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1. Introducció 
 

“Darrere les paraules hi ha el ciment sobre el que es construeixen les relacions 

humanes: la comunicació no verbal. Les paraules són precioses, fascinants i 

importants, però les hem subestimat en excés, ja no representen la totalitat, ni tan 

sols, la meitat del missatge.” 

F.Davis (1996). La comunicació no verbal, (pàg.55). Alianza 

Editorial. Madrid.    

 

La comunicació és un element vital de la nostra societat, des d’ella creixem, teixim i 

construïm el nostre entorn. Dins la construcció dels nostres sistemes comunicatius hi 

trobem la comunicació mediàtica i de masses que aconsegueixen crear un seguit de 

discursos, opinions i estructures per transmetre uns missatges concrets a la població. La 

manipulació constant d’aquesta comunicació, per arribar a transmetre els missatges 

pertinents a les masses, ha estat objecte d’estudi durant el segle XX i XXI. Cal remarcar 

que abans i durant la Segona Guerra Mundial els avenços de la publicitat i les noves 

plataformes de mitjans van permetre al nazisme ampliar les bases socials necessàries per 

accedir al poder alemany mitjançant el precedent de comunicació política de Joseph 

Goebbels, ministre de propaganda del III Reich. L’exemple que va marcar un abans i un 

després a la utilització de la comunicació de masses fou la pel·lícula Triumph des Willens 

(1935) dirigida per Leni Riefenstahl. Després d’aquesta obra cinematogràfica, gran part 

dels partits polítics moderns s’han centrat en les tàctiques de màrqueting polític que 

apareixen a la pel·lícula.  Però posteriorment, als Estats Units ja hi havia hagut problemes 

amb la comunicació mediàtica, quan per exemple el director de cinema Orson Welles el 

30 d’octubre de 1938 va sembrar el pànic al país nord-americà simulant una invasió 

marciana mitjançant un missatge radiofònic. El coneixement de la importància de la 

comunicació per part de les elits polítiques i de la premsa gràcies als estudis sociològics 

de la població i el consum de les plataformes mediàtiques han provocat que ens 

qüestionem permanentment com i què ens arriba visualment i auditivament de la 

informació. Dins tot aquest engranatge de la comunicació hi ha una tipologia que ha 

quedat rellevada a un segon terme: la comunicació no verbal.  

La comunicació no verbal és un fet que ens acompanya constantment en la nostra condició 

d’éssers socials, des dels inicis de la humanitat. A vegades, es pot arribar a transmetre 
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més informació amb un petit gest que amb qualsevol tipologia de missatge verbal. La 

comunicació no verbal vesteix la paraula i la dota d’èmfasi i significat, així doncs, els 

gestos poden arribar a dir-nos el que les paraules no poden.  

Tanmateix, així com abans esmentarem la importància de la comunicació en les 

estructures mediàtiques i la seva manipulació, la comunicació no verbal és un camp molt 

desconegut en aquest àmbit i és des d’aquesta visió que teixim el nostre treball: la 

comunicació no verbal en els discursos polítics.  

Pel que fa a la comunicació política, és clar que el receptor del discurs polític ha de fer-

se pròpies les paraules de l’emissor, però si ens fixem en la capacitat memorística de 

l’espectador, una imatge se sol retenir amb molta més força que una paraula. Les habilitats 

comunicatives dels personatges polítics depenen en gran mesura de la comunicació no 

verbal que expressen els mateixos, així doncs, comunicar amb claredat i eficàcia és 

imprescindible per a ser persuasiu i creïble. El missatge que reflecteix un to de seguretat 

és molt més efectiu en tots els casos. Tal com ens deixa a entendre Catalina Pons a 

Comunicación no verbal, entendre la comunicació no verbal és un avantatge professional 

que marca la diferència entre els bons i els mals comunicadors [Pons: 2015].  

Per tant, en el treball hem volgut unir la passió per la comunicació i la política entenent 

que una és complementària de l’altre. La política és allò que ens estructura la convivència, 

les estructures de l’Estat i la seva organització i la comunicació serà l’encarregada de fer 

un procés de difusió i control d’aquesta política i dels que l’apliquen. Tanmateix, per 

poder plasmar la importància de la comunicació no verbal en relació a la política i 

l’actualitat en el treball s’han escollit quatre discursos polítics que van marcar els fets 

succeïts durant el mes d’octubre a Catalunya, aquests discursos són: el del rei Felip VI, 

dos de l’ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i un del president del govern 

espanyol, Mariano Rajoy. D’aquests se’n farà un anàlisis de la comunicació no verbal que 

dels quatre líders per posar de relleu aquella informació que van voler transmetre a 

l’espectador i també aquella que no.  

1.1 Hipòtesis i objectius 

Pel treball que elaborarem posteriorment ens plantegem un total de tres hipòtesis:   
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1. La comunicació no verbal, igual que la comunicació verbal, pot ser objecte de 

manipulació. Des d’ella es pot transmetre una informació i un missatge específic 

a l’espectador de forma implícita.  

2. La comunicació no verbal juga un important paper en el procés de comunicació 

global.   

3. Hi ha vincles entre la simbologia que es mostra en les escenes del discursos i amb 

la ideologia del líder polític que els està realitzant.  

 

 Referent als objectius ens plantegem un total de cinc que són els següents: 

1. Mostrar quin paper juga la comunicació no verbal en un discurs polític i la seva 

implicació en la transmissió del missatge. 

2. Demostrar l’escenificació estratègica de les figures polítiques durant el missatge. 

3. Comparar les gestualitats i el llenguatge no verbal dels polítics en qüestió: 

Mariano Rajoy, Carles Puigdemont i Felip VI. 

4. Vincular la qüestió estètica de l’emissor amb el llenguatge verbal d’aquest. És a 

dir, la roba i els complements materials de l’emissor en relació a l’autoritat i el 

discurs que està elaborant.  

 

1.2 Metodologia 

La metodologia que s’utilitzarà pel treball serà constant i rigorosa entenent que s’està 

realitzant una investigació i un projecte de recerca. Per tant, primer s’escollirà els quatre 

discursos que es volen analitzar. Aquesta tria es farà en funció de la rellevància del polític 

i el context en que s’està produint aquest. Segon, es farà una contextualització sobre els 

subjectes d’estudi del treball; és a dir, el context polític i després  un estudi ampli sobre 

la comunicació no verbal i els sistemes que la configuren. Tercer, es farà una breu síntesi 

sobre la relació de la comunicació no verbal i els discursos polítics per tal 

d’interrelacionar les temàtiques teòriques amb les pràctiques. I finalment, a partir de la 

investigació teòrica es definiran uns paràmetres d’anàlisi sobre els quatre discursos 

televisius ja escollits prèviament i es realitzarà un anàlisi complet pel que fa a la qualitat 

del discurs-acció i discurs-reacció. 

El motiu pel qual s’ha escollit l’àmbit audiovisual per treballar l’anàlisi fa referència a les 

facilitats que permet la imatge alhora d’ampliar el camp en la comunicació no verbal 



 
 

 

9 

 

política com: la distribució dels elements, la composició visual de la imatge, l’elaboració 

prèvia del discurs. A més, cal remarcar que l’audiovisualització d’un personatge polític 

és el que construeix part de la seva figura de lideratge. És a dir, la manera sobre com es 

mostra un polític als telespectadors serà la seva definició per aconseguir arribar a un major 

electorat o menor això el polític n’és conscient i per tant, durant un discurs hi haurà un 

treball previ sobre tots els àmbits comunicatius que ell està oferint als espectadors.   

També, cal remarcar que l’àmbit audiovisual permet tornar a visualitzar qualsevol imatge 

que hagi estat enregistrada i per tant, és l’únic que ens brinda l’opció d’analitzar un 

intercanvi comunicatiu no-verbal sense que tu siguis partícip d’aquell intercanvi 

comunicatiu en el moment que es produeix.  

 

1.3 Antecedents en el camp d’estudi 

Per comprendre els antecedents en aquest camp d’estudi cal buscar la unió entre la política 

i la comunicació no-verbal. És veritat que els dos camps de forma independent han 

caminat sols i han tingut les seves respectives disciplines, si bé l’oratòria i la retòrica dels 

polítics ha estat estudiada i es remunta als temps dels clàssics amb Aristòtil com a 

fundador, el camp de la comunicació no verbal és més recent però també ha tingut 

nombrosos experts que al llarg del s.XX i XXI han volgut desxifrar les relacions 

comunicatives humanes des de la perspectiva dels signes no verbals.  

Tot i així, el nostre treball no busca l’anàlisi concret vers el discurs polític sinó que centra 

el seu missatge vers la comunicació no-verbal i en concret en la d’uns discursos polítics 

que han marcat la política catalana i espanyola per la seva rellevància. És a dir, què ens 

volen o ens poden arribar a dir els polítics sense la comunicació verbal.  

Per tant, tenint en compte que l’estudi de la comunicació no verbal troba els seus inicis 

en els últims dos segles l’especificació en la lectura dels signes no verbals i els polítics 

en els seus discursos encara li queda molt recorregut. En aquest àmbit el consultor de 

comunicació i política César Toledo va crear un bloc anomenat “analisisnoverbal.com” 

on hi publica nombrosos aspectes sobre les conductes en comunicació no verbal dels 

polítics així com anàlisis d’aquesta comunicació en trobades com la de Trump i l’Obama 

o signes no verbals que funcionen en els líders i els que no. A més, també hi ha alguns 

treballs de finals de grau o màster que busquen l’enllaç entre la comunicació no verbal i 

la política. A nivell de Catalunya n’hi ha un de la Universitat de Girona titulat La 
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influència de la Comunicació no verbal que és específic de la conducta de Carles 

Puigdemont i a nivell d’Espanya un titulat Influencia de la comunicación no verbal en la 

comunicación política. Análisis y evolución del comportamiento no verbal de Pablo 

Iglesias que busca el comportament específic de Pablo Iglesias i també ho relaciona amb 

l’ús de les xarxes socials i el missatge que transmet. Seguint en l’àmbit estatal trobem una 

tesi doctoral de la Universitat Complutense de Madrid anomenada: La comunicación no 

verbal en la proyección mediática de la imagen política de José Rodríguez Zapatero 

durante el curso político 2006-2007 i de la doctorada María Hernández Herrate. En 

aquests estudis s’arriba a diverses conclusions algunes d’elles assenyalen a la televisió 

com a la causant d’uns discursos més ambigus i fonèticament atractius per integrar un 

públic heterogeni [Hernández, 2008] però també com el mitjà més utilitzat per la població 

i per tant amb el que el líder polític té l’accés a les masses, també es remarca el fet que 

tant Zapatero com Pablo Iglesias es comporten diferent segons els rols socials en uns 

moments determinats , en el cas de Zapatero s’especifica que té un rol formal quan és el 

president i un informal quan és el líder de la seva formació política [Caramelo, 2015] i 

per concloure Hernández conclou que hi ha diversos elements que formen part de la 

comunicació no verbal però que els més importants que poden ajudar o perjudicar un 

polític són: l’aspecte físic, els atributs vocals i els gestos, les maneres i les postures. A 

més, afegeix que la preocupació per les postures corporals i altres elements paralingüistics 

han estat sempre presents en el discurs polític però que prenen molt més sentit gràcies al 

caràcter “homogeni de la videopolítica” [Hernández, 2008: p.1052] 

A més, a nivell d’estudis internacionals hi ha el llibre The silent language of the liders 

que busca explicar la importància del llenguatge corporal d’un líder. Tanmateix, en 

general els antecedents del camp d’estudi no són gaire extensos, al llarg del temps sí que 

hi ha hagut un interès en l’anàlisis de la comunicació no verbal, del llenguatge corporal i 

vestuari dels polítics però no d’un discurs específic. Cal remarcar que el més similar al 

nostre treball és un article d’opinió del diari 20minutos que es titulava Analisis no verbal: 

Puigdemont y los gestos de contención on s’analitza el discurs del president de la 

Generalitat al Parlament el 10 d’octubre un cop s’   

Finalment, una de les autores més rellevants en comunicació no verbal de la península 

l’Ana María Cestero va redactar un apartat en el seu treball La comunicación no verbal y 

el estudio de sus fenómenos discursivos como la ironía on elabora una guia per l’anàlisis 
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d’un discurs en relació els signes de comunicació no verbal centrat també amb l’estudi de 

Fernando Poyatos un dels experts més rellevants a nivell mundial de la comunicació no 

verbal. Tanmateix, l’anàlisi del discurs com a objecte d’estudi del món sociològic i 

comunicatiu del llenguatge verbal ha estat treballat des de mitjans del segle XX, sobre tot 

amb l’aparició de la comunicació de masses, però pel que fa a la comunicació no verbal i 

la seva vinculació a aquest estudi del discurs polític el procés com a objecte d’estudi ha 

estat més lent i encara li queda un llarg recorregut per assolir el ple coneixement de la 

matèria.  
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2. Context polític 

Per tal d’entendre la transcendència de la temàtica del nostre treball cal especificar la 

cojuntura política que transcorre a Espanya i, concretament, a Catalunya a dia d’avui. El 

context de les accions polítiques és totalment rellevant per entendre l’objectiu i el sentit 

de què forma part el nostre treball. L’anàlisi dels missatges institucionals que realitzarem 

a la part pràctica del treball no tindrien cap tipus de valor si no s’explica prèviament els 

motius que ens han motivat per fer-ho. Per tal de trobar l’interès actual del nostre treball 

cal explicar prèviament quins són els esdeveniments que ens han dut fins aquí. 

Recentment els afers polítics de la Generalitat s’estan convertint en un tema d’interès 

general, ja no tan sols per la societat de l’Estat espanyol, sinó que es tracta d’un tema el 

qual l’opinió pública europea i nord-americana cada cop s’està fent més ressò. Estem 

parlant d’un tipus de conflicte institucional entre la Generalitat i l’Estat central que ja va 

tenir un precedent amb algunes característiques similars l’any 1934 amb la declaració de 

Lluís Companys de “l’Estat català integrat a la República federal espanyola” durant el 

període de la Segona República. El pols dels partits independentistes i societat civil amb 

l’Estat central que té el seu origen en la voluntat d’una part de la societat catalana 

d’esdevenir independent de l’Estat espanyol, des del 2012, amb el compromís d’assolir 

la independència per part dels partits tradicionalment nacionalistes i la mobilització 

popular de les entitats civils sobiranistes. Es tracta de l’anomenat “procés” per la 

independència de Catalunya el context en el qual es desenvoluparan els fets a tractar en 

el treball. Trobem en la importància de l’actualitat política i el conseqüent missatge 

institucional dels representants de l’Estat la resposta al perquè del nostre treball. 

Les setmanes prèvies a l’octubre de 2017 van ser de total efervescència política i social. 

El dia 20 de setembre de 2017, a poc més d’una setmana del Referèndum 

d’autodeterminació de Catalunya, que prèviament va ser il·legalitzat pel Tribunal 

Constitucional (TC), es van dur a terme registres i detencions per part de la Guàrdia Civil 

a la seu de diverses conselleries com la d’Economia o Governació [LaVanguardia: 

21/9/2017]. La resposta ciutadana va ser immediata i es van dur a terme concentracions 

de protesta davant els edificis de la Generalitat. Aquest ha sigut un dels fets pels quals 

s’acusa de delictes, que mantenen a presó preventiva, els líders de la societat civil Jordi 

Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural). Però la jornada de l’1 d’octubre fou 
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el tret de sortida a l’agreujament de la crisi catalana amb la celebració d’un referèndum 

que el Tribunal Constitucional va declarar il·legal. Milers de persones es van organitzar 

el cap de setmana per defensar les escoles i mantenir-les obertes per poder dur a terme la 

votació, però en el moment en què es van donar a conèixer les primeres càrregues policials 

contra la gent aplegada als col·legis moltes més persones van decidir acudir als centres 

de votació. Tot i les negatives de l’Estat central de dur a terme la consulta, l’organització 

del Referèndum va ser efectiva, els col·legis electorals van obrir, les paperetes, les urnes, 

les meses i el cens es van constituir i va comptar amb observadors internacionals. Al llarg 

del dia, les imatges de càrregues del Cos Nacional de Policia (CNP) i la Guàrdia Civil a 

la població civil per frenar la celebració del referèndum il·legalitzat van donar la volta al 

món i la premsa internacional se’n va fer ressò [Eldiario: 2/10/2017]. Dos dies després es 

va organitzar una aturada de país, similar a una vaga general, que va gaudir d’un gran 

seguiment per part de milers de ciutadans arreu del territori català. Es van fer 

concentracions, es van tancar comerços i es van tallar vies de comunicació, com carreteres 

i vies de tren, en protesta per les càrregues policials dutes a terme durant el dia del 

referèndum [NacióDigital: 3/10/2017]. Aquella mateixa nit, el rei Felip VI va emetre un 

discurs institucional de manera extraordinària parlant de la deslleialtat de la Generalitat i 

la vulneració de les lleis per part d’alguns dirigents catalans. Aquest fet és totalment 

inèdit, ja que el Cap de l’Estat només s’adreça a la nació en un missatge institucional 

televisat la nit de nadal. De fet, es tracta d’una de les peces que analitzarem durant la part 

pràctica, ja que considerem que està ple de contingut polític i directament relacionat amb 

un dels fets més impactants de la història recent de Catalunya i Espanya. La tensió ha anat 

creixent de manera exponencial entre els sectors que donen suport a l’independentisme i 

els que defensen l’statu quo. De l’aturada del 3 d’octubre arribem al dia 27 en què el 

Parlament va votar a favor de la resolució que declarava la independència de Catalunya 

amb els vots favorables de JxSí i la CUP. Com a resposta a la declaració independentista, 

el govern central va aprovar al Senat l’activació de l’article 155 de la Constitució 

Espanyola (CE) en què es pren el control de les funcions de l’autogovern de Catalunya i 

passa a mans dels dirigents estatals. Tot el govern de la Generalitat fou cessat i des de 

llavors han començat a proliferar les causes de rebel·lió i sedició contra els ex-consellers 

catalans, raó per la qual hi ha hagut empresonaments, com la de l’ex-vicepresident de la 

Generalitat Oriol Junqueras, i ex-membres del govern, com el llavors president Carles 

Puigdemont, van marxar a Bèlgica per evitar ser detinguts per les autoritats espanyoles. 

Amb l’entrada en vigor de l’article 155, el president del govern, Mariano Rajoy, va 
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decretar la celebració d’eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya pel dia 21 de 

desembre de 2017. La campanya electoral fou totalment inèdita, ja que un dels candidats 

estava empresonat (Oriol Junqueras, ERC) i un altre es trobava a Bèlgica (Carles 

Puigdemont, JxCat). Els resultats dels comicis, que es van dur a terme un dijous feiner, 

van donar al Parlament una nova majoria de diputats independentistes (70), que aquest 

cop es van presentar en llistes separades, tot i la històrica victòria d’ Inés Arrimadas al 

capdavant de Ciutadans amb un total de 36 escons i la participació rècord en unes 

eleccions que van arribar al 79% de participació.  

Catalunya porta sense conformar Govern des del moment en què es van fer públics els 

resultats de les eleccions convocades per l’article 155. Junts per Catalunya fou el partit 

independentista més votat i, per tant, va agafar la iniciativa per investir el cap de llista. 

En un primer intent de nomenar president a Carles Puigdemont de forma telemàtica, 

després de conformar la Mesa amb una majoria pro-república, el ple d’investidura fou 

suspès pel nou President del Parlament, Roger Torrent (Esquerra Republicana de 

Catalunya). A partir d’aquest fet, s’ha intentat la investidura de Jordi Sànchez, l’ex-

president de l’Assamblea Nacional Catalana (ANC) que s’integrava a la llista de JxC, 

però que es trobava en presó preventiva per presumptes delictes de sedició. De fet, els 

jutges han denegat qualsevol intent de què el candidat a la presidència de la Generalitat 

pugui acudir al ple d’Investidura. Finalment, per tal de desbloquejar la situació, es va 

presentar Joaquim Torra, una figura molt propera a Carles Puigdemont, com a candidat, 

el qual va ser votat President de la Generalitat a la sessió d’investidura realitzada a mitjans 

de maig. 

Així doncs, ens trobem en un punt mort en què Catalunya encara no ha format govern, ja 

que els consellers encara no han pogut prendre possessió, els líders de les entitats de la 

societat civil (ANC i Òmnium Cultural) es troben a presó preventiva, juntament amb la 

meitat de l’antic govern de la Generalitat, i l’altre meitat del govern es troba dispersada 

per diferents països europeus a disposar de la justícia. Els partits opositors partidaris del 

statu quo tampoc són capaços de formar un govern alternatiu i, mentrestant, l’article 155 

de la CE segueix en vigor per gestionar els afers públics de la Generalitat de Catalunya 

des de Madrid mentre no hi hagi un govern efectiu.  
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3. La comunicació no verbal 

La comunicació no verbal ha estat subjecte a nombroses desavinences entre sociòlegs, 

antropòlegs, etnòlegs i altres experts que deriven a l’estudi de la comunicació. En primer 

lloc, la nomenclatura sobre com ens referim a la comunicació no verbal ja és motiu de 

controvèrsia: si és una extensió del llenguatge verbal i, per tant s’hauria d’anomenar 

llenguatge no verbal o és un camp extern i se l’ha de qualificar com a “comunicació” en 

termes generals. En segon lloc, la línia que ens separa la comunicació verbal de la no 

verbal també pot ser difícil de ressaltar en segons quins camps d’estudi, el teòric Mark L. 

Knapp el 1982 ja va posar el conflicte sobre la taula quan va considerar que els experts 

els costava inclús diferenciar entre el que era un fenomen vocal i el que no [Knapp, 1982]. 

Segons el mateix autor “quan la gent, generalment, parla de comportament no verbal fa 

referència a  les senyals les quals hem d’atribuir significat posteriorment i no al procés 

d’atribució del significat” [Knapp, 1982: p.16] 

Així que ens trobem amb un conflicte de conceptes mentre uns volen englobar tots aquells 

elements que no formen part de la comunicació verbal en strictu sensu i n’hi ha d’altres 

que l’han volgut limitar a uns marges més concrets. En aquesta segona línia trobaríem la 

descripció de Jacques Corraze que qualifica la comunicació no verbal com tot aquell 

conjunt d’elements dels mitjans de comunicació que existeixen entre individus vius que 

no utilitzen el llenguatge humà o els seus derivats sonors [Corraze: 1986]. A més, l’autor 

rebutja plenament l’opció que planteja T-Hall que entén la comunicació no verbal com 

un llenguatge silenciós i complementari del llenguatge verbal [T-Hall; 1959]. Tanmateix, 

la majoria d’autors són partidaris d’una opció entremig de les que plantegen els autors 

esmentats anteriorment, com seria el cas de Flora Davis en el seu llibre La comunicació 

no verbal del 1976 on fa palès que la comunicació no verbal no pot desvincular-se de la 

comunicació verbal, sinó que “quan dos éssers humans es troben cara a cara es 

comuniquen simultàniament a molts nivells i per això utilitzen la majoria dels sentits: 

vista, oïda, tacte i olfacte. I després integren totes aquestes sensacions mitjançant un 

sistema de descodificació, que algunes vegades anomenarem el <sisè sentit>: la intuïció. 

[Davis, 1976]. I complementària a la opció de Davis, el professor Fernando Poyatos ens 

afina més la descripció de la comunicació no verbal com a “emissions de signes actius o 

passius que constitueixin o no el comportament, a través dels sistemes no lèxics somàtics, 
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objectius i ambientals d’una cultura, individualment o en mútua construcció” [Poyatos, 

2003: p.12] 

És a partir d’aquesta última definició que ens cenyirem en el nostre treball entenent que 

la comunicació no verbal són un seguit d’interaccions que s’allunyen de la paraula verbal 

estrictament però sí que formen part del discurs i el complementen com si es tractés de la 

vestimenta del discurs polític. Ja per acabar, el lingüista Lluis Payrató, que va escriure la 

seva tesis doctoral sobre els emblemes de la comunicació no verbal catalana, defineix el 

concepte com “un procés interactiu de modificació de conductes que s’assoleix justament 

a través de qualsevol canal altre que el verbal” [Payrató, 2004: 13]  

3.1 La història de la comunicació no verbal 

Els éssers humans portem comunicant-nos amb signes des dels inicis de la història de la 

humanitat. És evident, doncs, que mitjançant la gesticulació del cos ens podem adreçar a 

qualsevol persona sense la necessitat d’utilitzar el llenguatge verbal. Però, l’estudi de la 

comunicació no verbal és relativament breu, els primers treballs publicats daten del 1872 

pel naturalista anglès Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and 

Animals, en què inclou l’expressió de les emocions mitjançant els moviments del cos als 

principis de selecció natural. “Això és el que passa amb l’expressió de les emocions, es 

produeixen una sèrie de gestos i moviments en situacions que inclús no es requereixen, 

però que han estat de gran utilitat a altres contextos anteriorment” [Chóliz, 1995: 2]. 

Encara que no incideix íntegrament en la definició de “comunicació no verbal”, Darwin 

ja va establir un precedent sobre la relació entre els moviments del cos i les emocions. 

Ja en ple segle XX, els estudis sobre la comunicació no verbal van evolucionar, encara 

que la majoria d’ells avalessin les tesis de Darwin.  A principis de la dècada dels 60, Paul 

Ekman va emprendre el seu camí d’investigació sobre els moviments que feien les 

persones amb les mans. Posteriorment, es va dedicar a estudiar si realment existien les 

expressions de la comunicació no verbal universals, la qual cosa va culminar amb la 

creació al 1978 del Sistema de Codificació Facial de les Accions (FACS en anglès) per 

tal d’identificar els gestos i la seva interpretació. Per tal de realitzar aquesta investigació, 

Paul Ekman va estar convivint i fotografiant durant 6 mesos una tribu de Nova Guinea 

totalment aliena a la civilització moderna i bastant més propera a la idiosincràsia de l’edat 

de pedra que qualsevol tribu del món. Els resultats que va extreure, després de reconèixer 
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a cada fotografia les emocions que mostraven els guineans, van confirmar la teoria de que 

existeixen certes expressions que són universals. Finalment, per tal de consolidar la teoria, 

Ekman va mostrar les fotografies de Nova Guinea a nens que havien crescut amb la 

cultura occidental i aquests eren capaços de respondre si el guineà estava enfadat, content 

o trist. Per tant, a partir de l’educació i l’experiència de veure com s’expressen les 

emocions al món occidental, els nens podien determinar quines emocions estaven 

reflectint unes persones d’una cultura totalment diferent. És aquí on rau la clau sobre la 

interpretació universal de la comunicació no verbal. En una altra visió del concepte, 

l’antropòleg Ray Birdwistell va establir que la importància de la comunicació 

expressament verbal és menor que la “no verbal” durant el procés comunicatiu en una 

proporció de 35% - 65%. En la proximitat d’una conversa cara a cara, segons els 

antropòlegs de l’època, la informació s’expressa mitjançant el canal verbal i les actituds 

o emocions mitjançant els canals no verbals. 

A partir dels anys 70 l’anàlisi de la comunicació es va anar estenent dins dels camps 

d’investigació sociològica, antropològica o lingüística. Així doncs, els mecanismes 

conversacionals i la paralingüística van començar a ser estudiats en profunditat. Agents 

del món psiquiàtric van començar a introduir la nova disciplina centrada en la 

Comunicació No Verbal (CNV) per tal d’estudiar les reaccions dels pacients juntament 

amb la seva significació. Dins l’àmbit estatal trobem autors pròxims que han estudiat a 

fons les implicacions i el concepte de la Comunicació no verbal. Un d’ells és Fernando 

Poyatos el qual ha publicat des del 1994 i fins al 2002 gairebé una desena de llibres sobre 

llenguatge, CNV, cinèsica i parallenguatge. A més a més, la seva implicació amb els 

estudis dels fenòmens no verbals a la comunicació s’ha vist reflectida en els nombrosos 

simpòsiums internacionals sobre lingüística, psicologia, literatura, teatre i sociologia en 

què ha participat. 

3.2 Els signes no verbals 

“Tant nosaltres, éssers socialitzadors, com l’ambient natural modificat o construït que 

ens envolta, estem emetent constantment signes no verbals”  

F.Poyatos. 1994. La comunicación no verbal II: Parallenguatge, 

kinesica e interacción (pàg.22). ISTMO Editorial. Madrid. 
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La forma de comunicar del sistema no verbal és molt variada i es regeix per un seguit de 

signes que poden ser passius o actius, en el sentit si seran intencionats o sense ser 

conscients de provocar-los. Els de caràcter actiu podrien ésser determinats aquells gestos 

que fem plenament conscients per anar a sol·licitar l’atenció del receptor, com per 

exemple aixecar la mà a un bar per demanar al cambrer que vingui.  Per altra banda, dins 

els signes passius serien aquells que no som conscients que hi intervenen en la 

comunicació no-verbal però els continuem realitzant perquè formen part del nostre 

sistema comunicatiu com per exemple queixalar-se les ungles per pal·liar els nervis en 

una entrevista de feina. És en aquesta línia que hi intervé el factor cultural, on s’inclou 

els grans tòpics, com el folklorisme, la religió, la història, la política, la geografia, etc. 

com el que podríem anomenar “hàbits culturals menors”. Aquests últims constituirien el 

que serien l’aspecte físic d’una persona, les costums per decorar un espai, l’ús de certs 

objectes, l’ambient, entre altres [Poyatos: 1994]. És a dir, la cultura és un element vital 

en la comunicació no verbal però la majoria de cops actua com un signe passiu ja que des 

d’ella ens guiem cap a un seguit de normes i elements que ens identifiquen entre un 

conjunt de la població dels quals no en som conscients. Per exemple, a la pel·lícula 

Maleïts Malparits de Quentin Tarantino hi ha una escena on un col·lectiu d’occidentals 

contraris al règim alemany estan a un bar francès com infiltrats nazis, hi ha un moment 

on un comandant nazi qüestiona a un dels infiltrats britànics pel seu accent alemany. És 

a partir aquell instant que el general comença a desconfiar cap als infiltrats. Posteriorment 

el comandant alemany diu al britànic que demani alguna cosa de beure per a tothom. 

L’infiltrat acaba demanant tres gots de whisky i ho fa col·locant els dits de la manera 

britànica1; just en aquell moment el comandant nazi descobreix la identitat real dels 

infiltrats ja que, el britànic fa la simbologia del número tres diferent als alemanys. Aquesta 

petita escena ens demostra la importància de la comunicació no verbal i el seu fort vincle 

amb la cultura perquè mitjançant un signe no verbal es materialitza la diferència cultural 

entre dos països occidentals. Seguint el mateix fil però incidint més en els termes del 

“xoc-cultural” en relació a la comunicació no verbal i l’espai, l’autor T-Hall ho qualifica 

com “el simple desplaçament o distorsió de moltes normes familiars que tenim a casa i la 

seva substitució per altres que ens resulten alienes.” [T-Hall, 1959:p.185]. És a dir, la 

                                                
1 La forma britànica es realitza amb el dit índex, el cor i l’anular estirats mentre el polze recull el 

menovell. Els espanyols també ho utilitzen. 
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comunicació no verbal continuarà present en qualsevol espai d’interacció comunicatiu 

humà però variarà segons l’espai geogràfic on es trobi aquesta interacció.  

Tot i la importància del factor cultural, la comunicació no verbal pot tenir un seguit de 

signes com a objectes d’estudis i dependrà del subjecte d’estudi cóm s’aplica l’anàlisi 

dels objectes. És per aquest motiu que l’estudi de la comunicació no verbal s’ha basat en 

quatre sistemes: el parallenguatge, la cinèsica, la proxèmica i la cronèmica. D’aquests, 

els dos primers, un fònic i l’altre corporal, son considerats sistemes bàsics primaris ja que 

tenen una implicació directa en qualsevol acte de comunicació humana i es posen en 

funcionament  pràcticament al mateix temps que el sistema verbal. Referent als altres dos, 

el proxèmic i el cronèmic, són considerats com a sistemes secundaris o culturals, ja que 

actuen generalment modificant o reforçant els sistemes primaris i donant informació 

social i cultural [Cestero, 2006]. Per tant, cal ésser conscients que sempre que s’emet un 

missatge verbal va acompanyat d’un seguit de signes de la comunicació no verbals 

estructurats en un sistema comunicatiu no verbal depenent de la seva tipologia. Així que 

els dos sistemes coexisteixen i es complementen, verbal i no verbal, per acabar elaborant 

el missatge complet de l’emissor.  

Abans de realitzar la classificació estricte dels signes no verbals posarem de relleu a 

grosso modo tots els components que intervenen en la interacció cara a cara mitjançant 

l’esquema que ofereix Fernando Poyatos en la seva obra : 
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F.Poyatos (1986). El enfoque integrativo de los componentes verbales y 

no verbales la interacción y sus procesos y sus problemas codificación. 

Anuari de Psicologia, núm 34. 

 

En aquest esquema es pot veure cóm es va desgranant tots aquells factors que influeixen 

directament en qualsevol contacte de la comunicació no verbal. En ell l’autor marcarà la 

seva tesi com a “realitat tripartida del discurs interactiu entre el llenguatge verbal, el 

parallenguatge i la cinèsica”, una tesi que desenvoluparà al llarg de la seva obra entenent 

que qualsevol discurs no verbal anirà complementat del elements fonètics 

(parallenguatge) i els audiovisuals (cinèsica) i que per tant aquests seran clau en 

l’elaboració del missatge. Tanmateix, també remarca la idea que el caràcter de les 

paraules, les emissions paralingüístiques com serien les pauses, els sons, entonacions i les 

postures, els gestos propis de la cinèsica no es poden segmentar de la relació amb el 

“comportament i actituds socials del seu entorn objectual i natural, percebut sensorial i 

intel·lectual i en l’estreta relació amb la cultura, el nivell socio-educacional, la 

personalitat, el temperament i l’estat d’ànim dels interlocutors” [Poyatos, 2003: p.74]. És 

a dir, que aquests tres elements bàsics que a l’esquema situa com a “elements bàsics de 

components personals sensibles corporals” de les “activitats de comportament” no es 

podran desvincular de tots els altres elements d’aquests components interns personals 

sensibles tant de base corporals, com únicament corporals i com els intel·ligibles per les 

situacions sociodemogràfiques i culturals de l’emissor i del receptor. A més, a l’esquema 

també contempla els components externs de la comunicació cara a cara com la distribució 

dels espais i els objectes interns  propis de l’estudi de la proxèmica i la cronèmica.  

3.3.1 Classificació dels signes no verbals 

A partir la contextualització sobre els signes no verbals que hem elaborat en l’apartat 

anterior ens centrarem específicament en els signes de la comunicació no verbals. 

Entenem com a signes aquells símbols que comuniquen per substituir el llenguatge verbal 

que regulen la interacció o sanegen deficiències verbals [Cestero, 2006], la divisió sobre 

aquests signes no verbals varia segons els diferents autors, tot i així en aquest apartat es 

recolliran diverses variants. Una d’elles és la que elabora Miles L.Patterson en el seu llibre 

“Més que paraules” on presenta una divisió sobre aquells elements de la comunicació no 

verbal en funció de dues classes: per una banda els estables i per l’altra els variables. 

[Patterson, 2010: 39], juntament a la divisió que ofereix Patterson afegirem una de les 
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característiques de l’obra de Cestero on l’autora encaixa els diferents signes en els 

sistemes2 de la comunicació no verbal que pertanyen o en el que poden influir.  

Pel que fa els elements estables es regeixen per unes característiques fixes i poden 

modificar-se a llarg termini i seran per una banda el disseny i la disposició de l’espai i per 

altra banda l’aparença física. Aquests elements generalment poden influir en la proxèmica 

tot i que l’ “aparença física”3 participa de tots els sistemes.  

1. El disseny i la disposició de l’espai. Aspectes que poden jugar un paper important 

en els dos elements esmentats:  

a. Les cadires separades obligarà a la gent a parlar més alt i a mantenir el 

contacte visual per tal de compensar una major separació física.  

b. En el món de l’empresa: el càrrec i el poder dins una organització determinen 

la grandària i la ubicació de l’espai de treball.  

c. El tipus de mobiliari i la manera com està col·locat indica poder i estatus: una 

taula gran mantindrà els subordinats a més distància i marcarà un rol de poder 

determinat. 

d. Allò que hi ha als nostres espais ajuda a definir qui som i què es pot esperar 

d’aquest entorn. 

2. L’aparença física, es pot guiar per com vesteixen els participants de la conversa, 

la classe social, l’ètnia, religió, entre altres. Tanmateix, forma part de l’àmbit 

cultural i es molt variable.  

Referent els elements variables estableixen el context per a la interacció i generen 

expectatives sobre els esdeveniments propers aquests es desenvoluparan posteriorment.   

1. La distància i la orientació són elements que condicionen i limiten les nostres 

opcions de situar-nos en relació als altres. Són claus en el sistema proxèmic.  

a. L’orientació del cos, la mirada, el contacte corporal i l’expressivitat es 

combinem amb la distància per determinar el grau d’implicació amb els que 

ens envolten.  

b. El disseny d’un entorn i la col·locació dels mobles ens pot limitar l’espai 

disponible de contacte entre l’interlocutor i el receptor.  

                                                
2 Els sistemes de la comunicació no verbal als que fa referència Cestero als seus estudis són: la cinèsica, 

la paralingüística, la cronèmica i la proxèmica.  
3 Per Patterson l’aparença física es regeix per unes normes culturals i varia en funció la situació 

geogràfica.  
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c. Els espais personals no existeixen sinó que són interpersonals, es negocien 

subtilment amb les altres persones i varien entre els diferents interlocutors i 

situacions. Així que la distància interpersonal varia en funció de si pretenem 

tocar a una altra persona sense inclinar-nos ni estirar-nos ja que haurem 

d’estar a una distància molt propera (menys d’un metre) o si tenim intenció 

d’escoltar un xiuxiueig quan la distància haurà de ser d’uns 15 cm aproximats. 

Així que si la distància augmenta entre dues persones que parlen, el to de veu 

anirà en augment i si és pròxima el to de veu serà menor.  

2. La conducta visual forma part del sistema cinèsic. Hi influeix en els següents 

aspectes: 

a. Els canvis en la mirada poden modificar el significat i l’impacte d’un 

missatge. 

b. La mirada intensifica el significat d’un missatge. És crucial per facilitar 

l’estira i arronsa d’una conversa, la coordinació dels torns del moment de 

parlar i el feedback. 

c. La duració i la freqüència en una mirada ens pot indicar motivació i interès 

cap a altres persones com seria l’atracció, amor, la dominància, la 

desaprovació i l’agressió.  

d. La dilatació de la pupil·la  pot ser un senyal d’interès i atracció cap a un 

objectiu visual. 

3. L’expressió facial, igual que la conducta visual, influirà en el sistema cinèsic. A 

més, tindrà repercussió en els següents àmbits: 

a. Els humans seguim els mateixos patrons facials per expressar: l’alegria, la ira, 

la tristesa, la por, el fàstic i la sorpresa. Tot i això, una expressió d’ira no ho 

reflecteix en les faccions facials sinó més aviat en amenaça; igual que un 

somriure no reflecteix alegria sinó predisposició de cooperar i ser amables.  

b. L’expressió facial ens ajuda a emfatitzar i matisar el contingut del missatge. 

També pot proporcionar una forma més diplomàtica d’expressar alguna cosa 

delicada que amb una resposta verbal directe no seria possible. 

4. La postura i el moviment. Els dos formen part del sistema cinèsica i són rellevants 

en els següents aspectes: 
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a. En les interaccions més informals estem més disposats a seure que estar 

dempeus. Per tant, les interaccions asseguts tendeixen a ser més llargues que 

la majoria de interaccions dempeus.  

b. Les postures poden indicar interès respecte i obertura. Una postura tancada i 

rígida com per exemple els braços sobre el pit i les cames juntes és menys 

atractiva que una més oberta i relaxada que convida a la conversa. 

c. Els individus amb més reconeixement i poder tenen un posat més relaxat i 

amb un major control sobre el seu entorn immediat, també es mostren menys 

preocupats per la gestió de la seva conducta. En canvi, els de menys poder 

tenen un major control del seu entorn perquè  han d’estar pendents del seu 

entorn social.  

d. El grau d’inclinació cap a l’altre persona. En les interaccions asseguts, com 

més inclinem el cap en direcció a l’interlocutor demostrem un major interès.  

5. Els gestos. Aquests elements seran la part bàsica i fonamental de l’estudi de la 

cinèsica. Aquests tenen les següents característiques: 

a. Els emblemes són gestos amb un significat verbal específic. Acompanyen el 

nostre discurs i serveixen per emfatitzar i poden variar segons la cultura.  

b. Els Il·lustradors estan vinculats a la parla i mostren allò que s’està descrivint 

verbalment.  

c. Els gestos reguladors estan vinculats al ritme dels comentaris de qui està 

parlant o bé a l’enumeració d’una sèrie d’apartats i ajuden a les persones a 

organitzar el que han de dir.  

d. Els oradors són jutjats com a més dinàmics si fan servir gestos apropiats i en 

el moment precís. En canvi, una persona que rarament gesticula, tendim a 

veure-la com a rígida i inexpressiva.  

6. El contacte corporal. Aquest element, igual que els altres exposats anteriorment, 

formarà part de la cinèsica depenent de la tipologia de contacte però influirà 

estrictament a la proxèmica. Algunes de les característiques són les següents:   

a. És important per mostrar afecte, suport i consol i en tot el que representi tenir 

cura de les necessitats dels altres.  

b. La forma de tocar reflecteix la proximitat en una relació. Quan un polític dóna 

la mà a un altre polític no ho farà de la mateixa manera que si ho fa a una 

amistat.  
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7. Les conductes vocals com el to, el volum, l’èmfasi, el temps del discurs, els errors 

i les pauses són la base de l’estudi del parallenguatge i algunes de les 

característiques d’aquests signes poden representar el següent:  

a. La veu pot reflectir sentiments i reaccions interpersonals. Un to de veu fort 

pot denotar que ens estem discutint. 

b. El sarcasme demostra la importància de la conducta vocal: canviem la manera 

de dir la proposició, el significat de l’enunciat sarcàstic i per tant serà just 

l’oposat que indica el contingut verbal.  

8. Els senyals olfactius poden influir en el nostre estat d’ànim, atracció sexual, por, 

comoditat, entre altres. Aquests no formaran part estrictament de cap dels sistemes 

exposats però sí tindran influència en els quatre en base el context general de la 

comunicació no verbal i com els seus interlocutors es relacionen.  

3.3.2 Funcions dels signes no verbals 

Com ja hem exposat en l’apartat anterior la composició dels diferents signes no verbals 

s’utilitzen de forma simultània amb el sistema verbal per acabar elaborant el missatge de 

la comunicació humana. Però aquests signes seran plurifuncionals i en el mateix moment 

de la interacció podran complir varies funcions. Per aquesta classificació hem fet ús de 

l’obra de Cestero La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en fenómenos 

discursivos como la ironía del 2006, en que defineix perfectament les diferents funcions 

fonamentals d’aquests signes. Les diferents funcions seran les següents: 

a. Afegir informació al contingut o significat d’un enunciat verbal o matitzar-lo 

Com ja hem anat esmentant és impossible elaborar missatges verbals sense elements no 

verbals. Per tant, els signes ens brinden l’oportunitat d’emfatitzar-los i dotar-los de 

contingut. És el que Poyatos elabora en la seva tesi l’ “estructura triple bàsica” [Poyatos, 

1994] on posa de relleu que qualsevol missatge verbal va complementat d’elements del 

sistema del parallenguatge i cinèsica i es complementarà dels elements proxèmics, 

cronèmics, a més de col·locar-se en un àmbit cultural. 

En aquesta funció, Cestero ens ofereix un seguit de sub-funcions per aquelles interaccions 

on s’utilitzen els signes dels quatre sistemes per afegir informació a un enunciat verbal o 

matitzar-lo:  
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1. Especificar el contingut o dotar de significat l’enunciat verbal. El to, la intensitat, 

la major duració d’alguns sons especificaran que es tracta d’una tipologia 

d’enunciat. Per exemple quan responem una pregunta dient “d’acord” estarem 

certificant assentiment. També, els diferents gestos facials amb els que produirem 

l’enunciat podran modificar el missatge. 

2. Confirmar el contingut o dotar de significat l’enunciat verbal. Per exemple quan 

ens donen un regal i sense dir res somriem d’aquesta manera demostrem 

conformitat davant el gest de l’altre interlocutor.  

3. Reforçar el contingut o dotar de significat l’enunciat verbal. Per exemple, fent una 

abraçada mentre emetem un missatge verbal com “m’alegro de veure’t”, estem 

dotant de força i reafirmant el contingut.  

4. Debilitar el contingut o dotar de significat l’enunciat verbal. Per exemple, quan 

somriem i en veu baixa diem “això no és així”.  

5. Camuflar el significat real d’un enunciat verbal. Per exemple quan diem “no passa 

res si no em va convidar a la festa” amb un somriure i fent un moviment de canell 

vertical que portarà la mà a munt i avall. 

b) Comunicar, substituint el llenguatge no verbal 

Anteriorment ja s’ha esmentat que el llenguatge verbal ha d’anar acompanyat de signes 

no verbals, però això no es produeix a la inversa. Alguns signes no verbals de la 

comunicació paralingüística o cinèsica poden comunicar sense necessitat de 

complementar-se amb el llenguatge verbal. Per exemple quan volem expressar a algú que 

marxi: “ Ei Joan pots...(una mirada a la porta i el gest amb les mans de marxar)”. De la 

mateixa manera, es pot comunicar que tenim fred, gana, set o que estem feliços, avorrits, 

nerviosos...mitjançant la combinació de símbols cinèsica i paralingüística i amb el 

complement del llenguatge verbal.  

c) Regular la interacció  

En aquesta funció seran vitals els símbols de la paralingüística i cinèsica. Cal remarcar 

que pràcticament són ells els que regulen i controlen la interacció entre els comunicadors 

ja que una mala gestió d’aquests signes pot suposar la fi de la comunicació. Són exemples 

d’aquests elements: el descens tonal, la pausa, la fixació amb la mirada, l’allargament de 

sons finals per distribuir el torn de paraula, el somriure, els elements quasi lèxics (aha, 

hum, si,...) per recolzar, respirar per reprendre la paraula i la reorganització postural. 
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d) Sanejar deficiències verbals  

Normalment els signes de la paralingüística com (Ee), (Mm), (Hh) acostumen a omplir 

els buits provocats pel titubeig o el dubte. A més, algun gest il·lustratiu pot substituir a 

l’element lèxic que no coneixem o no recordem en el moment de la comunicació. 

 

e) Intervenir en converses simultànies   

Gràcies als sistemes de comunicació no verbal podem mantenir més d’una conversa a la 

vegada i expressar més d’un enunciat de forma simultània, es podran utilitzar d’exemple 

quan estem mantenint una conversa per telèfon i a la vegada li estem dient a la persona 

que tenim al davant amb el que mantenim una altra conversa que s’esperi un moment o 

que la persona del telèfon s’està allargant molt amb gestos de les mans.  

 

3.4 Els sistemes no verbals 

La comunicació no verbal, en termes d’estudi i investigacions sociològiques i 

humanístiques, es sol fragmentar en sistemes diferenciats per tal de facilitar el seu estudi, 

no obstant, en el moment de fer l’anàlisi dels discursos televisius proposats per a la part 

pràctica del treball, integrarem tots els sistemes alhora.  

Els sistemes bàsics de comunicació no verbal són el parallenguatge i la cinèsica, mentre 

que els sistemes de comunicació no verbal culturals són la proxèmica i la cronèmica. 

Aquests sistemes estan integrats alhora per una quantitat indefinida de signes no verbals 

[Cestero: 1999b]. 

D’altra banda, els signes que integren els sistemes no verbals poden comunicar juntament 

amb un o més signes dels altres sistemes de comunicació no verbal donada la dependència 

del llenguatge verbal cap al no verbal.  

3.4.1 La paralingüística  

Es tracta d’un dels dos sistemes bàsics de la comunicació no verbal juntament amb la 

cinèsica ja que els dos sistemes s’activen en el mateix moment que la comunicació verbal. 

El parallenguatge ha estat objecte de nombroses disciplines com la biologia, la fonètica, 

la sociolingüística, entre altres coses això ha provocat una ambigüitat respecte la definició 

concreta d’aquest sistema. Cal comprendre que el parallenguatge intenta encaixar tot allò 

que no transmeten les paraules en termes sonors i vocals així que tot i que l’Enciclopèdia 
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Catalana qualifica el sistema com un “conjunt de fenòmens no estrictament verbals, de 

naturalesa vocal o gestual, que acompanyen l’ús de la llengua i en completen la 

significació” la majoria d’experts de la comunicació no verbal podrien considerar erroni 

l’ús de la terminologia “acompanya” de l’Enciclopèdia entenent que el parallenguatge, 

per ell sol, completa el significat, el pot canviar i té la seva pròpia estructura independent 

del llenguatge verbal. Per tant, pel treball ens cenyirem a la definició de l’expert Fernando 

Poyatos en el seu llibre La comunicación no verbal; II Paralenguaje, kinésica e 

interacción on considera el parallenguatge com “Les qualitats no verbals de la veu i les 

seves modificacions i les emissions independents quasi lèxiques, produïdes o 

condicionades en les zones compreses en les cavitats supraglòtiques (des dels llavis, nas 

i faringe), la cavitat laríngica i les cavitats infraglòtiques (pulmons i esòfag) fins els 

músculs abdominals, així com els silencis momentanis, que utilitzem conscient o 

inconscientment per recolzar o contradir els signes verbals, cinèsica, proxèmics, químics, 

dèrmics i tèrmics simultàniament o alternant amb ells, tant en la interacció com en la no-

interacció”. [1994,28] O, la que ens brinda el professor Mark L. Knapp en la seva obra 

La comunicació no verbal: el cos i l’entorn on  entén el sistema com una “senzilla forma 

de referir-se al cóm es diuen les coses i no al què es diu. Se centra en l’espectre de senyals 

vocals no verbals establertes al voltant del comportament comú de la parla”. Així que 

remarcarem el parallenguatge com un sistema comunicatiu imprescindible i que pot 

condicionar extremadament un missatge. Per exemple, pel simple fet de realitzar un 

silenci en una frase determinada en una interacció comunicativa l’oient pot rebre 

nombroses emocions inesperades com podria ser en el cas de quan una persona acusa a 

una altre d’una assassinat al cinema el missatger diu: “Maria vas ser tu?” i ella respon 

amb un silenci interminable, si aquest missatge es complementa amb signes cinèsica en 

els ulls com un creuament de mirades ferm entre l’acusador i l’acusat i ella acaba baixant 

la mirada donarà una informació molt elevada als espectadors sobre la identitat com a 

assassina sense l’afirmació verbal. Tot i que evidentment l’espectador fins que escolti el 

missatge verbal no tindrà una afirmació segura la intuïció que li haurà transmès els signes 

no verbals seran d’una fiabilitat molt elevada. És en aquest punt on tornem a fer referència 

a la importància de la triple estructura4 ja esmentada en els apartats anteriors de l’autor 

Poyatos.  

                                                
4 És l’estructura del llenguatge verbal, la cinèsica i el parallenguatge com a sistemes dependents que 

s’activaran a la vegada en qualsevol interacció comunicativa. 
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Tanmateix cal fer una identificació de tots els paràmetres de la paralingüística que es 

poden localitzar en un discurs comunicatiu i la seva posterior codificació sobre la 

interpretació que puguin tenir en aquell context per comprendre’l. Aquesta interpretació 

és molt complexa i variada tot i així Poyatos en la seva obra en fa un estudi exhaustiu 

sobre ells que seran la classificació utilitzada pel treball.  

En aquest estudi l’autor divideix els elements influents en la paralingüística en els no 

segmentals entenen tot allò que no és modificable i continuats com les qualitats primàries 

de la veu, els elements qualificadors i els diferenciadors i en segon lloc hi haurà els 

elements segmentals referint-se a aquells elements divisibles, no continuats i discrets que 

seran els alternants (les paraules, els silencis paralingüístics i les posicions estàtiques). 

[1994, Poyatos] 

Per una banda, dins els elements no segmentals s’identifiquen les qualitats primàries de 

la veu que estan altament influïdes per les condicions biològiques (sexe i edat), 

fisiològiques, psicològiques, socioculturals i ocupacionals dels interlocutors. Aquestes 

seran les següents: timbre, ressonància, intensitat, temps, to, camp d’entonació i duració 

sil·làbica.   

a) El timbre és el registre o l’altura musical de la veu que ens permet diferenciar a 

algú molt fàcilment. La percepció social d’aquest pot ser negativa si no s’adequa 

un timbre específic dels interlocutors. A més, segons l’espai geogràfic on es 

resideixi pot variar la intenció d’un timbre elevat (com als països del Sud) o més 

suau (països del nord).  

b) La ressonància és una qualitat orgànica que dependrà d’on ressoni més les 

vibracions de les bandes vocals per la mida i forma de les cavitats nasals, orals o 

faríngia. Si la veu és de caràcter més oral produirà una sensació de sonoritat, 

claredat i rotunditat associada a un home; si és de caràcter més de la faríngia 

transmetrà maduresa en un home i en canvi masculinitzarà la dona, finalment si 

és nasal no serà positiva per cap dels dos gèneres.  

c) La intensitat dependrà de l’esforç respiratori i articulatori. Fàcilment pots passar 

d’un registre tonal a un altre i dependrà del nivell de conversa, la situació social 

en la que es trobi la conversa i els aspectes que es vulguin remarcar del discurs 

per fer ús d’una intensitat més o menys forta o suau.     
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d) El temps o la velocitat de l’enunciat inclou el temps de les síl·labes i s’entén com 

la velocitat en relació de l’emissió successiva de les paraules, les frases i les 

pauses. Hi ha certs aspectes de l’ús del temps que poden determinar certes 

funcions del discurs com seria un temps lent que determinaria ressaltar paraules o 

frases, incertesa, titubeig, amenaça, seguretat en un mateix, dominació,...en canvi 

el temps ràpid s’utilitzaria per animar, mantenir control de la situació, 

impaciència, pressa, etc.     

e) El to és l’aspecte més versàtil de la veu ja que acompanya tots els nostres sons 

comunicatius, pot ser agut o alt i varia en funció de l’idioma i/o la cultura.    

f) El camp d’entonació, s’interpreta com una qualitat i queda reflectida en els altres 

camps però que tot i així se li ha de fer una menció especial perquè en ella es 

demostra la naturalesa de la veu. En aquest camp s’identifiquen el melodiós o el 

monòton segons la impressió que ens doni la combinació de registres, accents i 

pauses.   

g) La duració sil·làbica és una qualitat paralingüística del discurs, la síl·laba es pot 

allargar o escurçar. Allargar l’entonació ens servirà per titubejar, consolar els 

altres, confessar responsabilitat, etc., i si l’escurcem ens servirà per indicar 

impaciència, avisar d’un perill, negar amb irritació, etc.  

h) El ritme, els aspectes treballats anteriorment ens definiran un ritme personal 

durant la parla de cada interlocutor i ens el distingirà entre un ritme suau i un 

agitat.  

En segon lloc, hi haurà els qualificadors o tipologies de veu que estan determinats per 

factors biològics, fisiològics i per variables psicològiques i emocionals que produeixen 

una sèrie d’efectes a la veu controlables o no, percebuts i jutjats socialment segons els 

valors establerts universalment. Aquests seran: control respiratori (espirat o ingressiu), 

control de la laríngia (veu comprimida, de falset, cridanera, ronca, tensa, seca, murmuri 

normal, etc.), control esofàgic, control de la faringe (veu buida, sequedat a la faringe, 

empassant saliva, etc.), control de la velofarínge (veu nasal, ploramiques, veu de 

gemec,..), control lingual (veu palatalitzada, alveoralitzada,...), control labial (distensió 

horitzontal, contracció horitzontal, contracció vertical, llavis tremolosos,...), control de la 

mandíbula, control articulatori (veu hiperarticulada, incorrecció general, veu confusa,...), 

control de tensió (articulació tensa i relaxada) i control objectual. [Poyatos; 1994, 51] 
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Per acabar, en els elements no segmentals trobarem els diferenciadors són aquelles 

reaccions fisiològiques i emocionals que poden funcionar com a modificadors de la 

paraula o com a “quasi-paraules”: el riure (de complicitat, dolor, alarma, etc.), sospir 

(fisiològic, de plaer, nostàlgia, sorpresa, alleugeriment, etc.), esbufegar (per l’esforç físic 

o per l’avorriment), badallar (de cansament o d’avorriment), tos (fisiològic, elogi, 

actitud), singlot (fisiològic, social) i esternut (amb les seves conductes associades a un 

caràcter educat, religiós o supersticiós). 

Per altra banda, dels elements segmentals trobem els alternants que són emissions 

independents com “quasi-paraules”, identificables, classificables fonèticament i 

funcionalment i utilitzades semànticament com les paraules però que la majoria 

necessiten noms i verbs per designar-los, així com representació gràfica: clics, sospirs, 

esbufec sonografies animals, imitacions de sons animals, entre altres. I per acabar, dins 

aquests elements alternants també trobem els silencis, uns elements interactius que no 

podem ignorar ja que parlem pel mitjà de sons que estan limitats i definits precisament 

gràcies als ‘no-sons’ que els precedeixen i els cedeixen l’obertura. 

3.4.2 La cinèsica: moviments i postures corporals 

La cinèsica és el camp que analitza el nostre comportament corporal durant el procés 

d’interacció comunicativa amb un tercer. 

Tot el que es tracta de moviments i posicions adoptades amb el cos humà durant el discurs, 

entrarà dins del sistema d’anàlisi de la cinèsica. Aquest tipus de moviments corporals 

busquen comunicar i/o matisar el significat dels enunciats verbals, en què s’inclou a més 

a més la mirada o el contacte corporal. Els moviments corporals de base psicomuscular 

que posseeixen un valor comunicatiu determinat de manera intencionada, o no, formen 

part de la cinèsica. 

En l`àmbit de la comunicació política, el control i l’ús del sistema de la cinèsica de 

comunicació no verbal incidirà notablement en la percepció del ciutadà. Hi ha alguns 

polítics que desprenen una gran manca d’interès o simplement no tenen gens d’atractiu, 

parlant en termes discursius. Aquest fet és propiciat per la comunicació rígida, sense 

gestos ni moviments corporals que acompanyin a la comunicació verbal. En aquests 

casos, la ciutadania percep la figura del polític de forma negativa, com que no convenç. 
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Així doncs, la comunicació política no es tracta tant sols de cenyir-se al text i, per tant, la 

cinèsica corporal és el fet diferencial d’un bon polític comunicador. 

L’activitat cinèsica es pot percebre de quatre maneres diferents [Poyatos: 1994, p.186-

187]: 

1. Visualment: Mitjançant el sentit de la vista és com, generalment, captem l’acció 

cinèsica de qualsevol part del cos. 

2. Auditivament: Un exemple serien els aplaudiments o fer espetegar els dits de les 

mans. 

3. Tàctilment: En aquest tipus de percepció entren diferents aspectes a analitzar com 

la intensitat amb què ens donem la mà, la temperatura corporal d’aquell moment, 

la suor, etc. Els petons i les abraçades entrarien dins d’aquesta divisió. 

4. Cinestèsicament: Mitjançant la utilització d’un objecte que actuï com a mediador 

i no necessàriament a través del contacte directe entre emissor i receptor, la 

percepció sensorial de les emocions de la persona. 

La manca de contacte visual és un indicatiu que mostra desinterès pel que està expressant 

el nostre interlocutor, encara que pot ser interpretat com un gest de timidesa o 

nerviosisme. En canvi, l’acció de mirar fixament a algú durant un discurs o una 

conversació demostra l’interès que tenim envers el què diu l’altre persona. L’antropòleg 

Edward T. Hall ja va observar que l’acceptació de certes aptituds a l’hora de mirar, 

depenien en moltes ocasions de l’entorn cultural. 

El cos parla a l’interlocutor i alhora fa arribar un tipus  d’informació que les paraules no 

poden arribar a transmetre. Es poden diferenciar fins a tres tipus de categories cinèsiques: 

els gestos o moviments facials i corporals, les maneres convencionals de realitzar accions 

i les postures o posicions estàtiques comunicatives [Cestero: 2006]. Entre les categories 

en què es pot classificar la cinèsica, existeix una relació d’interdependència, ja que cada 

moviment corporal depèn directament del tarannà personal per a dur a terme una acció i 

de la postura corporal que adopta l’interlocutor en un moment determinat. 

a) Els gestos 

Es tracta dels moviments duts a terme per l’ésser humà, mitjançant el sistema psicomotriu, 

que adopten un valor comunicatiu durant una interacció. Generalment distingim dos tipus 

de gestos dins la gran capacitat de moviments físics que pot demostrar l’Homo sàpiens: 
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1. Gestos facials: Realitzats mitjançant els ulls, les celles, el front, els llavis i la boca, 

el nas, els pòmuls i la barbeta. 

2. Gestos corporals: Realitzats mitjançant els peus, les cames, el maluc i el tronc, 

les espatlles, els braços, les mans, els dits i el cap. 

La correlació entre les diferents parts del cos és evident quan es duu a terme una acció 

social, com per exemple la salutació. Es tracta d’una de les accions més comuns entre 

dues persones; l’emblema del vincle social que utilitzem els éssers humans per 

comunicar-nos de forma no verbal, almenys, a la cultura occidental. Durant el procés de 

salutació hi intervé la mirada i el somriure, alhora que la intensitat amb què es dona la 

mà, la inclinació del tronc i la proximitat corporal. Qualsevol matís en la posició o el 

moviment de qualsevol part del cos que intervé en una salutació expressarà un significat 

concret. Val a dir que tots els discursos orals comporten un procés paral·lel de 

gesticulació.  

Existeixen un total de cinc categories de gestos: 

1. Il·lustratius: Són aquells que es produeixen intencionadament i volen substituir o 

reforçar la comunicació verbal. Un gest il·lustratiu seria obrir els braços amb els 

palmells de la mà oberts per indicar les dimensions d’un objecte. 

2. Emblemàtics: Es tracta dels gestos que, igual que els il·lustratius, es produeixen 

de manera intencionada i gaudeixen d’un alt reconeixement social segons el 

context cultural en què es realitzin. Un exemple seria aixecar el dit polze de 

manera vertical per tal de mostrar aprovació i/o suport. 

3. Reguladors: Realitzen la funció de sincronitzar la interacció comunicativa entre 

un o més individus. Per exemple, un gest regulador el duu a terme el moderador 

d’un debat amb el braç quan vol donar la paraula a un dels participants. 

4. Emotius: Els gestos facials que denoten alegria o dolor en serien exemples. Són 

els gestos que reflecteixen les emocions de l’interlocutor durant el discurs.  

5. Adaptadors: Es tracta de gestos que realitzem majoritàriament de manera 

inconscient i reflecteixen aquelles emocions que realment no desitgem mostrar al 

públic. Tocar-se la barba, col·locar-se les ulleres constantment o jugar amb el 

bolígraf serien exemples d’aquesta categoria. 

Així doncs, també existeixen els “microgestos”. Es tracta d’unes expressions facials que 

duren una petita fracció de segon i demostren el sentiment real envers el missatge que 

s’està duent a terme. “Es tracta d’una vàlvula d’escapament que permet a una persona 
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expressar, encara que sigui fugaçment, els seus impulsos o sentiments considerats 

inacceptables” [Davis: 2004, p.70] 

b) Maneres 

Les maneres fan referència a la via convencional que adopta cada persona durant el procés 

de gesticulació corporal. D’altra banda, la influència cultural i els costums locals de 

cadascú intervindrà d’una manera o altra en la producció dels gestos. Pel que fa a l’entorn 

cultural de les persones, podem arribar a notar grans diferències en el procés comunicatiu 

de les persones segons el lloc de procedència.  

Seguint la línia de l’exemple de la salutació de l’apartat anterior, els japonesos tendeixen 

a inclinar el cos arribant a formar gairebé un angle de 90º per tal de saludar a una altra 

persona. En canvi, els habitants crescuts en la cultura occidental mantenen el tors 

totalment alçat a l’hora de saludar. 

c) Postures 

Les postures “son les posicions estàtiques que adopta o pot adoptar el cos humà i, que 

comuniquen activa o passivament” [Cestero: 2006  , p. 63]. Aquests signes i expressions 

de la mobilitat humana representen una actitud comunicativa independent, com per 

exemple els braços oberts en forma de gerra (mans a la cintura) o el braços creuats a 

l’altura del pit (posició de defensa). Tot i així, el significat de les postures que adopta el 

cos humà durant el discurs pot arribar a variar depenent de la postura final dels membres 

del cos implicats en la posició. 

3.3.5 La cronèmica: ús del temps 

Ana Maria Cestero defineix la cronèmica com a “la concepció, l’estructuració i l’ús que 

fa del temps l’ésser humà” (Cestero: 1999 p. 59). 

La gestió del temps és un fet totalment rellevant alhora de dur a terme un discurs i, encara 

agafa més importància si es produeix al mitjà de comunicació televisiu, ja que el temps a 

la televisió és la base sobre la qual es sustenta tota la programació i l’oferta de continguts. 

Com més transcendental sigui un fet, esdeveniment o persona, més espai i temps gaudirà 

a la televisió. A més a més, la cronèmica també es tracta d’un aspecte d’anàlisi de la 

comunicació no verbal que comporta l’estructuració i l’ús adequat dels tempos durant el 

procés comunicatiu de l’ésser humà. El temps, pot comunicar de forma activa quan es 
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complementa el significat dels altres signes comunicatius, o bé passivament quan es vol 

aportar informació de caire cultural. 

Segons Fernando Poyatos, existeixen tres tipus de “temps” per tal d’analitzar el sistema 

cronèmic: el temps social, l’interactiu i el conceptual [Poyatos: 1975 p. 14-16]. 

a) Temps conceptual 

Aquest apartat integra les creençes relacionades amb el temps que tenen les diferents 

cultures i els hàbits de comportament d’aquestes. Aquesta característica temporal 

expressa el grau d’importància i el valor que se li atorga al temps, així com la divisió en 

segons, minuts, hores, dies, etc. A més a més, aglutina els hàbits culturals relacionats amb 

la puntualitat i la impuntualitat (valor que s’atorga a cada acció segons la cultura) i la 

influència del temps en l’acció humana tal com realitzar més d’una acció a la vegada o la 

planificació del temps.  

     b)  Temps social 

És el que depèn directament del temps conceptual i es caracteritza per mostrar l’ús del 

temps en les activitats socials. Les activitats rutinàries com el temps dedicat a la ingesta 

(esmorzar, dinar), el temps dedicat als ‘meetings’ socials (visites, reunions) i tots els altres 

tipus d’activitats que incloguin la relació social. 

    c)  Temps interactiu 

Es qualifica com a “interactiu” quan s’utilitza el temps com a reforç o especificació dels 

altres tipus de signes comunicatius, especialment informatius. Un exemple bastant 

il·lustratiu d’aquest signe cronèmic seria allargar una abraçada entre dos subjectes durant 

més d’un minut; en aquest cas arribaríem a la conclusió que una abraçada duradora 

expressa un gran afecte vers l’altre persona. 

Pel que fa al llenguatge verbal i la relació amb el temps interactiu, un exemple de la 

utilització dels signes cronèmics seria allargar en el temps l’expressió “No vull”. En 

aquest cas, l’increment de la duració durant la pronunciació de les síl·labes en qüestió 

augmenta la sensació de negació, així com si l’expressió s’expressa de forma ràpida es 

sol restar importància.  

2.3.4 La proxèmica: Relació de l’espai  
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La proxèmica, pel que fa a l‘àmbit comunicatiu, és el sistema de comunicació no verbal 

que engloba l’anàlisi de l’entorn immediat que envolta els subjectes durant una interacció 

comunicativa, així com la disposició dels elements que es troben dins la pròpia escena. 

El sistema proxèmic està conformat pels hàbits relatius al comportament, en l’ús i la 

distribució de l’espai físic i la distància entre els interlocutors. La distància configurada 

entre dues persones durant una interacció ve determinada, en la majoria dels casos, per 

aspectes culturals [Cestero: 2006].  

La definició que hem emprat anteriorment per definir el terme “proxèmica”, mitjançant 

el contingut de l’enciclopèdia catalana, ens acosta bastant a la visió que tenia Watson 

[1972] del concepte, ja que es centra més en la manera com els éssers humans estructurem 

i utilitzem l’espai. A més a més, aquest autor aporta una classificació del tipus d’espais i 

incideix de forma més directa en el procés d’interacció humà, cosa que ens facilitarà el 

posterior anàlisi de vídeos.  

La proxèmica interaccional és el terme emprat per designar diferents tipus de relacions 

entre dos subjectes. Per exemple la conversa, l’entrevista laboral o la conferència. Dins 

d’aquest àmbit comunicatiu trobem una sèrie de signes que ens ajuden a reforçar, 

modificar o substituir altres tipus de signes verbals o no verbals. Així doncs, a través de 

la cultura s’estableixen les distàncies entre els membres d’una comunitat.  Allunyar-se 

d’una persona amb qui estem mantenint una conversa pot demostrar un sentiment de 

rebuig o malestar envers l’altre, així com mantenir una distància curta significaria 

comoditat o confiança si ens centrem en la cultura comunicativa occidental. La relació 

amb l’espai és constant i juga un paper molt important a la vida quotidiana. Quan ens 

trobem un persona desconeguda en una ordenació espacial tancada, tal com un ascensor, 

es realitza un esforç per mantenir la distància personal i el cos realitza moviments rígids 

evitant el contacte visual en la majoria dels casos. 

Edward Hall va establir una triple classificació dels espais: fixe, semi-fixe i informal. 

1. Espai Fixe. Integra tots aquells elements que són inamovibles, com els edificis. A 

més a més, també engloba el comportament (norma social) que es duu a terme en 

cada tipus d’edifici com els hospitals, la biblioteca, etc. 

2. Espai semi-fixe. Es tracta de l’espai que integra un seguit de ítems o objectes els 

quals es pot modificar la seva posició estàtica, són mòbils. El mobiliari i l’utillatge 
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d’una oficina o un despatx determinaran la fluïdesa o la incomoditat d’una 

interacció comunicativa. 

3. Espai informal. És l’espai que busca l’interlocutor per sentir-se còmode amb el 

receptor. Segons la situació o tema que s’estigui tractant, els emissors adoptaran 

una distància concreta amb els receptors. 

Així doncs determinem que el sistema proxèmic és el mètode, generalment determinat 

per la cultura, que ens ofereix la oportunitat d’interpretar el significat entre la distància 

de l’emissor i el receptor, amb totes les connotacions que pot oferir l’espai i els elements 

interactius on es realitza el discurs.  

 

2.3.5 Escenografia i símbols 

Considerem que l’escena en què es realitzen els missatges institucionals dels personatges 

polítics que analitzarem són de notable rellevància, ja que darrera de la persona podem 

trobar objectes i símbols amb un significat que pot complementar el del contingut 

discursiu i mostrar alguna mena d’intenció envers l’espectador. L’escenografia en què es 

duu a terme el discurs, la qual ha estat preparada prèviament, pot oferir a l’espectador un 

seguit de missatges subliminals, o no, que puguin arribar a condicionar la percepció del 

missatge global. De fet, tal com indica la catedràtica de periodisme Teresa Velázquez, els 

escenaris conformen marcs en què es representa l’actualitat política i es dona a conèixer 

la interpretació ideològica dels polítics. Aquests mateixos escenaris són caracteritzats 

com espais públics institucionals i legitimats pel procés democràtic. Així doncs, el 

llenguatge no verbal dels comunicadors estarà fortament condicionat per l’entorn en què 

duran a terme l’activitat [Velázquez: 1999]. 

L’escena on es desenvolupa el discurs pot ser un missatge constant a l’espectador, ja que 

el recinte no es mou de lloc, amb independència dels moviments que pugui arribar a 

realitzar la persona que està comunicant. El director d’imatge de l’equip polític és qui 

jugarà un paper fonamental en la preparació de l’escena en què es duu a terme el missatge, 

des dels aspectes més formals de la figura política (vestimenta) fins als objectes que 

complementen l’espai físic del discurs. 

Els plans de la càmera, en els discursos televisius, també es poden identificar amb un 

significat concret. Per exemple, el missatge institucional que va realitzar el Rei Felip VI 
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el passat dia de Nadal (25/12/2017), que es va emetre en directe per la majoria de cadenes 

de televisió nacionals, es va fer mitjançant un pla lleugerament contrapicat per donar una 

sensació de superioritat davant la figura del monarca, segons declaracions de l’analista 

política Patrycia Centeno al programa radiofònic ‘Estat de Gràcia’ [Catalunya Ràdio - 

27/12/2017].  

Una llum tènue, una porta oberta o una porta tancada, una obra d’art o, fins i tot, unes 

figures col·locades estratègicament poden ser objecte d’estudi per al significat i la 

intencionalitat del missatge que ens vol oferir el polític. S’ha de tenir en especial 

consideració que existeixen alguns objectes el significat dels quals és compartit per un 

col·lectiu o una comunitat sencera i, per tant, es converteixen en elements simbòlics. Un 

objecte simbòlic clau que pot causar molta polèmica és la bandera de la nació. Les 

banderes són un objecte de vital importància per a transmetre informació i apel·lacions al 

sentiment humà que li genera una identitat. Al mateix discurs de nadal del rei Felip 

s’utilitza la bandera com a reiteració política de la nació espanyola, ja que és evident que 

la persona que realitza el missatge és el cap de l’Estat espanyol i per tant se sobreentén 

que es tracta del màxim representant d’Espanya, segons Patrycia Centeno. 

En altres ocasions, l’espai escollit per a dur a terme un discurs polític és part vital del 

missatge i rebrà un fort impacte a la població només pel fet d’escollir un lloc determinat 

amb un objectiu concret. Un dels exemples recents seria el discurs de cap d’any que va 

realitzar el president de la comunitat autònoma d’Aragó, Javier Lambán (PSOE), al 

Monestir de Sixena; un espai molt simbòlic per la batalla política i judicial que, fa uns 

mesos, va obligar a traslladar les obres d’art que es trobaven al museu de Lleida en el 

context de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. A més a 

més, el discurs de Lambán estava carregat de contingut polític referent a l’actualitat 

catalana. D’aquesta manera, i tal com ens ho expressa Maria Dolores Cáceres, “la 

percepció del medi on transcorre l’activitat política pot provocar sentiments de plaer, 

estimulants i agradables, o inquietants, de comoditat o disgust” [Cáceres 2003: p. 230]. 

Per tant, podem determinar una vegada més que, en nombrosos discursos de l’esfera 

política, l’escenari és la part essencial del missatge. 

  



 
 

 

39 

 

3. La comunicació política 

El concepte de “comunicació política” és relativament recent tot i que l’estudi de la 

comunicació política és una disciplina que es remunta als clàssics amb Aristòtil i el seu 

llibre La Retòrica i La Política no ha estat amb el pas dels segles que s’ha establert com 

una disciplina d’estudi sociològic i psicològic pel món polític i comunicatiu. Així que, la 

disciplina es comença a concebre com a un objecte d’estudi pel món comunicatiu i polític 

fins a mitjans del segle XX un cop finalitza la primera guerra mundial i arriba “el 

desenvolupament de la premsa de masses que obre la possibilitat per la propaganda i 

l’adoctrinament. Per entendre el concepte de la comunicació política ens basarem en la 

definició elaborada pel sociòleg Dominique Walton que la descriu com “l’espai en que 

s’intercanvien els discursos contradictoris dels tres actors que tenen legitimitat per 

expressar-se públicament sobre la política: els polítics, els periodistes i l’opinió pública a 

través dels sondejos” [Walton, 1998:p.31], és en aquesta afirmació on es fa palesa la 

relació de dependència entre els mitjans i la comunicació política. Aquestes dues esferes 

treballen en l’opinió pública, amb uns interessos concrets i molts cops supeditades l’una 

de l’altra, és a dir per comprendre els inicis dels vincles entre la comunicació i la política 

cal remarcar que la comunicació política s’ha enfocat en l’intercanvi de discursos entre 

els polítics fins que ha vist l’oportunitat d’incidir en els mitjans de comunicació massius 

i d’aquesta manera una influència directe vers l’opinió pública [Reyes, Maria Cristina; 

O’Quínn, Antonio; Morales, Juan Miguel; Rodríguez, Eduardo; 2011] i per tant la política 

i la comunicació han estat font d’afinitats i d’inversió mútua.  

Per Walton la interacció entre la política, la informació i la comunicació és natural i són 

elements fonamentals per garantir i desenvolupar el funcionament dels sistemes polítics 

democràtics (1998). Tanmateix, la definició de Walton no és l’única sobre la comunicació 

política l’expert Óscar Ochoa considera que el procés de la comunicació política 

“consisteix fonamentalment, en l’intercanvi de missatges d’orde polític, entre emissors i 

receptors. Aquests papers els poden desenvolupar de manera indiferent o simultàniament 

pel govern i el ciutadà en un marc del sistema social” [Ochoa, 1999: p.19]. A més, l’autor 

amplia el concepte remarcant que la comunicació política a desenvolupat diversos papers 

depenen del sistema polític i en el cas del democràtic ocupa un rol central en els seus 

processos, ja que permet la retroalimentació entre els diversos actors polítics. 
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En conclusió, la comunicació política cerca la difusió dels missatges polítics d’actors com 

les institucions o els governants i aquests faran ús de les diverses plataformes 

comunicatives com els mitjans de comunicació o les xarxes socials per difondre el seu 

missatge i d’aquesta manera informar i crear opinió pública. 

3.1 El discurs polític 

Un cop hem desglossat els aspectes rellevants de la comunicació política pel treball ens 

centrarem en la línia del discurs com un element de transmissió intern de la comunicació 

política. És a dir, l’ús de l’oratòria de com un element de persuasió i d’intercanvi 

d’opinions és un dels fonaments de la política i, sobretot, de la comunicació política però 

aquests actors fan ús del discurs com un element de difusió.  

Els autors Laclau i Mouffe proposen una concepció del discurs com una totalitat resultant 

de la interrelació entre elements que configuren un sistema de significats, el qual - a la 

vegada- determina la comprensió que els individus han fet a través de la seva feina en la 

societat i a prop de la seva pròpia acció política [menció a Correa i Dimaté: 2011]. És des 

d’aquesta perspectiva que l’analista del discurs buscarà les formes de conducta dels seus 

interlocutors per tal de poder desenvolupar el context que ha portat a elaborar aquella 

interacció comunicativa i els significants que la conformen. Però aquesta perspectiva del 

discurs entenent-la com una configuració de significants o d’ “allò que és dit per uns 

actors determinats” i en el cas del discurs polític “allò que és dit pels polítics o les 

institucions com a forma de fer política” [Van Dijk, 1999: p.12, 24] és una forma 

d’entendre el discurs com una configuració única del llenguatge verbal, mentre que des 

d’una perspectiva més general del discurs com a forma de transmissió d’un missatge i 

una ideologia també hi entra la comunicació no verbal en la què es basa el nostre treball 

i l’hem anat desglossant en els apartats anteriors. Aquesta comunicació no verbal és una 

altre evidència que es podria complementar en la descripció del discurs que realitza 

l’autora Ariadna Gil i l’Anna Vitores recull en el seu llibre Comunicació i Discurs de 

l’experta  Vivianne Burr: [Gil i Vitores, 2011: pàg.93] 
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Un discurs fa referència a una série de significats, metàfores, representacions, imatges, 

històries, afirmacions, etcètera, que, d’alguna manera produeixen col·lectivament una 

determinada versió dels esdeveniments. 

V.Burr (1995). Introducció al construccionisme social. 

(pàg. 55). Barcelona:Proa, 1996. 

Si en la descripció que ens ofereix Burr hi afegíssim el complement de la comunicació 

verbal i entenguéssim aquest concepte del discurs com “un conjunt de pràctiques 

lingüístiques concretes relatives a un determinat context històric” [Gil i Vitores, 2011 

pàg 91] ens sortiria la definició dels discursos que analitzarem durant el treball. Uns 

discursos elaborats per uns líders polítics en un context històric determinat i amb unes 

estructures lingüístiques, paralingüístiques, cinèsiques, proxèmiques, cronèmiques i 

escèniques determinades. 

3.2 El líder polític 

Els emissors de la comunicació política seran tant rellevants com el discurs que elaboraran 

i les plataformes amb les que el difondran. Per tant, la figura del líder polític durant el 

procés de comunicació serà vital en la transmissió del missatge i la seva elecció es regeix 

per un conjunt de qualitats que no sempre serà la més adequada. Per enfocar les qualitats 

o els aspectes personals dels líders el més important serà delimitar i observar el conjunt 

d’aspectes físics,  nats o adquirits, que posseeixen els líders i identificar les qualitats i 

habilitats que es necessiten per ser-ho, el teòric Michels va elaborar el llibre Els partits 

polítics on assenyalava el talent oratori, la força de voluntat, la solidesa ideològica, la 

confiança en ell mateix, la bondat de l’ànima i el desinterès [Michels, 1962] com a 

característiques del lideratge. Però no totes aquestes qualitats es podran valorar igual 

segons la situació en què es el líder es desenvolupi, és a dir les diverses situacions 

potencials exigeixen diverses classes de líder [Northhouse, 2001].  

En conclusió, el líder ha de ser una persona que transmeti confiança i sinceritat però amb 

unes credencials que li atorguin el grau d’autoritat necessari per generar la seva pròpia 

zona de confort on desenvolupar-se. A més, s’espera que el líder es preocupi per la 

societat en el seu conjunt, “tingui sensibilitat per captar el que la gent vol i accepti la 

voluntat com l’orientació bàsica de les seves accions”. [Hernández, 2008: p 875] 
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3.2.1 El líder en l’audiovisual  

Un cop el líder està escollit s’ha de veure l’encaix en els mitjans de masses i les seves 

habilitats comunicatives en ells. Actualment, la televisió és el mitjà més utilitzat per la 

societat juntament amb les xarxes socials tant per informar-se com per entretenir-se. Tot 

i que l’ús de la televisió ha anat minvant al llarg dels anys encara és el mitjà on s’emeten 

els missatges de caràcter  més institucional i rellevant en directe. Així com es van emetre 

els discursos de Mussolini i Hitler durant la Segona Guerra Mundial, el famós discurs de 

Martin Luther King a l’arribada a Washington després de la Marxa per la Llibertat i el 

Treball i el discurs de Fidel Castro a l’ONU, actualment també hem tingut emissions de 

missatges institucionals com els que s’analitzen al treball.  

Aquesta figura del líder tindrà molta més importància en els processos democràtics on hi 

ha televisió. Un partit polític que vol comunicar uns aspectes, ha de centrar tot el seu 

focus de comunicació en aquella persona ja que, si el centra en varies generarà un discurs 

difós i poc concís. El líder “entra a la pantalla sense demanar permís i quan ho fa el 

telespectador, futur votant, pot estar prenent-se el cafè, amb els seus fills sopant o netejant 

a casa. D’aquí que el to del líder serà familiar” [Hernàndez, 2008: p.877]. Per tant, el líder 

utilitzarà el mitjà televisiu per mostrar-se de forma més positiva vers la societat, buscarà 

captar tota l’atenció mitjançant la imatge i buscarà la manera de semblar més atractiu pel 

seu voltant.  
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5. Anàlisi dels discursos 

5.1 Felip VI de Borbó (03/10/2017) 

El dia 3 d’octubre de 2017 el rei Felip VI realitzava el seu primer discurs no programat 

de la seva història com a monarca de l’Estat espanyol. Els esdeveniments protagonitzats 

per la mobilització popular i les forces de seguretat de l’Estat durant el referèndum de l’1 

d’octubre van portar als líders de les associacions civils i sindicals a convocar una jornada 

d’aturada general el 3 d’octubre. La reacció de la casa reial en relació als esdeveniments 

que van marcar les tendències d’aquelles dates fou un missatge excepcional del cap de 

l’Estat la nit del 3 d’octubre. És en aquest context que el rei va elaborar un discurs de 6 

minuts de duració que s’utilitzarà per l’anàlisi. En general, es tracta d’un discurs bastant 

treballat i preparat amb anterioritat, així doncs, el discurs preparat no oferirà, parlant en 

termes quantitatius, la riquesa en signes no verbals que et pot oferir una conversació més 

espontània. Si bé el contingut verbal del missatge anava dirigit al conjunt de la població 

espanyola, el llenguatge no verbal expressava el sentiment intern del rei envers els 

responsables polítics del procés independentista i, per tant, la comunicació no verbal es 

dirigeix més acuradament a les autoritats catalanes.  

El missatge parlava de la “deslleialtat inadmissible” que havien professat les autoritats 

catalanes a l’hora de donar validesa al referèndum en un discurs ple de referències a la 

unitat d’Espanya i en la “legítima defensa” dels poders de l’Estat per tal d’aturar 

“l’inacceptable intent d’apropiació de les institucions històriques de Catalunya” que, 

segons el monarca, estan protegides per la Constitució Espanyola. La intervenció de Felip 

VI fou emesa per a tota la población de l’Estat, però el destinatari principal va ser el 

llavors President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el màxim representat polític de 

Catalunya. Així doncs, el missatge pretenia destacar la greu situació en què es trobaven 

les institucions i l’esfera política espanyola pel que fa al debat territorial. 

Cal destacar que el discurs gira al voltant dels “incompliments de manera conscient i 

deliberada” del govern de la Generalitat i la conseqüent “fractura de la societat catalana”. 

A més a més, el rei tracta el tema de manera que vol fer entendre que l’actuació dels 

dirigents catalans pot posar en alt risc l’estabilitat econòmica i social, tant de Catalunya 

com de tot l’Estat espanyol. Igualment es vol referir, amb un missatge de tranquil·litat i 

confiança, als ciutadans de Catalunya no independentistes “que viuen amb tristesa aquests 
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esdeveniments”. Finalment, Felip VI llença un missatge de compromís de la Corona amb 

la unitat d’Espanya, la Constitució i els poders de l’Estat. 

5.1.1 Anàlisi de la comunicació no verbal de Felip VI 

Paralingüística 

En primer lloc, farem un desglossat del paralingüísme i ens basarem amb el quadre 

d’anàlisis [Annex 1] on ja s’han dividit els elements segmentals i els segmentals amb les 

seves característiques pertinents.  

En general, tots els elements segmentals ens porten a determinar que es vol elaborar una 

veu contundent, greu i serena. Tanmateix, la ressonància és oral, el temps és lent i el camp 

d’entonació monòton això genera un discurs fàcil d’entendre i fluid però també provoca 

que  sigui feixuc i poc pròxim. A més, el rei tendeix a allargar les síl·labes i a fer ús d’un 

ritme molt suau tot i que quan es refereix a aspectes que s’interpreten com a rellevants en 

el context com la democràcia, el compliment de la Constitució, la divisió social de 

Catalunya el seu to és més ferm i s’agita el ritme per tal de captar l’atenció de l’espectador 

i d’aquells catalans que no se senten identificats amb aquests aspectes de l’Estat espanyol. 

D’aquesta manera crea una figura supremacista pels seus poders constitucionals i 

incidència en la vida política espanyola. 

També hi ha certs moments en què trenca les paraules per les síl·labes, com per exemple, 

quan diu romper el Estado de forma i-nad-mi-si-ble o alenteix el trencament sil·làbic per 

donar-li notorietat i un èmfasi especial a la paraula. És vital destacar en els aspectes 

segmentals el control respiratori ingressiu, en molts moments el monarca agafa aire en un 

sentit de donar-se marge i pausa per parlar ja que, els nombrosos espais de silenci entre 

paraules per pausar el discurs i fer-lo entenedor no volen ser un espai ingressiu sinó de 

tramesa de serenitat i control de la situació, per tant necessita uns altres espais per respirar. 

Referent a les tipologies de control que determinen unes qualitats de la veu podem definir 

que la del rei és nasal i alveoralitzada, dins l’estàndard. Però hi ha un aspecte que li genera 

dificultats ja que,  el rei té certs problemes amb les paraules alveolars fricatives això 

produeix que no sempre tingui un camp entonatiu agradable i de fàcil comprensió quan 

pronuncia aquestes lletres i és per aquest motiu que durant un discurs on s’ha de mostrar 

incident i entenedor necessita que la comprensió sigui lleugera i molt vocalitzada. Aquests 

aspectes li provoquen una constant sequedat, donada també pel nerviosisme, i això farà 
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que es llepi els llavis, per humitejar-se la boca, en diverses ocasions durant el discurs. 

Aquesta pràctica es va accentuant a mesura que avança el discurs pel cansament i l’esforç 

del monarca en complir els requisits que demana un discurs d’aquestes característiques. 

A més, també reflectirem el discurs com hiperarticulat i tens en molts espais. Ja per 

finalitzar, destacarem la inexistència d’alguns elements segmentals com el somriure o el 

sospir això denota la tensió del moment i la poca complicitat que vol donar el monarca. 

Quan a elements no segmentals a destacar en el paralingüisime el més rellevant és el 

silenci. Felip VI utilitza aquest element permanentment  ja sigui per donar força al seu 

discurs, per alentir-lo i/o per generar expectativa del que dirà.  

En general els elements paralingüístics són escassos en el discurs ja que està molt treballat 

i vigilat perquè no hi hagi cap error ni titubeig per part del locutor a més té el Telepromter 

que li permet centrar-se més en controlar qualsevol dels moviments que es generin fora 

de la comunicació verbal . Tot i això, al final del discurs es nota el cansament del rei ja 

que en dues ocasions se li genera diversos falsets en la veu a causa del permanent control 

de la laringe. Un dels moments és pràcticament al final quan demana als catalans que 

s’expressin mitjançant la Constitución y la democracia. Cal remarcar que en general el 

discurs està molt treballat i les incorreccions en la veu no són la dinàmica ja que, manté 

la constància amb les mateixes qualitats de la veu en tot moment.  

Cinèsica 

Pel que fa l’anàlisi de l’àmbit cinèsic del discurs, basat en els estudis de Paul Ekman 

(FACS) que esmentem a la pàgina 15 de l’apartat de teoria, en general, observem en el 

monarca un llenguatge gestual poc habitual en ell, molt més enèrgic i ferm en comparació 

als parlaments que està acostumat a realitzar en públic, ja que les seves aparicions 

anteriors demostren que, generalment, el rei és una persona de gestualitat serena i prudent. 

Així doncs, destaca especialment l’activitat reiterada de les extremitats superiors i la 

mobilitat cranial.  

Primerament, cal destacar la forma d’adreçar-se a l’espectador mitjançant un moviment 

constant de les extremitats superiors, encara que durant una bona part de l’emissió manté 

les mans suaument recolzades sobre la taula, de manera que mostra serenitat i 

tranquil·litat. Alhora manté una postura del tronc majoritàriament alçat i estable. 
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Les mans són la part del cos del rei que ens aporten més informació gestual des del 

començament del missatge institucional. Un dels gestos corporals que va repetint al llarg 

de l’emissió consisteix en assenyalar amb el dit índex de la mà dreta a la càmera, la qual 

cosa mostra una actitud autoritària i hi ha constants senyals d’advertiment envers el 

col·lectiu al què es vol referir en el seu missatge. Un exemple es produeix quan pronuncia 

“El autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y su Estatuto de Autonomía” 

per posar èmfasi en què la legitimitat de les institucions d’autogovern catalanes emana de 

la pròpia Constitució Espanyola que, segons el monarca, els governants independentistes 

han menyspreat amb el referèndum d’autodeterminació (veure quadre 1). Aquest gest el 

combina amb un moviment que mostra l’obertura i el tancament de la mà de forma 

vertical (veure quadre 2) i es va repetint al llarg del discurs, com si agafés un bolígraf, 

quan es refereix a les lleis i evoca les escriptures de la Constitució. 

Un altre gest destacat a la vegada que insòlit en el llenguatge corporal del monarca són 

els punys tancats (veure quadre 3); els quals demostren una senyal inequívoca de fermesa 

que es produeix quan parla dels “principis democràtics forts i sòlids” de l’Estat espanyol 

i del seu “compromís a l’enteniment i la concòrdia dels espanyols i a la unitat i 

permanència d’Espanya”. Aquest gest pretén recalcar notablement el missatge del rei de 

lluita i compromís democràtic de les institucions espanyoles, que ell mateix representa, 

amb la ciutadania. Normalment el sentiment de la ira es pot identificar fàcilment amb els 

gestos facials, però en aquest cas, si bé no ho expliciten els gestos que realitza amb la 

cara, el monarca canalitza el sentiment mitjançant les extremitats. 

Mou el cap de manera horitzontal (dreta-esquerra) en els instants en què expressa les 

actuacions fora de la llei per tal d’atorgar-li al discurs un sentit extra de negació i, alhora, 

desaprovació per com han actuat les autoritats de Catalunya. D’altra banda, quan parla de 

concòrdia i enteniment entre els ciutadans espanyols assenteix alhora que manté els 

braços lleugerament oberts i les mans obertes professant un missatge integrador (veure 

quadre 4). Aquest gest el realitza de manera similar en determinats moments del discurs; 

també quan parla sobre la conducta de la Generalitat deixa entreveure amb el mateix gest 

un sentiment de tristesa pels esdeveniments ocorreguts. 

Durant la segona part del discurs (del minut 4 al minut 6) el rei ja es mostra més còmode 

i reflecteix les emocions amb menys control que el què professa durant la primera part 

del discurs. Un exemple més de comportament no verbal es produeix quan diu “creemos 
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en nuestro país y nos sentimos orgullosos”. En aquest moment el monarca desprèn una 

intensitat superior en l’èmfasi del discurs que ho acompanya amb el gest d’assenyalar-se 

a sí mateix amb els dits tancats i junts (veure quadre 5). La pretensió d’aquest gest 

consisteix en incloure’s a la seva pròpia figura i a la totalitat de la ciutadania espanyola 

l’orgull de ser espanyol. 

Pel que fa als gestos facials observem com es manifesta un cert sentiment suavitzat d’ira 

al llarg del discurs, sobretot mitjançant els moviments d’ulls, celles i llavis.  

La manifestació del sentiment de la ira es produeix, sobretot, quan posem en tensió les 

parpelles i és així com es comporta el monarca durant el discurs, encara que cal destacar 

la influència del focus de llum que apunta directament a la cara i pot resultar una mica 

molest durant la lectura de telemprompter. En qualsevol cas, el rei tenia els ulls empetitits 

i en tensió durant la major part del discurs (veure quadre 6), cosa que indica un sentiment 

d’ira controlada que es pot arribar a interpretar mitjançant l’observació dels gestos facials. 

Un altre fet significatiu que reafirma el sentiment controlat d’ira es produeix quan, en 

nombroses ocasions del discurs, el monarca estreny els llavis després de les pauses que 

realitza entre les parts del missatge (veure quadre 7). Dels 6 minuts de duració que té el 

discurs del rei, a cada minut realitza una mitjana de 8 petites pauses en què fa l’acció 

d’estrènyer els llavis. Val a dir que aquest fet també pot ésser propiciat per la sequedat 

bucal provocada pel nerviosisme en un moment determinat. 

Proxèmica 

En tercer lloc, farem l’anàlisi de la proxèmica. En aquest cas la relació espai i interlocutor 

és molt limitada ja que estem parlant d’un discurs que es reprodueix des dels mitjans de 

masses i que per tant la comunicació és unidireccional amb un nombre elevat 

d’espectadors expectants en veure’l. Aquests elements provoquen que la proxèmica 

estigui bastant limitada i sigui un dels sistemes que menys informació sobre la 

comunicació no verbal i el discurs ens doni a l’anàlisi. Tanmateix, basant-nos en la divisió 

dels espais de T-Hall que s’ha fet en el marc teòric d’aquest treball  [pàg.32] podríem 

determinar el despatx com un espai semi-fixe ja que els objectes que l’integren poden 

ésser modificats segons el context en que es desenvolupi l’intercanvi comunicatiu. És a 

dir, els mobles i la distribució del despatx estan fets perquè el rei se senti còmode, sigui 

directe, sobri i reflecteixin el moment de compromís que està tenint amb els ciutadans 
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així que per aconseguir això s’han escollit uns mobles neutres perquè no li treguin 

protagonisme al rei d’una tonalitat totalment neutre com els marrons i en l’espai hi ha 

molt pocs elements i/o objectes. Tot i així, hi ha un element rellevant com és el portàtil; 

aquest el té al seu costat a una distància suficient com perquè no l’utilitzi però si vol 

estirant el braç podria fer-ho, mentre que a les seves mans també te uns papers demostrant 

la mobilitat i adaptació d’aquest espai semi-fixe.  

Cronèmica 

En quart lloc, trobem la cronèmica. La gestió i l’ús del temps que duu a terme el rei Felip 

VI és adequada per arribar amb interès a la ciutadania sense provocar una sensació de 

cansament temporal i fa un recorregut comunicatiu de gairebé 6 minuts.  

Encara que, cal destacar que, donat el gran interès general per les reaccions polítiques als 

fets de l’1 d’octubre, els tempos establerts en la duració dels missatges institucionals no 

influeixen en gran mesura en l’interès de l’espectador, ja que es tracta de la temàtica i la 

tendència principal del moment. 

En comparació al tradicional missatge de Nadal, que en l’última ocasió fou de més de 10 

minuts, el monarca ha optat per realitzar un missatge més aviat breu si analitzem el temps 

transcorregut des de l’òptica de temps tradicional dedicat als missatges institucionals del 

rei. De fet, aquest aspecte no verbal adopta un caràcter excepcional, ja que es tracta d’un 

discurs insòlit per a un fet insòlit en la història recent d’Espanya i Catalunya.  

Així doncs, no hi ha cap precedent en la realització dels tempos d’aquests tipus de 

comunicacions excepte el missatge que va dur a terme el seu predecessor, Joan Carles I, 

durant el cop d’Estat del 23 de febrer de 1981 que, amb prou feines, va sobrepassar el 

minut i mig de duració. 

Un exemple que reflecteix un signe cronèmic es duu a terme en l’instant en què el rei 

pronuncia la frase “que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña”, 

concretament, realitza una dilatació temporal en la pronunciació de la paraula 

“ilegalmente”, per tal d’atorgar-li èmfasi i que el receptor pugui captar el seu significat 

de forma més efectiva. De la mateixa manera, realitza un allargament temporal en la 

pronunciació de la paraula “inadmisible” dins la frase “demostrando una deslealtad 

inadmisible”. 
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Escenografia i el líder  

En cinquè lloc, arribem a l’anàlisi sobre l’espai i el vestuari amb el que Felip VI va escollir 

dirigir-se a la ciutadania. Aquest lloc va ser el seu despatx del Palau de la Zarzuela 

entenent-lo com un lloc de feina institucional,  la  posada en escena era molt austera i es 

veia el rei en un pla mig de càmera bastant tancat amb el seu escriptori al davant i diversos 

elements que anirem desengranant seguidament.  

Primer trobaríem les banderes, en els discursos de Nadal anteriors només s’havia col·locat 

la bandera de l’Estat espanyol  però en aquest cas també s’hi ha col·locat l’europea. 

Aquest gest és molt significatiu perquè vol recordar a la població catalana el rol de 

superioritat de l’Estat espanyol dins Europa gràcies a la pertinença a la UE i, per tant el 

seu recolzament en el conflicte. Segon, al despatx del rei sempre hi ha el quadre de Carles 

III però en el vídeo l’enquadrament és tant tancat que just darrera del rei únicament es 

veuen les cames de Carles i un objecte a les mans que sembla una “porra” de policia. Això 

és controvèrsia ja que, desprès de la repressió policial durant el Referèndum s’esperava 

una posició de censura vers aquestes actuacions per part del rei i, en canvi, va ser el 

contrari i no únicament això sinó que la repressió apareix de forma simbòlica en el discurs. 

Tercer, hi ha els papers escrits i el portàtil sobre l’escriptori. La presència entre els dos 

elements busquen contraposar la idea  tradicionalista (papers) amb la modernitat (el 

portàtil), una manera de simbolitzar que el rei està tant present en la història antiga com 

en l’actual. Ja per acabar, farem referència al vestuari del monarca. Per l’ocasió escull un 

vestit negre molt formal i una camisa blanca amb la que ressaltarà la corbata. La corbata 

és de color vermell, concretament grana, que s’associa a Espanya; aquesta l’havia utilitzat 

en altres ocasions com partits de futbol però mai en un discurs institucional - en els de 

Nadal acostuma a utilitzar-ne de color blau i amb diferents dibuixos o decorats. D’aquesta 

manera, un cop més, remarcava l’excepcionalitat de la situació i l’orgull nacional del 

sobirà vers el perill d’una rebel·lió. 

Finalment, trobaríem l’anàlisi del rei com a líder. Tanmateix els líders polítics es 

diferencien amb el rei per una qüestió fonamental com és el procés d’elecció: uns han de 

passar per un procés democràtic mentre l’altre és una qüestió de genealogia. Aquest 

aspecte provoca que els líders polítics facin ús de les xarxes i l’exposició mediàtica per 

captar futurs votants i per legitimar el motiu pels quals han estat escollits mentre que en 
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el cas del rei no necessita aquesta legitimitat i per tant la seva exposició mediàtica és la 

d’un líder dur i ferm que no busca una simpatia generalitzada.  
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5.2 Carles Puigdemont (04/10/2017) 

La resposta per part de la màxima autoritat catalana als fets de l’1 d’octubre, l’aturada 

general del 3 d’octubre i al discurs excepcional del rei Felip VI, es va dur a terme el vespre 

del dia següent del missatge del monarca en un comunicat institucional que va ser emès 

per la televisió pública de Catalunya (TV3) i va durar un total de 8 minuts, 

aproximadament.  

De la mateixa manera que el cap de l’Estat, els comunicats televisius del President de la 

Generalitat es van dur a terme de manera excepcional donat el context en què es van 

desenvolupar els fets d’octubre. El missatge de Carles Puigdemont es tracta d’una 

resposta necessària a la ciutadania catalana que vivia un gran moment d’incertesa i, 

alhora, s’utilitza per tal d’apel·lar directament al rei Felip VI sobre les connotacions 

polítiques del seu últim comunicat. 

El President es va adreçar a la població realitzant una crítica al discurs del rei en què 

expressa directament que el monarca parlava fent referència a “les polítiques del govern 

Rajoy” i que, a més a més, va ignorar els centenars de ciutadans ferits per les càrregues 

dels cossos policials durant la jornada del referèndum de l’1 d’octubre. Puigdemont 

s’adreça directament al rei amb l’expressió “així no” i li diu que ha “ignorat 

deliberadament els milions de catalans que no pensen com ell”. Segons el President “la 

gent esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia” 

D’altra banda, Puigdemont felicita al conjunt de la ciutadania que es va mobilitzar durant 

l’anterior jornada d’aturada general arreu del territori “per més violència que vulguin 

imposar alguns… ens hem de mantenir com un sol poble” i va felicitar la “fraternitat” 

amb què gent d’ideologies diferents van sortir al carrer a protestar pel tracte de les forces 

i cossos de seguretat de l’Estat durant la jornada de votacions.  

Cap a la meitat del missatge, el President de la Generalitat canvia de llengua i es dirigeix 

en castellà als ciutadans espanyols que “han compartit la solidaritat amb el poble de 

Catalunya” i ha recalcat la necessitat d’explicar millor les coses per part de les autoritats 

espanyoles. 

Finalment, Carles Puigdemont ha expressat la fermesa i el compromís del govern de 

Catalunya per garantir “la pau i la serenor deixant sempre la porta oberta al diàleg” i 

alhora contundència per tal “d’aplicar el resultat del referèndum”. 
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5.2.1 Anàlisi de la comunicació no verbal de Puigdemont 

Paralingüística 

El paralingüísme en el discurs de Carles Puigdemont és bastant complet, es fa paleés el 

treball del president en aquest aspecte per complementar la seva comunicació verbal amb 

el sistema comunicatiu no verbal de manera que aconsegueix jugar amb diferents tons de 

veu, canvis de ritmes i duracions sil·làbiques per mantenir en tot moment l’atenció de 

l’espectador i crear un ambient de confort.  

Pel que fa als elements no segmentals del paralingüisme s’identificaria el timbre de veu 

de caràcter suau, amb una ressonància oral bastant agradable i una intensitat generalment 

baixa i suau que seguirien en la línia d’una veu confortable i familiar. Puigdemont té un 

to de veu agut i a la vegada un camp d’entonació molt melodiós amb la qual cosa transmet 

serenitat i confiança. A nivell dels elements segmentals temporals com són el ritme i la 

duració sil·làbica són molt variants, en general el President manté un ritme bastant agitat 

i acostuma a allargar i a escurçar les síl·labes segons el moment del discurs; per exemple, 

quan parla de la serenitat del poble català les allarga extremadament: Estigueeem, tots 

molt tranquil·ls i mooolt serens… en canvi hi ha altres moments en què juga a agitar-les 

per donar-li més ritme al que està dient com per exemple just la frase que precedeix la 

esmentada anteriorment en la que diu: El que hem fet, el que estem fent i el que farem…i 

a l’acabar tornaria a relantir el ritme. 

Quan als elements no segementals que fan referència als diferents controls respiratoris, 

laríngics, labials, entre altres, donen el següents aspectes en el paralingüisme. El control 

respiratori és ingressiu tot i que en algun moment determinat i per donar-li un caràcter de 

sospir pot ser expirat. El control de la faríngia és bastant bo, sí que li genera certa sequedat 

però no és exagerat igual que el control de la laríngia és normal tot i que de vegades li 

provoqui aquesta veu més seca. El control de la mandíbula és obert i l’articulatòri de la 

veu és en general confús tot i que sí que hi ha certs deixos de zetaisme que obliguen al 

President a estar més atent a la pronuncia de les paraules amb les lletres dels sons 

alveolars. Tot i així, en general els controls no li provoquen una sequedat constant i per 

tant se’l nota relaxat i amb un bon control articulatòri. 

Com a últims elements a destacar dels no segmentals trobaríem el riure i el sospir. En 

general els discursos institucionals no acostumen a fer ús d’aquests recursos però en el 
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cas d’en Puigdemont és diferent, ell vol crear un clímax de simpatia i proximitat per tant 

utilitzarà aquestes recursos per assolir l’ambient que desitja . En el cas del riure l’utilitza 

en un parell de moments com a complicitat amb el telespectador i irònic: Estigueeem, tots 

molt tranquils i molt serens... (mig somriure) [...] El que hem fet, el que estem fent i el 

que farem (mig somriure als llavis), el president sap que el poble català necessita serenitat, 

calma i proximitat i això és el que busca amb aquests mig-somriure. Finalment hi ha dos 

cops on es pot interpretar un sospir, un cop quan parla del rei i la seva poca comprensió 

dient que Felip VI tenia l’oportunitat de dirigir-se a tots els ciutadans de l’Estat però va 

escollir no fer-ho: El rei va declinar amb duresa... (sospir allargat amb la paraula) i un 

altre cop quan fa una ingerència d’aire molt elevada com per agafar forces i en un sentit 

de sospir però que fisiològicament no ho és: Que el conflicte s’inspiri des de la política i 

no des de la policia (ingerència d’aire molt gran). Els sospirs són un símbol de decepció 

i tristor, Puigdemont sap que les reaccions passat l’1 d’octubre havien d’ésser claus en el 

desenvolupament del conflicte i el missatge del rei no havia ajudat a la balança dels 

catalans independentistes per tant tot i els missatges de positivisme també havia de 

transmetre decepció per part de les autoritats espanyoles. 

Finalment com a element segmental a destacar serà el silenci. Igual que el rei, el President 

Català fa ús del silenci com a un recurs per pausar el discurs i donar-li diferents ritmes. 

Per exemple hi ha un moment en que talla les paraules donant-li silencis a cada separació 

entre elles per dotar-les d’importància: Liquidar – lesaspiracions- de – sobirania- 

delpoble – català. I també és destacable el moment del silenci final i acaba amb un 

contundent: Pau, diàleg i acords.  

Cinèsica 

El primer moviment que ens crida l’atenció és, naturalment, l’entrada en escena de la 

figura política. Carles Puigdemont realitza caminant una sortida des de l’interior del 

despatx fins a l’exterior on durà a terme el discurs en qüestió. 

Pel que fa a l’aspecte cinèsic de la compareixença televisiva d’en Puigdemont, cal 

destacar primer de tot que es produeix alçat, a diferència del monarca que realitza el 

discurs institucional assegut a la cadira del despatx. És a dir, la postura del President és 

totalment vertical. 
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Durant tot el procés comunicatiu, el President adopta una postura bastant estàtica pel fa a 

les extremitats inferiors (cames, peus), encara que la càmera ens mostra un pla mig del 

comunicador i només es pot apreciar amb deteniment els moviments que realitza de 

cintura cap amunt. Generalment manté un moviment de les extremitats superiors constant 

(mans i braços) que acompanya amb un seguit de gestos facials que, en la major part dels 

casos, es correlacionen amb el significat del llenguatge verbal. 

En relació als gestos facials, observem com aixeca les celles cada cop que parla de la 

mobilització dels ciutadans de Catalunya durant la jornada d’aturada general del 3 

d’octubre. Un dels moments en què es veu clarament el gest es produeix quan expressa 

“persones amb banderes espanyoles i estelades compartint agermanats una mateixa 

causa”, la qual cosa significa que el President està experimentant un sentiment de delit i 

acceptació envers el què està dient (veure quadre 8). 

De la mateixa manera, expressa un sentiment de felicitat i, igualment, de delit quan parla 

de l’externalització de la causa independentista a l’estranger, mitjançant un somriure 

tímid mentre expressa: “no sabeu l’admiració que com a poble estem recollint arreu del 

món per aquesta actitud tan cívica i compromesa” (veure quadre 9). 

Pel que fa als gestos facials de rebuig, empetiteix els ulls de manera reiterada al llarg del 

discurs, en el moment en què s’adreça al rei, o bé quan parla sobre les “càrregues 

injustificables de les forces policials” (veure quadre 10) dutes a terme pel Cos de Policia 

Nacional i la Guàrdia Civil. Val a dir que cap a la segona meitat del missatge institucional 

(del minut 4 al 8), Carles Puigdemont deixa entreveure amb més èmfasi que al principi 

els signes no verbals que demostren ira i/o rebuig. Un dels exemples més significatius es 

mostra quan parla de les imatges d’una “violència policial que ha glaçat el cor a mig 

món”. És en instants com aquests en què arrufa les celles i empetiteix els ulls d’una forma 

molt més marcada que als moments inicials del discurs. Aquests gestos mostren d’una 

manera més radical el sentiment d’ira, rebuig i repulsió envers les actuacions del govern 

central i les forces de seguretat (veure quadre 11). 

D’altra banda, trobem els gestos corporals els quals ens centrarem bàsicament en la 

mobilitat dels braços i les mans, ja que Carles Puigdemont ens ofereix un nombre 

important de signes no verbals mitjançant les extremitats superiors. 
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En el moment de sortida del despatx, el primer gest que ens mostra són les mans en forma 

de “V” o bé en forma de campana (veure quadre 12) la qual cosa significa un bon domini 

de la situació i confiança en les seves idees i paraules. Aquest tipus de gest es convertí en 

la insígnia de la campanya electoral d’Angela Merkel a les passades eleccions alemanyes. 

Seguidament, adopta el gest de tancar els punys, per tant demostra contundència en els 

seus actes quan diu que “venim d’uns dies intensos, forts”. Igualment, realitza el mateix 

gest cap al final del comunicat quan expressa que “ens hem de sentir forts i ens hem de 

mantenir amb aquesta actitud” per atorgar fermesa i seguretat extra en el missatge (veure 

quadre 13). 

El gest que més es repeteix al llarg del discurs és el de les mans obertes en posició vertical 

a mesura que realitza el discurs verbal. Es tracta d’un gest que complementa la 

comunicació verbal i es produeix de forma natural. Els moments que més mobilitat 

ofereix amb aquest gest es produeixen quan parla de la “transversalitat de la mobilització 

ciutadana” (veure quadre 14). 

El següent gest que cal destacar és el de baixar les mans (veure quadre 15) mentre les 

manté obertes per transmetre la sensació de calma i, de fet, el què pretén en el seu discurs 

verbal és  frenar l’escalada de tensió que ha provocat el conflicte quan diu “estiguem tots 

molt tranquils, serens i reconfortats”. 

D’altra banda, observem un gest característic d’advertència, mitjançant els dits índex de 

les dues mans aixecats verticalment, que recorda al gest que va realitzar el rei Felip VI al 

discurs del dia anterior. Aquest moviment, acompanyat de l’èmfasi que significa aixecar 

les celles, desprèn un sentiment suavitzat d’amenaça envers les autoritats espanyoles en 

el moment que expressa “el que hem fet, el que estem fent i el que farem”, en referència 

als resultats del referèndum i l’aturada general (veure quadre 16).  

Finalment, demostra un aire d’indignació quan adopta un gest facial d’ira moderada 

(celles arrufades i ulls empetitits) i a la vegada realitza un gest en què tanca la mà dreta 

quan diu: “el rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy”. Aquest gest corporal 

(veure quadre 17) es vol adreçar directament al rei per recriminar-li que segueix la 

mateixa línia discursiva que la ideologia del partit que governa Espanya. 
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Proxèmica 

L’anàlisi de la proxèmica en el context del nostre estudi és complexe ja que, l’espai que 

es conforme entre els interlocutors és fictici i per tant només focalitzem la feina en la 

disposició i l’estructura de l’espai i els subjectes entre el líder comunicatiu i el seu entorn. 

En aquest cas, igual que en el del rei, la posada en escena és molt austera per no treure 

protagonisme al comunicador. Puigdemont no està al seu despatx sinó a la Sala de Mare 

de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat i fa el discurs dret amb molt pocs 

elements al seu entorn únicament una senyera, un moble de vidre amb un capitell a la part 

superior i el quadre de Sant Jordi que a mesura que es mou la càmera desapareix, en 

general són elements que no tenen cap joc d’espai amb el comunicador simplement hi són 

per unes qüestions de decoració i simbolisme però sí que doten de dinamisme visual el 

saló.  

Finalment, segon la divisió dels espais de T-Hall determinem que la sala del Palau de la 

Generalitat on s’ha fet el discurs és semi-fixe ja que els objectes que l’integren poden ser 

modificats segons el context que sigui utilitzada i com a interacció entre els interlocutors.  

Cronèmica 

El primer recurs cronèmic que observem és la gestió del temps que transcorre d’ençà que 

es veu la primera imatge del Palau de la Generalitat fins que comença el discurs. El 

recorregut que fa caminant des del despatx fins al Saló de la Mare de Déu de Montserrat 

dura al voltant de 8 segons i ho utilitza per tal de mantenir l’atenció dels espectadors. 

Un dels signes cronèmics més destacats es produeix en el moment en què s’adreça 

directament al rei i li diu “així no”. En aquest instant allarga la pausa posterior uns 2 

segons per captar totalment l’atenció de l’espectador i causar sensació de confrontació 

amb la negativitat expressada al discurs verbal. En aquest cas, Carles Puigdemont utilitza 

el recurs cronèmic perquè els receptors reflexionin sobre el missatge que li està adreçant 

directament al monarca. 

El fet d’allargar en el temps les pauses es va repetint al llarg del discurs, un altre exemple 

es produeix quan vol recalcar conceptes, com la pausa de 2 segons que duu a terme abans 

de pronunciar: “compartint agermanadament una mateixa causa… el rebuig a la 

violència”. 
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Cap al final del comunicat, Carles Puigdemont realitza una pausa de 3 segons al discurs, 

després d’expressar que el conflicte s’ha de resoldre amb política i no amb policia, per 

dirigir-se de nou als independentistes. Aquesta prolongació del silenci es pot interpretar 

com a un punt i a part, en què a banda de canviar els signes paralingüístics, ho utilitza per 

fer un discurs més proper als ciutadans que defensen la independència.  

Escenografia i el líder 

L’escenografia d’aquest discurs és prou simbòlica per comprendre el context del moment 

i per donar referències sobre a quin espai s’està fent. Tot i que la posada en escena és molt 

austera en el Saló de la Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat s’hi ha 

col·locat fins a 3 tres elements rellevants i una porta oberta que deixa entreveure un 

possible missatge encobert.  

En primer lloc, el càmera realitza un zoom in des del minut 00:07 fins al 00:58 per deixar 

un pla mig durant la resta del discurs que permet veure l’espai de la sala on s’està movent 

el President, és en aquesta estona on l’espectador pot veure el quadre de Sant Jordi. 

Aquest quadre fa referència al patró de Catalunya i dota d’identitat la situació: Sant Jordi 

va alliberar el poble de la repressió i el temor del drac, en aquest cas es busca fer un 

paral·lelisme entre el poble de Catalunya que necessita ésser alliberat i el drac que seria 

l’Estat espanyol amb el seu mètode de la por.  

En segon lloc, és durant aquest zoom in de la càmera en què a la part dreta del president, 

al costat del quadre de Sant Jordi hi ha un moble allargat de vidre i a sobre un capitell 

d’estil clàssic. Aquest capitell vol recordar la història del poble català entenent-lo com un 

lloc de cultura, intercanvi i transcendència gràcies a les aportacions de la població 

clàssica;  és a dir, amb els assentaments romànics Catalunya va tenir un creixement 

cultural, arquitectònic, filosòfic i polític molt extens, que desprès va nodrir la terra de 

contingut i avenços. A més, és durant el 1900 que es reprèn la temàtica clàssica amb el 

moviment mundial noucentista. Un moviment literari, pictòric i arquitectònic que va 

donar pas als principis de les lletres d’or catalanes gràcies a la codificació del català 

estàndard i que va portar autors com Josep Carner, Eugeni d’Ors, entre altres. Per tant, 

aquest capitell simbolitza en gran part la cultura del poble català i la seva història.  

En tercer lloc, a la part esquerra del president hi veurem la senyera catalana com a únic 

emblema que s’interpreta que representa el poble de Catalunya en la seva totalitat. Cal 
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destacar el fet que la senyera se situï a l’esquerra visual de l’espectador mentre que en 

Puigdemont està al mig al principi del discurs i desprès a la dreta. A nivell visual, 

s’entendrà que tot el que està a la dreta capta més l’atenció de l’espectador mentre que 

l’esquerra queda més en un segon pla. En aquest cas en el pla només hi ha en Puigdemont 

i la senyera i per tant les dues coses són quasi igual d’importants. En canvi en el discurs 

del rei el més a la dreta eren les banderes, com a element nacional i rellevant, ell al mig 

com a centre d’interès i a l’esquerra el portàtil com a poc interès la qual cosa fa diferent 

la posada en escena dels dos líders. Finalment cal destacar la porta com un element 

simbòlic més en el discurs, el president fa tot el discurs amb la porta oberta això es podria 

interpretar com un gest de bona voluntat i ganes d’establir un diàleg amb l’Estat espanyol. 

En català l’expressió “deixar la porta oberta…” vol dir estar disposat a que es mantingui 

algun tipus de vincle amb el que hi ha darrera la porta i per tant, és una picada d’ulls de 

Puigdemont cap el govern espanyol per intentar pal·liar la situació.  

Ja per acabar, quedaria el vestuari del president que és molt neutre i té poc joc dins el 

discurs. Puigdemont escull una vestit negre, camisa blanca i una corbata blau marí, de 

forma que tot ell té un to bastant apagat . Cal remarcar que amb la camisa i la corbata treu 

part de la lugubritat al vestuari. També, cal destacar el pin que porta al plec dret de 

l’americana amb la senyera que ja és un habitual en ell  en les seves aparicions 

institucionals (ho porten tots els presidents i fins i tot diputats).  

Pel que fa a la figura com a líder, Puigdemont és molt encertada i s’escau bastant a la 

descripció que s’ha fet anteriorment a l’apartat 3 de la teoria. Ell és un gran comunicador  

i sap com transmetre vincles de confiança i proximitat amb els espectadors com diu 

Hernàndez en l’esment de l’apartat de teoria [pàg. 37] defineix el líder com una persona 

que transmet confiança i sinceritat i preocupada per la totalitat de la seva societat, això en 

el cas de Puigdemont es fa evident quan part del seu discurs és en espanyol; això genera 

una sensibilitat i comprensió cap el telespectador molt rellevant. A més agafa un to 

plenament familiar amb el que es guanya aquesta facilitat d’ésser escoltat.  
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5.3 Mariano Rajoy (21/10/2017) 

El president del govern Mariano Rajoy va comparèixer el 21 d’octubre de 2017 per 

anunciar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Aquest article era una mesura que 

destituïa al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresident, Oriol 

Junqueras, i a tot el govern, limitava les funcions del Parlament i controlava totes les 

Administracions catalanes fins un termini de sis mesos en què Rajoy tornaria a convocar 

unes eleccions autonòmiques ordinàries (21 de desembre de 2017). Durant el discurs el 

president espanyol afirma que no era la seva intenció aplicar-lo però que s’havia vist 

forçat a fer el pas perquè el govern de Catalunya s’havia situat fora del marge legal i per 

tant calia tornar a la comunitat autònoma dins la llei. 

El president del govern  va comparèixer a la una i mitja de la tarda després de la reunió 

del Consell de Ministres en què s’havien aprovat el llistat de mesures d’intervenció de la 

Generalitat. En elles el cap executiu, Mariano Rajoy, assumia les funcions del President 

de la Generalitat i la més rellevant: la capacitat de convocar eleccions les quals realitzaria 

en el mínim marge de temps possible. D’aquesta manera afirmava que la vigència del 155 

i de totes les mesures adoptades es mantindrien “hasta la toma de posesión del nuevo 

Gobierno de la Generalitat” després de les eleccions, ja que els seus desitjos son aixecar-

lo un cop s’hagi tornat a la “normalidad institucional”. Per tant, Rajoy fixa 4 objectius per 

aquesta aplicació: tornar a la legalitat, recuperar la normalitat i la convivència, continuar 

amb la recuperació econòmica i convocar eleccions en situacions de normalitat.  

L’anunci i els tràmits d’inici per aplicar aquest article es feia possible gràcies al suport 

del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amb el seu representant Pedro Sánchez i 

Ciudadanos amb el seu representant Albert Rivera al Congrés. Tanmateix abans de posar-

lo en marxa calia la tramitació per part del Senat el qual es va reunir una setmana més 

tard, el 27 d’octubre, i va aprovar la seva plena aplicació amb la compareixença del 

president Mariano Rajoy on va tornar a explicar les mesures del 155.  

És durant aquest discurs en què Rajoy considera que ha posat en marxa una tasca 

pedagògica per convèncer els ciutadans que la decisió adoptada no és una suspensió de 

l’autonomia catalana sinó que “se cesa a las personas que han puesto a la comunidad al 

margen de la ley”. 
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5.3.1 Anàlisi de la comunicació no verbal de Rajoy 

Paralingüística 

L’anàlisi paralingüístic del president Rajoy és bastant reduït ja que, en tota la 

compareixença fa una lectura del discurs i això provoca que no li doni pràcticament cap 

importància a cap tipus d’atenció a donar un altre missatge que no sigui el que s’està 

llegint de forma monòtona i continuada. Tanmateix esmentarem aquells elements no 

segmentals que influeixen a les qualitats primàries de la veu, entre altres no segmentals 

que poden ser rellevants per aquest anàlisis.  

En primer lloc, el timbre de Rajoy és suau, el to és greu, la intensitat baixa i un camp 

d’entonació molt monòton això provoca que en general la veu del president espanyol sigui 

poc melòdica i sense matisos a destacar. A més, el president espanyol no canvia quasi de 

tonalitat ni ritme per captar l’atenció dels receptors, únicament ho farà en dues ocasions: 

una quan parla sobre els governants catalans i posa més èmfasi a la paraula Generalitat i 

un altra quan anuncia l’aplicació directe del 155 on diu: Por eso les informo que hoy he 

disuelto el Parlamento de Cataluña, ho fa amb més força. També és remarcable el 

zetaisme i la pronuncia valeritzada del president; igual que el rei té certs deixos similars 

i intenta corregir-los amb la qual cosa li provoquen sequedat i pauses per humitejar-se els 

llavis, en el cas de Rajoy no s’esforça a canviar-ho i per tant tampoc s’humiteja-se 

pràcticament en cap moment els llavis ni mostra cap tipus de nerviosisme, en general la 

pronuncia és molt relaxada.   

Pel que fa al ritme és agitat i la duració sil·làbica tendeix a escurçar-la i quasi ajuntar-les. 

Igual que en les qualitats primàries de la veu, Rajoy no fa ús de cap tàctica comunicativa 

d’allargament i trencament sil·làbic  per donar-li més ritme al discurs i això és un dels 

elements que provoca la monotonia constant i la pèrdua d’atenció del discurs. Tot i així 

hi ha algun moment en el que Rajoy canvia el ritme sil·làbic com seria quan parla sobre 

les noves eleccions i diu: Se celebraran elecciones en-esa-comuni-dad autònoma (trenca 

més l’espai entre paraules).  

Finalment pel que fa a altres elements paralingüístics no segmentals com el somriure, tos, 

riure són inexistents igual que el silenci com a element segmental que els altres 

comunicadors tractats sí que n’han fet ús en el cas del president espanyol no en fa. 

Únicament utilitza els trencaments de respiració ingressiva per pausar el discurs i en un 
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parell de casos fa unes breus pauses més llargues entre paraules com per exemple quan 

diu: Hoy se han impuesto las ideas del, cuanto peor (pausa), mejor o Por eso les informo 

que hoy (pausa més llarga) he disuelto el Parlamento de Cataluña.  

Cinèsica 

Abans de tot, cal destacar la limitada quantitat de signes cinèsics que ens mostra el 

President del govern. Trobem una varietat poc significativa de gestos i postures que ens 

aportin informació rellevant sobre el caràcter emocional o els sentiments que desprenen 

els moviments amb el cos i, de fet, el discurs es duu a terme mitjançant un pla mig que 

no ens deixa apreciar el moviment de les extremitats inferiors. El fet que no hi apareixen 

gaires signes cinèsics és degut al tarannà de Mariano Rajoy, el qual no ha destacat, en la 

majoria de les seves compareixences i discursos públics, per la seva expressivitat a l’hora 

de dirigir-se als ciutadans i espectadors al llarg de les legislatures. 

Un altre fet que cal tenir present és que el discurs es realitza totalment llegit, però a 

diferència del rei Felip VI o Carles Puigdemont no utilitza teleprompter i duu a terme la 

comunicació mitjançant el tradicional discurs a paper, amb les mans agafant el faristol 

des d’on ens comunica la major part del temps. Degut a que el paper es troba al faristol 

des d’on realitza la compareixença, Mariano Rajoy fa el gest de pujar i abaixar el cap en 

una gran quantitat d’ocasions i també a mirar a ambdós costats per dirigir el discurs als 

periodistes presents a la sala. Paral·lelament, realitza gestos manuals amb alta freqüència 

per tal de manipular les pàgines del discurs que està llegint, per tant, aquests moviments 

no disposen de cap interès pel que fa l’estudi de la comunicació no verbal. 

Primerament cal destacar la postura generalment alçada que adopta durant el discurs, 

encara que quan vol atorgar una mica d’èmfasi a les paraules, realitza una petita inclinació 

cap a la banda esquerra, però mostra una notable estabilitat pel que fa als moviments del 

conjunt del tors. 

Pel que fa als gestos corporals tant sols podem observar petits signes cinèsics que realitza 

amb les mans en escasses ocasions. Cap al minut 2 de la compareixença realitza un 

moviment amb la mà dreta oberta de forma vertical (veure quadre 26) i seguidament 

l’acompanya amb un moviment amb la mà esquerra oberta de forma vertical (veure 

quadre 27). Ambdós gestos es limiten a acompanyar el llenguatge verbal i només 

expressen la designació dels diferents aspectes del discurs en el moment en què 
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pronuncia: “estas primeras mediadas que hemos aprobado (mà dreta) después de que el 

senado apoyara el planteamiento que hicimos (mà esquerra)”.  

Posteriorment, no és fins gairebé el minut 6 del discurs en què el President del govern 

espanyol torna a realitzar un moviment. Aquest cop aixeca el dit polze de la mà esquerra 

que designa anterioritat, d’acord amb el contingut del discurs (veure quadre 28) i 

complementa al llenguatge verbal quan expressa: “ayer el Presidente de la Generalitat 

tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones” i, seguidament, 

realitza un gest amb la mateixa mà (toca el polze i l’índex) per puntualitzar que el 

President de la Generalitat també tenia la potestat de convocar eleccions (veure quadre 

29).  

Cap al final del discurs, Mariano Rajoy torna a realitzar els mateixos gestos que hem vist 

als quadres 26 i 27 de l’annex quan es refereix als partits que han donat suport a l’aplicació 

de l’article 155 (PSOE i Ciutadans) amb un significat irrellevant per a la comunicació no 

verbal del discurs, ja que simplement fa la funció d’esmentar els dos subjectes polítics. 

Pel que fa als gestos facials, trobem en la figura de Mariano Rajoy un discurs en què 

difícilment es pot esbrinar el sentiment que transmet la seva comunicació no verbal. Al 

llarg de tota la comunicació no hem trobat indicis de gestos facials que transmetin a 

l’espectador algun tipus de sentiment del subjecte polític, ja que la escassa expressió de 

les celles i la boca  no ens permeten arribar a cap raonament concloent. De fet, un dels 

pocs gestos que ens ha cridat l’atenció ha sigut el parpelleig que duu a terme amb l’ull 

esquerre enmig del discurs (minut 3:43). Aquesta acció es pot interpretar com una mena 

de tic o bé un acte involuntari que pot indicar cert nerviosisme, encara que el seu 

llenguatge no verbal no ens transmet cap senyal excessiva de nervis (veure quadre 30). 

Proxèmica 

Pel que fa la relació entre subjectes i espais amb el President del Govern espanyol en té 

més que els últims discursos que s’han analitzat ja que al ser una roda de premsa hi ha 

interlocutors directes del discurs.  

Rajoy està en una sala de compareixença de premsa del Congrés al seu davant té un 

faristol on col·locar els fulls, dos micròfons i un got d’aigua. D’aquests elements l’únic 

que s’interrelaciona amb el president són els fulls perquè els utilitza per llegir mentre que 

al seu davant hi ha una sala plena de periodistes que són els que assisteixen en la relació 



 
 

 

64 

 

comunicativa amb el president espanyol, no ho faran durant el discurs però sí després. És 

per aquest motiu que la distància entre locutor i receptors es fa evident per unes qüestions 

de rols de poder i importància; el locutor és el president amb un missatge i està en una 

situació de poder i per tant a més distància i altura mentre que els periodistes són 

personatges actius-passius de l’escena i de caràcter igualitari entre ells.  

L’espai en que es desenvolupa l’acte és semi-fixe ja que és un espai determinat i escollit 

per aquesta funció i els subjectes que l’integren poden ser mòbils però no canviarà 

extremadament l’espai.  

Cronèmica 

El temps total en què es realitza el missatge institucional del President del govern 

espanyol durà un total de 9 minuts. 

Al llarg de tot el discurs podem apreciar un seguit de dilatacions temporals d’algunes de 

les paraules pronunciades i en la majoria dels casos aquest recurs s’utilitza per tal de 

guanyar una mica de temps abans de mirar el discurs escrit en paper i tornar a pronunciar-

lo en veu alta, per exemple quan pronuncia “la nulidad de las resoluciones aprobadas hoy 

por el Parlamento de Cataluña”, abans i després de pronunciar “hoy” duu a terme una 

prolongació del silenci per tal de poder seguir el fil del discurs que té al faristol mentre 

abaixa la mirada.  

No apreciem cap més recurs cronèmic que atorgui significats complementaris al 

llenguatge verbal del discurs donat el ritme planer i constant que utilitza Mariano Rajoy 

durant la gran part de la comunicació. 

Escenografia i líder 

L’escena es duu a terme a la sala de premsa del Palau de la Moncloa, lloc on normalment 

es realitzen les compareixences dels membres del govern estatal, per tant, els elements 

que hi apareixen no varien en gran mesura. 

A la banda dreta de la figura política hi estan situades la bandera constitucional espanyola 

juntament amb la bandera blava de la Unió Europea. Aquests elements tant sols son 

representatius per a remarcar l’espanyolitat i l’esperit europeista que vol mostrar el 

govern d’Espanya. 
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Observem doncs com l’escut constitucional d’Espanya hi apareix fins a tres cops. Un a la 

bandera que hem esmentat anteriorment, un altre escut apareix al plafó situat a l’esquena 

de Mariano Rajoy i el darrer escut es representa al faristol on es troben els micròfons i on 

es duu a terme el discurs. Aquest fet vol destacar la importància que li atorga el govern a 

l’escut de la bandera estatal mitjançant la representació de l’escut institucional el màxim 

de cops possible.  

Pel que fa a la vestimenta, veiem com Mariano Rajoy vesteix una americana negra i una 

camisa blanca, la qual cosa desprèn formalitat i serietat mitjançant unes vestidures molt 

similars a les que portava el rei i Carles Puigdemont en els seus discursos respectivament. 

El fet que ens crida més l’atenció del seu conjunt és la corbata a quadres de color blau en 

dues tonalitats diferents. Aquest fet es pot interpretar com que es pretén destacar el color 

que representa el partit polític que governa i, per tant, demostrar mitjançant el contingut 

del discurs que el Partit Popular ha sigut l’encarregat d’establir la “normalitat 

institucional” a Catalunya.  

Pel que fa a la figura de líder polític Rajoy trobem una figura poc complerta a nivell 

comunicatiu. La monotonia del discurs i la posició relaxada en què exerceix l’aplicació 

d’aquest article està molt poc treballada per un espectador futur votant, únicament 

transmet unes paraules amb un missatge molt concret pels periodistes i els seus votants 

encara que parli del bé per al conjunt de l’Estat amb les mesures que ha pres. No és una 

figura que vulgui endinsar-se dins les cases ni que hagi estat elegida per aquestes virtuts, 

tanmateix ha passat per un procés democràtic i per tant té un recolzament evident de la 

població per exercir aquesta figura.  
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5.4 Carles Puigdemont (21/10/2017) 

El missatge institucional es duu a terme per part del President de la Generalitat després 

d’haver-se reunit el consell de ministres al Palau de la Moncloa i decidit que s’aplicaria 

l’article 155 de la Constitució espanyola. Un article que suposava la fi de l’autonomisme 

de Catalunya i la destitució del govern de la Generalitat que passaria a mans del govern 

espanyol. És per aquest motiu que Puigdemont compareix, un cop més, el 21 d’octubre 

del 2017 al Palau de la Generalitat per mostrar el seu rebuig cap a l’aplicació de l’article  

155.    

En aquest discurs Carles Puigdemont se’l veu molt contundent, amb ganes d’expressar la 

desesperació i l’enuig per la decisió presa dels Ministres, ja quan comença el discurs deixa 

calar que amb el govern central no hi ha hagut cap tipus de diàleg possible perquè ells 

han tancat totes les portes i afirma que “allò que els catalans vam decidir a les urnes, el 

govern espanyol ho anul·la als despatxos”. A més, fa referència a Franco com a al·lusió 

de les mesures del 155 amb les de la dictadura i també fa esment de tots els aspectes 

democràtics que s’ha saltat l’Estat per decidir aquest aboliment de les institucions 

catalanes i els seus representants.  

A més, Puigdemont també fa referència a les persones de l’Estat espanyol que es 

consideren democràtiques i d’aquesta manera poder trobar un punt de complicitat entre 

les dues visions. A ells els diu que el problema no és només de la Generalitat de Catalunya 

sinó que de tot el país.  

Finalment, l’última part del discurs Puigdemont es dirigeix a Europa amb anglès. Això és 

una apel·lació directa als Estats europeus ja que, Puigdemont sap que sense el suport de 

la comunitat europea Catalunya té un problema per avançar en el seu procés 

d’independència l. Cal que els europeus se sentin interpel·lats i sàpiguen l’arrel del 

problema de forma pròxima i és per això que es fa una part del discurs en anglès per 

demostrar la pluralitat del poble de Catalunya amb la seva màxima representació com és 

el President de la Generalitat.  
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5.4.1 Anàlisi de la comunicació no verbal de Puigdemont 

Paralingüística 

El paralingüisme d’aquest segon discurs d’en Carles Puigdemont és semblant a l’altre pel 

que fa els elements no segmentals però sí que hi ha uns elements vitals d’aquests que són 

canviants. El context en el que s’està produint aquest discurs és d’enuig i desesperació i 

en part Puigdemont ho reflecteix en el seu camp entonatiu, ritme, timbre i intensitat. Si 

abans volia transmetre serenitat, complicitat i simpatia ara el timbre és més elevat, la 

intensitat més alta amb un to greu i contundent i una veu que en alguns moments es mostra 

tensa pel control laríngic. Inclús, hi ha un moment que dels nervis se li descontrola l’àmbit 

lingual i fa un lleu quequeix ambla següent frase: Liquidació de l’auto (auto)govern.  

Pel que fa als ritmes i la duració sil·làbica els fa variar segons el moment del discurs, 

igual que en l’anterior. Per exemple hi ha moments que es busca un ritme lent amb un 

allargament de les síl·labes per donar-li importància en aquells mots i desprès torna a un 

ritme agitat per tal de frenar el seu discurs i captar l’atenció de l’espectador, com seria el 

moment on parla sobre Catalunya i Franco en el què diu: El govern espanyol ha empréés 

el pitjor atac que les instiuciooons del poble de Catalunya [...] amb Franco (aquí el ritme 

torna a ésser agitat) o un altre exemple: de manera pacíifica  i civilitzadaaa però (espai) 

carregats de dignitat i de raons (canvi de to i escurçament de les síl·labes). Puigdemont 

molts cops fa ús d’aquesta tècnica per donar-li més ritme i un camp d’entonació melòdic 

i així no perdre la proximitat i l’atenció vers els ciutadans. En diversos moments, inclús 

trenca les síl·labes per donar-li més importància a la paraula, com quan diu que han rebut 

un ve-ri-ta-ble cop de porta (referint-se el govern espanyol).     

Pel que fa a altres elements no segmentals com el somriure, sospir, tos, entre altres, en 

aquest discurs són inexistents. Si en el discurs del 4 d’octubre hi havia certs deixos de 

somriures i algun sospir en aquest no n’hi ha cap. El fet que la situació sigui de 

desesperació i enuig no dona marge a cap element paralingüístic que no sigui el joc amb 

la veu i el silenci.  Per una banda, el sospir a l’altre discurs es relacionava amb la tristor i 

la decepció en aquest cas això ja no és possible perquè no es vol transmetre cap tipus de 

defalliment sinó d’enuig i, evidentment, tampoc cap tipus de somriure perquè no es vol 

transmetre supèrbia ni tampoc alegria.   
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Finalment, com a element segmental a destacar, igual que en els altres discursos, 

trobaríem el silenci. Puigdemont fa ús d’aquest recurs en determinats moments per pausar 

entre paraules el seu discurs, com quan diu violentant el nostre parlament i (silenci) totes 

les (silenci) garanties (silenci) i (silenci) els nostres, són espais que deixa entre les 

paraules per donar-li més força i contundència a la frase.  

Cinèsica  

Pel que fa a l’apartat cinèsic d’aquest discurs, cal destacar que observem a Carles 

Puigdemont amb un aspecte més apagat i negatiu que a l’anterior missatge, igual que amb 

el paralingüisme també feien visibles aquests canvis en la seva actitud Les mesures preses 

per les autoritats del govern en relació als membres de la Generalitat són la raó per la qual 

el llenguatge no verbal del President adopta un grau de desànim superior i, en 

conseqüència, mostra el sentiment de tristesa més sovint mitjançant els signes no verbals. 

La gestualitat i el llenguatge no verbal referent a la cinèsica del personatge és bastant 

similar a l’emprada durant el discurs del 4 d’octubre, però en aquest cas es fa visible un 

sentiment de desafecció que guanya pes davant el sentiment d’ira del passat missatge 

institucional. Observem una gestualitat semblant a l’anterior discurs però els gestos 

corporals es realitzen més pausadament i l’aspecte facial reflecteix els ànims decaiguts 

del President en comparació al 4 d’octubre. 

Primerament, cal destacar l’aparició del President. En aquest cas, no es realitza cap 

entrada o sortida del despatx i apareix directament la figura del polític en qüestió amb el 

gest corporal de les mans en forma de “V” o de campana que també va utilitzar durant el 

discurs anterior per tal de demostrar confiança i control de la situació a la primera 

impressió que té l’espectador (veure quadre 18). 

Un fet que crida l’atenció més enllà del llenguatge verbal és la mobilitat de les extremitats 

superiors (braços i mans) quan es refereix als col·lectius independentistes i a les autoritats 

espanyoles. En el primer cas, observem que cada cop que es vol referir al “poble de 

Catalunya” o a la gent que recolza el moviment sobiranista realitza un moviment amb la 

mà esquerra i quan fa referència al govern d’Espanya o als detractors del moviment 

independentista realitza un gest amb la mà dreta; com per exemple quan expressa “allò 

que els catalans han decidit a les urnes, el govern espanyol ho anul·la als despatxos” 

(veure quadres 19 i 20). D’aquesta manera reflecteix una notable separació entre les dues 
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parts i escenifica el conflicte. En ambdós gestos manuals, Puigdemont inclina també el 

tors i el cap en direcció a la mà que està en moviment. 

Un fet que es reitera des del minut 2 del discurs fins al minut 3 és l’acció de girar el cap 

en sentit de negació. De fet, Puigdemont ja comença a moure el cap abans que comenci a 

expressar-se verbalment com per exemple quan indica que “sense passar per les urnes, 

amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, Mariano Rajoy vol dirigir la 

Generalitat des de Madrid”. Aquest gest escenifica la desaprovació total i la impotència 

davant les mesures que pretén dur a terme l’executiu espanyol.  

Per tal d’adreçar-se directament als membres del govern espanyol, Puigdemont assenyala 

amb el dit índex en nombroses ocasions, com per exemple quan expressa “volen violentar 

el Parlament i totes les garanties i els drets dels diputats i diputades que han escollit el 

President de la Generalitat” (veure quadre 21). Amb aquest llenguatge no verbal, 

Puigdemont acusa sense recança el govern de Rajoy de cometre uns greuges a la 

democràcia sense precedents. 

Un altre gest manual que complementa el llenguatge verbal es produeix quan expressa 

“el que tenim ens ho hem guanyat sempre amb la força de la gent”. En aquest cas obre les 

mans i realitza un semicercle per referir-se a un tot, un conjunt que indica la totalitat del 

moviment (veure quadre 22). Seguidament, torna a realitzar el gest de tancar els punys 

per reflectir fermesa i contundència en el missatge polític en el moment que diu “ens hem 

de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions (veure quadre 23). En aquest 

moment i tenint en compte els signes no verbals de les celles i la boca, es reflecteix un 

sentiment d’ira suavitzat, tal com feia al missatge del 4 d’octubre. 

Pel que fa als gestos facials, observem uns moviments bastant similars a l’anterior 

comunicat d’en Puigdemont en què destacava, sobretot, la mobilitat de les celles i els 

llavis, encara que aquest cop predomina el desànim per sobre de la ira. 

Un dels gestos facials més destacats es duu a terme quan el President parla sobre les 

mesures que vol executar el govern espanyol amb l’article 155. Quan Puigdemont 

esmenta els partits que han donat el suport necessari per implementar les mesures realitza 

un moviment de celles (veure quadre 24) que reflecteix el sentiment intern d’ira. La frase 

en qüestió és: “el govern espanyol amb el suport del partit socialista i Ciudadanos…”. 

Realitza el mateix gest quan parla del monarca a la frase “ també amb el concurs del rei”. 
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Finalment, cal destacar el gest que duu a terme quan expressa que “Catalunya viu el pitjor 

atac a les seves institucions des de la supressió de la Generalitat durant l’època del 

dictador Francisco Franco”. En aquest moment, en Puigdemont realitza una forta pressió 

amb els llavis reflectint un sentiment d’ira, tal com demostrava el rei Felip VI al seu 

discurs, durant pausa que precedeix a l’estrofa que parla sobre el dictador (veure quadre 

25). 

Proxèmica 

La proxèmica en aquest discurs és pràcticament irrellevant. El president se situa a una de 

les sales del Palau de la Generalitat amb dos elements molt clars que són les banderes 

catalana i europea. Aquestes però, no s’interrelacionen en cap moment amb ell en un 

sentit comunicatiu sinó que són elements de simbolisme per l’espectador.  

El fet que Puigdemont no faci ús de fulls ni de portàtil provoca que la relació amb l’espai 

i els objectes sigui pràcticament nul·la. Igual que als altres discursos l’espai és de caràcter 

semi-fixe.  

Cronèmica 

Pel que fa als signes cronèmics, trobem que en aquest discurs Carles Puigdemont 

comença directament a parlar en el moment en què s’inicia l’emissió, sense l’allargament 

temporal que suposava l’entrada caminant des de la porta fins a l’espai on es realitza la 

comunicació. El fet que justifica una figura estàtica des del principi és per mantenir el 

símbol de la porta gairebé tancada situada a la part anterior del President que explicarem 

al següent apartat. 

Al llarg del discurs trobem una petita proporció de signes cronèmics, a diferència del 

primer en què s’explota una mica més aquest recurs no verbal i té una duració de 7:34 

minuts, un temps inferior a l’anterior discurs. 

Un petit exemple l’observem quan parla sobre l’origen de les institucions catalanes 

(Generalitat) i la seva manutenció a l’exili per part d’antics polítics catalans. En aquest 

cas realitza una prolongació de la paraula “persistent” dins la frase: “cap decisió de cap 

govern no pot esborrar aquest fet persistent al llarg del temps” per tal d’atorgar-li 

importància a la voluntat dels polítics catalans de mantenir les institucions en mans dels 

representants del poble “legítims”. Un altre exemple de dilatació temporal es produeix 
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quan pronuncia les paraules “impunement” i “violència” dins la frase: “governar sense 

una majoria democràtica que l’avali és incompatible amb l’Estat de dret, com ho és actuar 

impunement amb violència contra ciutadans pacífics”. 

Finalment, un dels signes de dilatació temporal es produeix quan pronuncia 

“irresponsable” gairebé fent una separació sil·làbica del mot dins la frase: “estimulant de 

manera irresponsable la inestabilitat econòmica” per tal de conferir una forta càrrega 

negativa a les accions que, segons Puigdemont, està realitzant el govern de Rajoy per 

afectar a l’economia catalana. 

Escenografia i líder 

En relació a l’apartat d’escenografia observem que després del zoom in de 21 segons, 

se’ns mostra un escenari bastant similar al discurs sobre l’aturada general. De fet, la 

comunicació es realitza a l’exterior del despatx presidencial del Palau de la Generalitat 

(Saló de la Mare de Déu de Montserrat) però amb un seguit d’ítems i matisos que caldrà 

diferenciar, ja que el missatge institucional es produeix sota un pretext i unes 

circumstàncies diferents i, per tant, la finalitat del missatge és diferent. Igual que al 

missatge anterior, la porta del despatx queda al darrera de la figura política i les banderes 

al seu marge dret. 

Un dels elements que també apareixia al missatge anterior era el quadre de Sant Jordi, 

però en aquest cas, aquest objecte desapareix del pla en el moment en què finalitza el 

zoom in i, per tant, no se li pot atorgar cap significat específic. 

Pel que fa a l’escenografia que envolta a Carles Puigdemont, un dels elements que mes 

criden l’atenció i que cal destacar és l’aparició de dues banderes: la senyera i la bandera 

de la unió europea. Aquest fet és realment significatiu en comparació al missatge analitzat 

anteriorment el dia 4 d’octubre, on només apareixia la bandera catalana. En aquest cas, 

amb l’aparició de la bandera de la unió, podem interpretar que el President està realitzant 

una apel·lació directe a les autoritats europees per tal de demanar una intervenció en el 

conflicte català en forma de mediació entre les dues parts enfrontades. Però, també es pot 

interpretar com a la reafirmació del caràcter europeista del procés independentista que 

tants cops ha esmentat Carles Puigdemont en discursos polítics. De fet, al llarg dels 

parlaments dels polítics independentistes es persisteix en la idea d’ingressar a la Unió 

Europea tan bon punt hagi culminat la hipotètica desconnexió amb l’Estat espanyol. 
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L’element de la porta del despatx també apareix al discurs del 4 d’octubre però en aquell 

comunicat, la interpretació del símbol volia donar una imatge de “portes obertes” per 

identificar-se amb la voluntat de diàleg del President de la Generalitat  amb les autoritats 

del govern d’Espanya. En aquest cas, es pot observar com la porta al despatx està gairebé 

tancada, però encara es deixa entreveure una petita obertura, la qual cosa significa que la 

disposició al diàleg, per part del President, segueix en vigor, però davant la imminent 

aplicació de l’article 155 de la CE l’amenaça a la integritat del govern de la Generalitat 

es fa evident i per tant, el temps i les opcions de resoldre el conflicte es van esgotant. És 

per això que la metàfora de la porta oberta i la porta tancada és un dels fets que més criden 

l’atenció en l’estudi de l’escenografia dels discursos d’en Puigdemont i amb molt més 

èmfasi al segon, ja que en aquest es demostra que l’angle d’obertura de les portes no va 

ser cap casualitat si tenim en compte que al primer discurs la porta es trobava totalment 

oberta i en el segon gairebé closa.  

Pel que fa les vestidures de la figura política, en aquest cas, Carles Puigdemont apareix 

amb una americana blau marí, la qual cosa seria l’únic tret característic que el diferencia 

del discurs del 4 d’octubre en relació a la vestimenta. La imatge de serietat continua 

existint en el President i és que manté la mateixa corbata, el pin de la Generalitat a 

l’americana i la camisa blanca.  

En aquest comunicat, igual que en l’anterior, Puigdemont es torna a dirigir en castellà als 

espectadors per tal de dilatar el ventall de receptors del missatge polític a nivell estatal. A 

més a més, es dirigeix als ciutadans europeus utilitzant l’anglès cap al final del discurs, 

fent d’aquest missatge una peça d’internacionalització del procés independentista, ja que 

es tracta d’una estratègia comunicativa que les autoritats sobiranistes porten realitzant des 

de l’inici de la darrera legislatura i, especialment, el President de la Generalitat com a 

líder polític. 

Com ja hem esmentat a l’anàlisi anterior de Carles Puigdemont, trobem en ell una 

descripció bastant encertada a l’apartat 3 de teoria sobre la figura de líder [pàg. 37]. En 

els canvis d’idiomes (català, castellà, anglès) i en la interpretació del seu llenguatge no 

verbal trobem la proximitat, la confiança i els dots comunicatius que caracteritzen els 

líders polítics destacats. 
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6. CONCLUSIONS 

6.1 Generals 

 Pel que fa a les figures polítiques en qüestió, determinem que les aptituds 

comunicatives durant el discurs de l’aplicació de l’article 155 de Mariano Rajoy són 

bastant limitades. Mitjançant una gesticulació corporal escassa en què només hem 

pogut observar un petit nombre de gestos amb la mà, a més a més d’una inexpressió 

gairebé constant dels trets facials, sense apreciar cap tipus de moviment de celles ni 

el somriure, els quals son les parts que més informació no verbal atorguen en relació 

al sistema cinèsic. En canvi, veiem en Carles Puigdemont una figura molt més 

efectiva en la transmissió del llenguatge no verbal, tant pel que fa als trets 

paralingüístics com en la gesticulació facial i corporal. El fet que Carles Puigdemont 

hagi sigut periodista també li ofereix experiència i un grau de qualitat superior pel 

que fa a capacitats comunicatives. Mitjançant un moviment constant de gestos 

manuals, els quals tenen un significat concret en cada frase que pronuncia i una 

mobilitat de trets facials que ens permet entreveure el sentiment intern del polític en 

qüestió. Un fet molt més remarcable en els discursos de Puigdemont és la preparació 

dels símbols que apareixen a l’escenografia, la qual va més enllà que el Rei i el 

President del govern espanyol, ja que mostra un seguit d’elements molt significatius 

amb un missatge per l’espectador tal com la porta oberta i la porta gairebé tancada 

en els dos discursos que realitza. 

 El sistema cronèmic no pren tanta importància ni té tant significat en el discurs si ho 

comparem amb tota la informació de caràcter no verbal que ens ofereix la 

paralingüística i la cinèsica. De fet, es tracta d’un recurs molt poc explotat per part 

de tots els subjectes polítics analitzats i la duració temporal dels quatre discursos és 

similar. 

 Després de realitzar un anàlisi exhaustiu de les peces en què es reprodueixen els 

discursos televisats dels líders polítics que han intervingut en el desenvolupament 

dels fets d’octubre, concloem que es produeixen gestos, microexpressions i aspectes 

de la paralingüística que expressen els sentiments reals interns dels personatges 

envers els temes que s’està tractant durant el procés comunicatiu. Com per exemple 

podem arribar a la conclusió que el rei Felip utilitza majoritàriament un llenguatge 
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verbal que es dirigeix al conjunt dels espanyols, però el seu llenguatge no verbal 

demostra implícitament un sentiment d’ira dirigit a les autoritats independentistes. 

 Determinem que el context sociopolític en el moment en què es duu a terme el 

missatge institucional influirà notablement en l’estat d’ànim i conseqüentment en 

l’expressió no verbal dels sentiments de cada figura política, tal com ens ho mostra 

Carles Puigdemont en els dos missatges que realitza. En el missatge del 4 d’octubre 

deixa entreveure un cert estat d’eufòria i/o esperança davant la mobilització popular 

que va propiciar l’aturada general del 3 d’octubre, però durant el discurs del dia 21, 

les seves expressions no verbals i el llenguatge emprat denoten un estat de desànim i 

tristesa degut a les mesures aprovades pel 155 de dissoldre el Parlament i cessar tots 

els membres del govern de la Generalitat. 

 

6.2 Sobre les hipòtesis 

1. L’afirmació sobre que la comunicació verbal pot ser objecte de manipulació igual 

que la comunicació verbal es confirma i per tant donem la hipòtesi com a vàlida. 

Durant l’anàlisi dels discursos s’ha fet evident que els líders polítics feien ús dels 

sistemes comunicatius no verbals per enfortir el seu missatge, revertir-lo o canviar-

lo. És en aquest sentit que, en segons quines situacions, podem parlar de 

“manipulació” de la comunicació no verbal en termes de com s’ha emprat aquesta en 

combinació amb el llenguatge verbal. Per exemple, amb el paralingüisme quan el rei 

Felip VI li dóna importància a la paraula “inadmissible” mentre parla de la fractura 

de l’Estat està aconseguint manipular als espectadors perquè captin l’atenció directa 

sobre la seva opinió: el Referèndum de l‘1 d’octubre és una amenaça a l’Estat i ell 

farà el possible perquè no es trenqui. D’aquesta manera deixa clar als catalans quin 

és el seu posicionament vers l’autodeterminació i l’ús de la repressió policial per 

aturar-la.  

2. El fet que la comunicació no verbal juga un important paper en el procés comunicatiu 

global és una afirmació que també donem com a correcte. L’experta Ana María 

Cestero afirma que la comunicació no verbal representa més del 80% de la 

comunicació. És en aquesta línia que som conscients de la gran importància que té la 

comunicació no verbal en les nostres interaccions comunicatives.  A més, no 

únicament juga un paper fonamental en la comunicació sinó que va sempre unida al 
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llenguatge verbal, tal com Fernando Poyatos presenta en els seus estudis amb la 

Triple Estructura Bàsica - el llenguatge verbal, la cinèsica i el paralingüisme, quan 

s’activa el llenguatge verbal els dos sistemes de la comunicació no verbal ho faran al 

mateix temps- això ens afirma que la comunicació no verbal és igual o més important 

que la verbal.   

3. Hi ha vincles entre la simbologia que es mostra en les escenes dels discursos i amb 

la ideologia del líder polític que els està realitzant. Hem trobat vincles entre gran part 

de l’escenografia, el missatge que vol transmetre el líder i per tant de la seva 

ideologia. Per exemple, en el cas d’en Puigdemont al discurs del 04/10/2017 hi veiem 

una gran representació de la cultura catalana amb objectes i la senyera,  per tant ens 

està mostrant una ideologia determinada a nivell nacional i també de 

conservadorisme pel tipus d’objectes que es mostren, tals com el capitell clàssic.  

6.3 Sobre els objectius 

1. Aquest primer objectiu considerem que està parcialment assolit. Amb el treball hem 

demostrat la importància de la comunicació no verbal i creiem que hem fet una gran 

feina de recerca, tanmateix som conscients que per fer una anàlisis molt més profund 

i demostrar així el paper de la comunicació no verbal en el missatge caldria un treball 

molt més extensiu.  

2. El segon objectiu està assolit. A partir dels apartats de l’anàlisi sobre l’escenografia 

creiem que hem fet un bon desenvolupament i explicació sobre la posada en escena 

i la seva simbologia.  

3. El tercer objectiu considerem que també està assolit dins el marc de temps i marge 

que permet un Treball de Final de Grau. És a dir, igual que el primer objectiu 

considerem que per fer una anàlisis molt més extens sobre la comparativa de gestos 

i llenguatge no verbal caldria un treball d’unes altres dimensions i amb contactes amb 

experts que et poguessin ampliar el camp en les diverses disciplines que engloba el 

llenguatge no verbal com son la sociologia, la biologia, l’antropologia, entre molts 

altres.  

4. L’últim objectiu creiem que està plenament assolit, ja que, en l’apartat d’escenografia 

de les anàlisis es pot veure la vinculació entre la roba estètica i el missatge que està 

transmetent el líder polític com un element més de la comunicació no verbal.  
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(03/10/2017) 
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Anàlisi de la cinèsica 

 

Quadre 1: Felip VI durant el discurs assenyalant amb el dit índex. Font: ElPaís 

 

Quadre 2: Felip VI tancant la mà com si es disposés a escriure. Font: ElPaís 
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Quadre 3: Felip VI amb els punys tancats. Font: ElPaís 

 

Quadre 4: Felip VI obrint les mans. Font: ElPaís 
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Quadre 5: Felip VI assenyalant-se amb els dits de la mà tancats. Font: ElPaís 

 

Quadre 6: Ulls en tensió de Felip VI. Font: ElPaís 

 

Quadre 7: Felip VI fent pressió amb els llavis. Font: ElPaís 
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Anàlisi de la paralingüística 

 

Elements de 

l’anàlisi 

Paràmetres Quantificadors 

No segmentals 

Timbre Elevat/suau 

Molt baix/ baix/ Alt/ Molt alt  

Suau 

Ressonància Molt Oral / Fina/ Molt oral/ 

Nasal/ Molt Nasal/  Faríngica/ 

Molt faríngica al / Nasal/ 

Faríngica 

Oral 

La intensitat Molt baixa (suau)/ Molt alta 

(forta) 

Baixa (suau) / Alta (forta) 

Alta 

El temps/velocitat Ràpid/lent (pot variar segons el 

moment del discurs)  

Lent 

El to Agut/ Alt/ Greu/ Baix  Greu 

Camp d’entonació Molt melòdic/ Melodiós/ 

Monòton / Molt monòton 

Molt monòton 

Duració sil·làbica Allargar/Escurçar (pot variar 

segons el moment del discurs) 

Allargar 

El ritme  Suau/Agitat Suau 

Control respiratori Espirat/Ingressiu Ingressiu (reiterat) 

Control de la 

laríngia 

Veu:  

Comprimida/ Falset/ Cridanera/ 

Ronca/ Tensa/ Seca/ Murmuri/ 

Normal.  

Normal 

Control esofàgic Bucal/ eructada/ ventricular Bucal 

Control de la 

faríngia 

Veu:  

Buida/ Sequedat/ empassant 

saliva 

Sequedat  al principi es 

llepa els llavis, li falta saliva 
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Control de la 

velofaríngia 

Veu: 

Nasal/ Ploramiques/ Gemec/ 

Mandrosa/ Cridanera/ Brogit/ 

Nasofaríngica 

Nasal 

Control lingual Veu: 

Palatalitzada/ Alveoralitzada/ 

velaritzada 

Alveoralitzada 

Control labial  Veu  

Distensió horitzontal/ Contracció 

horitzontal/ Contracció vertical/ 

Llavis tremolosos/ Llavis rodons/ 

Contracció horitzontal 

Control de la 

mandíbula 

Oberta/ Mig tancada/ Rotatoria/ 

Tremolosa 

Oberta 

Control articulatori  Veu: 

Hiperarticulada/ Incorrecció 

general/ Confusa/ Arrossegada/ 

zetasisme (frontal, lateral i nasal) 

Hiperarticulada / Zetaisme 

Control de tensió  Articulació: 

Tensa/ Relaxada 

Tensa 

El riure Complicitat/ Dolor/ Alarma... Inexistent 

Sospir Fisiològic/ Plaer/ Nostàlgia/ 

Sorpresa/Alleugeriment 

Inexistent 

Esbufegar Esforç físic/ Cansament/ 

Avorriment 

Inexistent 

Badallar Cansament/Avorriment Inexistent 

Tos Fisiològic/ Elogi/Actitud Inexistent 

Singlot Fisiològic social Inexistent 

Esternut Caràcter  

Educat/ Religiós/ Supersticiós 

Inexistent 

Segmentals   

Clics  - 

Sospirs  - 
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Esbufec de 

sonografies 

animals 

 - 

Silenci  N’hi ha molts entre paraules 

i frases.  

 

Hi ha un moment en que la veu “ con la constitución y con la democràcia” li falta aire ( 

fa una frase massa llarga) i li surt la veu esquerdada.  
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Escenografia 

 
Escena completa del discurs del rei Felip VI (03/10/2017). Font: ElPaís 
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ANNEX 2: Carles Puigdemont 

(04/10/2017) 
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Anàlisi de la cinèsica 

 

Quadre 8: Carles Puigdemont aixecant les celles. Font: CCMA 

 

Quadre 9: Carles Puigdemont dibuixant un somriure tímid. Font: CCMA 

 

Quadre 10: Carles Puigdemont empetitint els ulls a l’inici del discurs. Font: CCMA 

 

Quadre 11: Carles Puigdemont arrufant les celles i empetitint els ulls al final del discurs. Font: CCMA 
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Quadre 12: Carles Puigdemont amb les mans en forma de “V” o de campana. Font: CCMA 

 

Quadre 13: Carles Puigdemont tancant els punys. Font: CCMA 

 

Quadre 14: Carles Puigdemont gesticulant amb les mans obertes. Font: CCMA 
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Quadre 15: Carles Puigdemont abaixant les mans. Font: CCMA 

 

Quadre 16: Carles Puigdemont aixecant els dits índex en senyal d’advertència. Font: CCMA 
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Quadre 17: Carles Puigdemont tancant la mà amb un gest facial d’ira moderada. Font: CCMA 
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Anàlisi de la paralingüística 

 

 

Elements de 

l’anàlisi 

Paràmetres Quantificadors 

No segmentals 

Timbre Elevat/suau 

Molt baix/ baix/ Alt/ Molt alt  

Suau 

Ressonància Veu 

Oral / Fina/ Molt oral/ Nasal/ 

Molt Nasal/  Faríngica/ Molt 

faríngica  

Oral 

La intensitat Molt baixa (suau)/ Molt alta 

(forta) 

Baixa (suau) / Alta (forta) 

Baixa 

El temps/velocitat Ràpid/lent (pot variar segons el 

moment del discurs)  

Ràpid 

El to Agut/ Alt/ Greu/ Baix  Agut 

Camp d’entonació Molt melòdic/ Melodiós/ 

Monòton / Molt monòton 

Melodiós 

Duració sil·làbica Allargar/ Escurçar (pot variar 

segons el moment del discurs) 

Escurçar 

El ritme  Suau/Agitat Agitat 

Control respiratori Espirat/Ingressiu Ingressiu  

Control de la 

laríngia 

Veu:  

Comprimida/ Falset/ Cridanera/ 

Ronca/ Tensa/ Seca/ Murmuri/ 

Normal.  

Normal / Seca  

Control esofàgic Bucal/ eructada/ ventricular  

Control de la 

faríngia 

Veu:  

Buida/ Sequedat/ empassant 

saliva/ molla 

Sequedat 
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Control de la 

velofaríngia 

Veu: 

Nasal/ Ploramiques/ Gemec/ 

Mandrosa/ Cridanera/ Brogit/ 

Nasofaríngica 

Nasofaríngica 

Control lingual Veu: 

Palatalitzada/ Alveoralitzada/ 

velaritzada 

 

Palatitzada 

Control labial  Veu  

Distensió horitzontal/ Contracció 

horitzontal/ Contracció vertical/ 

Llavis tremolosos/ Llavis rodons/  

- 

Control de la 

mandíbula 

Mandíbula:  

Oberta/ Mig tancada/ Rotatoria/ 

Tremolosa 

Oberta 

Control articulatori  Veu: 

Hiperarticulada/ Incorrecció 

general/ Confusa/ Arrossegada/ 

zetasisme (frontal, lateral i nasal)  

Confusa 

Control de tensió  Articulació: 

Tensa/ Relaxada 

Relaxada 

El riure Complicitat/ Dolor/ Alarma... De complicitat 

Sospir Fisiològic/ Plaer/ Nostàlgia/ 

Sorpresa/Alleugeriment 

Sí, nostàlgia 

Esbufegar Esforç físic/ Cansament/ 

Avorriment 

Inexistent 

Badallar Cansament/Avorriment Inexistent 

Tos Fisiològic/ Elogi/Actitud Inexistent 

Singlot Fisiològic social Inexistent 

Esternut Caràcter  

Educat/ Religiós/ Supersticiós 

Inexistent 

Segmentals   

Clics  - 
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Sospirs  - 

Esbufec de 

sonografies 

animals 

 - 

Silenci  N’hi ha.  

 

-Estigueeem, tots molt tranquil·ls i molt serens... (mig somriure). -El que hem fet, el que 

estem fent i el que farem (mig somriure als llavis)  

- De vegades amb errors, però també ens ho hem de dir (veu més ronca per fer-ho com 

si estiguéssim a casa) amb més encerts! 

- Va declinar amb duresa (sospir allargat amb la paraula)  

- Liquidar – lesaspiracions-de – sobirania. Delpoble – català 

- El conflicte s’inspiri des de la política i no des de la policia (ingerència d’aire molt 

gran, quasi tindria el significat d’un sospir de ganes de fer diferent les coses)  

- Al final el ritme és més lent.  

 

- PAU, DIÀLEG I ACORDS (la porta oberta) 

 

- contundència per tal “d’aplicar el resultat del referèndum”. 
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Escenografia 

 

 
Escena completa del discurs de Carles Puigdemont (04/10/2017). Font: CCMA 
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Annex 3: Mariano Rajoy 

(21/10/2017) 
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Anàlisi de la cinèsica 

 

Quadre 26: Mariano Rajoy gesticulant amb la mà dreta. Font: CCMA 

 

Quadre 27: Mariano Rajoy gesticulant amb la mà esquerra. Font: CCMA 
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Quadre 28: Mariano Rajoy aixecant el polze. Font: CCMA 

 

Quadre 29: Mariano Rajoy ajuntant el dit índex i el polze. Font: CCMA 

 

Quadre 30: Mariano Rajoy realitzant un parpelleig amb l’ull esquerre. Font: CCMA 
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Anàlisi de la paralingüística 

 

 

Elements de 

l’anàlisi 

Paràmetres Quantificadors 

No segmentals 

Timbre Elevat/suau 

Molt baix/ baix/ Alt/ Molt alt  

Suau 

Ressonància Veu 

Oral / Fina/ Molt oral/ Nasal/ 

Molt Nasal/  Faríngica/ Molt 

faríngica  

Faríngica 

La intensitat Molt baixa (suau)/ Molt alta 

(forta) 

Baixa (suau) / Alta (forta) 

Baixa 

El temps/velocitat Ràpid/lent (pot variar segons el 

moment del discurs)  

Ràpid 

El to Agut/ Alt/ Greu/ Baix  Greu 

Camp d’entonació Molt melòdic/ Melodiós/ 

Monòton / Molt monòton 

Molt monòton 

Duració sil·làbica Allargar/ Escurçar (pot variar 

segons el moment del discurs) 

Escurçar 

El ritme  Suau/Agitat Suau 

Control respiratori Espirat/Ingressiu Ingressiu  

Control de la 

laríngia 

Veu:  

Comprimida/ Falset/ Cridanera/ 

Ronca/ Tensa/ Seca/ Murmuri/ 

Normal.  

Normal   

Control esofàgic Bucal/ eructada/ ventricular  

Control de la 

faríngia 

Veu:  

Buida/ Sequedat/ empassant 

saliva/ molla 

Buida 
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Control de la 

velofaríngia 

Veu: 

Nasal/ Ploramiques/ Gemec/ 

Mandrosa/ Cridanera/ Brogit/ 

Nasofaríngica 

Nasofaríngica 

Control lingual Veu: 

Palatalitzada/ Alveoralitzada/ 

Velaritzada 

 

Alveoralitzada 

Control labial  Veu  

Distensió horitzontal/ Contracció 

horitzontal/ Contracció vertical/ 

Llavis tremolosos/ Llavis rodons/  

- 

Control de la 

mandíbula 

Mandíbula:  

Oberta/ Mig tancada/ Rotatòria/ 

Tremolosa 

Mig tancada 

Control articulatori  Veu: 

Hiperarticulada/ Incorrecció 

general/ Confusa/ Arrossegada/ 

zetasisme (frontal, lateral i nasal)  

Zetaisme  

Control de tensió  Articulació: 

Tensa/ Relaxada 

Relaxada 

El riure Complicitat/ Dolor/ Alarma... Inexistent 

Sospir Fisiològic/ Plaer/ Nostàlgia/ 

Sorpresa/Alleugeriment 

Inexistent 

Esbufegar Esforç físic/ Cansament/ 

Avorriment 

Inexistent 

Badallar Cansament/Avorriment Inexistent 

Tos Fisiològic/ Elogi/Actitud Inexistent 

Singlot Fisiològic social Inexistent 

Esternut Caràcter  

Educat/ Religiós/ Supersticiós 

Inexistent 

Segmentals   

Clics  - 
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Sospirs  - 

Esbufec de 

sonografies 

animals 

 - 

Silenci  Pocs 

 

- En el mismo día de hoy (pausa), el Senado 

Així com quan anuncia les mesures del 155 no deixa espai entre elles, és una 

darrere l’altre.  

Es mulla els llavis 

Aire ingressiu, l’únic que li dona pausa.  

 

- Adoptadas por los gobernantes de la Generalitat (més èmfasi a la paraula, amb 

contundència)  

- Hoy se han impuesto las ideas del, cuanto peor (pausa), mejor.  

- La independencia es triste, desgarradora y angustiosa (així es com ho diu no hi 

ha cap to d’èmfasi)  

- Por eso les informo que hoy (pausa més llarga) he disuelto el Parlamento de 

Cataluña.  

- Se celebraran elecciones en-esa-comuni-dad autònoma (trenca més l’espai entre 

paraules y síl·labes)  
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Escenografia 

 

 
Escena completa del discurs de Mariano Rajoy (21/10/2017). Font: CCMA 
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Annex 4: Carles Puigdemont 

(21/10/2017) 
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Anàlisi de la cinèsica 

 

Quadre 18: Carles Puigdemont amb les mans en forma de “V” o de campana. Font: CCMA 

 

Quadre 19: Carles Puigdemont gesticulant amb la mà esquerra i el tors i el cap inclinats. Font: CCMA 
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Quadre 20: Carles Puigdemont gesticulant amb la mà dreta i el tors i el cap inclinats. Font: CCMA 

 

 

Quadre 21: Carles Puigdemont assenyalant amb els dits índex. Font: CCMA 
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Quadre 22: Carles Puigdemont fent un semicercle amb les mans obertes. Font: CCMA 

 

Quadre 23: Carles Puigdemont tancant els punys. Font: CCMA 
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Quadre 24: Carles Puigdemont arrufant les celles. Font: CCMA 

 

Quadre 25: Carles Puigdemont fent pressió amb els llavis. Font: CCMA 
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Anàlisi de la paralingüística 

 

 

Elements de 

l’anàlisi 

Paràmetres Quantificadors 

No segmentals 

Timbre Elevat/suau 

Molt baix/ baix/ Alt/ Molt alt  

Suau 

Ressonància Molt Oral / Fina/ Molt oral/ 

Nasal/ Molt Nasal/  Faríngica/ 

Molt faríngica al / Nasal/ 

Faríngica 

Oral 

La intensitat Molt baixa (suau)/ Molt alta 

(forta) 

Baixa (suau) / Alta (forta) 

Alta 

El temps/velocitat Ràpid/lent (pot variar segons el 

moment del discurs)  

Ràpid 

El to Agut/ Alt/ Greu/ Baix  Greu 

Camp d’entonació Molt melòdic/ Melodiós/ 

Monòton / Molt monòton 

Melòdica 

Duració sil·làbica Allargar/Escurçar (pot variar 

segons el moment del discurs) 

Allargar i Escurçar 

El ritme  Suau/Agitat Agitat 

Control respiratori Espirat/Ingressiu Ingressiu (reiterat) 

Control de la 

laríngia 

Veu:  

Comprimida/ Falset/ Cridanera/ 

Ronca/ Tensa/ Seca/ Murmuri/ 

Normal.  

Normal 

Control esofàgic Bucal/ eructada/ ventricular Bucal 

Control de la 

faríngia 

Veu:  

Buida/ Sequedat/ empassant 

saliva 

Sequedat  
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Control de la 

velofaríngia 

Veu: 

Nasal/ Ploramiques/ Gemec/ 

Mandrosa/ Cridanera/ Brogit/ 

Nasofaríngica 

Nasofaríngica 

Control lingual Veu: 

Palatalitzada/ Alveoralitzada/ 

velaritzada 

- 

Control labial  Veu  

Distensió horitzontal/ Contracció 

horitzontal/ Contracció vertical/ 

Llavis tremolosos/ Llavis rodons/ 

Alveoralitzada 

Control de la 

mandíbula 

Mandíbula 

Oberta/ Mig tancada/ Rotatoria/ 

Tremolosa 

Mig tancada  

Control articulatori  Veu: 

Hiperarticulada/ Incorrecció 

general/ Confusa/ Arrossegada/ 

zetasisme (frontal, lateral i nasal) 

- 

Control de tensió  Articulació: 

Tensa/ Relaxada 

Tensa 

El riure Complicitat/ Dolor/ Alarma... Inexistent 

Sospir Fisiològic/ Plaer/ Nostàlgia/ 

Sorpresa/Alleugeriment 

Inexistent 

Esbufegar Esforç físic/ Cansament/ 

Avorriment 

Inexistent 

Badallar Cansament/Avorriment Inexistent 

Tos Fisiològic/ Elogi/Actitud Inexistent 

Singlot Fisiològic social Inexistent 

Esternut Caràcter  

Educat/ Religiós/ Supersticiós 

Inexistent 

Segmentals   

Clics  - 

Sospirs  - 
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Esbufec de 

sonografies 

animals 

 - 

Silenci  N’hi ha molts entre paraules 

i frases.  

 

- Liquidació de l’auto (auto)govern – dels nervis comet errors en el seu control 

lingual  

- Ve-ri-ta-ble cop de porta  separa les síl·labes i ho fa a ritme ràpid  

- Alló que els catalans vam decidir a les urnes (to de veu contundent, greu, 

enfadat) el govern espanyol ho anul·la als despatxos.... 

- Síl·labes llargues en segons quins moments : Ha empres el pitjor atac que les 

institucioooons que el poble de Catalunya, rapidesa per parlar sobre Franco  

- Violentant el nostre parlament i (silenci) Totesles- garanties- i- els nostres drets” 

- Com ho és actuar amb violèencia (allargament de la síl·laba) 

- De manera pacíifica  i civilitzadaaa però carregats de dignitat i de raons (canvi 

de to i escurçament de les síl·labes)  
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Elements de l’escenografia 

 

 
Escena completa del discurs de Puigdemont (21/10/2017). Font: CCMA 
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