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Presentació
Josep Maria Trullén i Thomàs

Director del Museu Frederic Marès

Jordi Serchs
Director de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’any 1961 la Junta de Museus de Barcelona va organitzar al Palau de la Vir-
reina una exposició dedicada a Oleguer Junyent (Barcelona, 1876-1956). 
Pintor, escenògraf, decorador, col·leccionista, antiquari, fotògraf amateur 

i apassionat dels viatges, Junyent és conegut popularment per la volta al món que 
emprengué el 1908 i per la narració il·lustrada d’aquest viatge, que, amb el títol 
Roda el món i torna al Born, es va publicar dos anys més tard. 

En aquesta ocasió, el Museu Frederic Marès i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona pro-
posem un projecte expositiu dedicat a la figura d’aquest polifacètic artista barceloní –
amb exposicions a totes dues seus i un catàleg conjunt–, projecte que, lluny de ser an-
tològic, se centra únicament en els vessants del col·leccionisme artístic i la fotografia.

La singular personalitat de Junyent ha fet possible que cada una de les dues insti-
tucions, amb missions patrimonials diferents, hagi pogut estudiar i divulgar facetes 
diverses d’aquest personatge imprescindible de la cultura barcelonina de la prime-
ra meitat del segle XX.

L’exposició del Museu Frederic Marès mostra Oleguer Junyent des de la pers-
pectiva del col·leccionisme d’art i posa en relació la seva figura amb la de Frederic 
Marès. A la mostra s’hi exhibeixen una selecció de les obres més rellevants de la 
seva col·lecció, especialment d’art medieval català –que encara custodien els seus 
descendents–, així com escultures del Museu, majoritàriament romàniques i gòti-
ques, que havien format part en algun moment de la Col·lecció Junyent. 

Així mateix, l’exposició presta una atenció especial a l’estreta relació de Junyent 
amb el polític i col·leccionista Francesc Cambó, del qual va arribar a ser un dels 
principals assessors artístics quan va crear la seva extraordinària col·lecció de pin-
tura europea. Una selecció d’aquarel·les i fotografies fetes per Junyent esdevé el 
millor testimoni de l’amistat entre tots dos i dels nombrosos viatges efectuats a 
bord del Catalònia.
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L’exposició de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona és fruit de la cessió en comodat 
–efectuada per Oleguer Armengol, descendent de l’artista, l’any 2014– de gairebé 
dues mil cinc-centes fotografies fetes per Junyent i que són molt representatives de 
la fotografia amateur de principis del segle XX. Aquest fons, que es conservava al 
seu estudi del carrer de Bonavista dins una maleta plena de plaques i altres objectes 
fotogràfics, ens permet descobrir l’interès de Junyent per la fotografia estereos-
còpica i pels autocroms, tècniques innovadores a l’època i molt representatives 
d’aquesta nova categoria d’artistes que troben en la fotografia un instrument per a 
la creació, el coneixement i l’oci.

Des dels seus orígens familiars al Born, aquest fons de fotografies ens porta a la 
volta al món de l’any 1908, empresa al costat del seu bon amic Marià Recolons; a 
la seva finca de Mallorca, i a molts altres viatges per Europa lligats a la seva faceta 

Oleguer Junyent, Interior del seu estudi, oli sobre tela, 1946. Col·lecció Armengol Junyent.
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d’escenògraf, col·leccionista i pintor, com també a moltes escenes familiars i de 
lleure. 

L’exposició que presentem se centra en les fotografies que Oleguer Junyent va 
fer en la volta al món l’any 1908, imatges estereoscòpiques, sovint inèdites, que 
il·lustren molt bé el seu vessant de fotògraf amateur, més enllà del llibre que es va 
publicar en el seu moment.

De ben segur que les exposicions que oferim des del Museu Frederic Marès i l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona aportaran llum sobre aquest personatge polifacètic 
que il·lustra tant el col·leccionisme artístic com la pràctica fotogràfica d’una època 
fonamental de la cultura del nostre país.

Finalment, les dues exposicions es complementen amb aquest catàleg, coeditat per 
totes dues institucions, el número 21 de la col·lecció Quaderns del Museu Frederic 
Marès, amb el títol Oleguer Junyent, col·leccionista i fotògraf. Roda el món i torna 
al Born. El catàleg inclou textos de Clara Beltrán, especialista en el col·leccionis-
me català de la primera meitat del segle XX i que està fent la tesi doctoral sobre 

Estudi d'Oleguer Junyent, 2010. Foto: Oleguer Armengol. Fons Armengol Junyent.
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la figura de Junyent; dels conservadors del Museu Frederic Marès, Ernest Ortoll 
i Montse Torras, que aborden la relació entre Oleguer Junyent i Frederic Marès i 
el nexe en comú de les seves col·leccions, i del conservador de l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, Rafel Torrella, que analitza la faceta de fotògraf amateur de Junyent 
a través de les seves fotografies de viatges. La publicació també incorpora la cata-
logació conjunta de les obres exposades al Museu Frederic Marès i una selecció 
dels fons fotogràfics dipositats, i exposats temporalment, a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.

Volem dedicar aquesta exposició a la memòria d’Oleguer Armengol Junyent, re-
centment traspassat (2016), el qual, de la mateixa manera que la seva mare, Maria 
Junyent, la seva filla, Sabine Armengol, i la resta de la família, va saber preservar 
amb amor i dedicació l’extraordinari estudi d’Oleguer Junyent.
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Oleguer Junyent: col·leccionista i antiquari.  
El mercat de l’art a la Barcelona  
de la primera meitat del segle XX

Clara Beltrán Catalán
Historiadora de l'art. GRACMON, Universitat de Barcelona

A Oleguer Armengol Junyent (1940-2016), in memoriam

A la Barcelona de finals del segle XIX i de la primera meitat del XX van 
ser molts els artistes que, seguint l’estela del genial Marià Fortuny, es van 
envoltar d’objectes bells en els seus tallers o domicilis particulars, confor-

mant petits museus d’art que habitualment només eren accessibles al cercle més 
íntim dels seus propietaris. Alguns d’ells, però, obrien ocasionalment les portes 
al públic o eren visitables amb cita prèvia. Figuraven en les guies turístiques de 
l’època i venien a suplir el buit cultural de la ciutat davant la manca de museus 
municipals, els quals, llavors, es trobaven en estat embrionari.

La funció originària dels objectes que integraven aquests universos particulars dels 
artistes solia ser la d’attrezzo: fonts visuals per a la creació de les obres que duien a 
terme, sobretot aquelles de temàtica històrica, en el cas dels pintors; però també es 
destinaven a decorar els habitatges d’un determinat tipus de clientela que entenia 
l’art com a sinònim de prestigi social. Llavors els artistes actuaven, a més, com a 
ensembliers, tasca a la qual Oleguer Junyent es va consagrar en nombroses ocasions.

Així doncs, molts artistes esdevingueren apassionats col·leccionistes en els seus 
passejos per galeries i antiquaris, en el seu afany per documentar-se i trobar l’es-
cenografia perfecta per a les seves creacions. També era molt habitual que els ar-
tistes comencessin a col·leccionar per «contagi», ja que es solien moure pels ma-
teixos cercles, com les tertúlies en els propis tallers. En moltes ocasions, l’afició 
es traslladava de mestre a deixeble, com en el cas de Tomàs Moragas a Rusiñol, 
o de Francesc Soler i Rovirosa a Maurici Vilomara i Oleguer Junyent. Un bon 
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nombre d’aquests artistes, aprofitant els seus coneixements de les tècniques i els 
materials, així com els seus contactes amb els col·leccionistes i personatges del món 
cultural, van trobar en la restauració i l’antiquariat una forma complementària de 
guanyar-se la vida. Els artistes-col·leccionistes destacats d’aquell moment van ser 
Apel·les Mestres, Francesc Soler i Rovirosa, Alexandre de Riquer,1 Josep Pascó, 
Josep Costa, Juli González, els germans Masriera, Miquel Utrillo,2 Gaspar Ho-
mar,3 Tomàs i Josep Moragas, Joaquim Renart, Josep Dalmau, Maurici Vilomara, 
Josep Lluís Pellicer4 o els germans Junyer, entre d’altres.5

Oleguer Junyent va tenir amis-
tat amb la majoria d’ells, i amb 
alguns va col·laborar en projec-
tes artístics i també va fer nego-
cis.6 De fet, la seva figura és un 
exemple paradigmàtic d’aques-
ta doble faceta de col·leccionista 
i comerciant d’antiguitats que 
acabem de comentar. Encara 
que l’ànima de col·leccionis-
ta sempre va prevaler sobre la 
d’antiquari, Junyent va ser un 
dels agents més espavilats del 
seu temps, amb bon ull i millors 
contactes –era amic dels prin-
cipals marxants internacio-
nals, com Arthur Byne o Lio-
nel Harris, i d’estudiosos com 
Walter W. S. Cook–. Això, unit 
als seus profunds coneixements 
sobre art, el va convertir en el 
perfecte intermediari o assessor 
artístic de destacats col·leccio-
nistes del territori, molts dels 
quals es trobaven entre els seus 
amics més pròxims, com és el 
cas de Lluís Plandiura i Fran-
cesc Cambó –dels quals par-

Fig. 1. La col·leccionista Maria Regordosa retratada  
per Oleguer Junyent. Carbó sobre paper.  
Col·lecció Armengol Junyent.
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larem més endavant– però també del doctor Salvador Andreu, Eduard Toda7 o 
Maria Regordosa (figura 1), entre d’altres.8

La gestació del col·leccionista
Oleguer Junyent sempre va estar envoltat d’antiguitats i, molt probablement, 

qui primer li contagià la febre del col·leccionisme va ser el seu germà gran, Sebastià, 
pintor i crític d’art, i amb qui es portava deu anys.9 Tot i que s’han trobat molt pocs 
testimonis documentals que expliquin el tipus de relació entre tots dos germans, 
no hi ha dubte que fou Sebastià qui li va obrir camí en el món de l’art i el va intro-
duir en la vida cultural barcelonina. De fet, Oleguer també volia ser pintor, però 
com que la família Junyent no volia un altre «Ramonet»,10 va optar per dedicar-se 
a l’escenografia, professió que assegurava un sou ja des del seu aprenentatge.11 Va 
freqüentar el taller d’Antoni Caba, mestre de Sebastià, i acudia amb ell a la taverna 
d’Els Quatre Gats, tal com recorda Josep Maria de Sucre a les seves memòries.12 
Allí entrà en contacte amb la colla picassiana – recordem que Oleguer va ser la 
primera persona que va rebre Picasso en el seu primer viatge a París, a l’octubre 
de 1900.13

La faceta de col·leccionista d’antiguitats i restaurador d’obres d’art de Sebastià 
Junyent és molt desconeguda. És per això que quan les fonts, en qüestions de pro-
cedència, fan referència a la «Col·lecció Junyent», la tendència generalitzada dels 
estudiosos és pensar que es tracta de la formada per Oleguer. No obstant això, hem 
de tenir ben present que el primer Junyent col·leccionista va ser Sebastià. Testimo-
ni d’aquest fet són unes llibretes que va conservar la seva filla, Adelina Junyent, 
que recullen diferents partides de despeses destinades a la compra d’antiguitats des 
de finals dels anys noranta del segle XIX, i que s’intensifica en els primers anys del 
nou segle.14 En aquestes dates Oleguer col·laborava amb el seu germà en la realitza-
ció d’alguns treballs de decoració, juntament amb el seu gran amic Josep Pey, amb 
qui compartia taller al carrer de Bonavista, 21. 

Sebastià va morir el 22 d’abril de 1908 i Oleguer, que no va tenir fills, va passar a 
exercir el paper de pare dels quatre nebots, Albert, Maria, Montserrat i Adelina, 
aleshores menors d’edat. La seva vídua, Paulina Quinquer, va redactar un inven-
tari amb els béns que Sebastià posseïa abans de morir, ja que l’artista no deixà 
testament. Aquestes possessions, a repartir entre els fills –a ella li corresponia la 
quarta marital–, constaven de mobles, robes, immobles i fins i tot un deute, però 
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curiosament no s’hi menciona la col·lecció d’antiguitats. Encara que ens trobem 
en el terreny de la hipòtesi, no seria desgavellat pensar que Paulina demanés ajut 
al seu cunyat Oleguer per donar sortida en el mercat de l’art a algunes de les obres 
de la col·lecció de Sebastià, per així poder incrementar els ingressos per viure.15 És 
possible que el mateix Oleguer n’hi comprés una part, o que Paulina l’obsequiés 
amb algunes de les peces a manera d’herència del seu germà.

Set anys abans de la mort de Sebastià Junyent, el 27 de novembre de 1900, havia 
traspassat una altra persona clau en la vida d’Oleguer Junyent: el seu mestre, el 
gran escenògraf Francesc Soler i Rovirosa. A més de l’amor per l’escenografia, 
Soler i Rovirosa li va transmetre la passió per les antiguitats, ja que també ell va 
posseir una col·lecció important, i segons el seu biògraf Feliu Elias, quan va morir 
Junyent li va comprar part de la col·lecció a la seva filla, Maria Soler.16 Maurici 
Vilomara va ser, al seu torn, un col·leccionista destacat, i el contacte amb ell al 
taller del Liceu també va poder infondre-li l’afició per l’antic. Per tant, podríem 
establir com a probable data d’inici de la col·lecció d’Oleguer Junyent l’entrada 
del nou segle, per influència d’aquestes personalitats tan properes i rellevants a la 
seva vida.

La col·lecció d’Oleguer Junyent: una aproximació 
Són diverses les fonts documentals que ens apropen al coneixement de la col·lec-

ció d’Oleguer Junyent. La bibliografia i la premsa històrica en donen bona nota 
–hi són freqüents les al·lusions en revistes com Vell i Nou, La Il·lustració Cata-
lana o Gaseta de les Arts–, així com les nombroses fotografies que es conserven 
en els diferents arxius de la ciutat. Un altre document fonamental és el catàleg de 
l’exposició monogràfica consagrada a la seva figura, celebrada el 1961 al Palau de 
la Virreina, en la qual es van exhibir bona part de les peces que integraven la seva 
col·lecció en el moment de la seva mort, el 1956.17

El seu fons personal (Fons Armengol Junyent) també alberga imatges d’obres que 
en moments puntuals van estar en el seu poder, així com correspondència amb 
diferents agents i col·leccionistes. Però sens dubte, les fonts més interessants són 
tres dietaris en què Oleguer anotava les seves compres.18 Entre la informació que 
recullen hi figuren dades d’un gran valor per reconstruir l’historial de les peces, ja 
que a més del preu que pagava per aquestes, moltes vegades hi apareix el nom de 
l’agent que les hi proporcionava, així com un esbós que, en alguns casos, ens per-
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met identificar-les. No hi figura, però, la procedència de les obres, que en alguns 
casos es pot reconstruir seguint el seu rastre en la correspondència o la documen-
tació conservada. L’encreuament de les informacions extretes de les esmentades 
fonts i la seva anàlisi en profunditat poden contribuir a traçar el retrat fidedigne de 
la Col·lecció Junyent, de la qual aquí tan sols proporcionem uns primers apunts 
amb la intenció de poder aportar més notícies en un futur pròxim.

La col·lecció d’Oleguer Junyent seguia el patró característic del col·leccionisme de 
la primera meitat del segle XX: era una col·lecció eclèctica, integrada per obres de 
moltes tipologies i èpoques, amb una predilecció pel període medieval. Constava 
majoritàriament de talles –sobretot de Mares de Déus sedes sapientiae–, pintures 
romàniques i gòtiques, teixits, tapissos, puntes, indumentària, peces d’orfebreria, 
mobiliari, ceràmica, etc. Però l’os i ànima de la seva col·lecció, amb paraules de 
Folch i Torres,19 eren les seves arquetes, objectes molt del gust dels col·leccionistes 
de l’època – Frederic Marès, per exemple, també en va posseir, i Gaspar Homar, 
gran amic i col·laborador de Junyent, en va tenir, al seu torn, una col·lecció impor-
tant.20 

Tanmateix, la col·lecció d’arquetes de Junyent era la més nombrosa –en tenia gai-
rebé tres-centes–, i estava integrada per exemplars únics i valuosíssims. No en va, 
era molt lloada i coneguda internacionalment, i va ser objecte d’articles que la des-
crivien i analitzaven, com els que van escriure els seus amics Paul Tachard, per a 
la revista Vell i Nou, o Joaquim Folch i Torres al diari La Vanguardia.21 El darrer 
cop que es va poder veure reunida va ser en l’esmentada exposició-homenatge de 
la Virreina.22

Sembla que la intenció original de Junyent era llegar-la a la ciutat,23 tot i que final-
ment no va ser així. Després de la clausura de la mostra, la col·lecció va ser oferta 
per Maria Junyent a la Junta de Museus, però malgrat el gran interès de la institució 
per adquirir-la, i després d’àrdues negociacions que van durar diversos anys, la 
Junta es va veure obligada a desistir de la compra a causa de l’escassetat de fons dis-
ponibles.24 Va ser llavors adquirida pel col·leccionista Bartolomé March i, durant 
molt de temps, es va conservar al seu palau de Palma de Mallorca.25 Després de la 
defunció del patriarca, els descendents la van vendre, i el conjunt es dispersà inevi-
tablement.26 Els hereus de Junyent encara en conserven alguns exemplars, entre els 
quals destaca l’arqueta amatòria que s’exhibeix en aquesta exposició (Núm. cat. 5). 
El Dietari de 1935 ens permet saber que Junyent la va adquirir al seu bon amic Art-
hur Byne, i que en va pagar quatre mil pessetes, formant un lot amb altres peces ad-
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quirides al marxant.27 Igualment, en el 
revers d’una targeta de visita de Byne, 
localitzada a l’interior de l’arqueta, hi 
figura la suposada procedència de la 
peça: el monestir de Yuste (Càceres) 
(figura 2).28

Oleguer Junyent mostrava la col·lec-
ció al seu taller, situat al segon pis del 
carrer de Bonavista 22, immoble que 
adquirí el 1914, i en el qual també es 
trobava el seu habitatge, al primer pis.29 
El taller constitueix un espai perso-
nalíssim, on l’original decoració i la 
museografia delaten una de les facetes 
professionals a la qual es va dedicar 
bona part de la vida, i que li va repor-
tar èxits més grans: la d’escenògraf i 
decorador. Destaquen dos marcs d’al-
cova rescatats d’edificis enderrocats 
en la construcció de la via Laietana, 
que donen pas teatralment a l’espai 
que acull la biblioteca i la col·lecció 
medieval (figura 3).

En aquest taller, les obres del seu pin-
zell convivien amb antiguitats –tant 
les que posseïa com les que restaurava 
amb ajuda de la seva neboda Maria i 
del seu amic Josep Pey– i amb obres 
d’artistes del seu cercle d’amistats, 
com Ricard Canals, Anglada Camara-

sa o Joaquim Sunyer, entre d’altres. Era el seu sancta sanctorum, on rebia els seus 
amics, organitzava memorables concerts i festes, i es delectava amb la contemplació 
dels nombrosos objectes de la seva col·lecció i amb la lectura dels magnífics volums 
de la seva biblioteca, molts d’ells dedicats pels mateixos autors. Continent i con-
tingut, per tant, són un reflex de la personalitat i els interessos d’Oleguer Junyent. 

Fig. 2. Pàgina del dietari de 1935 on es veu 
l’arqueta amatòria adquirida a Arthur Byne (part 
superior) i targeta de visita d’Arthur Byne on 
s'indica la procedència de la peça (part inferior). 
Fons Armengol Junyent.
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Fig. 3. Aspecte del taller de Oleguer Junyent l’any 1915. Fons Armengol Junyent.
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La seva estimada col·lecció d’arquetes l’atresorava, no obstant això, al seu pis, dis-
posada en diverses vitrines i armaris, i li agradava mostrar-la a tot aquell que de-
sitgés veure-la (figura 4). De fet, la Col·lecció Junyent era visitada amb freqüència 
per especialistes, particulars i associacions.30

Avui en dia el seu estudi es manté pràcticament intacte, amb l’aura que va deixar 
el seu propietari, i tot i que gran part de la col·lecció va ser venuda en vida d’Ole-
guer –ja que era una col·lecció «viva» en la qual entraven i sortien constantment 
peces, d’acord amb la seva doble faceta d’antiquari i col·leccionista–, encara es 
conserva part de les obres que va deixar en morir, sobretot de la col·lecció d’art 
medieval, i algunes de les peces més interessants es poden contemplar en aquesta 
exposició.

Fig. 4. Oleguer Junyent mostrant la seva col·lecció d’arquetes, febrer de 1934.  
Foto: Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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El teixit relacional d’Oleguer Junyent: col·leccionistes i marxants
Oleguer Junyent era de caràcter jovial i tenia una idiosincràsia i una joie de 

vivre que el convertien en la millor companyia. Al llarg de la vida va comptar amb 
amistats en tots els àmbits de la cultura; amics que li tenien gran estima, amb els 
quals compartia les seves aficions: viatjar, col·leccionar i la bona taula. Dos dels 
més propers van ser Francesc Cambó i Lluís Plandiura.

L’amistat amb Cambó probablement es va iniciar a partir que Junyent participés, 
al costat de Miquel Utrillo, en la direcció de la cavalcada de les festes de la Mercè 
de 1902, organitzades per Cambó quan era regidor. Anys després va encarregar a 
l’artista la decoració del seu despatx, quan aquest estava situat al carrer de Girona 
18, en un pis de la Casa Burés. En aquest hi va penjar el quadre d’El Greco Sant 
Joan Baptista i sant Francesc d’Assis (MNAC 6.499). Aquesta obra, avui conside-
rada una bona còpia de taller, va ser adquirida amb ajuda de Junyent, i fou a partir 
d’aquest moment quan Cambó «es va sentir col·leccionista», tal com ell mateix 
explica a les seves memòries.31 Assessor en diverses compres, Junyent va ser so-
bretot company d’aventures en el “yatch” Catalònia, propietat de Cambó, que 
va immortalitzar en abundants dibuixos i aquarel·les, algunes de les quals podem 
contemplar en aquesta mostra. Ja des del seu exili a l’Argentina, Cambó li demanà 
ajuda per recuperar part de la seva col·lecció, que s’havia quedat a Barcelona.32 La 
correspondència entre tots dos que es conserva –de final dels anys 1930 i els anys 
1940– evoca amb nostàlgia les felices experiències viscudes i és un testimoni únic 
d’una complicitat que duraria fins al final dels seus dies.

Lluís Plandiura també va formar part del seu cercle més íntim. Units per la pas-
sió per l’art, Junyent va aconsellar-lo en diverses de les adquisicions que va dur 
a terme. També li va vendre destacades peces d’art medieval de la seva col·lec-
ció –Plandiura podia ser molt persistent quan anhelava posseir una peça– i li va 
restaurar altres que ell comprà pel seu compte. Alguns exemples d’obres que van 
passar de Junyent a Plandiura són el frontal de Benavent, que des de 1932 es troba 
en les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC 3914),33 igual 
que el Crist de Capdella (MNAC 3936), que va ser fotografiat per Francesc Serra 
quan encara es conservava a la Col·lecció Junyent (AFB 16519-A). També va tenir 
Junyent l’escultura de la Verge del cercle de Jaume Cascalls que figura en aquesta 
exposició (MFM 952, núm. cat. 10) i que després va passar a integrar la «col·lecció 
sentimental» de Plandiura de la Garriga (figura 5). Allà es quedà fins que va ser ad-
quirida per l’Ajuntament el 1964, tal com explica Montse Torras en el seu article del 
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catàleg. En aquesta fotografia 
s’hi aprecia, al seu torn, la ta-
lla del Crist crucificat proce-
dent de Santa Maria de Taüll, 
també conservada al Museu 
Frederic Marès (MFM 647). 
Apareix flanquejada per dues 
talles de sant Joan i la Ver-
ge que van ser restaurades 
per Oleguer Junyent el 1950 
i de les quals es desconeix la 
localització actual. Plandiu-
ra era un dels propietaris de 
l’antic Hotel Colón, a la plaça 
de Catalunya, on el 1929 Ju-
nyent decorà la «bodega an-
dalusa», situada als baixos. A 
més, presidia la penya d’artis-
tes que es trobava per menjar 
els dissabtes, i de la qual eren 
membres el mateix Junyent, 
Utrillo i l’antiquari Valenci-
ano, entre d’altres.34 Es con-
serva correspondència entre 

Plandiura i Junyent que testimonia la gran amistat que els va unir. Record d’aques-
ta és un simpàtic dibuix amb el qual Junyent va felicitar el seu amic les festes de 
Nadal de 1949. Hi apareix el cèlebre col·leccionista dormint al seu llit, somiant en 
ceràmica i taules de Bermejo, Borrassà, Martorell, Huguet o Vergós, amb un som-
riure murri i un ull obert, sempre vigilant quan es tractava d’obres d’art (figura 6).

Amb Plandiura i també amb Marès, Junyent va compartir proveïdors: els tres 
compraven als agents més prestigiosos del moment i, en el cas de Junyent, també 
subministrava peces als uns i als altres. Marès es refereix a ells en les seves memò-
ries, que, com és sabut, constitueixen una font fonamental amb què comptem els 
investigadors del col·leccionisme i l’antiquariat per conèixer les identitats i bio-
grafies d’aquests comerciants.35 Així doncs, gairebé tots els noms que cita Marès 
apareixen també en la documentació de Junyent: Celestí Dupont, Paul Tachard, 

Fig. 5. Casa de Lluís Plandiura a la Garriga, 1953.  
Foto: Francesc Serra. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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Maria Esclasans, Josep Bardolet, Apolinar Sánchez, Joan Cuyàs, Domènec Viñals, 
Josep Valenciano, Salvador Babra, Juan Lafora, Francesc Quer i Luis Carvajal, en-
tre d’altres. La llista de Junyent s’amplia i també hi ha altres personatges que Marès 
no esmenta, com per exemple Maurici Vilomara, Gaspar Homar, Josep Pascó o 
Apolonia Burguera, i amb els quals també va fer tractes comercials. 

El diàleg entre les col·leccions d’Oleguer Junyent i Frederic Marès plantejat en 
aquesta exposició, per tant, no només suposa endinsar-se en una de les èpoques 
més esplendoroses del mercat de l’art català i llançar nova llum sobre els seus me-
canismes i secrets, sinó que constitueix un exemple excel·lent de la importància 
d’analitzar les connexions entre col·leccionistes. Això contribueix a reconstruir la 
trajectòria viscuda per les obres d’art i, per tant, a aportar noves dades en la història 
de la nostra cultura i dels que la van fer possible.

Fig. 6. Caricatura de Lluís Plandiura per Oleguer Junyent, 1949. Foto: Francesc Serra.  
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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NOTES
1.  La tasca de col·leccionista d’Alexandre de Riquer ha estat estudiada per Eliseu Trenc i presentada a la 

conferència «Alexandre de Riquer, bibliòfil, connoisseur i col·leccionista», en les passades jornades anuals 
de col·leccionisme celebrades al Palau Maricel de Sitges (21 d’octubre del 2016). Les actes es troben ac-
tualment en premsa i seran publicades l’octubre del 2017. Junyent va comprar a Riquer part de la seva 
col·lecció de guardes, avui conservada al seu fons personal. L’altra part, composta per tres àlbums, es 
conserva a la biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC (va ser adquirida als seus hereus 
el 1921, juntament amb la seva biblioteca). Agraeixo a Aitor Quiney i a Eliseu Trenc aquesta informació.

2.  Cfr. DOMÈNECH, I. «Miquel Utrillo, el mercat de l’art i el col·leccionisme». A: BASSEGODA, B.; 
DOMÈNECH, I. (ed.). Mercat de l’art, col·leccionisme i museus: estudis sobre el patrimoni artístic a Cata-
lunya als segles XIX i XX. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2014, p. 111-152.

3.  Gaspar Homar també va ser un dels artistes que va trobar en el mercat antiquari una altra font d’ingressos 
complementaris a la seva professió d’ebenista i decorador. Aquesta faceta, així com la seva col·lecció i la 
destinació de les obres que la van integrar, està sent estudiada per l’autora d’aquest text.

4.  Alguns àlbums il·lustrats japonesos procedents de la col·lecció de Josep Lluís Pellicer van ser possiblement 
comprats per Junyent a la venda de la col·lecció que va organitzar el Cercle Artístic al Palau de Belles Arts 
després de la mort de l’artista, per ajudar la seva vídua, el 1901, tal com testifica l’ex-libris de Pellicer en els 
exemplars que es conserven al fons documental de Junyent.
Agraeixo a Ricard Bru la informació sobre la Col·lecció Pellicer. Per a més informació, vegeu BRU, R."El 
col·leccionisme d'art de l'Àsia Oriental a Catalunya (1868-1936)... A: BASSEGODA, B. DOMÈNECH, 
I. (eds.). Mercat de l'art, col·leccionisme i museus: estudis sobre el patrimoni artístic a Catalunya als segles 
XIX i XX, op. cit.

5.   Per a més informació sobre el col·leccionisme d’artistes, vegeu: FOLCH I TORRES, Joaquim. «Santiago 
Rusiñol coleccionista. Orígenes del coleccionismo artístico entre los artistas del periodo romántico y los 
tiempos de Rusiñol». Destino (2 juny 1956), p. 28; TRULLÉN, Josep Maria. «Hi ha una museografia 
modernista?». A: El Modernisme. Vol. V. Barcelona: L’ Isard, 2004; SALA, T.; LÓPEZ, F.; BRU, R. «Els 
interiors de col·leccionista. Espais de l’oci creatiu». A: Vestigis del Modernisme. Obrim el teló. Mollet del 
Vallès: Museu Abelló, Fundació Municipal d’Art, 2011, p. 13-23; BELTRÁN, C.; RAMON, A. «Algunos 
apuntes para una historia del anticuariado en Barcelona». A: ALSINA, E.; BELTRÁN, C. El reverso de la 
historia del Arte. Gijón: Trea, 2015, p. 106-113. Al seu torn, hi ha diverses tesis doctorals en curs dedicades 
al vessant col·leccionista i comerciant d’aquests agents: Gemma Avinyó (Universitat de Lleida) estudia els 
germans Junyer i Vidal i Meritxell Cano (Universitat Autònoma de Barcelona), Apel·les Mestres.

6.  Per raons d’extensió d’aquest article no podem aprofundir en la relació d’Oleguer Junyent amb cadascun 
d’ells. Aquesta qüestió, així com la seva trajectòria professional i diverses facetes de la seva personalitat, 
seran abordades en profunditat per l’autora d’aquest text en la seva tesi doctoral sobre l’artista, que es 
troba en procés d’elaboració.

7.  A l’arxiu d'Oleguer Junyent (Fons Armengol Junyent) es conserven algunes cartes dels anys trenta, quan 
Toda ja era president del patronat del monestir de Poblet –Plandiura n’era vicepresident–, i tenia establerta 
la seva residència a la casa del mestre de novicis. Oleguer Junyent va visitar el seu amic en diferents ocasi-
ons i va aprofitar per retratar el monestir i el seu entorn en diferents llenços, a més d’estar implicat perso-
nalment en la campanya per salvar el monument. Al monestir es conserven tres teles de la seva autoria que 
daten de 1934: dos del claustre i una vista general del cenobi, que li va adquirir Toda.
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8.  Junyent tenia gran amistat amb tota la família Regordosa. Maria Regordosa era filla de Roman Regordosa i 
Hortènsia Jover, un matrimoni de l’alta burgesia barcelonina que li va confiar la decoració de casa seva, a la 
ronda de Sant Pere. També Eulàlia Regordosa, tia de Maria, i el seu marit, Francesc Burés, li encarregaren 
la decoració de la cèlebre Casa Burés, exponent del Modernisme, avui reconvertida en habitatges de luxe. 
La col·lecció de Maria Regordosa, avui dispersa, estava integrada fonamentalment per tapissos, indumen-
tària, joies, mobles i ventalls. Va ser dipositada al Museu d’Arts Decoratives pel seu marit, Ricardo Torres 
Reina, el 1935, i amb aquest motiu se li va dedicar una exposició i un catàleg –Oleguer Junyent es va en-
carregar d’escriure’n el pròleg– i es va batejar una de les sales del museu amb el seu nom. El 1941 el dipòsit 
va ser retirat pel fill de tots dos (Cfr. Catàleg de la col·lecció Maria Regordosa de Torres Reina exhibida per 
Amics dels Museus de Catalunya al Museu de les Arts Decoratives del 2 al 30 de juny del 1935. Barcelona: 
Junta de Museus, 1935). A l’arxiu personal de Junyent es conserven diverses cartes i postals d’entre 1914 i 
1917 en què Maria li parla dels antiquaris que ha visitat durant els seus viatges, principalment per Madrid, 
i de peces interessants que ha vist, així com li demana consell per a les seves compres i fins i tot li proposa 
adquirir algunes peces a mitges per fer negoci, com és el cas de dos tapissos.

9.  Per a més informació sobre Sebastià Junyent, vegeu: FONTBONA, F. La crisi del modernisme artístic. 
Barcelona: Curial, 1975, p. 82-101; SALA, T. Junyent. Gent Nostra. Barcelona: Edicions de Nou Art 
Thor, 1988.

10.  Personatge de la novel·la L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, obra que reflecteix l’enfronta-
ment entre l’artista i la societat. El senyor Esteve, propietari de La Puntual, representa el prototip de 
comerciant consternat perquè el seu fill Ramonet li surt artista i no vol continuar amb el negoci familiar. 
Això li va passar també als progenitors del mateix Rusiñol i també d’Oleguer Junyent, que no va voler 
seguir amb l’espardenyeria del Born.

11.  ELIAS, F. «Oleguer Junyent o la felicitat». Mirador, núm. 24, 11 juliol 1929, p. 7.
12.  SUCRE, J. M. Memorias. Vol II. Barcelona: Editorial Barna, cop. 1963, p. 13-20.
13.  Cfr. Div. aut. Casagemas i el seu temps. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2014, p. 174.
14.  Agraïm a Teresa-M. Sala la informació de l’existència d’aquestes llibretes. Entre les peces que s’hi de-

tallen, hi ha escultures i retaules medievals, objectes ceràmics, teixits i peces d’orfebreria, encara que la 
descripció proporcionada és molt succinta i en dificulta la identificació. Per la seva banda, al fons docu-
mental d’Oleguer Junyent (Fons Armengol Junyent) es conserva un quadern on es descriu un viatge que 
Sebastià va fer per Castella en companyia d’Isidre Nonell i en les últimes pàgines proporciona una llista 
amb els noms dels antiquaris i peces que Sebastià va adquirir durant el seu recorregut.

15.  Entre el 1916 i el 1918 oferí diverses obres d’època medieval, de les quals van ingressar als museus: «un 
retaule gòtic procedent, sembla, del Monestir de Santes Creus», d’acord amb la memòria d’ingressos de 
l’any 1916, on figura que es pagà per ell quatre mil pessetes (MNAC 15888); i una Mare de Déu gòtica, 
adquirida el març de 1918, per set-centes pessetes (MNAC 17652). També va vendre, el 1916, la pintura 
de Sebastià Junyent La prometença, per sis-centes pessetes (MNAC 10846), i va donar Dona llegint 
(MNAC 10847). Cfr. BORONAT, M. J. La política d’adquisicions de la Junta de Museus: 1890-1923. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 413-414, 501, 672-673, 901. 

16.  La col·lecció la tenia a mitges amb el seu germà Joan i era de caràcter eclèctic, ja que posseïen ceràmiques, 
bronze, teixits, vidre, gravats, miniatures, talles, mobiliari, indumentària, etc., però per sobre de tot, hi 
destacaven les armes i les armadures. Moltes de les peces procedien de la societat El Gavilán, que les 
posseïa com a attrezzo per a les cavalcades, balls de disfresses i obres teatrals que organitzaven. Quan 
aquesta es va dissoldre, els germans Soler i Rovirosa les van adquirir a bon preu. Cfr. ELIAS. F. La vida 
i l’obra de Francesc Soler i Rovirosa. Barcelona: Seix Barral, 1931, nota 13, p. 116-117.
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17.  Oleguer Junyent: exposición: catálogo. Barcelona: Junta de Museos de Barcelona, 1961, p. 37-63.
18.  Es conserven a l’arxiu familiar (Fons Armengol Junyent). Són de format allargat, i en la seva coberta hi 

figuren els anys 1918, 1925 i 1935 –el de 1925 s’exhibeix en aquesta exposició, mostrant l’esbós de la Verge 
del cercle de Jaume Cascalls–. No obstant això, hem de puntualitzar que es tracta de quaderns reaprofitats, 
ja que recullen operacions efectuades en diferents anys i la majoria estan anotades sobre papers retallats i 
adherits a les seves pàgines.

19.  FOLCH I TORRES, J. «La colección de cofrecillos antiguos de Olegario Junyent». La Vanguardia (23 
maig 1935), p. 9.

20.  Fins fa molt poc la col·lecció d’arquetes de Gaspar Homar es trobava en mans dels seus descendents, 
però al maig del 2015 va ser subhastada a la sala Setdart de Barcelona i el conjunt es va dispersar. Un dels 
exemplars subhastats va passar a integrar el fons del museu de Lleida en descobrir-se que procedia del 
monestir de Bellpuig de les Avellanes, i que albergava la relíquia de la Santa Sandàlia.

21.  TACHARD, P. «Les grandes collections d’objets d’art ancien en Espagne. Les coffrets de la collection 
Junyent». A: Escultura decorativa i estatuària. Biblioteca d’Art «Vell i Nou». Vol. III. Barcelona: M. 
Bayès, 1922; FOLCH I TORRES, J. «La colección de cofrecillos antiguos de Olegario Junyent», op. cit.

22.  Cfr. Oleguer Junyent: exposición: catálogo, op. cit., p. 39-63 (cat. 133 a 387). 
23.  FLAMA [pseudònim de Joaquim Folch i Torres]. «Olaguer Junyent». Gaseta de les Arts, núm. 11, 15 

octubre 1924, p. 4-5.
24.  Cfr. ANC1-715/JMC. Acta de la sessió de la Junta Municipal de Museus i Belles Arts del 12/12/1967, 

ANC1-715-T-904, p. 2.
25.  La majoria es van poder veure a l’exposició que es va celebrar el 1979, de la qual queda com a testimoni 

el catàleg Exposición de cajas, cofres y arquetas a través de la historia. Palma de Mallorca: Fundación 
Bartolomé March Servera, 1979.

26.  Una part (vint-i-vuit arquetes) va ser adquirida per l’antiquari Artur Ramon, a qui agraïm la informació 
facilitada.

27.  Les altres peces que va comprar van ser: una escultura d’una Verge sedent amb el Nen, per mil pessetes; 
una creu d’altar amb el Crist, per mil pessetes; una altra arqueta, per cinc-centes pessetes; i un sonall, 
per trenta pessetes. Per a una biografia d’Arthur Byne, vegeu: GKOZGKOU, D.; BATET, I. Agentes, 
marchantes y traficantes de objetos de arte: 1850-1950. Gijón: Trea, p. 97-110.

28.  Figura mecanografiada amb la següent anotació: «Small walnut chess table with folding top, Castillian, 
early XVI Cen. Incised decoration filled with bitumen. From the Monastery of Yuste where the Em-
peror Charles V died». Curiosament, la targeta està trencada per la meitat (a la imatge que publiquem, la 
targeta ha estat reconstruïda per possibilitar la lectura de la procedència), i encara que en desconeixem el 
motiu, potser podria ser degut al fet que la procedència que cita sigui falsa.

29.  Cfr. “Expediente de permiso a Don Olegario Junyent para construir un cobertizo y un taller de pintura 
en la casa núm. 22 de la calle Buenavista en (Gracia)”. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
(AMB/FO/912). En l'expedient, amb data del 24 de maig de 1914, s'assenyala que Junyent: “desea le-
vantar un piso destinado a taller de pintura y además […] se propone construir un cubierto [cubrir el 
jardín], todo ello en la forma y en las dimensiones que se señalan […]”; permís que va ser concedit el 26 
juny 1914.

30.  Algunes de les visites han estat referenciades per Ernest Ortoll en el seu text d’aquest catàleg.
31.  FOLCH I TORRES, J. «Tres cuadros del Greco en el Museo de Barcelona». Destino, 2 juny 1962; 

CAMBÓ, F. Memòries (1876-1936). Vol. I, p. 417.
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32.  Es conserva una carta del 1942 on Cambó li escriu: «jo no se quan podré tornar a Barcelona, però quan hi 
torni em trobaria mal a casa meva a l’adonar-me cada dia de què hi falten alguns objectes que m’havia costat 
molt de recollir i als quals jo tenia especial carinyo. Penso especialment en els dos tapissos francesos de la 
sèrie de la “chinoiserie” que tenia al saló; penso a la col·lecció de jades i pedres dures que tenia a les vitrines; 
penso amb un “necessaire” Lluis XVI, amb tot objectes de “vermeil”, meravellosament cisellats, penso en 
alguns parells d’appliques i alguns parells de chênets; recordo aquells trajos i muntures, un blau i plata, i l’al-
tre vermell i or, que havia comprat per la vostra intervenció […]. Jo us demano que en les vostres passejades 
per casa de marxants i antiquaris, us recordeu d’aquelles coses que jo tenia a casa i que Vos havíeu vist més 
d’una vegada. Si en trobéssiu alguna, demaneu fons a Carreras per tal d’adquirir-la. Llavors començaríem 
a furgar per trobar les altres». Arxiu de la Fundació Institut Cambó, Epistolari Cambó, 19 setembre 1942.

33.  Junyent l’havia adquirit a Dupont per dues mil cinc-centes pessetes, segons els seus dietaris. Cfr. BEL-
TRÁN, C. «L’antiquari Celestí Dupont (1859-1940). Col·leccionisme i comerç d’art a la Catalunya entre 
els segles XIX i XX». A: BASSEGODA, B.; DOMÈNECH, I. (ed.). Col·leccionistes, antiquaris, falsifi-
cadors i museus: noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya al segle XX. Barcelona: Edicions de 
la Universitat de Barcelona; Girona: Universitat de Girona, Servei de Publicacions, 2016, p. 95.

34.  Alguns integrants de la penya –entre ells, Junyent– van ser immortalitzats en un llenç de Xavier Nogués 
que, lamentablement, va ser destruït durant la Guerra Civil. Se’n conserva una altra versió de petit format 
en una col·lecció particular.

35.  MARÈS, F. El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. Memorias de la vida de un 
coleccionista. Barcelona, 1977, p. 227-228. Noves aportacions a: LLONCH, S. «Col·leccionistes i anti-
quaris catalans presents al Museu Frederic Marès». Quaderns del Museu Frederic Marès, Exposicions 7, 
La col·lecció somiada. Escultura medieval a les col·leccions catalanes. Barcelona: Museu Fredreric Marès, 
Ajuntament de Barcelona, 2002, p. 221-246; BASSEGODA, B.; DOMÈNECH, I. (ed.). Antiquaris, 
experts, col·leccionistes i museus: el comerç, l’estudi i la salvaguarda de l’art a la Catalunya del segle XX. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2013; BASSEGODA, B.; DOMÈNECH, I. (ed.). 
Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus: noves dades sobre el patrimoni artístic de Catalunya 
al segle XX. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2016; ALSINA, E.; BELTRÁN, C. 
(eds.) El reverso de la historia del Arte. Gijón: Trea, 2015; PÉREZ, Y. (ed.) Agents i comerç d’art. Noves 
fronteres. XI Seminari sobre Història Social del col·leccionisme (2015). Gijón: Trea, 2016, etc.
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Oleguer Junyent i Frederic Marès.  
Dos artistes i dues col·leccions

Ernest Ortoll Martín i Montse Torras Virgili
Conservadors del Museu Frederic Marès

Frederic Marès (1893-1991), en les seves memòries, dedica unes quantes lí-
nies a ressenyar la figura d’Oleguer Junyent i Sans (1876-1956) en la faceta 
de col·leccionista i antiquari. D’ell, explica que no tingué botiga oberta, que 

les aficions per les antiguitats el dugueren a negociar amb els seus amics col·leccio-
nistes, i que una neboda seva, Maria Junyent i Quinquer (1904-2001),1 es dedicà 
a la restauració de taules pintades i escultures policromades. També, que passaren 
per les seves mans obres selectes i importants, que tingué una bona xarxa de cor-
redors que l’informaven de les peces que sortien al mercat, i que juntament amb 
Josep Costa i Ferrer (1876-1971), Picarol, intervingueren en la venda d’obres de les 
cases senyorials de Palma de Mallorca. Així mateix, recorda que al seu museu hi 
ha escultures procedents de la Col·lecció Junyent i que, després de la seva mort, la 
seva col·lecció d’arquetes passà a enriquir el Palau March de Palma.2

De la relació de Marès amb Junyent, al qual el primer descriu com a «bon amic»,3 
n’han quedat alguns testimonis documentals.4 A banda de les notes d’adquisició 
d’algunes escultures que s’analitzaran més endavant, sabem que en una data inde-
terminada Junyent dedicà a Marès un exemplar del llibre El Carnaval de Barcelona 
en 1860 (Barcelona, 1860) amb les paraules següents: «Al amic Mares, el nét de 
Junyent», tot rememorant el paper destacat que l’avi d’Oleguer, Sebastià Junyent 
i Comes, tingué en l’organització d’aquell memorable carnaval. El llibre proba-
blement fou un obsequi de Junyent a Marès.5 Es conserva també un retrat a llapis 
de Marès, en un full d’un petit bloc de dibuix (15,3 × 10 cm), de la mà de Junyent 
(MFM 5852), segurament del 1931, amb l’anotació «al bon amic Marés».6 La signa-
tura del dibuix correspon clarament a la lletra de Junyent, però la dedicatòria, que 
deu ser posterior, sembla d’una grafia diferent. En tot cas, el dibuix per si mateix ja 
ens parla d’una relació entre ambdós personatges (figura 1). 

Junyent havia nascut a Barcelona el 1876 i Marès a Portbou el 1893, tot i que amb 
pocs anys d’edat es traslladà a Barcelona amb la família. En tot cas, es portaven dis-

›Detall de Sant Miquel Arcàngel, atribuït a Luisa Roldán, La Roldana, segle XVII. (Núm. cat. 6). 
Col·lecció Junyent.
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set anys, que no és poc, i per 
tant hem de considerar-los de 
generacions diferents. Marès, 
un jove amb inquietuds artís-
tiques, devia conèixer la po-
lifacètica activitat de Junyent 
com a escenògraf, dibuixant, 
pintor i decorador, i ben aviat 
l’activitat d’ambdós degué 
començar a creuar-se. Quan 
l’escultor iniciava la seva sin-
gladura i era un nouvingut 
en el panorama artístic català, 
Junyent ja disposava d’un ba-
gatge notable, i fins i tot juga-
va un paper destacat en moltes 
de les iniciatives que es duien 
a terme en aquelles dates. 

Si es fa un repàs ràpid de la 
trajectòria de Junyent fins al 
final de la segona dècada del 
segle XX, quan el nom de Ma-
rès comença a aparèixer en els 
ambients artístics barcelonins 

i alguna de les seves escultures ja troba lloc als carrers de la ciutat, veiem com la 
dimensió social d’ambdós no té punt de comparació.7

Una de les associacions que, de ben segur, els permeté establir lligams fou el Cercle 
Artístic, del qual Junyent ja era soci almenys des del 18988 i en el qual Marès in-
gressà el gener del 1915,9 també amb disset anys de diferència. En aquesta entitat, 
ambdós assumiren tasques de direcció10 i compartiren responsabilitats.11 Però a 
banda dels vincles que establiren en la gestió del Cercle Artístic, també trobem 
notícies que els relacionen en les seves respectives activitats artístiques.12 

El 1927 Oleguer Junyent serà el representant del Cercle Artístic en el jurat artístic 
que ha d’escollir les escultures que han de decorar la plaça de Catalunya de Barce-
lona, el qual permeté a Marès instal·lar dues obres seves, Barcelona i Emporion.13 

Fig. 1. Retrat de Frederic Marès per Oleguer Junyent 
(MFM 5852).
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Junyent, doncs, ja coneixia de primera mà l’obra de Marès. Un altre contacte de 
Junyent amb la producció artística de Marès tindrà lloc en les mateixes dates: és 
el cas del monument dedicat a Francesc Soler i Rovirosa, en què tingué una parti-
cipació destacada el Cercle Artístic,14 i alhora també Oleguer Junyent, ja que era 
membre del comitè executiu, en el qual paradoxalment també hi havia Marès, a qui 
s’encarregà el projecte.15 Les informacions de la premsa ens permeten saber també 
que aquest comitè executiu visità el taller de l’escultor el diumenge 9 de desembre 
de 1929 per veure «el modelatge de la figura que forma la part principal de l’esmen-
tat monument».16 Junyent, doncs, conegué el taller de Marès.

La brevetat d’aquest text no ens permet incidir en el paper destacat de Junyent en 
la direcció artística de l’Exposició Internacional de 1929, celebrada a Barcelona a la 
muntanya de Montjuïc, i per a la qual Marès realitzà algunes escultures: relleus per 
al Palau de l’Agricultura, obra dels arquitectes Josep Maria Ribas i Casas (1899-
1959) i Manuel Maria Mayol i Ferrer (1898-1929), dues escultures al capdamunt de 
l’escalinata del Palau Nacional (L’Aigua i La Terra), les estàtues Guifré I i Ramon 
Berenguer III per al Pavelló de Barcelona, de l’arquitecte Josep Goday (1881-
1936), i un monument a Cervantes al recinte del Poble Espanyol.17

A partir de 1932 les exposicions d’art oficial de Barcelona es van organitzar a l’en-
torn de dos salons, que responien a una estètica diferenciada i disposaven d’una 
estructura pròpia. Al Saló de Barcelona s’hi aplegaven els artistes acadèmics fi-
dels a plantejaments clàssics, i al Saló de Montjuïc, els artistes més innovadors i 
inconformistes. Marès jugà un paper destacat en el Saló de Barcelona, en fou un 
dels fundadors, vicepresident en el primer certamen (1932) i president de les con-
vocatòries posteriors (1933-1936).18 Aquestes responsabilitats al Saló li suposaren 
també exercir de vocal en la Junta Municipal d’Exposicions d’Art, l’encarregada 
d’organitzar els certàmens artístics. Al Saló de Barcelona també hi trobem Oleguer 
Junyent exercint de vocal del 1932 al 1935, i per tant, la relació d’ambdós degué 
ser fluïda. De l’Exposició de Primavera organitzada pel Saló de Barcelona el 1936, 
quan Marès n’era encara el president i Junyent ja no n’era vocal, i tots dos hi te-
nien obra exposada, es conserven alguns testimonis de la seva relació: dos rebuts 
signats per Junyent i adreçats a Marès, amb data de 22 d’agost, i per tant, de ja 
iniciada la guerra, per la meitat de l’import de l’obra que ha adquirit al pintor la 
Junta de Museus,19 i una fotografia de la inauguració (el diumenge 31 de maig), en 
què darrere Frederic Marès hi ha Junyent, mentre el primer acompanya les auto-
ritats, encapçalades pel president Companys i l’alcalde Pi i Sunyer, just davant de 
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les dues obres amb les quals Junyent participà a l’exposició: Mercat de Zara i Sant 
Gervasi20 (figura 2). 

En el marc d’aquesta represa de les exposicions municipals d’art en el període re-
publicà, hi ha una interessant notícia primerenca que ens parla de la participació 
de Junyent i Marès, juntament amb Xavier Nogués, Francesc Labarta, Joan Serra 
i Pere Casas Abarca, en la decoració del ball de disfresses que el 1932 s’havia de 
celebrar en els actes d’inauguració de l’Exposició de Primavera.

Arran de l’alçament militar i l’inici de la guerra el 1936, la Junta Municipal d’Expo-
sicions deixà de funcionar; tot i així, el 1937 l’Ajuntament va decidir organitzar de 
nou l’Exposició de Primavera amb el suport de la Generalitat i amb la col·laboració 
del Sindicat d’Artistes Pintors i Escultors de Catalunya de la UGT i la Secció de 
Belles Arts del Sindicat de Professions Liberals de la CNT. En aquest nou context 
polític ni Marès ni Junyent figuren com a organitzadors o expositors. 

La deriva bèl·lica, la pobra activitat cultural i artística consegüent i la successió de 
plantejaments àcrates, iconoclastes, revolucionaris i d’esquerra dissipen la presèn-

Fig. 2. Inauguració de l’Exposició de Primavera organitzada pel Saló de Barcelona el 1936. 
Foto: Josep M. Sagarra. Centre de Documentació i Recerca del Museu Frederic Marès.
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cia cívica d’ambdós personatges, tret de la significació que pren Marès, en l’origen 
del conflicte, en la protecció d’alguns edificis històrics de la ciutat: Santa Maria del 
Mar i el Seminari, seu del Museu Diocesà i d’una notable biblioteca.21 La ideologia 
segurament conservadora, o en tot cas no clarament esquerrana, d’ambdós no té 
visibilitat en la Barcelona del moment. Les txeques, les presons, l’exili, el silenci i 
fins i tot les cunetes esborren també la presència d’alguns amics i coneguts.22 

Passada la contesa les coses canvien. Junyent, amb més de seixanta anys, sembla 
tancar-se en la pintura i amb la fugida de la ciutat, tal com expressa en nostàlgiques 
cartes adreçades a Lluís Plandiura (1882-1956) o a Francesc Cambó (1876-1947) 
a Buenos Aires: «casi no soc mai a Barcelona, doncs em dedico a la pintura de 
caballet».23 Pinta força: «dedico totes les meves activitats a la pintura»24 i, així, es 
distreu de les «moltas calamitads per aquests mons de Déu»,25 i es lamenta d’una 
Barcelona que ha canviat: «la gran cantitat de forasters i estrangers que han vingut 
a instalars-hi, han fet canviar molt la fisonomia de la nostra Barcelona ahont els 
barcelonins ens trovém en relativa minoria. Aixó fa que jo surti molt poc de casa 
i que redueixi la meva vida de relació a un petit cercle d’amics»;26 i es plany igual-
ment de l’envelliment: «també jo començo a sentir el pes dels anys».27 La pintura 
que fa sembla que es ven amb certa facilitat: «he tingut molt bona crítica i s’han 
venut un bon número de cuadros»,28 ja que paradoxalment en la primera post-
guerra, en l’inici de la dictadura franquista, hi ha una revifalla del comerç artístic, 
evidentment de l’art figuratiu.29 

Dels primers mesos posteriors a la finalització de la guerra no podem passar per alt 
la participació de Junyent en el primer dels dos àlbums, que, amb el títol Homena-
je de Cataluña liberada a su Caudillo Franco, es van publicar a Barcelona el 1939 
i el 1940. Aquests àlbums estan farcits d’anuncis d’empreses, comerços, centres 
educatius i ajuntaments que expressen de manera implícita o explícita l’adhesió 
al nou règim i al dictador.30 A hores d’ara, desconeixem quin va ser el paper de 
Junyent en aquesta publicació. La direcció artística fou de Ramon Marinel·lo i hi 
trobem textos sense signar i altres de la mà de camisas viejas com Félix Ros o Luys 
Santa Marina, entre altres. El fet que en la curta nòmina de col·laboradors –nou– en 
primer lloc hi trobem Oleguer Junyent, ens fa pensar que la seva participació fou 
significativa. En el segon àlbum, sense cap col·laboració documentada de Junyent, 
hi trobem algunes fotografies de l’estàtua de la Victòria de Marès.

Pel que fa a la participació del món econòmic en aquestes publicacions, és interessant 
la reflexió que fa un fictici empresari de la mà de Francesc Cabana: «he pagat l’anunci 
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i llestos. El text no és gens original, i ningú s’aturarà a llegir-lo, però hi és, que és del 
que es tracta. Distingir-se pot ser perillós. Més val passar desapercebut, com feia a 
l’escola: ni a la primera ni a la darrera fila de la classe. Ni massa endavant, ni massa 
enrere. Ni el més llest, ni el més totxo. El gris és un color molt adequat».31 Si aquest 
podia ser el sentiment d’un home d’empresa que s’hi anunciava, potser també ho fou 
el d’alguns dels que hi col·laboraren, com el mateix Junyent, obligats per les circums-
tàncies i amb gairebé cap marge per al no. En aquest sentit, segurament és sobrer fer 
memòria que en aquelles dates alguns artistes eren depurats i perseguits per les noves 
autoritats. Només a tall d’exemple, cal recordar la significativa multa imposada a Pau 
Casals, amb qui Junyent mantenia una estreta relació, o el despietat cas de Joaquim 
Mir, per qui Marès havia mostrat afecte en diferents ocasions.32 

Malgrat l’aïllament voluntari a què fèiem referència unes línies més amunt, a les 
portes de la dècada de 1950, Junyent encara era un referent en la Barcelona del 
moment, quan trobem ambdós personatges com a membres del Patronat Hono-
rífic de «Casa de Muñecas (Juguetes Instructivos)», una iniciativa pedagògica de 
caràcter privat molt poc coneguda.33 

Tornant enrere en el temps, hi ha una altra associació en la qual el camí dels dos 
artistes també esdevingué un punt de trobada. Es tracta dels Amics dels Museus 
de Catalunya, constituïda el 1933 sota l’empara de la Junta de Museus i el Cercle 
Artístic. Junyent és un dels fundadors de la institució i vocal de la primera Junta, 
càrrec que desenvoluparà almenys fins als anys quaranta. En el període anterior 
a la Guerra Civil (1936-1939), Marès dissenya la medalla de la institució (1936) i 
en diverses ocasions acompanya els seus membres en les visites a l’Exposició de 
Primavera com a president del Saló de Barcelona. Finalitzada la guerra, Marès n’és 
soci almenys des del 1941 i passa a ser-ne vocal el 1945 i soci d’honor el 1946.34

És evident que Marès coneixia la col·lecció i l’obra de Junyent; l’adquisició d’algu-
nes obres que pertanyien a aquest o que havien passat per la seva col·lecció, tal com 
s’explica més endavant, n’és un bon testimoni.35 Traspassat Junyent (1956), però, té 
l’oportunitat de conèixer amb més detall la col·lecció. El juliol del 1957 la Junta de 
Museus designa l’escultor, i membre de la Junta, per formar part de la comissió en-
carregada de l’exposició retrospectiva de les col·leccions i obres de Junyent. Anys 
després, el 1962, la mateixa Junta de Museus ratifica Marès per valorar la col·lecció 
d’arquetes, juntament amb Joan Ainaud i de Lasarte (1919-1995) i Joan Subias i 
Galter (1897-1984).36 
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El coneixement entre tots dos personatges és força documentat, però com ja hem 
dit en els primers paràgrafs d’aquest text, són de generacions diferents, i quan Ju-
nyent comença a veure el final de la seva carrera, Marès no divisa encara l’horitzó 
i, com els fets demostraran, encara té un llarg camí per recórrer. La salut i l’estat 
d’ànim d’ambdós a partir del 1939 són exponencialment dispars, i és, doncs, en els 
darrers anys de la dècada del 1920 i del 1930 quan hem d’emmarcar les relacions 
personals i artístiques més fluïdes i fructíferes. 

La col·lecció d’Oleguer Junyent al Museu Frederic Marès
Com explica Clara Beltrán a l’article d’aquest mateix catàleg, a principis del 

segle XX no era extraordinari que els artistes tinguessin la seva pròpia col·lecció 
d’art i objectes diversos, tant per gaudir-ne com per comercialitzar-los. En aquest 
marc, Oleguer Junyent va col·leccionar especialment arquetes de tipologia diversa, 
tal com testimonien, entre altres evidències, diversa documentació fotogràfica i les 
mencions en articles, llibres i catàlegs d’exposicions. També va col·leccionar escul-
tura religiosa, en la qual predominen les talles medievals, que eren les més cobeja-
des i valorades pel mercat de l’art català durant el primer terç del segle XX. Moltes 
de les peces que van passar per les mans d’Oleguer Junyent van passar també per 
les de destacats col·leccionistes de l’època, com Lluís Plandiura o Francesc Cambó 
–a qui Junyent proveïa també d’obres per a les seves respectives col·leccions i de 
qui era un bon amic–, així com, és clar, per les de Frederic Marès.

Oleguer Junyent i Frederic Marès comparteixen el mateix gust per certes tipologies 
de col·leccions. A tall d’exemple, i com ja hem avançat en el cas de Junyent, el col-
leccionisme d’arquetes. Junyent en va posseir al llarg dels anys gairebé tres-centes, 
de gran qualitat i interès, com es pot observar en les fotografies conservades a l’ar-
xiu fotogràfic dels seus hereus (Fons Armengol Junyent), a l’Arxiu Mas o a l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona. En la col·lecció del Museu Frederic Marès conservem una 
cinquantena d’arquetes. En les col·leccions de tots dos hi trobem les mateixes tipo-
logies: lipsanoteques d’alabastre, cofrets d’usos diversos, arquetes de Llemotges i 
arquetes del conegut taller dels Embriachi. 

Podem il·lustrar un altre exemple que mostra els paral·lelismes entre les dues col-
leccions a partir d’una fotografia de l’any 1934 (figura 3) on es distingeix darrere 
d’Oleguer Junyent, a la part baixa de la seva biblioteca, una còpia de la Mare de Déu 
de Trapani, Mare de Déu venerada des del segle XIV al santuari de l’Annunziata de 
Trapani, a Sicília, i que va gaudir d’una gran devoció i va ser reproduïda nombroses 
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vegades ja des del període gòtic. Junyent en tenia una segona còpia, tal com testimo-
nia una fotografia de l’Arxiu Mas.37 L’any 1955 apareixen referenciades per primera 
vegada al Museu Frederic Marès dues còpies d’aquesta Mare de Déu (MFM 602 i 
608)38 i l’any 2008 el Museu en va comprar una tercera als hereus de Marès (MFM 
4409). Objectes diversos com ara teixits –renaixentistes o destacades peces del segle 
XVII–, peces escultòriques procedents de Sant Pere de Rodes o casaques del segle 
XVIII, entre moltes altres obres, posen de manifest que ambdós comparteixen una 
sensibilitat col·leccionista molt propera. Hi ha, però, un element que els distingeix: 
Oleguer Junyent comercialitzava amb algunes obres de la seva col·lecció, mentre 
que la venda d’obres de la col·lecció de Frederic Marès era excepcional.

Aquest text se centra en el conjunt d’escultures que conserva el Museu Frederic 
Marès i que en algun moment de la seva història van pertànyer a Oleguer Junyent. 
Aquest grup el componen cinc Mares de Déu amb el Nen (MFM 655, 657, 664, 
847 i 976), una llinda de baldaquí que porta el títol Escenes de la vida d’Adam i 
Eva (MFM 943), una Mare de Déu que no ha conservat el Nen (MFM 952), un 

Fig. 3. Oleguer Junyent al seu estudi, 3 de febrer de 1934. Foto: Pérez de Rozas.  
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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Sant Pere (MFM 968) i una Immaculada 
Concepció (MFM 1075). Es tracta de nou 
obres medievals, tallades en fusta –excep-
tuant-ne la llinda, que és de pedra i està 
datada del segle XVI–, que són molt sin-
gulars dins del seu període de realització, 
ja sigui per la qualitat o per l’originalitat 
en el seu tractament. És per aquest motiu 
que gairebé totes ocupen actualment un 
espai destacat en el Museu. 

Segons la documentació de les col·lecci-
ons del Museu, Frederic Marès va com-
prar directament a Oleguer Junyent el 
Sant Pere (MFM 968) i dues Mares de 
Déu amb el Nen (MFM 655 i 847).

El Sant Pere (MFM 968, núm. cat. 14)39 
va ser adquirit per Frederic Marès a Ole-
guer Junyent entre 1950 i 1952,40 any en 
què apareix al catàleg del Museu. L’any 
1948 es va publicar una imatge de detall 
d’aquesta obra, amb el títol Cap de sant 
Pere i figurant-hi com a propietari Junyent, al llibre de Joan Subias El arte popu-
lar en España.41 La imatge mostrava un detall de la part superior de l’escultura de 
perfil, i es destacava d’aquesta manera el treball de la corona i els cabells i la barba 
del sant (figura 4). Aquesta visió lateral de la peça ens permet apreciar que el braç 
dret estava molt malmès en aquell moment. S’hi va intervenir, en una data inde-
terminada, com es pot apreciar a l’actualitat. Es tracta d’una peça de gran qualitat 
que malauradament ens ha arribat en un estat de conservació força deficient i que 
ha perdut gairebé tota la policromia. Cal destacar-hi l’acurat tractament del rostre, 
els cabells i la barba, així com la tiara guarnida amb tres corones, o triregnum, que 
simbolitzen la Trinitat i ens permeten datar la peça a partir de mitjan segle XIV, 
moment en què es va imposar aquest model iconogràfic. Aquesta peça s’ha catalo-
gat com a catalana per les similituds formals amb altres obres del territori.

El cas de la Mare de Déu amb el Nen procedent de l’església de Plandogau d’Oliola 
(Noguera, Lleida) (MFM 655, núm. cat. 7)42 és paradigmàtic de la història que pot 

Fig. 4. Cap de Sant Pere (MFM 968), mitjan 
de segle XIV, imatge publicada al llibre  
El arte popular en España de Joan Subias.  
Fons Armengol Junyent.
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tenir una escultura singular de gran interès artístic dins del mercat de l’art. El llibre 
de Manuel Trens, María. Iconografía de la Virgen en el arte español,43 publicat l’any 
1947, menciona Oleguer Junyent com a propietari d’aquesta escultura. L’any 1954 
al catàleg de l’exposició La imagen de María, organitzada pel Cercle Artístic de Sant 
Lluc i que tingué lloc al Palau Moja, ja hi figura com a propietat de Frederic Marès44 
(figura 5) i l’any següent apareix referenciada al Catálogo de las nuevas salas del Mu-
seo Marés.45 Així doncs, va ingressar al Museu entre l’any 194746 i el 1954 després de 
pertànyer al comerciant d’art Josep Bardolet –que molt probablement la va adquirir 
a Plandogau–, a l’antiquari Paul Tachard,47 i posteriorment al col·leccionista Lluís 
Plandiura. L’any 1932 aquest col·leccionista la va retornar a Josep Bardolet, per solu-
cionar un assumpte pendent entre tots dos,48 i tot i que, el 17 de gener de 1933 Bar-
dolet la va oferir a la Junta de Museus per vuit mil pessetes,49 va ser Oleguer Junyent 
qui la va comprar posteriorment per tres mil cinc-centes pessetes, tal com figura al 
costat del dibuix al seu Dietari 192550 (figura 6). Un segon dibuix d’aquesta escultura 
el trobem en un dels blocs de dibuixos d’Oleguer Junyent que actualment conserven 
els seus hereus i un tercer, al Museu Frederic Marès, en el qual es llegeix: «estat al 

Fig. 5. Mare de Déu amb el Nen (MFM 655) a l’exposició La imagen de María al Palau Moja, 1954.
Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic. Arxiu Mas.
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trobarla / vestit de paperin [?] / any 
1.100 / Plandogau / Poble [?] / Tocan 
a Pons / Bardolet. Corredor 1928».51 
En aquest últim dibuix (MFM 3727), 
segurament fet per Oleguer Junyent, 
l’obra hi figura vestida com proba-
blement es va trobar al lloc d’origen. 
L’escultura és tallada en fusta i reco-
berta amb planxes metàl·liques, de les 
quals cal destacar el treball realista, la 
definició dels trets de les dues figures 
i els detalls de la indumentària de la 
Mare de Déu. Es vincula a un conjunt 
de Mares de Déu que es localitzen 
entre la Catalunya Nord i el centre 
de França: Tuïr (Rosselló), Chateau-
neuf-les-Bains (Puy-de-Dôme), Saint 
Georges de Baroilles (Loire) –actual-
ment al Museu del Louvre–, Pruniè-
res (Lozère), i també una que va for-
mar part de la Col·lecció Vallín i que 
actualment desconeixem on es troba.

La revista Vell i Nou va publicar el 15 d’agost de 1919 un extens article molt ben 
il·lustrat titulat «La col·lecció de talles policromades d’en Oleguer Junyent», entre 
les quals hi havia la Mare de Déu amb el Nen (MFM 847, núm. cat. 13).52 Es tracta, 
doncs, d’una obra que ingressà ben aviat a la Col·lecció Junyent i de la qual no es va 
desprendre fins més de vint-i-cinc anys més tard, fet que posa de manifest l’estima 
que li tenia. A banda d’aquest article, es conserven diverses fotografies d’aquesta 
escultura al seu pas per la Col·lecció Junyent.53 Al llibre de Manuel Trens, publicat 
l’any 1947,54 hi figura amb el títol Santa Ana lleva a su hija María envuelta en pa-
ñales y fajas i com a propietari encara hi consta Oleguer Junyent. No és fins a l’any 
1952 que apareix al catàleg del Museu amb el títol Virgen con el niño en pañales.55 
No hi ha constància que durant aquests cinc anys l’escultura passés per alguna altra 
col·lecció, i pensem que Frederic Marès la va adquirir directament a Oleguer Ju-
nyent. Els hereus de Junyent han localitzat un dibuix fet per la seva neboda Maria 
Junyent que podria haver-lo elaborat en catalogar la col·lecció sota les directrius 

Fig. 6. Dibuix d’Oleguer Junyent de Mare de 
Déu amb el Nen (MFM 655) al “Dietari 1925”.
Fons Armengol Junyent.
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del seu oncle. L’escultura, que es creu de procedència catalana, mostra la policro-
mia original del segle XIV, apareguda després d’haver-la restaurat.56 

Les escultures de què parlarem tot seguit, tres Mares de Déu amb el Nen (MFM 664, 
657 i 976), van ser comprades per Marès l’any 1948 als hereus d’Antoni Farré (Barce-
lona, 1891-1948), artista, antiquari i restaurador, dins d’un lot que incloïa trenta-tres 
talles. Totes tres havien passat amb anterioritat per la Col·lecció Junyent.

En la Mare de Déu amb el Nen (MFM 
664, núm. cat. 9)57 s’hi observa un acu-
rat treball dels plecs, especialment en la 
túnica i el mantell de la Mare de Déu, 
treball que juntament amb el tractament 
dels rostres situa l’execució de l’escultura 
al segle XIII. Se’n desconeix la proce-
dència però s’havia catalogat habitual-
ment com a catalana, tot i que ja des del 
catàleg del Museu publicat l’any 1991 
s’engloba dins del conjunt més ampli 
d’«escoles hispàniques». Una fotografia 
conservada al Fons Salvany de la Biblio-
teca de Catalunya, datada l’any 1924,58 
i una de l’arxiu dels hereus de Junyent 
(Fons Armengol Junyent) (figura 7) ens 
indiquen que aquesta escultura també 
va formar part de la Col·lecció Junyent, 
fet que desconeixíem fins ara. Aquestes 
fotografies ens permeten veure que part 
de la mà dreta de la Mare de Déu ha es-
tat refeta, així com la policromia original 
del rostre, que en aquell moment ja no 
es conservava. Pel que fa a la policro-
mia dels teixits i del rostre del Nen, és 
posterior al segle XIII. No sabem la data 
en què aquesta Mare de Déu va passar 
a formar part de la col·lecció d’Antoni 
Farré ni si aquest la va adquirir direc-

Fig. 7. Mare de Déu amb el Nen (MFM 664) 
al seu pas per la Col·lecció Junyent.  
Fons Armengol Junyent.
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tament a Oleguer Junyent o abans 
havia passat per les mans d’algun al-
tre col·leccionista, però el que sí que 
sabem, pel testimoni dels fills d’An-
toni Farré59 i per una fotografia que 
van facilitar al Museu, és que aquesta 
talla formava part del lot que Marès 
adquirí a la seva mort l’any 1948. La 
fotografia de l’escultura al seu pas 
per la Col·lecció Farré posa de ma-
nifest que quan Marès va adquirir la 
peça ja s’havia fet una reconstrucció 
de la mà dreta i una recreació de la 
policromia del rostre. Per a aquesta 
exposició s’ha restaurat l’escultura i 
s’han posat en valor les restes de po-
licromia que conservava a la Col·lec-
ció Junyent.60 L’obra es va publicar 
per primera vegada formant part de 
la col·lecció del Museu al catàleg de 
l’any 1952. 

La Mare de Déu amb el Nen (MFM 
657, núm. cat. 8)61 figurava al llibre de Joan Subias El arte popular en España, 
publicat l’any 1948,62 com a propietat d’Oleguer Junyent. Malgrat aquesta dada, 
sembla evident que aquest any, precisament el de la mort d’Antoni Farré, ja devia 
formar part de la col·lecció d’aquest últim, ja que els seus hereus la van reconèixer 
com una de les peces del conjunt que ja hem mencionat. Altres fotografies d’aques-
ta talla de quan pertanyia a Junyent es troben, una al Fons Serra de l’Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona,63 datada l’any 1930, i un parell més a l’arxiu fotogràfic dels 
hereus de Junyent. En la fotografia de l’Arxiu Serra i en una del Fons Armengol 
Junyent, tant la Mare de Déu com el Nen duen corona de metall, les quals sembla 
que ja no hi eren quan Frederic Marès la va comprar. Al Dietari 1925, que ja hem 
esmentat anteriorment, hi ha un dibuix molt esquemàtic d’aquesta Mare de Déu 
sense corona (figura 8) i sobreescrit hi ha anotat el preu de compra: quatre-centes 
seixanta pessetes. Es tracta d’una peça que tradicionalment s’ha catalogat com a 
catalana i pel seu esquematisme s’ha relacionat amb la Mare de Déu de Covet. El 

Fig. 8. Dibuix d’Oleguer Junyent de Mare de Déu 
amb el Nen (MFM 657) al “Dietari 1925”. Fons 
Armengol Junyent.
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fet que Junyent la col·loqués en un lloc central de la seva llibreria ens fa pensar que 
la devia apreciar força (vegeu figura 3 d'aquest mateix article).

Les restauracions, intervencions i embelliments d’obres al llarg del seu pas per 
diverses col·leccions formen part de la seva història i de l’evolució del concepte de 
restauració. En el cas de la Mare de Déu amb el Nen (MFM 976, núm. cat. 11),64 
atribuïda a l’escultor Berenguer Ferrer de Manresa (actiu a mitjan segle XIV), la 
seva intervenció va ser força més radical que en el cas del Sant Pere o de la Mare de 
Déu amb el Nen (MFM 664), que hem comentat anteriorment. A l’Arxiu Mas es 
conserva una fotografia d’aquesta escultura datada l’any 1920 i com a propietari de 
l’obra hi figura Oleguer Junyent (figura 9). En aquesta imatge es percep clarament 

Fig. 9. Mare de Déu amb el Nen (MFM 976) 
al seu pas per la Col·lecció Junyent, 1920. 
Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic. 
Arxiu Mas.

Fig. 10. Mare de Déu amb el Nen (MFM 976) 
al seu pas per la Col·lecció Junyent.
Fons Armengol Junyent.
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una esquerda al coll de la Mare de Déu 
i que el Nen ha perdut els dos avantbra-
ços. Una altra fotografia localitzada pels 
hereus d’Oleguer Junyent ens dona una 
informació força inquietant: el cap ori-
ginal i esquerdat de la Mare de Déu ha 
estat substituït per un altre cap (figura 
10). Posteriorment, aquesta escultura 
passà a la col·lecció d’Antoni Farré, tal 
com testimonien les fotografies facili-
tades pels seus hereus (figura 11), en les 
quals s’observa que els avantbraços del 
Nen ja s’han refet. Actualment la Mare 
de Déu llueix un cap diferent –recreació 
escultòrica de Frederic Marès– del que 
es pot veure a les figures 10 i 11, que està 
dipositat a la reserva del Museu (MFM 609,  
núm. cat 12). El cap original que conserva-
va aquesta figura a la fotografia de l’any 
1920 es troba al Museu de Vilafranca, 
(MV 3424) des de 1973, any en què mos-
sèn Manuel Trens el va donar.65

La Mare de Déu (MFM 952, núm. cat. 
10)66 és una obra de gran bellesa atribuïda 
al taller de Jaume Cascalls (inicis del se-
gle XIV - 1378). Oleguer Junyent va pa-

gar a «Cintet» –desconeixem de qui es tracta– quatre-centes cinquanta pessetes 
per aquesta talla, tal com va anotar al Dietari 1925 (figura 12). Imaginem que el 
fet que estigués mutilada va fer disminuir-ne el preu, que no és gaire alt si tenim 
en compte l’atribució i el treball acurat i delicat de la figura. Més tard, aquesta 
escultura va ser comprada per Lluís Plandiura (vegeu figura 5 de l’article de Clara 
Beltrán) i posteriorment, l’any 1964, l’Ajuntament de Barcelona en va pagar se-
tanta-cinc mil pessetes, tot i que no es va publicar com a obra del Museu fins al 
catàleg del 1979.67 i 68 Els hereus d’Oleguer Junyent conserven una delicada aqua-
rel·la d’aquesta escultura pintada per Oleguer o la seva neboda Maria (figura 13).

Fig. 11. Mare de Déu amb el Nen (MFM 976) 
al seu pas per la col·lecció d’Antoni Farré. 
Centre de Documentació i Recerca del Museu 
Frederic Marès.
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La Immaculada Concepció (MFM 1075, 
núm. cat. 15)69 és una obra que s’incor-
porà ben aviat a la col·lecció del Museu, 
ja que apareix documentada al catàleg del 
1952. No sabem, però, si aquesta escul-
tura va passar de la Col·lecció Junyent70 
a la de Marès directament o entremig va 
pertànyer a algun altre col·leccionista. És 
una escultura de gran qualitat. L’acumu-
lació de plecs li dona gran voluminosi-
tat, la qual encara devia ser més evident 
amb la policromia original. Una restau-
ració recent71 ens permet apreciar millor 
les restes d’aquesta policromia, de finals 
del segle XV o inicis del XVI. Per les  
seves característiques estilístiques, aques-
ta escultura s’adscriu a l’escola hispano- 
flamenca castellana o a la burgalesa. 

Finalment, la llinda de baldaquí on es 
representen Escenes de la vida d’Adam 
i Eva (MFM 943, núm. cat. 16)72 és una 

peça que s’allunya una mica de la tipologia d’escultura més habitual en la Col·lec-
ció Junyent, tant pel material com per la procedència. S’ha relacionat amb un con-
junt de relleus, també en pedra, procedents de la zona de Galícia. No se sap amb 
exactitud la data en la qual ingressà al Museu però apareix publicada al catàleg de 
1970, força anys més tard de la mort d’Oleguer Junyent, per la qual cosa pensem 
que potser Frederic Marès la va adquirir a algun altre col·leccionista en comptes de 
fer-ho directament a Oleguer Junyent. 

En definitiva, dos artistes de disciplines i de generacions diferents, amb personali-
tats dispars,73 que coincidiren durant algunes dècades de la primera meitat del segle 
XX en iniciatives artístiques, sota el paraigua d’entitats culturals o com a gestors 
d’exposicions públiques. També però, foren dos artistes que gaudiren envoltant-se 
d’obres d’art antigues, concebent col·leccions singulars, algunes peces de les quals 
sortiren d’una col·lecció per integrar-se a l’altra, per via directa o per camins més 
complexos, en vida dels seus artífexs o una vegada traspassats.

Fig. 12. Dibuix d’Oleguer Junyent de Mare 
de Déu (MFM 952) al “Dietari 1925”. Fons 
Armengol Junyent.
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Fig. 13. Aquarel·la d’Oleguer Junyent o de Maria Junyent, de Mare de Déu, atribuïda al taller 
de Jaume Cascalls (MFM 952). Fons Armengol Junyent.
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NOTES
1.  Maria era filla del germà d’Oleguer, Sebastià Junyent (1865-1908), i Paulina Quinquer (SALA, TERESA 

M. Junyent. Gent Nostra. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, 1988). Arran de la prematura mort 
de Sebastià, Maria i els seus germans passaren sota la tutela de l’oncle Oleguer (vegeu l’article de Clara 
Beltrán en aquest mateix catàleg).

2.  MARÈS I DEULOVOL, FREDERIC. El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. 
Memorias de la vida de un coleccionista. Barcelona: 1977, p. 227-228. Altres notícies del paper de Junyent 
en el mercat antiquari a: COLL, ISABEL. Charles Deering y Ramon Casas. Una amistad en el arte. Evas-
ton, Illinois: Northwestern University Press, 2012, pàssim; DOMÈNECH, IGNASI. «Miquel Utrillo, el 
mercat de l’art i el col·leccionisme». A: Mercat de l’art, col·leccionisme i museus. Estudis sobre el patrimoni 
artístic a Catalunya als segles XIX i XX. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Memoria Artium, 17), p. 111-152; BELTRÁN CATALÁN, CLARA; RAMON NAVARRO, 
ARTUR. «Algunos apuntes para una historia del anticuariado en Barcelona». A: El reverso en la historia 
del arte. Exposiciones, comercio y coleccionismo (1850-1950). Somonte-Cenero: Trea, 2015, p. 110. I també 
el text de Clara Beltrán en aquest mateix catàleg.

3.   MARÈS 1977, p. 228. Sorprèn l’error que comet Marès en aquest text (p. 227) quan explica que la volta al 
món que va fer Junyent, i que donà lloc al llibre Roda’l món y torna al Born (1908), la va fer amb el vaixell 
propietat de Francesc Cambó. Un exemplar de Roda’l món... es conserva a la biblioteca del Museu amb la 
dedicatòria manuscrita: «La Ilustració Catalana / a Frederich Marés y Deulovol / en recort de la Festa de 
Joventut’ de 1912», fruit de la participació de Marès a la Festa de la Joventut, un certamen de literatura, 
arts i música que organitzà la Ilustració Catalana i en el qual al jove escultor li foren premiades dues obres 
(Bust de guix i Retrat del bisbe Morgades). El jurat de la secció d’arts el constituïen Bonaventura Bassego-
da, Manuel Fuxà i Arcadi Mas i Fondevila.

4.   En els epistolaris de Marès i Junyent no s’hi ha localitzat cap carta creuada entre ambdós personatges. Agraïm 
a Clara Beltrán aquesta informació pel que fa al fons de Oleguer Junyent (Fons Armengol Junyent), que està en 
procés de classificació. Com veurem més endavant en aquest mateix article, al Centre de Documentació i Recerca 
del Museu Frederic Marès només hi hem localitzat dos rebuts de Junyent adreçats a Marès l’agost del 1936.

5.  ORTOLL MARTÍN, ERNEST. «La Sala de les diversions del Museu Frederic Marès i les col·leccions de 
les societats recreatives del Born i el Niu Guerrer». Quaderns del Museu Frederic Marès, 16. La Barcelona 
irreverent. De la Societat del Born al Niu Guerrer (1858-1910). Barcelona: Museu Fredreric Marès, Ajun-
tament de Barcelona, 2012, p. 29. El llibre en qüestió es conserva al Centre de Documentació i Recerca 
del Museu Frederic Marès.

6.  I bídem. 
7.  Pel que fa a la figura de Junyent, vegeu preferentment: BARBETA, JUAN. «Noticia biogràfica». A: 

Oleguer Junyent. Catálogo. Barcelona: Palau de la Virreina, 1961, p. 11-15; MIRALLES, FRANCESC. 
Oleguer Junyent. Barcelona: Cetir Centre Mèdic, 1994. Tot i que potser on millor es concentra i copsa la 
dimensió d’Oleguer Junyent és en el primer paràgraf del text que Josep Maria de Sagarra li dedicà com a 
pròleg de l’exposició de 1961 (SAGARRA, JOSEP MARIA DE. «Oleguer Junyent». A: Oleguer Junyent. 
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Fotografia i viatge: la volta al món d’Oleguer Junyent*

Rafel Torrella
Conservador de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Quan molts catalans sentim dir «Roda el món...» sovint acabem la frase con-
testant «[...] i torna al Born». Aquest rodolí popular va tenir un signifi-
cat especial a partir del gener de 1909, data en què finalitzà el viatge que 

Oleguer Junyent, afamat escenògraf, dibuixant, col·leccionista i membre actiu de 
la cultura catalana de la primera meitat del segle XX, i el seu amic Marià Recolons 
van fer durant onze mesos, recorrent diferents indrets del món i tornant al Born, a 
Barcelona. Aquí Junyent va poder explicar el caramull d’experiències en forma d’ex-
posició, publicació de dibuixos a revistes i publicació d’un llibre amb la narració del 
viatge. La polifacètica figura d’Oleguer Junyent centra avui la nostra atenció des del 
seu vessant de fotògraf, ja que la producció que va dur a terme durant el primer quart 
del segle XX ha passat a formar part dels fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, a 
través de la cessió en comodat que en va fer el seu hereu, Oleguer Armengol. 

El personatge
Oleguer Junyent (1876-1956) va estar relacionat amb l’ambient cultural des de 

l’àmbit de les festes populars a partir de la tasca del seu avi Sebastià, que fou president 
i fundador de la Societat del Born,1 tasca que va ser continuada pel seu pare, Francesc.2 
El seu germà gran, Sebastià, es decantà també pel camp de l’art, i cap a l’any 1890 Ole-
guer s’incorporà a l’activitat artística. En els primers anys de la seva activitat, passà per 
tots els tallers escenogràfics importants de Barcelona: el de Fèlix Urgellès, on entrà 
d’aprenent; el de Miquel Moragas i Salvador Alarma, al qual s’incorpora en complir 
vint anys «o cosa així» (1896-1897), i finalment, el de Francesc Soler i Rovirosa. 

El neguit cultural de Junyent anava paral·lel al seu desig de veure món, i això ex-
plica que amb els primers guanys econòmics emprengués ja viatges per Espanya,3 

*  Roda el món i torna al Born és el títol del llibre que Oleguer Junyent va escriure i il·lustrar per explicar el 
viatge a la volta al món, editat per Il·lustració Catalana, l’any 1910. En totes les cites següents que facin 
referència al llibre, ens referirem a aquesta edició.

›La volta al món. Entre Formossa (Taiwan) i Shangai. A bord d'un vapor del Canadian Pacific 
Railway, aquarel·la, Oleguer Junyent, 1908. Col·lecció particular.
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que després traslladava a apunts i 
aquarel·les. Alguns d’aquests di-
buixos es publiquen a les pàgines 
de L’Esquella de la Torratxa4 i pre-
figuren l’exposició que el febrer 
de 1899 fa al Saló de La Vanguar-
dia.5 Dos anys després, el 1900,6 

marxa a estudiar amb l’escenògraf 
Eugène-Louis Carpézat a París, 
on comparteix inquietuds plàsti-
ques amb molts artistes catalans 
que hi viuen. Algunes de les seves 
impressions parisenques queden 
publicades en forma de dibuix en 
les pàgines de L’Esquella,7 revista 
amb què manté una llarga relació 
i on aniran apareixent dibuixos 
seus, tant en exemplars solts com 
en els almanacs anuals.8

Com conten les seves biografies, 
l’any 1901 Junyent viatja per Itàlia 
amb Gustav Skilter9 i, d’allí estant, 

s’assabenta d’un concurs10 per elaborar unes decoracions d’òperes wagnerianes per 
al Liceu. Torna a Barcelona per presentar-s’hi i el guanya, juntament amb Fèlix Ur-
gellès.11 Per fer finalment les decoracions, ambdós guanyadors es desplacen el juliol a 
Bayreuth amb tècnics del Teatre del Liceu12 per estudiar les il·luminacions de l’òpera, 
i esmercen un parell de setmanes visitant també altres ciutats alemanyes.13 Tot plegat, 
un viatge d’uns deu dies durant el qual Junyent practicà amb la càmera fotogràfica 
com a eina de recull gràfic. L’elaboració de les decoracions per a El crepuscle dels 
deus, de Wagner, els ocupà diversos mesos; finalment, les descripcions a la premsa de 
l’estrena de l’obra, el mes de novembre, elogia la tasca dels decoradors. L’Esquella de 
la Torratxa publica fins i tot un retrat dels artistes i dues decoracions de Junyent.14 
Poc temps després, aquest reprèn els seus trajectes i es desplaça a Bèlgica; la seva 
popularitat fa que, novament, la premsa es fixi en els seus viatges.15 L’èxit al Liceu 
afavoreix l’encàrrec de noves decoracions, també en altres teatres de la ciutat, de ma-
nera que la seva dedicació escenogràfica és plena fins a l’any 1908.16

Fig. 1. Oleguer Junyent i Maurici Vilumara, escenò-
grafs, 1906. Foto: Adolf Mas. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.
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La figura d’Oleguer Junyent, que potser va comptar amb el suport del seu parentiu 
amb els fundadors de les cavalcades de carnestoltes de Barcelona, apareix lligada 
sovint a actes festius i sumptuaris de la ciutat d’aquesta època, de manera que parti-
cipa en la societat barcelonina fent decoracions de recintes per a festivals o formant 
part de jurats de concursos artístics i populars diversos.17

Després d’aquesta intensa activitat, Junyent emprèn el març de 1908 un viatge que 
esdevindrà un mite en l’àmbit artístic català, per la seva durada i, sobretot, per la 
gosadia dels seus protagonistes en tant que element d’inspiració i reflexió personal. 
Novament, la revista L’Esquella de la Torratxa esdevé un amplificador del fet, i el 
20 de març d’aquell any es fa ressò de la novetat. Durant els mesos del seu viatge, 
Junyent fa fotografies, dibuixos i aquarel·les a bastament; alguns d’aquests són 
enviats a amics, tot i que el gruix de la producció no serà descobert fins a la seva 
tornada el gener de 1909, ja que s’exposaran poc temps després per calmar la insis-
tència dels seus col·legues.

De nou a Barcelona l’any 1909, Junyent continua implicat en la vida cultural: el 
maig intervé en les festes d’homenatge a Guimerà, fa decoracions per al Liceu, és al 
jurat de les festes dels mercats –on presenta un carruatge amb el nom Roda’l món 
y torna al Born– i intervé com a jurat en concursos d’aparadors o de decoració 
de parades de la Rambla,18 un estol d’activitats entorn de l’art i el disseny que li 
reconeixen la seva preeminent posició com a referent, sobretot després de l’im-
pacte que tingué el seu viatge a la volta al món i el treball que en va fer. Enmig de 
tota aquesta activitat, té temps per continuar viatjant: «entre els anys 1912-13 fa el 
viatge d’Àustria, Hongria, Suïssa i Anglaterra. Torna a Barcelona havent enriquit 
copiosament la seva cartera documental».19 La premsa informa contínuament dels 
seus moviments, i així ens assabentem que el maig de 1913 torna d’un viatge per 
Andalusia, i tot seguit marxa cap a París.20

 

Oleguer Junyent i la fotografia
Malgrat que a cap dels escrits biogràfics sobre el personatge s’esmenta la seva 

faceta fotogràfica, ni els coneixements que pogués tenir sobre aquest art, hi ha pro-
ves materials que demostren que Oleguer Junyent va emprar amb assiduïtat, i fins 
i tot amb traça estètica, els equips fotogràfics, tant els que estaven més en voga en 
aquell moment, com ara la fotografia estereoscòpica, com les càmeres de plaques 
de format 9 × 12 cm i 13 × 18 cm.
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En els primers anys del segle XX hi ha a Catalunya un gran nombre de seguidors 
amateurs de la fotografia, i la popularització de l’estereoscòpia en té part de la cul-
pa, ja que introduïa la possibilitat de fer les imatges de tres dimensions, les quals et 
podien transportar, amb posterioritat, a llocs llunyans des de casa estant. Aquesta 
tècnica es beneficia dels avenços constants en maquinària i plaques negatives, i 
combinada amb la importància que prenen els centres excursionistes, que, a més, 
organitzen classes i sessions de fotografia, significa la incorporació de molts aficio-
nats a la pràctica fotogràfica. 

A inicis del segle XX hi havia un mercat consolidat de càmeres estereoscòpiques: la 
Stereofotoskop de Voigtländer, la Glyphoscope de Richard, o la Polyscop d’IKA 
o la Kodak Stereo Brownie 2. Un dels aparells més populars de l’època fou el Vé-
rascope Richard, produït per Jules Richard, industrial francès, entre 1890 i 1930. 
L’any 1912 el Vérascope gaudia d’un amplíssim catàleg de complements, des del 
qual explicava les seves virtuts. El primer paràgraf del catàleg dona idea de la popu-
larització d’aquesta tècnica: «L’immense succès du Vérascope a suscité l’éclosion 
de nombreux appareils qui donnent le même format et possèdent sensiblement 
la même forme, mais ils ne peuvent avoir les qualités du Vérascope garanties par 
trente brevets d’invention et de perfectionnements».21 El format bàsic de les pla-
ques negatives Vérascope és de 45 × 107 mm, i es positivaven després sobre altres 
plaques de vidre del mateix format o se’n podien fer ampliacions en paper.22 Amb 
algun d’aquests aparells estereoscòpics còmodament portables («Le Vérascope 
peut se dissimuler facilement et se mettre dans la poche»), Oleguer Junyent viatjà 
per Europa primer, pel món sencer després, i impressionà una quantitat de plaques 
suficient com per atrevir-se a treballar, cap als anys 1914 i 1915, amb la novetat de 
la fotografia en color, que els germans Lumière havien tret al mercat a través de 
les seves plaques Autochrome de positius directes.23 De la seva producció amb les 
plaques de color en resta una interessant col·lecció de més de dues-centes plaques 
de format 6 × 13 cm.

La potència de la imatge estereoscòpica fou entesa des dels seus inicis. Empreses 
com The London Stereoscopic Company (present des de 1854) des d’Anglaterra 
o la casa Léon & Lévy (amb els diferents noms que va anar tenint a mesura que 
canviaven els membres de la companyia, present des de 1851), la Stereo-Travel Co 
(Nova York, c. 1908), la Underwood & Underwood (1881, Kansas) o la Keystone 
View Company (que fa estereoscòpies des de 1898), de les més conegudes entre les 
moltes que hi treballaren, es llançaren a la comercialització arreu de les seves imat-
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ges, ja fos en fotografies a l’albúmina sobre paper o amb fotografies sobre vidre. 
Un cas proper en data i geografia a la persona de Junyent és la col·lecció de vistes 
d’arreu d’Espanya que l’editorial Alberto Martín va fer amb el nom El turismo 
práctico entre 1914 i 1922. Si bé el format normal de plaques d’aquests treballs és 
de 9 × 18 cm, l’aparició de les plaques de gelatinobromur sobre vidre de format 4,5 
× 10,7 cm, que alleugerien el pes i reduïen el format de les antigues plaques, va aju-
dar a la seva popularització com a fotografia de viatge dels amateurs. Els negatius 
es positivaven normalment sobre vidre (la qualitat de la imatge no admetia grans 
ampliacions: estava pensada per ser contemplada amb els visors estereoscòpics), 
i el positivat de les plaques comportava normalment el viratge a diferents colors, 
segons els productes químics que intervenien en els possibles banys.24 L’extens 
catàleg de productes relacionats amb la fotografia estereoscòpica d’empreses com 
la mencionada Richard, disponibles en establiments especialitzats de la mateixa 
ciutat, posava a les mans dels aficionats fotògrafs multitud d’aparells, des de tres-
peus a llums de magnesi, des de xassissos fins a visors, i els manuals i articles de 
tractaments químics divulgaven les múltiples possibilitats de crear positius sobre 
vidre amb coloracions diverses.25

L’ús que els artistes feien de la fotografia era intens, com es pot resseguir en la 
trajectòria de pintors com Joaquin Sorolla, Josep Maria Sert o Enric Monserdà. La 
fotografia va esdevenir una eina de memòria visual, alhora que la singularitat del 
seu llenguatge inferia en les composicions i enquadraments clàssics de la pintura, 
potser en la mateixa intensitat en què la visió dels artistes ajudava el llenguatge 
fotogràfic a avançar. 

Oleguer Junyent no va quedar fora d’aquesta influència, i moltes de les seves fo-
tografies, que mostren una factura tècnica d’aficionat, s’acosten a la improvisació 
del traç del llapis, a la captació instantània de l’esdeveniment que passa pel davant. 
Junyent va prioritzar el moment més que no la composició perfecta, com en els 
dibuixos que fa al llarg del viatge, sovint en els papers que troba a les habitacions 
dels hotels, en els quals la figura pot quedar desplaçada per la presència de l’ana-
grama de l’establiment.

El viatge de la volta al món. El paper de la fotografia
Com Junyent recordava en el segon llibre que va fer sobre el viatge, «Hemos 

partido el día 13 de marzo, ha descarrilado el tren que nos precedía, hemos pade-
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cido varios transbordos, no llegaremos a tiempo al vapor que nos debía conducir, y 
habremos de embarcarnos en el Egypt, el buque de las desgracias de la flota P & O. 
Y como si todo esto no bastara, me ha correspondido ocupar la litera número 13».26 
Tots els impediments del món no van fer, però, que Junyent i Marià Recolons no 
iniciessin la trajectòria amb un ànim ben enlairat, amb la idea clara de voltar i tor-
nar: «corre mundo, cobra experiencia, embriágate con sus maravillas, y vuelve al 
Born, al barrio más antiguo de tu ciudad, a rumiar lo visto, a trabajar con la fiebre 
que te causó lo que contemplaste, a luchar, con alma más ligera y más dichosa, en 
el ambiente más familiar de tu vida».27 El dia 20 de març de 1908, L’Esquella de la 
Torratxa dona notícia que Junyent marxa a fer la volta al món: «Nostre benvolgut 
amich, el reputat escenògraf don Olaguer Junyent, ha emprés un viatge d’estudi, 
de quina importància poden jutjar els estimats llegidors ab sols dir que donarà per 
complert la volta al món. / Vora mitj any durarà el viatge, y las principals parades 
que farà, segons l’itinerari que’s té format, seran a Egipte, Índia, Xina, Austràlia, 
Japó, Canadà y Estats Units, havent promès enviar des de cada un d’aquells països 
una petita informació gràfica per a L’Esquella. / Bon viatge desitjem al amich Jun-
yent, no duptant que serà profitós per a ell i per a l’art escenográfich de la nostra 
terra».28

El viatge, la descoberta del més enllà feta pels motius més diversos (com recorda en 
el pròleg del llibre Miquel Utrillo), és una característica de l’ésser humà. Cercar en 
àmbits diversos la similitud o la diferència, impressionar-se davant territoris ignots 
o apamar el terreny amb voluntat científica per fer-ne una descripció acurada són 
possibles maneres d’acostar-se al coneixement. Observar la gent, els costums, el ta-
rannà...; interrogar-se davant els escenaris que potser haurà de plasmar en futures es-
cenografies, aquests són els motius del viatge. Es pot parlar de tradició viatgera, fins 
i tot des de Catalunya estant, i tindrem aviat al cap els viatges d’Ali Bey. Als inicis 
del segle XX pensarem en els recorreguts dels membres dels grups excursionistes, i 
en el paper que la fotografia va tenir en el descobriment del territori. Excursions que 
després eren explicades als centres, sovint amb projeccions de fotografies, i descrites 
als anuaris, han deixat un bon pòsit amb què Junyent podria competir.29

Però què diferencia el seu viatge? D’una banda, la singularitat del personatge i la 
seva posició de referent dins l’àmbit artístic i musical català, abans i després del 
fet; d’altra banda, la durada, la ruta (onze mesos fent la volta al món no era una 
empresa simple ni econòmica) i l’esperit volgudament no turístic sinó viatger dels 
seus protagonistes; i finalment, la forma com Junyent documentà aquesta volta al 



59

món, el ressò que tingué amb l’ús que va fer de la fotografia per recordar la seva 
trajectòria i posteriorment il·lustrar el llibre.

De Barcelona fins a Marsella no hi ha plasmació en dibuixos ni fotografies, i al 
llibre s’hi passa com per damunt d’una cosa sabuda. La primera fotografia que 
guardava Junyent com a informació del viatge, però, és del vaixell cap al Caire, 
que mostra la darrera mirada del viatger cap a casa, del vaixell estant. La primera 
destinació és el nord d’Àfrica, el Caire i Egipte, territoris molt presents en la 
ment d’un escenògraf gràcies als decorats de l’òpera Aïda (com ell mateix re-
corda en l’escrit), i dels quals Junyent fa un bon conjunt de fotografies. Malgrat 
això, i aquest fet esdevindrà una constant en tot el material publicat a posteriori 
en el llibre, Junyent adquireix a cada ciutat que visita multitud de fotografies per 
completar la documentació. De les 79 que il·lustren l’estada a Egipte i el Caire, 
cap és de les 148 que Junyent va fer. Són imatges que pertanyen a fotògrafs pro-

Fig. 2. Làmina amb còpies al gelatinobromur tretes dels negatius d’Oleguer Junyent i amb tres 
còpies a l’albúmina obra de Gabriel Lékégian, corresponent a les pàgines 24, 31 i 34 de Roda’l 
món y torna al Born. Fons Armengol Junyent.
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fessionals i amb anys de trajectòria del territori, fins i tot amb tallers o botigues 
als mateixos hotels30 on s’allotjaven els turistes, que podien ser els principals 
compradors de la seva producció. Junyent adquireix un plegat de còpies a l’al-
búmina de fotògrafs reconeguts que emprarà després al llibre. Aquest fet pot 
indicar la desconfiança de Junyent en la seva perícia fotogràfica o la seva modès-
tia a l’hora de valorar les imatges que ell produïa. Està clar, veient i comparant 
a posteriori ambdós conjunts, que els seus interessos eren diferents. Les imatges 
de Junyent s’acosten més a l’anècdota, i cerquen, com els seus dibuixos, la cap-
tació de tipus i escenes costumistes més que no pas la típica imatge de fotografia 
monumental. Els autors que trobarem al llarg de les pàgines de la primera etapa 
del viatge, centrada en Egipte, són Jean Pascal Sebah, Gabriel Lékégian, Antoine 
Beato, Félix Bonfils, Léon & Lévy i Emile Burgsch. Junyent també emprarà per 
il·lustrar el llibre postals de propaganda dels hotels (figura 2).31

Sortint d’Egipte i passant pel canal de Suez, el viatge continua cap a l’Índia. Jaipur, 
Agra, Delhi o Benarés rebran el mateix tractament fotogràfic que el descrit: mentre 
Junyent fa multitud de fotografies amb la seva càmera, algunes emmarcant el seu 
company de viatge, va adquirint còpies fotogràfiques que seran les que majorment 
apareixeran al llibre. Còpies, però també postals. La postal com a nou element de 
difusió i intercanvi turístic té en aquests anys d’inicis del segle XX una singular 
importància: l’any 1905 se’n va establir el format definitiu per tal que pogués ser 
emprada com a correspondència, partint el dors per escriure-hi el text i l’adreça. 
Molts papers fotogràfics tenien el dors imprès en el format postal, de manera que 
els mateixos fotògrafs podien elaborar les postals que venien; eren les anomenades 
postals fotogràfiques. Els processos fotomecànics traspassaven la imatge en una 
trama que es podia fer de manera mecànica i permetien editar-ne sèries molt més 
llargues, entre les quals n’hi podia haver també que no partissin d’una fotografia 
sinó d’un dibuix. 

Si tornem a l’Índia, moltes de les fotografies del llibre corresponen al fotògraf 
H. A. Mirza, d’altres a un fotògraf local de nom Gobindram Oodeyram, d’altres 
són d’autor desconegut, algunes de postalers com The Phototype Company, o del 
taller Bourne & Shepherd, M. L. Shugan Chand, John Hubert Marshall, Clifton 
& Co o Johnston and Hoffman. La dificultat d’aclarir la procedència o l’autoria 
de les imatges ve donada per la manca de citació de l’autor, d’una banda, i per la 
facilitat reproductiva de la mateixa fotografia; com a exemple, hi ha el cas curiós 
d’una fotografia treta d’una postal, publicada a la pàgina 127: hi trobem la imatge 
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d’un elefant molt ornat, que duu el títol Jaipur. L’elefant preferit del Marajah. La 
imatge correspon a una postal curiosa: Les Capucins français aux Indes (4 serie) 
- La Mission du Sacré-Coeur au Rajputana. / 9- Un elephant tout harnache pour 
figurer dans une procession. La manca de coneixements sobre el subjecte permet a 
l’escriptor interpretacions lliures.

La complexitat del mercat fotogràfic i de postals és ja evident en aquestes dates: 
sovint, imatges publicades han estat identificades amb una autoria concreta, però 
apareixen després publicades com a postal on no consta el nom del fotògraf o bé 
on n’apareix un altre. A la pàgina 204 hi ha una magnífica fotografia d’un ele-
fant amb els seus cuidadors, quasi nens, un dels quals està estirat damunt d’un 
dels ullals del paquiderm. L’autoria de la fotografia és complicada d’establir, ja que 
apareix en diverses sèries de postals i si en una la titula Ceylon Elephant i només 
parla de l’editor «Plate Ltd Ceylon ref. N. 40», en una altra el títol és Elephant & 
trainer i el fotògraf és Clifton & Co.32 Encara hi ha una altra postal amb el títol 
Ceylon Elephant, i com a autoria s’hi llegeix «nº 13 W. L. H. Skeen & Co Colombo 
Kandy», que es refereix al fotògraf William Louis Henry Skeen, actiu a Ceilan.33 
Sembla clara la voluntat de Junyent de recollir informació amb les seves impres-
sions pictòriques i les fotografies d’aficionat, ja que de l’Índia va fer al voltant de 
103 plaques, però a l’hora de publicar el llibre va recórrer de manera abundant a 
imatges professionals. Des de vistes de palaus fins a retrats en postal de tipus po-
pulars i escenes típiques dels indrets pels quals transita, la recol·lecció d’imatges va 
paral·lela a la producció pròpia. 

Algunes d’aquestes imatges es podrien haver obtingut a posteriori a la mateixa 
ciutat de Barcelona, a les llibreries que importaven també fotografies. La venda de 
fotografies era normal a l’època, des d’estamperies o agències, i de la mateixa ma-
nera que una editorial en podia comprar per publicar un article ho podria haver fet 
per il·lustrar el viatge de Junyent. Si no fos per aquest comerç, no s’explicaria que 
les mateixes fotografies sobre les coves de l’illa d’Elefanta que es troben al llibre 
de Junyent apareguin publicades l’any 1917 a la revista La Esfera,34 de Madrid, en 
un article signat per Manuel de Saralegui que descriu un viatge seu de l’any 1870. 
Les imatges publicades tenen escrit el nom del fotògraf Cámara, que en va fer la 
reproducció, igual que en el llibre de Junyent, a la part inferior de la fotografia, 
hi apareix invariablement el nom de Thomas, que no n’era sinó l’editor. Una al-
tra mostra del mercat de còpies fotogràfiques la trobem en els mateixos fons de 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, on hem localitzat una fotografia dins el fons de 
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Claudi Duran Ventosa corresponent a les coves d’Ajanta, que és la mateixa que es 
publica a la pàgina 139 del llibre Roda’l món y torna al Born (figura 3).

Consideració a part la mereixen les fotografies que il·lustren el trajecte de Srinagar 
cap a l’Himàlaia. A les pàgines 164-165 hi trobem una imatge a doble pàgina que 
el peu de foto descriu d’aquesta manera: «Caxemira. - La nostra House-boat a 
Srinagar. D’esquerra a dreta, a dalt: Mr. Whitenack, director del Banch de Baroda; 
en Madrazo, cosí d’en Fortuny; Mr. Sharma, director d’agricultura de Caxemira; 
en Marià Recolons, l’Olaguer Junyent; el jutge, germà de Mr. Sharma; un criat; Mr. 
Pubi, procurador del Rajah; un ministre (el vell) i un criat». Nou pàgines endavant, 
dues fotografies més mostren els viatjants a cavall primer, a peu després, en l’ex-
cursió a l’Himàlaia o descansant al peu de l’Haramukh. Són les úniques fotografies 
del llibre on apareixen personatges identificats, i tenen tot l’aspecte de les típiques 
fotografies de viatge, en què els protagonistes apareixen mirant a càmera i posant 

Fig. 3. Ajanta. Atri del temple núm. 4. Còpia a l’albúmina. Igual que la foto publicada a la pàg. 139 
de Roda’l món y torna al Born. Foto: autor desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.



63

davant, aquest cas, l’espectacle natural. Potser estem parlant de la primera excursió 
catalana al cim del món, però dissortadament, no formen part de les que va fer Ole-
guer Junyent, i no tenim constància del seu autor ni de la seva localització actual. 

De l’Índia, els viatgers passen a Austràlia, i de ciutats com Sidney o Melbourne 
al llibre veurem reproduccions de postals i de dibuixos de l’artista. En el seu 
corpus fotogràfic, només trobarem dues fotografies d’aquell indret, relacionades 
amb la coberta del vaixell que els hi dugué. Un possible motiu de la manca de 
fotografies és que, com explica Junyent, a Benarés emmalaltí i no es recuperà fins 
arribar a Austràlia. «A mitx Juny, al moment de la nostra visita, no més podia 
pintar els meus estudis, recordant que si no aprofitava l’ocasió, may més tornaria 
a veure aquell encantament de color; la tenacitat mantinguda per aquest esfors de 
la voluntat, me va costar ben cara, ja que sentintme indisposat, vareig continuar 
pintant tauletes sota d’un sol intolerable y tenint al costat gent que llensava cadà-
vers riu avall, cremats o tot just passats pel foch; de mica en mica la indisposició 
esdevingué tan forta que tot visitant el palau del Rajah, sol vareig poder arribar al 
Hotel gracies al meu company y al fidel Mohamed que tan sols debia deixarnos 
a Calcuta. El metge [...] va declarar que tenia un bonic cas de febres, y que era 
indispensable anarsen corrents y depressa cap a un clima més fret [...] s’inclinà 
per Australia. [...] A l’estació on me portaren ja vareig recobrar la seguretat de no 
morir en aqyella ciutat sagrada, cosa que si als hindús els omple de satisfacció, a 
n’a mi’m feya ben poca gràcia».35

Junyent i Recolons continuen el viatge pujant a la Xina. En aquest cas, de les 42 
fotografies publicades, 16 són imatges de Junyent, extretes d’entre les 32 que va 
fer. D’aquest fet, sorgeixen espontàniament diverses preguntes: per què va publi-
car més fotografies d’aquests indrets?, no en va trobar les imatges necessàries?, li 
van agradar singularment les fotografies que ell va fer, més centrades en aspectes 
etnogràfics? Junyent publica una vintena de postals i algunes imatges de Chas. F. 
Gammon (així figura en una postal localitzada, però es refereix a Charles Frede-
rick Gammon, que va elaborar un àlbum amb imatges de la Xina, del qual es van 
publicar algunes reproduccions).36 Un estudi sobre la fotografia a la Xina defineix 
el període entre les dècades 1890 i 1930 com l’edat d’or tant del turisme com de 
l’edició de postals,37 i Junyent hi podria haver trobat abundant material postaler 
per adquirir, però a l’hora de publicar preferí algunes de les seves imatges.

Curiosament, de la localització posterior, Corea, cinc de les vuit fotografies pu-
blicades són seves, i totes cinc pertanyen a un mercat de peix de Pusan. Tingué 
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dificultats idiomàtiques per trobar fotografies? A la parada posterior, el Japó, Jun-
yent fa 41 fotografies, de les quals en publicarà 10 i n’afegirà 39 de fotògrafs lo-
cals (Tamamura Kihei, Kusakabe Kimbei o Takagi Teijir’) i de postals. Amb una 
d’aquestes imatges es produeix un fet que ens parla de la dificultat de comprensió 
de les cultures alienes, de com «el turista duu amb ell mateix una visió del món, una 
manera de veure, un codi de percepció, a partir del qual interpreta els espais»38 i els 
fets. El llibre reprodueix una fotografia amb el títol Cecs mendicant una almoina, 
quan es tracta d’uns monjos komuso-   tocant flautes shakuhachis a Kobe. 

Creuant l’oceà Pacífic passen del Japó al Canadà, i travessen les muntanyes Roca-
lloses, on Junyent fa fotografies durant el trajecte, fins i tot una d’una estació a dos 
mil metres d’alçària, i arriben a Winnipeg. En aquesta localitat, fa fotografies de 
l’interior de l’hotel, com si tingués necessitat de captar escenaris i comportaments 
enyorats, propers al món europeu. Visiten Winnipeg, Toronto i Montreal, les cas-
cades del Niàgara, i passen als Estats Units. S’instal·len uns quants dies a Chicago 
i Nova York. En tot aquest trajecte, que sembla anar al revés del món turístic, ja 
que l’emprenen durant l’hivern, només fa unes poques fotografies de Winnipeg 
i dues vistes de Montreal, i algunes plaques del famós salt d’aigua del Niàgara. 
No fa cap altra fotografia de les grans ciutats, i totes les imatges que apareixen al 
llibre són postals dibuixades, com altres de Nova York que es troben en la seva 
col·lecció personal. Només apareix publicada una fotografia, a la pàgina 371 del 
llibre, d’un dels intrèpids constructors de gratacels, la qual podria pertànyer al 
gran Lewis Hine, autor de les mítiques fotografies dels treballadors enfilats a les 
bastides vertiginoses, alguna molt similar a la publicada. Des de la gran ciutat ame-
ricana, embarquen cap a Londres en el camí de tornada, fan escala a París i arriben 
a Barcelona el gener de 1909. 

Durant tota la descripció del viatge en el llibre, però, hi ha poques referències al 
fet fotogràfic, si ho comparem amb la multitud de passatges que dedica a descriure 
les impressions cromàtiques que li desperten els diferents indrets. Quan parla del 
Caixmir ens dona una notícia que fa que observem les poques fotografies que fa 
amb un interès nou: «ens ha sigut possible visitar els paradisíacs jardins antics, y 
prendre tantes notes de color y fotografies, d’aquelles que l’artista mai troba entre 
les col·leccions dels professionals, o en els records de viatge dels turistes factu-
rats».39 Així, posa en valor la singularitat de les imatges preses per aficionats, ja que 
tenen l’avinentesa de trobar-se en el lloc i el moment adequats i poden aprofitar les 
circumstàncies singulars (figura 4). 
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De Pequín estant, ens ofereix una altra reflexió sobre la importància de la foto-
grafia feta pel viatger interessat: «Ens sentim lo més lluny possible de casa, y la 
curiositat ja’s barreja d’una mena d’intranquil·litat, per entremitx de quals enter-
bolides imatges, se veu molt esfumada tota la via que’ns manca fer; apretem la 
producció de fotografies, estudis y croquis, comprenent que som en els llocs de 
més difícil accés».40 Unes quantes pàgines més endavant reflexiona sobre la cruesa 
d’algunes cerimònies locals de Pequín: «per a distreurens, ens portà a veure una 
execució de lladres [...] ens instal·larem amb altres europeus tafaners a dalt d’un 
turonet que comandava l’esplanada ahont tenia lloch la horrible sentencia, y per 
més qu’aquella pobra gent havia perdut tot aspecte de criatures conscients, me fou 
impossible focar la màquina ni fer el més rudimentari croquis. [...] Al primer cap 
tallat ens n’anarem, y d’allí no pararem fins al Santu Maru, el vapor japonès que 
debía portarnos a Korea, per Dalny».41 Al Japó es lamenta de no poder emprar la 
càmera i obtenir determinades imatges que li estalviarien les descripcions llargues: 
«Després del palau (imperial), del que abandonem la descripció complerta no per 
cansanci nostre, sinó per lo llarch i difús que seria, ja qu’es completament impos-
sible treuren ni ferne treure fotografies...».42 De fet, són les úniques referències a 
l’activitat fotogràfica de l’escenògraf, si hi afegim la imatge de la pàgina 57, titulada 
El Caire. - Del meu Kodak. En aquest cas, ens parla d’un nom comercial que pot 
dur-nos a confusió,43 i pot ser una sinècdoque per parlar de la seva càmera foto-
gràfica. Si més no, aquesta imatge tampoc es troba dins les que han arribat com a 
producció del viatge.

Fig. 4. Fotografies poc usuals. “Srinagar. Jardí del Marajah. Canal”. Foto: Oleguer Junyent. 
Col·lecció Armengol Junyent. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.



66

Oleguer junyent empra els dibuixos per captar tipus i escenes, per mostrar la di-
ferència en la similitud i els diferents patrons d’estil i conducta entre els pobles. Les 
seves fotografies s’acosten també a aquesta descripció, però sempre emmarcant el 
subjecte en un entorn que aporta altra informació paisatgística o arquitectònica. 
Entén que el seu viatge no és només turístic ni de lleure, sinó que hi rau un subs-
trat de coneixement, i a l’inici del llibre s’hi entreveu aquesta idea quan diu, per 
exemple: «La cantitat de viatgers que baixa, no’ns fa glatir gayre; nosaltres anem 
a un més enllà ahont tothom no pot anar...».44 Junyent confronta la seva idea del 
viatge amb la que s’està imposant en la societat burgesa d’inicis del segle XX: ell 
vol ser un viatger en el sentit clàssic del terme, emmirallant-se potser en la figura 
del conegut quadre de Caspar David Friedrich, on apareix el viatger observant tot 
sol el mar de boira immaculat, mentre percep que el fet turístic està canviant: hotels 
arreu, postals de qualsevol cosa, gentada en desplaçament per conèixer els estereo-
tips de cada país. Potser se’l podria classificar com a «viatger impressionista», en 
tant que s’interessa per allò que l’experiència del viatge deixa en si mateix.45

En el llibre que escriurà al cap d’uns quants anys i que se centra només en el viatge 
a Egipte, Junyent criticarà la posició colonialista de la companyia de viatges que els 
transportà, dient: «Hay que ver cómo la célebre agencia (Cock) se ha posesionado 
de estas tierras sagradas. En el tren, en los hoteles, en los buques, en los senderos 
más escondidos y en los rincones más apartados hace acto de presencia, ya con sus 
rótulos, ya con sus agentes innumerables. Es el triunfo del burguesismo, la garantía 

Fig. 5. Placa estereoscòpica positiva amb inscripció “Japó. Cami de Mianoshita. Buhda i en Re-
colons. Espardenyes japoneses”. Foto: Oleguer Junyent. Col·lecció Armengol Junyent. Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona.
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de la comodidad...».46 Malgrat tot, Junyent tampoc s’està d’impressionar algunes 
plaques seguint la idea del «jo hi he estat», quan fotografia Marià Recolons en 
diferents indrets: al costat d’un relleu egipci a Karnak, sortint d’un temple hindú 
a Agra, al costat d’un ministre hindú al Caixmir (amb la inscripció a tinta en el po-
sitiu sobre vidre: «Srinagar. 2 sharmas. Recolons. Mr. Pubi»), al costat d’un buda 
japonès (amb anotació a la mateixa placa fotogràfica: «Japó. Camí de Mianoshita. 
Buhda i Recolons. Espardenyes Japoneses») i amb el buda japonès muntant a cavall 
enmig de la neu al Japó i la seva ombra (amb inscripció a la placa: «Japó. Excursió 
al llach. En Recolons y la meva ombra») (figura 5).

El retorn: exposició i publicacions
El viatge d’Oleguer Junyent (i, de rebot, de Marià Recolons, malgrat que 

d’aquest personatge no se’n parla mai) va ser anunciat en el moment de la partida; 

Fig. 6. Exposició d’Oleguer Junyent al Faianç Català, març 1909. Foto: Adolf Mas. Fundació 
Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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fins i tot va rebre alguna atenció en el seu transcurs, com quan el novembre de 
1908 L’Esquella es va fer ressò d’un fet anecdòtic: «Darrerament havem sapigut 
que l’Orfeó Català de Filipinas va obsequiar ab un triat concert al nostre estimat 
amich, l’eminent escenògraf Olaguer Junyent, qui en sa magnífica excursió per 
aquells països havia fet escala en la capital de las islas».47 No ens ha d’estranyar, 
doncs, que rebés alguna atenció a l’arribada, el 29 de gener de 1909: «Ha tornat 
del seu viatge alrededor del món nostre bon amich el celebrat amich escenògraf 
don Olegari Junyent. / No cal dir el plaer qu’hem sentit al abrassarlo després de 
prop d’un any d’ausencia y l’interès ab que esperem els fruyts que la seva llarga 
excursió pels països més pintorescos de la terra ha de donar al art que ab tan èxit 
cultiva el nostre estimat amich».48 Just abans de la notícia de l’arribada, Il·lustració 
Catalana ja publica algun fruit del viatge: en concret, uns dibuixos sobre el Nadal 
a Winnipeg.49

L’impacte del viatge, de les aquarel·les i dibuixos, de tota producció entre els amics 
d’Oleguer Junyent fou tan gran, que el van convèncer d’organitzar-ne, només un 
mes després de l’aterratge, una exposició a la sala Faianç Català (figura 6). A inicis 
de març l’exhibició s’inaugurà amb un notable èxit de públic i crítica. Hi exposà 
dibuixos i aquarel·les, però també còpies en paper de les seves fotografies, com es 
pot veure en la fotografia que va fer Adolf Mas publicada a Il·lustració Catalana50 
al costat d’una crònica de l’exposició, en què lamentaven la dispersió que experi-
mentaria aquell corpus artístic per les moltes adquisicions que estava tenint; com 
es pot llegir en el breu que publica L’Esquella i que data la inauguració de l’expo-
sició: «Ahir, dijous, va obrir-se, en el Faians Català (Granvia, 615) una esplèndida 
exposició de dibuixos, fotografias, acuarelas, y estudis al oli, obras del reputat ar-
tista escenògraf Olaguer Junyent, resultat del seu magnífich viatge, una complerta 
volta al món, que l’ha tingut vora d’un any allunyat de nosaltres».51 Les còpies en 
paper al gelatinobromur, tretes dels negatius estereoscòpics de vidre de format 4,5 
× 10,7 cm, van ser fetes pel taller d’Adolf Mas, fotògraf molt relacionat amb el 
món artístic de Barcelona i conegut, de ben segur, d’Oleguer Junyent.52 L’atenció 
dels mitjans és constant, i si el 14 de març una nova crítica de l’exposició apareix 
a Il·lustració Catalana53 i l’encimbella entre els artistes que han sortit a recórrer 
món, el dia 19 la crítica elogiosa és de La Vanguardia.54

Com a acte de reconeixement s’organitza un dinar a la Maison Dorée en homenat-
ge a l’artista escenògraf per celebrar el seu retorn i l’èxit de l’exposició,55 que també 
immortalitza el fotògraf Adolf Mas. Alguns dels sentiments despertats els recollirà 
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el mateix Junyent en el text del llibre que està escrivint: «vareig acabar per creure 
qu’havia fet una cosa tan inútil pera’ls demés com pera mi mateix, fins al dia en 
que la reunió d’una exposició al Fayans Català (més per exigència d’amistat dels 
qu’havían rebut els meus estudis de viatge que per desitx personal meu) me dexà 
entreveure la curiositat despertada per els exotismes que jo havia fixat lleugera-
ment en les tauletes y fulles de paper, ab ploma, llapis o colors. Les fotografies, ab 
la sinceritat inflexible del objectiu, encengueren el dalit de viatge en més de quatre 
qu’a hores d’ara seguexen els interminables camins del Món...».56 L’exposició es 
tancà el darrer dia de març,57 i no és fins al mes de desembre que trobem noves 
notícies sobre el viatge: el dia 13 La Vanguardia diu que s’ha editat una col·lecció 
de postals sobre la volta al món de Junyent,58 i el dia 18 explica que a l’Ateneu Bar-
celonès es durà a terme una projecció de les fotografies que l’escenògraf va fer en 
el viatge, comentades pel fotògraf Adolf Mas.59

Durant el viatge, Oleguer Junyent va anar enviant apunts i dibuixos a coneguts 
seus, i també a la revista L’Esquella, de manera que el seu retorn era esperat amb 
delectació per poder contemplar la resta de la seva producció, com ell mateix ex-

Fig. 7. Anunci a Il·lustració Catalana núm, 361, 8-5-1910, p. 300. Apareix la fotografia d’auto-
ria inconcreta publicada a la pàgina 204 del llibre Roda’l món y torna al Born.
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plica a la darrera pàgina del llibre.60 En arribar, es troba editat amb alguns dels seus 
dibuixos l’almanac de L’Esquella per a aquell mateix any 190961 amb el títol «La 
meva volta al món. Impressions d’un viatge», en què publiquen dibuixos d’Una 
festa al Caire, Un arabe contant rondalles als turistes i Com matem les hores a 
bordo.

La revista Il·lustració Catalana inicia la publicació del llibre Roda’l món y torna 
al Born en forma de fulletó i amb gran èxit, tal com es recorda en el davantal del 
primer número de l’any 1910: «[...] èxits extraordinaris. / També l’ha tingut la pu-
blicació del nostre folleti la «Volta al món» per en Junyent, que anem donant quasi 
sense interrupció y seguirem en el número que vé, tenint ne d’altres en preparació, 
sumament interessants, que publicarem immediatament».62 A partir del maig es 
dona per acabada la publicació del text, i es recomana als subscriptors que tinguin 
cura a l’hora d’enquadernar els diversos fulletons amb les cobertes especials que 
s’han fet per a l’ocasió.63 I fins al setembre hi anirà apareixent publicitat del lli-
bre, acompanyada de fotografies exòtiques (figura 7). Fins i tot, Il·lustració dedica 
una portada a la reproducció d’una caricatura d’Oleguer Junyent feta per Josep 
Bagaria, on se’l mostra davant del Fuji-Yama japonès.64 L’èxit del llibre il·lustrat 
és gran, i el 12 de maig La Vanguardia li dedica una crítica força positiva, alhora 
que recorda la presència de la tasca fotogràfica en el viatger: «Apuntes á pluma, á 
lápiz, á la aguada y en colores; clisés fotográficos sin cuento, llenaron las maletas 
de Junyent, el cual regresó habiendo fijado la imagen de las cosas más estupendas 
del mundo antiguo y del mundo nuevo».65 El tarannà viatger d’Oleguer Junyent 
va continuar al llarg de la seva vida i li serví per fer noves exposicions d’apunts de 
viatge, ara sense la presència de la fotografia. El maig de 1917, per exemple, «A les 
Galeries Laietanes el gran escenògraf Olaguer Junyent exposa una munió de notes 
recollides en els seus llargs i seguits viatges».66

El nom d’Oleguer Junyent va quedar associat durant molt de temps a la dita que 
dona nom al seu llibre, i l’àmbit artístic barceloní anotava a cada ocasió el lligam 
de les seves accions amb el viatge. Per exemple, quan fa decoracions i attrezzos 
operístics de l’òpera Lakmé, on actua Maria Barrientos, «citaremos el hecho de 
haber sido confeccionados todos sus trajes con telas y cachemires traídas de la 
India, en donde fueron adquiridas por el artista señor Junyent durante su viaje 
alrededor del Mundo. No fuera, pues, posible una mayor riqueza ni una más 
ajustada propiedad en la representación de su personaje escénico,67 o quan fa 
una nova exposició pictòrica l’any 1924, la crítica encara en parla: «Per a mi en 



71

Junyent quan va donar la seva famosa volta al món, en passar per la Índia tingué 
tractes amb algun faquir, el qual li digué alguna fórmula cabalística per a donar 
força a les pintures; d’altra manera no es comprèn que puguin tenir tanta vivor i 
tanta solidesa com tenen».68

Més fotografies d’Oleguer Junyent
El fons fotogràfic del viatge va quedar guardat a l’estudi d’Oleguer Junyent, i va 

ser l’any 2014 que va arribar a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, fruit de la cessió en 
comodat del seu nebot nét. El conjunt estava perfectament guardat en unes caixes 
de fusta amb guies per a cada placa, normals a l’època per guardar les col·leccions 
de positius estereoscòpics sobre vidre, de manera que el dany causat pel pas del 
temps i les variacions termohigromètriques va ser mínim. Amb aquest material, 
va ingressar a l’arxiu un conjunt important de plaques positives i negatives este-
reoscòpiques de format 6 × 13 cm, corresponent a altres fotografies de viatges de 
l’inquiet Junyent. Hi ha un interessant aplec d’imatges d’Alemanya, segurament 
dels diferents viatges que va anar fent des del premi de l’any 1901, juntament amb 
algunes plaques d’altres localitzacions europees. 

Són singulars dins el seu fons les fotografies de Mallorca, illa amb la qual va tenir 
una relació estreta i on va establir el seu refugi, en concret al poble de Llucalcari 
l’any 1919, com recorda Joan Sacs.69 Junyent hi viatja en diverses ocasions amb an-
terioritat a aquesta data, com es pot deduir per les fotografies que publica a Il·lus-
tració Catalana. El desembre de 1912 hi trobarem tres fotografies publicades;70 el 
febrer de 1913 publica tres imatges més en un article on es parla de la relació de 
Rusiñol, el poeta Costa i Llobera i ell mateix amb l’illa, on es fa constar el treball 
fotogràfic d’Oleguer dient «Végin, sino, els nostres llegidors, les bellíssimes repro-
duccions fotográfiques que ha fet d’alguns encontorns d’aquella illa el nostre estimat 
colaborador senyor Junyent y que reproduhim en aquestes planes».71 El setembre 
de 1915 publica a la mateixa revista altres fotografies fruit de les excursions que 
de Mallorca estant fa amb Ramon Casas, Charles Deering i Miquel Utrillo (figura 
8),72 una de les quals mostra el pintor Casas i el propietari del Palau Maricel de 
Sitges, Charles Deering, sota el tendal del iot, fotografia que va esdevenir força 
coneguda i recorrent en les biografies del pintor. 

La tasca fotogràfica de Junyent sobre Mallorca és constatable en dues publica-
cions més, aplecs de fotografies fetes per mostrar l’encant de l’illa de la calma. 
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El primer, Mallorca. Fotografías de la Illa Daurada, indica que són imatges «re-
picoladas por Olegario Junyent» entre fotografies de Bastard, Dot, Vidal, Mas i 
Junyent. Aquest llibre d’imatges, amb un text introductori del seu nebot Albert 
Junyent i Quinquer i un colofó de Josep Maria Junoy Muns en forma de cal·li-
grama, era anunciat a la premsa l’any 1926, la qual cosa ens acosta a la seva data 
de publicació, que no figura en el llibre. L’altre és el que va fer Juan B. Enseñat 
per a la Biblioteca de Turismo de la Sociedad de Atracción de Forasteros, text 
publicat en el volum XII (gener de 1928), i conté fotografies de Junyent, l’Ar-
xiu Mas i Antonietti. Les imatges publicades són poques respecte del total de 
fotografies sobre Mallorca, entre les quals hi ha unes interessants plaques que 
mostren l’estreta relació de l’escenògraf amb Francesc Cambó, el polític i col·lec-
cionista, preses al jardí de la casa de Llucalcari, tots dos asseguts entorn d’una 
taula, qui sap si preparant algun viatge amb el vaixell de Cambó, el Catalònia, 
per la Mediterrània.73

Fig. 8. Ramon Casas i Charles Deering d’excursió per Mallorca, 1915. Foto: Oleguer Junyent. 
Col·lecció Armengol Junyent. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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El fons d’Oleguer Junyent cedit a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona es completa 
amb una interessant col·lecció de plaques positives en color, autocroms de format 
6 × 13 cm que semblen estudis de retrat o de vestits, amb altres vistes de localit-
zacions, com ara Banyuls de la Marenda o el mateix taller de l’artista, al carrer de 
Bonavista (figura 9). La seva autoria és dubtosa, i han estat atribuïts a Junyent 
per la localització de la troballa, pel gust estètic i diletant que mostren i perquè 
contenen fotografies de Marià Recolons i la seva família molt similars a altres re-
trats familiars, reconeguts pels descendents de l’escenògraf com a propis, fets en 
negatius de 6 × 13 cm. El conjunt és de 227 plaques elaborades entre 1914 i 1915, 
segons la inscripció que apareix en alguns segells del paper protector que encapsula 
els autocroms. 

La faceta col·leccionista del nostre personatge, glossada ja l’any 1915 a Il·lustració 
Catalana,74 queda documentada a bastament en els dos articles anteriors de la pre-
sent publicació. De ben segur, el tarannà viatger de Junyent el va ajudar a reunir 
una col·lecció important i a compartir aquesta afició amb altres prohoms de la 
cultura del país.

Fig. 9. Estudi d’Oleguer Junyent. Cap al 1915. Autochrom. Foto: Oleguer Junyent.  
Col·lecció Armengol Junyent. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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NOTES
1.  L’Esquella de la Torratxa, núm. 1622, 28 gener 1910, p. 50. La Societat del Born es va fundar «l’any 59, ab 

el sol propòsit de constituir la cort den Carnestoltes y de fer ball el restant de l’any».
2.  SACS, J. «Oleguer Junyent o la felicitat». Mirador, núm. 24, 11 juliol 1929, p. 7; MIRALLES, F. Oleguer 

Junyent. Barcelona: Cetir Centre Mèdic, 1994, p. 10.
3.  «En 1898, quan Junyent tenia 21 anys, Soler i Rovirosa delegà al seu deixeble un encàrrec que no li era pos-

sible enllestir a l’hora necessària. Aquesta feina valgué a Junyent unes 1000 pessetes, les quals desprengué 
en un viatge per Espanya, viatge que durà tres mesos. Fou una escapada fecunda. No solament Junyent 
badà molt i molt profitosament, sinó que, treballador de mena, fixà el més punyent de les seves visions 
exòtiques en una sèrie de notes a l’oli i a l’aquarel·la que foren una revelació quan l’artista les exhibí en el 
salonet d’exposicions que el diari La Vanguardia tenia a la Rambla dels Ocells, junt al magatzem El Siglo.» 
SACS, J. "Oleguer Junyent o la felicitat". Mirador, núm. 24, 11 juliol 1929, p. 7.

4.  «Passejant per Espanya. Tipos de Burgos». La Esquella de la Torratxa, núm. 1037, 25 novembre 1898, 
p. 773; «Passejant per Espanya. Astúries. Ball muntanyès». La Esquella de la Torratxa, núm. 1038, 2 de-
sembre 1898, p. 789; «Passejant per Espanya. Gent de León». La Esquella de la Torratxa, núm. 1039, 20 
desembre 1898, p. 805. 

5.  «Hoy queda abierta en el Salón de LA VANGUARDIA una notable exposición de estudios del joven 
artista don Olegario Junyent. Trátase de una colección de monumentos, paisajes, notas de color y tipos de 
diferentes puntos de Asturias, León, las Castillas y Cataluña al óleo, á la acuarela, la gouache ó á la pluma, 
notables por el brío de la factura, la brillantez de la entonación, la firmeza del dibujo y el sentimiento pic-
tórico que se advierte en cada uno de los números de la colección». La Vanguardia (14 febrer 1899), p. 2.

6.  Una notícia a La Vanguardia proporciona informació interessant sobre el personatge, alhora que el posi-
ciona a la ciutat de la llum en una data un pèl anterior: «El apellido Junyent tiene en Barcelona destellos de 
popularidad, debidos al simpático industrial de la calle del Rech que en compañía del malogrado Rosendo 
Arús organizaba treinta y cinco años atrás las fiestas carnavalescas del Borne, bajo el lema de Filantropía y 
Diversió que brillaba en la enseña de la Sociedad. / Hijos del inolvidable Presidente de aquella expansiva 
asociación, son los distinguidos artistas don Sebastián y don Olegario, jóvenes ambos dotados de verda-
dero talento y llamados á ocupar un sitio distinguido entre la pléyade de nuestros pintores. / Conozco 
personalmente á Olegario, que siente y cultiva el arte decorativo, apunta además con gran facilidad y pre-
cisión y tiene el garbo y la sangre de los verdaderos caricaturistas. Actualmente se encuentra en París, en 
donde se propone luchar, deseoso de franquearse un camino, que conseguirá sin duda, pues sóbranle para 
ello alientos, arranque y condiciones de todas clases» La Vanguardia (10 desembre 1899), p. 2.

7.  «Croquis parisenchs». La Esquella de la Torratxa, núm. 1123, 20 juliol 1900, p. 457; «Notes parisenques». 
La Esquella de la Torratxa, núm. 1136, 19 octubre 1900, p. 655. 

8.  «El 1902, el 1904, el 1905, el 1906, el 1907 [...] cada any no pot faltar-hi la participació d’Oleguer Junyent, 
en general amb la reproducció d’aquarel·les de temes de viatges, que havia realitzat tombant per tot el món 
–potser en aquell moment encara només n’havia vist la meitat– i de figurins i projectes escenogràfics.» 
MIRALLES, F. Oleguer Junyent, 1994, p. 22.

9.  «Seria vers 1902 quan féu el viatge d’Itàlia, tota la Itàlia, de cap a peus, junt amb l’escultor rus Skilter. En 
arribar a Venècia es troba amb un telegrama del president del Cercle del Liceu, el senyor Milá i Pi, el de 
la popular pedregada, que li demanava de prendre part a un concurs d’escenografia wagneriana. Ja em 
teniu el nostre artista tornant a París i a Barcelona, posant-se a la tasca i guanyant el concurs, el qual li 
proporciona 4.000 pessetes netes i un viatge a Bayreuth. Aquest viatge li revela les belleses d’Alemanya, 
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i, en tornar a Barcelona, l’obsessió d’Alemanya és tan gran que decideix despendre les 4.000 pessetes del 
concurs en una llarga exploració artística d’aquella terra. Aquesta exploració la fa en companyia del rus 
Skilter.» SACS, J. «Oleguer Junyent o la felicitat», II i darrer. Mirador, núm. 25, 18 juliol 1929, p. 7.

10.  Joan Sacs atribueix el fet a un missatge del president del Liceu.
11.  «En el concurso abierto por la Sociedad del Gran Teatro del Liceo entre los escenógrafos barceloneses 

para la pintura del decorado de la ópera –El ocaso de los Dioses–, con que ha de inaugurarse la próxima 
temporada, se presentaron cinco proposiciones, brillando en todas ellas inspiración artística muy esti-
mable. / La junta de gobierno, después de detenido examen, ha optado por los proyectos de don Félix 
Urgellés y don Olegario Junyent, encargando á ambos señores, en combinación, dicho decorado y con-
signando en acta su agradecimiento á los demás señores por los trabajos presentados.» La Vanguardia 
(21 juliol 1901), p. 2.

12.  «Han salido para Bayreuth los pintores escenógrafos señores Urgellés y Junyent, acompañados del ofi-
cial electricista encargado de los juegos de luz del escenario durante el próximo año teatral, al objeto de 
asistir á las representaciones de la «Tetralogía» y del «Parsifal», de Wagner, que se dan en la actualidad en 
aquella población. Dichos señores van como delegados de la Junta de gobierno del Teatro Liceo y de la 
empresa.» La Vanguardia (27 juliol 1901), p. 2.

13.   «En el expreso de Francia ha regresado del extranjero el activo empresario del Liceo, señor Bernis. Entre 
otras capitales, ha visitado Viena y Bayreuth, asistiendo en la última, junto con los escenógrafos señores 
Urgellés y Junyent, á la representación de “El ocaso de los dioses”, de Wagner. / El director del teatro de 
Bayreuth, haciendo una especial excepción, dispuso que al siguiente día de la representación se colocara 
de nuevo todo el decorado de aquella obra, para que nuestros escenógrafos y el jefe de la electricidad 
pudieran conocer hasta los menores detalles, la complicada maquinaria y todos los cambios de luces por 
medio de la electricidad. / El señor Bernis abriga la confianza de que será provechoso el viaje á Bayreuth, 
porque contribuirá á que sea puesta en escena la obra wagneriana con arreglo a su importancia artística.» 
La Vanguardia (5 agost 1901), p. 3.

14.  La Esquella de la Torratxa, núm. 1193, 22 novembre 1901, p. 777.
15.  «Hoy, en el expreso de Francia, marchará a Bélgica, donde permanecerá una temporada, el joven pintor 

escenógrafo don Olegario Junyent.» La Vanguardia (25 març 1902), p. 2.
16.  Entre altres decoracions, a la premsa es pot resseguir el seu treball per a l’òpera Cristoforo Colombo, 

d’Alberto Franchetti (novembre del 1902); la Walkiria, de Wagner (gener del 1903); fa el cartell per a un 
festival musical al Gran Teatre del dia 28 de gener de 1904; per a l’òpera Louise, de Gustave Charpentier 
(abril del 1904); Thais, de Massenet (gener del 1905); Tannhäuser, de Wagner (desembre del 1907); Els 
mestres cantors de Nuremberg, de Wagner (febrer del 1908). La presència de Junyent en altres teatres 
és també notable: al Teatre Íntim (decoracions per a El barber de Sevilla i La Margarideta el novembre 
de 1903, L’ordinari Henschel el desembre de 1903 o Els teixidors de Silèsia el gener de 1904); al Teatre 
Eldorado amb l’obra de Charles Gounod Philémon i Baucis, el maig de 1905; al Teatre Principal, amb 
El comte Arnau, amb música d’Enric Morera i lletra de Josep Carner (novembre del 1905); La presó de 
Lleida, d’Adrià Gual, amb música de Pahissa (març del 1906); Fra Garí, de Xavier Viura, amb música 
d’Enric Morera (abril del 1906); La santa espina, amb música d’Enric Morera i lletra d’Àngel Guimerà 
(gener del 1907); Hansel i Gretel, traducció de Maragall i Ribera i música de Huperding (abril del 1907); 
o al Teatre Tívoli amb la comèdia Barcelona és bona si la bossa sona el gener de 1908.

17.  L’octubre de 1902 forma part del jurat d’una gran cavalcada commemorativa (La Vanguardia, 4 octubre 
1902, p. 2); fa decoracions per a un festival musical al Palau de Belles Arts (La Vanguardia, 28 maig 1903, 
p. 7); el febrer de 1904 forma part del jurat d’un concurs d’aprenents al costat d’artistes com Gaudí, Mas-
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riera, Llimona, Rigol i Utrillo (La Vanguardia, 7 febrer 1904, p. 3); el setembre de 1904 se li encarrega 
l’organització d’una partida d’escacs vivent durant la festa del Coso Blanco (La Vanguardia, 20 setembre 
1904, p. 24; La Vanguardia, 29 setembre 1904, p. 7); i porta la direcció de la sala d’escenografia i la deco-
ració de les sales d’Alemanya a la V Exposició Internacional d’Art, que se celebra al Palau de Belles Arts 
l’abril de 1907 (La Vanguardia, 27 abril 1907, p. 7), així com la decoració per a una funció de teatre de 
l’artista francesa Silvain al mateix Palau (La Vanguardia, 3 setembre 1907, p. 2).

18.  El més de maig forma part de la comissió d’escenògrafs que intervé en les festes d’homenatge a Àngel 
Guimerà (La Vanguardia, 28 maig 1909, p. 10); el gener de 1910 és membre de la comissió d’habilitació 
de locals per a l’Exposició de Dibuixos i Retrats (La Vanguardia, 11 gener 1910, p. 4); el 27 de març 
s’inaugura al Liceu El vaixell fantasma, de Wagner, amb decoracions i jocs de llum (La Vanguardia, 26 
març 1910, p. 4); el mes de juny forma part del jurat del concurs de la «reina dels mercats» (La Vanguar-
dia, 2 juny 1910, p. 4) i decora la carrossa que amb el nom de Roda’l món y torna al Born munta el mercat 
homònim per a la cavalcada del mes de juny (La Vanguardia, 17 juny 1910, p. 2); el novembre intervé 
com a jurat d’un concurs per a parades de venda de flors al passeig de Gràcia (La Vanguardia, 16 novem-
bre 1910, p. 3); el gener de 1911 s’incorpora a la Comissió de Preparació de la VI Exposició Internacional 
d’Art, en els apartats de decoració de locals i de festes (La Vanguardia, 19 gener 1911, p. 6), però també 
és buscat per assessorar en concursos menors, com el del ball de la Mútua de Sastres La Confianza (La 
Vanguardia, 29 febrer 1911, p. 10) o el d’ornamentació dels aparadors de la Rambla (La Vanguardia, 20 
desembre 1912, p. 5). Participa en l’ornamentació de la Casa de la Caritat en motiu de la visita de la reina 
Isabel (La Vanguardia, 20 juliol 1912, p. 2) i en la del Palau de la Música Catalana en motiu de la Festa 
Hel·lènica, organitzada per la Casa de Família (La Vanguardia, 12 abril 1913, p. 11).

19.  SACS, J. «Oleguer Junyent o la felicitat». II i darrer. Mirador, núm. 25, 18 juliol 1929, p. 7.
20.   La Vanguardia (9 maig 1913), p. 4; La Vanguardia (5 juliol 1913), p. 6.
21.   «Vérascope Taxiphote Glyphoscope. Catalogue». París, 1912, sp. 
22.  Per a la realització de còpies en paper, la marca venia també uns enginys d’ampliació: «C’est qu’en effet 

aucun agrandissement sur papier, quelles qu’en soient la beauté et la grandeur, ne peut rivaliser avec les 
petites vues stéréoscopiques sur verre qui sont si faciles d’obtenir et dont le prix de revient, lorsqu’on les 
fait soi-mème, est de 10 centiomes. Cependant, certains amateurs regrettent de ne pouvoir obtenir di-
rectement avec le Vérascope des épreuves sur papier d’un format suffisant por être collées sur un album. 
C’est pour eux que nous avons crée nos cônes d’agrandissement à reglage fixe, qui permettent d’obtenir 
presque instantanément sur papier ou sur verre des épreuves positives du format 8½ × 10 (format dit 
normal pour projection), 12 × 12, 18 × 18, etc.)». «Vérascope Taxiphote Glyphoscope. Catalogue». París, 
1912, p. 1-2.

23.  Patentat el 1903 i difós el 1907, el nou procediment aportava el color natural a la fotografia, i la casa 
Richard adaptà la seva mítica Vérascope per poder fer estereoscòpia en color: «L’innovation la plus 
sensationnelle qui ait été faite depuis longtemps dans les plaques photographiques est certainement la 
fabrication des laques autochromes. Dés leur apparition, le Vérascope Richard s’est adapté à leur emploi; 
pour cela, il a suffi de bien peu chose: agencer un dispositif pour mettre les écrans jaunes indispensables 
à la Photographie des Coleurs, et modifier légèrement le magasin pour qu’il puisse recevoir des porte-
plaque plus épais que ceux employés habituellement; tout cela peut se faire très rapidement à tous les 
Vérascopes existents». «Vérascope Taxiphote Glyphoscope. Catalogue». París, 1912, p. 20.

24.  En el capítol sobre «las positivas sobre cristal y sobre película para proyección, estereoscopia y ornamen-
tación», Namias parla concretament de la coloració de les plaques tot dient: «Aunque las tintas morenas, 
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y aún la sepia, púrpura, y roja puedan ser obtenidas, por lo general, en las placas para positivas, modi-
ficando la exposición y el desarrollo, como ya se ha dicho, sin embargo, sucede que la mayor variedad 
de tonos, y de los tonos más vivos, solo pueden obtenerse con el virado a los ferrocianuros metálicos». 
NAMIAS, R. Manual práctico de fotografía. 1912, p. 552. 

25.  Les capses de plaques ILFORD Lantern Plates per a còpies per contacte, presents entre les que Junyent 
emprava, aportaven informació sobre la coloració segons el temps d’exposició: «A green tone is an indi-
cation of under exposure, and a very red tone over exposure. On completion, if the colour is not what is 
desired, it can be modified in the Alpha or any other toning bath»; o bé, en el cas de les plaques Gasligth: 
«warner tones may be obtained by increasing the exposure and adding more Bromide to the developer».

26.   JUNYENT, O. Egipto. Impresiones artísticas de un escenógrafo. U.E.H.A., s/d, p. 13-14.
27.  Egipto. Impresiones artísticas de un escenógrafo, p. 11.
28. La Esquella de la Torratxa, núm. 1525, 20 març 1908, p. 202.
29. Vegeu: Fotògrafs viatgers (1876-1936). L’àlbum d’Ulisses. Barcelona, 2012. 
30.  JACOBSON, K. Odalisques & Arabesques. Orientalist Photography 1839-1925. Londres: Quaritch, 

2007. Descriu que el fotògraf Gabriel Lékégian, un dels que té moltes fotografies reproduïdes al llibre, 
«was located across from the popular Stepherd’s Hotel in Cairo» (p. 249), o Antonio Beato «having a 
studio on the rue de Mouski near Shepherd’s Hotel in Cairo» (p. 208).

31.  Les imatges del Gezira Palace al Caire, a la pàgina 88, o de l’Hotel Continental a Port Saïd, a la pàgina 
92, provenen de postals.

32.  V egeu http://wiki.fibis.org/index.php?title=Clifton_%26_Co,_Photographers_(Bombay) Harry: Clifton 
Soundy (1863-1922) va treballar primer amb el taller Bourne & Shepherd, i fou més tard també editor 
de postals.

33.  V egeu http://www.luminous-lint.com/app/photographer/William_Louis_Henry__Skeen/A/.
34.  La Esfera, núm. 173, 21 abril 1917.
35.  JUNYENT, O. Roda’l món y torna al Born, Ilustració Catalana, 1910, p. 200.
36.  V egeu http://www.pem.org/library/blog/?p=8055. Parla de Charles Frederick Gammon com del 

superintendent de l’American Bible Society per al nord-est de la Xina a l’inici del segle XX. Fa l’àlbum 
Souvenir Album of China Including Four Hundred and Fifty Original Photographs (Denniston & Su-
llivan, Shangai, 1908).

37.  TITUS, F. Old Beijing: Postcards from the Imperial City. Tuttle Publishing, 2016.
38.  VEGA, C. Lógicas turísticas de la fotografía. Madrid: Cátedra, 2011, p. 147.
39.  Roda’l món , p. 161.
40.    Roda’l món , p. 243.
41.  Roda’l món , p. 255.
42.  Roda’l món , p. 305.
43.  Existia en aquesta època la Stereo Brownie 2 de Kodak, però els negatius resultants eren de format molt 

més gran. No s’ha trobat tampoc cap càmera estereoscòpica a l’estudi d’Oleguer Junyent.
44.  Roda’l món , p. 16.
45.  Aquesta nomenclatura és explicada a: GARCÍA RAMON, M. D.; LUNA, A.; RIUDOR, Ll.; ZUS-

MAN, P. «Roda el món i torna al Born: geografies imaginàries dels viatgers catalans al Caire (1889-
1934)». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 60, 2005, p. 71-85.

46.  Egipto. Impresiones artísticas de un escenógrafo, p. 30-31.
47.  La Esquella de la Torratxa, núm. 1558, 6 novembre 1908, p. 725.
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48.  La Esquella de la Torratxa, núm. 1570, 29 gener 1909, p. 75.
49.  Ilustració Catalana, núm. 294, 17 gener 1909, p. 37.
50.  Ilustració Catalana, núm. 301, 7 març 1909, p. 237-242. «EL VIATGE Y L’EXPOSlCIO D’EN JU-

NYENT. Tan bon punt s’ha exposat al públich el conjunt d’estudis recullits, com ha aparegut en els qua-
drets el lletreret de venut; tanta ha sigut la gran curiositat del nostre públich, qu’ha volgut acompanyar 
les petjades del nostre artista y viatger, adquirint els recorts fixats en un full de paper, en un cartró, ó en 
qualsevulga tros de superfície en la que’l llapis ó’l color hi podían fer presa.» En l’article hi apareix, a més, 
la reproducció de vuit dibuixos del viatge. La portada del número mostra el reconeixement a Junyent 
imprimint el retrat que li va fer Ramon Casas.

51.  La Esquella de la Torratxa, 5 març 1909, p. 158. 
52.  De fet, a l’actual Arxiu Mas es conserven els negatius que Oleguer Junyent va fer en la volta al món, 

i anotades als llibres de registre com a «Col·lecció Junyent» hi figuren 374 plaques de 4,5 × 10,7 cm. 
Aquests negatius corresponen exactament als positius sobre vidre que guardava l’autor i que foren cedits 
en comodat pel seu descendent a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona l’any 2014, així com als positius que 
guardava l’artista en les carpetes on recollia informació sobre geografies diverses, ara adherits en fulls 
agrupats per països, i en el dors dels quals es pot observar el tampó de Photographic Studio Mas.

53.   Ilustració Catalana, núm. 302, 14 març 1909, p. 252-253. «El cas Junyent es gayrebé insolit entre nosal-
tres. Circunstancies diverses fan que’ls artistes pugan fer tan sols escapatories a Europa de tant en tant; 
alguns, pochs, s’han allargat fins a América: l’Utrillo, en Cussachs, suara l’Anton Utrillo, en Tasso, que 
va quedarshi, en Blay, y parem de comptar. / Qu’hajan fet la volta al món no mes conech al arquitecte 
Miquelerena, quan va anar a Xicago per l’Exposició Universal, y en Junyent.»

54.  La Vanguardia (19 març 1909), p. 6. 
55.  Ilustració Catalana, núm. 303, 21 març 1909, p. 259; La Vanguardia (19 març 1909), p. 3: «Ha sido ob-

sequiado con un banquete, por amigos y admiradores, el pintor escenógrafo don Olegario Junyent. / Al 
final, buen número de los presentes alzaron la copa brindando por el festejado, el cual agradeció á todos 
el obsequio con que se le había distinguido». 

56.  Roda’l món, p. 388. 
57.  La Vanguardia (30 març 1909), p. 4.
58.  La Vanguardia (13 desembre 1909), p. 6.
59.  La Vanguardia (18 desembre 1909), p. 3.
60.  Vegeu la nota 56.
61.  Almanach pera 1909 La Esquella de la Torratxa, 1909, p. 118.
62.  Ilustració Catalana, núm. 343, 2 gener 1910, p. 2.
63.  Ilustració Catalana, núm. 361, 8 maig 1910, p. 297. «ELS SUSCRÍPTORS que vulguin enquadernar 

Roda’l món y torna al Born, l’interessant viatje de l’Olaguer Junyent que acabem de publicar, ab les tapes 
especiáls que s’han fet per aquest llibre, deuen portar tos los folletins en bon estat a aquesta Adminis-
trado qui cuydara de que’s relliguin ab la cura que requereix una obra com aquesta, per qual motiu ha 
encarregat aquesta feyna a una sola casa, exclusiva pera enquadernarla ab les tapes fetes exprofés. Reco-
manem molt cuydado ab les plechs de l’obra. per no existir sobrants per cambiar. -Les tapes especiáls y 
l’enquadernació de cada volum. val 3’50 pessetes».

64.  Ilustració Catalana, núm. 363, 22 maig 1910, portada.
65.  La Vanguardia (12 maig 1910), p. 6. «Roda’l món y torna al Born, dice un antiguo adagio catalán. Y éste 

es el título puesto por Olegario Junyent al tomo que acaba de editar, con gran lujo y profusión de graba-
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dos, La Ilustració Catalana. / El distinguido pintor escenógrafo, como los lectores saben, realizó última-
mente un viaje alrededor de la tierra, saliendo en dirección á Oriente por el istmo de Suez y regresando 
por Poniente, desde los Estados Unidos. El principal objetivo de este viaje fue, como es de suponer, la 
visita de las grandes ruinas monumentales, de los templos famosos, de los panoramas soberbios que ofre-
cen interés desde el punto de vista especial de la escenografía, cultivada con tanta fortuna por Junyent.
La cosecha artística recogida durante tan larga peregrinación (Egipto, India, China, Corea, Japón, Ma-
dagascar, Australia, Canadá, Estados Unidos) no pudo ser más copiosa y ocasión tuvo de admirarla 
nuestro público en el Fayans Cátala. Apuntes á pluma, á lápiz, á la aguada y en colores; clisés fotográficos 
sin cuento, llenaron las maletas de Junyent, el cual regresó habiendo fijado la imagen de las cosas más 
estupendas del mundo antiguo y del mundo nuevo: desde las ruinas de Tebas, con sus templos cuatro ó 
cinco veces milenarios, y las cuevas labradas de Ellora y Elefanta en la India, donde dice la leyenda que se 
esconde, viviente, el profeta Elías, hasta las cumbres del Himalaya, y las calles de Sidney y Melbourne, y 
las cataratas del Niágara y los rasca-cielos de Chicago y Nueva-York. / Todo eso desfila por las páginas 
del libro, escrito con el desenfado de una amena conversación, ilustrado con tal abundancia de dibujos 
ó fotografías, que vienen á salir á más de cuatro por página; contando que el volumen tiene unas 380. 
Véase si vale la pena dar un vistazo á la publicación que acaba de aparecer en las vitrinas de las librerías, 
haciendo honor á la actividad literaria y artística de Barcelona. / C. C.»

66.  L’Esquella de la Torratxa, núm. 2004, 25 maig 1917, p. 415.
67.  La Vanguardia (8 abril 1915), p. 9. 
68.  «Xerrameques artístiques. L’Olaguer Junyent a las Layetanas». L’Esquella de la Torratxa, núm. 2382, 30 

octubre 1924, p. 685. 
69.  SACS, J. «Oleguer Junyent o la felicitat». II i darrer. Mirador, núm. 25, 18 juliol 1929, p. 7.
70.  «Mallorca. Costums pageses». Ilustració Catalana, núm. 497, 15 desembre 1912, p. 663; «Mallorca. Cas-

tell del Rei, prop de Pollença. Fotografies preses per Olaguer Junyent en son últim viatge per l’illa». 
Ilustració Catalana, núm. 498, 22 desembre 1912, p. 680, 2 fotografies. 

71.  «Formentor. Cap de Catalunya»; «Pollença. Cala Sant Vicenç»; «Lo pi de Formentor». Ilustració Cata-
lana, núm. 505, 9 febrer 1913, p. 102-103.

72.  La Vanguardia (29 juliol 1915), p. 6, dona la notícia que són a l’illa. «Una excursió a Mallorca en el yatch 
del pintor Casas». Ilustració Catalana, núm. 641, 19 setembre 1915, p. 564-565. 

73.  CAMBÓ, F. Memòries (1876-1936). Barcelona: Alpha, 1981. Cambó parla en dues ocasions d’Oleguer 
Junyent, i en ambdues estan de viatge. La primera és quan es troben a Bergen l’any 1921 (p. 507) i la 
segona, quan van amb el vaixell de Cambó, el Catalònia, per la costa de Portugal (p. 510).

74.  «Al taller d’en Junyent». Ilustració catalana, núm. 614, 14 març 1915, p. 175-180. 



Francesc Cambó a bord del Catalònia, dibuix al carbó acolorit, Oleguer Junyent, 1932.  
Col·lecció Armengol Junyent.
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Cronologia*

1876 
Neix a Barcelona, descendent d’una família vinculada al món de la festa, en espe-
cial el seu avi, Sebastià Junyent i Comes, l’espardenyer del Born, que a mitjan segle 
XIX fundà una societat recreativa i assentà les bases del Carnaval barceloní.

1890 
Entra a treballar com a aprenent al taller de l’escenògraf Fèlix Urgellès i inicia els estu-
dis artístics a l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, l’Escola de Llotja (1890-1895).

1896 
S’incorpora al taller d’escenografia del 
Gran Teatre del Liceu, dirigit per Francesc 
Soler i Rovirosa, en què té com a mestre 
l’escenògraf Maurici Vilomara.

1899 
Viatja a París. Durant dos anys treballa al 
taller d’escenografia de l’Òpera de París, di-
rigit per Eugène-Louis Carpézat. Estableix 
forts lligams amb els artistes catalans que en 
aquests moments viuen a la capital francesa: 
Nonell, Canals, Anglada i Camarasa, Sun-
yer, Gossé o també Picasso, entre d’altres.

1901 
Guanya el premi de l’Associació Wagne-
riana de Barcelona amb el projecte esceno-
gràfic d’El capvespre dels deus, de Richard 
Wagner, per al Liceu. Emprèn el primer 
viatge a Bayreuth per conèixer de primera 
mà els festivals d’òpera wagneriana.

Retrat d’Oleguer Junyent. Dibuix al carbó. 
Ramon Casas, 1904. Foto: Jordi Calveras. 
Museu Nacional d'Art de Catalunya.

*  Aquesta cronologia parteix del llibre Oleguer Junyent, de Francesc Miralles (Barcelona, 1994).
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1903-1905 
Duu a terme el disseny dels vitralls amb 
temes wagnerians i la decoració de la 
peixera i el rebedor del Cercle del Liceu 
de Barcelona.

1905 
Dirigeix per al Liceu l’escenografia 
d’Els mestres cantaires de Nuremberg, 
de Richard Wagner, i de Thaïs, de Jules 
Massenet, entre d’altres. 

Confecciona, juntament amb Gaspar 
Homar, la decoració per a la Casa Bu-
rés, situada al carrer de Girona canto-
nada amb Ausiàs March de Barcelona.

1908 
Mor prematurament el seu germà Se-
bastià, pintor i il·lustrador, amic i pro-
tector de Pablo Picasso.

Dirigeix l’escenografia del Tannhäuser, de Richard Wagner. 

El 13 de març, acompanyat pel seu amic Marià Recolons, emprèn un llarg viatge 
d’onze mesos al voltant del món. Visiten Egipte, l’Índia, Austràlia, les Filipines, la 
Xina, Corea, el Japó, Canadà i els Estats Units.

1909 
De retorn del viatge, la nova sala del Faianç Català de Barcelona acull una exposi-
ció en què es mostren dibuixos, aquarel·les i fotografies de la volta al món. 

1910 
Publica el famós llibre sobre la volta al món amb el títol Roda el món i torna al 
Born, amb pròleg de Miquel Utrillo. 

Coberta de Roda el món i torna al Born, 1910.
Centre de Documentació i Recerca del Museu 
Frederic Marès.
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1913 
Porta a terme l’escenografia del primer i tercer actes del Parsifal, de Richard Wag-
ner, inspirada en les pintures romàniques del Pirineu català que havien estat des-
cobertes recentment.

1914
Inicia la construcció del seu estudi de pintura al carrer de Bonavista 22, al barri de 
Gràcia, el qual esdevindrà un lloc de reunió i trobada del món artístic i intel·lectual 
de l’època.

1917 
Exposa per primera vegada la seva obra artística a les Galeries Laietanes de Bar-
celona. 

Dirigeix la secció fotogràfica de l’Arxiu Gràfic de l’Exposición Internacional de 
Industrias Eléctricas y General Española de Barcelona.

Escenografia per al Gran Teatre del Liceu de Barcelona del primer i tercer actes de l’òpera 
Parsifal, de Richard Wagner, 1913. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. 
Institut del Teatre.
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1919 
Compra una finca a Llucalcari (Mallorca). Hi farà llargues estades durant tota la 
seva vida. 

Publica el llibre Viaje de un escenógrafo a Egipto, amb text del seu nebot Albert 
Junyent Quinquer.

Per encàrrec de la Junta de Museus de Barcelona, redacta, juntament amb Francesc 
Martorell, l’informe tècnic favorable a l’arrencament de les pintures murals romà-
niques del Pirineu català i el seu trasllat al Museu d’Art de Catalunya.

1923 
Participa a l’exposició inaugural del nou local de les Galeries Dalmau, al passeig de 
Gràcia de Barcelona. 

Organitza la Secció Retrospectiva de l’Exposició Internacional del Moble i Deco-
ració d’Interiors de Barcelona.

Festa recepció a l’estudi d’Oleguer Junyent. D'esquerra a dreta: Anita Aguilar de Llobet, Con-
cepció Callao, Maria Font de la Vall, Maria Junyent, Maria Par Espina, Montserrat Junyent, 
Rafael Moragas, Conxita Badia, Manuel de Falla, Frank Marshall, Oleguer Junyent, Miguelina  
Llobet  i Albert Par, 1926. Fons Armengol Junyent.
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1925 
És nomenat president del Cercle Artístic de Barcelona, càrrec que ocupa fins a 
l’any 1927.

1927 
Publica el llibre Mallorca, fotografías de la «Illa Daurada».

1929 
És nomenat director artístic de l’Exposició Internacional de Barcelona.

1931 
Guanya el primer premi del concurs «Barcelona vista pels seus artistes» amb el 
quadre Tapineria i Corríbia. 

1932 
Guanya el primer premi del Carnaval de Barcelona amb la comparsa Les calderes 
d’en Pere Botero.

Amb el “yatch” Catalònia, del seu amic Francesc Cambó, fa durant els mesos 
d’estiu la travessia per l’Adriàtic, el Jònic i l’Egeu, que repetirà en els propers anys 
en diverses ocasions. 

A partir d’aquest any, comença a exposar la seva obra artística a la Sala Busquets 
de Barcelona.

1933 
Fa els decorats d’El amor brujo, de Manuel de Falla, per al Liceu, la seva darrera 
producció com a escenògraf.

1935 
Mor la seva companya sentimental, Teresa Vidal –germana de la pintora Lluïsa 
Vidal i cunyada de Pau Casals–, amb la qual es casa in articulo mortis.

Amb motiu de la commemoració del quart aniversari de la proclamació de la Re-
pública, dirigeix artísticament la cavalcada organitzada a Barcelona.
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1939-1942/1945-1948 
Al llarg d’aquests anys es dedica bàsicament a la pintura i exposa la seva obra artís-
tica a la Sala Busquets de Barcelona.

1956 
Mor a Barcelona. 

1961
La Junta de Museus de Barcelona organitza, al Palau de la Virreina, una exposició 
d’homenatge a l’artista en què s’exhibeixen obres de la seva col·lecció així com de la 
seva pròpia obra artística. El pròleg del catàleg el va escriure el seu bon amic Josep 
Maria de Sagarra.

›Francesc Cambó al Partenó d'Atenes. Foto: Oleguer Junyent. Col·lecció Armengol Junyent.

Pas de la rua de Carnaval pel passeig de Gràcia de Barcelona amb la comparsa Les calderes d’en 
Pere Botero, d’Oleguer Junyent, 1932. Foto: Sagarra-Torrents. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.





La volta al món. Entre Marsella i Port Saïd, dibuix a tinta, Oleguer Junyent, 1908.  
Col·lecció Armengol Junyent.



Catàleg





Oleguer Junyent,  
col·leccionista 

El Museu Frederic Marès, en la seva missió fonamental d’investigació i pro-
moció del col·leccionisme, mostra la figura d’Oleguer Junyent (1876-1956) 
des de la perspectiva de col·leccionista d’art i la posa en relació amb la de 

Frederic Marès (1893-1991). 

A l’exposició s’hi exhibeix una selecció de les obres més rellevants de la Col·lec-
ció Junyent –encara custodiades pels seus descendents–, en especial d’art medieval 
català, així com les escultures del Museu, majoritàriament romàniques i gòtiques, 
que en algun moment van formar part de la col·lecció. 

Oleguer Junyent i Frederic Marès, artistes ambdós, compartiren el mateix gust 
per certes tipologies de col·leccions, especialment les talles medievals –molt valo-
rades pel mercat de l’art català durant el primer terç del segle XX– i les arquetes. 
D’aquestes últimes, Junyent en va posseir una col·lecció excepcional, composta 
per gairebé tres-cents exemplars. 

Moltes de les peces que van arribar a les mans d’Oleguer Junyent van passar també 
per les de destacats col·leccionistes de l’època, com Lluís Plandiura o Francesc 
Cambó, als quals Junyent proveïa també d’obres per a les seves col·leccions.
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›Oleguer Junyent al seu estudi, 3 de febrer de 1934. Foto: Pérez de Rozas.  
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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1. Àngel. Pinacle de retaule
Arnau Bassa. Cap al 1340 

Tremp sobre taula
23 × 22 cm

Col·lecció Junyent
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2. Prendiment de Jesús. Compartiment de retaule
Lluís Borrassà. Primer quart del segle XV

Tremp sobre taula
83 × 58 cm

Col·lecció Junyent
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3. Frare
Catalunya. Segle XV 

Talla de fusta amb restes de policromia
50 × 17,5 × 14 cm

Col·lecció Junyent
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4. Frare
Catalunya. Segle XV 

Talla de fusta amb restes de policromia
48 × 14,5 × 15 cm

Col·lecció Junyent
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5. Caixeta amatòria
Catalunya, probablement Barcelona. Segle XV

Fusta encolada, tela, estuc, pintura i ferro
25 × 33 × 23 cm

Monestir de Yuste (Càceres) (?)
Col·lecció Junyent
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6. Sant Miquel Arcàngel
Atribuït a Luisa Roldán, la Roldana. Segle XVII

Talla de fusta policromada
195 × 120 × 60 cm

Col·lecció Junyent
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7. Mare de Déu amb el Nen
Catalunya (?), França (?). Final del segle XII - inici del segle XIII
Fusta amb recobriment de làmines de metall i restes de policromia

51,5 × 20,5 × 16 cm
Església de Santa Maria de Plandogau d’Oliola (Lleida)

Museu Frederic Marès (MFM 655)



99

8. Mare de Déu amb el Nen
Catalunya. Segle XIII

Talla de fusta policromada
78,5 × 26 × 26,5 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 657)
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9. Mare de Déu amb el Nen 
Espanya. Segle XIII

Talla de fusta policromada
75 × 25 × 28,5 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 664)
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10. Mare de Déu
Taller de Jaume Cascalls

Catalunya. Segon quart del segle XIV
Talla de fusta amb restes de policromia

89 × 31 × 22 cm
Procedència desconeguda

Museu Frederic Marès (MFM 952)
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11. Mare de Déu amb el Nen
Berenguer Ferrer de Manresa
Catalunya. Mitjan segle XIV

Alabastre amb restes de policromia
61 × 25,5 × 13,5 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 976)

12. Cap de Mare de Déu
Catalunya. Segle XIV

Alabastre
16 × 10 × 9 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 609)
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13. Mare de Déu amb el Nen
Catalunya. Segle XIV

Talla de fusta policromada
80 × 22 × 20 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 847)
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14. Sant Pere
Catalunya. Final del segle XIV- inici del segle XV

Talla de fusta amb restes de policromia
106 × 35 × 26 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 968)
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15. Mare de Déu Immaculada
Castella. Final del segle XV - inici del segle XVI

Talla de fusta policromada
176 × 56 × 45 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 1075)
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16. Escenes de la vida d’Adam i Eva. Llinda de baldaquí
Galícia. Primer terç del segle XVI

Granit
76 × 311 × 20 cm

Procedència desconeguda
Museu Frederic Marès (MFM 943)







Els viatges d’Oleguer Junyent  
i Francesc Cambó a bord  

del Catalònia

Oleguer Junyent va mantenir al llarg de la vida una estreta relació d’amistat 
amb el polític i mecenes Francesc Cambó (1876-1947), del qual va arri-
bar a ser un dels principals assessors artístics quan aquest últim va crear 

la seva extraordinària col·lecció de pintura europea.

Aquesta selecció d’aquarel·les i fotografies fetes per Junyent dels nombrosos viat-
ges a bord del “yatch” Catalònia són el millor testimoni de l’amistat entre dos 
personatges tan destacats del món del col·leccionisme català de la primera meitat 
del segle XX.

L’any 1921 Cambó adquireix a Copenhaguen el Catalònia, que portava bandera 
danesa. Un any després, Junyent l’acompanya en la travessia per mar de Vigo a 
Cadis, durant el trasllat del vaixell de l’Atlàntic al Mediterrani.

La majoria dels viatges que Oleguer Junyent va emprendre a bord del Catalònia 
van tenir lloc durant els mesos d’estiu dels primers anys trenta del segle XX per 
l’Adriàtic, el Jònic i l’Egeu. Amb els anys, ambdós van guardar un record inesbor-
rable d’aquells estius. 

El mes de juliol de 1942 Francesc Cambó, des de l’exili a Buenos Aires, escriu una 
carta adreçada a Oleguer Junyent en què li transmet l’enyorança d’aquells viatges: 
«els records d’aquells viatges que vàrem fer junts figuren entre els més exquisits de 
la meva vida».
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›Francesc Cambó i Oleguert Junyent a Llucalcari (Mallorca). Fons Armengol Junyent.
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17. El “yatch” Catalònia, 1934
Aquarel·la sobre paper
27,5 × 36,5 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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18. Cabina del Catalònia decorada per Josep Maria Sert, 1935
Aquarel·la sobre paper
37,8 × 50,7 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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19. Paisatge del port de Lesina amb el Catalònia
Aquarel·la sobre paper
29,8 × 38 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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20. Noies assegudes a un banc al port de Lesina i al fons el Catalònia amarrat
Aquarel·la sobre paper
24 × 31,2 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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21. Noia amb pamela a la coberta del Catalònia, Adriàtic, 1934
Aquarel·la sobre paper
27,5 × 36,7 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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22. Noia a la coberta del Catalònia
Aquarel·la sobre paper
28 × 36,5 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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23. Noia escribint a la coberta del Catalònia, Adriàtic, 1935
Aquarel·la sobre paper
24 × 31,2 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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24. Paisatge de les Illes gregues des del Catalònia, 1934
Aquarel·la sobre paper
24 × 31,5 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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25. Noia lleigint a la coberta del Catalònia, 1934
Aquarel·la sobre paper
21,8 × 25 cm
Col·lecció Armengol Junyent
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26. Adelina Junyent a la coberta del Catalònia, 1934
Aquarel·la sobre paper 
30,5 × 22,7 cm
Col·lecció Armengol Junyent





Oleguer Junyent,
fotògraf

El 13 de març de 1908 Oleguer Junyent va emprendre un llarg viatge d’on-
ze mesos al voltant del món en companyia del seu amic Marià Recolons. 
Van visitar Egipte, l’Índia, Austràlia, les Filipines, la Xina, Corea, el Japó, 

Canadà i els Estats Units. Van embarcar en grans transatlàntics, van fer estades en 
hotels luxosos, i els ferrocarrils que van utilitzar eren nous i confortables.

Dos anys més tard Oleguer Junyent publica Roda el món i torna al Born, la narra-
ció d’aquest viatge il·lustrada amb dibuixos, aquarel·les i fotografies. El llibre va 
obtenir un gran ressò popular.

L’any 2014 Oleguer Armengol Junyent –descendent de l’artista– va efectuar la ces-
sió en comodat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona d’una part de la col·lecció de 
fotografies d’Oleguer Junyent, que la família conservava a l’estudi de l’artista i que 
il·lustren el vessant de fotògraf amateur d’aquest personatge. 

Una vegada digitalitzat i estudiat aquest fons, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona en 
mostra una part important a l’exposició Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el món 
i torna al Born (17 de maig - 14 d’octubre del 2017) de les quals, se’n publiquen 
cinquanta en aquest catàleg, que permeten resseguir l’itinerari del viatge.
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›La volta al món. Entre Aden i Bombai, dibuix a tinta acolorit, Oleguer Junyent, 1908.  
Col·lecció Armengol Junyent.



122

27. Port de Marsella, a bord de l’Egypt
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28. Egipte. El Caire. Hotel Continental
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29. Egipte. Luxor. Temple de Ramsès II 
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30. Egipte. Luxor. Temple d’Amon
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31. Egipte. Luxor. Madinat Habu. Temple de Ramsès III
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32. Egipte. Mit Rahina. Colós de Ramsès II
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33. Egipte. Luxor. Temple d’Amon
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34 .Egipte. Luxor. Temple d’Amon
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35. Egipte. Luxor. Porta d’accés al recinte de Karnak
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36. Egipte. Luxor. Els colossos de Memnó
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37. Egipte. Luxor. Madinat Habu. Temple de Ramsès III
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38. Egipte. Nil avall
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39. Egipte. El Caire. Ciutadella de Saladí
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40. Egipte. Gizeh. L’Esfinx
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41. Egipte. Sakkara. Piràmide esglaonada del faraó Djoser
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42. Egipte. Sakkara. Mastaba de Mereruka
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43. Egipte. Camp de conreu i camí a la vora del Nil
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44. Egipte. Gizeh. Piràmide de Kheops
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45. Egipte. Gizeh. Dalt la piràmide de Kheops
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46. Cap a Bombai
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47. Índia. Bombai
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48. Índia. Mont Abu. Temple jainista
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49. Índia. Ajmer
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50. Índia. Jaipur
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51. Índia. Jaipur. Porta de la muralla



147

52. Índia. Amber. Fortalesa
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53. Índia. Delhi
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54. Índia. Caixmir. Temple a la vora del riu Jhelum
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55.  Índia. Srinagar. Sr. Sharma, jutge; Marià Recolons; Sr. Pubi,  
procurador del rajah i Sr. Sharma, director d’agricultura del Caixmir
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56. Índia. Agra. Parades de terrissa
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57. Índia. Agra
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58. Índia. Lucknow. Chota Imambara
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59. Índia. Benarés. Riba del Ganges
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60. Índia. Benarés 
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61.  Cap a Austràlia, a bord del Macedònia (de la companyia Peninsular  
& Oriental)
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62. Corea. Pusan. Mercat del peix
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63. Corea. Pusan. Botiga de porcellana japonesa
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64. Xina. Pequín. Entrada de la Ciutat Prohibida
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65. Xina. La Gran Muralla. La Porta del Tibet a prop de Pequín
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66. Xina. Caravana de tibetans a prop de Pequín
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67. Xina. Pequín. L’Antic Observatori
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68. Japó. Santuari d’Itsukushima
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69. Japó. Kioto 
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70. Japó. Voltants de Nikko. “En Recolons i la meva ombra”



166

71. Japó. Miyanoshita
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72. Japó. Miyanoshita
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73. Canadà. Muntanyes Rocalloses. “Avets morts pel fred”
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74. Canadà. Winnipeg. Estació del ferrocarril
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75. Canadà. Winnipeg 
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76. Canadà. Cascades del Niàgara



“Pocs homes he conegut duran els primers cinquanta anys de la meva vida que 
reuneixin tanta personalitat, tanta gràcia, tanta humanitat, tanta ciència i tant art de 
l’existència, tanta perícia en els seus oficis, tant bon gust en realitzar-se, tant sen-
yoriu i tanta simplicitat en el tracte, tanta simpatia en la seva relació amb els demés 
i tanta elegància en acceptar la grandesa o la servitud de les seves circumstàncies, 
com aquell home de món, i home de múltiples activitats que es va dir Oleguer 
Junyent.”

Josep Maria de Sagarra, gener 1961. 
Pròleg al catàleg de l’exposició Oleguer Junyent, or ganitzada  
per la Junta de Museus de Barcelona al Palau de la Virreina.

› Oleguer Junyent, viatger apassionat. Fons Armengol Junyent.





Aquest llibre 
s’ha acabat d’imprimir 

a Barcelona
el 27 d’abril de 2017, 

dia de la Mare de Déu  
de Montserrrat

Francesc Cambó al Catalònia. 
Col·lecció Armengol Junyent.
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Oleguer Junyent 
Col·leccionista 
i fotògraf  
Roda el món 
i torna al Born

 Quaderns del Museu Frederic Marès

 1. La dona i el Romanticisme. 
  Cicle de conferències. 1996

 2. Estudis. 1999

 3. La taula de l’ambaixador. 
  El Triomf de taula de Damià Campeny. 1999

 4.  Emili Fontbona (1879-1938). Escultor. 1999

 5.   Aureum o pus. 
Cinc segles de llibres il·lustrats. 2000 

 6.  Alejo de Vahía, mestre d’imatges. 2001

 7.  La col·lecció somiada. 
  Escultura medieval a les col·leccions catalanes. 2002

 8.  Retrat del passat. 
  La col·lecció de fotografi es del Museu Frederic Marès. 2003

 9.  Objecte i memòria. 2004

 10.  Escultures famoses. 
  La difusió del gust per l’antiguitat i el col·leccionisme. 2005

 11.  Teatres de joguina. 
  De l’entreteniment al col·leccionisme. Catalunya, segles XIX-XX. 2005

 12.  La fortuna d’unes obres. 
  Sant Pere de Rodes, del monestir al museu. 2006

 13.  Mirada endins. 
  Talles medievals revelades per la càmera de Domi Mora. 2007

 14. Porte-bouquets.  
  Insòlites joies de la col·leció Kenber. 2008

 15. La bellesa ideal. 
  Antoni Solà (1780-1861). Escultor a Roma. 2009

 16. La Barcelona irreverent. 
  De la Societat del Born al Niu Guerrer (1858-1910). 2012

 17. La Graine d’Amour.
  Xavier visita el Museu Frederic Marès. 2013

 18. Una mirada al 1700.
  A partir del gravats de la col·lecció Gelonch Viladegut. 2014

 19. Maillol i Grècia. 2015

 20. Caricatures de la Barcelona vuitcentista. 
  Donació Joaquim de Nadal d’obres de Josep Parera (1828?-1902)
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