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Pàgina 80, Posa-ho per escrit 

Unitat 3 • L’ENNEAGRAMA I L’ENNEATIP 

1. Què és un enneagrama?  
Enneagrama és una paraula composta formada pel mot ennea, que significa ‘nou’ (9), i grama, 
que vol dir ‘representació’, ‘escrit’, ‘dibuix’.

L’enneagrama és un sistema de classificació de la personalitat de les persones que descriu 
nou tipus de personalitats diferents i les seves interrelacions.

La idea bàsica és que hi ha nou tipus de personalitats arquetípiques, cadascuna de les quals 
descriu una manera diferent d’actuar, sentir i pensar.

El terme enneatip s’aplica actualment per abreviar l’expressió tipus de personalitat de l’en-
neagrama.

Els nou enneatips són els següents:
 1.  El reformador: racional, idealista, de principis sòlids, equilibrat i perfeccionista.
2.  L’auxiliador: humanitari, comunicatiu, generós, complaent i possessiu.
3.  El triomfador: pragmàtic, orientat a l’èxit, adaptable, excel·lent i ambiciós.
4.  L’individualista: sensible, reservat, expressiu, abstret i temperamental.
5.  L’investigador: cerebral, penetrant, perceptiu, innovador i reservat.
6.  El lleial: compromès, orientat a la seguretat, responsable, assenyat i prudent.
7.   L’entusiasta: actiu, divertit, espontani, versàtil, ambiciós i dispers.
8.  El reptador: poderós, dominant, segur de si mateix, decidit i voluntariós.
9.  El pacificador: reconciliador, modest, receptiu, tranquil·litzador i empàtic.

2. Test
A continuació et proporcionem un test breu i senzill perquè trobis el teu enneatip més impor-
tant i els altres dos que s’hi relacionen:

RECERCA: EL MEU ENNEATIP. TEST RÀPID DE CLASSIFICACIÓ

GRUP I Instruccions:
Pondera els paràgrafs de cada 
grup de 3 a 1, sent “3” el que 
descriu millor la teva conducta 
actual.Ponderació:

A. Tendeixo a ser força independent i em sento segur 
de mi mateix. He comprovat que la vida funciona 
millor quan t’atreveixes a plantar-li cara. Jo fixo els 
meus propis objectius, m’hi implico i vull que les 
coses rutllin. No m’agrada quedar-me assegut, vull fer 
alguna cosa important i causar un impacte. No busco 
enfrontaments deliberadament, però tampoc permeto 
que la gent em pressioni. Gairebé sempre sé el que 
vull i ho faig. Acostumo a treballar dur i a jugar fort.
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Ponderació:

B. Tendeixo a ser tranquil i soc més aviat callat. 
Acostumo a anar pel meu compte. Generalment, no 
crido l’atenció i és poc habitual que em faci notar. 
Em sento incòmode si he de prendre la iniciativa i si 
em demanen que sigui tan competitiu com els altres. 
Molts deuen dir de mi que soc un somiador: gran part 
del meu entusiasme resideix en la meva imaginació. 
Puc estar força content sense sentir-me obligat a 
estar actiu tot el temps.

A continuació, combina les lletres 
de la taula següent i afegeix-
hi la puntuació de les teves 
ponderacions per trobar quins 
són els tres perfils més probables 
del teu enneatip. Per exemple, 
un enneatip serà el més probable 
amb la puntuació més alta, 
"6". Dos tipus que tinguin una 
puntuació de "5" seran els perfils 
següents més probables del teu 
enneatip, i així successivament. 

Les tres primeres puntuacions 
de la taula indiquen els teus 
enneatips més probables per 
ordre d’importància i la relació 
que mantenen entre si.

Nom: 

Codi de  
2 dígits

Afegeix 
aquí la
puntuació

Enneatips

AX 7

AY 8

AZ 3

BX 9

BY 4

BZ 5

CX 2

CY 6

CZ 1

Ponderació:

C. Tendeixo a ser extremadament responsable i 
compromès. Em sento molt malament si no mantinc 
els meus compromisos i si no faig el que s’espera de 
mi. Vull que els altres sàpiguen que estic al seu costat 
i que faré el millor per a ells. Sovint he fet grans 
sacrificis personals pel bé dels altres, i m’és igual 
que ho sàpiguen o que no. Sovint no em cuido prou, 
faig la feina que cal fer i dedico el poc temps que em 
queda a esbargir-me i fer el que més m’agrada.

GRUP II

Ponderació:

X. Soc una persona que acostuma a tenir una 
actitud positiva, que creu que tot pot anar millor. 
Generalment, trobo alguna cosa que m’entusiasma 
i diferents formes d’ocupar-me’n. M’agrada estar 
envoltat de gent i ajudar els altres a ser feliços. 
Gaudeixo compartint el meu propi benestar amb 
ells. Ara bé, no sempre em sento bé, però intento 
dissimular-ho! Tot i això, mantenir un estat d’ànim 
positiu de vegades comporta posposar durant massa 
temps la solució dels meus propis problemes.

Ponderació:

Y. Soc una persona que té fortes conviccions; la 
majoria de la gent se n’adona quan estic indignat per 
alguna cosa. Puc posar-me en guàrdia amb la gent, 
però soc més sensible que no sembla. Vull expressar 
clarament quina és la meva posició davant els altres 
i saber amb qui puc comptar i amb què: la majoria 
de la gent té molt clar quina és la meva posició. 
Quan estic molest per alguna cosa, vull que els altres 
reaccionin i que es posin de la meva banda. Conec les 
regles, però no m’agrada que la gent em digui què 
haig de fer. Vull decidir per mi mateix.

Ponderació:

Z. Soc una persona lògica i amb autocontrol: no 
m’agrada revelar els meus sentiments ni enfadar-me. 
Soc eficient –fins i tot perfeccionista– pel que fa a la 
meva feina i prefereixo treballar pel meu compte. Si hi 
ha problemes o conflictes personals, intento que els 
meus sentiments no influeixin en els meus actes. Hi 
ha qui diu que soc massa presumit i distant, però no 
vull que les meves reaccions personals em distreguin 
d’allò que és realment important. Normalment, no 
mostro els meus estats d’ànim, cosa que em satisfà.
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3. Els nou enneatips de personalitat
A continuació, et donem una breu descripció dels 9 enneatips principals. Quan descriguis el 
teu enneatip l’hauràs de complementar amb els altres dos enneatips amb què es relaciona, de 
manera que la descripció que en facis reflecteixi millor la complexitat de la teva personalitat.

ENNEATIP 1. EL REFORMADOR

És una persona idealista que cerca la perfecció. Quan no l’aconsegueix, pot sentir ira, però mira de dissimular-la 
perquè considera que és un defecte, és a dir, una mostra d’imperfecció. Es preocupa molt pels detalls i intenta 
complir escrupolosament les regles. Li costa acabar els projectes perquè la seva autoexigència fa que mai no 
estigui del tot satisfeta. Sol reprimir les emocions i els impulsos interns, però mai no aconsegueix amagar-los del 
tot. S’esforça tant com pot per millorar les coses, però tem cometre errades. És una persona ordenada, exigent 
i primmirada: cuida molt els detalls. Té un fort sentit del bé i del mal. Tendeix a controlar el comportament dels 
altres i vol que s’ajustin als seus desitjos i a la seva manera d’entendre la vida. És poc flexible: és rígida i tossuda. 
Quan té equilibri interior, és una persona justa i entenimentada.

ENNEATIP 2. L’AUXILIADOR

És una persona comprensiva, sincera, bondadosa i generosa. Orienta la seva vida cap a l’atenció als altres: 
es preocupa per les seves necessitats i mira com els pot ajudar. Desitja relacionar-se amb les altres persones 
i ser empàtica. Li agrada tenir gent que depengui d’ella. Això li pot despertar un cert orgull, ja que se sent 
benefactora i pot exigir, a canvi, l’agraïment dels altres. Per norma general, té poca cura d’ella mateixa i li costa 
atendre les pròpies necessitats. Quan té equilibri interior, és altruista i acostuma a posposar les necessitats 
pròpies per tal d’atendre les dels altres.

ENNEATIP 3. EL TRIOMFADOR

És una persona que està pendent de la seva imatge i de l’èxit personal i professional. És molt activa i 
treballadora, molt eficient, però també individualista: sol anar a la seva. Per la seva gran activitat i eficiència, 
pot arribar a ser vanitosa. Està molt identificada amb la seva feina i acostuma a aconseguir amb èxit tot el que 
es proposa. Però la seva vanitat la pot menar a fer tripijocs i a dir mentides per aconseguir-ho. Ara bé, quan té 
equilibri interior, és una persona sincera i molt productiva.

ENNEATIP 4. L’INDIVIDUALISTA

És una persona amb interessos artístics i amb una sensibilitat especial, molt particular. Es considera diferent de 
les altres persones, amb qui no acostuma a identificar-se fàcilment. Sovint se sent incompresa. Sent la necessitat 
de destacar entre la multitud i de vegades pot caure en l’enveja quan descobreix que no obtindrà mai el que vol 
per falta de talent. Quan té equilibri interior, pot ser una persona molt empàtica i creativa.

ENNEATIP 5. L’INVESTIGADOR

És una persona que s’interessa per l’àmbit científic. És molt observadora i sol ser força objectiva. En general, 
és solitària i es caracteritza per l’avarícia. És molt gelosa de la seva intimitat i no surt de la seva introspecció 
fins que no se sent segura que coneix prou bé el món exterior. És autosuficient i no acostuma a manifestar els 
seus sentiments. És molt clara i entén perfectament com funcionen les coses. Quan té equilibri interior, sol ser 
desinteressada i generosa.

ENNEATIP 6. EL LLEIAL

És una persona insegura i poruga que, quan s’adona d’un perill, pot actuar de dues maneres diferents: pot ser 
que reaccioni amb cautela, i aleshores s’encongeix i es mostra dòcil per tal d’evitar el perill; o bé que reaccioni 
amb agressivitat, i llavors actua de forma violenta per tal de dominar la situació. La persona cautelosa sovint és 
encantadora, modesta i submisa, mentre que la persona agressiva sol ser dura, desafiadora i busca-raons. Ara 
bé, tant l’una com l’altra acostumen a ser molt fidels i lleials. Normalment tenen baixa autoestima i problemes 
d’inseguretat i desconfiança, cosa que les porta a buscar el suport d’un grup perquè necessiten l’autoritat d’un 
guia. Quan tenen equilibri interior, són molt bones companyes i unes amigues excel·lents.
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ENNEATIP 7. L’ENTUSIASTA

És una persona espontània, alegre i optimista. És divertida i li agrada passar-s’ho bé. Té la capacitat de 
gaudir del present més que ningú. Constantment busca experiències noves i estimulants, però una activitat 
continuada l’atordeix i l’esgota. Pot ser dispersa, impulsiva i hiperactiva. Sol ser desorganitzada i indisciplinada: 
acostuma a començar moltes activitats, però aviat s’avorreix i les abandona. Per norma general, té problemes 
de superficialitat: com que no es vol perdre res, tampoc no aprofundeix en res. Tendeix a desentendre’s dels 
seus compromisos a llarg termini i a defugir les situacions doloroses. Quan té equilibri interior, encomana el seu 
entusiasme i l’alegria de viure a tots els qui l’envolten.

ENNEATIP 8. EL REPTADOR

És una persona segura d’ella mateixa i amb capacitat per imposar-se als altres. Tot i que és protectora, 
enginyosa i decidida, també resulta orgullosa i dominant. Pot caure fàcilment en la luxúria i en els excessos, com 
també en l’autoritarisme. És líder per naturalesa: creu que ha de comandar el seu entorn, i per això acostuma a 
ser desafiadora. En cas de no aconseguir-ho, pot esdevenir agressiva i venjativa. Veu la vida com una lluita en 
què només els més forts sobreviuen. És forta de caràcter i no sol mostrar els seus sentiments. Utilitza la seva 
energia per canviar el seu entorn i per deixar la seva empremta, però també per impedir que les altres persones 
li facin mal. Quan té equilibri interior, és molt protectora i ajuda els altres de manera magnànima.

ENNEATIP 9. EL PACIFICADOR

És una persona conformista, confiada, estable i humil. No li agraden els conflictes i els defuig sempre que pot: 
desitja que tot vagi sobre rodes. Però tendeix a ser complaent i a no donar importància a tot allò que pugui ser 
conflictiu. Normalment té problemes de passivitat i tossuderia. És afable, bondadosa, s’adapta amb facilitat a 
les circumstàncies i ofereix el seu suport, però també pot estar massa disposada a transigir amb els altres per 
tal de mantenir la pau. Li agraden les coses senzilles de la vida. Per protegir-se de l’adversitat, tendeix a cercar 
el costat bo de tot, a centrar l’atenció en la part agradable de les coses. Li costa dir que no. Quan té equilibri 
interior, és molt bona mediadora i sovint aconsegueix arribar a un acord entre parts oposades.

Pots consultar el lloc web www.eneagrama.cat/ per ampliar la informació dels nou enneatips.

4. El pòster personal
Pots trobar models de dissenys de pòsters fets a partir dels 9 enneatips a la pàgina web  
www.pinterest.es/search/pins/?q=enneagram%20type%203&source_id=xGoZal6U&rs=srs. Un 
cop dins només cal que canviïs el número de l’enneatip al cercador.


