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APUNTS SOBRE LA COMUNICACIÓ NO VERBAL
DELS ALGUERESOSl
La cultura propia de qualsevol comunitat té múltiples facetes. Hi
ha determinats elements que ja des d'un bon principi han reclamat
!'a tenció deis estudiosos, com per exe1l1ple la historia o la llengua, i ja
dins de l'Antropologia i del Folklore, es donen una serie de topics tals
C01l1 el costumari, la medicina popular, la religiositat, la rondallística o
la can<;onística - per eS1l1entar-ne només alguns - que fkilment es converteixen en els pri1l1ers objectius del treball de camp de l'investigadoro Dins d 'aquest ampli espectre de temes demologics que cal observar, inventariar, sistematitzar i estudiar sempre trobarem, pero, aquells
que, per la raó que sigui, han estat for<;a descurats per la investigació.
El gest constitueix un deis :1mbits que , al 1l1arge de meritories excepcions, han estat poc tractats per I'Antropologia 2 .
És evident que quan parlem no fem selvir tan sois la lIengua, sinó
tamhé les mans, els 1l10viments quasi inconscients del cap i el cos en
general. 1 és evident, així mateix, que tal com succeeix amb la llengua,
tota cultura i subcultura es distingeix de les que les envolten per la manera que tenen els seus me1l1bres de comunicar-se mitjanpnt els recursos gestuals. De vegades, es tracta de coses tan evidents que potser
per aixo passen desapercehudes per J'antropoleg preocupat sovint per
eshrinar "estructures profuneles", obscuritats simboliques i comportaments inusuals.
Totes les diverses m:mifestacions culturals d 'una comunitat concreta es troben directament relacionades entre si. De la mateixa manera que la llengua , el repertori de gestos no s'ha d'entendre com un sistema tancat sinó que depen de les característiques socio-culturals de la
c0111unitat. EIs gestos, doncs, no representen tan sois una manera d 'expressió personal sinó que també ens reflecteixen la manera ele funcionar la societat. Així doncs, si a J'AIguer tradicion:l! , per exemple, la
creenp en el "mal d 'ull " té una gran for<;a, o la crítica entre ve'ins i coneguts constitueix un factor important elins de la din:11l1ica social, no és
gens estrany que a la ciutat es coneguin diversos gestos per protegir-se
del "mal eI 'ull" o que tinguin la significació ele "criticar". El gest no és
sinó un estri més de tipus cultural que es correspon sempre amb la
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realitat del col.lectiu huma que I'e mpra ,
De fet, qualsevol catala que sojorni a l'Alguer s'adona facilment de
I'ús més aviat prodig que hom en aquesta ciutat fa del gest. Tot i així,
quan vaig iniciar la meya estada a Sardenya per recollir dades etnogr:lfiques per a la monografia que te nia intenció de realitzar sobre I'AIguer, no luvia previst ni de bon tros dedicar-ne una part al gest. F OL! a
través del contacte directe amb la població com de manera indirecta
vaig veure I'interes que podia te nir el recoll ir dades sobre aqueslJ
tem:ltica, Una vegacb , tot xerrant amb un grup d'amics, vaig e ncendre
un lIumí per a la meva cigarreta, "Aixo no ho fas bé" , em digué un deIs
algueresos amb el ulls enriobts, i tot serciencies em critic) la meya manera d 'encendre el lIumí. Jo, un tant esceptic, repetí mentalment els
meus movime nts habituals: pre nia el Ilumí amb J'índex i el polze, el
fregava a la pan lateral de la capsa i m'encenia la cigarreta, Aquell algueres no e m de ix:l temps de protestar. M'arrabassa la capsa de les
mans i, entre el somriure maliciós deis altres companys, em mostra de
quina manera "calia" fer-ho: agaf:) elllumí amb el polze, I'índex i el cli t
del mig, i, pre ment-Io només amb el de mig, J'encengué de manera
que la ma, mig oberra, servís de p rorecció per alllumí, afavorint així la
seva combustió,
La manera com hom manipula els objectes que el rodegen no és
condicionada tan soIs per J'objecte e n qüestió o per les caracterísriques
del nostre cos, sinó que mo lt sovint, les eliferents ieliosincrkies culturals tenen també alguna cosa a dir. El fet d'encendre un Ilumí, d 'agafar
una forquilla o d'acostar-se el got als lIavis no es fa a tot arreu ele la
mateixa manera , Així, per exemple, no ens cansem mai de re petir als
nostres inbnts quina és la mane r:! "correcte" de servir-se de la forquilla
entre les diverses possibilit:1ts que hi ha de fer-ho, Els occidentals agafem la tassa de cafe amb una sola m:), pero el japones que no usa les
seyes du es mans alhora per beure el té d'un bol és considerat mancat
d 'educació,
L'acció d 'encend re un lIumí no és naturalment allo que habitualment entene m per un "gest", pero el fet que es critiqués la meya manera de fer-ho , e m féu presta r més :1tenció a la vari:lda gesticula ció
deIs algueresos qu e, de fet , ja d'un bon principi m'havia semblat molt
més rica i expressiva que no pas la meya , A mesura que anava pre ne nt
notes, més interessa nt e m semblava e l tema , i e m va ig aca bar ele
co nvence r definitivam e nt quan tot parlant sob re els gestos amb una
no ia algueresa , aquesta , sentint-se minu ciosament obselvada - m'advertí que la posava realment nelviosa sa ber que jo esta va tan pendent
deis seu s movime nts: "Sense les mans jo no sé parbr", e m digué ,
Al llarg d 'aquest articJe, dones , cleseriuré aque lls gestos que du-
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rant les meves diferents estades a l'AIguer vaig poder observar, aquells
moviments corporals que no podem considerar prim:uis ni psico-físicament condicion::!ts i que formen palt, per tant, del llegat cultural de
la col.lectivitat3.
Cal entendre aquest treball com Un::! senzilla apoltació etnografica
a la realitat cultural algueresa. Em limitaré a descriure els diferents gestos i a explicar la seva significació en el si de la societat algueresa sense pretendre donar cap interpretació genetica. Molts d'aquests gestos
són també habituals o almenys coneguts en arees geografiques més o
menys vastes. Sempre que em sigui possible, i basant-me en fonts bibliogdfiques, dOn::!ré al Ibrg d 'aquest treball exemples procedents
d'altres indrets culturalment parlant, propers a I'Alguer, per tal que puguin servir com a punts de referencia i de comparació.
Tot i que hi ha treballs científics impoltants dedicats al gest en genera l4 , la veritat és que encara no ha estat desenvolupada una metodologia del tot coherent que permeti de tractar de manera sistematica tot
el que fa referencia a la quinesi. Així, doncs, basant-me en les dades
que he pogut recollir en els meus treballs de camp, i des del punt de
vista funcional que és el que m'ha semblat més evident, he c1assificat
els gestos recollits a I'AIguer en quatre grups diferents:
1. Gestos 111 c/gics. Es tracta d'aquells gestos que no tenen solament
una 'significació" sinó que hom espera d'ells un efecte sobrenatural.

2. Gestos sitllaciollals. Són els gestos que ens assenyalen el comenpment o final d'una situació d'interacció human::!. Hom els empra
en la situació amb la qual es ritllalitza un encontre o un comiat.

3. Gestos ca 17 ceptll a/s. Aquests gestos posseeixen des del pllnt de
vista sem:'intic una significació molt concreta i cadascun d'ells, en un
contextdiscursiu podria, per tant, substituir un mot determinat.

4. Gestos moda/s. Es tracta d'aquells gestos que són emprats per
reforpr o recalcar allo que es diu. Aquesta funció també pot ésser
exercida naturalment pels gestos del grup anterior, pero en el cas deIs
"modals", aquests no tenen mai una significació tan precisa com els
gestos "conceptuals". Per a ésser entesos necessiten ésser donats dins
d 'un context verbal. Per si soIs no tenen significació.
No he elaborat aquesta c1assificació amb anims teoritzadors sinó
que la seva única finalitat és la eI'ordenar i sistematitzar una mica el
meu material recollit; és, doncs, molt conjuntural. D'altra banda, crec
que cadascun deIs quatre grups establerts - amb Un::! denominació que
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possiblement no sera la més encert:lda - presenta trets distintius concrets que justifiquen la classificació tot i que, a part de la polisemia
propia de determiants gestos, sempre n'hi pot haver algun que presenti dificultats a I'hora de voler donar-hi una adscripció concreta. Sens
dubte, el grup de gestos que té una delimitació més cbr3 i precisa és
el primer, el deis "magics". En aquest C:lS, a diferencia deis alu'es, 13
funció prim:lriJ deis gestos no és 13 comunicació sinó l'aconseguir uns
determinats efectes que podem denominar "sobrenatllrals" o "magics".
Semioticament, qualsevol gest pot ésser considerat un "signe", i tot signe comunic3 , pero en el cas deis gestos magics aquest3 és una funció
secundiriJ. Hom far:1 , per exemple, el gest de la "figa " ql13n tcm ésser
pres per ull per una persona. Aquest gest, pero, es fad el més sovint
deis casos sense que pugui ésser observ3t. No hi ha , doncs, b intenció
de comuniC3r mitjanpnt el gest sinó només de fer-Io servir en qualitat
de defens3. Ben diferent és el fet de moure la m:1 com per dir "sóc
aquí" o de posar-se \"índex davant els l\avis per denunar silenci.
El segon grup em sembla t:llnbé ben delimitat. Es tracta d'aquells
signes gestu:lIs que fem sen'ir per indicar el comenpment/ fin:11 d 'una
Situ3ció interaccional i que a més senyalitzen el codi que cal emprar
en aquesta situació. Pensem, per exemple, les distincions que impliquen en el nostre context cultural els difercnts tipus de salutació: hom
pot fer un petó a la gaita , donar un cop a les espatlles, o fer una encaixaeb de mans, un senzill cop de C3p, o una salutació militar. Cadascuna d'aquestes accions significa el comenpment d 'una situació de
cadcter interactiu entre dues o més persones, pero, a més a més, ens
manifesta també clar3ment el tipus de rebció que existe ix entre elles:
afecte , deferencia mútua , indiferencia, subordinació, etc.
LJ distinció entre el tercer i quart grup no result3 3 primera viSt3
t3n evident, pero crec que esta t3mbé ben justificada. T31 com he dit
ab3ns , els gestos "conceptl13ls" poden substituir un mot concret. La significació deis gestos "mocbls", en c3nvi , és generalment vaga i sois
pot ésser copsacb dins d 'un context verbal.
Si jo, per exemple, tot estant a l"autobús faig el gest que significa
"silenci", els altres viatgers I'entendran perfectament enC3ra que, si el
faig sense un context que el justificqui, sense C3p motiu, em prendran
segur3ment per ximplet, t31ment com si - parlés sol. Si en b mateixa situació moc la m:l verticalment 3munt i avall mantenint els dits índex i
polze tocant-se pels extrems (un gest que fem sovint per donar fon;a a
una 3firmació) sense que ningú no estigui parbnt amb mi, els viatgers
de l'autobús continu3ran tenint-me per ximplet o , si si són més
condescendents, potser creuran que tinc un tic nerviós, pero aquest
gest, 3 diferencia del que vol dir "silenci" no I'entendr:ln pas: li manca
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el contexto El primer gest de I'exemple suara exposat pertany al tercer
grup; el segon, al grup deIs textos ' modals".
Entre els grups deIs gestos "conceptuals" i els "modals " hi 113
també una altra diferencia important. Els primers es limiten a donar
una informa ció mentre que els altres, tot manifestant un estat d'anim
concret del que parla, volen causar un cert efecte en l'adre~at: li demanen , per exemple, que tingui comprensió, compassió o Ji exigeixen un
explicació. Segons aquest criteri, hi ha un celt nombre de gestos de
caire exhortatiu, com per exemple quan volem dir "dona 'm una cigarreta" o "vine aquí", que es troben a cavall entre el tercer i quart grup
puix que no es limiten a donar una informació sinó que també demanen una reacció concreta per part de la persona a qui van dirigits.
Aquests gestos, pero, els he inclós en el grup deIs "conceptuals" a causa de la seva significació ben concreta que permet lIur comprensió fora de context i pel tipus ben diferenciat de reacció que pretenen provocar en I'aurept. El significat concret deIs gestos "modals" depen
sempre del context verbal, el sentit del qual recalquen amb la seva expressivitat.
Una altra diferencia entre el tercer i el quart grup és el grau d'intencionalitat amb el qual es realitzen. Si tot p~l.flant amb una persona
que constantment fa gestos de tipus "modal", li preguem de sobte que
repeteixi el gest que acaba d'executar, possiblement no pugui satisfer
b nostra demanda per la senzilla raó que no era del tot conscient del
fet de moure les mans o La situació seria ben diferent si el nostre interlocutor s'hagués posat l'índex davant els lIavis per demanar "silenci",
un gest que adscrit al tercer grup i que hom executa de manera ben
conscient.

1. Gestos "magics"
1.1. " Corros's. Hom estén els dits índex i petit mentre que els altres romanen tancats; b ma manté una posició vertical o horitzontal.
Aquest gest que ja es coneixia en l'antiguitat 6 s'empra a I'Alguer, en
primer 1I0c, com a protecció per al "mal d 'ull "7 pero també per alIunyar possibles desgracies. Hom fa els "corrus", per exemple, en
veure un gat negre, en topar-se un enterrament pel carrer, en parlar de
maIalties, etc. A més a més, també es coneix aquest gest amb la seva
significació ofensiva i/o amena~adora. En aquests darrers casos, hom
dirigeix els dits vers la persona al.ludieb . No obstant, a I'Alguer hom
m'ha especificat sempre aquest darrer ús del gest com típicament napolita . De fet , jo he pogut observar so\'int I'execució espontania
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d 'aquest gest a I'AIguer, pero sempre amb finalitat preservadora, mai
ofensiva. Hom pot fer els "corl'lls' també amb totes dues mans alhoras.
l.2. "Figa'·. El polze es coUoca entre el dit del mig i I'Índex. A I'Alguer, la principal finalitat d'aquest gest és la de protegir-se del "mal
d 'ull ". Realitzant la 'figa" simult3niament amb les dues mans s'augmenta el seu poder apotropaic. També hi ha persones que amb aquesta finalitat fan la 'figa" amb una m3 i els "corros' amb I'altra. La 'figa"
es pot usar també com a gest ofensiu, cal' no endebades té una palesa
al.lusió sexual 9 . En aquest darrer GIS , hom en ocasions es llepa el polze abans de dirigir el gest vers la persona a qui es vol ofendre. Cal remarcar, pero, que la funció més ill1portant d'aquest gest a l'AIgller és la
preservadora . El seu liS com a gest ofensiu és molt restringit. Amb
l'una o I'altra intenció el gest s'executa també amb les dues mans
conjuntament lO .
l.3, Má als gen itals. Per evitar una possible desgrJcia derivada ,
per exemple, del fet de veure passar un enterrament o un gat negre,
els homes es poden posar dissimllladament la mJ a la regió deIs genitals!!. Hom compta aleshores fins a set o disset. Les dones , amb la mateixa finalitat , poden posar-se les dues mans als pits.

1.4. "Tocar/erro'· . Quan en una conversa es parla d'algun tipus de
desgrJcia (una malaltia, un accident, etc.) per protegir-se d 'ella , hom tot dient .. toca /erro! " - intentar3 tocar el primer objecte met3l.lic que
trobil 2 .
1.5. "Cauall blanc". A I'AIguer es diu que el fet de veure de manera casual un cavall blanc porta sort si s'executa rapidament el següent
moviment: hom escup a la m3 elreta i a continuació es pica amb el palmell de la m:l el front i la cuixa elreta !3.
l.6. EIlcrellalllC'll! deis di!s. A l'AIguer hom pot encreuar els dits
Índex i elel mig per prevenir-se contra el "mal d'ull ". Aquest gest, pero,
s'usa molt ll1enys que la ':riga" o els "corros'H.
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2. Gestos situacionals
2.1. Encaixada de mansoTal com és llsUJI en el món occidental, a
I'AIguer, tant els homes com les dones, fJn una encaixada de mans generalment vigorosa - en trobar-se o acomiJdar-se.
2.2. Petó. Quan es vol recalcar la impOI1:lnciJ d 'un encontre hom
fa a tall de salutació un petó a cJda gaIta, primer a I'esquerra i després
a la dreta Ccuriosament, el contrari del que a CatJlunya se sol fer) , tant
homes com dones.
2.3. Pessic a la gaIta. Un gest de caire afectuós és el de pessigar
Sllaument la gaIta de I'Jltra persona amb I'índex i el polze. Hom saluda
així preponderJntment e1s infants pero, en ocasions, també e1s adlllts.
L'execució d 'aquest gest no és, pero, mai recíproca i implica sempre
una relació de tipus jer3rquic; quan aquesta ve donada per I'edat, sera
la persona més gran la que se selvir:l del gest.
2.4. Salu/ació al1lb la mcl. Quan hom vol saludar d'una certa dist:Incia , mig aixeca el bra~ tot formant un angle recte; el palmell de la
m3 oberta mira enrera i els dits romanen junts. Aleshores es fa un petit
moviment de vaivé amb l'av~ll1tbra~1 5 . Com a variant d 'aquest gest, a
I'AIgller s'acostu ma també a fer la següent salutació: hom manté el
brJ~ practicJment en la mJteixJ posició que la SUJra descrita; els dits,
pero, piquen contra el palmell de la m:1. , el qual mira endavant. Un observador no alglleres podria interpretJr aquest gest com un "vine
aquí". De fet , tan sois la posició del bra~, com veurem més endavant,
distingeix aquest darrer gest del que hom fa com a sJlutació.

3. Gestos conceptuals
3.1.

ATRlBUT:

3.1.1. Tossu/. Tot parlant d'alguna persona o referint-se a I'interlocutor, hom pica amb els nusos deis dits a la taub llí .
3.1.2. Mala lIengua. Per dir d\ll1J persona que parla malament de
les altres, hom es toca amb I'índex la puntJ de la lIengua J7 .
3.1.3. HomosexlIal. Per dir d 'un home que és ho mosexual tot assenYJlant-lo amb la mirada o esmentant el seu nom , hom es tOCJ amb
I'índex el lobul de I'orella i acompJnya el gest amb un somriure maliCiÓS I8 .
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3.1.4. Amr. S'arronsa el

br3~

dret mantenint la ma closa 19.

3.1.5 Malgastador. QU3n hom p3rb d'algú titllant-Io de "malgast3dor ", ensenya a I'interlocutor el p31mell de la mi en posició
horitzontal 20 •
3.1.6. Ximple. Hom es toca la templa amb el dit índex. El gest de
picar el front amb els nusos deIs dits significa el m3teLx.
3.1.7 . B01Zic de cara. Hom COl.lOC3 la mi dreta dav3nt la cara de
manera que els dits polze i índex toquin els pomuls i els fa elescendre
fins arribar a b mandíbula 21 .

3.1.8. Pel.fecte. Amb el mateix sentit que l'adjectiu "perfecte", tot
referint-se a qualsevol cosa, s'aixeca b m:1 dreta, aproximadament a
l'ali;ada del pit, i, formant una 1'0" amb els dits índex i polze, es fa un
moviment de vaivé molt lleu vers l'interlocutor22 •
3.1.9. Molt bo. Amb l'ínelex ele la mi dreta hom es pre111 la g3lta tot
fent un moviment giratori amb el dit tal C0111 si es tractés d'un tornaviS 23. La mateixa significació té el gest de fer un petó a les puntes deIs
dits reunides 24 .
3.1.10. B riuall. Quan es vol qualificar una persona de "brivall ",
hom es passa el polze per b gaIta en moviment descendent, talment
com si es tallés b cara amb un ganivet; els dits restants de b mi romanen tancats 25.
3.1.11 . ¡/IIpo/ellt sexual. Hom aixeca b mi i mig arronsa l'índex
mentre els altres dits romanen c10S0S 26 .
3.1.12. Emcte. El polze i l'índex es toquen en les puntes fonnant
un cerc1e a I ' al~iria i perpendicubr a l'estern. La m:1 f::¡ un moviment
vertical descendent.
3.2. ESTAT

3.2.1. Alegria. Hom es frega les mans 3mb el corresponent somrime de satisfacció.
3.2.2. Ellllig. Per expressar que la persona de la qual es parla s'ha
enfadat, hom situa b m:1 a I'al\;'iria ele la templa, mirant endins, i amb
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el polze, índex i dit del mig estirats fa un moviment de rotació semblant al que hom faria en descargolar una bombeta e1ectrica. Alguna
vegaela aquest gest és també emprat amb la significació del "boig".
Quan hom vol manifestar el propi estat d'enuig a causa d'un motiu
qualsevol en el mateix context que en cata la c01.10quial s'empraria el
verb "emprenyar", posa les mans obertes a I'al~aria del ventre i les fa
osci1.1ar amunt i avall, tal com si sospesés una xíndria de grans dimensions 27 •

3.2.3 . Estar/ora de si. Per expressar que una persona ha perdut el
seny (també de manera transitoria a causa d'una forta emoció, per haver begut massa, etc.) hom es passa la mi obelta amb el palmell mirant endins per davant de la cara ele banda a banda i sense tocar-la.
3.2.4. Por. El dors de b ma mira cap avall i les puntes deIs dits, tot
tocant-se, fan un petit mo\'iment tremolenc 28 •
3.2.5. Oblit. Quan hom en un moment donat s'adona que ha oblidat alguna cosa es pica suaument la templa amb les puntes deIs dits
índex i del mig estirats i junts.
3.2.6. Grauidesa. Per dir d'tma dona que est:1 embarassada hom
forma un cerc1e amb els bra~os , ele manera que els extrems deIs dits
de les dues mans es toquin, davant del \'entre 29 .
3.2.7. Amistat. Quan hom tot parlant de dues persones diu que
són amigues o senzillament que s'entenen bé, fa picar entre si amb
moviments molt CUltS els dos dits índex estirats i en posició para1.1ela.
EIs altres dits resten tancats 30 . Aquest mate ix gest es pot aplicar també
per dir que dues coses s'assemblen.
3.3. ACCIONS:
3.3.l. Mr!l1jm: Hom acosta als lIavis la m:1 amb les puntes deIs dits
juntes i Ji fa efectuar un petit moviment osci1.latori com si s'introduís
menjar a la boca. La m:1 pot situar-se també en un pla una mica superior al de la boca , tal com si hom mengés "spaghetti" amb els dits 31 .

3.3.2. Bellre. Hom acosta a b boca el polze estirat imitant el galet
d'un cantil'; els altres dits resten c1osos~2. La mateixa significació té el
gest de dirigir el polze cap a avall com si es tractés d'omplir un got
imaginari33 .
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3.3.3. Critiqllejar. Per dir d 'algú que critiqueja, en un moment
concret o per norma general, hom encreua els dos dits ínclex i els frega entre si, talment com si un dit "tallés" l'altre 34 . En algueres l'expressió "fer a bocillCts" i el verb "ta/!(I/" s'empren també amb h significació de "parlar malament" d 'algú , o sia, "critiquejar". Un altre gest amb
la mateixa significació és el d 'obrir i tanear els clits índex i del mig
d 'una o d'ambdues mans simultaniament tot imitant unes tisores35 .
3.3.4. Garlar. Les mans prenen h mJteixa col.locació que hem
pogut veure en el gest "al11istJt" pero els dos dits índex - estirats j e n
posició pJral.lela - es freguen l'un contra l'altre en lloc de picar-se. Des
del punt de vista semantic el gest de "garlar" es troba l110lt a prop eleIs
que signifiquen "critiquejar", i segons el context en el qual s'empri, pot
arribar a tenir també aquest sentit.
3.3.5. ¡V!{lSllIrbació. Aquest gest , que soIs he pogu t observar entre
joves de sexe masculí, es fa imitant amb b m:1 mig oberta elmoviment
ascenelent i descend ent propi ele l'acció el e maslurbar-se.
3.3.6. Ellllestit. Quan hom vol expressar que ha enJlestit una acció
qualsevol Ctrebalbr, menjar, etc.) mou r3piebment a l ' al~;lria del ventre
les dues m:1I1s obertes i amb el palmell mirant avall , ele manera que les
mans, sense arribar a tocar-se, s'encreuin.
3.4. Q UANTITAT, THII'S :

3.4 .1. Molt. Per expressar b ielea ele "mol l" com per excmpl e en b
frase ':(a assaijiwl " ho m sacseja b m3 te nint el bra~ mig f1cctit cap en
elins Yi .
bra~ formant un angle ele 90° amb
i el braó; els dits ele la m3 miren ca p Jmunt i es toqu en els
extrems. El gest es pot rea litza r amb les elues mans sil11ultlniament. En
la major part deIs casos s'empra amb J:¡ significació ele "pIe de gent"·i7.

3.4 .2. Molt pIe. Hom contreu el

l'avantbra~

3.4.3. S/!/lcient. Amb eI polze estirat i els allt'es elits closos es dibuixa una línia imaginaria horitzontal :11 fro nt.
3.4.4. Dil1ers. El polze i l'índex es freguen e ntre si, tal com si hom
comptés bitllets ele banc38 .
3.4.5 . Despré!s. La ma , amb l'ínelex estirat i el
enclins, fa un moviment giratori Glp cnebvant 39 .

bra ~

mig arronsat cap
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3.4.6. En el fl/tur. L'avantbra\;, situat a l'al\;aria del pit amb la ma
closa o mig oberta, descriu un cercle inacabat cap endavant.
3.4 .7. AballS. Hom aixeca el bra\; fins formar amb el braó i l'avantbra\; un angle de 90°; el palmell de la m3 obelta mira enrera. Aquest
gest s'assembla molt al de salutació descrit en planes anteriors, sois
que quan hom vol expressar "abans" no fa cap moviment oscil.latori
amb el bra~o .

3.5. EXHORTAC¡ó:

3.5.1. Vil/e.' HOI11 estén el bra\; cap endavant amb el dors de la m:1
mirant cap dalt i amb tots els dits menys el polze fa un moviment repetitiu com si piqués contra el palmell de la mateixa nü·f1 • A més, a I'AIguer es coneix també la variant de l'anterior gest, en la qual el palmell
de la nü, en 1I0c de mirar a terra , mira cap amunt"12.
3.5.2 . Si/enci! Per e1emanar "silenci'", hom posa I'inelex estirat i
vertical davant els lIavis, un gest for\;a conegut arreu d 'Europa, encara
que pot presentar algunes variants 43.
3.5.3. Veste 'n! Quan hom vol fer entendre al seu interlocutor que
se 'n vagi , dóna uns copets amb el cantell de la ma dreta contra el palmell de l'altra, el qual es col.loca en posició horitzontal i mirant aterra .
Aquest gest s 'empra no tan sois com a exhorta ció sinó també per
anunciar I'anada de la mateixa persona que l'executa 44 .
3.5.4. (Dona'lI1 l/IZa )cigarreta! Per demanar una cigarreta hom
imita el moviment del fumador: el dit de mig i I'índex sostenen una cigan'eta imaginaria que és portada als lIavis 45 .
3.5.5 . (Dolla 'm) foco Quan hom necessita foc fa amb la ma el mate ix moviment que faria en accionar els habituals encenedors actuals:
es mostra a I'adre\;at la m3 dreta mig cIosa i es belluga el polze 46 .
3.5 .6. Quina hora és? Si es vol preguntar I'hora, 110m dóna uns
copets amb la punta del c1it índex contra el canell ele l'altra 1113 47.

3.6. ENGANY:
3.6.1. " Bl~!ar amb ru/f". Quan hom s'adona que se I'esta enganyant, s'abaixa lIeument la parpella inferior de 1'ull dret amb 1'Índex
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amb la significació concreta de "Compte! Veig com se m'esta enganyant". EIs algueresos denominen aquest gest amb l'expressió "bufar amb I'ull" o bé "bufar amb el cul'·48.

3.6.2. Fer I'II/le/. Quan algú, tot parlant amb diversos interlocutors
vol comunicar a alguna persona del grup que no cal prendre's seriosament alió que el mateix diu o senzillament que és mentida , tanca i
obre r:'ipidament un deIs dos ulls 49 .
3.7.

NEGACI6:

3.7.1. No. La manera més usual a I'AIguer de negar alguna cosa , tal
com a la resta d'Europa, és bellugar el cap segons un eix imaginari que
coincidiria amb el co11, o bé moure repetides vegades de dreta a
esquerra el dit índex estes i en posició vertical. A I'AIguer, a més a
més, és ben f:'icil d'observar una yariant del darrer gest la qual consisteix a exagerar aquest moviment fent bellugar tot I ' avantbra~ . Quan
hom vol fer la negació de manera més categórica executa un sol moviment, peró ben marcat de dreta a esquerra amb el bra~ dret.
3.7.2. " Tú". Un gest actualment prou conegut a Europa i que a Catalunya es denomina col.loquialment "fer botifarra " és aquell que
s'executa donant un cop sec amb la m:l dreta al bra~ esquerra el qual
es flecteix tot drepnt I ' avantbra~. Aquest gest - considerat arreu com a
vulgar - té una clara al.lusió sexual, sobretot si hom estira el elit ele mig
de la m:'i esquerra en aixecar l'avantbra~. A l'AIguer, així com a Catalunya , aquest gest significa en primer lloc "refús" i "oposició", peró implica alhora també me nyspreu. A I'Alguer se sol acompanya r la seva
execució amb la forma verbal '· /[,''0.
3.7.3. No /'es. Amb la significació de "no res", peró també ele vegaeles com a negació senzilla, es fa girar la m:1 , tal com si descargoles
una bombeta electrica, amb els dits polze, ínelex i elel mig estesos i mir:lI1t vers l'interlocutor; el bra~ generalment es manté en flexió d 'uns
90°.
3.7.4. ·'Bo!". Un gest molt f:kil d'obselvar a l'AIguer és el ele fer
passar la part dorsal deIs dits de \:¡ m:1 dreta per sota la barbeta fent un
mm'iment cap en fora . Aquest gest pot significar "no", "no res" o senzillament acompanyar una manifestació verbal ele contingut neg:Itiu
que expressi, per exemple, "desint eres", "ignor:lncia ", etc. Molt sovint
hom executa el gest pronunciant un ., ha!" emf:'itic amb el sentit aproximat de "no s'hi pot fer res"51.

JOSEP MARTÍ 1 PÉREZ

45

3.8 . .N.IENA<;:A:
3.8.1. A tall d'amena\=a, tant si es fa seriosament com si no, hom fa
un moviment osciI.1atori amb I'avantbr:!.\= aixecat i el palmell de la ma a
I':ll\=aria de la templa, mirant endavant. Aquest gest es fa sobretot :lIs
infants 52 .
3.8.2. Una amena\=a considerad:l sempre seriosa és la que consisteix a fer una creu amb els dits polze i índex de la ma, estenent al mateL"\( temps els dits restants que són dirigits vers b persona amena\=ada.
Hom pot executar també aquest gest amb les dues mans alhora 53 .
3.8.3. Quan hom vol expressar que no esta disposat a perdonar,
sinó que penS:l en b venjan\=a, trap amb el polze una línia horitzontal
imaginariJ al front 54 .

3.9. JURAMENT:
Per jurar hom fa amb I'índex i el polze de la ma dreta una creu i
seguidament b besa 55. Amb b mateixa significació s'encreuen els dits
índex i del mig 56 .

4. Gestos modals 57
4.1. SLÍplica. "Aixo /lO se pot fi'l~ COI/1 mIs qlle ho Jacz"? Hom ajunta les dues mans pbnes en posició de pregar i les mou repetides vegades vers I'interlocutor; en fer aquest gest, el cos de la persona s'inclina
I1eugerament cap endavant. El significat del gest és c1arament el de suplicar o demanar un comporrament concret per part de l'interlocutor58 .
4.2 . ReJorral/1ellt (rl/na oPillió. "No és així. no! "; "També jo lene
raó"·. La m:1 dreta oberra pica amb el dors el palmeIl de I'esquerra.
Hom fa aquest gest sobretot qmn vol fer prev:!.ler la se va opinió propia envers I'interlocutor o terceres persones.
També amb un:!. significació simibr, h0111 :!.junt:!. els extrems del
polze i l'índex, form:!.nt amb aquests dits una "O" mentre I':!.vantbra\= es
mou repetides vega des en direcció a I'interlocutor o bé verticalment59 .
4.3. Sinceritat. ''fa t'ho dic jo q1le és aix/' . Per recale:!.r la ver:!.citat
d':!.lIo que es diu hom col.loca la ma a b regió de I'estern(,o.
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4.4. 1lI1possibilifat. impof(Jncia. "Com que no té moneda, no pot
fer ~1I'rés ". Hom elispos:l :l 1':lI\,;1ri:l ele la cintura les elues mans mig
obertes, l'una prop cle l'altra i amb el palmell cap enfora . Aquest gest
acomp:lny:l sempre Un:! exposició discursiva ele contingut causal en b
qual hom demana a \'interlocutor comprcnsió.

4.5. Irritació. elZllig. A I'AIgller es pot expressar "enllig", "irritació", "sorpresa desagracl:lble", etc., :lmb aquell gest identificat arreu
com típic:lment it:lli:'1 que hom denomina "m:lno a borsa". Amb el bra¡;
mig fl ectit i e l palmell de la m;1 mir:lnt :l (bit, s'ajunten to ts els dits estirats i com reunits en un punt mentre es mou lleugerament la ma. En la
frase mocl el clon:lcb :mteriorment "Aixo 110 se pOf f(,l~ COI1l uols q1le /Jo
facP ", ho m po clri:l. executar també :l.quest gest suara clescrit, el qual
implicaria , pero, no el clesig d'obtenir comprensió, sinó més aviat protest:l. o l'exigencia el 'u n:! explicació. En oC:l.sions, en comptes de fe r
oscil.lar la m:'1 , hom se limita a fer un movime nt cI 'ab:l.ix a clalt, sec
pero molt expressiu .

4.6. Afellció. "Mira lo qlle te dic". Quan hom cl emana que l'interlocuto r posi :ltenció especial :l. allo que s'es!:! dient , aixeca l'ínclex estirat ele la 111:1 i mou lIeugerament l'av:l. ntbra¡; enclavant i enrera.
4.7. Moll bo.

sali~ració.

Es posa la m;1 oberta al pit.

4.8. Acaball1C'l1f. "No UI/It par/ar més c/'aix(J' . En voler acabar una
eliscussió ele manera abrupta, hom fa picar les mans Un:! amb l'altra , tal
com si volgués espo ls:l.r-se-les.

Josep Martí i Pérez

NOTES
I Versió e n cataEi reebbo racl:t i al11pli;ltl:t de l ca pílOl "Nonverba le KOl11l11unikation: die Gestik". publica t a.J. MARTí I PL~REZ. L 'A(~lIel'. KII/llll'Ol/lb rop%g isc!Je MOl/ogmpbie eil/el' S(I/'{!isc!Jel/ Slnc!l. Be rlin 19R6. pp. 337-364.

Z Vegeu al respecle l'a rticle de Le nz K RLSS-RETrENBECII. pe r desgr:kia encara be n
actual. ProIJ/ellle del' l'O/kslwl/d/icb el/ Ge/¡iil'del/fol'sc!JIIl/g, en "Bayerisches .Iahrbuch
fürVols kuncle". 1964-65 . pp. 14-16.
3

Les tl:td es van ésser recollides en di\'crses estades que vaig realilzar a I'Alguer
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durant els anys 1983. 1984 i 1985. A més de I'observació. un deis procediments que
hom habitualment empra per confegir un inventari de gestos en una comunit;H donada és el de mostrar a I'informant determinats gestos coneguts d'altres indrets per tal
que e\l confinlli la sen absencia o presencia per a la col.lectivitat en qüestió. En el
meu treba\l de C:I111p vaig renunciar estrictament a aquest c!;lITer procedilllent pe! senzi\l fet que a causa de les "lllass media" i mobilitat :Ictuals. el seu ús podia haver estat
una font d 'errors illlpol1ant. Avui dia. gr.kies al cinema i a la televisió. i al contacte caela veg"da més intens deis algueresos :l1nb gent d 'altres procedencies, el fet que hom
conegui un gest particular no implica que sigui d'ús habitual a la comunitat. Per
aquesta raó. no vaig anotar cap gest que abans no hagués pogllt observ"r jo mate ix en
el context algueres o bé que no m 'hagués est;H donat de manera espont:'ini" en plante jar jo a l'informant una situació deterlllin:lda . Un cop observat el gesto el feia confirmar sempre per altres persones en entrevistes posteriors.
El meu treba\l ele C:1l11p fou f:lcilitat enonnement per l:J gran col.labor.1Ció i ajut
que en tot moment v:lig rebre per p:1I1 deis algueresos.
• Vegeu les extenses bibliogl~lfies publicades en : B. J. I3AUML' F. H. BAuML, JI dicliOI/CII)' of gesllI res. Metuchen 1975. pp. XIII-XA'A1II: D. MORIlIS. J gesti. Milano 1983,
(la ed . 1979). pp. 333-358.
5 Sempre que els gestos tinguin una denominació específica en algueres, erara
e ndavant. la indicaré entre cometes i subrat\l:lda. Elmot " corro" és un sardisme de 1',,1gueres que e qui\'al a "corn" o "banya".

6

Cfr. L. ROIIRICII . Gel)(7rdel/spracbe IIl/d Spracbgebiirde. en ·Humaniora., 1960, p .

130.
7 La creenr¡a en el "mal d\11\" o poder llIalNic de la mirada es troba fen11ament arrelada en el lllón de la cultura tradicional algueresa . Cfr. J. MARTÍ , PtREZ. El 'lIIal de
ojo' el/ 1/1lgller(Cerdeña). -L:lres,. 1988. pp. 211-226.

8 A It:'ilia s'elllpra aquest gest princip:llllIent COIll a insult en general. amb la signifiC:lció de "m:lrit engany:1l en particular (en aquest cas es manté la nü sempre en posició ve l1ical) i també com a protecció. Cfr. A. DEJORIO. La mimica degli al/licbi il/l'esligala l/el gestire I/apolelm/O. :Ipoli 1832. pp. 93 i 96: c. SITTL. Die Gebiirdel/ del' Griecbel/ IIl/d Romer. Leipzig 1890. p . 124; S. SEUGMANN. Del' /J6se Blick 1I1ul Verwal/dles,
Berlin 1910. n. pp. 136 i ss. ; D. MORRIS. Op. cil .. pp. 160 i ss. A Espanya, amb I'excepció de les illes Can:'iries no se I'elllpra :1I11b fin:ditat apotropaica . Té en primer \loc la significació de "marit eng:myat" C'poner los cuernos": "poI1ar. posar banyes"): pero fora
de 'luan s'usa amb aquest sentit. poques vega des s'elllpra a ta\l d 'ofensa o alllaner¡a .
Cfr. L. DIEGO. Mal de ojo. amlllelos. el/salmos J' sal/tiglladores el/ la isla de Tel/erife.
en Institución Fernando el Católico (ed.). "Etnología y t1:1diciones populares". Zar:lgoza 1969. p. 502: C. Srm. Op. cil .. p . 123: L. FIACIISKAMPF. Spalliscbe Gebiirdel/Spracbe,
en -Rolllanische Forschungen •. 1938. p . 249: D. Mon·is. Op. dI .. pp. 160 i ss.

9 Tant en el grec c\~ssic COlll en el catal:'i o itali:'i col.loC]uials era\l.li dia. elmot "figa" significa a llIés de la fnlita i el gest, I'organ genital fcmení.
10 Tant a It:'ilia com a Esp:mya s'usa el gest amb finalitat apotropaica (contra el
"mal d\IW principalmen¡) i t:llubé ofensiva. Cfr. DE .JORlO. Op. cil .. p . 155: D. MORRlS,
Op. dI .. p . 192 i ss: L. FLACIISKAMPF. Op. cil .. p . 2-i6: C. SITn.. Op. cil., p . 123: J. AMAOES,
El gesl a ClIla/lIllya, -Anales del Instituto de Lingüística dc la Universidad Nacional de
Cuyo>, vol. VI. 1956. p . 101 ; ID .. Folklore de Calallll/ya: COSII1111S i creellces, Barcelona
1980, (la ed . 1969), p . 934: S. SELlGMANN. Op. cit .. vol. n, p. 118.
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11 També a It;1lia s'atribueixen a aquest gest vil1uts preservadores, Cfr, S, SELlGMANN, Op. cil., vol. n, p . 202; B, J. BAuML 1 F. H. 13,\ uMI., Op. cU .. pp, 118 i ss.
12 A Sieíli;\ ("tueeari ferru ") es fa aquest gest per protegir-se del "mal d 'ull". Cfr. G.
PITRE, Usi e coslllmi. credellze e pregilldizi del popolo siciliallO, 4 vols.Palermo 1889,
IV, p. 239. A Catalunya també existeix l'expressió "tocar ferro " emprada per prevenirse contre la mala so11 .

13 A I'AIguer es tracta d'tll1 gest molt menys usual que els descrits fins ara i és de
fet poc conegut. En el folklore sard trobem la creenp segons la qual el fet de veure un
cavall blanc almatí és de mal auguri (Cfr. F. ALZIATOR , II folklore sardo, Bologna 1957,
p . 242). És mo!t possible que el gest alguercs estigui relacional amb aquesta creen!)a , i
podria tenir per tant en un principi, un;\ finalit:1l apotropaica.
1·1 L'e ncreU;l1nent deIs dits, deis bra!)os, de les cunes o la utilitz:1ció d'objectes
que record en :1quests gestos (tisores obel1es, dues escombres, etc.) tenen en el folldore eumpeu molt sO\'int una finalitat apotropaica . Cfr. L. ROl-lRlCl-l . Op. cit. , p . 133. D.
Mon'is, atribuei x el costum d'encreuar els dits com a gest preservador tant a Esp:lI1ya
com a It:'llia. Cfr. Op. cil., pp. 42 i ss.
)j

De .Torio descrigué també aquest gest per N;1pols. Cfr. Op. cil., p . 270.

16 A Espanya es dóna a aquest gest la significaeió de "tenir el cap dur" ("tener la
cabeza dura ") amb el doble sentit. peró, de "tossut" i de "cost:1r-li a algú d'e ntendre les
coses". Cfr. L. FLACIISKAMPF, Op. cil .. p. 231.
17 Flachsbmpf dóna aquest gest també per a Esp:1nya , pero amb la signific\eió
més general de "xerraire". Cfr. Op. cil., p. 230.
18 Aquest gest es fa també a tot It;1Iia . Cfr. D. MORRlS, Op. cil .. p. 257. En b lIengu:1
col.loquial tl'aquest país , "orecchione" (deriv;1l d'''orecchio'' , cal. : "orella") vol dir "homosexl.I;!l" .

19 Aquest gest és eonegut tant a It:1lia com també a Espanya. Cfr. DE .TORIO, Op.
cil. p . 63: B. J. 13AuML 1 F. H. 13AUMl., Op. cil., p . 128:.J. AMADES, Op. cil., (1956), p. 92 .

Les expressions "ésser del puny estret " o "ser como un puño" són - en catala i
espanvol respectivament - equivalents a "avar".
20 En alguercs, com també en eatal:1 del Principat, I'expressió "tenir la m:1 forada da " vol dir "malg;\st;\dor". En elmón greco-mm:1 antic s'empr:n'a aquest gest amb la significació de "no ten ir". Cfr. C. SnTl. Op. cil., p . 111 .
21 Elmateix ha estat observat a It1lia i a Espanya. Cfr. DE .JORIO, Op. cit., p . 77: D.
MORRIS, Op. cil., p. 224.
l2

D. Morris ens deseriu aquest gest per :1 It1lia i Espanya. Cfr. Op. cil., p. 556.

23 Segons D. Morris, el gest és pmu conegut a It:ilia , mentre que a Esp:1nya és
més aviat rar. Cfr. Op. cil., pp. 94 i ss. A I'Algu e r. aquest gest té sovint també la signifiC:1ció figurada d''' intocable'' (de tant "bo" que és) amb un deix , peró, clarament negatiu.
24 Aquest gest es troba també tant a It;1lia C01l1 a Espanya , Cfr. DE .TORIO, Op. cil. ,
p . 253: B . .J. 13,\ UML 1 F. H. 13;\UMI., Op. cil., p . 138: D. MORRIS, Op. cil., pp. 26 i ss.
25 Aquesta és tant a I'Alguer C01l1 a It;1lia en general la significació més usual del
gest. Malgrat aixó , el gest pot posseir algunes vegades també el sentit contr:1ri. QU:1n
s'encomia alguna per5011;\ amb aques! gest hom afegeix sempre un lIeu lllovilllent del
cap igual al de L\firlllació.

JOSEP MARTÍ 1 PÉREZ

49

16 Es ll":lcta d'una clara al.lusió al penis no erccte. A I'Alguer, he pogut obselvar
aquest gest entre persones de totes les edats i de tots dos sexes.
27 Sovint ;¡quest gest pren un aire amenapdOl'. especialment qua n se I':1C0111panya ;¡mb la fl~lse "Ti faccio un culo cosi" ("Et faig Ull cul aL"Í de gros-).
28

D. Morris eSlllenta ;¡qucst gest per al 110rd tntalia i per a Sardenya. Cfr. Op. cit.,

29

De jorio descrigué també aquest gest tot referint-se a N:1pols. Cfr. Op. cit., p.

p.84.
173.
30 Aquest gest es coneix també ;¡I sud Italia i a Espanya. Cfr. DE JORIO, Op. Cil. , p.
51: G. PITRE , Op. cil .. vol. n, p. 362; L. FLACHSKAMPF. Op. cit .. p. 230; B. J. BAUML 1 F. H.
BAuML. Op. cit .. p. 59;J AMADES, Op. cit .. (1956). p. 90.
31 El gest es fa també;¡ It:llia i a Espany;¡. Cfr. DEjaRlo. Op. cit., p. 198; L. FLACHSKAMPF. Op. cil .. p. 227: J. AMADES. Op. cil., (956), p. 105.
32 Aquest gest és conegut t;¡mbé a II:llia i a Espallya. Cfr. DEjaRlo, Op. cil., p. 78;
L. FL\CI-ISKAMPF, Op. cil .. p. 227: B. J. BAUML 1 F. H. BAuML. Op. cil., p. 183; J. AMADES, Op.
cil., (956). p. 93.
33

3-l

També a Espanya. Cfr. L. FLACI'ISKAMPF. Op. cil .. p. 227.
Ta111bé De jorio descriu aqucst gest per a Napols. Cfr. Op. cit., p. 311.

35 Aquest gest es coneix talllbé ;,1 sud d'II:l lia i a Catalunya. Cfr. DEJaRlO, Op. cit.,
p. 312: B. J. BAUML l F. H. BAUML, Op. cit., p. 70: J. AMADES, Op. cit., (956), p. 112.
36 També a N:lpols (Cfr. DEJaRlo, Op. cil .. p. 215) i a Catalunya .
37 Aquest gest es fa talllbé a Espanya . Cfr. B. J. BAUML 1 F. H. BAUML, Op. cit., p. 79;
D. MORRIS, Op. cil .. pp. 85 i ss. Segons D. MORRIS. pel que respecta a Italia (Sardenya
inelos:l) el gest sois es coneix al nord ele restat i de manera forp restringida. Cfr. Ibidem.

38 Aquest gesto acrualment for,a difós 1lI0lt lllés enll;l de I'estricte alllbit de la cultura occidenr:lI, ja fou descrit I'an)' 1832 per De jorio. Cfr. Op. cil., p. 126; B. J. I3AUML1
F. H. BAUML, Op. cil .. p. 76: J. AMADES, Op. cit., (956). p. 99.
39 També es fa al sud d·!t;llia i a Espanya . Cfr. B. J. BÁUML 1 F. H. B;\UML, Op. cit., p.
83.
.0 També es coneix a N:l pols. Cfr. DEjaRlo. 01}. cit .. p. 242.
<I Aquest gesr esr:l molt esres al sud tI·Europa . Cfr. DE JORlO, Op. cil., p. 82; C.
Sumo Op. cit .. p. 216; B. J. BÁUML l F. H. BAUML, Op. cit., p. 225; G. MÜllER, Über die
geograj)biscbe Verbreilll/lg eil/iger Geb¿irdf!1/ im 6sllicbf!/I Miffelmeergebiet 1/lId dem
llC/bf!1/ Orie/ll. ·Zeitschrift für Ethnologie., núm. 71. 1939. pp. 99-101.

42 Aquesta és la manera més habitual per expressar "vine!" en el centre i 110rd
d·Europa . Al sud. el seu ús és més restringir.

43 Cfr. DE JOIUO. Oj). cit.. p. 82: L. FLACI-ISKAMPF. Oj). cil .. p. 226; J. AMADES, Oj). cil.
(956). p. 113-

4'; Morris cns parla tI'tll1 gest molt sembbnt tOl referint-se a Italia. A Espanya , segons ell. sois s'empra com a exhol1ació. Cfr. Op. cil .. pp. 132 i ss; J. AMADES el desCl'jgué per a tot Catalunya. Cfr. Op. cil., (956). p. 91.
45 Es tracta tI'tlll gesr acrualment molt tlifós arreu. L. Flachsk:Impf el c1escrigué per
a Espanya I'any 1938. Cfr. Op. cil., p. 227.
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46

També aqueS! gest fou ja elescrit per L. Flachsbmpf en relació a Espanya: Op.

cit .. p . 227.

47 ]. A,\1ADES elescrigué un ges! molt semblant a Catalunya. Cfr. Op. cil .. (1956), p.
110.
48

Es tra cta d'tll1 gesl for\:l usual tant a ¡tidia com a Espa nya. Cfr. DE JORlO, Op.

cit., p. 174; L. FLACIISKAMPF, Op. cil .. p. 236; D. MORRIS, Op. cil .. pp. 104 i ss.
49 Aquest gest és coneglll arreu d'!t:'ilia i Espanya. Per a Catalun)'a vegeu.J. AMADES, Op. cil . (1956), p. 115.

so Sobre aquest gesl i la seva difusió a Europa \'egeu: L. FLACflSKAMPF, Op. cil ., p.
244: B. J. I3Á UML 1 F. H. B,\UMI., Op. cil .. p. 12: D. MORRIS, Op. cil .. pp. 116 i ss.; J.
AMADES, Op. cil . (J 956). p. 93.
; 1 Aquest gest que ja apareix en el "Don Quijote" (Cfr. C. SnTL, op. cil .. p. 95) és
conegul com a negació a Espanp, aClu:llment perú de manera molt restringida, i a It:'ilia . (Cfr. L. FL\CIISKAMPF, Op. cil., p. 23-í: D. r-l0 RIUS, Op. cit ., pp. 216 i ss.; DE ]ORIO, Op.

cil .. p . 224; G. PrmE, Op. cil .. vol. 11, p . 350.
52 Es U'acta d'tll1 gest forp difós a Europa. De Jorio el descrigué tat referint-se a
N:'ipols. Cfr. Op. dI .. p. 210.
53 Aquest gest ha anat caient en desuetud de manera progressiva en els darrers
anys. De re! sois I'he pogut obselyar entre :Ilgueresos c\'edat :l\·:lIl\;\eb. Hom f:¡ el gesl
com dient "juro que me les pagar:'is" , i en realit:1l prm'é d'un gestmolt sembbnt que es
fa senzilbment per jur:lr (vegeu més end:l\·:lI1t). Aquest gest d';\mena\a ha estat obser\'at t:lIl1bé a Espanya . Cfr. W. I3EINIIAUEH, SjxlIliscbe UlIIgallgsspracbe, Berlin 1930, p.
131; L. FL\CIISKAIoIPF, Op. cil ., p. 242.

5·1

És doncs un gest "homonim" del que ailans hem elescrit amb el sentit ele "sufi-

cienl".
55 També a Espanya . Cfr. \\1. BEtNIIAUER, Op . (il .. p. 131 ; L. FLACIISKAMPF, Op. cil .,
p. 242: B. .J. BÁUML I F. H. I3Á u ~ll.. Op. cil .. p. 78: J. A~IADES, Op. cil . (1956), p. 104.

56 Segons D. r-lorris, el gest té aquesta significació sobmelll a Sarelen)'a. Sicília i
Malta . Cfr. Op. cil .. p. 52.
)7 .la que aquests gestos, cOI1!r;'iri:lIl1ent :Ils al1!eriors, no tenen Un:! equivalencia
lexical exacta malgl~l! que estiguin dot:l!s de significació. a lall d'exemple i segons les
me\'es obselyacions, enclp\abré cada descripció :1mb una o més frases moc\els, en el
cOl1!ext de les qu:lls els diferents gestos poden ésser empr:l!s habitualment.

ss T:lIl1bé De Jorio menciona aquest gest tot referint-se a N:'ipols. Cfr. Op. cil .. p.

86.
59

Aquest gest és t:lI11bé Eicil d'obsen'ar a Cat:llunya .

60 De Jorio descrigué aquest gest també a N:'ipols donant-li, penl. la significació
de "juramel1!". Cfr. Op. cil .. p. 168. A I'Alguer, tO! i que el gest també pugui tenir en
ocasions aquest sentit. té un ús molt mes vague. Vegeu per a Cat:llunya J. !\,MADES, Op.
cil. (J 956). p. 101.

