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L'existència de la família Hortoneda de Montblanc és 
prou coneguda, a cavall dels segles XVI i XVII, com 
també ho és el seu ofici de pintors d'obra religiosa.

El primer pintor de la nissaga segurament fou Cristòfor 
Hortoneda, amb obres documentades a Alcover (1586), 
Rocallaura (1599), Montblanc (1602), Bellpuig d’Urgell 
(1603) i Vallmoll (1610)1.

El seu fill Acasi Hortoneda seguí la mateixa vocació 
artística, a part del retaule major de l'església de Vilanova 
de Bellpuig (1621), i el d'Alcover (1622), després s'aplicà 
en una diversa i extensa obra dins la prioral de Sant Pere 
de Reus2.

Com veiem, ambdues generacions deixaren empremta en 
les nostres comarques. Ara, però, tenim constància de la 
presència d'una tercera generació de pintors. Es tracta del 
fill d'Acasi, “beiat o fadrí de Ucasio Ortoneda”. Així 
l'anomena en el contracte d’un tabernacle fet per a la 
confraria del Roser de Tarrés, segons una anotació 
marginal3.

L’onze de juliol de 1621, els jurats i prohoms de Tarrés i 
“mº Icasio Ortoneda, pintor de la vila de Mo[nt]blanch” 
pressuposten un retaule de la Mare de Déu Roser: 100 

1 MATA DE LA CRUZ, S.; Cristòfol Hortoneda (actiu entre 1586-1624), 
Aplec de treballs (Montblanc), 12 (1994), p. 77-103.
MATA DE LA CRUZ, S.; El pintor Acaci Hortoneda i l'escultor Agustí Pujol 
II a Alcover (1621-1624), Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs (Alcover) 
76, (1996), p. 15-37.
MIRÓ, R.; “Retaule de N.S. del Roser, pintat per Ortoneda”, Quaderns d’El 
Pregoner d'Urgell, (Bellpuig d'Urgell), 5, (1990), p. 11-16.
LIAÑO, E.; La Prioral de Sant Pere de Reus, IET R. Berenguer, 
Tarragona,1992, ps. 55-58.
2 Ídem nota anterior.
3 AHAT, Fons parroquial de Tarrés. Manuals Notarials 1618-1644.
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lliures, pagadores en diferents terminis. L'artista 
montblanquí es compromet a tenir enllestida l'obra “pal 
dia de Sant Miquell de maig primer vine[n]t”. S’hi anoten 
alguns detalls de l'encàrrec, com per exemple “tot lo que 
es veu endit retaule jobra aje deser daurat de or fi jtot lo 
que es talla ade mes de daurat aje de ser estofat q los 
serafins encarnats alpolime[n]t jlos cabells dorats...”. Hi 
havia una fornícula o capelleta per l'escultura central, la 
qual també seria de fusta pintada4.

El 22 de juliol del mateix any 1621, s'acordà una altra 
comanda: el baiard o tabernacle del Roser per trenta 
lliures, i en diferents terminis de pagament. Sembla que 
les característiques de l'obra es mantenen com en el 
primer cas i, en representació d'Acasi, ho signa i 
garanteix un cunyat seu, Francesc Bosch. En aquest cas el 
preu es correspongué amb una qualitat més baixa que el 
retaule, doncs agafa ajuda d’un familiar del taller. Així, en 
un afegit lateral, s'hi consignen els autors, “en pintar lo 
tabernacle entre Jacinto call pintor y beiat o fadrí de 
Ucasio Ortoneda”.

La causa del canvi, potser fou un altre encàrrec, l'octubre 
de 1621, Acasi i Jacint Coll estan obrant el retaule major 
de Vilanova de Bellpuig, i per això el mestre no podia 
pintar a Tarrés5. Tindria preferència per la de l'Urgell, 
encarregant al Jacint i al beiato, el baiard tarresà. L'obra 
es lliurà el 2 de maig de 1622, tal com dicten les clàusules 
pactades6.

4 Els detalls dels colors són molt semblants als del retaule de Bellpuig.
5 LLOBET, J.M.; “Retaules i altres obres d'art de l'Urgell (s.XVII)”, Urxt 
(Tàrrega), 10 (1997), p. 148.
El 1621, Coll ja habitava a Montblanc.
6 AHAT. Ibídem.
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Uns anys després, el poble de Tarrés, després de passar 
una època de penalitats generalitzades7, acaben de pagar 
les obres del retaule de la capella del Roser al 27 de juliol 
de 1630, afirmant que els tarresans estan “co[n]tents del 
retaule j del tabernacle jel tene[n] p[er] rebut asas 
volu[n]tats”. Del compliment dels dos contractes i de llur 
anul·lació, en dona fe Jaume Baget, notari del prior de 
Reus8.

Per la present notícia, es podria pensar que el taller dels 
Hortoneda, al 1622, tenia un nou component i una certa 
continuïtat.  Però del Beiato (Beat o Beado)9, sembla que 
no se'n té notícies posteriors.

Quan a inicis del segle XIX, s'inaugurà la nova església de 
Tarrés, com que era bastant més gran que la antiga, el 
retaule vell restaria en desús, reubicant-lo en una de les 
capelles laterals. Durant la guerra civil del 1936-39 tot fou 
destruït. Només disposem del testimoni escrit de la 
descripció de mossèn Ramon Vidal, en un inventari de 
1924, publicat per Sofia de la Mata10 i aquests documents 
inèdits.

7 PASQUAL PALAU, J.M.; “Tarrés en trànsit pel s. XVII. Vida i població”, 
Fites en el temps, VI Trobada d'Estudiosos de les Garrigues, edit. Fonoll, 
Juneda, 2008, p. 87-88.
8 AHAT. Ibídem.
9 Advocació del Pallars Sobirà. La llegenda el posa com d'ascendència 
francesa.
10 MATA DE LA CRUZ, S., op. cit.
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