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La paraula “icona” prové del grec eikon, 
que vol dir imatge. Les icones, però, no 
volen ser només una imatge de motiu 

religiós, sinó, més agosaradament, una 
imatge del sagrat. Per això, en referir-nos 
a la relació entre l’observador i la icona 
com a una relació contemplativa hem vol-
gut expressar, des del mateix títol d’aquest 
article, l’horitzó que dona sentit a la seva 
indagació: ¿què fa que una icona convidi 
a la persona a transcendir una mirada 
moguda per un simple interès o sensibilitat 
artístics? ¿Quina és la dimensió, el sentit 
profund, d’aquesta contemplació? ¿Què la 
fa possible?

Primera aproximació: la imatge de Déu
Quan vulgarment es diu que “una 

imatge val més que mil paraules”, es posa 
de manifest el caràcter sobreabundant 
de les imatges, la capacitat d’expressar 
quelcom inexpressable per mitjà d’altres 
llenguatges o formes d’expressió.

És propi de la religiositat natural que 
l’home busqui identificar el sagrat amb 
una o altra imatge, que no es conformi 
amb una representació interior, privada i 
incomunicable del diví. Al llarg de la histò-
ria, l’home anirà perfilant la imatge que es 
fa de Déu (o dels seus déus) per relació 
als misteris de vida que el determinen i 
el sobrepassen: la finitud, la força de la 
natura, la fecunditat, la supervivència, 
la convivència amb altres pobles, etc. 
Aquesta imatge sovint s’identificarà amb 
elements o fenòmens naturals i donarà 
lloc a la creació d’objectes de culte i de 
pràctiques rituals.

L’home contemporani no és aliè a la 
pregunta sobre Déu ni a la necessitat 
de donar-se una o altra imatge d’Ell. 
Ens podem preguntar, aleshores, quina 
imatge ens fem de Déu? Les formula-
cions podrien ser diverses: “Déu és... 
absolut, infinit, el que És, el tot Altre, 
l’absent, omnipotent, majestuós, amor 
creador, llibertat primordial, creador, 
increat, causa primera, etc.” Fins aquí, si 
ens proposéssim fer una representació 
figurativa de Déu, hauríem de reconèi-
xer que Déu és essencialment invisible i 
irrepresentable.

No ens ha d’estranyar, doncs, que l’Antic 
Testament rebutgi tota imatge de Déu: “No 
faràs cap escultura ni imatge del que hi ha 
a dalt en el cel, del que hi ha aquí baix a la 
terra o del que hi ha per sota de terra” (Ex 
20, 4). El món jueu va entendre els perills 
intrínsecs a les imatges: la identificació 
de la representació amb el representat, 
la reducció de Déu a la simple materiali-
tat d’un objecte de culte. La idolatria és, 
doncs, el gran perill de les imatges.

La novetat cristiana i la reformulació del 
concepte d’imatge 

La bona nova cristiana portarà als cris-
tians a reconsiderar la prohibició de les 
imatges, justament perquè el cristianisme 
confessarà un Déu fet home, encarnat i 
visible en la figura de Jesús, que sant Pau 
descriu com a “imatge del Déu invisible” 
(Col 1, 5).

Que Jesús sigui imatge de Déu no 
deixa de ser una afirmació de quina sig-
nificació profunda s’anirà desvetllant en 
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paral·lel a la formulació del dogma cristolò-
gic. El concepte d’imatge disponible en els 
primers segles del cristianisme provenia 
del món grec, que considerava la imatge 
com a reflex d’allò que representa i, per 
tant, en un pla de subordinació i inferio-
ritat respecte del representat. Per això, 
els monofisismes, que només veuen una 
naturalesa en Jesús, sigui la humana (arri-
anisme) o la divina (docetisme), entenen 
Jesús, com a imatge, en un pla de subor-
dinació respecte del Pare i el diví com a 
irrepresentable.

Després del Concili de Calcedònia (471), 
que culmina la formulació del dogma cris-
tològic, l’Església encara haurà de contes-
tar a la pregunta de si la doble naturalesa, 
humana i divina, que es dona en la per-
sona de Jesús és representable figurati-
vament. 

El cristianisme, que es serveix de les 
imatges des dels seus orígens com a ins-
truments de confessió i transmissió de la fe,  
a partir del s. IV, amb vocació iconogràfica, 
s’enfrontarà a la crisi iconoclasta en el perí-
ode comprès entre els anys 726 i 823. 

L’iconoclasme neix com a reacció 
davant del perill de la paganització del 
culte cristià. Fonamentarà la seva oposi-
ció a les imatges en la doctrina d’Eusebi 
de Cesarea (ss. III-IV) i d’Orígenes (ss. 
II-III), que entenen l’encarnació com un 
estat transitori i instrumental que permet 
al Jesús glorificat tornar a l’estat original, 
de naturalesa espiritual. Per a Orígenes, la 
veritable visió no és corpòria sinó espiritual 
i la veritable imatge de Déu és interior. 

En oposició a aquestes figures, sant 
Atanasi (s. III-IV) havia afirmat que “Jesús 
és la imatge perfecta i immutable del 
Pare, Déu veritable de Déu veritable”. Per 
a Atanasi, entre l’arquetipus diví i la seva 
imatge no hi ha una diferència de grau; 
entre Jesús i el Pare no hi ha una relació 
de participació sinó de consubstancialitat. 
Sant Atanasi està esquerdant la concepció 

grega d’imatge des de la fe. I, per això, 
podrà afirmar que aquesta consubstanci-
alitat o igualtat en l’essència (oussia) no 
impedeix que es realitzi en l’especificitat 
de cadascuna de les tres persones divines 
(hypostasis).

La teologia de les icones s’anirà for-
mulant gradualment per mitjà de figures 
com sant Ciril d’Alexandria (s. V), sant 
Màxim el Confessor (ss. VI-VII), sant 
Joan Damascè (ss. VII-VIII) i el patriarca 
Nicèfor de Constantinoble (ss. VIII-IX). 
Aquest darrer culmina, al nostre enten-
dre, la teologia de les icones atribuint 
a les imatges, no tant una participació 
en l’essència entre la representació i el 
representat (només predicable de la per-
sona de Jesús), sinó una participació per 
relació de semblança, el que ens remet 
a les portes del misteri de la creació de 
l’home en els mateixos termes de Gn 1, 
26: “Fem l’home a imatge nostra, a sem-
blança nostra”.

Imatge 1
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Dimensió teològica de les icones
La iconografia no es concep principal-

ment com a un art, sinó com a teologia en 
imatges. L’iconògraf, lluny de voler afirmar 
la seva individualitat per mitjà de la icona, 
la posa al servei de la proclamació dels 
misteris cristians. 

La importància d’una expressió ortodoxa 
de la fe en les icones es pot exemplificar 
per comparació entre dues imatges contra-
posades de dues icones de la Trinitat. En 
la imatge 1 les tres persones divines estan 
representades en un pla jeràrquic i frontal. 
Déu pare entronitzat i representat antropo-

mòrficament com a un home d’edat madura, 
savi i venerable. El Fill assegut a la falda 
del Pare, d’esquenes a Ell, i representat 
amb trets infantils. L’Esperit Sant com a un 
colom en el si del Fill. Estem davant d’una 
representació immadura de la Trinitat que 
contrasta amb la cèlebre il·lustració d’Andrei 
Rublev (imatge 2) a on les tres persones de 
la Trinitat estan representades com a criatu-
res celestials, disposades entorn de la taula 
eucarística en un pla d’igualtat i en actitud 
de diàleg íntim i serè expressat principal-
ment en el joc de mirades dels seus rostres 
idèntics, i en els gestos. 

Imatge 2
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L’expressió ortodoxa de la fe és, doncs, 
essencial a la icona i defineix un marc nor-
matiu indisposable per a l’iconògraf, que 
variarà en funció del motiu iconogràfic de 
cada icona en particular. 

Dimensió artística i formal  
Les icones són expressió d’una utopia 

estètica alenada per una vida de pregària 
i santedat de l’iconògraf i pel recurs a un 
conjunt de tècniques pictòriques, que es 
demostren adequades a aquesta finalitat. 

La iconografia recorre, en primer lloc, 
al que s’anomena la perspectiva inversa. 
Quan l’art del Renaixement descobrí 
la perspectiva com a tècnica pictòrica, 
va inaugurar una nova forma de relació 
entre l’espectador i l’obra. La introducció 
del punt de fuga propicia una racionalit-
zació de l’espai, una submissió de l’obra 
a la realitat empírica que distancia l’obra 
d’un espectador que se sentirà en posició 
de domini respecte de la imatge. Al con-
trari, en la icona no existeix la il·lusió de 
l’espai o el temps. Intencionalment man-
cada de profunditat, superposa plans de 
forma aparentment desordenada i omet 
les normes acadèmiques de la propor-
ció. La perspectiva s’ha invertit, totes les 
seves línies de força es projecten des de 
la imatge cap a l’espectador amb la inten-
ció d’interpel·lar-lo, de sortir-li a l’encontre. 
És la icona la que pròpiament mira l’es-
pectador.

Precisament perquè les icones volen 
ser llum, néixer de la llum, no permeten 
identificar un punt de llum extern a la repre-
sentació. No hi ha ombres ni clarobscurs 
i els contrastos s’aconsegueixen a par-
tir de diferents tonalitats cromàtiques. El 
recurs a l’or, com a color que no es troba 
a la natura, simbolitza la llum increada del 
Tabor, immaterial i incorruptible.

En general les icones busquen una sim-
plificació de la traçada del dibuix i defugen 
les representacions realistes o naturalistes, 

a fi que l’espectador pugui completar inte-
riorment la visió, ingressant en un espai 
relacional amb la presència suggerida. 

La figura humana es representa amb 
rigidesa, hieràticament. El hieratisme sig-
nifica que l’ésser ha acomplert la seva 
finalitat en Déu. Ara bé, la icona no està 
exempta de dinamisme, si entenem que 
l’acció es representa en el seu moment 
culminant per mitjà del recurs a una ges-
tualitat sòbria, que es centra en l’essencial; 
per exemple la Verge assenyalant el Nen 
com a camí en les anomenades Theotokos 
Hodegeteria. 

Per últim, el rostre de Jesús, de Maria 
i de les persones santes es representa 
sempre frontalment. La frontalitat significa 
presència. Sovint els ulls estan desmesu-
radament oberts, a fi de retenir l’espec-
tador. El front prominent i alt expressa la 
força de l’Esperit i la saviesa. La boca es 
representa sempre closa i desproporciona-
dament petita perquè és el punt més carnal 
del rostre. Els rostres i les mirades volen 
transmetre la desafecció d’aquest món, la 
pau celestial que els habita. En definitiva, 
no es tracta de fer un retrat, d’altra banda 
impossible, sinó de copsar i projectar amb 
trets arquetípics, que dependran del geni 
artístic i espiritual de l’iconògraf, tot allò 
que només el rostre pot expressar de la 
mirada de Déu sobre l’home, de tot allò 
en que l’home i Déu es reconeixen mútua-
ment com a semblants.

Cloenda
El que ens resta per dir no és poc impor-

tant: no és possible “entendre” l’art de les 
icones sense una mínima receptivitat a la 
seva interpel·lació, sense deixar-nos convi-
dar a la contemplació.  Allò que aleshores 
“veurem” potser ens descobreixi allò que 
som sota la mirada de la Gràcia i l’Amor del 
Pare i del Fill que, al capdavall, constitueix 
el fonament últim de la vida cristiana i de 
tota icona alenada per l’Esperit.


