentals per conferir caràcter irònic a l’enunciat.
S’ha de destacar que la mirada és un dels signes gestuals facials més plurifuncionals que
tenim.
Dins els gestos també hem de tenir en compte els “microgestos”, gestos involuntaris que
duren centèsimes de segon i que poden revelar l’estat anímic que volum ocultar. Aquí és on
precisament  s’amaga  la  mentira.  Per  molt  entrenat  que  estigui  un  mentider,  les
“microexpressions” el poden delatar.

 -Les  maneres són un altre element important,  les formes de fer els moviments, agafar
postures i en general, realitzar actes no verbals comunicatius.
 Podem trobar dos tipus de maneres bàsiques: 

- les  maneres  gestuals  i  les  posturals,  i  les  maneres  de  realitzar  hàbits  de
comportament culturals. 

També ens hem de fixar amb les postures, posicions estàtiques que adopta o pot adoptar el
cos humà, comuniquen de manera activa o passiva. Com el cas de les maneres, són signes
no verbals, que per un part, són gestos, ja que el seu significat pot variar depenent de la
postura  final,  i  per  l’altre,  funcionen  com  signes  comunicatius  independents,  com  per
exemple, seure amb les cames lleugerament doblegades. Aquest tipus de signes poden ser
utilitzats per donar-li un caràcter irònic a un enunciat.

2.4.3. LA PROXÈMIA
El sistema  proxèmic està format pels hàbits relatius al comportament, a l’ambient i a les
creences d’una comunitat que tenen a veure amb la concepció, l’ús i la distribució de l’espai.
Aquest últim, fa referència a les distàncies culturals que mantenen les persones durant la
interacció segons la seva cultura. 
Hem de destacar la  proxèmica interaccional, a través d’ella s’estableixen les distàncies
entre  les  persones  d’una  comunitat  mentre  realitzen  diferents  activitats  interactives  o
comunicatives, com per exemple, conversar o mantenir una entrevista laboral. Dins de la
proxèmica interacional  hi trobem una sèrie de signes no verbals, que poden modificar o
reforçar el significat d’altres signes comunicatius verbals o no verbals o substituir-los.

2.4.4. LA CRONÈMICA
El  temps també comunica,  o bé de manera pasiva,  oferint  informació  cultural,  o  bé de
manera activa, modificant o reforçant el significat dels elements de la resta de sistemes de
comunicació  humana.  El  seu  estudi  es  diu  cronèmica, es  defineix  com  la  concepció,
l’estructuració i l’ús del temps que fa l’ésser humà. En general es pot parlar de tres tipus de
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categories dins de l’estudi del temps: el temps conceptual, el temps social i el temps
interactiu.

- Formen  part  del  temps  conceptual  els  hàbits  de  comportament  i  les  creences
relacionades amb el concepte que tenen del temps les diferents cultures.

- El temps social que depèn de manera directa del temps conceptual, està constituït
pels signes culturals que mostren el maneig del temps en les relacions socials, per
exemple,  la duració de determinants reunions socials,  com entrevistes de feina o
visites, però activitats diàries, com esmorzar, dinar i sopar.

- I per últim, s’inclou dins del  temps interactiu  la major o menor duració de signes
d’altres  sistemes  de  comunicació  que  tenen  valor  informatiu,  perquè  reforça  el
significat dels seus elements, o bé perquè s’especifica o canvia el seu sentit.

2.4.5 LA IRONIA
La  ironia  és un fenomen pragmàtic-discursiu que s’aconsegueix mitjançant la utilització i
interpretació  d’indicadors  lingüístics6,  de  marcadors no  verbals  o  d’una  combinació
d’elements dels dos tipus. Tant és així, que en principi qualsevol enunciat pot ser irònic si el
parlant ho pretén, i per això, només ha de fer servir un indicador o “marcador d’ironització”.

2.4.6 LA DISTÀNCIA FÍSICA AMB ELS ALTRES
El psicòleg social M.Cook va observar que a mesura que la motivació creix, les persones
desitgen asseure’s més a prop de les altres o utilitzar més la mirada. La manera que tenim
d’entendre aquest espai sol ser subjectiva i única per cada un de nosaltres. 
El  nostre comportament territorial  pot  ser  útil  a l’hora de regular  la  interacció social  i  el
control de la seva intensitat. Si sents el teu territori envaït o disputat pot ser font de conflicte.

L’antropòleg E.T.Hall afirmava que els canvis espacials entre les persones aporten to a la
comunicació establerta, l’accentuen, i a vegades fins i tot pot no fer-se cap cas a la paraula
dialogada.
L’ambient  social  també té molt  a veure amb la distància que ens col·loquem dels altres
durant una conversa. Si es percep un ambient formal o no familiar se sol establir una major
distància amb els desconeguts i una major proximitat amb els que ja coneixes.
A la nostra cultura, l’espai més gran o la distància s’associa a l’estatus. En general, els que
tenen un estatus alt, disposen de més i millor llibertat de moviment. Hi ha molts estudis que
expliquen que el rebuig cap a altres persones fa que les persones es mantinguin a una
major distància dels altres.
En  canvi,  a  les  distàncies  curtes,  podem observar  que  les  persones  solen  tenir  un  alt
concepte de si mateixes, intenses necessitats d’associació. Sovint, els líders s’asseuen al
capdavant de la taula, lloc visible per tots que implica noció d’estatus o de domini.7

2.4.7. ACTITUDS, POSTURES, GESTOS
Al  llarg  del  dia,  expressem diferents  actituds corporals  segons el  que experimentem,  la
qualitat dels nostres pensaments i sentiments i la interacció amb el seu entorn. Quan veiem

6 El Sistema d'Indicadors Lingüístics (SIL) és una selecció d'indicadors que permet fer un seguiment 
dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits de la societat. 
7 Pont.T(2008). La comunicación no verbal (P.39). Barcelona. UOC.
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algú, s’inicia immediatament certes accions musculars que ocasionen a l’instant un canvi en
la percepció del nostre cos.
Moltes investigacions suggereixen que la bellesa exterior o l’atractiu físic exerceix un paper
molt important en el resultat de les respostes en els retrobaments personals.

2.4.8. NO HI HA RES AUTOMÀTIC 
Tota emoció s’expressa en el model postural del cos i tota expressió està vinculada a canvis
característics en el model postural del cos. Hi ha emocions que influeixen sobre el cos i les
emocions sempre es dirigeixen cap als altres; sempre són socials.
Tota emoció es relaciona amb moviments expressius,  o almenys impulsats per aquests.
Quan sentim odi, el cos es contrau i es tensa.  En canvi, quan sentim afecte o amor, el cos
té tendència a expandir-se.
Els moviments i les actituds corporals també han sigut estudiats en el context del gust i del
disgust  respecte  a  l’altra  persona.  La  investigació  de  Mehrabian  demostra  que  les
expressions  de  gust  es  distingeixen  de  les  del  disgust  perquè  el  cos  s’inclina  més
pronunciadament cap a davant, la proximitat és major, la mirada és més intensa, els braços i
el cos estan més oberts, hi ha més conducta tàctil, més relaxació a la postura i expressions
facials/vocals més positives.

Segons el psicòleg social G.L.Clorie,hi ha una sèrie de conductes que indiquen calidesa o
bé fredor.

- Conductes càlides: tocar la mà d’algú, moure’s cap a la seva direcció, parpellejar,
somriure sovint,  mirar  de dalt  a  baix,  moure la  cara afirmativament,  llepar-se els
llavis, doblegar suaument els llavis, aixecar les celles, tenir els ulls brillants i molt
oberts o realitzar gestos expressius amb les mans mentre es parla.

- En  quant,  a  conductes  fredes  o indiferents emocionalment podem parlar  de:
mirades gèlides, celles frunzides, allunyament físic de l’altre,  comissura dels llavis
cap a baix,  moure el cap negativament,  tocar-se les dents, netejar-se les ungles,
apartar la vista, tamborinejar els dits sobre la taula, la cadira o els genolls, netejar-se
les mans, distreure’s amb la roba, la taula o les puntes del cabell.

- La conducta que busca fiançar-se personalment es caracteritza per accions com:
acariciar-se el cabell, retocar-se la roba, cordar-se els botons, ajustar-se la corbata,
tossir  abans de començar  a parlar  en un lloc  públic  o tenir  a  les mans objectes
auxiliars.

Segons alguns investigadors, de tota la informació que ens arriba al cervell el 87% és per
via visual, el 9% per via auditiva i el 4% a través d’altres sentits.

2.4.9. LES MENTIDES, COM LES PODEM DETECTAR?
Quan es menteix,  es pensa molt  el  que es dirà i  es calculen les paraules,  controlant  la
informació que es dóna. Aquesta actitud de vigilància extrema, s’interpreta amb indicis com
aquests:

- Les  pauses  acompanyades  d’elements  no  verbals,  com si  es  volgués  ocupar  el
temps  amb  expressions  com:  “ah”,”mm”,  “bé”  o  demanant  que  es  repeteixi  la
pregunta per gestionar el temps de reacció.
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- La  insistència  reiterada  de  què  s’està  dient  (com:“realment”,”francament”,
“certament”...).

- Una negació quan no hi ha hagut cap pregunta al respecte.
- Molt de temps per respondre.
- Poc ús de la tercera  persona del singular perquè es distància dels fets.
- Menys ús de la primera persona del singular i menys afirmacions de l’estil “jo vaig

fer”.
- Mal humor que es manifesta amb la utilització  de més paraules associades amb

emocions  negatives  com  tensió,  por  i  culpa  que  generalment  experimenta  un
mentider.

- La persona que menteix tendeix a dissimular les seves expressions facials.

2.3. LES MANS, ELS BRAÇOS, CAMES I PEUS
Amb les mans intentem aclarir, emfatitzar o il·lustrar el nostre discurs. Cadascú amb el seu
estil. Amb les mans també podem expressar emocions (unes mans toves expressen poc
caràcter, unes mans fortes, ens indiquen domini i agressivitat). 

- Si les recolzem sobre el pit per mostrar afecte.
- Si portem el dit vertical sobre els llavis, tothom sap que significa silenci. En canvi, si

portem el palmell  de la mà sobre la boca, podem deduir  que la persona no està
d’acord o es preocupa perquè se li escapi alguna cosa que no vol dir.

- El dit  sobre el front sovint indica preocupació o intent de concentració o fins i  tot
inquietud. 

- Pel que fa a fregar-se les mans és una mostra d’interés o desig.
- Les mans tancades mostren recel, tensió o agressivitat latent.
- Els dits dins de les butxaques dels pantalons reflecteixen sospita.
- Senyalar  amb  el  dit  índex  amb  indiscreció  és  una  manifestació  d’agressivitat;

acariciar-se la barbeta expressa un estat de reflexió; mossegar-nos els dits durant
força estona expressa nerviosisme i ansietat, tot i que, mossegar-nos el llavi inferior,
indica preocupació, esforç i/o tensió.
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3. COS DEL TREBALL
- 3.1. IMATGE I POLÍTICA: ELS DEBATS ELECTORALS A LA TELEVISIÓ

La política moderna no pot prescindir de la televisió, existeix una unió entre la publicitat i els
mitjans.  Els  Estats  Units  van  ser  el  país  pioner  a  mostrar  els  polítics  pels  mitjans
audiovisuals. 

El  26  de  setembre  de  1960  va  ser  el  primer  debat  electoral  realitzar  per  televisió.
J.F.Kennedy i  Richard  Nixon  es van enfrontar  davant  les càmeres de la  CBS amb una
audiència  de  més  de  70  milions  d’espectadors.   Aquell  dia  es  decidia  qui  dirigiria  la
presidència dels EUA.
Aquest debat ha sigut un dels més estudiats de la història dels mitjans de comunicació. Els
resultats es va produir a causa d’una sèrie de circumstàncies desfavorables i errònies per
part de Nixon, i una gran planificació de Kennedy. Aquest va saber manipular les claus de la
comunicació no verbal a la perfecció.
Les enquestes realitzades després del  debat van posar de manifest que els  que havien
seguit  el  debat  per la  ràdio,  opinaven que els  candidats estaven empatats o que Nixon
guanyaria per poca diferència. En canvi, els que havien presenciat el debat per la televisió,
opinaven que Kennedy guanyaria sense cap dubte.

NIXON DURANT EL DEBAT:
Es va mostrar cansat, les seves celles molt poblades donaven la sensació que tenia els ulls
enfonsats i els focus van ser els seus enemics (se’l veia molt suat i s’havia d’eixugar el front
sovint). La mala feina per part de la maquilladora, que va intentar “endolcir” els trets de la
cara  de  Nixon,  va  ser  la  causa  de  la  seva  derrota.  Va  ser  un  sabotatge  per  part  de
maquillatge.

KENNEDY
Per la seva part, se’l veia descansat i va planificar la seva campanya amb temps suficient en
una suite. Constitucionalment, el seu front era més estret, tenia unes celles ben marcades,
unes parpelles gruixudes, uns llavis plens i una mandíbula perfectament quadrada. Tenia la
pell bronzejada, un tall de cabell fi i movia les mans quan parlava. Va utilitzar “una postura
oberta”,  amb  el  pes  repartit  simètricament  entre  les  dues  cames.  Nixon,  al  contrari,
s’aguantava amb només una cama, un genoll descansant i la creuava quan estava assegut.
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Tots aquests aspectes no verbals van contribuir a la percepció d’una imatge positiva de
Kennedy i negativa del vicepresident Nixon. A partir d’aquest moment res va ser igual a la
política. Els debats que es van produir posteriorment, van ser molt més elaborats pel que fa
a la imatge.

3.2. EL LLENGUATGE NO VERBAL DELS LÍDERS 
BARACK OBAMA
El llenguatge no verbal de Barack Obama és paradigmàtic del llenguatge corporal del líder.
Amb el cos dret, el pit obert, el cap alt, la mirada cap al públic encara que estigui llegint. Té
uns gestos segurs, emfàtics, amb una mirada penetrant i sobretot el joc amb la seva veu.
Aquest  joc l’aconsegueix  amb les pauses llargues,  l’articulació  perfecta,  la  capacitat  per
modelar l’entonació… En conjunt té el do de seguretat, “vibrator”, energia i d’optimisme.
COM HO FA?
Obama és un gran comunicador,  utilitza històries personals  per presentar grans temes i
connectar amb el públic.  El seu llenguatge corporal és molt empàtic.
L’any 2004 va fer un discurs de la convenció del Partit demòcrata a Boston, quan encara no
era conegut. Molts analistes consideren que aquest discurs va ser el que va impulsar la seva
carrera política.

Descripció de la seva actuació:
- Entra amb energia, camina segur, saluda el públic i no para de somriure. Mostra un

somriure gran i sincer.
- Es posa la mà al cor: gest que comunica sinceritat i emoció.
- Després utilitza una història personal com a eix narratiu. Una història que tothom si

pot sentir identificat.
- La mirada: té una mirada franca i sincera, mira a tot el públic.
- Les  mans:  gesticula  amb  les  mans,  mostra  els  palmells  de  la  mà,  símbol  de

sinceritat.
- La veu: l’utilitza per crear el clímax. També fa repeticions i mostra contrastos.
- Aconsegueix que tot el públic es posi dret.
- Utilitza un llenguatge simple però molt clar. Aconsegueix ser creïble.
- Es mostra com una persona entusiasmada i el seu llenguatge corporal també ho

transmet.
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ALTRES LÍDERS

ARTUR MAS
És un dels polítics espanyols que més ha millorat al llarg de la seva carrera professional. El
seu cos expressa seguretat, energia, és un líder mediterrani, així que gesticula molt amb
gestos il·lustradors,  el  mateix  que diu amb les paraules ho transmet  amb les mans.  Fa
moviments emfàtics que subratllen el  missatge que ens està explicant,  i  les pauses les
acompanya de les pauses en el gest.

MARIANO RAJOY
Com a polític  amb molts anys  de trajectòria,  sap molt  bé la posició corporal  que ha de
mantenir en els seus discursos i esdeveniments. Sempre té el cos recte i els peus ferms a
terra. Pel que fa la gesticulació, és més aviat, moderada. És més emfàtic per la veu que pels
gestos,  utilitza pocs gestos il·lustradors. Les poques vegades que en fa servir serveix per
ressaltar paraules però mai per dibuixar el discurs.

3.3. ESCENES HISTÒRIQUES8

En  aquest  món depenem  de  cada  paraula,  però  realment  rebem  tot  el  missatge?  Les
investigacions  mostren  que  només  el  7%   de  la  comunicació  humana  és  a  través  de
paraules. Quan ens comuniquem amb els altres un 93% no verbal, però sempre li donem
importància a les paraules.

ESCENA PUTIN- BUSH

Escena d’un fort llenguatge corporal: dos líders mundials caminant junts, aquesta escena es
converteix en un concurs de “gambades”, com més ràpid caminin més fort i poderós seràs.
Dos homes amb dos tipus de poders diferents, fet que es mostra amb el llenguatge corporal.
Puttin té un caràcter “més animal”, d’home fort, utilitza les espatlles per desplaçar-se, fet que
mostra  que  és  un  home  molt  antic.  En  canvi,  Bush  té  un  poder  més  tradicional,  més
Estatunidenc.  Quan camina no mou les espatles,  intenta demostrar  que ho té controlat.
Analitzar aquests tipus de personatges amb el llenguatge corporal tan marcat és fàcil. Però
sovint,  el llenguatge corporal és complexa i fàcil de mal interpretar.

8 Escenes extretes del documental “El llenguatge corporal” del canal History
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ESCENA “PASSAR PER LA PORTA”
-  CLINTON, LÍDERS ISRAELITA I PALESTÍ”

Qui passa primer per la porta té molt de significat. A Occident deixar passar algú per passar
per la  porta no té gaire significat,  però a Orient  pròxim té molt  de significat  cultural.  La
persona més poderosa mostra el camí i et deixa passar. L’última persona que travessa la
porta és “el guanyador”. En aquesta escena el primer que la va travessar va ser Clinton, i
després hi va haver una petita picabaralla entre els dos líders d’Orient, finalment l’últim a
travessar la porta va ser el líder de Palestina.

ESCENA ENCAIXADA DE MANS
- PUTIN I BUSH

La persona que estigui a l’esquerra serà qui tindrà la mà sobre de l’altra, serà el dominat i
poderós del retrobament. En aquesta escena Putin es col·loca a l’esquerra per rebre a Bush,
però Bush se’n dóna compta i es gira de seguida fent que l’encaixada quedi més anivellada.

ESCENA ON ES VEU “LA MANERA DE ASSEURES”
-STALIN, ROOSEVELT I CHURCHILL
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Els  que  veiem  a  la  imatge  són  tres  homes  poderosos  volen  dominar,  però  el  que  ho
aconsegueix és la persona del mig, Roosevelt, és el líder dels tres. Per exemple, ho veiem
perquè els altres dos per dirigir-se a Roosevelt s’han de girar cap a ell.

8 de novembre 1973 - CONFERÈNCIA DE NIXON AMB LA PREMSA

Escena televisada en directa, el llenguatge corporal de Nixon ho diu tot. No va ser una nit
fàcil per ell.  Nixon ces mostra tranquil però fa un gest que el delata, gira els braços cap
endarrere  i  s’agafa  les  mans  pels  canells.  Amb  aquest  gest  de  tocar-se  a  ell  mateix,
inconscientment s’està dient “puc fer-ho”. En aquesta escena, les paraules del protagonista
són combatives, en canvi el llenguatge corporal revela ansietat. A través del seu cos veiem
com s’intenta defensar  dels periodistes,  vistos com “una manada de llops”  que el  volen
atacar: s’agafa el faristol com si l’anessin a atacar i s’intenta protegir d’algunes preguntes.
Es defensa dient que no és un “pocavergonya”, però després de dir-ho es tira cap endarrere,
moviment que mostra que el què diu no és cert. A més, just després creua els braços, com
si necessites protegir-se. En general, mostra un llenguatge corporal a la defensiva. 
Quan el llenguatge corporal en un moment concret, surt de l’actuació que seria “normal” és
un símbol que alguna cosa no va bé.
Els polítics i els famosos sempre són el centre d’atenció.

3.4. COM PODEM SABER SI ELS GESTOS SÓN PREPARATS?
Aquest  fet  el  podem detectar  quan  els  gestos  no  semblen  naturals,  quan  el  ritme  cau
lleugerament, quan podem veure-li a la cara de “estic pensant”.

3.5.  TREBALL  DE  CAMP  -CARLES  PUIGDEMONT  EL  PRIMER  PRESIDENT
PERIODISTA
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Carles Puigdemont filòleg i periodista de professió, té un gran lligam amb la comunicació,
durant gairebé 3 dècades la seva activitat professional ha girat en aquest món. Una professó
que li ha ensenyat a tenir una mirada crítica de la societat.
Puigdemont  és  un molt  bon comunicador,  té  uns dots per  l’oralitat  molt  importants i  de
seguida ens deixa entrar a la seva biografia.
El fet de tenir 7 germans i d’haver treballat a una pastisseria (negoci familiar) es reflecteix en
el seu caràcter. Haver de compartir des de petit li ha donat un perfil d’un home que  surt de
la línia, és diferent dels altres polítics.
Des del novembre de 2006 es dedica activament a la política, quan va prendre part per
primer cop en una candidatura electoral i va ser escollit diputat de les comarques gironines
per CiU. Com a diputat del Parlament de Catalunya, ha presidit la Comissió de Cultura i
Llengua, i ha estat membre de les comissions d’Acció Exterior i UE, de la de Polítiques de
Joventut i de la d’Ensenyament durant la tramitació de la LEC.
 
Després, el maig de 2007, va presentar-se com a cap de llista de la federació nacionalista a
l’alcaldia de Girona, i ho va tornar a ser a les eleccions celebrades el 22 de maig de 2011,
any en el qual,  i  com a conseqüència dels resultats obtinguts, va ser escollit  alcalde de
Girona, i va ser el primer alcalde no socialista de la ciutat de l’actual època democràtica del
país.  Durant  aquest  mandat  també  va  ser  vicepresident  de  l’Associació  Catalana  de
Municipis  (ACM),  membre de la  Comissió  Executiva  de l’Associació  de Municipis  per  la
Independència  (AMI)  i  president  de la  "Comisión  de Patrimonio  Histórico-Cultural,  de  la
Federación Española de Municipios y Provincias" (FEMP).
 
A les eleccions municipals celebrades al maig del 2015, va aconseguir revalidar els resultats
del 2011, i essent proclamat, novament, alcalde de Girona. Des de juliol de 2015 i fins al
mes de gener de 2016 va ser president de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).

Malgrat la seva dedicació plena a la política, la comunicació continua essent una activitat
que procura combinar amb les responsabilitats públiques.  Segueix de prop l’evolució del
sector i li interessa especialment el canvi cultural i social que representen les TIC en l’àmbit
de  la  comunicació.  Alhora,  procura  que  aquestes  tecnologies  l’ajudin  en  la  seva  feina
política. Fruit  d’aquest  interès i  dels contactes amb Internet ,  l’any 1998 va dissenyar  el
projecte d’Agència Catalana de Notícies.

També li interessa la comunicació relacionada amb la projecció exterior de Catalunya. En
segueix el fil des de finals dels anys vuitanta. L’any 1994 va publicar el llibre "Cata…què?.
Catalunya vista per la premsa internacional" (Ed. La Campana, Barcelona), que va tenir una
seqüela en forma de columna setmanal a la revista "Presència".
 
Actualment,  des  del  12  de  gener  de  2016  és  el  130è  president  de  la  Generalitat  de
Catalunya.9

9 Biografia extreta de la web president.cat veure bibliografia
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3.6.ANÀLISI DE VÍDEOS
1:        http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/entrevista-president-
generalitat-carles-puigdemont/3756016/              
Debat entre Carles Puigdemont i  diversos periodistes: Quim Barnola (presentador),  Marc
Sala (subdirector d’Informatius de TVE), Lluís Falgàs (economista parlamentari), Oriol Noris
(Director  d’informatius  cap  de  setmana)  i  Sandra  Morales  (Especialista  en  informació
política)
Emissió: 13 d’octubre del 2016
Duració total : 45 min
Transcripció: 13 min

Locució Comunicació no verbal
Quim: President, bona nit i gràcies per acceptar la 
nostra invitació.
Carles: Bona nit i gràcies a vostès. Moviment de cap a amunt 

abans de parlar, petit somriure,
mirada fixa cap al presentador

Quim: Què li sembla a vostè la decisió del tribunal?
Carles: Errònia. Previsible perquè les coses ja anaven 
en caminades cap aquí, però errònia perquè justament 
fa allò que hem demanat que no passi. És fer política a 
través dels jutjats. I fer-li fer en els jutges, que tenen 
molta feina, un paper que li pertocaria a la política. És la
dimissió de la política, és la renúncia fent política, per 
resoldre el que és un conflicte de manera política, i de 
posar més enrariment que dificulta solucions. Em 
sembla una molt mala decisió, previsible, no imputable 
per la justícia, però aquí ells que van decidir que el 
president de la Generalitat, la vicepresidenta de la 
Generalitat, el conseller i la consellera. Haguessin de 
respondre al jutjat per haver fet cas als ciutadans de 
Catalunya i posar les urnes.L’error és d’aquesta gent, i 
és un error que evidentment no compartim de cap de les
maneres i no pararem de denunciar-lo i d’acusar aquells
que es neguen a fer política i porten la política als 
tribunals.

Força parpelleig, mirada fixa 
dirigida al presentador, 
moviments de cap afirmatius, 
cop de cap quan explica temes 
claus,  moviments de mans que
acompanyen el ritme de la 
conversa,  petits moviments de 
cap en direcció amb qui 
conversa, moviment de celles 
cap amunt en el moment que 
parla tema “jutjat”

Quim: Però el jutgen per desobediència.
Carles: El jutjaran pel que considerin, tots sabem perquè
el jutgen, el jutgen perquè van posar les urnes i 2 
milions 400 gairebé, van sortir felices a votar. A votar 
per la independència de Catalunya o per un estat dintre 
d’una Espanya  unida o en contra de la independència 
de Catalunya. Vam sortir a votar per això, i és per això 
que el jutgen.  Tota la resta és una arquitectura fal·laç, 
construïm després per intentar rebaixar la intencionalitat
política que hi ha aquí al darrere. Però després qui envia
als jutjats el president Mas, a la banqueta dels acusats, 
és la decisió d’haver posat, d’haver permès que aquesta
gent, que el poble de Catalunya,2 milions 400 persones 
poguessin expressar una opinió. 

Moviments de mans que 
acompanyen el seu discurs, té 
tendència a desplaçar-se cap 
al costat esquerre, moviments 
de cap negatius quan parla 
d’una cosa que no està d’acord
(tema jutjar), moviments 
afirmatius quan ho defensa,  
moviment de celles ràpid cap 
amunt quan diu el nombre de 
persones que va anar a votar,  
mirada fixa al presentador,  es 
mou cap al costat esquerre o 
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cap endavant quan està 
explicant diferents opcions. 
Somriure quan parla de 
l’expresident Artur Mas, dit 
aixecat quan repeteix el 
nombre de persones que van 
anar a votar.

Quim: Vostè va dir que si s’obria la via penal i hi hauria 
conseqüències, quines conseqüències?
Carles: Ja ho veurem quan arribi el moment, però és 
evident que no ens limitarem a fer un comunicat de 
premsa de condemna, és obvi, si quan  van haver 
d’anar a declarar com a investigats, va haver-hi una 
reacció de suport, és evident que si hi ha un judici, que 
a més a més, pel que vist/llegit avui, i algunes 
referències a la premsa internacional, que ha posat el 
focus en què és una raresa democràtica, òbviament, 
seure a un president elegit democràticament per posar 
urnes és una raresa democràtica, és evident, doncs 
que, hi haurà una lògica , preocupació, indignació per la 
ciutadania. Encara som lluny de la data del judici, 
perquè no sabem exactament quan es produirà, però és
evident que quan es produeixi, m’hi imagino, que hi 
haurà resposta.

Desvia la mirada un segon 
quan ha de respondre la 
pregunta sobre la via penal, 
moviments de cap cap a 
l’esquerra, moviments de 
cap ,cap amunt quan parla de 
paraules “delicades” com 
“judici”,  arronsa les celles  i el 
front quan parla de la “raresa 
democràtica”, petit somriure 
quan defensa Mas,  en aquesta
resposta la mirada no és tan 
fixa com les altres, a vegades 
la desvia algun segon.

Quim: es planteja canviar el calendari del referèndum?I 
avançar-lo que no sigui al setembre del 2017.
Carles: En principi no, nosaltres tenim un calendari que 
vaig exposar l’altre dia  al Parlament, en què tot està 
perfectament argumentat i justificat. Tanmateix, sabem 
que pot haver-hi elements exteriors que puguin influir 
positivament o negativament en aquest calendari. Fa  
unes setmanes no sabíem que passaria a la política 
espanyola. Ara no és que ho sapiguem si no ho intuïm 
clarament, però fa unes setmanes quan era possible un 
govern alternatiu al del partit popular, en què hi hagués 
la possibilitat de seuren’s a negociar les condicions del 
referèndum, això hauria alterat el calendari, lògicament, 
si això no és així, el calendari es manté, pot haver-hi 
circumstàncies alienes? Sempre hi poden ser, ara 
mateix no les preveiem.

Petit somriure quan diu “ho 
intuïm” , moviments de mans i 
d’espatlles que l’ajuden a 
remarcar paraules.

Quim: Vostè si veu assegut al banc dels acusats? Carles: Apreta els llavis quan 
escolta i mans creuades.

Carles: No, no, jo no m’hi veig, però és clar, si m’hagués
preguntat ara fa un mes, fa un any, si jo em veia 
president de la Generalitat, li hagués dit que no també. 
Aah però evidentment semblaria un despropòsit colossal
asseure algú a la banqueta dels acusats,per complir un 
programa electoral aprovat per la ciutadania, i a més a 
més, amb un suport parlamentari acreditat.

Moviment de celles cap amunt i
somriure quan parla del tema 
“ser president”. Es torna a 
posar més seriós quan es parla
dels jutjats.

Quim: Què li sembla l’acte de desobediència d’ahir de 
l’ajuntament de Badalona?
Carles: Plenament respectable, perquè no va ser 
plenament un acte de desobediència, va ser un acte 

Moviments d’espatlles i mans, 
moviment de cap ,cap a la 

21



 
LA INFLUÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

polític. La política la fan els polítics, i els polítics fan 
política a vegades també dels gestos, els gestos són ser
discursos i que es persegueixi un ajuntament per haver 
decidit obrir, serveis a la ciutadania, frega a l’esperpent i
a més a més al ridícul. No va ser l’únic cas i no és el 
primer any. A l’ajuntament de Girona, quan jo era 
alcalde  ah ah obríem a qui tingués ganes de venir a 
treballar, ens ho demanaven algun grup polític. I no 
passava res, i que no ha de passar res, ho troba un 
despropòsit tant descolossal que un ajuntament 24 
hores després hagi d’anar a respondre als jutjats, per 
haver decidit obrir les portes…

dreta quan parlen del tema 
“Badalona”, somriure irònic, 
moviment de cap negatiu quan 
diu “és ridícula”, petit somriure 
quan parla de l’ajuntament de 
Girona, moviments de celles 
ràpids que amunt.

Quim: El fet de trencar aquesta resolució?
Carles: Són gestos, trenquen,es cremen papers, 
banderes… Jo sempre he dit, i això va pels dos, no s’ha 
de perseguir a ningú per una expressió, a vegades pot 
ser, maleducada, grollera, cremar una bandera no 
m’agrada, en cap cas, però també trobo que perseguir 
algú  que crema una bandera ho trobo ridícul, 
sincerament i espero que ningú tingui problemes per 
això, aah, són gestos simbòlics, legítims en l’exercici de 
la política, els compartim o no, els compartim o no, ami 
no em trobareu estripant cap paper, però ah la política 
permet, que s’expressi algú,  amb un gest simbòlic, de 
dir per vosaltres aquesta és una situació injusta, i per 
tant nosaltres aquesta decisió la podem combatre, que 
això en democràcia és legítim, combatre aquestes 
decisions.

Moviments de mans circulars, 
en alguns moments la mirada 
la dirigeix cap a l’esquerra,  
cara de rebuig quan defensa 
que “no s’ha de perseguir a 
ningú”, aixeca el braç amb un 
dit amunt  quan diu “els 
compartim o no”,  moviments 
de mans persistents.

Quim: President, obrim el torn de preguntes. Comença 
l’Oriol.

Carles: moviment de cap 
afirmatiu

Oriol: Bona nit president, vostè va estar dilluns a Madrid 
i en la conferència que va fer va donar mostres que és 
partidària de negociar-ho pràcticament tot sobre el 
referèndum, hem d’entendre per tant que vostès frenen 
o estan frenant el full de ruta?
Carles: Vaig dir clarament un mandat, compromís, ara 
encara tenim més confiança  que la que teníem el 
gener, per culminar aquest procés dels termes que els 
hi vam dir als ciutadans i que jo vaig repetir en el debat 
de la qüestió de confiança: aprovació de les lleis i 
convocatòria d’un referèndum  perquè els catalans 
decideixin si el govern o el parlament proclamin  o no la 
independència.Això es manté,  el que jo dic és que 
l’acord que va arribar el Parlament de Catalunya, hi ha 
marge perquè ho pactem amb l’estat espanyol, i 
òbviament si pactem amb l’estat espanyol, és evident 
que hem de parlar de tot: de terminis,de preguntes, 
d’una sèrie de coses que naturalment passarien per 
davant, lògicament.

Moviments de mans, mou la 
mà amb el dit aixecat 
horitzontalment quan parla de 
“confiança”, mirada fixa cap al 
periodista, utilitza el moviment 
de mans per contar el nombre 
de coses que explica,  
moviments de cap afirmatius.

Oriol: doncs parlem del marge, vostè sempre es queixa 
que no arriba cap proposta de Madrid, imaginis que 
arriba una proposta, que consisteix a fer un referèndum 
a tots Espanya amb la mateixa pregunta i que sigui 
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vinculant amb un resultat a Espanya i un a Catalunya, 
una proposta d’aquesta naturalesa, què li semblaria?
Carles: Avera, aquesta proposta, és una proposta que 
no ha arribat mai. Quan jo he fet aquesta pregunta amb 
algun interlocutor  que he tingut i m’ha suggerit perquè 
no vota tot Espanya?  A part que seria insòlit, crec que 
només hi ha el precedent d’Algèria,  a part que seria 
insòlit, pregunto: està dient que és possible que 
preguntem si Catalunya pot ser un estat independent o 
no, en el marc de la constitució, i per tant, que la 
inconstitucionalitat no és la independència de Catalunya
sinó a qui preguntem, està dient això? Llavors no tinc 
resposta, perquè en aquest cas, a vegades es fa servir 
aquest argument,pensant que nosaltres direm: escolti 
doncs no. Si hi ha algú que vol fer aquesta pregunta que
la “faigi”,ara bé,  en el cas que es “faigi” un referèndum 
sobre la independència de Catalunya, que voti tota 
Espanya, possiblement es pot produir un resultat de 
rebuig al conjunt d’Espanya,però de clar suport a 
Catalunya, qui administra aquest resultat? 

Moviment de mà amb el dit 
aixecat quan diu “només el cas 
d’Algèria”, moviments de mans 
que l’ajuden amb les paraules 
claus del seu discurs,  
moviment de celles cap amunt. 
Moviment cap en davant quan 
parla de “clar suport de 
Catalunya” .

Oriol: Imaginis que hi ha un compromís explícit per 
gestionar aquest resultat políticament i asseure’s  per 
mirar de trobar un encaix en aquest resultat diferent a 
Catalunya i Espanya, aquesta proposta la veuria en 
bons ulls?

Tornar a recolzar l’esquena a la
cadira quan escolta, quan parla
es tira en davant sense donar-
se compte.

Carles: Si em diu que hi ha un govern espanyol que diu 
que vol preguntar si Catalunya pot ser un estat 
independent o no, estem ja en la primera fase de la 
ciència ficció , perquè fins ara aquest ha sigut l’objecte 
l’objecció principal, parlem-ne jo no he dit que no podem
parlar de res, estudiem, escoltem i que a més, a més 
encara que voti tot Espanya allò que val és el resultat de
Catalunya,  perquè evidentment no se li escapa a ningú.

Torna a utilitzar el moviment de
dits per comptar amb el dit cap 
amunt, moviment de llavis 
apretant-los quan parla “de la 
ciència ficció”, quan diu 
“parlem-ne fa un moviment de 
braços un cap a cada costat, 
moviment de mans amb el 
palmell obert quan diu 
“estudiem, escoltem”,  
moviments de celles.

Oriol: Si el resultat és diferent s’asseuran per intentar 
buscar un encaix...
Carles: però a ningú se li escapa que si Catalunya pot 
votar per la seva independència, i aquí majoritàriament, 
hi ha un suport a la independència, quin és l’obstacle 
exactament perquè siguem independents després?

Moviments de cap cap a baix,  
moviment de cap cap a la dreta
quan pregunta “quin és 
l’obstacle?”

Oriol: el resultat que hagi tingut el referèndum a 
Espanya?
Carles: Si es posem d’acord que el resultat de 
Catalunya és vinculant i fem servir el referèndum a tot 
Espanya per salvar algun escull nacional.

Moviments de mans cap un 
costat i l’altre seguint el ritme 
de les paraules

Oriol: President, un resultat així ens permeti veure que 
pensar Catalunya i que pensa Espanya. I en cas d’un 
resultat diferent negociar buscar un encaix. A vostè li 
semblaria detonant un resultat d’aquesta naturalesa?
Carles: Té efectes o no a l’expressió del poble de 
Catalunya? Si en té…(l’interromp)

Moviment de la mà esquerra 
amb el dit aixecat
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Oriol: l’efecte és el compromís a asseure’s després a 
buscar un encaix a un resultat que ha sigut diferent.
Carles: Per això, no cal fer cap referèndum, perquè 
aquest compromís a asseure’s a negociar ja hi és ara, 
no cal fer un referèndum, perquè hi hem demostrat 
durant 5 anys la capacitat de mobilització , què votem 
quan sen’s posa una urna al davant i la disponibilitat del 
govern que presideixo a negociar, no no cal fer un 
referèndum per asseuren’s a la taula,ho podem fer-ho ja
ara, què és l’oferta que jo faig. Ah, el problema és que…
(l’interromp)

Moviment de la mà esquerra 
assenyalant cap a baix, 
moviments de cap cap a baix, 
utilitza les dues mans per 
“comptar”,  es mou cap 
endavant i cap endarrere, 

Oriol: Però hauria de veure Catalunya què en pensa de 
tot això,no?
Carles: bé, doncs seiemt-nos i decidim que consultarem 
als ciutadans amb un  referèndum per la independència 
de Catalunya i que farem cas allò que vulgui el poble de 
Catalunya, és el que volem, està la societat espanyola 
disposada a escoltar això?

parpelleig i moviment de 
celles , moviments de cap 
afirmatius quan parla de 
Catalunya.

Oriol: creu que es pot fer escoltant el que dient la resta 
d’espanyols?
Carles: si es diu perquè qui decidirà sobre el futur de 
Catalunya és el conjunt de l’estat espanyol, això si em 
permet és fer una mica de trampa, perquè és com 
decidir el Brexit, tots els europeus ho haguessin pogut 
votar, imagines  que hagués sortit que Gran Bretanya no
ha de sortir de l’UE, però a Anglaterra surt que si, quin 
és el resultat que preval?

Moviments de cap, cap amunt, 
acompanyat de moviments de 
mans,moviments circulars amb 
els braços, somriure irònic,   
moviment de celles i cap 
conjunt cap amunt.

Oriol:  Al Regne Unit no hi ha constitució, aquí n’hi ha i 
diu que la sobirania pertany a tots els espanyols, i no 
sortim d’aquesta mena de buclé 
Carles: però la constitució permet, hi ha permetia abans 
consultar als catalans sobre qualsevol tipus de matèria 
rellevant. Això ja ha quedat clar,es pot consultar, el què 
es vulgui. Després decidirem , des de la proposta que 
vam fer fa uns quants anys, vam anar a Madrid a tocar 
la porta i vam demanar que ens transpasessin la 
competència constitucional per convocar una consulta. 
La consulta es va fer,  va quedar clar que era 
constitucional i va quedar clar que no hi havia interès 
polític perquè fos així.Amb quina finalitat es feia?per 
saber efectivament quants érem , però ja ho sabem 
quants som,avui tenim una majoria absoluta al 
parlament de Catalunya de diputats independentistes, 
cosa que no teníem en aquell moment, per tant la feina 
aquesta de saber ja està feta, ara el que es tracta és de 
prendre decisions i les decisions hauran de culminar en 
una urna i les haurà de validar els ciutadans de 
Catalunya, lògicament. Ens hem de posar d’acord en 
com ho fem. 

Veu aigua, moviment amb el 
palmell cap a dalt i dit aixecat,  
moviment amb mans juntes 
(palmell contra palmell),  
moviment amb el puny tancat 
quan diu “vam tocar la porta”, 
després amb el palmell obert,  
les dues  mans van jugant amb
els moviments,  
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QUINÈSIA MENTRE PARLA MENTRE ESCOLTA
Postura

- 1.Del cap

- 2.Les espatlles

- 3.El tronc

- 4.Les cames

- 5.Braços

- 6.Mans

1. Utilitza bastants 
moviments de cap afirmatius
o negatius segons el que 
diu.

3.Es desplaça cap endavant
o cap endarrere.
4.Les cames les té creuades
durant tota l’entrevista.
5.Durant tota l’entrevista 
juga amb diferents 
moviments de braços.
6. Tant fa moviments amb el
palmell obert, tancat, amb 
dit aixecat o cap abaix i 
sovint utilitza el gest de 
comptar amb dits per 
numerar el que explica. 
Utilitza moviments que 
transmeten confiança i 
ajuden a emfatitzar el 
discurs.

1. Moviments de cap 
afirmatius (quasi 
sempre) i algun cop 
negatius.

2. Les té alineades 
amb el cos, no 
sembla tens.

3. Recta
4. Les té creades 
5. Els descansa sobre 

les cames.
6. Normalment les té 

creuades entre si.

ORIENTACIÓ DEL COS Enfocat cap a l’entrevistador Enfocat cap a l’entrevistador
GESTOS

- 1.Emblemes

- 2.Il·lustradors

- 3.Reguladors

- 4.Expressen   
emocions

1.Utiliza els dits per 
enumerar
2. Allarga el braç col·locant 
el palmell de la mà cap 
amunt o cap a baix segons 
el què diu.
4. Arrufar el front: per 
expressar que no està 
d’acord amb el què es diu. 
Petits somriures quan parla 

4. Moviment de celles en 
alguna ocasió, expressen 
sorpresa o que no està 
d’acord.
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- 5.Adaptadors

de coses o persones que 
aprecia. Petits somriures 
irònics quan alguns fets 
semblen un acudit.
5. Col·loca les mans de 
forma paral·lela

5.Apreta els llavis quan 
escolta alguna pregunta.

ROSTRE
- 1.Celles

- 2.Parpelles

- 3.Mirada

- 4.Boca

- 5.Llavis

- 6.Somriure

1.Durant la conversa a 
vegades aixeca les celles.
2. Té les parpelles 
aixecades, pestanyeja 
sovint, de manera ràpida.
3. Fixa a l’entrevistador

4. No la mou gaire

6. Mostra algun petit 
somriure

4. Moviment neutre

5. Els apreta

6. No sol somriure quan 
escolta, sinó que està atent

PARALINGÜÍSTICA
VOLUM Utilitza un volum neutre, tranquil, però amb 

ritme
VELOCITAT Ni lent ni ràpid, té una velocitat amb 

algunes pauses per marcar algunes 
paraules claus.

TO Té un to més cap agut que greu
RITME Bon ritme dinàmic amb alguna pausa
PAUSES Alguna de curta però no són constants
ÈMFASI Algunes paraules les repeteix o utiliza cops 

de veu per remarcar-les
TORN DE PARAULA Respecte el torn de paraula, no mostra 

pressa per respondre, tot i que els 
periodistes si que el tallen.

PROXÈMICA Amb el presentador, d’un metre aprox.:
DISTÀNCIA PERSONAL

Amb la resta de participants:
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DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI Els periodistes estan distribuïts al voltant 
del plató en forma de cercle.

INDUMENTÀRIA
CABELL Té el cabell fins a l’alçada del coll i cerell 

separat que li tapa una mica el front.
CAMISA Camisa blava a sota i americana negre
PANTALÓ Pantalons a conjunt amb l’americana
CALÇAT Botins masculins negres brillants (no 

destaquen)
COMPLEMENTS Corbata blau fosca estampada i ulleres amb

les montura lateral negra. 

“Entrevista íntegra a l’alcalde de Girona”
Mitjà: TV3, emés al programa “Telenotícies migdia”
Durada total: 20 min
Durada transcrita: 10 min
Emisió: 14/09/2012

Locució Comunicació no verbal
Periodista: Bon dia Alcalde
Carles: Molt bon dia Mirada fixa a la periodista,  somriure una 
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mica forçat, s’empassa la saliva abans de
començar a parlar

Periodista: Doncs, si li sembla comencem 
aquesta entrevista parlant de diners i 
voldríem saber com estan les finances en 
aquests moments a l’ajuntament de Girona.

Carles: mou el cap de manera afirmativa

Carles: Per un costat, tenim un nivell 
d’endeutament més que raonable, molt 
sanejat, tenim òbviament equilibri 
pressupostari, no gastem més del que 
ingressem i òbviament tenim les típiques 
tensions de tresoreria provocades per una 
administració com la Generalitat que no paga 
alhora o no  paga, aah i  té un ritme de 
venciments que hem d’anar satisfent. Vol dir 
en definitiva que tenim perfectament cobertes
les necessitats bàsiques de l’Ajuntament, no 
hi ha res que estigui en perill i hem d’anar 
jugant amb el pressupost de tresoreria i a 
més a més,anar-ho seguint setmana a 
setmana perquè no ens generi un problema 
important que no contemplem que passi en 
aquest exercici.

Cara de preocupació quan parla de 
l’endeutament. Moviments de celles cap 
amunt.  Moviments corporals alhora dels 
moviments de mans.  Força parpelleig.  
Somriure en el moment que dóna el 
missatge positiu contraposat el que deia 
inicialment. Moviments de dalt a baix amb
les mans.

Periodista: Però si que l’Ajuntament de 
Girona pot pagar les proveïdors?
Carles: Anem pagant, no som un Ajuntament 
morós, aah hem de compensar ritmes com és
lògic, atés que no som un banc i per tant no 
tenim reserves per anar cobrint els 
impagaments d’altres administracions, però la
nostra prioritat és continuar sent un 
ajuntament seriós en aquest extrem.

Moviments corporals en davant alhora de
moviment de celles cap amunt. 
Moviments de cap afirmatius i negatius 
segons el quèe diu. Força parpelleig.

Periodista: Pel que fa les inversions, poden 
fer les inversions previstes per aquest curs?
Carles: De moment,  si i és un “de moment”. 
Pel que fa la voluntat municipal, pel que fa els
recursos municipals hi són, tant la voluntat 
com els recursos, però com vosté sap les 
inversions de l’Ajuntament en part vénen 
finançades per aportacions alienes. I bé, això 
és el que hem d’acabar d’escatir, de tota 
manera, malgrat que “siguèssim” capaços de 
tirar endavant les inversions que ens vam 
proposar, hem de recordar  que no estem en 
un nivell de pressupost d’inversió òptim i que 
venim de molts anys en que els pressupostos
d’inversions de la ciutat de Girona, ha estat 
amm lamentablement baix, per tant podem 
cumplir el pressupost, és una probabilitat però
malgrat el cumplint no hem d’estar 
terriblement satisfets perquè insistim des del 
primer dia que el nivell d’inversió de la ciutat 
ha estat molt baix i ara en temps de crisi, 

S’empassa la saliva lentament abans de 
respondre la pregunta i apreta els llavis 
quan escolta.  Fa un moviment de llavis, 
movent la llengua, apreta els llavis de 
manera més forta abans de parlar.  
Moviments de celles i cap afirmatius. 
Moviments de caps lligats al que diu. 
Força parpalleig, en algunes ocasions és 
més ràpid. Moviment de llavis amb so 
“TT”. Arronsament de celles i front quan  
parla de la crisi.
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obviament, no és el moment per poder-ho 
corretgir. 
Periodista: Sé que encara és molt aviat però 
com es presenten els pressupostos de cara a 
l’any que ve? 
Carles: Segurament amb una línia de 
continuïtat pel que fa a la contenció de la 
despesa, o si cal, una mica més, que som 
capaços de mantenir el ritme que vam 
imprimir en el nostre primer pressupost, per 
tant, el gruix aah de la despesa corrent 
intenar anar-la millorant, crec que això 
gairebé és un deure moral que tenim, aah i 
per altra banda, ser molt eficients en la gestió 
del nostre pressupost d’inversions, és la 
incògnita saber de quins recursos disposarem
aah l’any que ve, òbviament tindrem una cosa
que  no teníem, o que aquest any el tenim 
molt poc, que és l’impacte de l’iva, el tindrem 
per tot l’exercici de l’any 2013 i  el 2012 el 
tenim a partir del setembre, per tant l’impacte 
pressupostari és relativament sostenible, però
en el 2013, evidentment serà per tot l’exercici.
Això és una variable que ens fa crèixer en 
algun milions la despesa, aah afegida, que a 
més és una despesa de 0 rendiment per la 
ciutat, i aquesta és una magnitud que hem 
d’acabar de precisar, això és un element que 
ens pot acabar de condicionar,  un 
pressupost que ens dirà més o menys per les 
xifres similars a les que teniem. 

S’empassa la saliva abans de respondre, 
força parpelleig. Moviments de cap 
afirmatius. Arronsament de les celles 
quan parla del “gairebé deute moral que 
tenim”.  Moviments de mans aclaratòris, 
lligats al discurs. Desviament de la 
mirada quan parla de la despesa. 
Aixecament pronunciat de les celles quan
parla del “0 rendiment”.

Periodistes: Sentències condemnatòries amb 
compensacions millionàries en contra de 
l’Ajuntament com el xalecta rus o l’escola 
baldiri més recentment, no ajuden gens no a 
les finances d’un Ajuntament com el de 
Girona?
Carles: No, si jo abans li deia que tenim una 
situació pel que fa l’endeutament, l’equilibri 
pressupostari propi d’un Ajuntament sa. Ho 
he dit sempre, ho vaig dir quan estava a 
l’oposició, per tant, no em van caure els 
anells per dir-li al govern d’aleshores i també 
ara que des d’aquest punt de vista es van fer 
bé. He de dir, per contra, que l’herència aah 
en termes d’obligacions, aah en aquest cas 
per sentències urbanístiques, és molt feixuga 
i això és un punt desequilibri  pressupostari 
important. El vivim en un punt d’alarma, 
perquè no coneixem les magnituds precises, 
sabem que ens va costar la sentència del 
Xalet Tarrús? , què ens pot acabar costant la 
sentència que vosè esmentava, possiblement

Quan parla de l’endeutament 
pressupostari desvia la mirada cap 
amunt.
Moviments de cap afirmatius amb 
desplaçament del cos cap endavant. 
Moviments de mans continuos.  
Arronsament de les celles. Apretament 
dels llavis al final de la resposta.
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no serà la única i això ens preocupa perquè al
costat d’una bona entre cometes “herència 
pressupostaria” , hem de recordar que ens 
han deixat una molt mal herència pel que fa a
la càrrega de les obligacions que la ciutat de 
Girona, ha  de fer front com a conseqüència 
d’erros urbanístics, alguns dels quals, eren 
perfectes sostenables. Aah tal com havíem 
advertit quan erem a l’oposició. 
Periodista: Vosté ha esmentat la possibilitat 
que surtin més casos com aquest, més 
sentències com ara quines?
Carles: bé, hi ha casos vius que venen 
d’aquelles èpoques,aah compendra que jo 
sigui molt produent amb aquest tema, perquè 
el que ens interessa és l’interés general de la 
ciutat.. I no pas per fer cap favor a cap govern
interior sino que pel benefici de la ciutat ens 
interessa que no n’hi hagi més, però el risc hi 
és.

Parpalleig ràpid, moviment de mans amb 
el dit pulgar aixecat. Moviment de cap 
cap a l’esquerra, celles aixecades. Dits 
entrellaçats.

Periodista: I pagant aquestes admissacions 
pot fer retallar partides de coses importants 
pels ciutadans?
Carles: pagar ademissions milloranies no és 
pot fer sense rècorrrer al crèdit. Perquè 
obviament nosaltres no tirarem de fons 
pròpis, que poden anar en endarreriment de 
funcionament ordinari per fer funcionar una 
sentència urbanística, és obvi que un part els 
haurem de pagar, segurament a crèdit i en 
aquests moments malgrat una situació de 
relativa salut pel que fa la nostra situació 
premiticia, és evident que incrementar-lo, 
incrementar el nivell dendeutament ,per 
qüestions que no són productives  per la 
ciutat, és anar a compensar a uns particulars.
Obviament no ens agrada i ens preocupa. Pel
que farem evidentment s hi ha una sentència 
prèvia, cap altre alternativa per oimplir les 
sentències. 

 Parpalleig constant, moviments de cap i 
barbeta abaixada.  Moviments de celles i 
mans que acompanyen al discurs. 
S’empasa la saliva. Desplaçament del 
cosa cap endavant.

Periodista: Aquesta situació de crisi , 
evidentment el primer que afecta són els 
ciutadans, desnonaments de famílies de 
gironins, es queden sense casa, sense feina, 
res fa pensar que sigui diferent aquesta tardor
i als pròxims mesos. Com afronta 
l’Ajuntament aquesta situació?

Carles: mentre escolta es toca el 
nas.S’empasa la saliva i fa moviments 
afirmatius amb el cap. Apreta els llavis 
abans de respondre.

Carles: Nosaltres tenim una línia d’observació
directa sobre el que està passant sobre els 
desnonaments i l’atur, sabem garebé al dia la 
situació que ens trobem, fem una feina molt 
lloable i vull felicitar els tècnics que tenen una
feina molt difícil però que hi estan involucrats,

Petits moviments de cap constants que 
acompanyen el discurs. Moviments de 
celles. Es rasca la punta del nas amb un 
dit. “S’escura la gola”.
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fins i tot personalment amb la mediació min 
Periodista: Vosté va dir fa pocs mesos a una 
roda de premsa que cap gironí es quedaria 
sense menjar, suposu que ho manté com una
de les seves prioritats.
Carles: “Vem” dir literalment i ho repeteixo, no
hi ha d’haver cap engaixo alimentàri a la 
ciutat de Girona, és a dir,aquelles famílies o 
aquelles persones que temin sobre la seva 
alimentació tenen resposta de tot un entremat
social i institucional del qual l’Ajuntament en 
forma part activa,  que li pot oferir moltes 
solucions. Sobretot el que ens interessa molt 
les famílies amb mainada, que no passin cap 
tipus d’ànsia alimentària perquè tenim 
recursos, perquè tenim uns polítiques, 
coordinats amb altra gent, per evitar, això no 
ens ha de passar,  tenim les condicions 
perquè això no ens passi, entenc que són 
situacions que individualment són difícils de 
gestionar, sobretot per les persones que 
s’incorporen per primera vegada en aquesta 
situació de pobresa. Els hem d’ajudar des del 
punt de vista de “l’acompanyament” 
d’aquestes situacions, hem de ser molt 
discrets, molt eficients, arribar ah ah a la gent 
i els hem de transmetre un missatge de 
seranor i no hem de passar angoixes 
alimentàries. Evidentment la tàsca de Càrites,
per descomptat del Banc dels aliments, del 
centre de distribució d’aliments, absolutament
imprecindible, la tasca de la Sopa,la tasca de 
tants voluntaris de molta gent particular, 
d’establiments particulars, de supermercats, 
aquí hi ha una cadena de solidaritat a la ciutat
de Girona, de la qual em sento molt orgullós, 
que és eficient, és eficaç i jo vull recordar a la 
gent que es trobi confrontat amb un problema
d’aquestes característiques dir-els-hi  que 
tenim respostes.

Tanca uns segons el ulls abans de 
respondre.  Moviments de mans , celles i 
de cap que acompanyen al discurs. 
Desviament de la mirada quan tarda a dir
una paraula, diu aaah i després continua.
Al llarg del discurs augmenta el 
parpalleig. Moviment de cap ràpid cap al 
costa dret.

Periodista: En aquest sentit la ciutat de 
Girona va firmar un conveni amb els 
supermercats de la ciutat, per tal que 
donéssin menjar que ja no era apta per 
vendre al centre de distribució d’aliments, 
quin balanç en fa i hi ha previst que més 
cadenes s’hi sumint.
Carles: Sí, hi ha previstos que més 
establiments s’hi sumint, alguns dels quals 
s’hi han sumat però no volen fer publicitat 
perquè és la seva política i el que ens 
interessa és el resultat final. Aah i el resultat 
és inicialment bons perquè permet tenir una 

Petit somriure quan parla dels 
supermercats que no es volen publicitar. 
Moviments de mans constants. Força 
parpalleig. Cop de cap cap al costat dret.
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informació que desconeixiem, i per tant ens 
permet detectar o controlar millor casos nous 
o que ja teniem i que “poder” ens faltava 
algun element.  Sabem aquí acabarem 
donant resposta, a través d’aquest dispositiu  
o a qui és redundant , destriar la gent que és 
necessitada de la que no ho és tant,  tot això 
són unes conseqüències que ja hem vist les 
primeres setmanes de funcionament d’aquest
dispositiu, i pel que fa la ciutat de Girona, crec
que els mesos que vindran acabaran de 
donar els elements quan el dispositiu acabi 
de donar tota la seva disponibilitat.  (fins a la 
meitat minut 10:12)

KINÈSIA MENTRE PARLA MENTRE ESCOLTA
Postura

- 1.Del cap

- 2.Les espatlles

- 3.El tronc

- 4.Les cames

- 5.Braços

- 6.Mans

1. Utilitza moviments de cap
seguint el ritme del discurs.
2. Les manté rectes durant 
tot el discurs.
3.El manté recolzat a la 
cadira durant tota 
l’entrevista.
4. No les veiem en cap 
moment.
5. Els té recolzats a la 
cadira i segons els 
moviments de mans els 
mous o no. 
6. No les podem apreciar 
enteres però fa moviments 
de tot tipus seguint el ritme 
del discurs. La majoria de 
moviments que fa són amb 
el dit polze aixecat, aquest 
gest dennota seguretat i 
control de la situació.

7. Moviments de cap 
afirmatius 

8. Les manté rectes

9. Recta
10. No les veiem.
11. Les recolza a la 

cadira.
12. No les veiem.

ORIENTACIÓ DEL COS Enfocat cap a l’entrevistador Enfocat cap a l’entrevistador
GESTOS

- 1.Emblemas10

- 2.Il·lustradors

- 3.Reguladors

- 4.Expressen   
emocions

1. No en fa servir.

2.  Aixeca la mà per 
remarcar quan explica el 
nombre de catalans.
4. Arrufa el front i les celles: 
per expressar que no li 
acaba d’agradar el que 
escolta o comenta.
Petit somriure a l’inici de 
l’entrevista.

4. Moviment de celles quan 
explica fets sorprenents o 
quan no està d’acord.

10 Veure annex infografia sobre les emblemes
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- 5.Adaptadors

5. Col·loca les mans de 
forma paral·lela.

5.Apreta els llavis i 
s’empasa la saliva quan 
escolta alguna pregunta o 
abans de respondre. Desvia
la mirada un cop que no 
s’enrecordava com 
expressar una paraula.

ROSTRE
- 1.Celles

- 2.Parpelles

- 3.Mirada

- 4.Boca

- 5.Llavis

- 6.Somriure

1.Les mous o les aixeca en 
ocacions.
2. Parpellejar sovint segons 
la pregunta i de manera 
ràpida.
3. Fixa a l’entrevistador, un 
parell de cops la desvia però
només uns segons.
4. Quan articula paraules no
la força gaire, l’obra poc.

5. Ens algunes ocasions els 
apreta.

6. Mostra algun petit 
somriure

4. Moviment neutre

5. Els apreta

6. No sol somriure quan 
escolta, sinó que està atent

PARALINGÜÍSTICA
VOLUM Utilitza un volum ni alt ni baix, correcta que 

fa entenedor el missatge.
VELOCITAT Parla ràpid però pausat, es pot seguir amb 

facilitat
TO Té un to més cap agut que greu
RITME Bon ritme dinàmic amb alguna pausa
PAUSES Alguna de curta però no són constants
ÈMFASI Li dóna més èmfasi alguna paraula jugant 

amb el to, exemple quan diu: “resultat final”.
TORN DE PARAULA Respecte el torn de paraula.

INDUMENTÀRIA
CABELL Té el cabell fins a l’alçada del coll i una 

cerell sobre el front.
CAMISA Camisa blanca a sota i americana negre 

clar
PANTALONS No se li veuen
CALÇAT Tampoc el podem veure
COMPLEMENTS Corbata blau fosca estampada i ulleres amb

les montura lateral grisa. Van força a 
conjunt.
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3.7.RESULTAT - COMPARACIÓ DELS DOS VÍDEOS
En general, Puigdemont té una conducta totalment “càlida” perquè té tendència a moure’s
cap  a  la  direcció  del  qui  parla,  parpelleja  sovint,  mou  la  cara  afirmativament,  doblega
suaument els llavis i realitza gestos expressius amb les mans.
A  més,  els  seus  gestos  recorden  força  al  seu  company  Artur  Mas,  tots  dos  són  bons
comunicadors, tranquils, segurs i que saben transmetre amb facilitat el seu missatge.

A l’entrevista de l’any 2012 veiem a Carles Puigdemont com alcalde de Girona, després
d’haver  guanyat  les  eleccions  municipals  de  l’any  anterior,  trencant  així  els  32  anys
d’hegemonia del PSC.
La imatge de fons on es troba Puigdemont, és una sala que coneix molt bé, és el despatx
d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona. Un lloc on hi ha passat moltes estones, la seva segona
casa quan era alcalde.   La imatge que desprén en aquesta entrevista, és la d’un polític
tranquil, però alhora que no para quiet quan s’expressa. Gairebé al llarg de tot el vídeo no
treu la  mirada del  seu entrevistador,  fet  que denota seguretat  i  sinceritat  per part  seva.
Utilitza el cos i les mans per acompanyar i emfatitzar el seu discurs. La majoria de gestos
que utilitza són de caràcter il·lustrador, ja que reforcen el significat de la informació que està
expressant. També utilitza gestos reguladors, al llarg de la conversa fa moviments amb el
cap que equivalent a l’afirmació “si”. L’ús que li dóna en aquests gestos, fan projectar una
imatge positiva, segura i un bon control de la conversa. A més, tots els seus moviments són
“oberts”, transmetent així confiança i proximitat tant a l’entrevistador com a l’espectador.
Pel que fa al ritme, és força accelerat però entenedor, acompanyat d’un to força neutre. 
D’altra banda, la seva expressió facial és força dinàmica, segons el que està escoltant o
explicant mostra l’expressió fàcil més relaxada o amb cara de preocupació, de tant en tant
deixa  anar  algun  petit  somriure  com a  mostra  de  confiança  i  la  mirada  la  té  totalment
centrada, escoltant a l’orador.  En general,  no mostra cap gest que podem interpretar de
manera negativa o que ens pugui fer pensar que menteix.

Pel que fa a l’entrevista duta a terme per TVE, en aquest cas la sala on es troben és un
plató. A més, per la grandària del lloc i perquè hi ha més participants, tenim una visió més
amplia del protagonista i el seu entorn. Puigdemont manté els seus gestos característics
però amb una postura menys rígida. Tot i fer els mateixos gestos, es mostren més segurs .
També juga més amb les expressions facials, ja no utilitza només algun somriure puntual,
sinó que mostra altres expressions com la ironia en el seu rostre. El canvi més destacat, el
trobem amb la veu, ja no té un to neutre, sinó que té tons alts i baixos segons el ritme del
discurs. Podríem dir que el Puigdemont “president” juga amb el factor de la veu, un element
clau per emfatitzar el missatge i interpretar el seu estat emocional.  En general,  podríem
resumir-ho dient que ha potenciat els seus punts forts com la gestualitat i a millorar la resta,
sense cap mancança. 
Té totes les claus d’un bon líder: té un bon do de l’oralitat, el seu cos expressa seguretat,
energia, gesticula molt amb gestos il·lustradors, el mateix que transmet amb les paraules ho
transmet amb les mans.
I pel que fa la dualitat de rols, actua gairebé de la mateixa manera, tant quan és president,
com quan és alcalde.  Aquest  fet  ens reflecteix que Puigdemont té una personalitat  molt
marcada, amb uns valors i una manera de ser, que no la canvia tot i tenir un càrrec força
més elevat. La majoria de mitjans creuen que aquesta humilitat característica, li prové de
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família, una família de pastissers molt treballadors i que des de petit ha estat en contacte
amb aquest gremi, un ofici molt lligat a la tradició catalana.

4.CONCLUSIONS I FUTURES RECERQUES
Un moment clau de la història que va dotar de més importància mediàtica  la comunicació
no  verbal,  va  ser  el  debat  Kennedy-  Nixon,  aquest  fet  es  va  produir  per  la  dobla
retransmissió: els que van optar per escoltar el debat, van creure que guanyava Nixon, en
canvi els que van seguir-ho per la televisió es van decantar cap al seu contrincant. Aquesta
escena és un exemple de la influència de la comunicació no verbal, qui va tenir el domini
dels  gestos  i  de  tots  els  elements  complementaris,  va  ser  el  guanyador.  Amb  l’anàlisi
d’aquesta escena i d’altres, he pogut comprovar que qui domina el llenguatge no verbal, es
converteix amb el “guanyador” i amb millor comunicador, transmetent així amb millor èmfasi
el seu missatge i valors.
Però en el llenguatge no verbal, no només són gestos, qualsevol objecte que intervingui pot
cobrar una notable importància.
La veritable “quartada” de la comunicació no verbal,  l’obtenim del fet  que els gestos no
verbals són automàtics, són els transmissors de les nostres veritables intencions i emocions.
Després  de l’anàlisi  de  diferents  personatges,  he pogut  valorar  com n’és  d’important  el
nostre llenguatge corporal:  ens diu qui som, com ens sentim i quins són els nostres gustos.
La nostra conducta no verbal, és una eina tan potent que ens pot arribar a desmentir el que
les nostres paraules diuen,  mostrar el nostre nivell de comprensió i fins i tot, transmetre si
estem d’acord o en contra. Hem de pensar que des del nostre pentinat, fins a les nostres
sabates, tot comunica. La part del cos que m’ha sorprès més, després d’aquest estudi, han
sigut  els  peus:  aquestes  extremitats  poden arribar  a  dir  més coses que  les  mans i  de
manera més lliure.  Transmeten el  que volem ocultar.  Amb la cara podem dissimular les
nostres emocions, ja que des de petits ens han dit “no ploris”, “somriu”, “no posis aquesta
cara”... Al llarg de la nostra vida hem après control sobre el nostre rostre.
Després d’haver llegit diferents llibres i articles sobre la comunicació no verbal, he après que
un  bon  comunicador  no  verbal,  són  aquelles  persones  que  són  conscients  del  seu
llenguatge corporal, són capaços de monitoritzar la seva conducta i de calibrar l’efecte que
produeix sobre els altres. Els comunicadors no verbals no tenen un perfil preestablert, tot i
que, podem dir que són persones molt observadores,  amb una perspectiva amplia i sobretot
obertes. El fet de tenir estabilitat emocional i empatia, són dos factors que també ajuden.
Crec que Carles Puigdemont o Barack Obama són dos líders que encaixen en aquest perfil.
Tot i això, hem de ser conscients que el context i la situació influeixen i sen’s escapen de la
nostra percepció.
En definitiva, la correcta gestió de la conducta no verbal és imprescindible per comunicar-
nos amb eficàcia i amb la màxima claredat. El primer pas que hem de fer per dominar-la, és
aprendre a identificar-la en el nostre entorn(la cnv dels altres) i la nostra pròpia.
FUTURES RECERQUES
Després d’haver-me endinsat en el món de la comunicació no verbal, aplicaré moltes de les
coses apreses a la meva vida quotidiana, com pot ser alhora d’assistir a una entrevista de
feina. Ara mateix em trobo treballant en el departament de comunicació d’una empresa, i
m’han demanat que realitzi una anàlisi de la comunicació no verbal, dels ponents que vénen
a gravar conferències o formacions. Així que el meu aprenentatge després d’haver realitzat
aquest treball serà aplicat de seguida.
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- Dossier Comunicació no verbal 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf 

- Definició de SIL 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_esta
distiques/sil-sistema-indicadors-linguistics/que-es/

- Biografia de Carles Puigdemont 
http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/president-puigdemont/biografia.html

VÍDEOS
- Moment de presa de poder de Carles Puigdemont https://www.youtube.com/watch?

v=dH75mL90cD4

- La comunicación no verbal https://www.youtube.com/watch?v=Jj-
a1gcgC1U&feature=fvw https://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4

- Roda de premsa de Carles Puigdemont al Cercle d’economistes 
https://www.facebook.com/mkserra/videos/1576837915673371/?pnref=story     

- Conferència “L’expressió facial” de J. Miguel Fernández Dols  
http://diobma.udg.edu//handle/10256.1/1066

- TV3 - Els Matins - Puigdemont: "A Girona ara no hi ha el consens de l'any 81 pel títol
de princesa   

            https://www.youtube.com/watch?v=oE2eE9OGWFY

- “Carles Puigdemont, alcalde de Girona i president de l' AMI” Entrevista TV Olot
           https://www.youtube.com/watch?v=RNiRFuzyg4Q

- “Fórum Europa Tribuna Catalunya con Carles Puigdemont” Discurs al Fórum Europa 
Tribuna

            https://www.youtube.com/watch?v=ExilYL-k2Sc

- Entrevista de Carles Puigdemont a Catalunya Ràdio http://www.abc.es/espana/abci-
puigdemont-aplicara-resultado-referendum-5279626238001-
20170112013021_video.html

- Documental “La comunicació no verbal i els polítics” 
https://www.youtube.com/watch?v=kAnKLPedXo8

- Entrevista de Carles Puigdemont a CNN https://www.youtube.com/watch?v=A7Yw-
O8NAEs&t=17s

- L'ARA passa tota una jornada amb el president Puigdemont: "Sóc un malalt de la 
feina"

           https://www.youtube.com/watch?v=PJe2J0Bmhsc
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- Retrat de C.Puigdemont 
           https://www.youtube.com/watch?v=FP2o89pphw8  

- El llenguatge corporal de les cames: https://psicologiamotivacional.com/esas-
piernas-te-delatan-el-lenguaje-corporal-de-las-piernas/

- Entrevista TVE Carles Puigdemont http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-
1/entrevista-president-generalitat-carles-puigdemont/3756016/

- Entrevista a l’alcalde de Girona TV3     
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/entrevista-integra-a-lalcalde-de-
girona/video/4244590/
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ANNEXOS 
- Infografia sobre les emblemes:

RECOPILACIÓ - ANÀLISI VÍDEOS CARLES PUIGDEMONT
ENTREVISTA A CNN

● Tranquil
● Segur del què diu
● Moviments de cap afirmatius
● Moviments amb les mans
● No està mai quiet, sempre hi ha moviment en el seu cos
● Les mans acompanyen el ritme del seu discurs, exemple en el moment que diu 

connectar moviment amb les mans
● Moviment de celles en el moment què diu “La connexio amb Espanya no funciona”
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● 2 moviment de celles quan diu: Tenim un nou instrument anomenat estat per millor la
nostra connexio amb Europa i amb el món”

● Moviments de celles quan afirma coses
● És una persona que analitza i escolta molt al seu entrevistador
● Quan no està d’acord de seguida se li reflecteix a la cara

Moment que l’entrevistador diu que: ell va dir a Harvard que Espanya és un país atrasat… i
Puigdemont ho corregeix dient que ell  no va dir exactament aixó, sinó que va dir que el
sistema polític espanyol és un sistema que avui impedeix preguntar.
Un moviment de mans que repeteix sovint quan està escoltant a l’altra persona que parla, o
espera el  seu torn de paraula  és tenir  les mans enllaçades amb tots els  dits.  O sense
enllaçar-les pero amb les puntes dels dits tocant-se.

Moment de presa de poder: 
Anàlisi moviments:

1. Moviment del cap dient que si
2. Es donen les mans amb l’Artur Mans , Puigdemont el mira fixament, s’abracen, 

“copet a l’esquena”
3. Es corda el botó de l’americana
4. Dóna les mans en senyal de agraiment a diferents polítics
5. Abraçada i mirades de complicitat amb Junqueras

Frase culminant del seu discurs: “Intentaré ser digna de les vostres expectatives i de les 
vostres esperances”
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