
deixallesde la seva famíliaaLadelicade
sadeladescomposició, l’exuberàncias’ha
convertit en excés, i aquest en rebuig.
Araelpecat janovaunit tantalatempta
ció com a les seves conseqüències, una
cosa que es feia encara més evident a la
mostra consagrada a La ira i en la qual
unanaturalesafuriosaresponaladevas
tació provocada pels humans. Pot ser
que Déu no ens castigui ja per la nostra
supèrbia i avarícia, però ara s’encarrega
deferhoelplaneta.
La representació del pecat i per tant

delspecatsperantonomàsia,elssetcapi
tals, en l’art i la literatura no és sinó el
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Tu, pecador

ISABELGÓMEZMELENCHÓN
El pecat forma part de les nostres vides
encaraquehàgimrenunciataell.Desdel
pecat original, Adam,Eva i la fruita pro
hibida, fins a la seva consideració com a
ofensa en les societats laiques actuals,
l’evoluciódelavisiódelpecatéselreflex
de lanostraevoluciócomapersonespe
rò tambéde lahistòria ide lahistòriadel
poder,EsglésiaoEstat, ara tambéopinió
pública, i lasevaadaptacióals temps i les
seves necessitats econòmiques i socials.
També de redempció, que és parlar de
punició, dels mecanismes amb els quals
s’ha castigat la ruptura i s’ha premiat la

zar una exposició conjunta sobre els set
pecats capitals i el seu reflex en l’art, es
pecialment contemporani. Cada museu
vaescollirunpecatielresultatvasersor
prenent.Prenguemdenou l’exemplede
lagola.Enlamoralitzantpinturabarroca
neerlandesa, els comensals actuen de
forma desordenada i grotesca –Jan Ste
enésundelsartistesquemillorhoreflec
teix– en banquets i festejos en els quals
les taules són atapeïdes de menges que
fins i tot en aquestes circumstàncies re
sulten desitjables; en canvi, a les seves
instal∙lacionsalKatonahMuseum,Emi
lie Clark (Nova York, 1970) reuneix les >

Transgressió de la voluntat divina en períodes en què domina la religió, actes rebutjables
en temps seculars: el pecat és personal i social. Una mostra a Londres, una sèrie d’assajos
i unes jornades d’estudi a Barcelona en repassen la seva actualitat

RIKI BLANCO

submissióiquepodenadoptarmúltiples
formes ara ja no tan evidents. Sí, ja no
creiemque incórreren lagolaenspreci
piti a l’inferndelDant, però sí al d’Insta
gram si el nostre aspecte físic delata la
nostra debilitat. Quina és la pervivència
delspecatscapitalsenunmónsecularit
zat? Una exposició actualment a Lon
dres, una col∙lecció de miniassajos aca
badad’editar iunesjornadesalCCCBde
Barcelona aquest mes donen fe d’un
renovat interès per la nostra realitat de
pecadors.
Fa uns anys, el 2015, setmuseus de la

Costa Est dels Estats Units van organit
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reflex de l’evolució del que ha signifi
catcadaunendiferentsmoments,ambla
supèrbiapresidintlostotsilessetvirtuts
com el seu revers. La supèrbia com el
troncdequèderiventotselsaltrespecats
i condueix a la ira i a la violència, però
tambéalimental’envejaifomentalacob
dícia,perquèportadelamàlavanitat,iés
que, com afirmava Nietzche, res no ens
ofènmésenlanostravanitatque lavani
tataliena.
Però... resulta tan pecaminosa o, per

dirho de manera més contemporània,
tan negativa la supèrbia en l’era d’Insta
gramiFacebook,quansónels likeselque
ensdefineix?Capaltrepecatnohadonat
llocenelsúltimsanysa tantsarticles, as
sajos i estudis, de conclusions en molts
casos divergents. No són temps per als
humils, afirmava Susan Ball, comissària
dePride (supèrbia, tambéorgull) alBru
ce Museum, “i el més fascinant és que,

comparantloambelsaltrespecats,lasu
pèrbiajanolisonaalagentcomunacosa
destructiva o problemàtica”. Més enca
ra, és presentada comuna cosa potenci
alment positiva, compassa aTake pride:
why thedeadliest senseholds the secret of
human sucess. L’autora, Jessica Tracy,
professora de Psicologia a la Universi
tat de Colúmbia Britànica, assimila or
gullalsentimentd’estarcomportantnos
“demaneracongruent ambels valorsde
lanostrasocietat”,queensmoua“treba
llar dur per aconseguir l’aprovació dels
altres”.
L’aprovació dels altres, una manera

moltxarxessocialsd’expressarho.Tam
bépot ser que aixòde capgirar el quede
negatiu tenen els pecats o pensaments
que cal evitar, que diria Evagri del Pont
(345399dC), undels primers a glossar
los, sigui una altra de les condicions ne
cessàriespercomplirundelsgransman

dats de la nostra societat: sentirse bé
ambunmateix; amb les lleixes de les lli
breriesatapeïdesdevolumsd’autoajuda
o wellbeing, qui vol sentirse malament
percosesquefinalmentfaosenttothom?
Però no patim abans d’hora, perquè

una vegada secularitzats els pecats, ha
arribat l’hora de relativitzarlos. Pren
guem l’enveja, de la qual el subdirector
del Hudson Museum, Bartholomew
Bland,diuque“éselpecatocult,enmolts
sentitselmenysvisual”.Ocult,peròvisu
al, perquè comassenyalaMarinaPorras
en el seu miniassaig sobre aquest pecat

ADRIEN BROOM:
‘Enveja, un pecat,
set històries’,
2015. A la instal∙la
ció per al Hudson
River Museum,
l’artista va utilitzar
fotografies basades
en contes
© ADRIEN BROOM

BRONZINO: ‘Al∙legoria amb Venus i Cupido’, c.
1545. El pintor italià representa la luxúria, però
també les seves conseqüències, com l’enveja i la
gelosia NATIONAL GALLERY, LONDRES

EMILIE CLARK: ‘La
delicadesa de la
descomposició’,
2015. L’artista
capgira la tradició
dels bodegons
i substitueix els
aliments per restes
i deixalles
© EMILIE CLARK

enlasèried’EditorialFragmenta,“tot,en
aquestpecat,començaalsulls”.Veiemel
que tenim ino tenim, el que som i el que
ens agradaria ser. Al llarg de la història
l’envejahaestatmotiudedesestabilitza
ció social i política, quan s’ha traduït en
rebuigde les injustíciesproduïdesper la
desigualtat, i no és estrany per això que
gaudísdetanmalafamanonoméseclesi
àstica; tot i això, en l’edatmoderna ja va
experimentar una certa rehabilitació a
partirdeDarwin.Comexplicalahistori
adora Susan J.Matt sobre el naixement
del darwinisme, “la teoria evolutiva re
colzavalaideaquelalluita, lacompetèn
cia i la ira erennaturals”.D’aquí a consi
derar l’enveja com un “instrument de
millora”hihaviaunpas.Iunpasmésésel
ques’ha fetambla irrupcióde lesxarxes
socials: si l’enveja ens entra pels ulls, ara
hotenimtotalavistagràciesaInstagram
oFacebook. Explica Alexandra Samuel,

Si l’enveja ens entra pels
ulls, ara tot està a la vista,
gràcies a unes xarxes
socials que augmenten
la proximitat

JAMES LEE BYARS:
‘El divan d’or’,
1990. Aquest sofà
forma part de la
instal∙lació ‘Or’,
en la qual l’avarícia
es representa amb
objectes banyats
en or
NEUBERGER MUSEUM
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Dillunspassat, a l’ampli i oxigenat
patidelMuseuCanFramis, va ser
unplaerescoltarAntoniVilaCasas
rememorant l’itinerarique l’hacon
vertit enundelsnostresactorscultu
rals clau.Parlemd’un“senyorde
Barcelona”emblemàticdequan
aquestaespècieencaranoescasseja
va,ungranburgèsalt i benvestit, que
apuntde fernorantaanysgaudeix
d’unaaparença imponent.Va fer
fortunaenelnegoci farmacèutic i
parladecomprar ivendreempreses,
cases ipisos (ambfinalitatsaltruistes,
aixòsí) comd’altrescomentemque
hemagafat elmetro.
Col∙leccionaobresd’artdesde

principisdels anysvuitanta. “Emvaig
dedicar sobretot als jovesperquèera
elquehihaviaalmercat; lageneració
deTàpies jaestavamolt consagrada”,
emvaexplicar l’any2000,quan la

Fundacióqueportael seucognomva
obrir les sevesprimeres seusaTorro
ella iPals.Peraixòelpesmésgrandel
que llavorsvaexposar requeiaen
artistesquerondaven laquarantena.
Perònova trigaraampliarhoritzons i
aviatvampoderapreciarun fonsque,
ambelshabituals alts ibaixosd’una
opciópersonaldecol∙leccionisme,
oferiaunpanoramamoltvariatde la
pintura i l’esculturacatalanaactual,
aportant informaciónosempre fàcil
de trobarenaltres institucions.
Desd’aleshores laFundacióha

multiplicat les seves seus,haconsoli
dat la sevacol∙lecciópermanent iha
propiciatuna líniad’exposicions
temporalsquedocumentenunpatri
moni substancial.Avui jaespotafir
marque la seva tascaharesultat
importantíssima, comevidencienels
catàlegselaboratsperGlòriaBosch
iDanielGiraltMiracleenaquest
vintèaniversari.Enelsquals trobem
pintura i esculturaabstracta i surreal,
artdeconcepte,ungrandesplega
mentde fotografia...
I al costatd’aquestscategoriesés

unaalegria ressaltarneunad’eterna
mentcastigada: lapinturarealista.No
podríemdeixarderecordar l’exposi
ciódeLuisMarsansel2013.Les seves
biblioteques, casesabandonades,
pianos, composicionsabstractesde
paperacolorit, la sevasèrie sobre
MarcelProust, expressenunmón
intimistadegranrefinament.Llunya
namentemparentaten l’aspecte

formald’unBalthusounXavierValls
–el treballdelqual tambéesvapoder
veurealmateixEspaiVolArt–, vaser
unencertqueMarsanspoguésgaudir
envidad’aquest reconeixement.
PeralsgermansJosep iPereSanti

lari l’exposicióantològicadel2008a
laFundacióvarepresentarunpunt
àlgid.ArasónhabitualsdelSalondu
DessindeParíso laMasterDrawings
deNovaYork.Lesmostresconsagra
desalmalaguanyatJosepCisquella, a
XavierSerradeRivera, JulioVaque
ro,GonzaloGoytisolooDanielEnka
ouahanrepresentat tambéaltres fites
a l’horadeconsolidarel cànonde la
nostra figuració.Una tendènciaamb
laqualenaltresàmbits “noenshem
portatbé”, segonsvareconèixeren
l’acted’homenatgeel regidormunici
palJordiMartí. (Val lapenadestacar
que, amésde finançar la sevaFunda

ció,AntoniVilaCasashabrindatajuts
importantsa l’ArxiuFotogràficde
Barcelona i a laFundacióMiró).
El senyorVilaCasasemconvidava

de tanten tantadinaraCasaCalvet,
el restaurantmodernistadel carrer

Casp, avuiperdesgràciadesaparegut
(l’espaigaudiniàacull araun localde
cuinaxinesa).Enunaocasió li vaig
plantejar l’oportunitatderecordar la
figuradeXavierPrat,pintorpostmo
dernde lesnitsbarceloninesdels
anysvuitanta ide la façanamarítima
de laciutat.Emva facilitarorganitzar
aCanFramis la retrospectivaenquè
vammostrargairebéseixantaobres
d’aquest creador, i bonamic, mort
deuanysenrere, i vaigpoderconsta
tar la traçade l’equipde lacasa:Natà
liaChocarro, IsabelGómezRovira,
AnnaLlopis,MercisRosetti...
Al llargdel temps laFundació,

actualmentdirigidaperÀlexSusan
na,hamostratuncaràcterobert,
privilegiant lavarietat idefugintel
sectarismequeafloramassa sovinten
l’escenacatalana.Aixíhageneratun
llegat imprescindible.Bona feina,
senyorVilaCasas!

El senyor Vila Casas

SERGIO VILASANJUÁN

Al llarg dels anys la
Fundació hamostrat
el seu caràcter obert,
privilegiant la qualitat
i defugint el sectarisme

Antoni Vila Casas, dilluns passat al Museu Can Framis FUNDACIÓ VILA CASAS

ELS SET
PECATS
CAPITALS
L’origen
Lasevadenominaciódecapitals (del
llatícaput,cap) indicaqued’ellsen
derivenaltrespecats;erenvuitquan
l’ascetaEvagridelPontelsvades
criureenuntractatperguiarels
monjos; tampocnoerenpecats
strictosensu, sinómalspensaments
oofensesquecaliaevitar:gola i
embriaguesa,avarícia, luxúria, ira,
mandra, tristesa,vanitat iorgull.Un
parelldeseglesméstard,afinalsdel
VI,elpapaGregoriMagneelsva
reduiraset, jaque vainclourela
tristesacomunaformadelaman
dra,cosaqueresultariamoltdiscu
tibledesdelapsicologiaactual, i
capitanejatstotsperlasupèrbia,que
incloulavanitat, substituïda per
l’enveja iconsideradalamaredetots
elspecats.Larecopilaciódefinitiva,
talcomlaconeixemara,esdeua
santTomàsd’Aquino,peròlaseva
popularització,siespotferservir
talexpressió,aDanteAlighieria
Ladivinacomèdia (c. 13041321).

SUPÈRBIA
Lasevarepresentacióhaanatvincu
ladaalavanitat,enformadepaóobé
demirallenquèesveuunadamaper
confirmarlasevabellesa.

AVARÍCIA
Elscanviadorscomptantmonedes
delapinturabarrocapodenrepre
sentarunavarounbanquer.

LUXÚRIA
Unpecattemutenelpassatperquè
amenaçavafamílies inacions, ique
avuiésnomésunapassió.

IRA
LaBíblia l’atribueixfins i tota la
divinitat; lasevaaccepciópositivaés
quanesrefereixaunabonacausa.

GOLA
Enemigadelavanitat, jaqueés
potser l’únicpecat lesconseqüèn
ciesdelqualsónvisibles.

ENVEJA
Maredelressentimenti lagelosia,és
elmonstred’ullsverds,queésel
colorambquèselarepresenta.

MANDRA
Éselquesentimelsdecertesedats
davantd’Instagram.

Murlà al seu assaigper aFragmenta, “és
unpecattanrelatiu,defet,que,alllargde
la història, ha pogut transitar amb força
naturalitat, fins i tot, cap al terreny de la
virtut”. No s’ha de ser un linx per veure
enl’acumulacióderiquesesquehadonat
lloc a les societats capitalistes un cert
graud’avarícia,queserà interpretatcom
a vici o virtut en funció de les cir
cumstàncies i persones. També s’hi ha
vistun tretde l’evolució, jaque l’acumu
lació d’aliments ha permès la supervi
vència(denoueldarwinisme).NeelBur
ton, professor de Psicologia a Oxford,
contraposa l’avaríciaa l’altruismetanen
voga (només de boca, afegiríem nosal
tres): “L’altruismeatreuelogisdepassa
da,peròenrealitatéslacobdíciaelquela
nostra societat premia, i això produeix
els béns materials i el creixement eco
nòmic de què hem arribat a dependre”,
escriualarevistaPsychologyToday.Pot
ser les conseqüències d’aquest consum
desenfrenat en termes de dany al medi
ambient,entred’altres, faranreplantejar
aquestavisióenunfuturnogaire llunyà.
Què en pensem, de la ira? Doncs no

res, tenint en compte que considerem
normalelcomportamentdemoltstertu
liansalsprogramesderàdiootelevisió:si
Sèneca aixequés el cap i veiés la nostra
indiferència davant la passió que consi
deravamés“avorrible”...Delaluxúriaen
podríem dir el mateix peròmés: el nom

d’aquest pecat abans l’associarem a una
sèrie de Netflix que a una actitud con
demnable. I és quehemconvertit la ira i
la luxúria enmeres passions. La gola i la
mandradonenmésdesi.Davantlasego
na, lamandra, vivimuncuriós enfronta
ment entre els qui defensen un ritmede
vidamés slow, una tornada a la natura, a
lesnecessitats bàsiques i anosaltresma
teixos quenomésespot assolir abaixant
elritme,ielmandatsocialdeservisiblesi
omnipresents,cosaquenoméss’aconse
gueix amb elmultitasking que tan bona
premsaté. |
Però és davant la gola que ens retra

tem.AdriàPujolCruellsafirmaalseumi
niassaig a la mateixa col∙lecció de Frag
mentaque“lapenitènciadelsgolososac
tuals passa pel rebuig dels pròxims i pel
rebuigd’unmateix,encaratalmirall”.El
mirall de la vanitat, de lesxarxes socials,
que tantestimulaels trastornsalimenta
ris en societats que, per obra i gràcia de
l’avarícia, tenen molt de tot. Som més
pecadors que abans, doncs? O, dit d’una
altra manera, és la nostra societat més
immoral? No, contesta Bartholomew
Bland, “simplement acceptem més el
pecat que abans, l’hem fet menys ocult,
mésvisible”. |

Pecat
NATIONALGALLERY. LONDRES

WWW.NATIONALGALLEYORG.UK.FINSAL3DEGENER

Sèrie ‘PecatsCapitals’
EDITORIAL FRAGMENTA. ORIOL QUINTANA: LA MANDRA. MARI

NA PORRAS: L’ENVEJA. ORIOL PONSATÍMURLÀ: L’AVARÍCIA.

ADRIÀ PUJOL CRUELLS: LA GOLA. ANNA PUNSODA: LA LUXÚRIA.

JORDIGRAUPERA:LASUPÈRBIA.RAÜLGARRIGASAIT: LA IRA.

Elssetpecatscapitals.Unarelecturacontemporània
CCCB.BARCELONA.CURSOS I TALLERS.WWW.CCCB.ORG.APAR
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autora deWork smarter with social me
dia (Harvard Bussiness Review Press),
que “gairebé tothom està d’acord que
l’enveja és una força social poderosa (ja
siguiperbéopermal), laqualcosasigni
fica que hi hamoltes estructures socials
establertes per contenirla i canalitzar
la. I alterar les estructures socials és el
que tendeixena fer elsmitjansdigitals (i
especialment els socials). En el cas de
l’enveja, les xarxes socials funcionen de
tres maneres estretament relacionades:
augmentant la proximitat, eliminant
l’encapsulacióirebutjant l’ocultació”.
El filòsof Aaron BenZe'ev, al seu as

saigEnvyandjealousy, explicaunestudi,
citatperSamuel, segonselqual lanostra
enveja és d’un 15 per cent, que és el que
consideremquehauríemdecobrarmés.
És això avarícia? Vet aquí un altre pecat
que la història si no ha perdonat, sí que
suavitzat. Com explica Oriol Ponsatí

Quan parlem de luxúria
el més probable és que
ens referim ara a una sèrie
de televisió o bé una
marca de llenceria
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