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El lliurament de la Suda (La rendició del valí de Mallorca a Jaume I )
Oli/tela, 200 x 350 cm, 1898, Parlament de les Illes Balears
Fot: Parlament de les Illes Balears ( Jaume Gual Carbonell)
El pintor realitza l’obra atenent el concurs convocat pel Cercle Mallorquí.
Malgrat les dimensions de la tela, resol la composició amb una atmosfera de
dinamisme, moviment i vida. Les figures vibren davant la presència del Conqueridor, tot mostrant sentiments de temor, submissió, dolor i frustració. El rei
demana amb la mà dreta al seguici que l’acompanya i el protegeix alhora, que s’aturi. L’escena està il·luminada intensament per una llum franca que se situa a
l’esquena del monarca, dissimula i eleva els trets del rostre i li transmet aires de
majestat i grandesa. El color daurat de la llum que ho il·lumina tot posa de
manifest l’excepcionalitat i la transcendència del moment que l’obra recorda i
reprodueix. Acompanyen el rei, la senyera, la creu, un bisbe, un frare franciscà,
un frare dominic i un conjunt de cavallers. L’acció té lloc al davant de la porta de
la Suda (no és la de Bab-al-Kofol o Santa Margalida), on l’espera el valí de
Mallorca en actitud de submissió. L’obra, ubicada a la sala de les passes perdudes
o sala vermella, fa parella amb una tela de Joan Bauzà que commemora la vinguda
a Palma de Carles V el 1541. Les dues teles, excel·lents, contrasten en les formes,
els símbols i els missatges que expliquen. La tela d’Anckermann parla de victòria
i èxit. La de Bauzà parla de poder i religiositat. La primera respira dinamisme,
mentre la segona es mostra hieràtica i rígida. El rei Jaume I reprodueix la figura
de mestre Jaume ( J. Tortell Garí), un dels models que habitualment usa Anckermann a les classes de dibuix del natural de l’Escola de Belles Arts i al taller. A la
part inferior esquerra es veu la imatge d’una musulmana representada per una
dona coneguda com la Bugadera en atenció al seu ofici (la que mira el rei). La tela,
que reflecteix influències de Marià Fortuny, va ser restaurada el 2004.
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Platja del Molinar amb gent
Oli/tela, 95 x 174 cm, 1900 c., Consell Insular de Mallorca
Fot.: Consell de Mallorca ( Jaume Gual Carbonell)
La composició reuneix un grup nombrós de persones i glossa el plaer del bany a
la mar els dies de calor intensa de l’estiu. Constitueix un intent reeixit de l’artista
d’inspirar-se en fets populars i en esdeveniments que impliquen novetat, parlen
d’avanç social i fan ús d’expressions col·lectives de llibertat. Per transmetre la
frescor i el moviment del grup, el pintor se serveix d’una tècnica que suma un
dibuix a penes perfilat, un pinzell molt ràpid, colors clars amb predomini dels
blancs i empastaments suaus i esbossats. L’alegria i el soroll que transmet l’obra
i que l’espectador percep amb facilitat, juntament amb el moviment i l’algaravia
dels banyistes, topa amb un cel poblat de núvols densos i amenaçadors. Anckermann sabé assimilar el canvi de temàtica de la pintura del nou segle i les noves
tècniques associades als corrents impressionistes, postimpressionistes i modernistes per bé que en el fons de l’esperit conservà sempre el gust per les formes
clàssiques, els temes humans i les tècniques dels grans mestres de tots els temps.
L’obra, adquirida per la Diputació Provincial, actualment és del Consell Insular
de Mallorca. És el treball de l’artista que s’ha exposat més vegades en mostres
col·lectives de pintors de Mallorca. Destaca el predomini que hi tenen dos
colors: el blau i el blanc. Va ser adquirida per la Diputació Provincial el 1938 pel
preu de mil pessetes, segons diu Marià Carbonell.

