
 

                                     
 

 
       

 

Exposició  
Oleguer Junyent, col·leccionista 
Roda el món i torna al Born 
16 de maig de 2017 - 7 de gener de 2018 
 
                                                                 

 

 

Muntatge fotogràfic a partir de l’oli sobre tela Estudi d’Oleguer Junyent, 1946, 
(Col·lecció Armengol Junyent) i la fotografia Estudi d’Oleguer Junyent, 1934,  (Autor: Pérez de Rozas. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 
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Presentació 
 

L’any 1961 la Junta de Museus de Barcelona va organitzar al Palau de la Virreina 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.  
 
El Museu Frederic Marès i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona proposen 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 antològic, se centra 
únicament en els vessants del col·leccionisme artístic i la fotografia. 
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La singular personalitat de Junyent ha fet possible que cada una de les dues 
institucions, amb missions patrimonials diferents, hagi pogut estudiar i divulgar 
facetes diverses d’aquest personatge imprescindible de la cultura barcelonina de la 
primera meitat del segle XX. 
 
L’exposició del Museu Frederic Marès, 
"Oleguer Junyent, col·leccionista. 
Roda el món i torna al Born", 
mostra Oleguer Junyent des de la 
perspectiva del col·leccionisme d’art i 
posa en relació la seva figura amb la 
de Frederic Marès. 
 
De ben segur que les exposicions que 
oferim des del Museu Frederic Marès i 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el 
món i torna al Born, 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.  
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Exposició 
 
 
L'exposició del Museu Frederic Marès mostra Oleguer Junyent des de la perspectiva 
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 
col·lecció d'Oleguer Junyent (6 obres), especialment d’art medieval català –que 
encara custodien els seus descendents– i escultures del Museu (9 obres), 
majoritàriament romàniques i gòtiques, que havien format part en algun moment de 
la col·lecció Junyent.   
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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 
pintura 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: 10 aquarel·les originals i 1 pantalla amb aquarel·les i fotografies 
fetes per Junyent  (durada 6 min.). 
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Finalment, del fons de fotografies que Oleguer Junyent va fer durant el viatge a la 
volta al món -una part d'elles cedides en comodat a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona-, 
n'hem seleccionat 50  que es poden visionar en una altra pantalla (durada 6 min.) 
que permeten resseguir l'itinerari que va realitzar.  
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Publicació 

 
Les dues  exposicions  "Oleguer Junyent, col·leccionista. Roda el món i torna al 
Born" i "Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el món i torna al Born" es complementen 
amb un 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·leccionisme català de 
la primera meitat del segle XX i que està fent la tesi doctoral sobre 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 catalogació 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. 
 
 
 

Títol: Oleguer Junyent, col·leccionista 
i fotògraf. Roda el món i torna al Born 
Edita: Ajuntament de Barcelona  
Pàgines: 176 
Fotografies: 121 
Idioma: català  
Exemplars: 400 unitats 
Coordinació: Neus Peregrina 
Textos: Clara Beltrán, Ernest Ortoll, 
Jordi Serchs, Montse Torras, Rafel 
Torrella i Josep M Trullén 
Disseny i maquetació: Víctor Oliva. 
Disseny gràfic, SL 
Correcció lingüística: Univerba   
Impressió: Arts Gràfiques Alpres, SL    
Preu: 15 €       
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Activitats  
 
 
- Visites comentades per a grups 
T/ 93 256 35 00 / museumares@bcn.cat 
 
- Concert 

 
MUSICANT EL MUSEU FREDERIC MARÈS 
II Cicle de concerts de petit format inspirat en les col·leccions del Museu 
  
Concert 6: Conxita Badia, la liederista dels compositors catalans 
 
Data: diumenge, 18 juny 2017  
Lloc: Estudi-biblioteca de Frederic Marès 
Horari: 12 h 
Intèrprets: Maria Pujades, soprano i Daniel González, piano 
Obres: Enric Granados, Frederic Mompou, Enric Morera i Manuel de Falla, entre 
d'altres 
Entrada general: Concert + visita Museu = 6,20 € (consulteu descomptes al web) 
Col·laboració: MFM / ESMUC 
 
L’amistat entre Conxita Badia, una de les sopranos més destacades del segle XX i 
Oleguer Junyent el gran escenògraf i pintor català, és el fil conductor del recital que 
oferim com a cloenda del cicle. Concert relacionat amb l’exposició temporal Oleguer 
Junyent, col·leccionista. Roda el món i torna al Born. 
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Altres dades   
 
 
 
President del Cercle: Antoni Gelonch i Viladegut  
Direcció i comissariat: Josep Maria Trullén i Thomàs 
Coordinació: Neus Peregrina 
Documentació col·leccions: Ernest Ortoll Martín i Montse Torras Virgili 
Centre de Documentació i Recerca: Berta Ribé i Maria Lluïsa Camarero 
Conservació preventiva i restauració: Carmen Sandalinas (coordinació) i Nadir 
López Novell, Viviana López Novell i Toni Esparó 
Comunicació: Imma Mas i Carme Fernández 
Administració: Virtu Torres 
Manteniment: Enric Marcé 
 
 
Disseny i producció: Ignasi Bonjoch i Marta Moliner. Estudi Bonjoch, SL 
Disseny gràfic: Víctor Oliva. Disseny gràfic, SL 
Correcció i traducció de textos: Univerba 
 
 
Transport: Feltrero División Arte S.L. 
Assegurança: Marsh SA 
 
 
© Fotografies:  Oleguer Armengol (Fons Armengol Junyent); Jordi Calveras, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya; Centre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques. Institut del Teatre; Guillem F-H (Col·lecció Armengol Junyent); Oleguer 
Junyent (Col·lecció Armengol Junyent/Arxiu Fotogràfic de Barcelona); Adolf Mas, 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona; Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona; 
Sagarra-Torrents, Arxiu fotogràfic de Barcelona 
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Agraïments: Sabine Armengol; 
Myriam Armengol; Yolanda Armengol; 
Gemma Avinyó; Ricard Bru; Lili 
Castella;  Margarida Cortadella (Museu 
Picasso, Barcelona); Jordi Fernández; 
Juan Ignacio de Gispert; Luis Manuel 
Gonzálvez (Museu Egipci de 
Barcelona); Bàrbara de Groot; Sílvia 
Llonch; Isabel Marín (Reial Cercle 
Artístic de Barcelona); Cristina Martí 
(Fundació Amics del MNAC); Albert 
Martí Palau; Laura Pastor (Cases 
Singulars); Núria Peiris (Arxiu Mas. 
Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic);  Mònica Piera (Associació 
per a l'Estudi del Moble); Artur 
Ramon; Jordi Segura; Felipe Trigo; 
Isabel Vallès (Cases Singulars); Pieter 
Van de Lint; Pilar Vélez (Museu del 
Disseny de Barcelona) i Frederic Vidal. 
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Lloc 
 
Museu Frederic Marès 
Pl. de Sant Iu, 5 
08002 Barcelona 
t/ 932 563 500 
c.e. museumares@bcn.cat 
www.museumares.bcn.cat 
Facebook.com/MuseuFredericMares 
twitter: @MuseuFMares 
 
 
Horari de visita 
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h. Diumenges i festius d’11 a 20 h 
 
 
Preus entrada 
General 4,20 €/Reduïda 2,40 € (Exposició temporal + Exposició permanent) 
 

Servei de premsa  
Imma Mas 
Tel. 93 256 35 00 
museumares@bcn.cat 

 

Disposeu d’imatges i dossier en el següent enllaç:  

http://eicub.net/?grup=MFMpremsa 

 

http://www.bcn.cat/arxiufotografic
http://www.facebook.com/arxiufotograficbcn
mailto:museumares@bcn.cat
http://eicub.net/?grup=MFMpremsa
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