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La Reforma protestant iniciada per 
Martí Luter ara fa 500 anys va tenir 
unes conseqüències de gran abast 
no només en l’esfera religiosa, sinó 
també en el pensament, la política, 
l’economia i, sobretot, la cultura 
de tot l’Occident. Molts dels trets 
característics de la nostra civilització 
actual troben les seves arrels en aquell 
gran cisma que va dividir l’Europa 
occidental en dos. Fins i tot les ter-
res que van romandre catòliques es 
van veure igualment transformades 
profundament sota l’impuls de la 
Contrareforma, sorgida en bona part 
del Concili de Trento.

Potser per aquest motiu el món de 
la cultura està al darrere de diverses 
iniciatives interessants i ben pensades 
que commemoren aquell esdeveni-
ment històric cinc segles després. A 
Barcelona han estat el Museu Frederic 
Marès i el Museu d’Història de Barce-
lona els qui, a partir de diverses obres 
d’art, han volgut explicar al públic ge-
neral la Reforma i la Contrareforma i 
oferir una visió reflexiva sobre aquells 
fets. Al Museu d’Història es pot visitar 
l’exposició Imatges per creure. Catò-
lics i protestants a Europa i Barcelona, 
segles XVI-XVIII, que vol donar a en-
tendre com a través de les imatges to-
tes dues confessions van vehicular les 
seves diferents perspectives sobre la 
fe. Pel que fa al veí Museu Marès, s’hi 
pot veure un itinerari d’unes poques 
peces que sota el títol de Propaganda 
fidei. Escultura i Contrareforma, posa 
de manifest la gran importància que 
l’Església catòlica va donar al culte a 
les imatges per contrarestar el cristi-
anisme reformat.

La controvèrsia de les 
imatges

Antoni Gelonch, comissari de l’ex-
posició i president dels Cercles del 
Museu d’Història de Barcelona i del 
Museu Frederic Marès, explica la 
gènesi d’aquestes dues mostres: «Fa 
tres anys vam començar a pensar 
l’exposició Imatges per creure, amb 
la idea que entre moltes altres peces 
n’inclogués algunes del Marès. Però 
no es podien traslladar totes al Saló 
del Tinell perquè n’hi havia que eren 
massa fràgils, de manera que vam 
idear la fórmula de fer un itinerari; 
és a dir, sense desplaçar-les, les peces 
es podien posar en valor unides per 
un mateix discurs. Vaig viure uns 
quants anys a França i aquesta és una 
fórmula que utilitzen molt els museus 
francesos.»

De l’immens fons d’escultura reli-
giosa que conserva el Museu Frederic 
Marès, el segon més important de 
l’Estat en aquesta matèria, l’itinerari 
està format exclusivament per set 
peces. El criteri que s’ha seguit, per 
tant, a l’hora de triar-les ha estat 
molt curós i específic. Sobre aquesta 
qüestió, Antoni Gelonch explica que 
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El trasllat de 44 peces del Museu 
de Lleida al monestir de Sixena l’11 
de desembre passat desperta preo-
cupació en molts cercles culturals i 
artístics. En tot aquest litigi, Antoni 
Gelonch hi veu riscos importants: «El 
primer perill és que no es respectin 
els contractes; les religioses, com 
a propietàries d’uns béns, els van 
vendre legalment i llavors no s’hi 
va oposar ningú. Que anys després 
això sigui retroactivat, jo només ho 
entenc com un incompliment de 
contracte. En segon lloc, la mateixa 
Església catòlica hauria de reflexi-
onar seriosament sobre els motius 
que la van dur fa més de vint anys 
a partir el bisbat de Lleida, decisió 
que va desencadenar el conflicte. 
Es va fer sense cap motiu pastoral 
—feia vuit segles que la diòcesi 
mantenia la mateixa fesomia—, 
només per engrandir un bisbat nou, 
el de Barbastre-Montsó, i adequar 
les divisions eclesiàstiques a les 
administratives. Crec que així s’ha 

«es tractava que l’itinerari proposat 
posés clarament de manifest com la 
Contrareforma va fer visible al poble 
de Déu que s’havien de continuar 
venerant les imatges sagrades i les 
figures d’intermediació —la Mare 
de Déu, els sants i les relíquies— per 
diferenciar-se del protestantisme, 
que havia decidit la no-veneració i 
la no-intermediació fora de Jesucrist. 
D’aquí que les imatges triades corres-
ponguin a escultures de Crist, de sants, 
de la Mare de Déu i també reliquiaris. 
Les set escultures que conformen 
l’itinerari Propaganda Fidei són dels 

segles XVI al XVIII, i procedeixen de 
llocs diversos, algunes d’elles de les 
zones on el conflicte era més fort, com 
ara Alemanya o els Països Baixos».

Una de les obres que proposa 
l’itinerari és un bust d’una santa, 
que té la peculiaritat de fer la funció 
de reliquiari i que va ser elaborada 
als Països Baixos —un dels feus del 
protestantisme calvinista— justa-
ment quan començava la Reforma; 
també de la mateixa època és una 
Maria Magdalena d’un Sant Enter-
rament, que ve d’Alemanya; coetani 
d’aquestes dues peces és un políptic 

de la Mare de Déu de la Soledat, que 
presenta la Mare de Déu com a figura 
d’intermediació, procedent de Bru-
ges, Flandes, terra catòlica fronterera 
amb la zona protestant; igualment 
de tema marià és un plafó en marbre 
de la presentació de la Mare de Déu, 
que ve d’un convent de Valladolid; 
també de Castella hi ha un magnífic 
Crist crucificat de Sebastián Ducete, 
datat cap al 1600, i que és interessant 
perquè permet veure com després del 
Concili de Trento canvia la iconogra-
fia, i de quina manera es presenta el 
Crist de dolor a la creu; i per acabar 

anat contra el patrimoni de l’Esglé-
sia, contra la història de l’Església 
i contra la pastoral de l’Església.»

Gelonch assegura que, si se-
guint aquesta manera de fer, tots 
els museus haguessin de tornar el 
que legalment han adquirit «no 
en sobreviuria cap, ni el Louvre, ni 
el British, ni el Prado». Destaca, a 
més, que el Museu de Lleida durant 
molts anys ha preservat, mantingut i 
presentat un patrimoni que «no era 
valorat per ningú, es digui el que es 
digui ara. Comprant-lo legalment 
es van salvar unes obres que ara no 
existirien perquè s’haurien venut 
als Estats Units o haurien acabat 
cremades. Encara més, a l’Aragó 
s’han preocupat molt de les peces 
que hi havia al Museu de Lleida i de 
les que hi ha al MNAC, però només 
vull recordar que la taula central del 
retaule de Sixena és al Museu del 
Prado de Madrid, i aquesta no l’ha 
demanada mai ningú... Per tant hi 
ha falta de caritat, falta de respecte 

i intromissió política de la més baixa 
qualitat democràtica i cívica».

Per a Antoni Gelonch, que és fill 
de Lleida, les circumstàncies són es-
pecialment doloroses, i no dubta a 
parlar d’«espoli». En la seva opinió 
el que «hem presenciat ha pogut 
passar perquè estem en una situa-
ció on la racionalitat ha saltat pels 
aires ja fa dies. Aquesta situació, 
des del punt de vista patrimonial, 
cultural, històric i sentimental és 
una completa aberració, de la qual 
—i ho lamento molt— l’Església és 
corresponsable. Són temps difícils 
per a la racionalitat, i sobretot per 
a la caritat fraterna. Perquè si tot el 
dia et diuen que ets malvat, que has 
robat, que has estafat les monges, 
etc., i cap d’aquestes acusacions no 
és certa, es fa molt difícil mantenir 
un esperit de fraternitat. Des del 
punt de vista sentimental és un 
tema que jo trobo d’una barroeria, 
d’una ignorància i d’una mala fe 
indescriptibles».

Les obres d’art de Lleida

«Políptic de la Mare de Déu de la Soledat», © Museu Frederic Marès. / Guillem F-H
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sant Pere d’Alcàntara, una talla de 
Pedro de Mena procedent d’Andalu-
sia, i una santa Teresa a la cel·la, de 
Catalunya, totes dues del segle XVIII 
i que testimonien la importància de 
la intermediació dels sants.

Pel que fa a l’exposició del Museu 
d’Història de Barcelona, Imatges per 
creure, s’hi poden veure peces molt 
diferents, bàsicament gravats, llibres  
i escultures que donen fe del conflicte 
entre catòlics i protestants, i del pes 
que hi va tenir l’ús de les imatges. 
De les obres exposades n’hi ha tres 
que són del Museu Marès i són força 
significatives. «Una d’elles», diu Ge-
lonch, «és santa Rosalia de Palerm, 
del segle XVIII; també tenim una 
magnífica crucifixió de Bartolomé 
Ordóñez, feta a Barcelona el 1517, 
just el mateix any en què comença 
la Reforma; i la tercera escultura és 
un sant Pere en càtedra, que ve a 
reafirmar la doctrina de la continuï-
tat apostòlica: sant Pere és el primer 
dels Papes, i el Papa és el successor 
de sant Pere». En contrast, també 
s’hi pot veure un gravat protestant 
en què el Papa de Roma apareix re-
presentat com l’Anticrist. Així mateix 
l’exposició mostra la violència que hi 
va arribar a haver entre totes dues 
confessions amb exemples com ara la 
Guerra dels camperols a Alemanya, la 
destrucció d’imatges als Països Baixos, 
les Guerres de Religió a França, la per-
secució dels catòlics al Regne Unit o 
l’actuació de la Inquisició a les terres 
hispàniques.

Sobre la controvèrsia entre catòlics 
i protestants al voltant del valor de les 
imatges religioses, Antoni Gelonch 
recorda que no és un tema només ar-
tístic, sinó fonamentalment teològic i 
doctrinal. Luter va desestimar el culte 
a les imatges perquè només Jesucrist, 
centre de tot, pot ser veritablement 
venerat. Però va ser la reforma encara 
més rigorista de Joan Calví la que es 
va mostrar radicalment contrària a 
les imatges, fins al punt que a llocs 
de majoria calvinista com els Països 
Baixos la destrucció va ser sistemàtica. 
El comissari de l’exposició explica que 
«es van esmicolar estàtues, vitralls i 
fins i tot es van exhumar els cadàvers 
dels sants, perquè no es podia retre 
culte a les relíquies. Precisament en 
un dels gravats de l’exposició es pot 
veure una multitud de gent destruint 
estàtues religioses. De tota manera la 
iconoclàstia no era un fenomen nou, 
perquè a Bizanci ja hi havia hagut una 
situació similar segles abans. La icono-
clàstia reformada s’entén si es parteix 
del principi del sacerdoci universal, de 
la salvació per la fe i de Jesucrist com 
a únic salvador, sense intermediadors. 
No es podia retre culte, per tant, a 
cap altra figura perquè hauria estat 
idolatria».

Passats 500 anys de la Reforma 
protestant i de la consegüent reacció 
contrareformista catòlica, aquestes 
dues mostres permeten fer-se una 
idea de la transcendència que van su-
posar aquells esdeveniments. Mentre 

que a l’Europa reformada les imatges 
desapareixien de les esglésies o que-
daven reduïdes a la mínima expres-
sió, l’Europa catòlica n’accentuava 
la presència i preparava el camí per 
a la profusa decoració barroca dels 
segles XVII i XVIII. Despullament 
ascètic per amor a Jesucrist contra 
manifestació aclaparadora i gloriosa 
per expressar la presència de Déu 
entre nosaltres. Dos corrents del 
cristianisme occidental que, partint 
de visions teològiques diferents, han 
arribat a configurar amb les seves 
mentalitats dispars l’Occident tal 
com el coneixem avui.

«Sant Pere 
d’Alcàntara», 

© Museu 
Frederic Marès. 
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MOSTRES SOBRE EL PAPER DE LES IMATGES EN EL CISMA RELIGIÓS




