
L’humor, invencible i perpetu, sempre generós, ens recorda que també és aquí per ajudar-nos a 

refer-nos dels temps o episodis més difícils de la nostra existència. No és dins de cap farmaciola, 

però actua com el millor dels medicaments. Com ja ens va avançar l’escriptor argentí Hernán 

Casciari ara fa dos anys, “després del dol o la tragèdia, finalment ens pot salvar saber que existeix 

la possibilitat de tornar a riure un altre dia.”  

Riures d’emergència es proposa un nou enfocament en la dilatada trajectòria de la Setmana de 

l’Humor Llatinoamericà que organitza Casa Amèrica Catalunya. En la seva VIII edició, mostra el 

treball de quatre pallasses procedents de Xile, Colòmbia, Mèxic i Argentina amb una llarga 

experiència en la tasca d’aconseguir somriures i riallades en contextos d’urgència emocional, 

exclusions socials o vulnerabilitat, entre d’altres. 

Natalia Rammsy (Xile), Tatiana Torres (Colòmbia), Darina Robles (Mèxic) i Alicia Olea 

(Argentina), realitzaran diversos tallers i actuacions per a col·lectius socials i professionals 

específics a Barcelona i àrea metropolitana. També se les podrà conèixer especialment en la 

sessió inaugural que es durà a terme a la seu de Casa Amèrica Catalunya i a l’actuació central 

que totes quatre protagonitzaran al Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà. 

 

============================================================================= 

 
Dilluns, 8 de novembre 
 
Taller RIENDO EN CLAVE LATINA amb Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres i Natalia 
Rammsy  
Espai Piluso (C/ Salvà 68, Barcelona) 
10’00 – 18’00 
Taller per a futurs pallasses i pallassos que volen aprendre recursos aplicables en distints entorns 
de l’àmbit social.   
Inscripcions: espaipiluso@gmail.com  
 
 

Dimarts, 9 de novembre 
 

 
INAUGURACIÓ “RIURES D’EMERGÈNCIA” 

 
Conferència inaugural: Tortell Poltrona i Montse Trias (Pallassos Sense Fronteres) 
Hi intervenen: Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres, Natalia Rammsy i Radioman 
Modera: Marta Nin, directora de Casa Amèrica Catalunya 
Casa Amèrica Catalunya (C/ Còrsega 299, Barcelona) 
19’00 
Les pallasses convidades expliquen la seva experiència i els seus treballs de recerca artística en 
l’àmbit comunitari i social (reinserció, joves, gent gran, salut, vulnerabilitat, entre d’altres) així 
com la investigació i iniciatives que han dut a terme en el capítol de l’humor femení i dissident.    
 
Inscripcions:  http://ow.ly/wlrT50Glg3Z 
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Divendres, 12 de novembre 
 
Taller LA RISA PODEROSA amb Alicia Olea 
Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer 52, Cornellà de 
Llobregat) 
10’00 – 14’00   
Eines d’empoderament i per saber cuidar la pròpia salut emocional de dones i dissidències a 
través de l’art i l’humor feminista. El taller anima a utilitzar l’humor com a forma de construcció 
del pensament crític davant l’opressió i la violència de gènere.  
Inscripcions: ladona@aj-cornella.cat 
 
 
 

 
PALLASSES A ESCENA! 

 
Actuacions d’Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres i Natalia Rammsy.  
Presenta: Radioman 
Organitzen: Casa Amèrica Catalunya i el Departament de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Cornellà    
Lloc: Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer 52, Cornellà de 
Llobregat) 
19’00 
En una edició molt especial de la Setmana de l’Humor Llatinoamericà, les quatre pallasses 
protagonistes de RIURES D’EMERGÈNCIA coincideixen sobre l’escenari aquesta única vegada 
amb un espectacle de clowns que reuneix l’essència de la seva trajectòria artística.   
 
Inscripcions: ladona@aj-cornella.cat / Tel: 93 474 28 41   

 
 
 

Dissabte, 13 de novembre  
 
FÒRUM DEL RIURE amb Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres i Natalia Rammsy  
ZIRKOLIKA – Espai Jove Palau Alòs (C/ Sant Pere Més Baix 55, Barcelona) 
11’00 – 14’00 / 18’00 
Pel matí (11’00 – 14’00), tertúlia oberta amb les quatre pallasses participants en la VIII Setmana 
de l’Humor Llatinoamericà en un lloc ben idoni: l’antiga Peña Cultural Barcelonesa, on va 
començar a fer classes Rogelio Rivel (1909 – 2001), pallasso i acròbata pertanyent al clan Rivel. 
També projecció del documental Risistentes, una mirada clown des dels feminismes de l’Amèrica 
Llatina. Per la tarda (18’00), espectacle amb les pallasses Darina Robles, Tatiana Torres, Alicia 
Olea i  Natalia Rammsy.  
Inscripcions: zirkolika@yahoo.es 
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A banda de les activitats obertes al públic referides, RIURES D’EMERGÈNCIA reuneix altres 

iniciatives (tallers i accions) a Barcelona, El Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Sant Boi de 

Llobregat. Els destinataris d’aquestes convocatòries són gent gran, adults i infants i adolescents 

a partir de la coordinació amb casals, centres cívics, plataformes d’educació social i entitats 

d’atenció tant a la infància i a l’adolescència com a persones en situació de vulnerabilitat i risc 

d’exclusió social.    

 


