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«ESCOLA DE VlLANOVA»
per Joan Callejón Cabrera

Encara resta pendent, si més no, la
biografia, almenys I'article definitiu i

enaltidor de la figura d'en Josep Maria
Junoy. ¿Qui era, realment, Junoy?
¿Qué ha significat aquest nom en /'dm-
bit de la nostra cultura, barcelonina i

catalana? La resposta podria -aproxima-
tivament- ésser aquesta: un home
-primer- que, en la seva capacitat inicial
de flairar i de {jl1star les novetats, va
dependre gairebé totalment de la cultu-
ra del món parisenc; i un home -des-
prés- que, als darrers anys de la seva

vida, es deixd enlluernar -de bon grat o
per [orca- pels esplendors magnificats

d'una cultura castellanitzada.

«Supuesta la dignidad moral, a los
pueblos hay que pedir/es ante todo efi-
cacia u autenticidad. Eficacia en la
armoniosa realización de todos los órde-
nes de la exsistencia, no sólo· en los

tocantes a la técnica y al poderío; auten-
ticidad en la decorosa expresión de lo
que son y quieren ser los diversos indi-
viduos y grupos que los componen».

Pedro Laín Entralgo

Sí que ens cal parlar ara -natural-
ment- del primer Juno!J: viatger, mar-
xant d 'art, poeta, periodista polemic,
dibuixant, caricaturista, crític i teorltza-
dor cultural, diletant, tastaolletes. Es
aquest Junoy qui publica l'any 1915una
cal.ligramdtica Oda a Guynerner (pilot

fam6s en aquells anys heroics de l 'avia-
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Aquesta segona etapa o epoca d'en
Junoy ara no ens interessa. Natural-
ment aquesta discontínua realitat

hauria de prendre cos en el moment
d'un afany globalitzador per al coneixe-
ment d'aquest franc tirador cultural
segons expressi6 d'Albert Manent.
Apuntem, tan soIs, les que semblen
característiques rellevants d'aquest
segon període: chestertonid, «catOlic,
apostOlic l... parisenc», conservador,

periodista -malgrat tot- nostdlgic de
cOfltinguts culturals pcssots (vide els

Márgenes del Correo Catalán als 9anys
de la postguerra). .
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ció. no la GEC, sin6 Joan Fuster dlxít), a

on la influencia evident d 'Apol/inaire
significa la Introducel6 aCatalunya de

. les noves formes literaries avantguar·

distes.

En 1916, com a autor i propietari, fa
sortir al correr un únic exemplar de la
revista «Trocos», impres a/s obradors
de 1'0liva de Vi/anova, que tindro la

continuitat de cinc números més, edi-
tats -com a segona serie- entre el setem-
bre de 1917 i I'abri/ de 1918. Aquesta
efímera revista, amb inclusi6 de textos i

dibuixos de joves autors catalans i fran-
cesos, vol ésser una tribuna inconfor-

mista de valor i forma revulsives. El
més significatiu, pero, d'aquests papers
és -al meu papet- la redacci6 de nótules

i remarques, origina/s del propi director

til.lació, a la manera de 1 'Ulisses de
matius uénen expressats com una des-
til.laci6, a la manera de l'Ulisses de

Joyce, de tota mena de notícies i sugge-

riments culturals del moment, referen-

ciats al joc de la literatura i de I'art de
rebomboris candents.

Des del punt de' vista literari Josep
Maria Junoy era, en aquesta epoca de la
segona decada del segle,un apendix o

una perl/ongaci6 d'al/o que artística-

ment significava, a Barcelona, el gale-
rista Josep Dalmau i Rafel (1867-1937).
Hom pot dir que aquests dos personat-
ges concentren o polaritzen I'afany

avantguardístic que, procedent de di-
versos (ronts o corrents europeus, feia
de contrepés a la inercia usual deis es-

perits.

Junoy, per descomptat, és amic per-
sonal de l'lnquiet galerlsta del correr
de la Portaferrissa barcelonina. És pre-

cisament aquest establlment el que d6-

no ublcaci6 d'estatge social a la seva

revista «Troe;os». I és en aquesta bu/li-

dora de I'art dernier crit on Junoy co-
neix la fornada de joves i renovadors

artistes que, de totes les contrades del
país, penjaven -agosarats- la seva
obra desafiant i polemista.

Del lO 0125 de gener de 1917, el vi/a-
noví Enric-Cristc'Jfol Ricart i Ntn (1893-
1960) presenta, a la sala de referencia,
una exposici6 de pintura i gravat. Del

24 de febrer al 10 de more; del mateix
any, un altre vi/anoví, en Rafael Sala i
Marco (1891-1927) presenta també una
exposici6 de pintura i dibuixos.

La presencia gairebé seguida de dos

vi/anovins a la famosa galeria barcelo-

nina, I'amistat d'en Ricart amb en Joan
Mir6 i Ferro -(1893) - condeixebles a
can Ga/í i usufructuaris d'un mateix es-

tudi a I'epoca deis seus inicis-, va és-

ser, sens dubte, un motiu latent i pa-

tent per part d'en Junoy de creure en
tot allo que encara no s'ha dit. O, si més
no, un pressentiment d 'al/o que plausi-
blement podio amb el temps esdeoenir.

Amb la coneixene;a deis dos vi/ano-
vins esmentats és molt possible que en
Junoy tingués notícia de la revista The-
mis (divuit números des de la diodo de
Sant Pere de 1915 al vint de more; de
1916); i que, darrera d 'aquesta reeixi-
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da realitat cultural vl/atana, hi veiés
una poblaci6 magnificada, a I'ensems,

per la gesta del relatlvament recent
ferrocarril, per la gesta galrebé para-

digmotica de la institucl6 balagueriana,
i per la gesta de I'arrelada i diversifi-

cada industrialitzaci6 local.

Retrat de Rafael Sala,gravat al boix d'Enric C. Ricar!.

La revista Themis, per una banda,
proporciono 1'ocasi6 també a en Junoy

de conéixer el tremp i I'autentica uo-

caci6 cívica deis dos convilatans. La
literatura que ambd6s companys ha-
vien inserit, amb signatura propia, a
les pogines de I'esmentada publica-
ci6 pressuposava la configuraci6 de
dues persones -malgrat la seva joven-
tut- ja madures i que, en aquest pre-
cís moment, feien ús d'una correcta
interpretaci6 d'al/o que posteriorment
s 'ha anomenat relaci6 entre art i socie-
tat o entre institucions culturals i socie-
tato

Per I'altre cantó, la capacitat intuiriva

d'en Junoy va saber copsar, a través de
la realitat pictc'Jrica d'en Ricart i d'en
Sala, la puresa singular deis contorns
de les formes i la puixane;a deis colors,
que la l/enea medüerrdnio vi/anovina

era capae; d'ojerir i d'inspirar al practi-

cant sensible de la bel/esa objectivable.

Quan, en el número dos del primer
d'octubre de 1917, a I'avantguardista

«Trocos», en Josep Maria Junoy pro-

clama, sense cap mena de vacll.laeló, la
realitat de l'Escola de Vilanova, Ja ha-
via .passat més de mig any rumiant
-dins la seva consciencia de coinais-
seur- la puntual efectivitat d'aquestes
seves teorles d'endevinacló oracular.



El nótul de referencia -sortosament,

ara, prou divulgat-, a més natural-
ment de la menció afortunada deIs noms
d'en Ricort, d'en Sala i d'en Miró,

ofereix dues característiques bdsiques

a considerar: la que tracta de la pura
esséncíc de les anilines o materies colo-

rants (clara referencia a /'agosarament i

Sembla com si, del conjunt de
noves promeses i de velles realltats.
d'aquesta Jove Pintura Catalana, vol-
gués fer una diptinció clara i diferencia-

da. O com si, dé sobte, hagués repensat

en una personal obsessió -que l'osset-
java de temps - i la volgués manifes-
tar amb especial provocació i relleu.

Portada gravada al boix per E. C. Rlear!.

simplicitat pictórica de la trilogia que
ens ocupa), i la que breument parla del

tarannd psicolagic deIs artistes (clara.
referencia a la funció de civi)itat per
part deis dos vilanovins, i a la I/iber-
tat absoluta de trencament expressiu
per part del pintor de Mont-roig).

Hom ha de tenir present que a I 'ini- ')
ci d'aquest nótul -de vdlida teoria-

sobre l'Escola de Vilanova, en Junoy
avisa que pot ésser consíderat com un
suplement de I'anterior. ¿Quin era,
dones, aquest anterior? El que porta per
títol De la Jove Pintura Catalana, on fa
menció, entre d'altres, d'en lu Pas-
cual, el deIs prats esponjosos', i d'en
Cabanyes, el de l'anecdótíca llurn.

Penso que tearicament la proclama-
ció i definició de I 'Escola de Vilanova,

per part d'en Junoy era perfecta, pera

que prdcticament resultava inviable.
Es basaua en uns pressupésits d'evi-
dents continguts est~tics similars (fau-
uisme, and/isi de volums o reificació
deis objectes, mitologia no arquetípica
deis elements de la terra), als quals, pe-
ra, les circumstdncies s 'encarregaren
de barrar-los el pos. fou prdcticament
impossible la concreció real de I 'Es-
cola, Els continguts -enmotllats lliure-
~~nt dins noves formes representati-
ues - significaven un atac o, si més no,
un perill contra /'anquilosi d'una socie-

tat pairalísticament estructurada. La
formulació d'en Junoy oferta unes da-
des d'incontrovertible significació a

nivell especulatiu. Rau la seua errada
en el desconetxemene o no cons/derac/6
de la realitat deis petits nuclis socials,
en els quals el dom/ni d'un grup re-

duí! s 'exercita absolutament -sigui SI'I

el camp que sigui - contra les' possi-

bilitats de realització individual. Hau-

ria valgut la pena' que Junoy hagués
anticipat la proposició d'Adorno, quan

diu que tot domini és un domini de das-
se. Oi més quan les classes situades
damunt del «candelero» senten deses-
ma per les coses de I'esperit o no saben
el tractament correcte que necessiten

les altres capacitats comunicatives (i,
doncs, cognoscitives) deis uocccionots

per la p/dstica.

¿De quina manera es podia haver in-

corporat a aquesta Escola el tempera-
ment d'home poderós i arbitrari que
s'imposa a la naturalesa (Cirici) i que
respon al nom del meditatiu Miró?

A Joan Miró li fa aixecar la liebre de la
desolació del país el comportament de

les superiors instdncies cíviques de la
capital. EII mateix explica: Durant la
Guerra Gran l'Estat francés patrocina-
va exposicions d'art. En va venir una
a Barcelona l'any 1916. La presentava
Ambroise Vollard. Vaig tenir, dones,
ocasi6 d'admirar els mestres de la pin-
tura francesa. Claude Monet em va
impressionar molt. Afegeix .que I 'Ajun-
tament barceloní no va atendre les pres-
sions i gestions fetes amb la intenció
que les te les -per un preu quasi ridí-
cul- es poguessin quedar al Cap i Ca-
sal. Aquesta consta]ació immediata de

les grans mancances oficials de tota me-
na el [éu decidir a somniar adelera-

dar:nent el nom de París, París, París.
Malament rai, en aquell moment d'ini-

cial i absoluta ambició jovenívola,
no se li podia proposar -al reuolu-
cionari de la pintura moderna - el nom
de Vilanova.

La realitat posterior s'encarregd de
desfer una altra baula de la possible
gloriosa trilogia. L 'any 1919 en Rafael
Sala s'embarca vers Nova York. ¿Li
venia estreta Vilanova? L 'any 1923



s 'instal./a definitiuament a Mexic.

El 1927 mor prematurament a Cauior-
nia.

a la seva íntima i -segons diuen - llar-
ga correspondencia amb /'arquitecte

Rafols, coneixen el secret de la seuc,
diguem-ne, aparent deserció o conflic-
tiu desencís o ostracisme espiritual.La darrera oportunitat de I 'Enric-

Cristdfol Ricart s 'esfuma en I'anonimat

del vestit gris i del caminar per la vorera
del carrer. ¿Era en Ricart un home que

vivia de nostalgies? ¿Va creure que en
tenia prou tancant-se dins la torre d'i-

vori de la seva obra ben feta, oblidant
la comunicació artesanal -del seu ofi-
ci i deis seus coneixements - amb la

resta de conui/atans? ¿Creia impossible

de dinamitzar, mitjant;ant la practica de
d 'art, tota una comunitat inexpressiva
i adelerada per qüestions de superfi-

cial prestigi? ¿Pensava que havia per-

dut eficacia la informació a través de la

veritat estetica i que altres llenguat-
ges la subsnruíen amb escreix? Potser

els erudits locals, que han tingut accés

Si, per una banda i en moments di-
ferenciats, la medalla cultural de Vi/a-
noua ofereix un anvers de tres noms
significatius (Balaguer, Mir, d'Ors],

que, d 'una manera o altra, els va saber
atreure, pero de cap forma no els va

saber dignificar ni [er-se 'ls autentica-

ment seus, per I 'altre cantó, al revers

d'oquesta mateixa medalla, podrien fi-
gurar aitres tres noms (Miró, Sala,
Rtcart), als quals, d'una forma o altra,

ni tan sois els va donar possibilitats

d'incardinació (Miró), ni possibili-.
tats de lliure. respiració (Sala), ni possi-
bilitats de normalitzada actuació
(Ricart).

En aquesta ndmina del quasi uergon·
yant oblit hi afegiria també la figura mig
vilanouina d'en Josep Maria Junoy

(casat amb una ben plantada d'aques-
ta vi/a deis nostres pecats), el nom del
qual -potser, per motius contrapo-
sats-, ha perdut tot rastre de versem-

blan~a dins la petita crónico de la locali-

tato

Em sembla, pero, en acabant, que
Josep Maria. Junoy -representativa-
ment - podria fer seus els versos de
lorgos Séjens (cal recordar, Nobel del

63?), quan diu:

«EIs meus companys moriren primer
l'un després I'altre

amb els ulls acalats. Llurs rems
assenyalen a la platja el lloc on re-

posen.

Ningú no els recorda. Justícia». O
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Dibuix de JOAN MIRO


