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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LL’’hhuummoorr  aa  llaa  ffeeiinnaa  

"Riure és la distància més curta entre dues persones” 

Anatole France 
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Què és? 

ü L’humor laboral és la introducció en l’àmbit de la feina d’elements de 
diversió tradicionalment considerats com a propis de l’àmbit de l’oci amb la 
intenció de crear un entorn laboral més distès i saludable. 

ü El concepte de treball és fluid i ha anat canviant en el temps. La 
concepció tradicional del treball el contraposa amb l’oci: l’oci és allò que es 
fa després de la feina. La pròpia etimologia de la paraula negoci conté 
aquesta negació de l’esfera de l’oci. Aquesta concepció és hereva de l’ètica 
protestant del treball. 

ü Darrerament s’ha produït un canvi en la concepció del treball. Les 
fronteres feina/vida personal ja no són tan rígides. Fenòmens com el 
treball flexible o les diferents polítiques de conciliació les han difuminat. La 
gent demana entorns laboral sans, atractius i divertits. 

ü Els beneficis d’incorporar l’humor a la feina són: 

§ Una millor motivació i productivitat. 
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§ Disminució de l’estrès i l’absentisme. 

§ Major capacitat d’atracció i retenció de treballadors. 

§ Major fidelització dels clients. 

§ Reforça la integració entre treballadors. 

§ Crea un clima molt propici a la resolució de conflictes. 

§ Reforça el sentiment de pertinença i d’equip. 

§ Estimula la creativitat. 

 

Eines 

Hi ha diverses eines que poden servir per aplicar l’humor a la feina. 
Evidentment, en un àmbit com l’humor no serveix de massa aplicar regles 
rígides ni receptes. L’espontaneïtat i l’adequació a les possibilitats del nostre 
entorn laboral són la millor eina. A continuació presentem algunes de les moltes 
possibilitats que han adoptat diverses organitzacions: 

ü Espectacle: la introducció d’elements propis del món de l’espectacle pot 
ser molt atractiva per a organitzacions de serveis i d’atenció continuada al 
públic. El cas més famós és el de la peixateria Pike Place Fish de Seattle. Els 
seus treballadors es passen els peixos llançant-los per l’aire, entre bromes i 
cançons. L’espectacle atreu una munió d’espectadors cada dia i la peixateria 
s’ha fet mundialment famosa amb aquest simple canvi d’actitud.  

ü  Política de comunicació: els elements d’humor en una acció de 
comunicació interna poden reforçar la difusió i la penetració del missatge. 
Els rutinaris comunicats interns no aconsegueixen captar l’atenció. El cervell 
té tendència a prejutjar i a descartar els patrons recurrents com a poc 
informatius. La novetat, la sorpresa i l’humor són bons vehicles per a la 
transmissió d’un missatge. Aquest principi, ben conegut pels responsables 
de comunicació externa i marketing,  ha de traslladar-se a la comunicació 
interna. 

ü Instal·lacions d’oci: l’habilitació de certs espais de l’organització per a 
activitats d’oci pot ser positiva. Els espais comuns no han de ser simplement 
taquilles i menjadors. Són conegudes les sales de futbolí i de videojocs de 
Google. 

ü Reunions periòdiques informals: les reunions informals són una bona 
manera de tractar temes de feina de manera distesa. Un discurs del director 
general o una conferència són sovint sinònim d’avorriment garantit. Són 
interaccions d’estructura vertical i previsible. L’empresa de serveis per a RH 



Unitat de Coneixement – L’humor laboral 

Març 2007 

 
 

factorhuma.org  -3- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

Employease, celebra una reunió de tots els treballadors el primer divendres 
de cada mes. L’estructura s’assembla més a una festa que a una reunió de 
feina. Es comença per un buffet i a continuació es presenten a tothom les 
noves incorporacions. A continuació es tracta algun tema de feina de 
manera participativa. S’exposen a tots els treballadors les línies 
estratègiques de futur de manera transparent i s’escolta la seva opinió. 

ü Institucionalització: a vegades generar espontaneïtat requereix molta 
planificació prèvia. Algunes organitzacions que reconeixen el valor de 
l’humor a la feina han institucionalitzat la figura del responsable de que la 
gent s’ho passi bé. L’empresa de recursos educatius online Blackboard, 
compta amb una responsable de fires, conferències i celebracions internes. 
Entre d’altres coses, organitza la festa del burrito setmanal, en la qual 
tothom menja i balla.  

ü Ambientació: la disposició d’un espai per propiciar un tipus determinat 
d’interacció. Els espais que faciliten la comunicació entre treballadors, sense 
compartiments estancs, són propicis a la interacció. Les superfícies diàfanes, 
ordenades i il·luminades amb llum natural milloren l’estat d’ànim. La música 
ambiental s’ha d’atendre amb cura perquè tant pot ser motiu d’estrès com 
de relaxació.  

La dada 

Algunes dades recollides al llibre Risas y humor de diferents estudis científics 
posen de manifest les virtuts terapèutiques de l’humor: 

ü Cinc minuts de rialles corresponen a 45 minuts d’exercici físic. 

ü Una rialla explosiva mobilitza 400 músculs de tot el cos, activa el sistema 
immunològic i oxigena els teixits. 

ü A més, riure allibera endorfines, facilita la digestió, millora la hipertensió, 
tonifica els músculs i evita l’insomni. 

Guia de Treball 

Com s’apliqui l’humor al nostre entorn laboral dependrà en gran mesura de les 
seves característiques pròpies. L’humor s’alimenta de la diversitat i de les 
particularitats. Tanmateix, hi ha moments crítics en què la introducció del 
factor humor té una especial importància per a qualsevol organització: 
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CELEBRACIONS 

• Les persones celebren els seus assoliments 
individuals. Per què les organitzacions no 
fan el mateix? 

• L’assoliment d’objectius es dóna sovint per 
suposat. És veu com una obligació. El no 
assoliment mereix censura, però l’ 
assoliment no mereix una celebració 
especial. 

• Algunes organitzacions celebren 
l’assoliment d’objectius amb festes, sopars i 
premis als equips. L’organització ha de tenir 
el seu calendari de celebracions intern, 
diferent de les celebracions oficials del 
calendari (Nadal, Setmana Santa) i regit pel 
temps que marquen els seus propis èxits. 

 

CONFLICTES 

• L’humor és un dels millors desactivadors de 
conflictes que es coneixen. 

• En situacions enquistades de conflicte 
interpersonal o col·lectiu, un ambient distès 
pot desbloquejar la situació: a vegades pot 
ser bo traslladar una taula de negociació a 
una “taula” de restaurant. 

 

CONTRACTACIÓ 

El procés de contractació és clau per identificar 
persones amb un caràcter positiu i amb sentit 
de l’humor. Algunes tècniques útils són: 

• Mirar com reaccionen davant una broma. 

• Introduir elements que trenquin amb la 
imatge estereotipada de l’entrevista laboral.  
A Southwest Airlines  els entrevistadors es 
presenten en pijama per veure la reacció del 
candidat. 

• Preguntar què valora d’un entorn laboral i 
què espera dels companys. 
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L’experiència 

 

ü La companyia aèria nord-americana Southwest Airlines, 
la tercera del món en número de passatgers, considera 
l'humor com una part integral de la cultura corporativa i un 

motiu d’orgull per als seus treballadors. El seu portaveu, Brandy King, 
defensa un model de  contractació que prima la personalitat del candidat, 
acompanyat posteriorment d’una formació en habilitats. 

ü  Aquest plantejament ha fet guanyar a l'empresa la reputació de ser un 
bon lloc on treballar. L’equip té llibertat per cantar les seves pròpies cançons 
durant els vols o, si els avions s’enredereixen, organitzar concursos d'acudits 
a les portes d'embarcament. La tripulació amenitza els vols amb comentaris 
divertits. 

ü Fins i tot el moment rutinari de les instruccions de seguretat és 
amenitzat per acudits. Per exemple, quan es parla de les màscares en cas 
de pèrdua de pressió de la cabina han arribat a aconsellar als passatgers: “si 
teniu un fill, assegureu la seva màscara primer. Si teniu més d’un fill, 
escolliu el vostre preferit”. 

ü Després dels atemptats de l’11-S van aparcar momentàniament aquesta 
política. Uns mesos després la van reprendre. 

ü Els edificis compten amb espais reservats a l’oci com zones on fer 
barbacoes els divendres. 

ü  La creació d’un ambient distès i relaxat és un valor afegit en una 
companyia dedicada a una activitat susceptible de generar situacions de 
tensió i estrès. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaff iiaa  bbààssiiccaa  

Yerkes, Leslie. Con humor se trabaja mejor. Barcelona: Gestión 2000.com, 
2003. 

Diversos Autors. Risas y humor. Lleida: Diputació de Lleida; Pallassos Sense 
Fronteres, 2006. 
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MMaatteerriiaa llss  eenn  llíínniiaa  

“Raons per prendre's seriosament l'humor a la feina”. Fundació per a la 
motivació dels recursos humans, 15/06/2006. 

Sessió de benchmarking amb Eduardo Jáuregui, investigador de l'humor, el 
riure i la psicologia positiva i de Carles Mendieta i Ferran Castellón, autors del 
llibre humorístic IT en TI. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5017 

 

Humor positivo 

Pàgina de recursos i consultoria sobre l’aplicació de l’humor a la feina. Compta 
amb una àmplia bibliografia sobre l’humor i les seves aplicacions 
organitzacionals. 

http://www.humorpositivo.com 

 

Loyalka, Michelle Dammon. “Laughing Your Way to Success”. Fast Company, 
05/04/2006. (Article consultat on line: 25/05/2006) 

Els investigadors del tema ja han dit moltes vegades que riure pot ajudar-te a 
viure més anys. Ara també, cada vegada hi ha més companyies nord-
americanes que estan descobrint el poder de l'humor en el lloc de treball. 

http://www.fastcompany.com/articles/2006/04/laugh.html 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5059 

 

Cabrerizo, Maite. “El riure i el bon humor arriben a les empreses”. 5 Días, 
06/05/2006. 

Aconseguir que sigui divertit anar els dilluns a l’oficina; que treballar sigui 
sinònim de bon humor i que el riure sigui compatible amb vuit hores d’oficina i 
una taula desbordada de papers és alguna cosa més que un somni. És una 
realitat. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4985 


