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En l'ampli nombre de pintures acri
bui'des a la mà de Miquel Alcanyís cal
em plaçar el magnífic retaule dedicar a
la Mare de Déu de la Mercè, sama
Bàrbara i santa 1ècla del convent del
puig de Pollença. De l'antic moble
gòric, desmuntat en el segle XVI, es
conserven les eres caules principals, el
Calva1·i i una de les com posicions q ue
coronaven les imatges laterals, en què
es representa l'À ngel Custodi prote
g im l'esmentar centre convemual dc
Mallorca.
La figura impactant dc la Mare de
Déu no només acull la humanitat sota
el seu mantell blau rivetejat d'or, sinó
que també copsa la mirada d~ l'espec
tador. La imatge majestuosa de M:tria
proregeix amb una gran delicadesa,
evidenciada pel gest g ràcil i alhora
tend re de les mans, l'ord e rel ig iós
- representar per un papa, un carde
nal, un bisbe i dive rsos testi monis
de ls ordes mendicants-, la monar
quia, l'arisrocrñcia i el poble, separats
en homes i dones. Els motius orna
mentals dibu ixats sobre l'or del rons,
així com també les dues franges
amples que delimiten la composició
mariana, denuncien l'estada de
Miquel Alcanyís a Valènda. Al cosrat
esquerre, d estaca la representació de
sama Bàrbara am b la pal ma del mar
tiri i la torre on va ser empresonada
pel seu pare, la qual és l'atríbur que la
distingeix. Porra una rú nica blavosa i
un mantell vermell que descaca sobre
el fons daurat i t:l paviment cortina dc
flors , figurat a la part baixa de la rau
la. A l'altra banda, sama T('Cia ostenta
Ja palma marciria! i la venerada relí
quia del b raç que es conserva a la
cateclml de L-trmgona i que la identi
fica en els països de la corona catala
noaragonesa. Per damunc d'aquesta
pinrura hi ha l'àngel p rocecror del
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monestir de l pu ig de P ollença, de l
qual cal desracar l'acritud de vigia
cnurelós t¡uc vol protegir la comunicat
i els seus visirams de qualsevol perill.
El camí sinuós figurar a la raula té
com a lloc de destinació el recinre d el
puig, e l qual resm apropat a l cel gm
cies a l'ajuda angelical. El coronament
del conju nt pictòric, en què s'inclou la
imatge tradicional del Calvari, és una
de les imatges més belles del moble.
La figura de Crist marca la separació
enrre el desconsol d'una more i el d'u
na fi ra assolida. En el g rup de ls sol
dats, un centurió nimbat desplega un
filacteri amb la llegenda Vere Filita
Dei eral iste, el qual esdevé un d els
e ixos que, conjunta ment a mb e ls
braços de la Magdalena, ajuden a cen
t rar l'atenció en la representació de
Crist, més enllà del st:u em plaçament
cenctal. En aquest Calvari no s'identi
fica el centurió que es converteix a la
l·e c ristiana amb Lo ng í , personatge
que també porra aurèola i que està
si cuat a l'altra banda de la com posició,
rot just quan dava la llança en el cos
rar de Crist. Tor i que la desestrucru
ració del rt:taule ha afuvorit la pèrdua
de ls elements arqui tectònics que
incloïa, encara es conserven els deli
cats arquets que coronen cada una dc
les caules i bona parr d e les bandes
que delimitaven la narrativa.
En una data que no podem precisar
es van repintar les imarges de sanra
Bàrbara i santa Tt'Cia a favor dels sants
Pere i Antoni, raó per la qual l'escac
de conservació de les dues figuracions
laterals és força inferior al de la com
posició mariana. A més, una malaura
da resraumció del Calvari va afectar els
arnesos dels soldars emplaçats a la dre
ta de Crist i els rostres de la Mare de
Déu i sane jOOJ). T.1nmateix, coc i que
la fortuna de les caules ha esme força

dispar, el fragmentat conjunt eviden
cia l'elevada qualitat assolida per
Alcanyís, en un moment en què sem
bla suavitzar els atreviments més sug
gestius de l'i:poca llevantina intro
duint pautes de tipus més class icista.
la proximitat q ue hi ha entre algunes
de les imatges angèliques que susten
ten la Mare de D éu Assumpta
d'Alcúdia, obra realitzada l'any 1442,
i la de l'À ngel Custodi de Pollença no
ran sols facilita l'atribució de Ics pin
tures, sinó que també permet datar
les en un període molt proper. En
aquest sentit, cal tenir p resent que
Miquel Alcanyís va residir a M allorca
encrc els anys 1437 i 1447, rot i que
tam bé hi apareix doc umentat el
1420.
En la com posició del Calvari, el
gest desconsolat d e sama Magdalena
quan dirigeix els braços cap a Crisc és
el mateix que, molt abans, Cimabue
va representar en la Crucifixió ubica
da al rransepre de l'església dc Sant
Francesc d'Assís i el que s'inclou al
Calvari del retaule de la Mare de Déu,
S.1nc Marú i Santa Àgata de l'ermita
de Sam Roc de Xèrica, el qual dóna
nom a l'anònim Mescre de Xèrica.
El missatge que emana d'aquest
conjunt és el d'emparnmenr i auxili.
la Mare de Déu de .la Mercè, t itular
de la capella del centre conventual,
acul l sora el seu mantell am pli una
humanitat que li im plora p rotecció
davant de la pesca, l'Àngel Custodi
preserva amb les seves ales el monestir
d el puig i, d'acord amb el q ue comen
ta Llompart, la presència de sama
Bàrbara en la zona més elevada de la
munranya esdevé un autè ntic para
llamps defensor.! En aquest discurs
gràfic que destaca la seguretat de la
coJ-Iectivirar religiosa i del poble de
Pollença,2 una de les possibles incer

preracions de la presència de sanra
Tecla pot tenir relació amb el fet que
va sorrir miraculosamcnr il-lesa del
foc i dels animals perillosos. En
aquest senrit, cal tenir present que la
sama em invocada conrra els incendis
i ram bé contra la pesra.l
De Miquel Alcanyís sabem que,
l'any 1408, residia a València i que
treballava al raller de Pere Nicolau.4
Conegur durant molc de temps com a
Mesm: de G il i Pujades, Miq uel
Alcanyís és un dels pintors més reei
xies del gòtic internacional de caire
iralianirzant. La presència de
Ghcrardo Srarnina a la capital dd
Túria, en.tre els anys 1395 i 1401, va
facilitar la introducció dels nous
esquemes formals florentins, especial
ment els que deriven de la pmducció
d'Agnolo Gaddi. En aquesr vessam
estilístic que ré com a refcrem la
Toscana, cal afegir la incidència d'al
eres esquemes visuals molr més
expressionisr<:s,
imporcars
des
d'Alemanya per Marçal de Sas. Pel
que fit a aquesta pluralicar de ripolo
gies figuratives, la contractació con
junta de diversos retaules feta per
Nicolau i Sas, en l'aurora de l segle
XV, és el marc on hem d'emplaçnr la
dc fini e ió art ística del primer
Alcanyís, Gonçal Perís, Gonçal Peris
Sarrià, Jaume Maceu i Guerau Gener,
entre d'a leres. El recaule de la Sama
Creu del Museu Pius V de València,
conjunt executar cap a 1410 -junra
menr amb el rerauJe de Sane Joan de
l'Hospital de València, conservar
actualment a la Hispanic Sociery i al
Metropoütan Museum de Nova York,
fer cap a 1428- són les obres més pre
ades 1 les que donen a conèixer el llen
guatge artístic més genuí de Miquel
Alcanyís. Poc després d'aquesta pri
mcm escada a València apareix docu

menrac a Barcelona, l'any 141 5, i més
tard a Mallorca, el 1420.
En relació amb aquest sojorn de
Miquel Alcanyís a Mallorca, la pintu
m de S."lnt Amoni de l'església de Sane
Nicolau dc Palma poc ser un testimo
ni d'aquesta visita a lïlla.s Les c-arac
ccrísciqucs formals de la caula del sane
eremita fan referència a l'arc
d'Alcanyís cl'aquesrs anys i sintetitzen
un punc intermedi en el camf que
l'h av ia dc:: porcar a fer la p redel-la
d'Alcúdia o el moble que ai"J tractem.
Pel que fà a l'obra que v:1 poder fer
Alcanyís en la seva darrera etapa
(1437-1417), s'ha qUcsrionac l'autoria
del díptic de les clucs veròniques que
es conserva al Museu de Mallorca a
favor d'aquesr pintor o de Bernar
M:morell. Segons el nosrre parer, el
recaule del puig de Pollença ens per
mec apropar-nos a Ics imatges de
Crist i dc la Mare de Déu, ja que
mosrm algunes de les caracrerísriques
formals que s'evidencien en el díptic,
parricularmenc aquelles que fan pen
sar en Bernat Martorell. En aquest
senric, cridem l'atenció envers la fiso
nomia dc Crist de l retaule dc
Pollença, la qua l recurda a lg unes solu
cions de filiació martorelliann. Segons
el nostre parer, aq uesta concomitàn
cia, a la qual caldria afegir altres refe
rents com la Santa Bàrbara del con
venc palmesà, permeten arribar al
díptic de Valldemossa de la mà de
Miquel Alcanyís. D'alera banda, en
l'anàlisi estilística dc la producció que
es correspon amb la darrera etapa d'a
qucsr artism, no s'ha d'oblidar l'e
mergència dc la personalitat del seu
fi ll, Miquel Alcanyís H.
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I La festa de l'Àngel Custodi va ser 1nsll·
tuida a Mallorca. l'any 1407. En el monestir
del Pu1g de Pollença h1 havra un altar dedteat
als Angels, protectors de la pesta, del qual
probablement provenen tes dues taules i el
bancal atribuïts a Gabriel Moger, vegeu G.
LLOMPART, 1977-1980, 11, frg. núm. 86. 111,
p. 106-108.
2 L'any 1355, consta que els habitants de
Pollença pujaven en processó al monestir per
pregar ta seva protecció dels dards de la rra de
Déu, vegeu M. ROTGER, 2, p. 147 i 197.
3 Louis Réau comenta que s'anomenava a
santa Tecla en les lletanies de I'Ordo
Comendatíonis animae, en companyra de
Daniel i de la casta Susanna, com un exem·
ple de tes ànimes salvades per la protecció de
Déu. •lliura senyor l'ànima del teu servidor
com has lliurat ta de ta beata Tecla d'atroços
turments•. Santa Tecla era rnvocada contra la
pesta perquè havia lliurat la ciutat d'Este dels
seus efectes tràgiCs, vegeu L. RÉAU, 1998.
p. 248.
4 Pel que fa a la relació de Mrquel Alcanyls
i Pere Nicolau. vegeu M. HERIARD
DUBREUIL, 1987, I, p. 44 1 163, on es
corregerx una errada en la transcnpcró d'un
document que vmcula tots dos artistes.
5 Vegeu el capítol dedrcat a Mrquel
Alcanyis inclòs en el text rntroductorr de prn.
tura d'aquest catàleg.

