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Temporada tardor 2015. 
Patrimonis al Baix Penedès 

Fundació Apel·les Fenosa 
 

 L´escultor Apel.les Fenosa i Florensa (Barcelona 1899 – París 1988) va iniciar els seus estudis 
en una escola municipal de Barcelona i va treballar al taller de l'escultor 
Enric Casanovas. Interessat en les arts plàstiques i l'escultura se’n va 
anar l'any 1921 a París, on amb el suport de Picasso i Max Jacob va ex-
posar per primera vegada l´any 1924. 
 

 De retorn a Barcelona, a la dècada dels trenta,  hi exposa en di-
verses ocasions. Després de la Guerra Civil s’exilia a França, on reali-
tzarà la part més important de la seva obra. 
 

 Apel·les Fenosa està vinculat al Vendrell, perquè l'any 1957 havia 
comprat la casa del Portal del Pardo, una gran residència del segle XVI, 
seu de l'actual Fundació Fenosa. A partir d'aquell any, Fenosa i la seva 
esposa venien a estiuejar al Vendrell. A més restaurar i rehabilitar l’edi-
fici van instal·lar un taller al costat del jardí de la casa. Es dóna la cir-
cumstància que en aquest casal hi havien viscut, anys endarerra, fami-
liars d’Àngel Guimerà. 
 

 L'any 1982 fou guardonat amb la Medalla d'Or de la Generalitat de 
Catalunya i l'any següent amb la Legió d'Honor atorgada pel govern de 
França. Fenosa morí el 25 de març de 1988  i fou enterrat al Cementiri 
de Montparnasse. 
 

 El primer objectiu de la Fundació Apel.les Fenosa és protegir, documentar i promoure l´obra de 
l´artista. Conserva, doncs, les escultures originals de Fenosa, així com un fons documental, accesi-
ble a tota mena de públic investigador. Organitza, a més,  exposicions temporals i manifestacions 
culturals diverses al voltant de tant de Fenosa i com d´altres artistes contemporanis. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Referències 
 

Apel·les Fenosa : [catàleg de l'exposició] : die vier elemente : auf den spuren 

des Empedokles = The four elements : in the footsteps of Empedocles / texte/essays: 

Lutz Fichtner, Josep Miquel Garcia, Conxita Oliver... [et al.] Barcelona : Polígrafa, 

2006 
 

Blog Fundació Fenosa: https:/ / fundaciofenosa.wordpress.com/  
 

Fenosa, Nicole. Apel·les Fenosa : biografia. El Vendrell : Fundació Apel·les Fenosa, 

2002. 
 

Fundació Apel·les Fenosa: http:/ / www.fundaciofenosa.org/  



Casa Museu Àngel Guimerà 

 La Casa Museu Àngel Guimerà, anomenada actualment com Cal 
Guimerà, era coneguda antigament amb el nom de Cal Ximet. Aques-
ta casa pairal de la família Guimerà, adquirida pel besavi del poeta i 
dramaturg l'any 1778, pertany a l'Ajuntament del Vendrell des del 
1973, moment en què va ser cedida pels hereus d'Àngel Guimerà per-
què fos oberta al públic. 

 Des de l'any 1989 la gestió del centre va a càrrec de l'Ajunta-
ment del Vendrell. El Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar, l’any 2013, Bé cultural 
d’interès nacional la Casa Museu Àngel Guimerà, atès el llegat històric i artístic que Guimerà va 
aportar a la llengua i la cultura catalanes, un element imprescindible per entendre l’evolució de la 
història del país. 
 Àngel Guimerà (1845-1924), fill de pare vendrellenc i de mare canària, va viure al Vendrell, a 
la casa pairal dels Guimerà durant el s. XIX. Al Vendrell va iniciar la seva activitat poètica, primer en 
castellà i, més tard, en català, per triomfar després en el món teatral com a dramaturg.  
 Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife 1845 – Barcelona 1924) De ben jove, la 
seva amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales el posà en contacte amb el món dels Jocs 
Florals i la literatura en català. A partir del 1873 es convertí en secretari de redacció de La Renaixen-
sa, publicació que acabaria dirigint fins al 1903. D'altra banda, es consagrà com a poeta amb l'ob-
tenció del títol de Mestre en Gai Saber als Jocs Florals del 1877.Els seus discursos foren aplegats a 
Cants a la Pàtria (1906).  
 Com a dramaturg passà per etapes diferents. En un principi (1879-1893) conreà la tragèdia 
històrica de filiació romàntica en vers: El fill del rei (1886) o L'ànima morta (1892). L'obra que més 
destaca d'aquest període és Mar i cel (1888). Però a partir de començaments de la dècada de 1890 
es decantà pel teatre en prosa des d'una perspectiva més clarament realista i fins i tot naturalista, 
en obres com En Pólvora (1893), Maria Rosa (1894), Terra baixa (1897), etc. És la fase més creati-
va de la seva producció i la que li facilità la  projecció internacional a través de les versions al cas-
tellà  que l'actriu Maria Guerrero duia de gira per tot el món. A partir del 1900 ja era un autor con-
sagrat en l'escena espanyola i internacional i decidí provar diverses receptes teatrals en voga en 
aquells anys, entre elles la tragèdia en vers, que responia ja a uns models literaris diferents als dels 
seus inicis.  
 El 1882 s'adherí al Centre Català i al grup 
polític de Valentí Almirall. El 1889 és escollit presi-
dent de la Lliga de Catalunya. El 1892 és ponent 
de les Bases de Manresa per a la constitució regio-
nal catalana, organitzades per la Unió Catalanista. 
Fou un dels portadors del Memorial de Greuges a 
Madrid. El 1895 fou elegit president de l'Ateneu 
Barcelonès i pronuncià, per primera vegada en la 
història de la institució, el discurs inaugural  La 
llengua catalana en català.  
El 1916 li fou atorgada la Creu de la Legió d'Honor 
pel Govern francès. Va tenir un enterrament multi-
tudinari al Cementiri de Montjuïc. 
 
 

Referències 
 

Casa Museu Àngel Guimerà 
http://www.elvendrell.net/la-vila/cultura/casa-museu-angel-guimera-old/casa-museu
-angel-guimera 
 
Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el Teatre Català al Segle XIX (1995 : Ven-
drell) El Segle romàntic : actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el Teatre 
Català al Segle XIX : Tarragona : Diputació de Tarragona, 2000.. 
 

Lletra. Àngel Guimerà 
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/angel-guimera/detall 
 



  

   Museu Josep Cañas  
 La casa on va néixer l'escultor Josep Cañas el 1905 va ser habilitada 
com a museu l'any 2001. Conté el llegat fet per l'artista el 1998, compost 
d'escultures i dibuixos, que permeten un recorregut cronològic per les 
quatre etapes fonamentals de la seva obra. 
 
 El Museu Josep Cañas alberga la col·lecció d'obres quel 'artista va 
llegar a la Fundació que porta el seu nom. La seu es troba a la casa natal, 
que també forma part de la donació, conjunta-
ment amb escultures preparatòries en guix i originals 
en bronze, dibuixos realitzats amb diferents tècniques, motlles de silico-
na d'algunes obres i un extens fons documental format per escrits, reta-
lls de premsa, cartes personals i altres materials diversos. 
 
 Al primer pis del Museu trobem un recorregut per l'obra de Josep Ca-
ñas ordenada cronològicament i distribuïda en quatre espais que són les 
quatre etapes fonamentals en la seva vida i trajectòria artística. Com a pe-
ríode especialment interessant i pel qual la Generalitat de Catalunya li va 
otorgar la Creu de Sant Jordi, trobem les obres realizades durant la seva estada a Mèxic des de l'any 
1948 al 1955. 
 
Josep Cañas i Cañas (Banyeres del Penedès, 1905 - El Vendrell, 2001) fou dibuixant i escultor. El 
seu aprenentatge fou autodidacte, tot i que va fer alguns cursos a l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova 
i la Geltrú amb Damià Torrents i el seu amic Joaquim Mir. Els 
seus primers quadres són de temàtica mediterrània i camperola. 
 Exposà individualment per primer cop a la Sala Parés de 
Barcelona el 1932. El 1935 va ser a Londres i París amb una beca 
de la Generalitat. Durant la guerra civil espanyola es va afiliar a 
la UGT i lluità a la batalla de l'Ebre. Després de la guerra va tre-
ballar un temps amb Ignacio Zuloaga i va obtenir alguns premis. 
Entre el 1947 i el 1955 va marxar a Mèxic, on va fer quadres de 
tema indigenista. 
 Les seves figures, de contorns arrodonits i monumentalitat 
continguda, es desenvolupen dins volums cúbics i cilíndrics. Té 
obres seves als museus d'art contemporani de Barcelona, Bilbao i 
Madrid, i al Museu Antropològic de Mèxic. Destaca també la sèrie 
de dibuixos 700 rostres, feta entre els anys 1929 i 1985. El 1942 va obtenir el diploma de primera 
classe a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona, amb un nu femení, i el 1986 va rebre 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

Referències 
 

Cañas, Josep. Espines i flors : pensaments escrits al llarg de la seva vida.  Vi-
lafranca del Penedès : Institut d'Estudis Penedesencs, 2011 
 

Cañas, Josep. Josep Cañas, 700 retrats : 1922-1983 : efígies humanes : Lon-
dres, París, Mèxic, Madrid, Barcelona, Portugal... : [catàleg de l'exposició]. Barcelo-
na : Fundació Caixa de Pensions, 1985. 
 

Cañas, Josep. Cañas : 700 rostres .Barcelona : Nou Art Thor, 1986. 
 

Fundació Josep Cañas 
http://www.josepcanas.cat/ 



CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Biblioteca Pública de Tarragona 
Fortuny, 30           

43001-TARRAGONA 

Telèfon: 977 240 331       

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

WEB___   http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOC CINEMÚSICA ___  http://bptbloc.wordpress.com 

HORARI: 

Dilluns de 15 h a 20 h 

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 

Dissabtes de 10 h a 14 h 

Institut Ramon Muntaner 
Mas de la Coixa         

Rotonda Eix de l’Ebre s/n  

43770 MÓRA LA  NOVA 

Telèfon: 977 401757 

merce@irmu.org 

 

WEB___   http://www.irmu.org 

FACEBOOK____   Feu-vos amics de  

l’Institut 

 

 PROGRAMA 
Dissabte 21 novembre 

 

09,15:  Sortida de la plaça Imperial Tàrraco (Tarragona). 
 

10,00:   Arribada al Vendrell. Esmorzar.  
 

10,30:   Trobada a la plaça Germans Ramon. Explicació general. 
 

11,00:   Fundació Fenosa. 
 

12,15:   Casa Museu Àngel Guimerà. 
 

14,15:   Dinar al Vendrell.  Restaurant Stil.  
 

16,45:   Museu Josep Cañas (Banyeres del Penedès) 
 

18,30:   Sortida cap a Tarragona 
 

19,15:   Arribada a la plaça Imperial Tàrraco (Tarragona). 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl

