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Transposicióclàssica
La mostra sobre Apel·les Fenosa que ofereix el Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona busca la relació entre l’obra de l’escultor i el món antic

Oriol Margalef
TARRAGONA

Jean Cocteau i Jean-Paul
Sartre van recórrer als
mitesdelmónclàssicperex-
plicar al teatre els grans dra-
mes del segle XX. Apel·les
Fenosa buscava l’essència
de l’home mediterrani en la
culturagregairomana.L’es-
cultor observava apassionat
el món clàssic, transposava
figures històriques i mitolò-
giques i modulava al·legori-
es amb perspectiva contem-
porània.L’exposicióApel·les
Fenosa i l’antiguitat clàssi-
ca, al Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona
(MNAT), ha buscat els refe-
rents de l’antiguitat que ins-
piraven Fenosa.

L’escultor era un àvid
lector dels clàssics, perquè
trobava en la mitologia per-
sonatges que podien expli-
car situacions atemporals i
poètiques. Ell mateix, enyo-
rat de Catalunya durant
l’exili de postguerra a Fran-
ça, es considerava l’encar-
nació d’un Ulisses modern,
explica Pilar Sada, conser-
vadora del MNAT. L’exposi-
ció, organitzada en tres àm-
bits temàtics –Mediterrà-

nia, mitologia i iconografia
clàssica– mostra escultu-
res, dibuixos, aquarel·les i
fotografies de l’artista, en
diàleg amb peces pròpies
del museu.

encadenat i les Oceànides
(1945) i Ulisses i les sirenes
(1945), un conjunt escultò-
ric del qual es diu que Pablo
Picasso tocava les onades
de bronze per transportar-
se al Mediterrani.

Paral·lelisme artístic
Fenosa no només represen-
tava mites, sinó que s’inspi-
rava directament en peces
antigues. Des que va com-
prar una casa al Vendrell,
l’any 1952, l’escultor es pro-
digava en visites a l’entorn
arqueològic de Tàrraco i al
mateix MNAT. D’aquesta
relació la mostra en subrat-
lla el paral·lelisme entre
peces fetes amb dos mil
anys de diferència, com ara
la Dona dels braços elevats
(1961) i la Venus trobada al
teatre romà de Tàrraco. Se-
gons Josep Miquel Garcia,
director de la Fundació,
aquest mostra “hauria
emocionat Fenosa”, segur.
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‘Apel·les Fenosa
i l’antiguitat clàssica’
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Apel·les Fenosa, d’esquena a la imatge, va ser un enamorat de la cultura clàssica com mostren les seves obres ■ MNAT

Madicodeixa
ladirecció
artísticadel
CAER

La fira Trapezi i el festival Cos, de teatre de gest, marcaran a partir
de la propera edició el contingut del CAER ■ VAN DER MEULEN

Labogeria,ADNcomú
alsdosteatresdeReus

Teresa Bruna
BARCELONA

Ferran Madico, director fins
al desembre del Centre
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), ha dissenyat la
temporada amb la bogeria
comaeixcomú:“Ensagrada
tenir un ADN argumental,
ho hem fet a cada edició
(nous llenguatges,ciència, la
dona). Ens ha motivat la bo-
geria perquè és un tema vin-
culataReus.“Totsconeixem
pacients del centre Pere

Mata”, va dir. Alguns títols
són El mort (15 autors, pro-
ducció pròpia), Experiènci-
esambundesconegutshow,
de Sònia Gómez (multidisci-
plinari), El Messies, amb
Toni Albà i Fermí Fernán-
dez, i La vida lluny dels poe-
tes, de Josep Pere Peyró.

El programa inclou les
fires Trapezi i Cos, les dues
grans aportacions en circ i
gest que Reus fa a Catalu-
nya, que l’any que ve, amb la
reorientació del CAER, es-
pecialitzaran l’oferta. ■

T.B.
BARCELONA

“Li volem agrair la feina
ben feta, la consolidació del
CAER com a centre de qua-
litat i l’esforç que significa
haver estat al naixement i
el disseny del projecte, to-
pant amb la dificultat de
posar d’acord administra-
cions i polítics de diferents
colors”. Amb aquestes pa-
raules, Empar Pont, regi-
dora de Cultura de Reus, va
confirmar a la premsa el
que ja feia temps que es ru-
morejava: el cessament de
Madico com a director ar-
tístic del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus.

El motiu és el canvi d’ori-
entació que han decidit les
tres administracions impli-
cades, Ajuntament de
Reus, Diputació de Tarra-
gona i Generalitat i que es
fixa en l’especialització en
el circ i el teatre de gest. ■

Presideix la mostra la
impressionant Metamorfo-
si de les germanes de
Faetó, escultura en bronze
del 1950 que ha estat cedi-
da pel fons d’art de la Gene-

ralitat, una obra amb què
l’artista va iniciar un cicle
de figures metamòrfiques,
vinculat a l’esperit més es-
sencial de la bellesa. Les
traces del món clàssic apa-

reixen també en figures pe-
tites, la seva especialitat, i
que han estat cedides per la
Fundació Fenosa del Ven-
drell. És el cas de Les tres
gràcies (1923), Prometeu


