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En el 19è aniversari de la seva inauguració (8/4/1998), el Museu 
del Cinema incorpora als seus fons els 791 objectes de la 
Col·lecció Francesc Junyent, de precinema i cinema infantil.  
 
La Col·lecció Francesc Junyent té dos grans apartats: precinema i 
cinema infantil. L'apartat de precinema està dedicada principalment 
a la llanterna màgica (23 llanternes màgiques i 173 plaques de 
vidre), tot i que també hi ha altres elements relacionats amb el 
teatre d'ombres, la imatge en moviment o la fotografia 
estereoscòpica (161 elements). 
 
La part de cinema infantil (434 elements) està en bona part 
dedicada als productes derivats de la marca Cine NIC, tant els 
produïts a la factoria de Barcelona, com altres fabricats en altres 
llocs del món sota patent NIC (Estats Units, França, Itàlia...). També 
en aquest apartat hi ha un bon nombre de joguines relacionades 
amb la imatge en moviment, ja siguin projectors de cinema infantil 
de diverses marques, així com joguines variades. 
 
El precinema és l'àmbit de les col·leccions del Museu del Cinema 
més important, més singular i més determinant per a què sigui 
considerat un dels millors museus del món en la temàtica de 
precinema i cinema dels primers temps. Per tant, amb aquest ingrés 
de la Col·lecció Francesc Junyent, el Museu del Cinema millora 
quantitativament i qualitativa aquest àmbit del precinema i, en 
conseqüència, reforça el nivell d'excel·lència de les seves 
col·leccions, especialment, de l'apartat dedicat a la llanterna 
màgica. 
 
Francesc Junyent fou professor d'ensenyament secundari, i tingué 
al llarg de la seva vida una gran activitat de divulgació cultural, que 
el portà a fundar i/o presidir diverses entitats culturals del Bages, a 
ser autor de diversos llibres de divulgació del patrimoni històric, 
artístic i natural, especialment de la comarca del Bages, a 
col·laborar en el periòdic Regió 7, entre altres activitats. Fou un bon 
amic de Tomàs Mallol. Fruit d'aquesta amistat, va néixer l'interès de 
Francesc Junyent pel precinema i la decisió de començar aquesta 
col·lecció.  
 
El MdC exposarà algunes dels objectes de la Col·lecció Francesc 
Junyent en la propera exposició temporal que dedicarà a la llanterna 
màgica i que s'inaugurarà el proper 27 de juny. Altres objectes 
d'aquesta Col·lecció seran exhibits properament de manera estable 
a la exposició permanent del Museu.  
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1. Contingut de la Col·lecció 
 
La Col·lecció Francesc Junyent (en endavant CFJ) consta de 791 unitats o elements: 
 
      Unitats 
PRECINEMA       
  Llanterna màgica     
    Llanternes màgiques 23 
    Capses originals del llanterna màgica 11 
    Plaques de vidre cromolitografiades per a ús domèstic 119 
    Plaques de vidre amb imatge en moviment pintades a mà 32 
    Plaques de vidre amb imatge fixes pintades a mà 22 
  Altres precinema     
    Taumàtrop 2 
    Grafoscope 1 
    Visor per a fotografies estereoscòpiques 4 
    Gravat amb doble imatge translúcida 1 
    Teatre d'ombres 2 
    Ombro-cinema 1 
    Peep-egg 1 
    Teatrí de joguina amb decorats 1 
    Poliorama panòptic amb 6 vistes òptiques 1 
    Zoòtrop 2 
    Bandes per a zoòtrop 26 
    Àlbum d'ombres xineses amb 14 escenes 1 
    2 fulls amb figures d'ombres xineses 1 
    Fotografies estereoscòpiques originals en placa de vidre 36 
    Fotografies estereoscòpiques editades 50 
    Postals imatges eròtiques i caleidoscòpiques 17 
CINEMA INFANTIL        
  Cine NIC     
    Projectors Cine NIC (diversos models) 56 
    Altres projectors de patent Cine NIC 10 
    Pel·lícules Cine NIC 145 
    Diapositives Cine NIC 80 
    Discs per a projector Cine NIC sonor 2 
  Altres projectors infantils   
    Projectors cinema infantil de diverses marques 17 
    Pel·lícules projectors cinema infantil de diverses marques 67 
  Altres joguines infantils amb imatge   
    Altres joguines amb imatge 33 
CINEMA     
  Cinema amateur     
    Projector Pathé Baby (1922) 1 
    Pathé Baby caixa 23 films+2 lamp.+llibret 26 
      
TOTAL     791 
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2. Valoració qualitativa 
 
 
2.1. Precinema 
 
Pel MdC és la part més interessant. En primer lloc, per les 173 plaques de vidre de 
llanterna màgica. Són plaques que no estan repetides en la Col·lecció Tomàs Mallol. 
Dins aquestes, mereixen una especial atenció les 54 plaques de vidre pintades a mà, 
algunes amb imatge en moviment, majoritàriament de manufactura britànica o 
francesa, que podem datar dins l'últim terç del segle XIX. Plaques de diverses 
temàtiques i diversos mecanismes de moviment, que fan que sigui una col·lecció 
petita, però molt ben construïda, intentant reflectir les principals diversitats 
iconogràfiques i tècniques de les plaques de vidre de llanterna màgica. La resta de 
plaques de vidre (119) tenen la imatge cromolitografiada, fabricades per a ser 
projectades amb llanternes màgiques d'ús domèstic. Són de fabricació francesa o 
alemanya, d'entre 1870 i 1910 aproximadament. 
 
En segon lloc, l'interès del MdC se centra en les 23 llanternes màgiques, totes elles 
molt ben conservades. Són llanternes de fabricació alemanya, francesa o anglesa, que 
podem datar entre 1870 i 1910. Aquestes llanternes enriquiran encara més la qualitat 
del fons del prop d'un centenar de llanternes màgiques del MdC.  
 
Cal fer menció especial de la llanterna cinematogràfica de fabricació alemanya de 
l'empresa Ernst Plank, per la seva raresa (transport del film horitzontalment, enlloc de 
verticalment, com era habitual).  
 
Els altres elements de precinema són molt diversos: visors estereoscòpics, zoòtrops, 
poliorames panòptics amb vistes òptiques, peep-eggs, taumàtrops, teatrins d'ombres 
xineses, etc.  
 
 
2.2. Cinema infantil 
 
Dins aquest apartat, a la Col·lecció Francesc Junyent hi ha una molt bona 
representació dels productes de la marca Cine NIC. 56 projectors de diversos models i 
èpoques, a més de pel·lícules i altres aparells d'aquesta empresa barcelonina 
conformen una bona col·lecció de Cine NIC. 
 
També cal destacar els 17 projectors de cinema infantil d'altres marques, amb les 
seves pel·lícules, així com les altres joguines infantils relacionades amb el món de la 
imatge, moltes de les quals no estan presents en les col·leccions actuals del MdC.  
 
 
2.3. Cinema  
 
Hi ha un sol aparell de cinema a la Col·lecció Francesc Junyent: un projector Pathé 
Baby primer model de 1922, amb 23 pel·lícules, 2 làmpades i un llibret d'instruccions.  
 
 
2.4. Estat de conservació  
 
L'estat de conservació dels objectes de la Col·lecció Francesc Junyent és excel·lent. 
S'evidencia que el col·leccionista va tenir una especial cura en vetllar per la qualitat i el 
bon estat de conservació dels objectes que anava ingressant a la seva col·lecció. 
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3. Conservar, documentar, difondre i ampliar les col·leccions: una de les 
funcions essencials dels museus. 
 
 
Segons el que estableixen els criteris museològics internacionals sobre la funció 
essencial dels museus, aquests ...han de seguir sent els garants de la conservació i de 
la documentació de les col·leccions que donen sentit de pertinença i constitueixen el 
llegat cultural d'un país. Ampliar les col·leccions, estudiar-les i documentar-les, 
conservar-les i mostrar-les a segments de públics cada cop més amplis ha de 
ser una de les ocupacions primordials dels museus.  
 
L'adquisició de la CFJ per part del MdC respon a aquesta funció essencial que ha de 
tenir tot museu de conservar i difondre el patrimoni cultural que li és propi.  
 
La CFJ és un patrimoni històric cinematogràfic sense cap mena de dubte. És una 
col·lecció realitzada i conservada a Catalunya i per tant, és patrimoni cinematogràfic 
català. El MdC, en base a la seva funció essencial de museu i atès que els seus 
objectius no es limiten a un abast territorial concret, adquireix aquesta col·lecció que li 
permet:   
 

a. Millorar qualitativament i quantitativa les col·leccions de precinema i 
cinema infantil   

b. Potenciar l'excel·lència i el prestigi internacional del seu fons 
patrimonial. 

c. Disposar de més capacitat i elements per a la difusió de la història del 
cinema i el precinema. 

d. Salvaguardar íntegrament un patrimoni cinematogràfic català privat, que 
podria haver-se perdut o dispersat.  
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4. Francesc Junyent: apunt biogràfic 
 

Francesc Junyent, llicenciat en Filosofia i Lletres, va ser professor de batxillerat i 
d´ensenyament secundari, de reciclatge de català (ICE de la Universitat Autònoma) i 
de l´Escola d´Estiu del Bages.   

Va ser membre de la Junta del Cercle Artístic, del Centre d´Estudis del Bages i presidí 
la junta dels Amics de l´Art Romànic del Bages. Al mateix temps, fou un dels 
fundadors, i posteriorment president,  del Grup Autònom de Manresa de la Institució 
Catalana d´Història Natural i sotsdelegat al Bages del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i  Lletres i en Ciències.  

Va ser col·laborador del diari intercomarcal “Regió 7” i fou autor de diversos opuscles i 
nombrosos articles publicats en revistes especialitzades i divulgatives.  

Entre la seva bibliografia, cal destacar la seva participació, conjuntament amb 
Alexandre Mazcuñan, i altres autors, en set volums de l'obra Catalunya Romànica, 
editada per Enciclopèdia Catalana, dels quals és coautor, conjuntament amb 
Alexandre Mazcuñan,  del volum dedicat al Bages i del que integra la Vall d´Aran.  

També col·laborà en els llibres  El Bages. Aproximació al medi natural i humà de la 
comarca,  Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra, Història del Bages (vols I 
i II) i Guia del Bages. Els municipis i el seu patrimoni històric, artístic i natural. És autor, 
a la vegada, de Manresa. Guia de la ciutat, Història gràfica de Manresa. El patrimoni 
històric i artístic i Ramon Oms. Escultures, i coautor, conjuntament amb Antoni Borràs, 
de Vertebrats de la Catalunya central. De la conca alta del Segre i de les valls ―alta i 
mitjana―del Llobregat i del Cardener.  

A finals dels anys 1980, va establir coneixença amb Tomàs Mallol. Fruit d'aquesta 
amistat nasqué el seu interès pel precinema i la decisió de fer-ne una col·lecció, a la 
que hi afegí altres aparells i joguines de cinema infantil.  

Francesc Junyent va morir el 30 de gener de 2016.  
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6. Galeria fotogràfica 
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Girona, abril 2017 


