
Sobre l'evolució ideolbgica 
de Josep Maria Junoy (1906-1939) 

per Jaume VallcorbaPlana 

Pocs autors ens han parlat de Josep Maria Junoy, i els pocs que ho han fet 
han accentuat la seva mobilitat, inquietud i versatilitat. Domtnec Guansé ens 
afirma, per exemple, que <(...tota novetat l'atreia per esnobisme>>' -i ara se'm 
permetrh que oblidi voluntAriament el que s'amaga abans dels punts suspensius, 
per tal de tornar-hi més endavant i a un altre propbsit-, que <(per esnobisme, 
doncs, s'allisth entusihsticament i fugissera als moviments d'avantguarda, i fou 
aquí, no sense enginy, dels primers a escriure o tragar calligrames. Per esno- 
bisme, també, sustenth la ideologia comunista quan aquesta ideologia semblava 
una pura utopia per als paisos d'occident. Quan després de la primera guerra 
mundial -i com una de les seves conseqüitncies- una sitrie d'intellectuals fran- 
cesos passl de l'escepticisme al catolicisme, engrescat amb aquesta espiritual 
aventura, esdevingué catblic militant (...). A cada novetat, el cor se li rejovenia, 
i li agradava tant d'encendre rodes de foc!n2 Josep Pla, per la seva banda i en- 
cara que no fili tan prim, no s'allunyh gaire d'aquest parer des de l'<tHomenotn 
intitulat precisament Josep Maria Junoy: inestabilitat quan diu que <(quan vivia 
entre nosaltres, el tbpic sobre Junoy consistí a dir que era un inquiet. Altres 
proclamaren que era un snob. En un moment de morositat, produit potser per 
un atac de migranya, Quim Borralleres digué, un capvespre barceloní de tardor, 
davant meu, que era un tastaolletes. A mi, em produí permanentment la sensa- 

1. Domenec GUANSÉ, Abms d'ara (Barcelona 1955), p. 165. 
2. OP. cit., PS. 165-166. 
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ció d'un home inestable, esquiu i fugissser)>.' Aixb ho diu un amic seu, i s'a- 
greuja si encara en sentim parlar un altre, potser un dels millors, Pere Ynglada, 
quan diu per la veu de Carles Soldevila que i(. .. la necessitat (...) de fer feina 
de rendiment l'indu'ia a prendre un camí darrera I'altre)>.' Després de tot aixb 
podem acabar concloent que Junoy anA d'una banda a l'altra variant constant- 
ment els seus pressupbsits, temes i inquietuds. Per dir-ho amb en Borralleres, 
que va actuar com un tastaolletes. 

Un cop d'ull a la seva producció, de tota manera, ens indica la poca profun- 
ditat d'aquestes afirmacions. Aquest cop d'ull ens mostra constants suficients 
com per poder dubtar raonablement d'aquesta variació o volubilitat incessant. 

De bon antuvi, doncs, crec que ens podem aventurar sense gaire risc a dividir 
la seva obra en tres grans blocs d'acord amb aquelles constants observades i que 
els atorgarien coherencia. El primer abastaria la seva producció -bisicament 
no literaris pel que fa referencia a la creació- des dels orígens fins a 1916, data 
d'aparició de <(Trocos)> i de les seves primeres collaboracions a <tIberia)>, <(Re- 
vista Nova)> o <(La Veu de Catalunya)> amb textos del caire dels del ctTrocosn; 
el segon el que es compr2n des d'aquest any fins al juny de 1919 en qu& llegeix 
la conferencia Del present i de I'esdevenidor de Z'esperit catal2 h I'Ateneu Bar- 
celones o, al límit, fins a 1920, data d'aparició del darrer llibre <(avantguardista)> 
amb un aplec de textos anteriors i amb un epíleg prou interessant com per 
ocupar-nos-en amb més detall. El  tercer bloc, finalment, abastaria l'obra feta 
entre el 1919 (o el 1920 si parlem de poesia) i el final de la seva vida, tant en 
l'etapa catalano-francesa com en la castellana. 

En aquests tres moments sembla que Junoy intenta de proposar-nos punts de 
vista diferents. En el primer viatja a París -on hauria arribat el 1906- per 
treballar molt fugagment a diferents establiments perb sobretot per dibuixar. 
Aquest exercici el comencaria a Barcelona, on hauria publicat al <(Papitun o al 
<(Calendari del Cu-Cut~,  per dir dos noms, amb dibuixos en la línia del modern 
style. A París continua fent el mateix, i no sense un cert exit, a les planes de 
aL'Indiscret)> o de <tLe Rire)>. En aquell temps, ja Paris i els seus mites comen- 
garan a ser tot el món de Junoy, el qual afirmaria, temps després, que <(fora de 
París, fora de Montmartre, fora de la nostra rue Caulaincourt, no veiem res, no 
estimdvem res, no creiem en res)>.6 Perb Junoy, a més de dibuixar, comenca a 
escriure. Escrivia textos de critica artistica i estetica per publicar a revistes, 
alhora que, després de la seva tornada a Barcelona i degut a la vinculació del 
senador Junoy, germanastre del nostre autor, amb el diari <(La Publicidad)>, havia 
comencat a dur una mena de direcció artistica, juntament amb en Roma Jori 
i 1'Ismael Smith, de l'edició de la nit d'aquest diari. Gs també a partir d'aquest 
diari que Junoy té l'oportunitat de muntar la seva primera revista localitzable 
(les desconegudissimes ctSursumu i c(Arlequin)> haurien estat, segons un anbnim 
articulista frances d'un no menys anbnim retall de premsa aparegut entre els 
papers de I'arxiu Junoy, dues revistes anteriors fetes pel nostre autor). Aquesta 
revista, de la qual el primer número aparegué l'octubre de 1912 i en la qual 
Junoy havia de figurar com a director, va ser el ctCorreo de las Letras & de las 
Artes)>. Al <(Correo)>, del qual van sortir molt pocs números (quatre exacta- 
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ment), en el segon dels quals (retornava al número u, amb una presentació dife- 
rent, i anotava <(segona &poca)>) Junoy hi publich, signades, unes Notas G Pre- 
textos. La revista pretenia posar al corrent els seus lectors dels esdeveniments 
literhrio-artístics del moment. Junoy, de tota manera, anirh ampliant la seva 
activitat com a crític des de les phgines dels diaris, i algunes d'aquestes crítiques 
haurien de formar part del seu primer llibre, Arte C Artistas, editat l'any 1912 
per <tL'Aveng)>. Junoy hi empra una crítica de tall subjectiu i suggeridor, vita- 
lista, que li farh escriure, per exemple, que <tes la roca primordial de  las teogo- 
nius y cosmogonias remotas, que mana la cristalina fuente, por do fluyen 10s 
etemos principios de las artes y de las ciencias)>,' a propbsit d'Enric Casanovas, 
per6 que no deixarh mai d'estudiar l'obra des &aquells punts -ni que siguin 
pocs- d'objectivitat que fan que un text sigui encara mínimament <(crític>. Es fa 
curiós de remarcar, també, l'espai que, signat per Junoy, es dedica a Eugeni 
d'Ors des de les phgines del c<Correo)> amb una voluntat laudatbria.' Crec també 
que és interessant de remarcar aquell <(por do fluyen 10s eternos principios de las 
artes y de las ciencias)> de la citació anterior sobre Casanovas, com també les co- 
lumnes classiclues que emmarquen la coberta del primer <tCorreo>>, al costat de 
l'eleghncia formal general de tota la Sembla com si Junoy s'adscrivis 
a la pohtica icuugurada l'any sis amb el Glosari, tot i que els dibuixos anteriors 
semblen contradir-ho. De tota manera, és bastant simptomhtica la utilització dels 
mites del noucentisme, blasmant -bo i que ni sovint ni d'una forma excessiva- 
ment virulenta- els reductes del modernisme centrats, Pany de redacció de PArte 
C Artistas, en el futurisme. 

Perb Junoy anirh flirtejant amb les dues tendkncies. Per una banda defensarh 
-encara que tampoc no siguin excessius l'entusiasme ni la insistkncia- I'estk- 
tica proposada per Eugeni d'Ors i la seva policia de l'esperit, i per l'altra durh 
aquella chrrega de subjectivisme modernista tan poc plaent a la nova estktica- 
ktica. Res més Ilunyh, en principi, de I'estktica modernista nostrada que les 
seves publicacions, i res és més directament remissiu al modernisme que els 
personatges que van lliscant per la prosa junoiniana. En un projecte de memb- 
ries que mai no publich, les lectures que assenyala com a corresponents a aques- 
ta kpoca no s'allunyen gaire de les citacions a quk feia referkncia: Baudelaire, 
Nietzsche, etc., són els autors que l'ocupen en aquest m ~ m e n t . ~  El partit, de 
tota manera, no sembla encara pres.'"" 

Poca cosa cal remarcar de Junoy des del darrer <<Correos del gener de 1913 
fins la seva aparició a <tIberia)>, revista dels intellectuals aliadbfils durant la 
gran guerra, l'any 1916 amb un text que sospito el primer de la seva carrera 
literhria com a creador, el poema apologgtic en castellh Envio." El text va firmat 
Josk Junoy, signatura que canviarh aquest mateix any i a la mateixa revista, en 
canviar la llengua de creació de la castellana a la catalana. No abans, perb, d'ha- 
ver <(interpretat)>, encara en castellh, un text de William James." 

El canvi, l'actitud, em semblen remarcables. Junoy anirh subjectivitzant el 

1 7. Josep M. JUNOY, Arte y artistas (Barcelona 1912), p. 60. 
8. Correo de las Letvras G. de las Artes, segona strie, 11 (3-I-1913), ps. 18-21. La signa- 
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seu discurs fins al punt d'intelpretar, i curiosa interpretació que necessitari 
d'una altra tipografia, en aquest cas l'anglesa clbsica, per diferenciar la seva 
col~laboració de les restants de la revista. No és ja només el discurs l'important 
sinó també la vehiculació i formalització d'aquest discurs que es presenta lírica 
per textos apologPtics de caire polític; la consideració del vehicle com un objec- 
te significant i vilid en ell mateix. L'any 1916 alguna cosa hauri fet decidir el 
nostre heroi. Aquest és també l'any d'aparició, bo i que ho faci cap al final, d'un 
opuscle amb uns textos sorprenents, ctTrogoso. He parlat abans de la parcial 
subjectivitat del discurs en els textos anteriors de critica de Junoy; he parlat 
també del significat -per a mi importantíssim- de la qualificació ctinterpre- 
tativan en el cas d'una traducció. Doncs aixb és un joc de canalla si ho com- 
parem ainb els textos que enceten els <tTrogos)>. Els <tTro~os)> són fragments de 
crítica artística que ja no tenen en compte totes aquelles necessitats d'objecti- 
vació que d i e m  imprescindibles, ni que fossin mínimes, per parlar de crítica. 
Junoy intentar;, a partir d'aquests textos, de donar-nos les seves experisncies 
davant la visió d'unes determinades peces artístiques. Per dir-ho amb la seva 
prbpia terminologia, voldri indicar-nos sensacions -generalment barreja indis- 
criminada d'objectivitat i subjectivitat- sobre unes obres d'art." Junoy haurh 
renunciat al raciocini i, senzillament, sentirh. Un poema com Data, firmat per 
l'autor aquest mateix any 1916, és francament delatador: 

enorme 
xarolat hipopbtam 

del Zoological Park de Londres 
12 setembre 1911 

que respongueres al meu qüestionari kantih 
amb un esglaiador badall 

abim 

Realment, alguna cosa hau& fet decidir el nostre autor. I és a aquesta deci- 
sió de rebuig de l'<tobjectivitat)> per decantar-se cap a una subjectivitat impres- 
sionista o cubista al que volia fer refertncia quan parlava del segon bloc dins 
la seva producció, bloc que, en realitat, enceta la seva activitat creadora com 
a literat. 

Tothom reconeix en Junoy un home d'elevada sensibilitat. Doncs bé, és 
aquesta sensibilitat la que ens voldrh transmetre amb aquests textos. Uns textos 
que hauran estat, als seus orígens, <(indicacions)> sobre unes determinades <{visi- 

12. Ho farh, justament, de diferents maneres, una de les quals actua com si el mirall 
que reflectís la peca a tractar s'hagués trencat, i només ens en quedessin petits trossos a 
partir dels quals figurar-nos-la. Més encara: aquests trossos -remodelació de la realitat des- 
prés de la seva destrucci6- no són tampoc tries a l'atzar: són fragments escollits a sobre 
dels quals Junoy enganxa el seu decurs subjectiu. En esquema, aquest seria el cas de 
l'escriptura cubista, que a vegades es complica amb l'aparició d'un altre genere, el collage, 
i que consisteix a buscar methfores plhtiques o referencials (generalment les referencies es 
prenen a partir de connotacions culturals) a I'obra de la qual es parla, i aquest seria el cas, 
per exemple, d'un test com Pie~re  Ynglada dels ctTro~oss. Un darrer girnere utilitzat en 
aquesta epoca --encara que no al primer aTrqos)+ és el clhssic calligrama, que no utilit- 
zarh en la visió pictbrica sinó en els seus poemes més lírico-intimistes (Eufbria o Zig-zag) 
o apologirtics (Guynenzer o fins i tot Sacarina i mentol en espiral). El cas dels textos més 
específicament irbnics (X. Nougués) no crec que segueixin cap girnere i es refereixen, gene- 
ralment, a la situació histbrico-cultural de l'obra tractada, així com la necrolbgica a Boccioni 
no 6s sin6 una lectura íírica del treball Materia d'aquest pintor. 
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tes,,, punts de lectura recomanats o <(indicats)> ja sia sobre una exposició de 
pintura o sobre qualsevol altre fet artístic o hum& i que, més d'una vegada, 
hauran format part dels cathlegs de les exposicions (generalment a les Galeries 
Dalmau) dels artistes als quals tracta, més aviat a través d'alguna obra que de 
la seva totalitat. Uns textos, d'altra banda, que, pel seu tractament, es conver- 
tiran en poemes. Es fa curiós remarcar, en relació amb aixb, el cas del text 
El Jean Cocteau dlAlbert Gleizes, un text que apareixerh primerament amb el 
títol de Visites 6 Indicacions i com a critica estricta d'art a <(La Veu de Cata- 
lunya>> el 4 de desembre d'aquest mateix any i que, no gaire després, es reim- 
primirh als ctTro~osu com a poema, de la mateixa manera que tractara posterior- 
ment el X. Nougués des de les phgines de <(La Revista)>. 

Moltes coses hauran canviat. D'eatrada, Junoy rebutja per ironia el noucen- 
tisme;" rebutja l'analisi sistematica i la barata pel suggeriment, la indicació i la 
síntesi. Es fa interessant de remarcar, per a aquesta qüestió, I'ordre de Junoy 
de destruir les existencies d'Arte &- Artistas, que en aquell moment eren de 782 
exemplars sobre una edició total de 1.100." L'ordre s'acompli, i sembla que 
Junoy vulgui renunciar a aquell text anterior i emprendre una nova etapa. Una 
nova etapa conformada bdsicament pel subjectivisme i que el farA cridar entu- 
siasta i sense embuts a la professió de fe preliminar dels <<Trogos)> convertit en 
revista Vive  la France!, així com una voluntat decidida i postulant (voluntat que 
nosaltres sabem que no és totalment nova en ell) d'estar 2 la page i d'introduir 
a Catalunya els nous corrents de la literatura i de l'art europeus. 

Subjectivitat extrema i barreja de generes; utilització de la plastica (Guy- 
nemer o Pierre Ynglada, p. ex.) o de la música (Films o la primera versió 
d'Eufbria) en conjunció amb el text; organització dels productes no ja solament 
pel seu contingut sinó tambC per la seva presentació i les seves interrelacions: 
la teorització de l'estri vehicular no ja com un continent aseptic -més o menys 
acurat- sinó com un valor en ell mateix, com un objecte denotador i confor- 
mant... No ens trobem gaire lluny d'aquell programa d'unificació de les arts 
proposat alguns decennis abans. No som gaire lluny de la Gesammt Kunstwerk, 
de les actituds d'un Apelles Mestres o d'aquell Nogueras Oller i el seu Una Esse 
de Les Tenebroses." És evident que, per més que s'hi encaparri, Apollinaire no 
inventa --o per dir-ho amb els seus propis termes, <(imagini>+- aquella plasti- 
que poétique a la qual fa referencia a la carta-prhleg que encapgala els Poemes 
i Ca!lilig~nmes, perb també em sembla interessant d'avancar que és a partir d'A- 
pollinaire que Junoy repren la tradició, i no pas a partir d'un Nogueras Oller, 
una dependsncia que ens farb sospitar unes determinades direccions i voluntats 
en la seva producció. 

g s  aquesta raó unificadora, doncs, la que farA posar Junoy (com més incons- 
cientment en molts altres productes d'altra gent), als <(Trogos)>-llibre, una justi- 
ficació de tiratge i editar-ne cinc en paper japó amb una lleugera variant tipo- 
grafica en un poema -el Jongleurs- entre una edició i una altra. La justificació 
de tiratge, com la mateixa terminologia d'<(arts grZtfiques>>, fa referhcia, evident- 
ment, a aquella voluntat a la qual abails ahd i a ,  i l'edició en paper japó és, en 
principi, més propi de la litografia o l'aiguafort que de l'edició d'un llibre en el 
sentit tradicional del terme. 

Grafics i text en conjunció; edició-objecte; introduccij i conreu a Catalunya 

13. Oposici6 per burla. Vid. el text X. Nougrsés. 
14. Carta-liquidació de L'Aven~ a Junoy. Arxiu Junoy. 
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dels corrents avantguardistes europeus (futurisme, cubisme, calligrafia.. .) i, tam- 
bé, voluntat explícita d'inclusió dels seus productes a Europa -i ara cal llegir 
Franca. Per aixb <tTroqos>> ase ven a París>> (la revista), rep co~laboracions dels 
avantguardistes europeus i conté publicitat francesa. 

NO cal ser, ara ja, gaire sagaG com per identificar entre tots aquests trets les 
mitologies, mitomanies i iconologies del que s'ha anomenat tradicionalment mo- 
dernisme. Antiburg2s i bellicista, el terme <(avantguarda>> no s'allunya gaire del 
terme <(avenc)>, terme aquest, que ens rememora el més genuí esperit modernista. 

Junoy, doncs, cada vegada més, haurii anat afirmant el seu modernisme, un 
modernisme que caldrii distingir -ni que sigui a nivell tebric- del d'un altre 
modernista-avantguardista, Joan Salvat-Papasseit. Si b6 en els dos casos hi ha 
una coincidkncia en la utilització d'unes determinades constants prbpies del 
modernisme, aquesta coincidencia només es fa notar, en part, en les respectives 
obres de creació -i penso, és clar, en els llibres de Salvat considerats tradicio- 
nalment avantguardistes com, ara, només en aquesta segona etapa esbossada 
dins la producció de Josep Maria Junoy. En efecte, Junoy -i insisteixo en 
l'etapa objecte del present apartat- mai no féu postulats de l'estil dels propo- 
sats per Salvat a Humo de fábrica o a les Glosas de zin socialista; ni tan sols 
les menys ardides d'uns Mots propis. Junoy no postular; principis de regene- 
ració social. Aixb. com veurem. ho tindrh reservat Der temns a venir. 

En aquesta &oca, doncs, ~ b n o ~  rarament teoriizad. ~f que s'ha dit a propb- 
sit de la regeneració social és aplicable tzmbé a la postulació artística, com no 
ho faci d'una manera excessivament vaga i per actuació. En realitat, a Junoy no 
li calia teoritzar, atks que havia de seguir les teoritzacions proposades des de 
Paris i, més concretament, el que se'n podria dir la teorització de l'avantguarda 
<(transcendent)>, &aquella que Jacques Vaché, l'humorista, hauria de definir 
parlant d'Apollinaire: ctrafistoler du romantisme avec du fil télkgraphique et de 
ne pas savoir les dynamosa." 

El fet real i remarcable, de tota manera, és aquesta postulació modernista. 
Una postulació que, d'altra banda, li va ser reconeguda per prou articulistes, 
tant catalans com castellans. Com a exemple, potser valdria la pena de pensar 
en el títol de l'article que, a propbsit del nostre autor, Diez-Canedo publich a 
<(El Sol)> de Madrid, Modernidad," o de reproduir pariigrafs d'un altre article, fir- 
mat aquest per Mario Aguilar, escrit quan Junoy ja havia canviat substancial- 
ment els seus postulats de principi: eJunoy hizo su pequen'a escuela, y azzn hoy, 
cuando predica el retorno al clasicismo, sus discipulos siguen afectos a la unión 
sagrada de las letras y las artes, ejercitando ese cubismo que es la cópula de las 
letras con el dibujo, que es también un nuevo simbolisme, donde las imágenes 
se sustituyen por grhficos representatives y evocadores.>>'8 

Una postulació modernista que, com als seus predecessors, induí Junoy a 
imitar Franca i els nous corrents literaris parisencs. La dependkncia de París 
havia de ser tan forta que Junoy no treballa mai els <<mots en llibertat, postu- 
lats Der Marinetti des d'ItUia. tot i el manifest aue. encarrenat e el futurista 

L ,  " 
italig escrivi Apollinaire." JUAO~ es restringí a conrear generes estrictament 
francesos, no en I'origen, potser, perb sí en 1'6s. Més encara: de l'avantguarda, 

16. Al Prbleg de Philippe ANDOIN a BRETON, SOUPAULT, Les champs magnétiques (Paris 
1971), p. 11. 

17. E. DÍEz-CANEDO, Modernidad, <(El Sol, (24-111-1918). 
18. Mario AGUILAR, <{El Figaro, (marc de 1920). Arxiu Junoy. 
19. Guillaume APOLLINAIRE, L'Antitradizione Futurista, <tLacerba)>, I :  18 (15-IX-1913), 

PS. 202-203. 
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Junoy, com Apollinaire, es decantarh pels generes més <(tradicionals)> i menys 
de ruptura (recordem Vaché). Si que emprh música futurista per alguns dels seus 
textos (els ja citats Films i la primera versió d'Eufbria), perb els lligams amb el 
futurisme són sempre superficials, i al llibre que tanca aquesta etapa, Poemes 
i Cdligranzes, ha desaparegut bon rastre del futurisme, ja sia pel canvi de 
ctversn en el cas d'Ezrfbria, ja per I'eliminació completa del poema en Films. 
La necrolbgica a Boccioni, Estela, no sé fins a quin punt pot servir d'exemple 
per al contrari, puix que Boccioni, tot i haver signat el manifest dels pintors futu- 
ristes, i haver treballat en aquest sentit, també havia conreat la pintura <cclhs- 
sica)>, com en el cas del retrat de Busoni." 

Abans del llibre, perb, havia ja llegit una conferencia inequívoca, Del present 
i l'esdeuenidor de l'esperit catali, especialment aplicat a les lletres i a les arts. 
I fins i tot abans, al darrer número dels <tTrocos)> que dirigí, el número 3 de la 
segona epoca, ja hauria publicat La suma delicadesa d'un esperit, dedicat a 
Frank Burty i lloant el seu nou classicisme. El mateix abandó de c(Trocosu que, 
a partir d'ara, dirigirh J. V. Foix, ja ens hauria de fer sospitar alguna cosa. De 
fet, perb, no formula clarament el canvi fins la conferencia esmentada, on, cert 
que <(la missió filosbfica i estetica ocupa un lloc d'honor indiscutible, consti- 
tuint, malgrat la seva inutilitat i fragilitat aparents, una de les formes més dura- 
bles i representatives d'un poble i d'una raca: la que en la histbria de les na- 
cions les marca al foc de l'alba o als focs del capvespre)>: cert també del con- 
tacte amb Europa que inaugurh, després de la foscúria, les acaballes del segle XIX, 
<(contacte que fins avui dura, encara, apassionada ment)>^ pressent que Cata- 
lunya arecobrarh sa llibertat i imposarh el seu esperit en oposició amb Europa. 
Com podreu [podrem] suposar es tracta d'una oposició estrategica i d'ordre 
provisional, d'una oposició provisional, perb c~pitalissima*.~ 

Del que es tracta, doncs, és de dir adéu a Europa com a nord; un adéu de 
moment, perb, en definitiva, un allunyament d'aquella <(veritable fúria d'assimi- 
laci6a de la qual parlh Joaquim Folguera. A Junoy li interessarh, ara sí, la rege- 
neraci6 espiritual de Catalunya, la creació d'un art transcendent i nacional. Trans- 
cendent en oposició al merament efímer, i sap també --o ho intueix- que el 
vagareig pels <(ismes)> només pot ser fugisser, en la mesura en que un ctismen en 
desplaca un altre amb una velocitat sorprenent. Unes paraules de Junoy que 
encawalen una antologia de Joan Salvat-Papasseit, paraules que hauria demanat 
en Salvat, puix que tots dos <(havien lluitat a les mateixes trinxeres)>, són prou 
clares en aquest sentit." <(En S. P. ha sacrificat -sacrifica encara- a la desena 
musa absurda de la novetat per la novetat. És la part -al meu entendre- 
caduca de la seva obra. El que més probabilitats té, en canvi, de restar definitiu 
és, precisament, allb que fou per ell concebut i executat no direm contra l'hpoca 
perb si sense la coacció de I'epoca. Deixem, doncs, de banda (...) el lastre anec- 

20. Encara que aquest text pertanyi més als ctTrocosn, per exemple, que a Poemes i 
cnl.ligrames, pel fet que em sembla una lectura de la pintura (autoretrat?) iMat?ria (1912) 
d'aquest pintor. Es fa curiós que sigui un dels pocs textos del primer ctTrocos)> que mantin- 
gui, i potser és degut a la raó apuntada a sobre. El cas de C2H2, futurista en el tema, tam- 
poc no serveix d'argument, ates que, si bé el tema ho és, el tractament no s'acosta gens al 
que li haurien donat els italians i fins s'hi contradiu. 

21. J. M. JUNOY, Conferkncies de Combat, p. 14. 
22. Op. cit., p. 14. 
23. Op. cit., p. 15. 
24. Carta Salvat-Papasseit a Junoy, datada: 20-VII-1923. Arxiu Junoy. 
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dbtic avantguardista (. . .) i destriem-ne el que I'obra conté d'inmarcible categoria 
pdtica, aixb és: la seva part clhssica i perdurable.)>" 

Aquesta crec que és la clau del canvi: l 'a~ant~uardisme és efímer o anecdb- 
tic; la immarcescible categoria poetica és la seva part clhssica i perdurable. Junoy 
intenta la creació -i, ara sí, en fa proselitisme- d'una literatura i un art sblids 
i perdurables com a bagatge cultural d'un poble. Convencut, ja ho hem vist, que 
és el clAssic justament el que perdura, postularh el classicisme. Un classicisme 
que no serA tampoc, i cal no oblidar-ho, la rtplica d'uns models anteriors (<(El 
famós Partenon.. .n), com tampoc un capteniment esquiu. Caldrh estudiar quines 
són les constants dins l'art no corcat pel temps, i aquestes constants hauran de 
ser les que conformin el nou art. Constants de classicisme que haurem d'anar 
a buscar no dins tradicions alienes sinó dins la prbpia, la greco-llatina. Aixb, 
d'entrada, ens pot fer pensar en un retorn del nostre autor al període anterior 
a l'avantguarda, decantant-se ara cap al costat rebutjat. Gs de gran utilitat, perb, 
constatar les coincidencies profundes que, a alguns nivells, manifesten els textos 
tebrics del nostre autor a l'etapa present i els d'un regeneracionista com Jaume 
Brossa, tan citat i estimat per Junoy. 

No crec que sigui arriscat comparar L'espeuit universalista de Jauine Brossa 26 

amb la conferencia clau per entendre el canvi sofert per Junoy, Del present i.. . 
ja citada. Sembla que, quan Junoy la llegeix, ja s'ha assolit el concepte de Nació. 
Quins s6n, perb, els trets constitutius d'una nacionalitat?: <<El factor Raga (...) 
el factor Territori (. . .) el factor Histbria (. . .) i el factor Llengua)>: factors que 
no són, no cal dir-ho, nous de formulació, perb que apareixen, al costat d'una 
sorprenent repetició: <(la veritable finalitat, la justificaci6, la glbria del nostre 
nacionalisme no queden pas reduides merament a una afirmació exclusivista. Som 
nacionalistes per internacionalisme. Cal ésser el mis del seu país possible, és la 
millor manera, per no dir l'dnica, d'ésser el més eficagment universal,," quan ja 
hem sentit dir que <(la tendencia de la Catalunya radical esta ben definida: 
futurisme, universalisme, humanisme>>" i, evidentment, no hem de considerar el 
terme <(futurisme)> amb el contingut semhntic que li donem a partir de Mari- 
netti. Junoy postula, doncs, en contra de l'avantguarda, en la mesura en que 
l'avantguarda propugna una especie d'internacional artística. 

De tota manera, caldrh anar a buscar l'arrel d'aquestes formulacions nacio- 
nalistes, a part de Brossa, a Franca. No estava gaire errat Guansé quan bus- 
cava a Franca el punt de referencia permanent del nostre autor. La major 
part de la responsabilitat, la tingué un personatge que influencih enorme- 
ment la intel.lectualitat catalana de I'epoca, el senyor Charles Maurras i la 
seva Action Francaise. Per a qui ho pugui dubtar, ni que sigui només en el 
cas de Junoy (i  d'exemples com aquest, més o menys directes, se'n poden trobar 
a les phgines dels lletraferits del moment), transcric: <(Jo dec molt a Charles 
Maurras. EI1 em va fer adonar, en uns moments de confusió i de dubte, de dues 
o tres coses ordenadores essencials. Ell va indicar-me una ruta.,? Aquesta ruta, si 
continuem llegint Junoy en altres moments, no seria exactament la política --afir- 

25. J. M. JUNOY, Prcileg a J. SALVAT-PAPASSEIT, Poesies (Barcelona 1923). 
26. Dins J. BROSSA, Regeneracionisme i modevnisrne (Barcelona 1967). 
27. J. M. JUNOY, Confer2ncies de Combat, p. 13. 
23. Op. cit., p. 13. 
29. J. BROSSA, OP. cit., p. 56. 
30. Al mmge de Za política i de l'estetica de Charles hlnz~rras, <<Revista de Catalunya,, 

IV (1926), p. 270. 
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mació de la qual es pot dubtar amb prou motius, i de seguida veurem per que- 
sinó en la influencia de l'home de lletres classicitzant. I si dubtava de l'afirma- 
ció anterior, entre altres coses, és per l'asseveració junoiniana següent: <(Maur- 
ras ha arribat a la política per l'estktica.)," Si Junoy arribh sempre als llocs per 
I'estkica; si Maurras arribh a la política per l'estetica i si l'estetica de Junoy 
era coincident amb la de Maurras, el sil.logisme s'acaba sol. De fet, aixb ara im- 
porta poc. L'important era de remarcar els dos pols -un més imantat que l'al- 
tre- de referencia. I el més imantat ho estava, necessiriament, per la moda: 
aS'ha iniciat ara arreu una forta i selecta reacció classicitzant (...). A la Franca 
vdna, majorment --on sempre hi ha hagut un valuós germen tradicional clas- 
sicista- hom hi constata un estat intellectual propici a la represa d'un nou 
humanisme -no confondre amb humanitarisme- a la refloració d'una nova 
tpoca cbs s i~a>> ,~~  diu Junoy a Tarragona reveladorament. 

BC, doncs, Junoy s'haurh anat allunyant progressivament del que fins arn 
hem anomenat avantguarda. Si, com assenyalava Guansé, havia estat comunista, 
ara abraca les normes de la més estricta ortodbxia catblica, molt possiblement 
també per mimetisme. L'epileg a aquest moment avantguardista el donara el 
llibre Poemes i Cdligr~mes (observeu la desaparició del persistentíssim nexe d'u- 
ni6 G), editat pels Salvat-Papasseit, que tindrh significativament com a cloenda 
una traducció d'un poema de Malherbe, amb un vers final que ens ensenya ja, 
en la literatura i la vida, la seva nova posició: <(Car sols hi ha Déu que és per- 
manent.,, 

L'intent de permanencia i I'escepticisme davant la novetat, a nivell tebric, 
el catolicisme, caracteritzaran aquesta tercera etapa en l'evolució espiritual del 
nostre autor. Abans havia estat, al costat de Dalmau, un dels únics catalans citats 
a la llista Qeaelques Présidents et Présidentes del moviment Dada, tal com 
figura al número 6 del ctBuUetin Dada>>." Ara n'acabari apostatant amb mots 
com els seguents: <(Quan a l'erupció dels "Dada" i dels "Neo-Dada" stendha- 
litzants, que volen de més cínicament, de més desesperadament malthusil? 
Cap epoca no havia passat per una vergonya esteticament fisiolbgica parella. 
"Dada" seri  la marca infamant d'un vergonyós període d'art de~potencialitzat.>>~ 

I és curiós que, si quan va militar a l'avantguatda no es va dedicar a fer 
textos tebrics, ara s'hi dedicarh. Influ'it, doncs, per Ma~rras,"~'VntentarA que el 
seu credo classicitzant arreli dins les actituds artístiques i culturals catalanes. En 
altres paraules, pretendri de conformar Catalunya a partir de l'estetica. e s  la 
creenga en la possibilitat de redempció social a través de la literatura i l'art 
(aquella missió filosbfica i estttica que ha fet la seva aparició unes ratlles abans). 
Una actitud que, en el camp cultural, li vindri rodada per la deserció d'Eugeni 
d'Ors com a postulador de normatives i policia de l'especit. Sabem que Junoy 
continui les notes orsianes, amb un altre nom de caplalera, per6 amb una pre- 
sentaci6 excessivament similar, a <<La Veu de Catalunya)>, i també sabem que 
va blasmar l'Ors des de la conferencia El singular aru'spex de Castelló dJEmpzi- 
ries, conferencia que, tambC reveladcrament, s'encapqala amb una citació de Char- 

31. Op. cit., p. 272. 
32. Els clrissics grecs i llatins nostrats, dins Confevincies de Combat, p. 49. 
33. ccBulletin Dadan [Ziirich], núm. 6 (1920), darrera pigina. 
34. A Una confevincin d'eiz Josep Maria Junoy a l'Ateneu sobre ccLa crisi de l'avt actzdal,, 

<Gaseta de les Artsa, III: 45 (15-111-1926), p. 3. 
34 bis. Es faria interessant d'analitzsr fins a quin punt I'adopció de Maurras com a pol 

#orientació no és deguda també a l'interks de connectar, per part de Junoy, amb la intel- 
lectualitat ccoficial), de l'ttpoca. 
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les Maurras. Junoy voldrh agafar el tramvia del qual haurh baixat ?Eugeni 
d'Ors i adoptarh una actitud combativa. No en va les seves conferencies princi- 
pals -o per dir-ho amb ell, cabdals- s'apleguen en volum amb el títol de 
ConferPncies de Combat. Un combat que pretén de ser essencialment moral. 
Així, per exemple, la joventut tindri uns drets i uns deures, i la conferencia 
Els drets i els deures de la joventut, llegida a 1'Ateneu l'any 1923 i publicada 
després en opuscle, s'encarregarh d'es~ecificar-10s. El punt essencial 6s la neces- 
sitat de mestratge: <{La joventut necessita un mestratge (...). Val més, mil ve- 
gades, perdre's fecondament amb un mestre, que no pas perdre's eixorcament, 
amb si mateix),, dirh amb un cert regust apos tb l i~ .~~  Admetre el mestratge és, 
evidentment, admetre la tradició, i postular-10 significa donar rellevanca i opera- 
tivitat a aquesta tradició. Un cop solucionat el problema amb la joventut, s'a- 
drega a la societat illustrada des d'una altra conferencia, Crear un públic? afir- 
mant la necessitat de la postulació de les bases de la bellesa i de la lletgesa, així 
com del seu acatament per escriptors i públic. Immutable, aquesta bellesa i 
aquesta lletgesa I'hauran de coneixer les intelligtncies creadores, alhora que 
hauran de difondre-la en les persones sensibles dins la societat: el <(públic)>. 
Caldrh diferenciar el <cpúblic> de la <(massa)>: mentre la segona estarh venpda 
per I'orgull, la materia, I'error i la lletgesa, la primera estarh animada per la 
idea del bé i de la bellesa, unint-se intelligencia i públic pel pensament clhssic 
i el sentiment cristih. Del que es tractarh és de mantenir l'<tesperit)> de la raqa 
catalana, que podrh posar Catalunya en relació amb altres cultures, amb la 
crintelligencia contemporhnia)>. Quin és aquest esperit?: l'occidental, l'europeu, 
el mediterrani i el catalh." Gs a dir, allb que Maragall trobi a la ruralia i que 
les teories genetico-antr~polbgi~ues del XIX identificaren com el <(geni)> de la 
raca, ara serh el <cpÚblic>, en comunió amb la intelligencia, els qui l'hauran de 
mantenir i reinformar. Caldrh fer-ho sense ctcap claudicació ni cap descens (...). 
Perb tampoc sense cap excentricitat volguda, cap extravaghncia premeditada, cap 
hostil partit-pres professional en contra del pÚblic~>.'WD'aquest manteniment de- 
pendrh la cotització en el camp de la borsa cultural internacional dels nostres 
valors i les nostres accions. 

Junoy, pel que fa als seus postulats, cada vegada aguditzi i radicalitzi més 
les seves creences, fins a I'extrem de militar gairebé en el calvinisme i el total 
maurrassianisme. D'alguna manera, perb, només percebrem en el corpus de la 
seva creació literhria una lleu modificació en els contorns, alhora que l'a- 
bandó total de les formes clhssicament avantguardistes. És a dir, no farh més 
collages ni escriurh més en forma cubista. De tota manera, perb, el seu discurs 
cofitinuarh essent totalment subjectiu, fins al punt d'emprar, gairebé amb exclusi- 
vitat, una forma d'importació japonesa, apologia de la subjectivitat, que havia 
fet furor entre els simbolistes, l'haiki. I es fa curiós que faci servir una forma 
japonesa quan ha estat postulant la separació de les cultures i la negació, per 
entendre'ns, de les influencies. Ell mateix, conscient d'aquesta contradicció in- 
tentar& salvar-la, més malament que bé, amb explicacions metafísiques. <(A Part 
oriental --dirh- l'home no és el centre de la composició. L'inima hi és escam- 
pada arreu. A l'art clhssic, Poussin, hi volia que a les columnes, a part la propor- 
ció, fossin una certa manera d'ésser un home (. ..). Orient? Occident? (...). 

35. Els drets i els deures de la joventut (Barcelona 1924). 
36. Crear un públic (Barcelona 1925). 
37. Crear un públic, p. 8. 
38. Op. cit., p. 11. 
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La nostra resposta és: Catalunya! )>" D'accrd. Perb en aquesta defensa una mica 
pueril es pot llegir el següent: Junoy adapta Maurras. Perb adapta Maurras 
per Paris. A París es fan haikús; Junoy fa haikús, i no es planteja la contradic- 
ció. Si se la planteja, només pot donar respostes com les que hem llegit just 
abans. Que Paris continua existint per a Junoy, ens ho mostra, a tot nivell, un 
llibre com El gris i el cadmi, propi d'aquesta etapa. El llibre és ple de poemes 
en prosa, perb el delatador és la coberta: el gravat al boix d'Enric-Cristbfor 
Ricart ens mostra, units, la lira classica, el paisatge catala i la Torre Eiffel. Aixb 
si no tenim en compte, per a un altres propbsits, com ja assenyala Manuel de 
Montoliu en un dels seus Breviaris critics, que el llibre és fortament <cpictbricn. 
Fa tot l'efecte, en realitat, que les programacions anaven molt més enllh que les 
realitzacions artístiques. De tota manera, perb, Junoy, abans d'adoptar definitiva- 
ment l'haikú, i aixb passava l'any 1920, intenta transformar-10 en un poema si- 
metric, i ho fa per la repetició de dos dels versos d'una forma més o menys 
simetrica, com 1'Arc-en-Cel dels Poemes i CaLligrames," en un intent per occi- 
dentalitzar-10; perb rebutja aquest sistema agafant, aquest mateix 1920, la forma 
japonesa clAssica, si prescindim de la mesura siuabica de 5, 7 i 5 sillabes per vers, 
que ell certament conegué, alhora que la utilització gradual de mites i personatges 
de la cultura occidental dins els poemes. En realitat, des de <(La Nova Revista>>, 
també inclosa en aquesta tercera epoca i que far; a imatge i semblanca de la <(Nou- 
velle Revue Francaisen, fins als haikús escrits en frances - é s  segur que aquell 
((traduit d~ catalan, del llibre Amour et Paysage no era sinó un pretext-, res no 
em pot fer pensar que aquella separació radical i cabdalíssima que propugnava a 
la conferencia que m'he decidit de prendre com a postulació tebrica del canvi s'ha- 
gi realment efectuat. Més encara: que l'actitud que conforma l'avantguardisme, i 
vull deixar clar que parlo d'una part de l'actitud i tampoc no parlo dels resul- 
tats, hagi desaparegut del tot. 

Aixb ens ha de dur, necessariament, a altres consideracions. La primera, la 
de posar en dubte, en el camp de la realització literaris, canvis realment subs- 
tancials en Junoy. En iniciar aquestes notes, he o m b  voluntdriament en el text 
de Guansé, els mots que precedien I'afirmació. Retornem-hi: <tD7una brunesa 
intensa, ben clenxinat, ulls lluents, vestit impecable, era el més elegant i, perso- 
nalment, el més distingit dels escriptors catalans de la seva epoca. I tot en ell, 
idees, sentiments, gustos, obei'a al mateix tarannh refinat d'eleghncia i distinció. 
Classicista per temperament i potser per comoditat, tota novetat l'atreia per 
esnobisme.)>" Subratllo el <tclassicista per temperament>>. <tClassicisme [ens afir- 
mzrh Riba] no vol dir precisament una restricció de termes, sinó una particular 
relació entre obra i artista.):' ctClassicisme [ens dirl  Junoy] no és una tecnica: 
6s un estat d7esperit.>:' Estat d'esperit o relació entre obra i artista, és evident 
que, en el cas de Junoy, aquesta relació és el filtre del dandi. Pla, Ynglada, 
Guansé, etc., han remarcat insistentment l'acusat dandisme del nostre autor, la 
seva elegbncia innata, així com l'interes, en Junoy, de posar la mateixa cura en 
els vestits que en la tipografia. Podem encara jugar una estona als siUogismes 
i veure que, si la vehiculació de l'obra és complement d'aquesta mateixa obra, 

39. Orient? Occident?, <<Revista de Catalunyas, 111: 14 (agost 1925), ps. 157-158. 
39 bis. Vegeu <<El Dia)> [Terrassa], 111: 650 (3-VII-1920), p. 9. 
40. Domtnec GUANSÉ, Abans ú'ara, p. 165. El subratllat és meu. 
41. A <<El Dia, [Terrassa], I: 174 (11-XI-1918), p. 4. 
42. C. RIBA, Prbleg a E. A. POE, Els assassinats del carrer Morgue (Barcelona, s/d.), 

p. 7. 
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i si Junoy va posar la mateixa cura en el vestit que en la vehiculaci6 de les 
seves paraules, i si en el vestit va ser permanentment dandi, no cal ser tampoc 
excessivament maldestre per adonar-se que hi ha una constant conformadora en 
l'obra junoiana, una constant que és l'altra cara de la moneda de la bohemis: 
la malaltia del bon gust; la creenca en l'existencia del gust en abstracte. Una 
mica més enllh, la moda. No qualsevol, certament: la dictada pels Arbitres a 
I'&. 

Aixb no nega tampoc aquella diferenciació en etapes de la qual he estat par- 
lant tanta estona. La variació en els postulats és evident, perb m'entesto a des- 
cobrir, darrera la variació dels arguments, uns temes centrals que conformen 
tota la seva personalitat com a literat i home de cultura: la voluntat d'elegancia; 
l'intent de concordan~a de les produccions culturals catalanes amb les de les 
diferents cultures europees al llarg dels seus moments -i bhsicament amb la 
francesa-; el rebuig de l'excés i el gust per la concisió, garantia de la perdura- 
bilitat que assegurarh la solidesa de la nostra cultura. Perque, fins i tot en els 
moments més intensament <(avantguardistes)>, haurh volgut mantenir sempre el 
punt o la ratlla de separaci6 amb la gratu'itat i l'extrem. 

Bona prova d'aquesta persistencia és, també, l'aparició tenaG i la repetició in- 
cessant de motius i títols, el retorn constant a temes ja tractats, com si el seu 
món fos un cercle on les idees anessin girant i retornessin altre cop a l'escena. 
L'estil s'aguditza o es suavitza, perb sempre seran uns temes que lliscaran, a 
través de les ulleres de l'autor, cap a la sensibilitat del lector. Unes constants 
que atorguen coherencia, unitat i sentit. 

JAUME VALLCORBAPLANA 
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