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ULTURA
Derna, actuació
d'un grup de dansa
eslove a la plaga
de la Vila (pag.98)

Diumenge, gran nit
de la música
vilanovina deis anys
seixanta (pag. 96)

S'inaugura la Torre Blava IJjbesRoges,
I'univers marí de Josep Guinovart
S'obrira l'Onze de 8etembre i.després hi haura una setmana de portes obertes

REDACCIÓ

[a Coincidint amb
~ la Oiada de

l'Onze de Se-
tembre s'inau-
gurara la Torre

. Blava de Ribes
Roges, I'espai en que Josep
Guinovart ha recreat el seu
univers marí. La inauguració
tindrá lIoc a tres quarts d'una
del migdia, i després hi haura
una setmana de portes ober-
tes per tal que els ciutadans
puguin coneixer I'obra de I'ar-
tista.

A I'acte d'inauguració pren-
dran partel propi pintor, l'alcal-
de de Vilanova, Sixte Moral i el
erítie d'art Josep Corredor-
Matheos. La Torre significara
per a la ciutat un espai de
característiques úniques
que amplia I'oferta de rnu-
seus de la ciutat, en paraules
de Teresa Llorens, regidora
de Cultura, que reeorda que
Josep Guinovart és un deis
pintors més importants del
país, al qual Ii hem d'agrair
aquesta complicitat amb
Vilanova.

Un eop inaugurat, la Torre
es podrá visitar, amb horaris
diferents segons els mesos.
Oe juny a setembre obríra de
dimarts a divendres de dos
quarts de sis a dos quarts de
nou de la tarda, els dissabtes
d'onze a dues del matí i de cinc
a vuit de la tarda, i els diumen-
ges d'onze del matí a tres del
migdia. A I'hivern (d'octubre a
maig) només obrírá els diven-
dres, dissabtes i diumenge.
Divendres i dissabte ho tara a
les tardes de cinc a vuit, els
dissabtes també al matí d'on-
ze a dues, i els diumenges
només al matí d'onze a tres de
la tarda.

Quan el visitant entri a I'edi-
fiei entendra el parque de Tor-
re Blava: és una immersió en
el blau, en el món marí, en el
sostre, les parets eireulars o el
terra amb gravats fets sobre el
ciment tendre ... Cada raco ha
estat aprofitat per I'artista per
donar-hi la seva interPfetació
de les costes del Garraf, una
mica lIegendaria amb refe-
rencles al Pas de la Mala
Dona, a la desaparició deis -
22 nautraqs ... És, continua el
pintor, una visió poetica, d'un y
mar que sempre és subjee-
tiu. Oesprés d'aquesta immer-
sió, el visitant pujara al primer
pis, on Guinovart ha trencat
les parets de la torre, multipli-
eant amb rniralls fins a I'infinit
els nusos que evoquen el tre-
balls deis homes i dones a la

Guinovart, a la sala deis nusos. És a la.primera planta de la torre JUANJOV.

mar. És un punt d'identifica-
ció amb la gent, i segura-
ment sera el més atractiu
des d'aquest punt de vista.
Continuant aquest camí as-
cendent, com assenyala el
crític d'art Corredor Matheos,
el visitant arriba al segon pis,
més lIuminós, amb el blau del
mar dominant, pero retrobant
els colors purs i la cal-üqraña
que remeten al cartellisme de

Guinovart. És la relació deis
artistes que s'han banyat en
la Mediterrania, com diu l'au-
tor. O'aquí, una escala blanca
puja fins al terrat, on queda per
cof-locar-hi el penell que coro-
nara la Torre.

La Torre s'inaugura amb
retard sobre les previsions ini-
cials, a causa de les obres que
s'han hagut de fer a I'espai per
adequar-lo: eliminar les per-

goles adjacents, les humitats i
substituir I'escala, básícament.
Per a Guinovart, tot i que ha
passat molt de temps, alxo
ha servit per aprofundir en la
temática, Treballar per a l'Ad-
ministració, amb els entre-
banes que hi ha hagut en
aquest cas, implica, diu I'autor,
que per part de I'artista hi ha
d'haver molta il-luslé. Hi ha
aspectes econórnlcs, les

administracions treballen
sota conceptes d'assessorl-
es, ideologies ... pero I'artis-
ta ha d'anar més enIJa.Pot-
ser és una idea romántlca ...
Amb tot, defensa I'art_públic
parque recull un pÚblic molt
arnpli, més enlla del públic
del museu.

Finalment l~ Torra.no és
exactament com I'havia pre-
vist inicialment a la maqueta:
La realitat mana iI'espai mo-
difica fins i tot les idees. És
un fenomen de la creativitat,
la realitat s'imposa al que
havíem somniat. Vista I'obra
acabada, pero, el pintor 1'10 vol
fervaloracions: Sense espec-
tadors no hi ha autor. Fins
que no hi hagi aquest con-
tacte receptiu no puc fer cap
valoració. La Torre, diu més
endavant, és una obra molt
oberta. A mi m'agradaria que
pugui ser un referent i un
mar subjectiu per aquell que
la vingui a veure.

La iniciativa d'aquest tre-
ball de Guinovart a Vilanova
neix arran de l'exposicló que el
pintor va fer a I'Hospital de la
Santa Creu, a Barcelona. Alla
pariava de la Mediterránia, des-
prés d'haver treballat sobre el
món de la terra, a l'Espai
Guinovart d'Aqramunt. En una
vetllada amb gentvinculada a
I'art de Vilanova sorgeix la idea
de fer un nou espai Guinovart
sobre el mar, a Vilanova.

Finalment, el projecte ha
tingut un cost aproximat d'uns
23 milions de pessetes.
Inicialment Guinovart preveia
un conjunt escultóric a I'exteri-
or, que de rnoment s'ha apar-
cat fins veure el resultat de la
primera fase, segons va indi-
car Teresa Llorens.
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