
 
 

 
 

Apel·les Fenosa i l’antiguitat clàssica  
 

Del 19 de setembre al 2 de novembre de 2008  
 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona  
Plaça del Rei, 5 

43003 Tarragona 
 

  
Fenosa va ser un apassionat pel món clàssic, un esc ultor de profundes 
arrels culturals mediterrànies, un gran lector d’au tors de l’antiguitat– 
entre d’altres Homer i Ovidi– i un gran admirador d e l’art de Grècia i 
d’Egipte.  
  
La Fundació Apel·les Fenosa i el Museu Nacional Arq ueològic de 
Tarragona –del que va ser visitant continuat– prese nten aquesta 
exposició en què, a través de les seves escultures,  dibuixos, aquarel·les i 
fotografies, s’estableix una estreta relació amb le s peces procedents de la 
ciutat romana de Tàrraco que, com altres, li van se rvir de referent.  
  
L’exposició està organitzada entorn a tres grans te mes: Fenosa i la 
Mediterrània, Fenosa i la mitologia i Fenosa i la i conografia clàssica, que 
permeten veure, no tant sols l’obra de l’escultor, sinó la seva relació amb 
l’art, la seva valoració del passat i l’entorn en e l qual treballava.  
  
  



 
 
Presentació  
  
L’escultor Apel·les Fenosa va deixar una obra extensa i important, formada per 
centenars de peces realitzades primer a Catalunya i, des de l’any 1939, a 
França, on es va exiliar.  
  
Recolzat per Picasso, que va promoure la primera exposició de Fenosa a París 
l’any 1924, la seva obra ha inspirat alguns dels poetes més grans del seu 
temps, com Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Max Jacob, Jean 
Cocteau o Paul Éluard, entre d’altres. 
  
L’any 1957 va comprar la casa del Vendrell, un conjunt emblemàtic de la vila,  
on Fenosa va trobar una il·lustració de la història de Catalunya.  
  
D’ençà del 1958, quan els Fenosa comencen a passar els estius en aquesta 
casa, són molts els amics que sojornen amb ells, realitzant constantment 
excursions a les muntanyes de Prades o a Santes Creus, però molt 
especialment a Tarragona, a la Torre dels Escipions, al Mèdol, i a la ciutat 
romana, que ensenyen als seus hostes, sigui aquest Tristan Tzara, Cécile 
Éluard o Perucho, que aviat esdevindrà, gràcies a ells, el seu veí d´Albinyana. 
  
Fenosa va ser un apassionat pel món clàssic, un escultor de profundes arrels 
culturals mediterrànies, un gran lector d’autors de l’antiguitat –entre d’altres 
Homer i Ovidi– i un gran admirador de l’art de Grècia i d’Egipte. 
  
La Fundació Apel·les Fenosa i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona –
del que va ser visitant continuat– presenten aquesta exposició en què, a través 
d’escultures, dibuixos, aquarel·les i fotografies, s’estableix una estreta relació 
amb les peces procedents de la ciutat romana de Tàrraco que, com altres, li 
van servir de referent. 
  
Una exposició que, des de la Fundació Apel·les Fenosa s’emmarca en la seva 
vocació de promoció de l’obra de l’artista i que, des del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, s’afegeix als diversos projectes desenvolupats 
entorn a la relació entre l’arqueologia, la història i la creació contemporània. 
Una nova oportunitat, també, per a la tant necessària col·laboració institucional 
en general i, en particular, en el món de la cultura. 
  
 
Josep Miquel Garcia                                                           
Director de la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell  
  
Francesc Tarrats Bou  
Director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
                                                                     
 
  
 



 
 Apel·les Fenosa i la Mediterrània  
  
Encara que va néixer a Barcelona l’any 1899, les arrels d’Apel·les Fenosa es 
troben a Almatret, d’on eren originaris els seus pares i on ell va passar bona 
part de la seva infantesa. Un paisatge, composat d’oliveres, garrigues i 
ametllers, des d’on Fenosa va establir vincles amb la Mediterrània. 
  
Aquests vincles amb les cultures mediterrànies es varen anar concretant, des 
de l’escola, −l’Escola Horaciana fundada per Pau Vila− on Fenosa tenia com a 
referents còpies d’escultures i relleus clàssics que col·laboraren en la seva 
decisió vocacional. 
  
La visita als museus i als espais patrimonials, en general, desenvolupen el seu 
gust per l’antiguitat. Una antiguitat de la qual s’envolta quotidianament, a través 
dels objectes que, de procedències molt diverses, li serveixen d’inspiració i 
companyia. Molts d’ells regals d’amics i coneguts, la major part de les vegades 
relacionats amb les cultures mediterrànies, que en l’exposició es poden veure a 
través de les aquarel·les realitzades per la seva dona, Nicole Florensa.   
  
La Mediterrània es troba present, també, en l’essencialitat de la iconografia 
desenvolupada per Fenosa en la seva obra, majoritàriament dedicada a la 
figura femenina, que ens transporta a arrels clàssiques, de l’arcaisme grec, la 
cultura egípcia o  la mesopotàmica. 
  
 
 Apel·les Fenosa i la mitologia  
  
Lector d’autors de l’antiguitat −entre d’altres Homer i Ovidi−, Fenosa, com altres 
artistes i escriptors, troba en ells i en la mitologia clàssica referents per a 
explicar actituds i fets que es repeteixen a través del temps i que es poden 
relacionar, també, amb la seva situació personal. Ulisses n’és un bon exemple: 
a ell dedica algunes de les obres que es poden veure a l’exposició, 
representació del viatger obligat, que encarna l’exiliat que anhela retornar a la 
seva pàtria com el mateix Fenosa. 
  
Els mites femenins lligats a la natura són un altre referent per a Fenosa, als 
quals dedica algunes de les seves obres: Pomona, Flora, Artemisa són algunes 
de les divinitats a les que Fenosa dóna forma. 
  
Aquesta relació de la naturalesa i la dona es troba, també, en la representació 
que Fenosa fa de la metamorfosi de les germanes de Faetó, que refereix Ovidi 
en la seva Metamorfosi, que iniciarà un cicle de figures metamòrfiques, poètic i 
vinculat a la sensualitat. 
  
La representació de la bellesa i la sensualitat femenina es troba, també, entre 
els seus interessos principals. La representació de Les Tres Gràcies −divinitats 
de la bellesa, de l’encant i la dolçor, que formen part del seguici d’Afrodita−, 
que reprendrà diverses vegades al llarg de la seva carrera, constitueix, 
segurament, el reflex de la seva visió sobre la dona i el seu ideal de bellesa. 



  
  
 Apel·les Fenosa i la iconografia clàssica  
  
Les seves profundes arrels mediterrànies, el seu coneixement i gust per l’art 
antic van fer que l’obra de Fenosa estigués impregnada per temàtiques i 
referents, que fan fàcil establir una relació, ja sigui iconogràfica, ja sigui 
conceptual, entre les seves obres i les peces conservades i exposades al 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, procedents de la ciutat romana de 
Tàrraco. 
  
Temes com la representació de les  
Muses, o la personificació dels rius  
o les ciutats; figures femenines que 
ens transporten a representacions de 
deesses com Venus, o masculines  
com Bacus; cicles clàssics com el 
d’Eros i Psique, o la representació  
d’Antínous, el jove bitini amant  
d’Adrià, de qui l’arqueologia de  
Tàrraco ens ha proporcionat una  
magnífica representació, procedent  
de la Vil·la romana dels Munts... O aquesta altra representació d’Apol·lo en el 
seu carro, en una imatge molt propera a les d’Hèlios i Selene en l’escut d’una 
escultura procedent, també, dels Munts. 
  
Una selecció que, junt amb els dibuixos i les aiguades de Fenosa, ens permet 
aprofundir en l’essència i la realitat d’una obra singular.     
  
  
 Apunts biogràfics  
  
Apel·les Fenosa neix a Barcelona l’any 1899 i s’instal·la a França l’any 1920. 
Després d’un breu sojorn a Tolosa de Llenguadoc, arriba a París el 1921. El 
seu encontre amb Picasso resultarà definitiu per la seva dedicació a l’escultura, 
l’encoratjarà i comprarà obres, esdevenint el seu primer i principal 
col·leccionista. L’any 1924 realitza la seva primera exposició a París, prologada 
en el catàleg pel poeta Max Jacob, que escriurà també el de la galeria 
Zborowski quatres anys després. 
  
L’any 1929 Fenosa retorna a Barcelona amb motiu de l’organització d’una 
exposició individual que ha de tenir lloc a la sala Parés. Viu amb entusiasme la 
proclamació de la República i viu amb intensitat el desenvolupament de la 
Guerra Civil. 
L’any 1939 ha d’exiliar-se i s’instal·la novament a França, on treballarà fins el 
seu traspàs. 
  
El 1944 el Comité de Libération du Limosin li encarrega una escultura 
commemorativa de la massacre de la vila d’Oradour-sur-Glane. Executa el 
Monument als Màrtirs d’Oradour, actualment instal·lat a Llemotges. D’ençà del 

 



1946 exposa individualment o col·lectivament a París, Londres, Barcelona, 
Madrid, Praga, Nova York, Tokyo, Osaka, Casablanca, Carrara… Grans 
escriptors i poetes contemporanis escriuen prefacis dels seus catàlegs, com 
Paul Éluard, Jean Cocteau, Jules Supervielle, Josep Carner, Alexandre Cirici 
Pellicer, Francis Ponge, Pablo Neruda, Michel Cournot, Roger Caillois o 
Salvador Espriu. 
  
Realitza escultures de dimensions reduïdes, però també de mides 
monumentals com el Crist per l’església de Crist Rei de Fribourg (1956-57), 
“Polyphème” a Dole (1972),  l’“Sphinx” del frontó de la porta del Consell 
Constitucional de París (1973), el Monument a Pau Casals a Barcelona (1976-
77), el relleu de “Saint-Georges terrassant le dragon” a París (1977), “Orlando 
Furioso” a Madrid i Montpeller (1971-73), “Le Beau Temps pourchasant la 
Tempête”, instal·lat el 1985 a Barcelona i a La Défense a París, el baix relleu 
“Ophélia”, inspirat per Rimbaud, inaugurat a La Défense el 1987… 
  
L’any 1981 la UNESCO li encomana el guardó que lliura anualment del Premi 
de l’Educació per la Pau. Fenosa realitza “L’Olivier”, símbols de la pau i atribut 
del poeta. El 1982 rep la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, seguida 
de la Légion d’Honneur el 1983, atorgada pel Ministeri de Cultura francès, i el 
1987 la Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona. 
  
Importants retrospectives de la seva trajectòria varen tenir lloc a Madrid, l’any 
1979, al Museu Rodin el 1980, i a Barcelona, el 1983-84 al Palau de la Virreina, 
i el 199 al Museu d’Art Modern. 
  
Mor a París, el 25 de març de 1988. 
  
Una Fundació, que duu el seu nom, conserva la seva memòria d’ençà de l’any 
2002, amb seu al Vendrell (Baix Penedès, Tarragona). 
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Aquesta exposició no hagués estat possible  
sense l’impuls i la generositat de  
Nicole Florensa.  
  


