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Nascut en una família compromesa amb la cultura i de 
condició benestant, va créixer en un ambient de gran 
sensibilitat cap a l’art i la cultura, i propera a les idees 
liberals.

Durant la seva joventut, el triangle Barcelona/París/
Mallorca esdevé el marc de tota la seva activitat. Les 
obres que realitzava a l’illa eren presentades a les ex-
posicions de les galeries més destacades de Barcelona, 
París i Madrid. 

Amb l’obra “Festa a Mallorca” obté el segon premi al 
Carnegie Institute l’any 1929, amb la qual cosa se li 
obren les portes a diferents institucions, galeries i mu-
seus americans. 

Coneix Dolors Canals, una jove científica que compar-
tirà amb ell, per la resta de la seva vida, l’idealisme i la 
confiança en els valors positius de la humanitat. 

Un cop declarada la guerra civil, Dolors Canals va 
dedicar-se a l’organització de guarderies de guerra i 
Joan Junyer a la salvaguarda del patrimoni artístic.

El desenvolupament de la guerra fa que marxin cap 
a París i, després d’una estada a Londres, Junyer 
col·labora amb el projecte de ballet “La nuit de Saint 
Jean”, amb llibret de Ventura Gassol i música de Robert 
Gerhard, per encàrrec del Ballet Rus de Montecarlo.  

Durant els anys trenta va portar a terme una molt in-
tensa activitat expositiva, amb nombroses mostres als 
Estats Units organitzades pel Carnegie Institute i el 
Rockefeller Institute. També va exposar a Barcelona, 
Madrid, París, Londres, Berlin i Copenhaguen. 

El desenvolupament de la guerra fa que embarquin cap 
el Carib. L’impacte que li produeix el tròpic  és evident 
en les obres que produeix durant aquest període. El 
contrast poderós entre les llums i les zones ombrívoles  
afavorien una sensació de tridimensionalitat que es 
veia encara més embellida pel treball sobre les fustes 
tropicals. 

Amb tot el nou material organitza una exposició al 
Lyceum de l’Havana amb un ampli ressò, glossat per 
poetes com Manuel Altolaguirre i Agustí Bartra. 

Les notícies que arriben d’Europa els fa evident que 
el retorn s’allargarà. Ernest Hemingway i Homer Saint-
Gaudens (Director del Departament de Belles Arts del 
Carnegie Institute de Pittsburg) els ofereixen uns docu-
ments que reconeixen que Junyer és un artista impor-
tant i que, amb el seu art, pot afavorir el món cultural 
dels Estats Units. Gràcies a aquest aval s’embarquen 
cap a Nova York.

Arribats a Nova York en Joan, per la seva banda, gràcies 
a la descoberta de les fustes tropicals, comença a 
investigar  la condició de la fusta com a suport i base de la 
pintura i fa que el seu paper vagi creixent fins a treballar 
la seva condició d’objecte. Sortir de l’emmarcament va 
ser una aspiració, ja que considerava que la pintura 
estàtica i fixa no corresponia amb l’esperit del temps.

Entre les exposicions cal destacar la seva participació 
en la mostra que la Pierre Matisse Gallery va organitzar 
amb el Govern Francès, amb el títol d’”Homage. Salon 
d’Automne. 1944. Salon de la Libération”. 

L’any 1950 es presenta al Museu d’Art Modern de 
Washington una retrospectiva que s’inicia amb les 
obres de danses mallorquines i fins a les obres que 
havia realitzat pel ballet. 

L’any 1946 comença a treballar amb l’agència 
publicitària W. Morris en uns programes culturals per 
a la televisió. El projecte consistia en la representació 
de poemes a través d’unes escenografies fetes per Joan 
Junyer i, encara que finalment el programa no es va 
presentar per retirada del patrocinador, van quedar 
per sempre les obres innovadores que s’havien creat.

L’any 1951 Joan Junyer es mobilitza per portar a 
terme una iniciativa insòlita a la ciutat de Nova York: 
l’organització d’uns Jocs Florals de la llengua catalana. 
El pintor va ser el president de la comissió organitza-
dora i Dolors Canals era la secretària dels contactes 
internacionals. Van demanar a Pau Casals que fos el 
president d’honor i ho va acceptar, amb una carta 
enviada des de Prades, en què els desitjava que el 
sentit de justícia que caracteritza el poble americà 
s’agermanés amb la tradició humanística i liberal dels 
catalans. Va fer arribar també una gravació que es va 
escoltar, amb el públic dempeus, a la Biblioteca Públi-
ca de Nova York. 

La recerca artística i el desig d’alliberar a la pintura de 
la paret i del marc que la limitaven, van anar donant 
pas a les conegudes “pintures volum”, on els suports 
consistents eren remodelats amb guix, teles, pigments i 
colors amb dinamisme i llibertat.

La premsa de l’època definia aquestes obres com “els 
murals que no es poden anomenar pintura i que defini-
tivament no són escultures”.

L’arquitecte Hans Asplund, coneixedor dels treballs de 
Joan Junyer i dels seus esforços per integrar la pintura 
dins l’espai dimensional, va aconseguir que fos con-
vidat oficialment pel grup d’arquitectes de la Reial 
Acadèmia Sueca. 

El 1951, Joan Junyer va presentar les seves obres a la 
Reial Acadèmia Sueca. Hi va exposar pintures relacio-
nades amb el ballet, pintures relleu i volumetries pin-
tades, que interessaven especialment als arquitectes 
suecs. 

Al seu torn, Dolors Canals va aprofitar l’estada a Suè-
cia per establir-hi diferents contactes professionals i 
científics.

L’estada a Suècia li va permetre contactar amb el món 
empresarial suec, en aquell moment una potència en 
les indústries de l’acer i amb un gran interès per la in-
vestigació. 

De la mà de Hans Hasplund va poder entrar en contacte 
amb una fàbrica de banyeres i cuines de Gustavsberg, 
des d’on se li van obrir les portes per experimentar 
amb les pintures damunt d’una superfície d’acer, 
tot emprant l’esmalt que s’aplicava als processos 
industrials i així poder experimentar lliurement amb 
materials no costosos. 
 
El resultat va ser una peça que havia d’iniciar una 
sèrie de pintures “free standing painting”, (obres que 
combinen color, volum i esmalt sobre planxes d’acer). 
L’obra “La Font”, que va ser la mostra final d’aquesta 
experimentació, va ser exposada primer a Goteborg i 
posteriorment al Museu d’Art Modern de Nova York, i 
finalment al Philadelphia Print Club, on la van definir 
com “la primera pintura per beure-hi”.

Un cop realitzada l’escultura “La Font” s’obria el camí 
per a les obres que es van definir com “Free Standing 
Paintings”.

 A Massachussets  va contactar amb una empresa de 
productes metàl·lics pintats a altes temperatures, la 
Bettinger Corporation, que va posar a la seva disposició 
forns de grans dimensions i un equip i uns equipaments 
excepcionals on dur l’experiment inicial a les màximes 
possibilitats. 

A partir d’una ala d’avió va poder crear les seves obres 
“Parella” i “Dona dreta”, amb àmplies possibilitats 
compositives i un ampli ventall de camins experimen-
tals per aplicar-hi el color. 

L’interès d’Alfred Baar, director del MOMA, per la seva 
investigació li possibilita presentar l’obra “Parella” als 
jardins de l’edifici, al costat de l’obra de Rodin, mentre 
a les sales es presenta una exposició dedicada als 75 
anys de Pablo Picasso. 

 Des dels inicis de les danses mallorquines emmarcades 
en el contorn de la pintura, l’interès de Joan Junyer per 
relacionar la seva obra amb el moviment i l’expressió 
va anar creixent. 

 La primera relació als Estats Units amb la dansa  va ser 
amb els Ballets Russos de Montecarlo. El projecte era 
l’obra “The Cuckold’s Fair“ de Federico García Lorca 
i Cipriano Rivas, amb música de Gustavo Pittaluga i 
coreografia de Pilar López. Es va estrenar l’any 1943 
a Cleveland (Ohio). Junyer hi va realitzar el vestuari i 
una escenografia contrastada. 

El seu treball, on els dansaires assumien el motiu de les 
pintures i dibuixos, va interessar al Museum of Mod-
ern Art de Nova York, que, va promoure una exposició 
seva l’any 1945. Era la primera presentació a l’entorn 
del moviment i els ambients escenogràfics que s’oferia 
en el Museu, amb la presència de diferents maquetes i 
figures en alt relleu. 

La revista Dance Index li dedicà un número monogràf-
ic, que va sortir publicat el mes de juliol del mateix any 
1947. La revista començava amb un article de Junyer, 
«On dance», on expressava les idees sobre les arts plàs-
tiques i la dansa, i reflexionava també sobre l’escena 
tridimensional.

El projecte més complexe de la seva col·laboració amb 
el ballet fou el “Minotaure”, una obra que li va perme-
tre portar a la màxima expressió el seu desig de treure 
a l’escenografia la quietud del dibuix per donar-hi tot 
el sentit a la unió de la dansa i l’art.

L’encàrrec va venir de la mà de la Ballet Society, 
fundada el 1946 per Lincoln Kirstein i Georges Bal-
anchine. La música era d’Elliot Carter i la coreografia 
de John Taras. El ballet s’estrenà el 26 de març de 
1947, a l’Auditori del Central High of Needle Trades 
de Nova York.

L’espai, en aparença tridimensional, permetia les 
entrades i sortides dels ballarins a través dels cilin-
dres blancs. El brau, amb les banyes integrades en els 
braços del ballarí, esdevenia una figura plena de força 
i energia, que podia agafar el cos d’Ariadna sense di-
ficultat.

Durant els anys setanta realitza freqüents travessies 
des de Manhattan a Llucalcari i comença a treballar 
en les obres de la seva casa a Vallcarca, amb la idea de 
tornar a establir-se a Catalunya un cop desaparegut el 
dictador. 

Estableix un acord amb la Diputació de Barcelona per 
fer la cessió de la seva casa anomenada “El Consolat” 
i amb el Govern Balear per cedir la casa anomenada 
“El Racó”. 

L’any 1984 es consoliden diferents contactes amb 
l’Ajuntament de l’Hospitalet per a la realització del 
projecte “La Bòbila”, en una ciutat que ell considera 
paradigma de la Catalunya que vol reflectir a les seves 
obres, la del progrés industrial, la immigració... i la que 
busca un camí cap a una nova projecció. 

Al seu torn, el Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya li organitza una exposició antològica 
al Palau Robert de Barcelona, l’any 1989, una mostra 
que posteriorment itinera per diverses ciutats de Cata-
lunya (Vic, Lleida, La Bisbal, Girona, Tarragona...) i 
que es clou amb la seva presentació a Sa Llotja de la 
Ciutat de Mallorca. 

El 8 de febrer de 1994 mor a l’Hospital del Mar de 
Barcelona, sense aturar la seva inquietud per preparar 
projectes.

Festa a  M allorca, obra que obtingué e l 
segon premi al Carnegie Institute, l’any 1929

Pablo Picasso, el seu fill Pablo i Joan Junyer a la residència 
del primer a Normandia, al castell de Boisgeloup.

Conga, c. 1940

“Columna xemeneia” de la 
casa d ’Alma Morgentahau 
de l’arquitecte Heller. 
 
Nova York 1949

Pintura gouache, El Minotaure, 1947

La Bòbila, Hospitalet de Llobregat, 1992

Joan Junyer treballant al jardí de Vallcarca

1904 - 1994

OCT-DES ’16
FUNDACIÓ APEL·LES FENOSA
C. Major 25, El Vendrell. 
De dimarts a dissabte 
d’ 11 a 14h. i de 18 a 20h.

NOV-DES ’16
EL CONSOLAT
Pont de Vallcarca 4, Bcn.
Dissabte i diumenge 
d’ 11 a 14h. 

Exposició comissariada per: 
Isabel Casanellas i Fina Duran

Agraïments: Daniel Ayuso i Roger Sogués.

La font al jardí del 
Museu d’Art Modern 
de Nova York

OrganitzaCol·labora


