
Presentació 
Com a tema del treball de recerca he escollit parlar sobre els efectes, positius i ne-
gatius, que té el senzill fet de riure sobre el nostre cos. El tema el vaig escollir un 
dia després de riure molt; vaig començar a pensar en els típics tòpics que tothom 
coneix sobre el riure, que diuen que et fa cremar calories, t’allarga la vida, et fa sortir 
arrugues..., entre d’altres. Vaig voler fer una mica de recerca per veure si tots aquests 
tòpics eren veritat i trobar una bona explicació per demostrar-ho. Vull matisar, també, 
que quan vaig decidir el tema tothom es pensava que dedicaria el treball a la risote-
ràpia, però aquest apartat no l’he tocat, perquè ja existeixen nombrosos treballs dedi-
cats a això i jo volia aprofundir en els efectes, atès que no és tan comú parlar-ne. 

Metodologia 
El treball està dividit en dues parts. En la primera, la part teòrica, començo pels 
conceptes bàsics, com ara què és el riure, molta gent riu i sap què és però a l’hora 
de definir-lo, pocs et sabrien donar una resposta sòlida; per què riem, tothom creu 
que riem bàsicament perquè una situació és còmica i, com diu la paraula, ens fa 
riure, però jo volia investigar si realment riem per això o si hi ha altres raons; i veu-
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re també si només els éssers humans som capaços de riure o si hi ha algun animal 
que també n’és capaç. A continuació parlo de la gelotologia, l’estudi del riure, i d’una 
teràpia concreta que és el ioga del riure. Després d’aquest començament més in-
formatiu que serveix per tenir una bona base del concepte de riure ja em dedico a 
buscar els efectes positius i els efectes negatius que succeeixen dins el nostre cos 
cada vegada que riem i a mirar també si el balanç es decanta més cap als beneficis 
o cap als perjudicis. I, per acabar, com que aquest treball està enfocat cap a un punt 
de vista més sanitari, dedico un apartat als pallassos d’hospital. 
La segona part és més pràctica; per començar he preparat una breu entrevista per a 
un psicòleg, un neuròleg i un cardiòleg, la mateixa per als tres, ja que així he pogut 
comparar el tema des dels tres punts de vista. No obstant això, també dedico una 
pregunta diferent per a cada especialitat. I, a continuació, vaig organitzar una que-
dada un dia per fer diversos estudis experimentals per després treure conclusions 
sobre quin és el motiu que ens fa riure. Per acabar i per innovar, dedico un petit 
apartat especial a desmentir tots aquests tòpics que la gent coneix sobre el fet de 
riure i a aportar curiositats senzilletes.

Cos del treball 
El riure és una de les activitats més pròpiament humanes; som capaços de desenvolu-
par aquesta activitat a partir dels tres o quatre mesos d’edat, molt abans que no pas la 
parla. És una expressió de significat universal que es produeix en flexionar uns certs 
músculs dels extrems de la boca i del voltant dels ulls. El riure ens caracteritza i ens 
diferencia definitivament dels animals. L’humor és un signe d’intel·ligència i és també 
un símptoma de bona salut i d’equilibri emocional. Les persones amb sentit de l’humor 
solen enfrontar-se a la vida des de perspectives més creatives, amb menys limitacions, 
perquè riuen amb major freqüència, pateixen menys tensions, envelleixen més tard, 
són millor acceptades pels altres i troben més sabor a la vida. Tot i així quan es tracta 
de definir-lo, classificar-lo i etiquetar-lo amb denominació d’origen el riure s’hi resis-
teix. Quant més s’investiga des de les diferents branques de la ciència, més extensa 
resulta la seva anàlisi i descripció. Així que podem dir que és el moviment peculiar dels 
músculs de la cara, principalment de la boca, acompanyat ordinàriament de l’emissió 
de vocalitzacions inarticulades, parcialment involuntàries, amb què se sol manifestar 
alegria viva i sobtada, sentiment de satisfacció. Sol ser causat per diferents elements 
intel·lectuals i afectius.
El riure, però, podria amagar alguna cosa més que una simple acció física. Desencadena 
tot un seguit de respostes fisiològiques del nostre cos, parlem del component biològic. 
Una altra consideració important del riure és la seva relació directa amb la bona salut 
i l’equilibri emocional. També la medicina considera el riure molt valuós en la preven-



ció de la salut. La capacitat de riure està localitzada a la zona prefrontal de l’escorça 
cerebral, on resideix la creativitat, capacitat per pensar en futurs pròxims, i la moral. A 
mesura que anem creixent, anem guanyant en maduresa però perdem l’espontaneïtat 
de deixar-nos portar pel riure, o fins i tot de veure el costat positiu i còmic de les coses. 
Està demostrat que els nens petits riuen entre tres-centes i quatre-centes vegades al 
dia, mentre que els adults ho fan únicament unes trenta; per aquest motiu hi ha vega-
des que convé recordar com rèiem.
És erroni pensar que sempre riem en situacions de felicitat; de fet, la majoria de les 
vegades que ho fem no és perquè alguna acció sigui còmica, sinó que ho fem bàsica-
ment per la vinculació afectiva que tenim amb els interlocutors. El neurobiòleg Robert 
Provine va demostrar que menys d’una de cada cinc persones riu en situacions còmi-
ques. Pel que fa a aquests casos, riem sempre que la nostra atenció en comptes de con-
centrar-se en l’aspecte moral es desvia cap al físic. La majoria de les paraules tenen un 
significat físic i un altre de moral, segons si les utilitzem en la seva accepció real o en 
la figurada, ja que en un principi a un objecte concret o a un acte material se li assigna 
una paraula i, com a conseqüència del pas del temps, el seu sentit es va espiritualitzant 
fins a arribar a representar una relació abstracta o una idea impura. El riure és con-
tagiós i moltes vegades comencem perquè algú proper a nosaltres ens ho encomana. 
Amb això demostrem la informació anterior que el riure és produït més aviat per vin-
culació afectiva que no pas per humor. Els nens petits en concret són més susceptibles 
al riure contagiós ja que, en primer lloc, els costa diferenciar el riure vertader del fals, i 
aleshores s’enganxen a tothom qui ho faci; i, en segon lloc, perquè tenen un concepte 
incongruent de gairebé tot, és a dir, constantment perceben fets inesperats i inusuals 
que alteren la seva visió de la realitat. En alguns estudis de Charles Darwin s’assenyala-
va que la base evolutiva del riure tenia per funció l’expressió social de la felicitat i això 
suposava un avantatge respecte a la supervivència cohesiva del grup, ja que actua com 
una mena de «senyal social». És molt més probable riure en un entorn social que no pas 
quan estem sols, ja que el riure és un signe de pertinença a un grup, i indica acceptació 
i interaccions positives. El riure té la propietat d’alliberar l’energia negativa de l’orga-
nisme. Això es deu al fet que el mecanisme que acciona el riure es localitza a la zona 
prefrontal del còrtex cerebral, la part més evolucionada del cervell i l’encarregada de 
processar totes les seqüències dels esdeveniments i d’establir relacions entre diverses 
activitats i les seves conseqüències. Un segon després de començar a riure, el còrtex 
cerebral allibera impulsos elèctrics negatius, els quals provoquen que el cervell activi la 
segregació d’endorfines com l’encefalina, una substància capaç d’alleujar el dolor i man-
tenir l’equilibri entre el to vital i la depressió.
El riure també limita la producció del cortisol, l’hormona responsable de l’estrès, i allibe-
ra dopamina al cervell, un neurotransmissor associat a l’agilitat mental en millorar les 
connexions neuronals.



Conclusions
Trobo que ha estat un treball molt enriquidor ja que he pogut trobar l’explicació a 
moltes accions amb les quals convisc dia a dia, però mai no m’hi havia fixat; això és 
perquè el treball, tot i estar basat en estudis, està ple de curiositats: he pogut veure 
per què acabem plorant la majoria de les vegades que riem intensament, per què 
se’ns posen les galtes vermelles, per què obrim la boca... són petits detallets que 
passen desapercebuts però que en realitat a tothom li agradaria conèixer, i jo amb 
aquest treball n’he tingut l’oportunitat. He pogut complir el meu objectiu de saber 
quin és el motiu que ens fa riure, la vinculació afectiva que tenim amb els interlocu-
tors; i que quan ens expliquen un acudit i riem és perquè una narració sense lògica 
entra de cop i fora de context dins el nostre cervell. També m’he adonat de l’enorme 
quantitat de músculs que estan implicats en el procés de riure, no era conscient 
que cada vegada que reia estava movent més de quatre-cents músculs del meu 
cos. Ni tampoc de la quantitat d’hormones que se segreguen. Pel que fa a l’objectiu 
principal del treball, els efectes del riure, he pogut veure com el balanç dels efectes 
positius respecte dels negatius és positiu, tots els beneficis, tant fisiològics, com 
psicològics o socials, destaquen molt més que els efectes negatius. També he de 
dir que abans de començar el treball ja havia sentit a parlar d’alguns dels beneficis 



del riure, però em mostrava bastant escèptica al respecte. No obstant això, la llarga 
llista és gairebé inacabable. És per això que recomano moltíssim riure a tothom amb 
qui parlo perquè, a més de tenir beneficis per a l’organisme, t’ajudarà a tenir més 
bon humor i a ser més optimista i, per tant, més feliç. Ha sigut una mica dur però 
entretingut, perquè el tema m’agradava. Amb tot, crec que ha valgut molt la pena 
fer aquest treball i repeteixo que estic molt contenta del projecte resultant.
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