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Prou sabem que la persona ha estat 
creada a imatge de Déu. És així que dotada 
d’ànima, aquesta actualitza l’essència i la indivi-
dualitat de cada esser humà i per ella és possible 
estimar, projectar la intel·ligència i sentir la lliber-
tat. Tanmateix si no tinguéssim la possibilitat de la 
comunicació les nostres potencialitats quedarien 
anul·lades i la realitat se’ns presentaria vàcua. 
Per la comunicació, les relacions entre les perso-
nes són possibles i també entre les persones i Déu. 
Les Sagrades Escriptures són manifestació de 
l’essència de Déu, per això ens sentim abocats 
a llur proclamació, meditació i estudi. Els cristians 
tenim la fortuna de ser, a la vegada, receptors i 
altaveus del Senyor, “comunicadors” de la “co-
municació divina”, en definitiva evangelitzadors. 

El judaisme i el cristianisme, en el seus orí-
gens, mantenien una gran reticència en el mo-
ment de representar “imatges de Déu”. Aquesta 
reticència troba fonament en diferents referèn-
cies a les Sagrades Escriptures (Ex 20, 3-5; Dt 4: 15-
21; Dt 7, 25-26, entre altres). El Pare de l’Església, 
Orígenes (186 - c. 254) defenia que per a nosal-
tres, són altars les ànimes dels justos i d’elles pu-
gen, realment i espiritualment, olorosos encens, 
que són les oracions que brollen d’una conscièn-
cia neta ...Les imatges i les ofrenes que conve-
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nen a Déu no són les fabricades per artesans 
vulgars, sinó que les talla i modela en nosaltres el 
Logos de Déu, les virtuts que imiten al Primogènit 
de tota la creació, on estan els exemplars de la 
justícia, prudència, fortalesa, saviesa i la resta de 
virtuts(...).

A partir de la segona meitat del segle 
III, el cristianisme començà a produir i generalit-
zar representacions artístiques, simbòliques o na-
rratives.  En alguns casos es cristianitzaren temes 
pagans (Orfeu-Crist / Hèlios-Crist), en altres es 
representaren símbols amb significació religiosa 
(peix, ancora, crismó…) i sobretot temes salvífics 
de l’Antic i Nou Testament.  No hi ha dubte que 
el cristianisme practicà una inculturació en favor 
de l’evangelització. Acceptà la representació 
d’imatges com un mitjà per fer comprensible la 
fe cristiana i obtenir un llenguatge artístic que co-
difiqués les seves pregàries en expressions plàsti-
ques visibles.

Progressivament la imatge prengué un 
valor sagrat per se. Així sant Basili de Cesarea 
(329-379) mantenia que l’honor rendit a la imat-
ge redunda en el seu model i el que venera la 
imatge venera la persona que representa (De 
Spiritu Sancto, XVIII 45, P.G. 32, col. 149 C). Aquest 
text fou citat al Concili II de Nicea de l’any 787 
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Conferència Quaresmal. Foto: Josep Ciurana

enmig de les controvèrsies i lluites entre defen-
sors de la veneració de les imatges (iconòduls) 
i partidaris de la seva destrucció (iconoclastes). 
L’any 843 un sínode a Constantinoble, promogut 
per l’emperadriu Teodora, proclamava la licitud 
de la veneració de les icones.  Segles més tard, 
en l’era moderna, el refús a la veneració de les 
imatges es reproduí en l’àmbit d’algunes de les 
anomenades corrents protestants. L’Església ca-
tòlica i també l’ortodoxa han continuat produint 
imatgeria religiosa amb finalitats catequètiques i 
de culte si bé amb protocols i cànons diferents. 

La Setmana Santa és especialment una 
manifestació religiosa en la que les imatges sur-
ten al carrer i actuen com a efectistes narrado-
res de la Passio Christi en un context de tradició 
i catequesi viva.  I tota aquesta realitat és bona 
perquè com manifesta el Concili Vaticà II (SC 
122) l’art religiós i l’art sacre, per la seva natura-
lesa estan relacionats amb la infinita bellesa de 
Déu. Si aquest art està veritablement al servei de 
l’evangelització tota acció en aquella direcció 
és lloable i necessària. L’única actitud comple-
mentària que no ens ha de passar desapercebu-
da és que més enllà de les manifestacions artís-
tiques les persones som les veritables imatges de 
Déu, santíssims on habita Déu dins nostre. El Con-
cili Vaticà II (CIC, 357) ho expressa així: Per haver 
estat fet a imatge de Déu, l’ésser humà té la dig-
nitat de persona; no és solament alguna cosa, 
sinó algú. És capaç de conèixer-se, de posseir-se 
i de donar-se lliurement i entrar en comunió amb 
altres persones; i és cridat, per la gràcia, a una 
aliança amb el seu Creador, a oferir-li una res-

posta de fe i d’amor que cap altre ser pot donar 
en el seu lloc.

L’Associació La Salle fa possible, amb les 
altres associacions de Setmana Santa, que cada 
any els nostres carrers es vesteixin d’espiritualitat 
i bellesa. Cada membre és a la vegada un por-
tador d’icones i una icona en si mateix. Des 
d’aquesta perspectiva podríem proposar-nos 
una reflexió en forma de programa per a aques-
ta quaresma:

Fills, el pares són imatges de déu i cada 
dia donen la seva vida per vosaltres. Esforceu-
vos per escoltar-los. Us obsequiaran amb la ve-
ritat més absoluta. Us diran allò que necessiteu 
sentir i no allò que, únicament, voleu escoltar.

Fills i nets, els avis són imatges de déu, 
no us avergonyiu mai d’ells. Són font de saviesa i 
generositat a imitació de Déu. No abuseu d’ells. 
Respecteu-los en tot moment i assistiu-los cada 
dia amb una visita i un somriure.

Pares, els vostres fills són imatges de déu. 
Participen del principi de llibertat que Déu ens ha 
donat. Els joves també han d’aprendre a utilitzar 
aquesta llibertat. Permeteu que s’equivoquin i 
exerciu el necessari control sense sobrepassar el 
respecte a la seva individualitat i intimitat.

Laics de la nostra església, els nostres bis-
bes, preveres, diaques, religiosos i religioses són 
imatges de déu. No permeteu que se’ls ridiculitzi 
o sobre ells fem carregar tots els mals de la nostra 
Església. Sobre les seves persones Déu ha escrit 
una vocació de servei indispensable i admirable 
per conduir el seu Poble.

Clergues i religiosos, esforceu-vos per 
tenir i mostrar una vida exemplar i de bondat 
d’acord amb el vostre ministeri sagrat. No cai-
gueu en el pecat del clericalisme. A l’Església de 
Crist no hi ha espai pel reduccionisme i els graus 
de santedat Crist els va eliminar amb la seva 
Resurrecció. Vosaltres que sou els estendards vi-
sibles de les comunitats defenseu que Déu ha 
fet a totes les persones imatges de déu, també 
amb la seva naturalesa sacerdotal i profètica. 
L’Església som tots. No pot quedar fora cap àni-
ma enamorada de Crist sigui quina sigui la seva 
condició. Sense caure en vàcues idealitzacions 
les comunitats poden ser millors si tots fem esfo-
rços de transparència, de caritat i d’estimació. 
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Vetlleu i Pregueu davant l’església de Sant Agustí. Foto: Juan Luis Nogués

Oració de Jesús a l’Hort. Foto: Pere Amenós
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Foto dels timbalers de la Banda de Tambors La Salle 2014. Foto: Montse Cuella 

Un pobre, un solitari, un drogodepen-
dent, un aturat, un marginat, són imatges de 
déu. Practiquem l’amor misericordiós ajudant 
amb obres als nostres equips de pastoral social i 
amb la pregària per tal que rescatem tants ger-
mans de l’abisme de la precarietat humana i la 
soledat en la que es troben immersos. No és més 
que retornar a aquestes persones la dignitat que 
els hi correspon per ser fills de Déu. 

Congregants i portants dels passos de 
Setmana Santa no us oblideu que sou portants 
d’Imatges de Déu, però a la vegada, vosaltres, 
sou també icones vivents. Feu del vostre esfo-
rç físic en les processons i en els Via Crucis un 
acte sincer de manifestació de la glòria de Déu 
a un món que li manquen referents autèntics 
d’espiritualitat. Cuideu dels passos, de la seva 
netedat, de la seva restauració...però no us obli-
deu de cuidar-vos espiritualment també vosal-
tres, netejar el vostre cor i restaurar aquells danys 
que puguem haver causat a altres germans. 
Fem nostre el missatge del Papa Francesc: Ca-
minemos juntos todos, cuidémonos los unos a los 
otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, 
cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la natu-
raleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos, que 
no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado 
la envidia, dialoguen entre ustedes, que este de-
seo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y 
acérquense a Dios.

Andreu Muñoz Melgar
Director del Museu Bíblic Tarraconense

Caldria preguntar-nos a cada instant com ac-
tuaria Jesús de Natzaret si tornés a encarnar-se 
entre nosaltres (de fet ja s’encarna cada dia) i 
des dels valors absoluts saber que sovint Déu es-
criu dret amb línies tortes i per tant ens convida 
a relativitzar moltes coses en un exercici constant 
d’humilitat, de discerniment i de misericòrdia per 
no perdre ni una de les seves ovelles. Cada cristià 
és diferent com ho és cada persona. En cadas-
cun s’atresoren essències úniques i irrepetibles 
que decididament emanen de Déu. Aquell qui 
digui que ningú és imprescindible comet un sacri-
legi. Tots som imprescindibles. Us imagineu, pares 
o germans, que us preguntessin quin fill o germà 
vostre no és imprescindible? L’absolut de Déu es 
projecta en les infinites particularitats de les per-
sones. Quan no sabem reconèixer aquestes sin-
gularitats mutilem un bocí de l’essència divina.

Dirigents i persones actives en les orga-
nitzacions cristianes, les persones a les que serviu 
són imatges de déu, centreu la vostra atenció 
en servir-les sense  prepotències i amb humilitat 
d’acord amb el referent que el Senyor ens ha do-
nat. Jesús ens vol dialogants, serens i afectuosos. 
No vol que siguem persones prepotents, presumi-
des o vanitoses.

Germans, un immigrant és imatges de 
déu i igual en dignitat a nosaltres. Quan injustifi-
cadament ressonen les paraules: De fora vindran 
que de casa ens trauran! cometem una gran fal-
ta contra el Pare. La nostra condició cristiana ens 
duu a la universalitat. Acollir de debò al que ve 
de fora, és un imperatiu de la nostra Fe.  




