
BENVINGUTS AL JARDÍ

Al nostre jardí mediterrani
conviuen en perfecta harmonia,

escultures, oliveres, llimoners i flors
aromàtiques



POLIFEM (1949)

En l’episodi decisiu de l’Odissea, Ulisses
deixa cec Polifem, rebentant-li el seu únic
ull, és perquè el ciclop el reté presoner a la
cova junt amb el seus homes.
Dotat de mans obertes i
desproporcionades, Polifem, a les
palpentes, toca la ovella dins el pelatge de
la qual s'ha amagat Ulises per no ser
descobert.



TEMPESTA PERSEGUIDA PEL
BON TEMPS (1957)

És una dona, que avança remoguda pels
vents que li despentinen els cabells, i fan
volar els seus vestits, girant el cap vers el
bon temps, sabent que, tard o d’hora,
s’esdevindrà la calma.



BON TEMPS PERSEGUINT LA
TEMPESTA (1978-1979)

Amb aquest grup monumental Fenosa
clourà el cicle de la victòria de la Pau
sobre la Guerra.



ORLANDO FURIOSO (1971-1972)

Per a l’artista, gran lector d’Ariosto,
L’Orlando és «un model d’amor  i fidelitat»
Orlando cerca la seva estimada Angèlica i,
boig de dolor en no ser correspost, fuig
travessant França fins arribar als pirineus.
El cavall mort de fatiga i l’Orlando se'l
carrega a l’esquena.



BON TEMPS (1978)

Després de la guerra civil espanyola i de
l’ocupació alemanya de França, Fenosa té
la preocupació de representar la Pau i la
Guerra. Crearà el (1978) «Beau Temps»



METAMORFOSI DE LES
GERMANES DE FAETÓ (1950)

L’escena descriu l’instant en què les germanes de
Faetó esdevenen arbres, sota la mirada de la seva
mare, que res no pot fer per salvar-les.
Il·lustra el passatge de les metamorfosis d’Ovidi.
Faetó, després de voler mostrar-se digne del seu
llinatge, va demanar a Zeus que li deixés governar
el carruatge del Sol.
L'experiència va resultar negligent i va devastar la
terra. Zeus va llançar-li un llamp que li va provocar
la mort i les seves germanes l’enterraren, malgrat
la prohibició de Zeus de fer-ho. Com a càstig les
convertí en xops.



LA PRIMERA (1970)

Dins d’un pròleg per a una exposició de
Fenosa, l’escriptor Michel Cournot explica
una faula segons la qual, Déu modelà una
figura femenina el darrer dia de la creació,
abans de descansar. En llevar-se no la troba,
l’ha perduda i en fa una altra, Eva, fins que
millers d’anys després la retroba al taller de
Fenosa, d’on ve el títol de “La Primera”



PRIMAVERA (1973)

Aquesta escultura pertany al cicle
d’obres metamòrfiques de Fenosa,
oscil·lant entre la dona i la vegetació.



ÀGATA (1976)

L’obra s’inspira en els versos de Baudelaire

“Moesta et Errabunda”
Digue�, ¿n� h� h� vegade� qu� e� cor e� vol�, Àgat�,
llun� de� negr� oceà d� l� immund� ciuta�, cap � u�
altr� oceà e� què �’esplendor esclat�, ta� bla� � clar �
pro�n� co� l� virginita�? Digue�, ¿n� h� h� vegade�

qu� e� cor e� vol�, Àgat�?


