
Presentació
Aquest treball sorgeix d’una necessitat personal de saber quan algú menteix. Con-
sisteix, doncs, en un estudi profund de les mentides, de l’innatisme d’aquestes i de 
la consciència o inconsciència dels factors que indiquen una mentida; i, també, en 
una anàlisi de cinc persones de diferents nacionalitats amb una finalitat primordial 
basada en detectar les mentides comprovant –en primera persona– la possibilitat 
d’aquest fet, objectiu que no només volia que em fos útil per a aquest treball, sinó 
també per a la meva vida present i futura. 

Metodologia
Per tal de dur a terme aquest treball, vaig començar estudiant i investigant teòrica-
ment tot allò que tenia a veure i que podia influir amb les mentides i la seva possibi-
litat de detecció. Per fer-ho, em vaig centrar en els estudis del psicòleg Paul Ekman, 
aprofundint en les emocions i els factors que condicionen les mentides.
En segon lloc, vaig fer una part pràctica amb el fi de concloure si realment es poden 
detectar les mentides a través de tot el que havia estudiat a la teoria. Aquesta part, 
doncs, consistia a cercar cinc persones de diferents continents del món que tingues-
sin diferències tant facials com culturals per determinar si era cert que tots fem 
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les mateixes microexpressions o semblants quan mentim. Vaig gravar-les per tal de 
poder analitzar minuciosament i a posteriori cada microexpressió que identifiqués 
en cada rostre.

Cos del treball
Aquest treball esta dividit en un marc teòric i un marc pràctic.
El marc teòric consisteix en un estudi previ de tot el necessari per tal de poder 
concloure si es poden detectar les mentides i com fer-ho. Així doncs, es basa 
principalment en informació estudiada prèviament per Paul Ekman en els seus 
dos llibres El rostro de las emociones i Cómo detectar mentiras, i altra informació 
de la xarxa que ha estat verificada i contrastada per diferents fonts. 
He estudiat diferents aspectes: en primer lloc, les set emocions universals: ale-
gria, fàstic, ira, menyspreu, por, sorpresa i tristesa, i com aquestes apareixen 
reflectides en nosaltres i en el nostre rostre; en segon lloc, la mentida com a 
concepte i les seves tipologies, i, en tercer lloc, els factors a tenir en compte en 
aquesta: microexpressions, veu, moviments corporals, sistema autònom nerviós 
i l’error d’Otel·lo. 
Amb el fi d’experimentar i determinar de primera mà si tot el que deia la teoria 
era cert i comprovable a la pràctica, vaig dur a terme el marc pràctic, que con-
sistia en la gravació de cinc subjectes, cadascun d’ells de procedències diferents: 
El Salvador, Espanya, Rússia, Gàmbia i Filipines. Vaig dividir el marc pràctic en 
dues parts.
La primera estava dividida al seu torn en dues parts més: una en la qual jo feia 
deu preguntes de temes comuns a tots els subjectes, i aquests m’havien de con-
testar la veritat, i l’altra en la qual m’havien de respondre les mateixes pregun-
tes però aquest cop mentint-me, per tal de cercar microexpressions en aquesta 
segona meitat que no apareguessin a la primera. 
La segona part consistia a demanar als subjectes que m’expliquessin dues històri-
es de les quals una havia de ser verídica i l’altra havia de ser falsa, però no em po-
dien dir quina era quina. Un cop explicades les dues històries, sense que jo mirés, 
cada subjecte escrivia en un paper quina era la falsa i ho tancaven en un sobre.
Posteriorment, un cop vaig tenir els cinc vídeos gravats, vaig començar a analit-
zar-los i a buscar a les respostes a les deu preguntes en què m’havien hagut de 
mentir, microexpressions que anteriorment jo havia estudiat a la part teòrica, 
que revelaven que la persona estava mentint. Cada cop que trobava les microex-
pressions reveladores de mentides, anava a la segona part de la pràctica i inten-
tava cercar en alguna de les dues històries les mateixes microexpressions.
A partir de totes les microexpressions, gesticulacions i onomatopeies dubitati-



ves que feien els subjectes mentre explicaven les històries, vaig poder concloure 
quina de les dues de cada subjecte creia que era la verdadera i quina era la falsa. 
Un cop decidit quina era quina, vaig procedir a obrir els sobres, també davant 
d’una càmera, comprovant que havia encertat les respostes dels cinc subjectes i, 
per tant, demostrant-me que seguint tot el que havia estudiat en el marc teòric i 
analitzant molt bé els vídeos de cada un dels subjectes, hi ha un 100 % d’efecti-
vitat a l’hora de detectar les mentides.

Conclusions
En referència als objectius plantejats a l’inici del treball mitjançant explicacions 
teòriques i gravacions pràctiques, fets concrets i demostrables, puc concloure que: 
—Les microexpressions són innates independentment de la nacionalitat de la persona 
i, per tant, iguals en tots els humans. Ho he pogut veure en el moment en què cinc 
subjectes de diferents parts del món, i amb cultures molt diferenciades, han coincidit 
en la majoria de moviments i microexpressions utilitzades a l’hora de mentir. 
—He constatat que, per molt que vulguem emmascarar emocions, som incapaços de 
controlar les microexpressions que fem i, tard o d’hora, amb una anàlisi minuciosa 
del rostre, es detecten aquells trets característics de les veritats i/o mentides, i es 
comprova doncs, que són inconscients.
—També he pogut observar tant teòricament com a la pràctica, que les caracterís-
tiques de la mentida des del punt de vista emocional són molt àmplies, però que 
mentir segueix un patró determinat.
—He pogut verificar l’objectiu principal, concloent que és possible saber quan algú 
està mentint, però defensant que sense gravar els subjectes hauria estat gairebé 
impossible.
Ja acabant, i com a conclusions a nivell personal, m’agradaria dir que, sens dubte, 
aquest ha estat el treball més gratificant que he fet mai, ja que he pogut experimen-
tar de primera mà la posada en pràctica de molts estudis duts a terme per psicòlegs 
professionals que han dedicat gran part de la seva vida a les microexpressions. Per 
sort, vaig aconseguir trobar un tema que realment m’interessa i espero que em se-
gueixi captivant durant molts més anys i, gràcies a això, he pogut gaudir d’aquest 
fins i tot en les parts més feixugues i dures de treballar. Em sento orgullosa de pen-
sar que això em dona un bagatge útil per la vida que m’espera.
Podria dir que sempre he tingut una bona intuïció per detectar mentides, però ha 
sigut tot un repte fer-ho des d’una vesant més científica i experimental. 
Finalment, espero poder contagiar a tothom les ganes d’anar més enllà de les pa-
raules, observant i fixant-se en tots els petits indicis que ens envolten, els quals, a 
causa de la velocitat amb què vivim la vida, no apreciem.
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