Antoni Oliva? i Miquel Alcanyís I
Reliquiari de la columna
Devers 1445, els àngels són de f inal
del segle XIV
Argent repussat, embot it, cisellat amb
elements de fosa i pintura al tremp
105 x 34 x 23,8 cm
Museu Capitular de Mallorca
Obra feta a Mallorca, tal com ho acredi
ta la marca MAIIORC, estampada a la
base del reliquiari I
EXPOSICIONS
Nostra Dona Santa Maria dins l'art
mallorquf, Palma, abri l-juny 1988
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L"orig inalitar d 'aquesta obra, la
podem considerar pel fer que integra
en una mateixa peça les veròniques
pintades de Crisr i de la Mare de Déu,
a ixí com tam bé un treball si ng ular
d'orfebreria que g uarda la relíquia de
la columna de Crisr. La qualitat artís
tica assol ida, cant en la part pictòrica

com en la d'argenteria, fa del reliquia
ri un dels més esplèndids de la
Corona catalanoaragonesa. Treballar
amb plata daurada, té com a suport
una munranya rocosa, de la qual sure
un forc cronc a mb dues branques
principals entrecreuades, que donen
pas, cada una, a aleres dues ramifica-
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cions. En el camí ascendenr de l'arbre
destaca un fullatge espès i perenne,
que serveix de base a les represenra
cions de Crist, a !"anvers, i de la seva
Mare, al revers. Dos àngels, situats a
cada banda de les imatges pictòriques,
sustenten la triple corona del Salvador
i de la Reina del cel, damunt la qual
sobresurten aleres eres figures angeli
cals amb instruments de la Passió,
també anomenats Arma Christi. La del
mig, més destacada per la peanya que
té als peus, porta la creu que abriga la
relíquia, menrre que la de l'esquerra
sustenta la columna i la de la dreta
porcava els fuets de la flagel-laci6, que
no s'han conservat.
En relació amb el treball d'argente
ria, cal destacar la solució delicada
que palesen els cinc àngels, els quals
han escac relacionats per Domenge
amb algunes escultures de la creu de
Porreres, obra contractada a l'orfebre
Antoni O liva, l'any 1400. Tanmateix,
la datació del reliquiari presenta algu
nes dificultats ja que, si bé les imatges
dels à ngels s'han datat a la segona
meitat del segle XIV, les dues pintu
res són més tardanes. P el que fa a
aquesta qüestió, la desaparició parcial
dels inventaris catedralicis fers entre
1420 i 1596 és el principal moriu pel
qual la primera vegada que apareix
documentada la peça és en aquest
darrer any. D'altra banda, també s'ha
re lacionar la verònica del re liquiari
ma llorquí .amb la que s'esmenta en
una consueta del segle XVI, la qual
formava parc de la processó. 2
Toc i que la figuració d'àngels amb
!!IS inscrumenrs de la Passió ja s'inclou
en les pintures de la capella de Sam
Miquel del monestir barceloní de
Pedralbes, fetes per Ferrer Bassa, és al
fina l del segle XIV quan van tenir
més difusió, segons es poc advertir en
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les pintures que p resideixen el sepul
cre del bisbe Ramon de Torrella, claca
des a l'enrorn de 1385. Diverses com
posicions pictòriques, feres al final del
quatre-cenes o en els primers anys de
la ceocúria següent, inclouen la imat
ge dels àngels que suscenren els ins
truments de la Passió. En la taula
cimera del retaule de Bonifàci Ferrer,
conservat en el Museu Pius V de
València i adscrit a la mà del mestre
de Bonifàci Ferrer (Starnina?), o en el
Judici Final que p rocedia del convenr
mallorquí de Miramar i que ara és
custodiat a l'Alce Pinakothek de
Munic, atribuït a Gherardo Starnina,
per uns investigadors, i a Miquel
Alcanyís, per aleres, diversos àngels,
situats al costat de Crist, porren els
An11a ChriJti. La repercussió que van
tenir aquestes dues pinrures en l'àm
bit catalanoaragonès, especialment en
el valencià i també en el mallorquí, a
causa de la conservació del Judici
Final a M a llorca i per l'escada dc
diversos a rtistes insulars al Llevam,
por escar relacionada amb la solució
singular dels àngels del reliquiari de
la columna. Segons e l nostre parer,
aquestes incidències acosten la factura
de les imatges escultòriques a dares
properes a l'aurora del segle XV, la
qual cosa, junrament amb la valoració
de La fàcrura mallorquina de la peça,
poden esdevenir imporranrs a l'hora
d'avaluar l'autoria del treball d'argen
teria a favor d'Amoni Oliva. La tècni
ca excel-lenr desenvolupada per aquest
orfebre en la creu de Porreres mostra
més d'una coincidència amb les imat
ges angèliques del reliquiari de la
columna. Encre ambdues obres, a més
de les afinitats comentades per
Domenge,3 ens crida l 'atenció la
manera pecu liar de resoldre les mans
i més concreramenr les de l'àngel que

aguanra la creu amb la relíquia. La
desproporció i les característiques
pesants de la mà dreta d'aquesta figu
ra ré un paral-lel força adjacent en la
del sanr Joan Baprisra o en les de
Crist en Majestat de la creu de
Porreres. En re lació amb aquestes
concomitàncies hem de valorar q ue la
primera notícia que fa al-lusió a
Antoni Oliva és de l'any 1394.
Les pintures de Crist i Maria han
estat apropades recentment a l'arrisca
que va fer el retaule de la Mare de
Déu de la Mercè, Sanra Bàrbara i
Saora Tecla del convent de la
Concepció de Palma, obra atribuïda a
Miquel Alcar:tyís, o a un context figu
ratiu similar. ~ En aquest sentit, esrem
a favor de la relació clara que hi ha
entre ambdues obres, així com també
amb la que sovint s'ha establert amb
el díptic de la cartoixa de
Valldemossa. Les afinitats que es
poden ad ve rt ir entre la imatge de
Maria i la de la Mare de Déu de la
Mercè són prou forres per considerar
que l'auror va ser el mareix, ja q ue si
observe m d 'al tra banda els rosrres
d'a lguns dels personatges del Calvari
de la Concepció es poden advertir
concomitàncies amb la verònica de
Crist. La contractació de la predel-la
d'Alcúdia a M iq uel Alcanyís, l'any
1442, i la conservació de dos dels seus
compart iments no tan sols faciliten
l'atribució d'aquestes peces a f.wor de
l'artista, s inó que també ajuden a
l'hora de datar el reliquiari i el moble
de la Mare de Déu de la Mercè.
1ànmareix, segons la nostra opinió,
els postulats que defineixen les caules
de Valldemossa fan notar la interven
ció d'u n altre arrisca proper, a més
d'Alcanyís i principalment pel que fa
a la pintu ra de Maria, el qual, d'acord
amb la documentació, no és inversem

blanc que fos Miquel Alcanyís II.5
Tor i que la desaparició de l'obra
documentada de Miquel Alcanyís JJ
fa difícil saber com era la seva obra,
l'anàlisi econòmjca del retaule de la
confraria dels forners de Palma ens
informa q ue la relació preu/superfície
d'aquesta p intu ra és mol t elevada,
sobrecor si cenim en compte que dins
el preu no s'incloïa el fusram. 6
Aq uesta informació i el fer que, l'any
1450, consti com a p inror de
Mallorca F.m versemblant la possibili
tar que Miquel Alcanyís li col-laborés
amb el seu pare en els anys p revis a la
mort d'aquest darrer pintor, esdevin
guda cap a 1447-1450.
Si bé darrerament s'han fet diversos
estudis sobre el tema de les veròn i
ques a la Corona d' Aragó, les q uals
van tenir una d ifusió molr forta
durant el regnat de Martí !'H11mà i es
caracteritzen perq uè són reliquiaris
pediculars, creiem que la peça mallor
qui na pot anar més enllà de la relació
que hi ha entre la verònica mariana i
la Puríssima.7 Com a primera aproxi
mació a una possib le interpretació
iconogrà.fica de l'obra, un dels aspec
tes que més ha cridat l'atenció és que
s'utilitzi l'arbre com a suport de les
pintures de Crist i Maria, ja que s'a
llunya de manera clara del prorotipus
més conegut de base que ostenten les
veròniques al Casal d'Aragó. En
aq uesr sentit, i atesa la presència dels
Am1a Cbristi, un dels q ua.ls fa referèn
cia a la relíquia mateixa, pensem que
la figuració de l'arbre i l'emplaçament
de les imatges coronades de Crist i de
la seva Mare a la zona més elevada de
la capçada poden tenir relació amb
l'arbre de la vida de la Jer usalem
celestial (Apocalipsi 22.2) i amb l'ar
bre de la nau de l'Església.
Si cenim present el vincle que hi ha
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entre l'arbre de Jessè, el cim del qual
és presidit per Mare i Fill , i l'arbre de
la vida, imatge que ha esrat relaciona
da amb Maria i amb Crist, la presèn
cia de rots dos en la summitat del
reliquiari por al·ludir al triomf de
Crist sobre la mort i a la continuïtat
del paradís perdut amb la Jerusalem
celestial. Una vegada negat l'arbre de
la vida, a causa del pecat original,
només la penitència i especialment la
mort de Crist van afavorir l'apropa
ment a l'arbre del nou paradís. En
aquest camí, cal considerar també
l'arbre de Ja ciència del bé i del mal,
el qual és el que dóna lloc a la dual irat
entre la vida i la mort. Aquest é¡ l'ar
bre de la creu i és el que, gràcies a la
mort de Crist, s'unifica i es conver
teix, per la Redempció, en arbre de la
vida.
Del rronc del reliquiari mallorquí
surren dues branques principals, de
manera similar a aquelles que tenia
l'arbre del bé i del mal, però en
aquesta ocasió no estan aïllades l'una
de l'altra, sinó que s'entrecreuen i es
fu sionen per acollir la imatge del
Salvador i de Maria, la qual cosa ens
fà recordar la unificació de la dualitat
que s'abasta mitjançant la more de
Crist. A més, la presència del fullatge
perenne creiem que por fer al·lusió a
Ja idea implícita d'immorralirar q ue
genera l'arbre celeste. La comparei
xença de Maria en el reliquiari , una
vegada coronada pel seu fill com a
Reina del cel, por tenir sentir si pen
sem que en moires ocasions la Mare
de Déu ha escar comparada amb la
Jerusalem celestial i, encara més, si
cenim en compre que també ha escar
considerada arbre de la vida com a
receptacle de Crist, el seu fruir d'im
mortalitat. L'l concurrència dels Arma
Cbristi a la zona alta de la peça, espe
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cialmenr la creu, confirmen el sacrifici
i proclamen el missatge de salvació de
caire apocalíptic assolir.
Farem nocar que Ja idea que aquí
exposem pot estar relacionada amb un
fresc de la catedral de Pamplona de
l'inici del gòtic, gràcies al nexe que hi
ha enrre els arbres de la vida, de Jessè,
de la c re u i el de la vida de la
J erusalem celeste. En aquesta ocasió,
per sobre de Ja figuració de la Mare de
Déu amb el seu Fill de I'arbre de
Jessè, hi ha Ja creu en què va morir
Crisc.s
Un altre testimoni relacionar amb
Ja proposta que identifica el reliquiari
mallorqw amb l'arbre de la vida del
nou Edèn és el de l'aJ.Jegoria de la
creu del convent de les Clarisses
Pobres de Monticelli, atribuït a
Poncio de Buonag uida i conservat a la
Galleria delia Accade mia de
Florència.9 En aquest cas, la fusta de
la creu on va morir Crist s'identifica
amb el nou arbre de la vida, el qual
serveix de basc a Ja coronació de la
Mare de Déu en la Jerusalem paradisí
aca, clavant les jerarquies celestials.
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