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Curs «Enneagrama de la 

personalitat per a guionistes i 
dramaturgs», amb Joan Garriga i 

David Barba 

 

Barcelona, 7, 8, 12 i 13 de juliol de 2022 
 

Organitzat per: 
 

               
 

 
 
 

 

DESTINATARIS: 

Guionistes, dramaturgs i escriptors interessats a conèixer el mapa de la personalitat que 

proposa l’enneagrama i també a aprofundir en el funcionament de cada enneatipus, en els 

seus trets de caràcter, mecanismes de defensa i comportaments automàtics, en la part que 

no mostra (les zones d’ombra) i en la part lluminosa (el nostre potencial, les nostres virtuts i 

qualitats), així com en les principals motivacions de cada personalitat.  

 
OBJECTIUS: 
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Obtenir un aprenentatge teòric i vivencial del sistema, i entendre quines emocions, quines idees i 

quins comportaments ens neurotitzen i quins ens acosten a l’ésser i a l’equilibri.  

Aprendre a fer servir una eina eficaç per a l’autoconeixement i que, a més a més, ens ofereix una 

nova perspectiva sobre la interioritat humana i les relacions interpersonals.  

Aplicar els coneixements adquirits en el curs a la creació literària/audiovisual, i entendre que els 

grans narradors de tots els temps han estat profunds coneixedors naturals de la condició humana.  

 
CONTINGUTS: 

 

a) Teoria i anàlisi 

 

1. Presentació: nocions bàsiques sobre l’estudi de la personalitat humana. 

Temperament, caràcter i personalitat. De l’ego a l’essència.  

2. El jo en el sistema familiar. La gènesi del caràcter en el context de la família (iniciació  

a la psicologia sistèmica). 

3. Del símbol al sistema: una primera aproximació a l’enneagrama. Estructura bàsica. 

Tríades. Llei del tres i llei del set. 

4. El treball d’autoconeixement en un context de síntesi entre les filosofies orientals i 

les psicoteràpies d’Occident. Els tres amors bàsics i la seva relació amb el caràcter. 

Sobre l’art de viure. El viatge de l’heroi com a metanarració. La cerca del sentit de la 

vida com a percussor de la literatura. La transformació de la personalitat.  

5. Una història de l’enneagrama. De l’esoterisme a la psiquiatria. 

6. Altres tipologies de la personalitat i la seva relació amb l’enneagrama. 

7. Endinsant-nos en el sistema: conceptes bàsics. 

Enneagrama / enneatipus. 

Passió / fixació / instint. 

Trets de caràcter. 

Mecanismes de defensa. 

Virtuts / «idees santes». 

8. Descripció dels nous tipus bàsics de personalitat.  
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9. 27 personatges a la recerca de l’ésser: principals subtipus de l’enneagrama. Narrativa 

de la cerca d’autoconeixement. 

10. Exemples de cada enneatipus: 

Personatges de ficció. 

Personatges històrics. 

Personatges d’actualitat. 

11. L’enneagrama a la televisió contemporània: anàlisi de personatges de The Sopranos, 

Game of Thrones i altres sèries / altres personatges populars.  

12. L’enneagrama al cinema: 27 pel·lícules per a 27 enneatipus. 

13. L’enneagrama al teatre i la literatura: 27 narracions per a 27 enneatipus. 

 

b) Exercicis pràctics 

 

1. Troba els teus principals trets de caràcter i, potser, el teu enneatipus.  

2. Autodescriu-te com un personatge de ficció narrativa.  

3. Creació d’un personatge basat en els principals trets de caràcter d’un enneatipus.  

4. Creació d’una escena per a cinema, teatre o televisió en què s’evidenciïn els trets més 

característics del teu personatge, a qui hauran d’acompanyar, com a mínim, dos 

personatges secundaris clarament identificables pels seus enneatipus.  

5. Exercici tipus test: intenta identificar un seguit de personatges cèlebres en funció 

d’una fotografia i la petita descripció que se’t proporcionarà. Raona les teves 

tipificacions. 

6. Lectures comentades. 

 
     
 

PROFESSORS: 
  

Joan Garriga 

Psicòleg humanista. Terapeuta de la Gestalt. Va introduir Bert Hellinger a l’Estat espanyol. 

Imparteix cursos de formació i tallers de constel·lacions familiars per tot el territori espanyol 
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i Llatinoamèrica. Va estudiar i col·laborar amb Claudio Naranjo. Format en PNL, abordatge 

ericksonià i mètodes escènics i corporals. Expert en enneagrama i teràpia integrativa. 

Cocreador del Institut Gestalt de Barcelona. Escriptor.  

 

Va néixer a Bellpuig (Lleida) el 1957. Va cursar estudis de Dret durant tres anys i es va 

llicenciar en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona. Interessat per la psicoteràpia 

de caire humanista, es va formar en aquest camp i es va especialitzar en teràpia de la 

Gestalt, PNL, abordatge ericksonià, i mètodes escènics i corporals. 

 

El 1985 va crear i començar a dirigir, juntament amb Vicenç Olivé i Mireia Darder, l’Institut 

Gestalt de Barcelona, des d’on duu a terme la seva activitat com a terapeuta, formador i 

supervisor de terapeutes de la Gestalt i especialistes en PNL.  

 

Joan Garriga fa confluir diversos abordatges en la seva feina i es mostra com a terapeuta 

existencial i gestaltista integrador. Imparteix tallers terapèutics i formatius de teràpia de la 

Gestalt, PNL i de constel·lacions aplicades a diferents àmbits (persones, parelles, famílies, 

organitzacions) a les principals ciutats de l’Estat espanyol i Llatinoamèrica.  

 

David Barba 

Professor i escriptor nascut l’any 1973 a Barcelona. Va estudiar Periodisme a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) i ha exercit com a professor de periodisme cultural durant 

anys a la Universitat Pompeu Fabra i a la UAB. 

Barba destaca per la seva crítica a la societat de consum i per la seva posició propera a la 

filosofia oriental i la psicoteràpia occidental. La seva aproximació és molt diversa i es 

reflecteix tant en llibres periodístics sobre relacions humanes, sexualitat i societat (Nacho 

Vidal, confesiones de una estrella porno, 2004, i 100 españoles y el sexo, 2009) com en altres 

assajos de tipus social i psicològic (El eneagrama del mulá Nasrudín, 2015). Dirigeix Ediciones 

La Llave, editorial fundada pel psiquiatre xilè Claudio Naranjo, des de la qual edita obres de 
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psicologia, educació, religió i filosofia. A més a més, és fundador, juntament amb Lorenzo 

Silva, del festival de novel·la negra Getafe Negro, del qual també és director literari. 

Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, com ara La Vanguardia, El Dominical d’El 

Periódico de Cataluña, Etiqueta Negra o PlayBoy. 

 

 

HORARI, DATES, DURADA I LLOC D’IMPARTICIÓ: 
 

BARCELONA  
Dates: 7, 8, 12 i 13 de juliol de 2022 
Horari:  
 7 de juliol: de 10 h a 14 h i de 15 h a 17 h (6 hores) 
 8 de juliol: de 10 h a 14 h (4 hores) 
12 de juliol: d’11 h a 14 h i de 15 h a 17 h (5 hores)  
13 de juliol: d’11 h a 14 h i de 15 h a 17 h (5 hores) 

Durada: 20 hores 
Lloc: Espai Club. Seu de la SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 
*Joan Garriga participarà com a ponent els dies 7 i 8 de juliol.* 
*El curs s’impartirà en castellà.* 
 

MATRÍCULES: 
 

 ALUMNES NOUS ANTICSA ALUMNES SOCIS SGAE  

Cost del curs 80 € 60 € 40 € 
 
 

SELECCIÓ DELS ALUMNES: 
 

S’admetran inscripcions per ordre d’arribada del butlletí d’inscripció a través del web de la 

Fundació SAGE fins a cobrir les 18 places disponibles. El curs només es farà si hi ha un mínim 

d’inscrits.  

 

INFORMACIÓ: 
 

BARCELONA 
Fundació SGAE 
Silvia Pérez  
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Tel. 93 268 90 00 ext. 2234  
sperez@fundacionsgae.org  
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es   
 
NOTA: La Fundació SGAE es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa si 
les circumstàncies així ho requereixen. 

mailto:sperez@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

