
Horari: dilluns, 18.30–20 h
Preu: 75€ / reduït:* 60€
Idioma: català
Places limitades

Montalegre 5, 08001 Barcelona
T. 93 412 21 74 
info@instituthumanitats.org
www.instituthumanitats.org

La supèrbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l’enveja i la mandra són 
les set passions de l’ànima que la tradició eclesiàstica ha fixat com a 
«pecats capitals». Independentment de la vigència o no de la idea de pecat 
en les nostres societats, són set passions molt arrelades en la psique 
humana. Podem imaginar l’ésser humà sense elles? El món seria millor si 
aquestes inclinacions no condicionessin les nostres actituds?

Des de les primeres obres de la tradició occidental fins a les més recents, 
els pecats capitals han sigut retratats en múltiples gèneres i a través de 
perspectives diverses. Una varietat que es farà present al llarg del curs, 
en el qual hi tindran cabuda les ramificacions literàries, artístiques, socials 
i polítiques d’aquestes passions. 

A través de set joves veus de l’assagística catalana elaborarem una reflexió 
polièdrica sobre l’ésser humà i la seva ambigua relació amb el mal i amb 
el perfeccionisme moral. No es tracta ni de reivindicar els pecats ni de 
condemnar-los, sinó d’utilitzar-los com a punt de partida per a una reflexió 
a fons sobre la condició humana.

* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar aquest 
programa si les circumstàncies l’hi obliguen.
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Organitza Amb el suport de

Col·laboren

19.10 al 30.11.20
—
IGNASI MORETA
RAÜL GARRIGASAIT
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
ORIOL PONSATÍ-MURLÀ
JORDI GRAUPERA
ORIOL QUINTANA
MARINA PORRAS 
ANNA PUNSODA

Els set pecats 
capitals
Una relectura contemporània

La ira. Raül Garrigasait

La luxúria. Anna Punsoda

La mandra. Oriol Quintana

L'avarícia. Oriol Ponsatí-Murlà

19.10.20

26.10.20

02.11.20

09.11.20

L'enveja. Marina Porras

La gola. Adrià Pujol

La supèrbia. Jordi Graupera

16.11.20

23.11.20

30.11.20


