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LA TALLA DEL RETAULE 
El  16  de  juliol  del  1645  Valentí  Roig  contractava  al 
mestre fuster Jaume Llopis, el  qual s'obligava a fer un 
retaule per a la capella de Sant Antoni Abat de La Selva 
del Camp en el termini d'un any1. El mestre alcoverenc 
havia de seguir  una traça signada pel  notari  Francesc 
Monter, el prevere Rafael Domingo i Josep Ferriol.
Els pactes estableixen la utilització de fusta d'àlber bona i 
les dimensions: les volades fins a la cornisa major i "lo 
ramato"  fins  a  la  volta  de  la  capella.  S'esbossen  els 
principals elements constitutius: al primer cos hi hauria 
tres pasteres amb enteixinat a la volta,  la central  amb 
Sant Antoni Abat, i les dues més baixes amb les figures 
"de  bulto"  -de  quatre  pams  sense  peanyes-  de  Sant 
Francesc i Sant Valentí. Entre les pasteres restarien tres 
espais quadrats.
Les despeses del transport i de l'assentament del retaule 
anaven a càrrec de l'artista, però el sou del mestre de 
cases i el manobre, a càrrec del client. El preu estipulat 
és de 150 lliures, a pagar en tres terminis. El primer, en 
el moment de l'acte, del qual es firma àpoca, el segon en 
estar assentat el primer cos, i el tercer en acabar. En una 
nota marginal, datada el 23 d'agost del 1646, llegim que 
es  cancel·la  l'acte  per  estar  "content  y  pagat"  Jaume 
Llopis i davant la conformitat de l'obra per part del client.

1 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, notaria de La Selva núm. 
350, manual 1642-1649, ff. 38-38v.

Mn. Pié recull la notícia que el gener del 1646 existien problemes 
per a la seva col·locació:  Annals inèdits de la vila de La Selva del  
Camp de Tarragona, Tarragona 1984 (Barcelona 1899-1914), p. 541.
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Valentí Roig o Francesc Valentí Roig, pagès i negociant 
selvatà, és un personatge destacat de l'època, tant per 
les seves activitats econòmiques (comerç de bestiar de 
tir, comerç de grans, préstecs diversos...) com polítiques 
(el 1632 és batlle del mas de la Montoliva, segons Mn. 
Pié). El 1655 consta com a familiar del Sant Ofici. El seu 
fill Francesc continuarà els seus negocis.

LA PINTURA DEL RETAULE
El 23 de desembre del 1649, a l'ermita de Paret Delgada 
i davant del notari d'Alcover, Narcís Gimbernat2, Valentí 
Roig  contractava  a  Josep  Juncosa,  de  Cornudella,  la 
pintura i daurat del retaule de Sant Antoni Abat, situat a 
l'església parroquial de Sant Andreu. 
Com tants d'altre, el retaule no ha arribat fins els nostres 
dies. En coneixem una breu descripció del 1740, feta per 
a l'inventari de la confraria: "un retaula dorat i pintat en la 
figura del sant gloriós Antoni Abat dins de sa pastera ab 
son bàculo nou, dorat, y corona junt altres quatre figures 
dins  ses  pasteres:  Sant  Valentí,  Sant  Francesc,  Sant 
Blay y Sant (?)"3. Ara sabem que el sant que no coneix el 
confrare era Sant Nicolau.
Els  pactes  del  1649  amb  l'artista  Joan  Juncosa  (que 
reproduïm en apèndix) detallen tots els treballs que s'han 

2 Arxiu Històric de Tarragona, Fons notarial  d'Alcover núm. 5199, 
manual  del  1649,  ff.  282-285.  Sobre  l'activitat  d'aquest  notari  a 
Alcover vegeu el nostre article, "El fons notarial d'Alcover de l'Arxiu 
Històric  de  Tarragona",  a  Butlletí.  Centre  d'estudis  alcoverencs, 
70(1995): 16-27.

3 J.M. Grau - Roser Puig,  La confraria de Sant Antoni Abat de La  
Selva del Camp (ss. XVIII-XIX), La Selva del Camp 1993, ps. 24 i 30.
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d'efectuar: estofat, daurat i pintura de diferents escenes 
de  la  vida  dels  sants  que  són  motiu  de  devoció.  El 
principal, amb Sant Antoni i Sant Pau al desert, un altre 
amb la impressió de les llagues de Sant Francesc i tres 
més referents a la vida de Sant Nicolau, Sant Blai i Sant 
Valentí. En total, cinc quadres.
A més de la feina de pintor i daurador, es comprometia a 
deixar la capella impecable, amb la pintura de la volta.
El preu és considerable: 402 lliures, a pagar la meitat en 
el moment de l'escriptura, i la resta en dos terminis iguals 
de 100 lliures: un quan l'obra estigués a mig fer i l'altre en 
acabar.
Un acord parla de possibles destruccions per culpa de 
"soldats", i ens recorda la conjuntura del país, en plena 
guerra de secessió, i que eximeix les responsabilitats de 
l'artista.
En llegir el nom del pintor de Cornudella, ens vingué a la 
memòria   la  persona  del  prevere  i  doctor  en  teologia 
Josep Juncosa, que el 1669 contractaria amb els jurats 
de la Selva tres pintures per a l'altar major de l'església 
parroquial: una del martiri de Sant Andreu, una altra del 
sant  sopar  i  una  tercera  del  lavatori  dels  peus  als 
apòstols4.  L'obra  del  Dr.  Juncosa  és  molt  coneguda  i 
destacada des de fa anys, ha estat objecte d'atenció de 
molts  estudis,  des  dels  antics  de  Juan  Agustín  Cean 
Bermúdez5 i de Carlos Benito González de Posada6, fins 
als  actuals,  que  fan  referència  a  la  seva  producció 

4 Annals..., ps. 542-544. Pié recull com a inicis del segle XVIII, amb 
motiu  de  la  construcció  del  nou  altar,  es  canvià  la  ubicació  dels 
quadres: el de Sant Andreu es traslladà a l'ajuntament, i els altres 
dos a la capella de Sant Sebastià, on foren destruïts el 1936.
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artística, centrada a Tarragona7, la cartoixa d'Escala Dei8, 
Reus9 i Barcelona10.
Però la distància cronològica entre l'obra que comentem 
(1649) i la de l'altar major (1669) a la mateixa vila o de 
les altres documentades (especialment centrades en els 
anys 80 i 90 del segle XVII), ens portaren a dubtar-ho.

5 Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas  
artes en España, Madrid 1800, tomo II, ps. 356-359. Agraïm a Sofia 
Mata de la Cruz el seu desinteressat ajut en la recerca bibliogràfica.

6 "Tres pintores de Cornudella", a Boletín arqueológico (Tarragona), 
4(1901), ps. 3-8.

7 A Tarragona destaca la capella de la Concepció de la Catedral, 
analitzada  per  Josep  M.  Madurell:  La  capilla  de  la  Inmaculada  
Concepción  de  la  Seo de  Tarragona,  Tarragona  1958;  Mn.  Sanç 
Capdevila ja n'havia donat notícia, com d'un quadre a la capella de 
Sant Francesc a La Seu de Tarragona, Barcelona 1935, p. 67 i 55. 
També treballà pel clergat secular a la mateixa ciutat, en concret al 
convent  de la Mercè i  al  dels  Pares Caputxins.  En aquest  darrer 
pintà un quadre del martiri de Sant Fructuós i dels diaques Auguri i 
Eulogi: Pere Cardona,  El convent de frares menors caputxins a la  
ciutat  de Tarragona (1589-1989).  Aproximació  històrica,  Tarragona 
1994, p. 98. El Museu Diocesà de Tarragona conserva un esbós del 
quadre, exposat i reproduït al catàleg de  Pallium. Exposició d'art i  
documentació,  Tarragona  1992,  amb  comentaris  de  Romà 
Comamala (ps. 57-58).

8 A Escala Dei, destacà l'obra del frare cartoixà Joaquim Juncosa, fill  
de Joan  Juncosa,  de  Cornudella,  i  de  Maria  Anna,  i  nascut  a  la 
població del Priorat l'any 1631, i cosí del Dr. Josep Juncosa, segons 
el Diccionario..., p. 354. Del Joan, el primer de la nissaga, coneixem 
la  pintura  del  retaule  de  Sant  Miquel  de  l'església  parroquial  de 
Cornudella (1629) (AHAT, notaria de Cornudella núm. 122).

Els historiadors que refan la trajectòria d'Escala Dei es fan ressò de 
la  presència  del  Josep  Juncosa:  Pere  Anguera-M.Aragonès,  El 
Priorat  de  la  Cartoixa  d'Escala-Dei,  Santes  Creus  1985,  p.  50; 
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En  un  repàs  als  llibres  de  baptismes  de  Cornudella 
-condicionat  per  alguns  buits  documentals-11,  ens 
trobàrem amb la sorpresa de l'existència d'un altre pintor 
homònim  casat  amb  Maria  Garriga,  i  resident  a 
Cornudella almenys del 1661 al 1669, període en el qual 
bateja tres fills a la parròquia12. Aquest Josep Juncosa, 
laic,  fou  segurament  el  que  treballà  a  Poblet  el  1663 
pintant els ròtuls de les caixes noves del trasllat de les 
restes  de  Martí  l'Humà  i  antecessors  del  Duc  de 
Cardona13. 

Ezequiel Gort,  Història de la Cartoixa d'Escala Dei, Reus 1991, p. 
349 i 401.

9 La seva participació en les pintures del santuari de la Mare de Déu 
de  Misericòrdia  (1678)  és  més  controvertida.  Si  els  autors  més 
antics el  fan participar en l'obra,  juntament amb els seus parents 
Joaquim Juncosa i Joan Franquet; altres de posteriors es refereixen 
a Joan Juncosa i no Josep: Tomàs Capdevila, "La Mare de Déu de 
Misericòrdia (Reus)", a La Cruz (Tarragona), 27-VI-1933. Sobre Joan 
Franquet vegeu la nota 14.

10 Actuà en el convent de Santa Mònica, "Tres pintores...", p. 4.

11 En el  llibre  de baptismes de  Cornudella  dels  anys  1651-1693 
(AHAT,  Cornudella,  núm.  3)  llegim  la  nota  següent:  "que  los 
francesos quant socorregueron Ciurana, que fou als 30 de agost de 
dit  any  1651,  saquejaren  esta  vila  y  la  present  abadia  y  se 
n'aportaren lo llibre dels batismes y dels albats que corria des de lo 
any 1635 fins a 7 de setembre 1651".

12 Es tracta de Matilde (18-VII-1661), Pere (28-V-1664) i Joana (1-
VIII-1669).  AHAT,  Cornudella,  Baptismes  1651-1693,  núm.  3. 
Sembla  ser  que  la  primera,  Matilde,  moria  a  Tarragona els  anys 
1675-76, segons consta en el llibre índex d'òbits de la catedral de 
Tarragona.

13 Cèsar Martinell, "La casa de Cardona y sus obras en Poblet", a 
Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos, II, 
Barcelona 1950, ps. 60-61 i 87.
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Si bé s'aproxima més, la cronologia torna a quedar una 
mica lluny del nostre retaule. Actuà el 1649 a La Selva un 
tercer  Josep  Juncosa?  Un  fet  clar  i  constatable  és 
l'existència d'un important taller de pintura a Cornudella 
en el segle XVII, al capdavant del qual hi ha la família 
Juncosa.  A banda dels  dos  Josep Juncosa,  hi  trobem 
Joan  Juncosa,  pare  de  fra  Joaquim  Juncosa,  Joan 
Franquet  (casat  amb  Francesca  Juncosa)14 i  un  altre 
Joan  Juncosa15,  casat  amb  la  selvatana  Francesca 
Cisterer16,  que  tenia  diversos  fills  a  Cornudella  (1677-
1693)17. El frare i el Dr. Josep Juncosa, és a dir, els dos 
eclesiàstics,  són  els  de  més  renom,  el  segon  fixà  la 
residència a Tarragona i Barcelona, i fou molt prolífic, fins 

14 A través  dels  llibres  sacramentals  de  Cornudella  hem  pogut 
conèixer el matrimoni de Josep Franquet, natural de la Morera, amb 
Francesca Juncosa, de Cornudella. Els anys 1673 i 1675 naixien a 
la vila dos fills: Teodor Marià Joaquim (12-XI-1673) i Francesca Rosa 
Josepa  Teresa  (23-XII-1675),  i   més  tard  enterraven  un  albat, 
Francesca (14-I-1685).

15 Signava testament  el 12 d'agost del 1699 davant del rector de 
Cornudella, on moria cinc dies més tard. En ell no esmenta el nom 
dels seus pares i nomena hereu el seu fill Joan i diu tenir tres altres 
fills,  la  Maria,  el  Francesc  i  el  Pere-Agustí..AHAT,  Notaria  de 
Cornudella, núm. 28, testaments 1640-1700.

16 La Francesca, de la família de notaris selvatans Cisterer, havia 
estat  casada  en  primeres  núpcies  amb  el  també  notari  selvatà, 
Josep de Tort. Com a hereva del seu testament (escrivania comuna, 
6-III-1671) -i casada ja amb el Joan Juncosa- va fer dues consignes 
de deutes a la Morera, el juliol i l'octubre del 1672. AHT, FN La Selva 
del Camp, núm. 5537, manual 1672 de Rafael Cisterer, ff. 45v-47.

17 Alguns dels fills del matrimoni foren Joan Josep Joaquim  (1-XI-
1677),  hereu,  que  tingué  per  padrí  de  baptisme  el  pintor  Josep 
Franquet; Sebastià (24-I-1683); Maria (5-X-1685) i Antoni Agustí (14-
II-1693). AHAT, Cornudella, Baptismes 1651-1693, núm. 3.
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a la seva mort, en ple treball a Ulldemolins l'any 169018.
Esperem  que  investigacions  properes  ens  ofereixen 
noves dades que permetin definir de forma clara la vida i 
obra dels pintors Juncosa de Cornudella. La història de 
la pintura a l'arquebisbat de Tarragona en el segle XVII 
demana més atenció dels historiadors de l'art davant la 
gran  riquesa  documental  i  els  buits  encara  existents. 
Esperem que aquesta breu nota, una aportació més al 
coneixement de la història del nostre poble, serveixi per 
a despertar l'interès que es mereix el taller del Priorat.

APÈNDIX
Capítols  entre  Josep  Joncosa,  pintor  de  Cornudella,  i 
Valentí Roig, pagès de la Selva, per a la pintura i daurat 
del retaule de Sant Antoni Abat de l'església parroquial 
de Sant Andreu. La Selva del Camp, 23-XII-1649.
AHT,  FN  Alcover,  Narcís  Gimbernat,  manual  1649,  ff. 
282-285.
Die vigesima tercia mensis dezembris anno praedicto in  
heremita Beate Maria de Paret Delgada sita in termino  
de La Selva.
Per rahó y occasió de les coses bax escrites per y entre  
lo honorabla Valentí Roig, pagès de la vila de la Selva,  

18 Recents investigacions de l'historiador de l'art  Marià Carbonell, 
han permès d'establir amb certesa la mort del Dr. Josep Juncosa, 
succeïda a Ulldemolins el 20-XII-1690, quan estava pintant el retaule 
major  de  l'església.  "Mossèn  Jaume  Amigó  i  l'Església 
d'Ulldemolins",  a  L'Església  de  Sant  Jaume  d'Ulldemolins, 
Ulldemolins 1995,  ps.  73-74.  La recerca en els manuals notarials 
d'Ulldemolins (AHAT) del testament del pintor ha estat infructuosa.
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Camp  y  Arquebisbat  de  Tarragona,  part  una,  Joseph  
Joncosa, pintor de Cornudella,  del matex archidiòcesis  
de  Tarragona,  part  altra;  és  estat  tractat,  capitulat  y  
concordat com se seguex:
Primerament,  lo  dit  Valentí  Roig  done  a  dit  Joseph  
Joncosa, pintor, a pintar, daurar y estofar del modo devall  
serà lo rataula de Sant Antoni de la Iglésia parrochial de  
la dita vila de la Selva.
* Primo, que lo padestral primer de terra haja de esser  
de  jaspe  brunyit  ab  los  perfils  de  als  recalsats  y  la  
cornisa y collorino del dit padestral també de or.
* Item, lo segon padrestral,  totes les mollures y perfils  
precalats  de  or  y  als  campés  de  devant  dels  dits  
padestrals  hunas  figuras  enteras  a  coneguda  del  dit  
Valentí  Roig  la  invocació  que  voldrà  ,  y  los  tres  
quadrados  del  dit  padrestral  huns  pagesos  ab  hunas  
istòrias, la del mig de Sant Antoni i las altres, la una de  
Sant Blay i  l'altra de Sant Nicolau, y los costats de la  
exida dels dits padestrals que y haja de pintar hunes flós  
de colors fines en dit padestral, los peus de les estipites  
dorades.
*  Item,  totes  les columpnes del  dit  rataula,  les  estries  
totes  daurades  y  las  vasas,  los  capitells  y  tercios  
estofats.
* Item, les stipites totes quatra daurades y lo cap estofat.
* Item, los enfronts de les pasteras daurades y estofades  
y dintre dorades.
* Item, la cornisa dorada y la arquitrava també y lo friso  
dorat y estofat.
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* Item, lo sòcol del segon cuerpo, la cornisa y collarino  
del dit sòcol dorat y los campés del dit sòcol estofat.
* Item, les estipites dels dos quadres finals dorades y al  
cap estofat.
* Item, les cornises de dits quadres dorades juntament  
ab sos frontispisis y las flamades estofades.
*  Item,  los penyants dels  costats perfilats  de or,  y  los  
recalats dels dits penyans de colors fines.
* Item, més la cornisa més alta del quadra del mig ab  
son frontispisi dorat juntament ab la arquitrava.
*  Item,  que  les  lletres  del  friso  de  dita  cornisa  sien  
dorades ab ses campés de colors.
*  Item, que lo quadra major haga de esser pintat  hun  
Sant Antoni y Sant Pau en lo desert quant se anaran a  
visitar en lo desert.
* Item, que al hun quadra de hun costat, sobre de Sant  
Valentí  hi  ha  de  haver  huna  istòria  de  Sant  Valentí,  
aquella que millor li aparexerà.
* Item, a l'altra quadra de sobre de Sant Francesch, la  
istòria quant Christo li emprimí les llagas ab lo companyó  
dormint.
* Item, que totes les pinturas que són pastadas en dit  
rataula hagan de ésser colors fines y bones, en particular  
lo que saran cendres, esmalts y carmesís.
* Item, és pactat que de tot lo que la vista pot alcansar  
de terra en fora, haja de ésser pintat conforme los pactes  
sobredits.
Item,  ab  altra  capítol,  lo  dit  Valentí  Roig,  per  rahó de  
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pintar,  daurar  y  estofar  dit  rataula  comforme  està  
capitulat,  li  promet donar  y  pagar  quatra-centes y dos  
lliures, dich 402 lliures, pagadores ab esta forma: ço és,  
dos-centes y dos lliures de present ab dinés comptans,  
de les quals ne firmarà àpoca, cent lliures essent feta la  
meytat de la obra y les altres cent lliures acabada dita  
obra del lo rataulo.
Item, lo dit Joseph Joncosa promet de donar la obra feta  
y acabada y aquella rebadora, a ús y pràctica de bons  
officials,  de  aquí  del  dia  de  Pascha  de  Resurrectió  
pròxim vinent a hun any.
Item, que dit Joseph Joncosa per a pintar dita obra a ces  
costes, que haja de desfer lo retaula y pintar aquell y a  
gastos y despesas del dit Roig lo haga de fer posar.
Item, està pactat que dit Joseph Joncosa haga de pintar  
la volta de la capella de la faxa en amunt, tot lo que serà  
reparat de nou.
Item, tot lo que és la talla del rataula ha de ésser dorat,  
estofat y grafiat.
Item, està pactat que si ha alguns alairaments de soldats  
y lo dit Joseph Joncosa avisaria a dit Valentí Roig li haga  
de cercar lloch asenyalat hahont tindrà (de) de posar dit  
rataula y que dit  Joncosa los haja de portar y que se  
perdrà per dit Roig, y si hacàs dit Joncosa no acusara a  
dit Valentí Roig, que·s perdrà per dit Joncosa.
(...)  Testes sunt Josephus Sardà et Andreas Vallverdú,  
agricolae villae Silvae.
Explicit huius modi prothocolum anni MDCXXXXVIIII
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