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Resum 

Aquest treball tracta sobre la detecció de mentides en la conducta no verbal en adults. Durant 

les següents pàgines es veurà una aproximació teòrica sobre què són les mentides, les teories 

que hi ha sobre la conducta verbal i no verbal i les mentides. Finalment, hi ha una aproximació 

metodològica en la que els participants (n= 15) han visualitzat una sèrie de vídeos i han contestat 

un qüestionari amb la finalitat d’observar en què s’han fixat per donar resposta a les preguntes. 

Els resultats han sigut que els participants que veuen els vídeos sense àudio es mostren més 

desconfiats i dubtosos. En canvi, quan els veuen amb àudio mostren una actitud més confiada 

fent que el nombre de veritats s’elevi.  

Paraules clau:  

Conducta no verbal, conducta verbal, expressió facial, mentides, microexpressions, gestos, 

postura corporal, parpelles, boca, nas, to de veu, cara, emocions, cultura. 

 

Resumen  

Este trabajo trata sobre la detección de mentiras en la conducta no verbal en adultos. Durante 

las siguientes páginas podremos ver una aproximación teórica sobre qué son las mentiras, qué 

teorías hay sobre la conducta verbal y no verbal y las mentiras. Finalmente, hay una 

aproximación metodológica en la que los participantes (n= 15) han visualizado una serie de 

vídeos y han contestado un cuestionario con la finalidad de observar en qué se han fijado para 

dar respuesta a las preguntas. Los resultados han mostrado que los participantes que ven los 

vídeos sin audio son más desconfiados y dudosos. En cambio, cuando los ven con audio 

muestran una actitud más confiada  haciendo que el número de verdades sea más elevado. 

Palabras clave: 

Conducta no verbal, conducta verbal, expresión facial, mentiras, microexpresiones, gestos, 

postura corporal, párpados, boca, nariz, tono de voz, cara, emociones, cultura. 

 

Abstract 

This paper is about the detection of lies in the non-verbal conduct in adults. During the next pages 

we will see a theory part in which it will be what are lies, which theories are about the verbal and 

non-verbal conduct and lies. Finally, there is a methodological approach where participants (n= 

15) have seen a series of videos and responded to a questioner with the goal to know what have 

their focus on to respond the questions. The results show that participants tend to be more distrust 

when the videos are played without sound. Instead when the videos are played with sound, 

participants show a more confident attitude answering more truth than false affirmations.  

Key Words 

Nonverbal behaviour, verbal behaviour,  facial expression, lies, microexpressions, bows, eyes, 

cheekbones, mouth, nose, eye movements, gesticulation, voice tone, face, emotions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball té com a objectiu esbrinar si en la conducta no verbal s’expressa 

universalment algun gest que denoti que la persona ens està mentint. La inspiració per 

fer-lo em ve a través d’una sèrie que vaig seguir que es deia “Lie to me – Míenteme”. 

Aquesta sèrie tracta d’un expert en la detecció de mentides que té la seva pròpia 

empresa i col·labora amb la policia, el FBI i el govern dels EEUU per resoldre els casos 

en els quals se’ls hi demana la seva col·laboració. El Dr. Lightman és el protagonista i 

la seva habilitat en la detecció de les mentides es basa en les microexpressions, que 

són petits moviments facials que duren mil·lèsimes de segon i que deixen entreveure 

que no estàs dient la veritat o que estàs ocultant, per alguna raó, alguna cosa.  

El treball es troba dividit en dos gran blocs, el primer és el marc teòric en el qual 

s’explicarà què són les mentides, quina funció tenen, quins aspectes i intencions tenen. 

També s’analitzarà què és i com intervé la conducta verbal i no verbal en les mentides 

i, finalment, com aquestes es reflecteixen en el nostre cos. El segon bloc és la part 

metodològica en la qual es veurà què he fet i com s’ha portat a terme l’experiment, quins 

han sigut els participants i els actors i les hipòtesis que tinc. Finalment, hi ha els resultats 

de la investigació i les conclusions sobre el treball. 

Per tant, l’objectiu principal d’aquest treball és identificar la conducta no verbal que 

intervé en l’expressió de les emocions en les mentides. És a dir, conèixer la conducta 

no verbal que està implicada en l’expressió de les mentides. Això ho faré a través d’una 

metodologia experimental en la que els participants hauran d’identificar si la persona 

que observen diu la veritat o no, primer veuran el vídeo sense so i desprès amb so. En 

tots dos casos hauran de contestar un qüestionari en el qual se’ls hi demana si el vídeo 

que han vist pensen que es diu la veritat, es menteix o no ho saben i la seva justificació. 

Desprès, se’ls hi demanarà el mateix però amb el vídeo amb so i es compararan les 

respostes per veure si hi ha hagut un canvi de creença en els participants després de 

veure’l amb so.  
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2. MARC CONCEPTUAL 

2.1. Què són les mentides? 

L’enciclopèdia Catalana defineix la mentida com “l’Afirmació conscient d’una cosa que 

no respon a la veritat”, la Real Acadèmia Espanyola (RAE) defineix la mentida com 

“l’expressió o manifestació contrària al que se sap, es pensa o es sent; cosa que no és 

veritat”.  

Una mentida no sempre implica consciència sobre l’acte ja que existeix el perfil de 

persona anomenada mentider/a patològic/a, el qual presenta una patologia a nivell 

psicològic que l’incapacita saber què és veritat i què és mentida. Això succeeix perquè 

aquest subjecte es creu la seva mentida fins a tal punt de fer-la certa per a ell mateix. 

En aquests casos és difícil la detecció de signes de falsedat o de mentida, per tant no 

és el meu cas. Tot i així, les persones sense trastorn físic i/o mental actuen amb intenció 

i consciència alhora de mentir, falsejar o ocultar. 

Cal distingir les mentides dels errors. Una mentida existeix quan hi ha una falta de 

veracitat intencionada, si no és així es parla d’error, equivocació o mala comunicació 

(Estrada, 2004).  

Paul Ekman és un dels autors més destacats en aquest tema, les seves aportacions 

teòriques han sigut la base de moltes investigacions empíriques sobre les expressions 

facials i les emocions (Ekman, 2015a). Aquest autor diu que les expressions facials de 

les emocions no són universals i d’origen biològic sinó que estan determinades 

culturalment, igual que els idiomes. Per això, les emocions juguen un paper molt 

important en la detecció de mentides ja que aquestes van acompanyades per 

expressions de diferent naturalesa que són indicadors quan algú està mentint. 

Per poder definir les mentides, Ekman diu que no només s’ha de tenir en compte la 

persona que diu la mentida sinó que també s’han de tenir en compte els destinataris de 

la mateixa. Ekman considera que hi ha mentida quan el destinatari de la informació no 

ha demanat ser enganyat, i quan l’emissor no li ha comentat res, prèviament, al 

destinatari informant-lo que serà enganyat.  

Segons aquest mateix autor existeixen dos maneres diferents de mentir, que són les 

següents:  

 Ocultament: la persona reté certa informació però no falta a la veritat. És a dir, 

només oculta la informació. 



7 

 

 Falsejament: la persona no només reté informació sinó que també dona 

informació falsa fent-la passar per verdadera. És a dir, enganyar al destinatari 

del missatge fent-lo creure una cosa que no és. 

 

2.1.1. Quin és l’origen de les mentides? 

L’origen de les mentides depèn de l’objectiu final que tingui la persona mentidera, és a 

dir, depèn del que vulgui aconseguir la persona en concret. Hi ha moltes mentides que 

són el que es diuen “mentides piadoses” que són aquelles que no tenen intenció de fer 

mal a ningú sinó que volen aconseguir alguna cosa poc significativa.  

Els nens i adolescents acostumen a fer servir aquest tipus de mentides per, normalment, 

aconseguir alguna cosa relacionada amb els estudis. Per exemple, el dilluns s’havien 

d’haver fet els exercicis 2 i 3 del temari de català però el subjecte no els ha fet. Quan la 

professora li pregunta perquè no els ha fet, aquest diu que sí que els té però se’ls ha 

deixat a casa, que el proper dia li entregarà. Amb això aquest subjecte aconsegueix una 

mica més de temps per fer-los.  

En aquest grup de mentides piadoses també podríem incloure aquelles falsedats que 

es diuen per evitar anar algun esdeveniment, generalment, per mandra o poques ganes 

de veure a algú.  

 

2.1.2. Quines funcions tenen les mentides? 

Un mentider pot decidir que no vol mentir, desconcertar a la víctima1 és un acte deliberat, 

en el qual pot tenir el propòsit de mantenir-la mal informada. Malgrat això, la mentida 

pot estar justificada o no segons l’opinió que té el mentider o la comunitat a la que es 

pertany.  

Les funcions que tenen les mentides depenen del propòsit que tingui el mentider en 

qüestió. Normalment, la gent tendeix a mentir per poder encaixar en un grup social i que, 

de primeres, no sigui rebutjada i pugui formar part d’aquest. Qui no ha dit alguna mentida 

per intentar caure millor a algú que acabes de conèixer? Per petita que sigui la mentida, 

qui més qui menys ho hem fet tots alguna vegada. D’altra banda, això no treu que quan 

es dóna la situació i, sempre que sigui possible, demostrarem quines són les nostres 

creences sobre alguna cosa.  

                                                           
1 S’entén per víctima la persona que no sap que està apunt de ser enganyada i/o ja ha estat enganyada. 
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Les mentides poden ser adaptatives en un context social ja que si es diu tota la veritat 

es podria entrar en conflicte amb altres persones. A vegades convé no ser tant 

transparent, però tampoc cal mentir constantment, s’ha trobar l’equilibri. Sovint les 

persones menteixen per la seva desitjabilitat social, per tal de poder encaixar dins d’un 

grup social, com he comentat anteriorment.  

Igual que hi ha persones que menteixen per tal d’encaixar en un grup, n’hi ha d’altres 

que ho fan manipulant a la gent de forma maquiavèl·lica per poder aconseguir els seus 

objectius, d’altres que ho fan per motius judicials com per no haver d’entrar a la presó, 

o perquè pateixen algun tipus de trastorn com, per exemple, trastorn de la personalitat 

antisocial, trastorn factici per conversió, etc. 

En el moment de mentir les persones avaluen els costos que pot tenir aquest acte. Mentir 

té tres components a avaluar per les persones i són: els beneficis que es pot obtenir, la 

probabilitat de ser descobert i, en cas que et descobreixin, el càstig que s’ha de rebre. 

Si les persones avaluen el seu acte, és a dir, es comparen el primer component (el 

benefici) amb els altres dos (el ser descobert i el càstig), es pot determinar si val la pena 

portar a terme aquest acte (Ariely, 2012). 

 

2.1.3. Aspectes i intencions morals de les mentides 

Les mentides es presenten generalment de manera oral. Però poden haver altres 

maneres de falsejament com la manipulació d’imatges fixes i la manipulació de vídeos. 

Aquest tipus de falsejament es veu sovint per la televisió, sobretot en canals esportius 

o en diaris esportius per així menysprear el rival, depenent de la ideologia de cada diari 

o programa.  

Si hi ha una mentida és perquè hi ha un missatge amb un contingut, un emissor i un 

receptor. Els humans som els únics animals capaços de mentir perquè tenim el poder 

de la paraula, però també les eines adequades per la manipulació de la informació, sigui 

del tipus que sigui.  

Però les intencions morals de les mentides canvien segons la intencionalitat de 

l’emissor. La situació que l’emissor estigui vivint pot facilitar que aquest menteixi. El 

poder de la situació ens pot fer canviar les nostres creences, induint-nos a tenir 

comportaments contraris a elles. Segons la teoria de la dissonància cognitiva, la qual 

diu que per a restablir l’equilibri cognitiu modifiquem les nostres representacions per fer 

acceptable o desitjable l’acte realitzat (Martín Criado, 2014), els nostres actes alteren 

les nostres creences. Així doncs si una persona pensa una cosa però actua de manera 
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contrària i algú li demana perquè ho ha fet aquesta s’intentarà justificar o donarà algun 

tipus d’explicació. S’ha de tenir en compte que, sovint, les persones no coneixem quins 

processos cognitius ens porten a fer una determinada acció o quins són els factors que 

ens han condicionat a portar-lo a terme. 

 

2.2. Comunicació verbal i no verbal 

2.2.1. Què és la comunicació verbal? 

La definició de comunicació, segons el Gran Diccionari de Llengua Catalana, és f 1 Acció 

de comunicar o de comunicar-se. Si mirem la cinquena entrada d’aquest mateix 

diccionari veiem: 5 COMUN 1 Interacció social establerta entre un emissor i un receptor 

basada en l’intercanvi d’informacions.  

És molt comú trobar-nos amb gent que diu que sap o té coneixements sobre la detecció 

de mentides a través de la conducta verbal i no verbal. Però, el cert és que no hi ha 

estudis científics que desvetllin una sèrie de signes concrets que ens facin determinar 

que una persona està mentint. Per poder afirmar-ho, hem de tenir en compte el 

llenguatge que es fa servir, tant verbal com no verbal i la situació en la que es troba 

aquesta persona. Com he comentat abans, el poder de la situació pot fer reaccionar 

d’una manera o d’una altre a les persones. 

Per exemple, si una persona es troba en una situació amenaçadora i per poder sortir-

se’n la millor manera és mentir, aquesta mentirà, encara que en tota la seva vida hagi 

estat una persona sincera i transparent.  

D’altra banda, com he comentat en l’apartat 2.1., les persones som les úniques capaces 

de mentir, ja que si ho fem, generalment, és a través del llenguatge verbal, a través de 

les paraules i aquestes les fem servir com nosaltres volem per desvetllar el que cadascú 

considerà necessari en cada moment. És per això que la comunicació verbal és molt 

important en la detecció de mentides, el to de veu ens pot rebel·lar la seguretat que una 

persona té alhora de parlar, però també ho podem confondre amb una persona tímida, 

la qual tindrà un to de veu més fluix i irregular. 

 

2.2.2. Què és la comunicació no verbal? 

En la mateixa entrada de la paraula comunicació del Diccionari de la Llengua Catalana 

trobem dins la següent definició: 5 COMUN 1 Interacció social establerta entre un 

emissor i un receptor basada en l’intercanvi d’informacions., 2 comunicació no verbal 
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Comunicació que es duu a terme amb mecanismes altres que els de la verbalitzat o 

lingüístics, per exemple mitjançant el gest, la mirada, l’expressió facial o l’ús de l’espai. 

La comunicació no verbal és una font d’informació sobre les mentides perquè les 

emocions i les cognicions s’expressen verbalment però els pensaments, quan s’ajunten 

amb sentiments, i aquests són contraris al que pensem, es filtren a través del l’expressió 

no verbal malgrat que la persona intenti controlar la situació. Alguns dels indicadors de 

l’expressió no verbal sobre les mentides són els canvis en l’ús dels il·lustradors de la 

parla i els gestos emblemàtics, les expressions facials de les emocions i les cognicions, 

els canvis en el parpelleig, les pauses i els intents de controlar les pròpies emocions. 

El que més es té en compte alhora de detectar mentides són primer les paraules i 

desprès el rostre de la persona. Les paraules es tenen tant en compte o són tant 

importants perquè és una excel·lent font d’informació, però també és de les menys 

fiables perquè els mentiders sotmeten tot el que diuen a la censura i oculten amb molta 

cura tots els missatges que no volen transmetre (Ekman, 2015a).  

D’altra banda, el rostre és la segona font d’informació més potent per les mentides i més 

fiable que les paraules. La importància que té el rostre és degut a que és la marca i 

símbol personal de cadascú i és on es deixen veure les emocions perquè està 

directament lligat amb les zones del cervell que estan vinculades amb aquestes. És a 

dir, quan una persona sent una emoció hi ha músculs de la cara que s’activen 

involuntàriament i, per molt que un s’esforci per amagar-los, són incontrolables ja que, 

com he dit, són involuntaris.  

El fet de mentir produeix alteracions a nivell del Sistema Nerviós Autònom fent que la 

persona mentidera tingui alteracions fisiològiques, com per exemple: alteració en el ritme 

respiratori, sudoració excessiva, ruborització, dilatació de les pupil·les, etc. Però també 

provoca alteracions en la comunicació verbal. 

La comunicació no verbal ens dóna la informació més emocional i inconscient. Per poder 

analitzar-la s’ha de tenir en compte que els gestos de la persona no s’han d’analitzar de 

manera aïllada sinó que han d’analitzar-se en tot el seu conjunt i en un context en 

concret per a què la comunicació sigui comprensible i sincera en tots els canals.  

Finalment, hi ha autors que no estan del tot d’acord en considerar que llegint la conducta 

no verbal de les persones es pot detectar mentides. Creuen que és més fàcil detectar 

les veritats de les persones que les mentides a través de la conducta verbal (Masip 

Pallejà, 2005). 
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2.2.3. Què són les microexpressions?  

La definició de microexpressió és la següent: “moviments involuntaris dels músculs de 

la cara en moments especialment emotius i relacionats amb una situació que pugui 

provocar ansietat ja sigui per motius positius o negatius”. Actualment s’ha determinat 

que les emocions bàsiques, que són l’alegria, la ràbia, la tristesa, la sorpresa, el 

menyspreu, la por i el fàstic (veure imatge 1) no poden ser falsejades perquè els músculs 

de la cara es mouen de manera automàtica i, per tant, involuntària. Com que és de 

manera automàtica i involuntària no es poden repetir de manera voluntària i conscient, 

malgrat que la persona s’esforci per reproduir-lo. Així doncs, les microexpressions es 

donen quan les persones han ocultat els seus sentiments i, per tant, hi ha una repressió 

o quan deliberadament volen ocultar els seus sentiments als altres.  

El terme de microexpressió ve perquè té una duració molt curta, s’estima que 

aproximadament duren 1/20 part de segon. Per a poder detectar amb certesa si una 

persona ha realitzat una microexpressió és necessari gravar-la amb càmeres d’alta 

definició en les quals no es perd ni un detall de la persona i, posteriorment, quan s’hagi 

de tornar a veure, s’ha de veure fotografia per fotografia per tal de veure els moviments 

que la persona ha realitzat. El Dr. Paul Ekman va crear un mètode per classificar els 

moviments associats als músculs de la cara, aquest mètode es denomina FACS (Facial 

Action Coding System). Ekman va agrupar els músculs en unitats d’acció o clústers per 

facilitar la classificació d’aquests i poder detectar el moviment de microexpressions a la 

cara.  

D’altra banda, Paul Ekman va realitzar un estudi científic denominat “El projecte 

Wizards2” que posteriorment es va dir “Projecte Diógenes”. En aquest estudi, Ekman 

volia determinar quin tant per cent de la població tenia la capacitat natural de determinar 

a simple vista si una persona mentia o deia la veritat. Els anomenats wizards eren 

aquelles persones de l’estudi que podien detectar les mentides amb una efectivitat igual 

o superior al 80%. L’estudi es va fer amb una mostra de 20.000 persones i tant sols 50 

d’aquestes foren classificats com a wizards. 

Carolyn M. Hurley també va realitzar un estudi a la Universitat de Buffalo (EEUU) en el 

qual volia demostrar l’efectivitat de formar-se en la detecció de microexpressions. 

Aquest estudi va ser el primer en examinar l’efecte de l’entrenament, l’exposició, la 

motivació i el reforç en la detecció de microexpressions. En l’estudi es va portar a terme 

un disseny amb tres grups de control en el que es van entrenar 306 participants per la 

detecció de microexpressions i, tres setmanes desprès de l’entrenament, se’ls va fer 

                                                           
2 Wizards en anglès significa mags. 
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una primera avaluació i una segona a les sis setmanes. Els resultats van concloure que 

la formació va fer millorar els participants en la detecció de microexpressions però l’èxit 

va ser més alt quan un expert va dur a terme la formació dels participants fent servir 

tècniques de descripció, pràctica i retroalimentació.  

 

2.2.4. Què ens diuen les microexpressions de les emocions? 

Quan algú menteix ha de realitzar múltiples tasques alhora i els recursos cognitius són 

més limitats i, aleshores, hi haurà més filtracions emocionals. És a dir, es deixaran veure 

microexpressions que revelin l’emoció que se sent realment. Com més complexa sigui 

la mentida i més forta sigui l’emoció hi haurà més filtracions emocionals.  

Darwin va publicar un llibre al 1872 anomenat “La expresión de las emociones en los 

animales y en el hombre” en el que afirma que l’expressió de les emocions és innata, 

universal i és producte de l’evolució. L’argumentació que dóna per aquesta afirmació és 

que les expressions emocionals són una manifestació involuntària del nostre estat 

interior i la cara és el principal canal de comunicació. D’altra banda, altres autors com 

Leanne ten Brike, Stephen Porter i Alysha Bakarde al 2005 van comprovar que les 

emocions verdaderes són molt difícils de suprimir i es manifesten, principalment, en la 

cara de les persones. Quan una persona vol fingir una emoció, la cara donarà un doble 

missatge: el que es vol mostrar i el que es vol ocultar. Però aquesta persona no preveu 

que hi ha determinats músculs que tendeixen a fallar: els músculs facials menys 

sotmesos al control voluntari.  

Segons Ekman, les expressions emocionals verdaderes duren segons, quan s’allarguen 

massa tendeixen a ser falses. A més, aquestes emocions falses acostumen a ser 

asimètriques, és a dir, no apareixen d’una manera natural al rostre i desapareixen 

ràpidament. En la imatge 1 podem veure les set emocions bàsiques reflectides en les 

microexpressions. Com veiem en la manifestació de la felicitat es formen “potes de gall”, 

les galtes s’eleven i s’aprecien moviments en els músculs que mouen els ulls. La por es 

veu reflectida per l’elevació de les celles i la seva unió, les parpelles superiors 

s’aixequen, les parpelles inferiors es tensen i els llavis s’estiren horitzontalment cap 

enrere. La sorpresa es veu per l’elevació de les celles, els ulls i la boca s’obren. En la 

tristesa la parpella superior està caiguda, hi ha una pèrdua de l’enfocament i els extrems 

dels llavis cauen lleugerament. En el menyspreu l’extrem del llavi es tensa i s’aixeca en 

un sol costat de la cara. El fàstic, doncs, es veu perquè el nas s’arruga i el llavi superior 

s’aixeca i, finalment, l’enuig es veu perquè les celles baixen i s’ajunten, la mirada 

s’enfureix i els llavis s’estrenyen.  
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Figura 1. Les emocions bàsiques en les microexpressions 

Però, podem dir que les emocions són universals o són específiques de cada cultura? 

Paul Ekman es va fer aquesta pregunta i va realitzar un primer estudi en el que mostrava 

unes fotografies a persones de cinc cultures diferents: Xile, Argentina, Brasil, Japó i 

Estats Units i els hi demanava que diguessin quina emoció hi veien. Gran part de les 

cinc cultures coincidien en la resposta de les emocions, cosa que suggeria que les 

emocions eren universals. D’altra banda, Carrol Izard, una psicòloga deixeble de Silvan, 

havia portat a terme el mateix estudi però amb cultures diferents i va obtenir els mateixos 

resultats. Però Birdwhistell, un antropòleg especialitzat en l’expressió i el gest, va 

abandonar la teoria de Darwin, que afirma que les expressions de les emocions són 

innates i universals, quan es va adonar que en algunes cultures les persones somreien 

al sentir-se malament. Aquesta afirmació de Birdwhistell s’adequava al punt de vista 

dominant de l’antropologia i en gran part de la psicologia també: tot allò socialment 

important, com les expressions emocionals, deuen ser producte de l’aprenentatge i, per 

consegüent, diferent a cada cultura (Ekman, 2015b). Per a que Ekman i Izard poguessin 

conciliar amb les troballes de Birdwhistell, Ekman va proposar les regles de manifestació 

que són regles socialment apreses i que sovint són culturalment diferents. Són regles 

sobre el maneig de l’expressió i sobre qui pot expressar quina emoció, a qui i com.  

Un altre estudi portat a terme per Ekman i Friesen mostraven les regles i les normes 

culturals que determinaven la gestió i la modificació de certes manifestacions 

emocionals depenent de les circumstàncies socials en les que es trobava el subjecte. 
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En aquest estudi comparaven el comportament dels japonesos i dels americans davant 

de situacions estressants amb presència dels seus caps i sense ells. Quan els subjectes 

es trobaven en aquesta situació estressant però sense la presència del seu cap tots dos 

reaccionaven de maneres similars, però quan hi havia la presència dels caps, els 

japonesos tendien a riure. Aquests resultats, doncs, són interpretats de tal manera que 

en la cultura japonesa s’han d’emmascarar les emocions negatives davant de persones 

amb un estatus social superior. 

D’altra banda, Matsumoto defineix la cultura com “un sistema de significats que engloba 

informació que es transmet a través de les generacions”. Una de les principals funcions 

de la cultura és evitar el caos social i mantenir un ordre que s’aconsegueix a través de 

la creació de certes normes de comportament. Així les normes regulen els 

comportaments i les emocions, que són una font de motivació per als comportaments 

que alhora estan associats a la regulació de les emocions. Per aquesta raó, les cultures 

individualistes fomenten el desenvolupament de metes personals, de racionalitat i de 

l’intercanvi interpersonal i les cultures col·lectives potencien la interdependència 

personal i les relacions comunitàries. Finalment, les emocions tenen un major significat 

intrapersonal en les cultures individualistes (sentiments personals, llibertat 

d’expressió...) malgrat que les emocions negatives poden posar en perill la cohesió del 

grup i les positives, unir a la gent. 

2.3. Pensem a través del cos 

2.3.1. Què ens diuen les postures corporals? 

Fins ara només he fet referència al que ens diu o ens pot dir l’expressió facial, però 

també he comentat que per la detecció de mentides s’han de tenir en compte les 

expressions facials en el seu context. Això implica que també s’han de tenir en compte 

els gestos i l’expressió corporal. 

Els moviments corporals doten de significats especials les paraules durant un discurs 

que poden ser intencionats o no. Aquests moviments són estudiats per la cinèsica. Un 

exemple d’aquests moviments corporals seria quan estàs parlant amb algú i amb els dits 

de la mà fas el gest d’entre cometes per ressaltar l’enunciat que estàs dient o què diràs. 

Això pertany a la categoria dels parallenguatges, que descriuen totes les formes de 

comunicació humanes no verbals incloent moviments subtils i inconscients.  

Les principals fonts d’informació sobre la detecció de mentides són la veu i la cara, però 

també ho és el cos, malgrat que la majoria de moviments del cos no estan directament 

connectats amb les regions cerebrals lligades a les emocions. Pel que fa l’ocultament 

dels moviments del cos són mes senzills d’amagar que els moviments facials però la 
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majoria de persones no se’n cuiden de vigilar els moviments corporals quan menteixen. 

Una de les raons per les quals no se’n cuiden de vigilar els moviments corporals és 

perquè la majoria de gent, per detectar mentides, es fixa en la cara i en les paraules 

restant importància al cos.  

Ekman va portar a terme un estudi per demostrar que els moviments corporals canvien 

quan el subjecte està en una situació estressant. Per fer aquest estudi va fer “còmplice” 

a un professor seu amb el qual li va proposar l’estudi i li va semblar bé. El professor 

havia de posar als alumnes en una situació límit en les entrevistes, mentrestant Ekman 

s’ho mirava des d’un mirall unidireccional i gravant-ho tot. Un cop finalitzat l’estudi, 

Ekman es va adonar que una de les seves companyes per no mostrar la ira que li va 

provocar la situació va tancar tota la mà menys el dit major i va restar en aquella postura 

una bona estona. Un cop acabada l’entrevista del professor amb la companya, Ekman 

va entrar a l’habitació i va comentar el que havia vist, la noia negava que hagués mogut 

la mà però reconeixia que s’havia sentit molt enfadada per la situació. Així doncs, això 

era una mostra d’una filtració emocional: els sentiments que va intentar ocultar la noia 

es van acabar filtrant. 

Aquest tipus de gest s’anomena emblema. Els emblemes 

són gestos dotats d’un significat concret i conegut dins 

d’un grup cultural determinat. Es poden fer servir en lloc 

de les paraules o quan aquestes no es poden fer servir. 

Els vocabularis emblemàtics defereixen per a cada país i, 

dins de cada país, per a cada regió. Un altre exemple de 

gest emblemàtic és tancar el puny i aixecar el dit polze que 

significa que tot està bé.  

A part dels gestos emblemàtics, hi ha altres tipus de gestos: gestos il·lustradors, 

gestos reguladors, gestos adaptadors i gestos 

manifestadors d’afecte. Els gestos il·lustradors són 

aquells gestos que acompanyen el discurs, es fan servir, 

intencionadament, per remarcar el que es vol dir i estan 

directament associats a la credibilitat de l’orador. Són molt 

útils per parlar en públic. Sovint els polítics en els mítings de 

campanyes electorals els fan servir.  

Els gestos reguladors són aquells gestos que es fan servir 

per facilitar i regular la comunicació amb els altres. Es fan 

servir per agafar el relleu de la conversa o per indicar que 

Figura 2. Exemple de gest 
emblemàtic  

Figura 3. Exemple de gestos 
il·lustradors 
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s’ha acabat de parlar o que s’espera una 

resposta de l’altre. Un exemple de gest 

regulador seria donar la mà per saludar a l’altre 

persona. Es podria dir que els gestos 

reguladors són gestos il·lustradors però que es 

repeteixen més sovint.  

Els gestos adaptadors són aquells que estan 

més vinculats a les emocions que no es volen 

mostrar, són moviments que es realitzen tocant el propi cos o en la manipulació d’algun 

objecte o amb altres persones (en senyal de protecció). Aquests gestos s’incrementen 

amb la tensió i l’estrès (tics nerviosos). Aquests gestos també poden ajudar a relaxar-

se o a tranquil·litzar-se. També poden ser inconscients com els 

gestos emblemàtics. Un exemple seria mossegar-se les ungles. 

Finalment, els gestos manifestadors d’afecte també estan molt 

vinculats amb les emocions però tenen la intenció de reflectir 

l’estat emocional de les persones. Es diferencien dels gestos 

adaptadors perquè tenen un paper socialitzador, és a dir, 

serveixen per comunicar als altres els nostres sentiments. 

Aquest tipus de gestos s’aprecien fàcilment a través de les 

expressions facials que els acompanyen i pels moviments de 

les extremitats superiors i la postura corporal d’apropament.  

D’aquests cinc tipus de gestos, els il·lustradors 

i els adaptadors són els que més informació 

ens poden oferir pel que es refereix la detecció 

de mentides. Hi ha investigacions que han 

pogut comprovar que els gestos il·lustradors 

disminueixen el discurs de la persona 

mentidera perquè ha de construir una 

història i fa un esforç cognitiu més gran i redueix els seus moviments. Pel que fa als 

gestos adaptadors, s’ha suggerit que poden revelar les emocions inconscients que la 

persona mentidera està intentant ocultar però no hi ha investigacions que ho afirmin. 

Finalment, a part dels gestos, les postures corporals també ens poden donar pistes 

sobre l’estat emocional de les persones. La postura ens pot revelar l’actitud dels 

subjectes així com la confiança o la imatge que es té d’ells mateixos. Quan veiem algú 

que parla amb una certa confiança, la seva postura és d’apertura cap a l’altre, quan 

Figura 4. Exemple de gestos reguladors 

Figura 5. Exemple de gestos 
adaptadors 

Figura 6. Exemple de gestos manifestadors d’afecte  
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veiem algú en tensió se’l veu més rígid. Investigacions en l’àmbit forense indiquen que 

les persones que menteixen adopten una postura més tancada en la que s’estableixi 

una barrera amb l’interlocutor.  

 

2.4. Autocontrol evolutiu: distinció entre emoció i 

pensament 

2.4.1. Les mentides són un mètode de supervivència? 

Com he comentat anteriorment, les expressions facials mostren diferents emocions però 

aquestes són difícils d’identificar segons en la cultura a la que es pertanyi. Igual que les 

diferents cultures tenen diferents idiomes i creences, també tenen diferents expressions 

facials per les seves emocions. L’expressió de les emocions depèn de factors fisiològics, 

psicològics i contextuals, però, en general, totes les expressions facials es manifesten 

de manera inconscient. Això fa que les persones tinguin un autocontrol per no ensenyar 

les emocions en segons quins contextos.  

Les expressions facials, doncs, poden ser percebudes de manera positiva o negativa en 

la societat, la manera en la que sigui percebuda depèn de factors com les habilitats 

d’enfrontament dels individus, l’autoestima, l’autoeficàcia i el comportament dels 

mateixos, també dependrà de les normes socials de les diferents cultures, l’educació 

rebuda, l’estat econòmic i el tipus de societat a la que es pertany. 

Les emocions són la manera que tenim les persones per mostrar com ens sentim en un 

moment donat o en una situació en concret, aquestes emocions poden ser positives o 

negatives (una emoció positiva seria quan una persona ha assolit un objectiu que tenia 

i una emoció negativa seria la frustració per no haver aconseguit el que es volia). Tal i 

com he comentat en el punt 2.2.4., els valors i les normes socials de les diferents cultures 

determinen com, quan i amb qui es poden deixar veure certes emocions o quin tipus 

d’emocions i expressions facials s’han de fer servir segons la situació en la que un es 

trobi.  

Les expressions facials poden donar-se de manera conscient o inconscient, per tant, 

poden ser controlables i poden implicar diferents graus d’intencionalitat. Les emocions 

tenen tres components principals: la intencionalitat, l’activació i l’experiència i un 

component secundari que és el reflex emocional.  
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La manera de respondre a l’entorn afectarà a l’autoestima, l’autoeficàcia i 

l’autopreservació de les persones, ja que la resposta que es dóna determina la cultura, 

els valors, les creences i les normes socials de les persones. Així doncs, aquesta 

resposta reguladora de les emocions és un procés d’iniciació, inhibició, manteniment o 

duració dels estats interns i, per això, es creu que és necessari regular-lo en els nens 

des de petits per tal d’ensenyar-los el que està bé i el que està malament.  

D’altra banda, com he comentat al principi d’aquest apartat, el que és una emoció 

positiva en una cultura pot ser negativa en una altra, això fa que detecció de les 

emocions a través de les expressions facials sigui més difícil. Per exemple, les societats 

col·lectivistes (per exemple els japonesos) remarquen la no expressió d’emocions 

negatives i els seus membres intenten de suprimir-les mostrant un somriure. Per contra, 

a les societats individualistes (les cultures occidentals tendeixen a ser-ho),  els membres 

valoren i fomenten l’expressió de les emocions, en especial les emocions negatives en 

els primers anys de vida dels nens. En aquestes societats, quan s’arriba a l’edat adulta 

les respostes emocionals són quelcom natural i la societat espera certs comportaments 

depenent de les situacions. Aquesta expectativa depèn del que és o no és acceptable 

en la societat a la que es pertanyi. Així doncs, podem considerar les mentides com a 

mètode de supervivència ja que com hem vist, en segons quines cultures es tendeix a 

mentir3 sobre els sentiments que es té ja que sinó serien jutjats per la societat a la que 

pertanyen.  

  

                                                           
3 En aquest cas, es considera mentir a l’ocultació dels sentiments reals o de les emocions reals que les 
persones tenen. 
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

3.1. Objectius generals 

OG 1 – Estudiar la influència de la conducta no verbal en la detecció de mentides. 

OG 2 – Estudiar les expressions facials implicades en la detecció de mentides. 

 

3.2. Objectius específics 

OE 1 – Avaluar quines són les microexpressions en les que es fixen els receptors per a 

identificar les mentides. 

OE 2 – Avaluar si la conducta no verbal té més influència en la detecció de mentides 

que la conducta verbal. 

OE 3 – Avaluar quina és la tendència de resposta dels participants segons el gènere 

dels actors. 

OE 4 – Avaluar la tendència de resposta dels participants segons la visualització dels 

vídeos amb i sense àudio.  

 

3.3. Hipòtesis / preguntes de recerca 

H1 – S’espera que la detecció de mentides sigui més fàcil en persona que a través d’una 

pantalla de mòbil o d’un xat. 

H2 - S’espera que els participants siguin capaços de detectar les mentides dels actors 

a través de la conducta no verbal. 

H2 – S’espera que els participants siguin estudiants de Psicologia i, per tant, els hi sigui 

més fàcil la detecció de mentides. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Mètode 

Per assolir els objectius proposats he escollit realitzar un estudi experimental amb doble 

cec perquè el meu interès principal és avaluar en què s’han fixat els participants per 

elaborar els seus judicis, no m’interessa saber si els actors realment han dit la veritat o 

han mentit.  

Els actors de l’estudi són un noi i una noia, tots dos involucrats en el món del teatre: el 

noi és estudiant de 3r del grau de Psicologia i actor amateur i la noia és actriu musical 

professional. L’elecció d’aquests actors està feta expressament ja que són persones que 

han d’estar mentint constantment per la seva professió. D’altra banda, l’elecció dels 

actors també està feta pel gènere, per veure si els participants pensen que els homes 

tendeixen a mentir més que les dones o al inrevés. 

 

4.2. Procediment 

Per poder dur a terme aquesta fase experimental vaig contactar amb dos actors, en 

concret una actriu i un actor. El fet de fer un noi i una noia és una de les variables que 

també m’interessa analitzar, per veure si és més comú detectar mentides en un noi o en 

una noia. Un cop vaig localitzar els actors, els hi vaig proposar la participació en el treball 

i tots dos van acceptar. Aleshores els vaig comentar que s’havien de pensar dues 

veritats i una mentida, les afirmacions havien de ser curtes, no més de un minut per 

afirmació i, sobretot, no em podien dir res a mi sobre què anaven a dir en la gravació, 

és a dir, sense possibilitat de feedback, l’experimentador no sap absolutament res. 

Un cop decidides les gravacions, vaig elaborar dos qüestionaris (veure annex 1.1. i 1.2.) 

en els quals els participants havien de valorar quines afirmacions eren verdaderes i 

quines eren falses, primer amb la visualització del vídeo sense so, per tant, hi haurà una 

concentració més alta en la conducta no verbal i la conducta verbal no contaminarà els 

resultats, i desprès, un cop s’hagi contestat el primer qüestionari, es visualitzarà el vídeo 

amb so i es tornaran a contestar les mateixes preguntes però en un altre qüestionari 

sense possibilitat de feedback respecte les anteriors respostes. 

L’objectiu de les respostes del qüestionari és captar la primera impressió que els ha 

causat als participants, per tal de veure com processen la informació a primera vista. El 

temps de resposta és de 30 segons, perquè així els participants no puguin dubtar i 

rumiar-s’ho molt. El fet de donar aquest poc temps és per veure si han estat capaços de 
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captar alguna microexpressió4. Amb els dos qüestionaris, es pot observar si hi hagut 

diferències entre les primeres impressions captades a través de la conducta no verbal i 

desprès si varia alhora de veure els vídeos amb so. 

Un cop decidit el què i el com, vaig fer un estudi pilot en el qual vaig afegir un tercer 

qüestionari, un qüestionari de valoració (veure annex 1.3.), per tal de poder veure si calia 

fer una última modificació dels qüestionaris abans de passar-los a la mostra real. 

Desprès d’analitzar els qüestionaris de valoració, en general la sensació era bona, les 

preguntes s’entenien amb claredat i la majoria no canviaria res. Però 4 dels 7 

participants haguessin preferit escoltar el so just desprès de veure el vídeo sense so per 

confirmar les seves creences, ja que tots pensen que els hi apareixien molts dubtes 

alhora de contestar. 

Finalment, desprès de veure la reacció dels participants a la prova pilot em vaig adonar 

que calia remarcar a les instruccions que els participants justifiquessin la resposta 

donada, perquè a la majoria dels participants de la prova pilot els hi havia de remarcar 

que ho fessin. 

 

4.3. Mostra 

Com he explicat anteriorment tinc dues mostres, una mostra de la prova pilot i una 

mostra real. La mostra de la prova pilot són amics i familiars que van voler participar 

voluntàriament perquè els cridava molt l’atenció el tema i tenien curiositat per fer la 

prova. D’altra banda, la mostra real, inicialment havien de ser els alumnes de 2n de 

Psicologia ja que buscava un perfil que no fos ni molt novell (alumnes de 1r) ni molt 

expert (alumnes de 3r o 4rt), penso que és el perfil adequat perquè estan a l’equador 

del grau i tenen coneixements suficients per poder veure més enllà de la conducta 

verbal, però per incompatibilitat d’horaris només uns quants van poder assistir a la prova 

i la resta de participants són estudiants de la Universitat de Vic però d’altres graus.  

Descripció de la mostra de la prova pilot:  

La mostra de la prova pilot consta d’un total de n= 7, tres homes i quatre dones, amb 

una mitjana d’edat de 43 anys (�̅�= 43). El subjecte més petit té 22 anys i el més gran 

57, en aquest cas n’hi ha dos amb la mateixa edat. Els participants més joves, de 22 a 

29 anys, tenen estudis universitaris, els altres quatre participants un té els estudis bàsics 

                                                           
4 Les microexpressions són expressions facials momentànies I involuntàries que es mostren a la cara de 
les persones d’acord amb les emocions que perceben en un moment determinat. 



22 

 

(EGB), dos tenen el batxillerat i l’altre participant té un FP d’Administració. És a dir, tots 

tenen estudis.  

Descripció de la mostra real: 

Com he comentat abans, la idea inicial era que fossin els alumnes de 2n de Psicologia 

però per incompatibilitat d’horaris només van poder participar-hi uns quants. La resta de 

participants són estudiants d’altres graus que ofereix la Universitat de Vic.  

Pel que fa la mostra real hi hagut un total de 15 participants (n= 15), dels quals hi havia 

vuit dones i set homes, amb una mitjana d’edat de 24 anys (�̅�=24). El participant de 

menor edat té 18 anys i el més gran 61 anys, l’edat de la majoria de participants és 

comprèn entre els 20 i els 23 anys i estan cursant estudis universitaris, dels quals hi ha 

set estudiants del grau en Psicologia, tres estan cursant el grau en Biologia, tres estan 

fent MEP (Mestre d’Educació Primària), un dels participants està cursant Enginyeria 

Mecatrònica i l’últim subjecte té un Doctorat en Psicologia.  

       Taula 1. Descripció de les característiques de la mostra 

 EDAT SEXE ESTUDIS 

Subjecte 1 61 Dona Doctorat en Psicologia 

Subjecte 2 31 Dona 
Estudiant del grau de Mestre 

d’Educació Primària 

Subjecte 3 22 Home Estudiant de 3r de Psicologia 

Subjecte 4 23 Home Estudiant d’Enginyeria Mecatrònica 

Subjecte 5 23 Dona Estudiant de 2n de Psicologia 

Subjecte 6 18 Dona 
Estudiant del grau de Mestre 

d’Educació Primària 

Subjecte 7 21 Dona Estudiant de Biologia 

Subjecte 8 19 Dona Estudiant de 2n de Psicologia 

Subjecte 9 23 Home Estudiant de Biologia 

Subjecte 10 20 Dona Estudiant de 2n de Psicologia 

Subjecte 11 19 Home Estudiant de Biologia 

Subjecte 12 21 Home Estudiant de Psicologia 

Subjecte 13 20 Home Estudiant de Psicologia 

Subjecte 14 22 Home 
Estudiant del grau de Mestre 

d’Educació Primària 

Subjecte 15 21 Dona Estudiant de Psicologia 
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Finalment, malgrat que la mostra real no és la que esperava i desitjava, la majoria són 

estudiants d’Universitat i estudiants de Psicologia. 

 

4.4. Instruments per la recollida de dades 

Per a realitzar aquest experiment he dissenyat dos qüestionaris per l’obtenció de les 

respostes dels participants sobre els diferents vídeos que s’han visualitzat durant 

l’experiment. 

a) Qüestionari sobre la detecció de mentides a través de la conducta no verbal 

sense àudio: 

Consta de dues parts: la primera part està centrada en el noi i la segona en la noia. Per 

cada part hi ha tres preguntes en les que es demana si l’afirmació visualitzada és veritat, 

mentida o no ho sé. Desprès de donar resposta hi ha un apartat de justificació per a què 

els participants anotin perquè han fet el judici sobre cada una de les afirmacions. (Veure 

annex 1.1.)  

b) Qüestionari sobre la detecció de mentides a través de la conducta no verbal 

amb àudio: 

És el mateix qüestionari que el comentat anteriorment, també consta de dues parts: la 

primera part està centrada en el noi i la segona en la noia. Per cada part hi ha tres 

preguntes en les que es demana si l’afirmació visualitzada és veritat, mentida o no ho 

sé. Desprès de donar resposta hi ha un apartat de justificació per a què els participants 

anotin perquè han fet el judici sobre cada una de les afirmacions. (Veure annex 1.2.) 

L’elecció de fer-ho d’aquesta manera és perquè el que realment m’interessa veure és si 

es poden detectar les mentides sense escoltar-les, només amb l’expressió facial dels 

actors i així no hi ha contaminació dels resultats fent-los escoltar la veu desprès de cada 

afirmació. També d’aquesta manera els participants només estan concentrats en la 

conducta no verbal dels actors, sense estar pendents del que diuen. D’altra banda, en 

els qüestionaris també hi ha, a sota de cada resposta, un espai de justificació per tal que 

els participants anotin en què s’han fixat per afirmar que cada filmació era veritat o 

mentida o no ho saben.  

Pel que fa les gravacions, hi ha 6 vídeos en total, tres afirmacions fetes per l’actor 1 (el 

noi) i tres fetes per l’actor 2 (la noia). Cada vídeo s’ha vist per separat, és ha dir, un per 

un i començant per les gravacions sense so, on el volum de l’ordinador i del projector 

estava apagat i, per tant, els participants no podien escoltar res. El primer vídeo que es 
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veia era la primera afirmació del noi, un cop acabat el vídeo els participants tenien 30 

segons per contestar la primera pregunta del qüestionari i, un cop acabat, es veia el 

segon vídeo i així successivament.  

Les condicions experimentals han sigut les mateixes per a tots els participants i aquestes 

són les següents: un dimarts al matí, els participants entraven al laboratori de Psicologia 

de la Universitat de Vic en grups de 3, se’ls explicava la dinàmica de l’experiment i se’ls 

deixava llegir les instruccions. Un cop acabat, s’engegava el primer vídeo sense so i així 

fins acabar l’experiment.  

 

4.5. Anàlisi de dades 

Per poder fer una bona valoració dels resultats, primerament he fet dues taules (annex 

2 i annex 3) que es divideixen en els resultats obtinguts amb el qüestionari sense so i el 

qüestionari amb so. En l’annex 2 hi ha dues taules amb els resultats de la prova pilot 

segons les respostes del qüestionari sense so i amb el qüestionari amb so, 

respectivament. En l’annex 3 trobem dues taules amb els mateixos resultats però 

obtinguts amb la mostra real. D’aquesta manera, és més fàcil poder diferenciar si els 

subjectes han canviat les seves creences respecte les afirmacions visualitzades amb so 

i sense so.  

 

4.5.1. Anàlisis prova pilot: 

Repassant els resultats obtinguts de la prova pilot es pot veure una tendència al canvi 

de respostes en els qüestionaris. És a dir, la majoria de participants han canviat la seva 

resposta respecte el que havien contestat en el qüestionari sense àudio amb el 

qüestionari amb àudio. Ho podem comparar en la taula 2 (annex 2.1.), que veiem com 

els participants han canviat la seva resposta respecte als vídeos visualitzats amb so 

amb els visualitzats sense so. 

Els resultats obtinguts en la prova pilot es poden veure en l’annex 2.2. on hi ha els gràfics 

amb els resultats finals. Aquestes dades han estat molt semblats a les obtingudes amb 

la mostra final com veurem més endavant. 

La realització de la prova pilot va ser durant un cap de setmana amb familiars i coneguts 

que van voler participar-hi. Es va portar a terme amb les mateixes condicions per 

cadascú: un per un, amb el mateix ordinador portàtil i uns auriculars que aïllen el so 

exterior per evitar distraccions. Desprès de visualitzar cada vídeo havien de donar 
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resposta als qüestionaris que estaven preparats. Un cop acabats els dos qüestionaris hi 

havia un qüestionari de valoració per a què poguessin donar la seva opinió i, si calia, fer 

alguna modificació per la mostra final.  

Desprès d’analitzar els qüestionaris de valoració, el que vaig modificar va ser remarcar 

a les instruccions que s’havia de justificar la resposta, ja que mentre es feia la prova pilot 

molts dels participants s’oblidaven de justificar la resposta i els hi havia de recordar. 

Pel que fa als resultats de la prova pilot, en general, els participants han opinat que el 

noi ha sigut menys sincer que la noia, tot i que amb les respostes de la noia han tingut 

més dubtes que no pas amb el noi. Si mirem els resultats segons el vídeo sense so la 

tendència dels participants ha sigut una majoria de respostes afirmant que les 

afirmacions eren mentida, en segon lloc veritat i finalment “no ho sé”. Malgrat això, la 

diferència entre les respostes és d’entre dos i tres punts i sense distingir el gènere dels 

actors. Pel que fa a les justificacions obtingudes del qüestionari sense so els participants 

han argumentat la seva resposta, ja fos veritat, mentida o no ho sé, mirant l’expressió 

dels actors amb anotacions com les següents: es veu una expressió relaxada, el 

somriure final em fa dubtar, mira molt cap els costats, etc. D’altra banda, mirant aquests 

resultats distingint el gènere dels participants, el noi ha generat més desconfiança que 

la noia, però la noia ha obtingut resultats similars en les tres opcions de resposta. 

Mirant els resultats generals de la prova pilot però amb el vídeo amb àudio, es pot veure 

que el nombre de veritats puja i el de mentides i no ho sé baixa. Tenint en compte que 

no es distingeix el gènere dels participants ni dels actors. Les justificacions d’aquest 

qüestionari (amb àudio) han sigut semblants a les del qüestionari sense àudio però han 

afegit afirmacions com: no parla amb seguretat, té un to de veu més relaxat, la mirada 

és més fixe, el somriure final em fa dubtar, etc. Si es distingeix el gènere dels actors, la 

tendència és la mateixa que sense àudio: la noia diu més veritats però les mentides i els 

dubtes han baixat. Pel que fa el noi, doncs, també és manté la tendència en la que els 

participants han opinat que diu més mentides, menys veritats però han tingut més dubtes 

que no pas amb els vídeos sense so. 

Finalment, com a conclusió podem veure que els resultats entre els vídeos sense so i 

amb so canvien significativament: en els vídeos amb so els participants veuen una 

conducta més sincera a la noia però aquesta genera més dubtes i veuen al noi menys 

sincer i no genera tants dubtes. En canvi, pel que fa als vídeos amb so la resposta dels 

participants és semblant però, en aquest cas, la noia genera menys dubtes que el noi i 

els participants reafirmen les seves respostes: el noi menteix més, la noia és més 

sincera i, en general, tenen menys dubtes sobre les seves respostes.  
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4.5.2. Anàlisis mostra real 

Desprès d’haver vist l’anàlisi de la prova pilot, seguidament veurem quina és la 

tendència dels participants de la mostra real. Com podem veure a la taula 3 i taula 4. de 

l’annex 3.1. i 3.2. la tendència és la mateixa que a la prova pilot, hi ha canvis de resposta 

desprès d’haver vist els vídeos amb àudio. 

Vídeo noi 1: 

Pel que fa al primer vídeo del noi vist sense àudio, un 73% dels participants ha contestat 

que és mentida el que explica, un 20% opina que és veritat i un 7% no ho sap, com 

podem veure en la figura 18 de l’annex 4. 

Les justificacions donades pels participants, per dir que l’afirmació que han vist és 

mentida són: el somriure final no transmet confiança, paradella molt poc, sembla que 

s’ho pensa molt, se’l nota nerviós, mou molt el cap, desvia la mirada i es mossega molt 

el llavi. Els participants que han contestat que l’afirmació sembla verdadera argumenten: 

no se’l veu dubtós perquè mira molt a la càmera, l’expressió facial es veu relaxada sense 

forçar cap múscul i sembla que ho expliqui amb molta naturalitat. El participant que no 

ho sabia comenta que no ho ha sabut definir. 

D’altra banda, pel que fa al mateix vídeo però amb àudio, com veiem en la figura 24 de 

l’annex 4, un 60% creu que és mentida, un 13% que és veritat i un 27% no ho sap.  

Observant les justificacions del qüestionari, els participants que han respost que 

l’afirmació era mentida ho justifiquen dient: l’expressió del final, perquè se’l veu molt rígid 

i tens, no ha semblat una història creïble, té els ulls molt oberts i triga en parlar, es pensa 

molt el què ha de dir, la seva expressió de la cara transmet dubtes. D’altra banda, els 

participants que han contestat que no ho sabien argumenten que: pot ser una història 

real però que se’l veu molt dubtós quan parla de la seva trajectòria i el to de veu que té 

també fa generar molts dubtes. Finalment, els participants que argumenten que és 

veritat creuen que: la seva expressió verbal i facial són coherents alhora d’explicar la 

història. 

En general, com podem veure a la taula 3 i taula 4. hi ha hagut una petita variació en les 

respostes dels participants. Com es pot veure la majoria dels participants han mantingut 

les seves respostes però tres dels cinc que han variat la seva resposta ha sigut per 

canviar d’opinió respecte el primer qüestionari en què havien contestat que era mentida 

per contestar que no ho saben. Un dels participants que en el primer havia contestat 

que era veritat, desprès ha canviat la seva resposta i ha contestat que no ho sabia en el 
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segon qüestionari. Finalment, un dels participants que en el primer qüestionari ha 

comentat que no ho sabia, en el segon qüestionari ha contestat que era mentida. 

 Vídeo noi 2: 

Pel que fa el segon vídeo del noi sense so, i com es veu en la figura 19 de l’annex 4, un 

47% dels participants ha contestat que és mentida, un 40% que és veritat i un 13% no 

ho sap. 

Mirant les justificacions dels participants en el primer qüestionari, els que han contestat 

que és veritat comenten: que se’l veu segur i amb fluïdesa, sembla més natural que en 

el primer vídeo, les seves expressions facials semblen més relaxades i mou menys els 

ulls que en el primer vídeo. D’altra banda, els participants que han comentat que és 

mentida la història que es veu al vídeo, argumenten: que se’l veu més forçat, arquejava 

més les celles i el moviment dels llavis semblava molt insegur, hi havia moltes pauses 

en les que no feia res i el somriure final denota que no és veritat. Finalment, els 

participants que han contestat que no ho saben expliquen que dubten perquè sembla 

que es pensi molt les coses però que se’l veu segur del que diu. 

D’altra banda, els resultats obtinguts d’aquest mateix vídeo però vist amb so, un 40% 

opina que és veritat, un 40% que no ho sap i un 20% que és mentida, com es pot veure 

en la figura 25 de l’annex 4.  

Observant les justificacions els participants que opinen que és veritat comenten que 

somriu pel que està dient perquè és un bon record, el to de veu és segur i natural, la 

gesticulació és excessiva però la història és molt personal i és normal i la seva expressió 

és natural. Els participants que han contestat que no ho saben ho argumenten en què 

el to de veu és irregular, el somriure final es dubtós, les expressions verbals i no verbals 

són dubtoses. Finalment, els participants que han contestat que és mentida expliquen 

que mou molt els ulls i la manera en la que parla és dubtosa.  

En general, segueix la tendència del primer vídeo en referència a canviar la resposta, 

molts han mantingut la mateixa resposta, però d’altres l’han canviat. Els canvis que s’han 

vist han estat afirmar que era veritat o mentida el que havien vist, per contestar que no 

ho saben desprès de veure el vídeo amb so.  
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 Vídeo noi 3: 

En el tercer vídeo del noi sense so, com es veu en el figura 20 de l’annex 4, un 53% 

opina que és veritat i un 47% que és mentida i cap dels participants ha respost que no 

ho sabia.  

Les justificacions del primer qüestionari sobre aquest vídeo dels participants que han 

contestat que era veritat són que l’actor mira a la càmera fixament i es mostra segur del 

que pensa, mou més ràpid els llavis i, per tant, parla més ràpid, no pensa tant l’argument, 

sembla més segur de si mateix, té una expressió facial més relaxada i no mou tant els 

ulls. Contràriament, els participants que han respost que és mentida ho justifiquen dient 

que se’l veu nerviós, no fa pauses i sembla que s’ho porti aprés de casa, se’l veu que 

intenta controlar les expressions facials i que no semblava estar segur del que explicava. 

Pel que fa el tercer vídeo del noi però amb so, com veiem en la figura 26 de l’annex 4, 

un 47% dels participants ha dit que és mentida, un 33% que és veritat i un 20% que no 

ho sap.  

Els participants que han contestat en el segon qüestionari que és mentida justifiquen la 

seva resposta dient que és impossible que sigui cert, que manté la mirada massa fixa, 

sembla que es controli, el somriure final sembla que no sigui veritat i no resulta segur en 

el que expressa. Pel que fa els participants que han contestat que era veritat comenten 

que sembla segur de si mateix, no hi ha pauses en la veu i parla amb fluïdesa. Finalment, 

els que han comentat que no ho saben dubten perquè la seva actitud és veu picaresca, 

se’l veu segur però el moviment dels ulls cap als costats fan dubtar i perquè no ho 

sabrien definir.  

Com podem observar en l’annex 3, a la taula 3 i 4  hi ha una petita variació de les 

respostes també, només cinc dels quinze participants han canviat la seva resposta 

respecte el primer qüestionari. Tres d’aquests cinc participants en el primer qüestionari 

havien contestat que no ho sabien i en el segon han contestat que era veritat, els altres 

dos participants en el primer qüestionari han contestat que era mentida i veritat, 

respectivament, en el segon qüestionari han canviat la seva resposta pel contrari, és a 

dir, han contestat que era veritat i mentida.  

 Vídeo noia 1: 

Sobre el primer vídeo de la noia sense so el 40% dels participants han respost que era 

veritat, el 33% ha contestat que era mentida i el 27% restant no ho sabia, com es veu al 

figura 21 de l’annex 4. 
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Pel que fa les justificacions d’aquest vídeo, els participants que han respost que és 

veritat comenten que els gestos que fa són naturals i normals, la seva expressió és 

sincera i tranquil·la i el moviment dels ulls es veu natural. D’altra banda, els que han 

contestat que és mentida justifiquen la seva resposta dient que la noten nerviosa, es veu 

una tremolor als ulls, la mirada es baixa i els ulls els mou com buscant respostes, se la 

meu neguitosa. Finalment, els que han contestat que no ho saben expliquen que no hi 

ha cap sensació aparent que faci sospitar i les seves expressions generen dubtes.  

D’altra banda, pel que fa aquest primer vídeo però amb so, els participants han respost 

que és veritat amb un 53%, que és mentida amb un 27% i un 20% no ho saben, com 

podem veure al figura 27 de l’annex 4. 

Observant les justificacions, els participants que han respost que es veritat argumenten 

la seva resposta per com ho diu i els moviments dels ulls, transmet seguretat en el que 

diu, se la veu vergonyosa, la seva expressió de la cara és natural i no es veu forçada. 

Contràriament, els que han contestat que era mentida ho justifiquen dient que és intuïció, 

s’enrotlla i canvia ràpid d’argument i no té coherència el que diu amb la seva expressió 

no verbal. Els que no ho saben han comentat que necessitarien conèixer més a la 

persona per poder contestar, que es veu segura del que diu però neguitosa i no mira a 

la càmera.  

Tal i com podem veure en les taules 3 i 4 de l’annex 4, hi hagut més variació en les 

respostes que en el anteriors vídeos comentats. Vuit dels quinze participants han canviat 

la seva resposta respecte el primer qüestionari. Un dels dos participants que en el primer 

qüestionari havia contestat que no sabia si l’afirmació era certa o falsa en el segon ha 

contestat que era veritat, l’altre participant ha contestat que era mentida. L’únic 

participant que ha canviat la seva resposta en el segon qüestionari per dir que era veritat 

l’afirmació, en el primer havia contestat que era mentida. La resta de participants en el 

primer qüestionari han contestat que l’afirmació era veritat i en el segon han variat entre 

mentida i no ho saben.  

 Vídeo noia 2: 

El segon vídeo de la noia sense àudio el 47% dels participants han contestat que és 

mentida, un 33% que és veritat i un 20% que no ho saben, com podem veure en la figura 

22 de l’annex 4. 

Observant les justificacions que els participants han donat, veiem que els que han 

contestat que és mentida es justifiquen dient que mira molt als costat, dona la sensació 

d’inseguretat, fa moltes pauses alhora de parlar i pensa molt el que ha de dir. D’altra 
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banda, els que han contestat que és veritat, argumenten que se la veu més segura que 

l’anterior vídeo, és espontània, se la veu convençuda del que diu. Per últim, els que 

comenten que no ho saben argumenten que no sabrien definir-ho ja que les expressions 

facials de la noia transmeten inseguretat. 

Pel que fa el mateix vídeo però amb so, un 53% dels participants han contestat que és 

veritat i un 47% que és mentida, com podem veure en la figura 28 de l’annex 4. 

Les justificacions dels participants que han respost que l’afirmació és certa han estat la 

manca de detalls en el relat, com acostuma a passar amb els records, parla amb 

seguretat sobre el que recorda, té un to de veu tranquil, les seves expressions són 

relaxades i és un relat convincent. D’altra banda, els participants que han contestat que 

era mentida comenten que quan es parla en passat es tendeix a baixar la mirada i ella 

no ho fa, els fets els explica molt per sobre i no són gaire clars, descriu una situació molt 

típica en els nens, el somriure final delata la seva actitud i els moviments dels ulls als 

costats fa pensar que es mentida.  

Mirant la variació de les respostes dels participants en les taules 3 i 4 de l’annex 3 es 

veu que sis participants han canviat la seva resposta. Dos dels tres indecisos en el vídeo 

sense àudio s’han decantat per afirmar que és veritat en el vídeo amb so, l’altre ha 

contestat que és mentida.  

 Vídeo noia 3: 

En l’últim vídeo de la noia sense so un 53% dels participants ha contestat que l’afirmació 

es verdadera, un 20% que és mentida i un 27% no ho sap, com es pot veure en la figura 

23 de l’annex 4.  

Observant les justificacions veiem que els participants que han contestat que l’afirmació 

és veritat perquè la noia es veu segura de si mateixa, somriu més alhora de parlar, no 

mou tant la mirada, és més fixa, parla amb fluïdesa i té més fermesa en les seves 

paraules. Els participants que comenten que és mentida diuen que sembla que intenta 

controlar les seves expressions facials i que fa moltes pauses alhora de parlar. D’altra 

banda, els participants que han contestat que no ho saben argumenten que no es veuen 

canvis significatius en els tres vídeos i que en la resta de vídeos s’han vist expressions 

semblants i, per tant, fa dubtar.  

Finalment, pel que fa aquest mateix vídeo però amb àudio i com veiem en la figura 29 

de l’annex 4, el 53% dels participants ha contestat que és veritat, un 27% que és mentida 

i un 20% que no ho sap.  
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En les justificacions d’aquest últim vídeo veiem que els participants que han respost que 

és veritat justifiquen la seva resposta dient que parla ràpid i té  la mirada fixa, transmet 

seguretat i no s’ho pensa molt, no mou tant els ulls i és veu més segura de si mateixa. 

Els participants que han contestat que és mentida argumenten que no concreta gaire el 

que diu i és veu molt rígida. Per últim, els participants que han contestat que no ho saben 

han dit que necessitarien conèixer millor a la persona per poder contestar i que 

l’afirmació podria ser certa però faria falta més informació de la persona per poder 

concretar. 

Com podem veure en les taules 3 i 4 de l’annex 3, casi la meitat dels participants ha 

canviat la seva creença sobre les respostes donades en un vídeo o en un altre. Tres 

dels quatre participants que en el primer qüestionari havien respost que tenien dubtes, 

un cop vist el vídeo amb so, dos han contestat que l’afirmació és certa i un que és 

mentida. Un dels participants que ha contestat en el primer qüestionari que la resposta 

era veritat, en el segon ha contestat que era mentida. Els altres participants que havien 

contestat en el primer qüestionari que l’afirmació era mentida en el segon han contestat 

que era veritat. 
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5. RESULTATS 

Un cop analitzat els vídeos un per un i havent vist les respostes dels participants, a 

continuació veurem els resultats generals que he extret d’aquestes respostes. 

 

En la figura 29.1. podem veure els resultats generals obtinguts de la mostra sense àudio 

i sense distingir el gènere dels actor. És a dir, quin ha sigut el total de veritats, mentides 

i no ho sé del qüestionari 1.  

Com es pot veure, els participants creuen que els actors han dit més mentides que 

veritats, tot i que la diferència és de quatre punts. També podem veure com els 

participants no han dubtat tant, fent que les respostes “no ho sé” siguin de catorze punts 

totals de quaranta-cinc possibles. 

Si ho comparem amb els resultats obtinguts de la prova pilot podríem dir que els 

participants han seguit la mateixa tendència a pensar que els actors han mentit més. La 

diferència està en què els participants de la prova pilot han dubtat més i, per tant, han 

tingut més respostes de “no ho sé” que els participants de la mostra.  
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Figura 29.1. Resultats generals de la mostra real sense àudio 
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En aquesta figura 29.2. podem veure els resultats generals obtinguts de la mostra sense 

àudio però distingint el gènere dels actors.  

Es pot veure que els participants han opinat que, en aquest cas, el noi ha dit més 

mentides que la noia i la noia ha dit més veritats que el noi. La diferència respecte les 

veritats del noi i de la noia veiem que és molt petita, tant sols de dos punts. En canvi, les 

mentides entre ambdós actors és més gran sent el noi qui més mentides ha dit. 

Finalment, veiem que en la conducta del noi els participants han dubtat menys que pel 

que fa la noia. 

Comparant-lo amb els resultats de la prova pilot  veiem que la tendència, doncs, és la 

mateixa. Els participants han opinat que el noi menteix més que la noia, les veritats estan 

molt igualades i la conducta de la noia fa dubtar més als participants que no pas la del 

noi.  
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Figura 29.2. Resultats generals de la mostra real sense àudio segons el gènere dels actors 
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A continuació veurem quins han estat els resultats generals dels participants en la 

mostra real amb àudio sense distingir el gènere dels actors ni dels participants. 

Com podem veure en la figura 30.1. els participants han canviat les seves creences 

respecte els actors després de veure els vídeos sense so. D’aquesta manera, doncs, 

els participants pensen que els actors han dit més veritats que mentides, malgrat que la 

diferència entre les dues respostes és de tres punts. Pel que fa a les respostes en les 

que els participants no s’han sabut definir, veiem que han pujat respecte la figura 29.1. 

on veiem què estaven més segurs. 

Comparant-lo amb els resultats de la prova pilot veiem que els participants de la prova 

pilot pensen el mateix que els de la mostra. Així doncs, la tendència en les respostes és 

la mateixa: més veritats, menys mentides i més “no ho sé”. 

Finalment, anem a veure què passa amb la mostra distingint el gènere dels actors. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

VERITAT MENTIDA NO HO SÉ

Participants

Figura 30.1. Resultats generals de la mostra real amb àudio 
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En aquest últim gràfic podem veure quins han estat els resultats generals dels 

participants en la mostra reals segons el gènere dels actors. 

Com podem veure en la figura 30.2. els participants pensen que la noia ha dit més 

veritats que el noi, el noi ha mentit més que la noia i ha generat més dubtes. Per tant, 

els participants veuen que la noia és més sincera que el  noi. 

En comparació amb la figura 29.2., en el que veiem els mateixos resultats però sense 

àudio, els participants han mantingut, en certa manera, les mateixes creences que 

tenien. Només han variat en què el noi els ha generat més dubtes en la seva conducta 

a través de la visualització del vídeo amb so que sense. 

Finalment, si ho comparem amb els resultats de la prova pilot, els resultats segueixen la 

mateixa tendència. En ambdós veiem que els participants pensen que l’actriu ha dit més 

veritats que no pas l’actor, pel que fa a les mentides el noi n’ha dit més que la noia. En 

aquest punt, si que es veu una diferència entre les dues mostres: la mostra ha opinat 

que el noi ha dit més mentides que la noia però amb una diferència molt petita, en canvi 

els participants de la prova pilot pensen el mateix però la diferència entre els dos és més 

significativa.  

Per últim, pel que fa als dubtes que han tingut els participants, en les dues mostres 

veiem que els resultats són similars tot i que pels participants de la mostra el noi els ha 

generat més dubtes que la noia amb una diferència més significativa pel que fa als 

resultats.  
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Figura 30.2. Resultats generals de la mostra real amb àudio segons el gènere dels actors 
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Així doncs, podem veure que entre les dues mostres no hi ha diferències significatives 

en general. Tots els participants de les dues mostres han mantingut la mateixa tendència 

en les seves respostes sent més desconfiats dels actors quan els veien sense àudio i  

opinant el contrari desprès d’haver-los vist amb àudio. Pel que fa al gènere dels actors, 

totes dues mostres han mantingut la mateixa tendència: la noia ha estat més sincera 

que el noi. 

Pel que fa als dos objectius generals he pogut veure que els participants, en la 

visualització dels vídeos sense àudio, han tingut una tendència a opinar que hi havia 

més mentides que no pas amb els vídeos amb àudio. D’altra banda, també he pogut 

veure que els participants s’han fixat en les expressions facials i en els moviments de la 

cara, ja sigui els ulls, la boca, etc., per argumentar la seves respostes.  

Finalment, també s’han complert els objectius específics ja que ha sigut possible poder 

avaluar les respostes dels participants i, per tant, poder avaluar les microexpressions en 

les que s’han fixat els participants, avaluar que la conducta no verbal té més incidència 

en la detecció de mentides que no pas la conducta verbal, avaluar la tendència de 

resposta dels participants segons el gènere dels actors i, finalment, he pogut avaluar la 

tendència de resposta dels participants segons si els vídeos han estat representats amb 

àudio o sense.  
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6. DISCUSSIÓ 

Com hem vist en l’apartat anterior, els resultats pel que fa a les dues mostres segueixen 

la mateixa tendència. Tots els participants han mantingut la mateixa tendència respecte 

els resultats generals.  

Es podria dir que els participants, sense escoltar el que diuen els actors, opinen que 

aquests menteixen més. En canvi si escolten les històries que expliquen opinen el 

contrari, que diuen més veritats que no pas mentides. Si ens fixem en el gènere dels 

actors, podem veure com els participants veuen més sincera a l’actriu que no pas a 

l’actor, cosa que sense àudio no es determinava del tot ja que tots dos actors estaven 

quasi empatats pel que fa a les respostes.  

Desprès d’haver analitzat els resultats, no podríem dir que són mostres significatives ja 

que són mostres petites i caldria fer un estudi més gran i agafant mostres més grans per 

poder concloure amb uns resultats significatius, però sí que podríem afirmar que els 

participants desconfien més del noi que no pas de la noia. Si aquest treball el volgués 

ampliar més en un futur, estudiaria també aquesta variable ja que m’ha semblat molt 

interessant veure que la tendència en totes dues mostres és la mateixa.  

D’altra banda, en un principi pensava que la diferència d’edat entre les dues mostres em 

podria indicar canvis en les respostes, ja que podria ser possible que la mostra de la 

prova pilot, que són més grans que els participants de la mostra, fossin més desconfiats 

dels actors donat que tenen una trajectòria de vida més llarga i desconfiarien més dels 

actors. Però com hem vist, totes dues mostres han opinat el mateix, així que no penso 

que entre edats pugui haver diferències, tot i que caldria estudiar-ho amb més 

participants i distingint per grups d’edat per poder veure si hi ha canvis significatius. 

Com s’ha pogut veure en l’apartat 4 d’aquest treball, els participants alhora de justificar 

la seva resposta, la majoria s’han fixat, generalment, en els ulls, la boca i l’expressió 

facial dels participants. Això és un dels objectius que tenia aquest treball: veure en què 

es fixaven els participants per determinar que una afirmació era certa o falsa. 

Segons els autors que he consultat per realitzar aquest treball, tots defineixen les 

mentides com una acció única en els éssers humans però tots comenten que si hi ha 

una mentida és perquè podem parlar, però també hem de tenir en compte que les 

mentides es poden presentar a través de la manipulació d’imatges fixes i de vídeos com 

han fet alguns diaris i canals esportius per tal de poder menysprear a l’equip rival.  
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El que totes dues teories tenen en comú és que els moviments de l’expressió facial són 

quelcom involuntari, no tenim consciència d’aquests moviments. Depenent de la cultura 

a la qual es pertanyi, aquestes emocions seran interpretades com a positives o com a 

negatives. No està clar si la detecció de les emocions en l’expressió facial és quelcom 

innat i involuntari o és així perquè pertanyem a la cultura que pertanyem i des de ben 

petits ens ensenyen a mostrar les nostres emocions o no. 

Les microexpressions són el reflex de les emocions que realment senten les persones, 

és la filtració emocional quan algú intenta ocultar el que sent o fer veure que no ho sent. 

Les microexpressions són les que més informació poden revelar sobre una persona, ja 

que són moviments involuntaris i inconscients que revelen el que realment sent la 

persona. 

 

Limitacions i projectes de futur 

Aquest treball presenta una limitació en el sentit que la mostra és petita i, per tant, és 

poc significativa. Però els resultats comparats amb la prova pilot coincideixen bastant. 

Si en un futur decidís seguir la investigació hauria de canviar coses: agafar una mostra 

més gran, dividir-la per grups d’edat i agafar més actors.  

Finalment, aquest treball està plantejat per aprendre més sobre la detecció de mentides 

a través de la conducta no verbal i seria interessant poder reprendre la investigació en 

un futur plantejant noves preguntes i nous reptes, ja que disposaré de més informació 

teòrica per poder ampliar els coneixements sobre el tema.  
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7. CONCLUSIONS 

 

 La detecció de les microexpressions és mot complexa ja que aquestes tenen una 

durada molt curta, però sí que si hi ha un entrenament previ, probablement es 

podrien detectar amb més facilitat. 

 

 Per la detecció de mentides, a part de l’expressió facial, la postura corporal ens 

proporciona informació sobre l'estat de la persona: si està tensa, està relaxada, 

es sent en un ambient de confiança, etc. 

 

 Per la detecció de mentides no nomes s’ha de tenir en compte la conducta no 

verbal i verbal per separat, sinó que s’ha de tenir en compte tot el conjunt de la 

persona i el context situacional, per tal de poder observar i sentir si hi ha una 

coherència entre els seus actes i les seves paraules. 

 

 En la visualització dels vídeos sense so els participants han mostrat una 

conducta més dubtosa i desconfiada, afirmant que hi havia més mentides que 

veritats.  

 

 En els vídeos visualitzats amb so els participants han canviat la seva tendència 

de resposta sent menys dubtosos i més confiats: hi havia més veritats que 

mentides i menys dubtes. 
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