
Lꞌobra de Josep Guinovart a la Torre de Ribes Roges conforma un homenatge de lꞌautor a la gent de la
mar i a la mateixa mar com a element del paisatge humà. Complementària a aquesta, Guinovart té
bastida a la vila dꞋAgramunt (Lleida) una instal·lació semblant dedicada a la terra.

A la Torre Blava distingim en la primera planta una sèrie de motius, reals i imaginaris, que per a
lꞌautor conformen la memòria èpica de la mar. Pirates, naufragis i drames esdevinguts a la vora dels
extensos arenals de la comarca i els penya-segats del Garraf, han estat conservats per la memòria
popular i reelaborats pel geni de lꞌartista: el pirata de la crossa de figuera, el tràgic Any dels Negats i
el crim del Pas de la mala dona, són els tres motius principals que il·lustren aquesta primera planta.
Cal admirar lꞌesgrafiat blavós amb motius mariners que omple el paviment. 

La Torre de Ribes Roges va ser construïda
al darrer terç del segle XIX i és l’única que
queda dempeus de les tres que constaven
en l’últim recinte fortificat de la Marina
vilanovina. Aquestes tres torres –la de
Ribes Roges, la del Torrent de la Piera i la
de Sant Cristòfol- estaven unides per una
palissada dꞌestaques que havien de
protegir el barri de la marina o de Baix a
Mar de possibles atacs per mar o per terra,
des del cantó de Cubelles, de tropes
carlines o de bandolers.

La Torre Blava de Josep Guinovart

A principis del segle XX sꞌadossaren a la torre una sèrie de dependències habilitant-la com a balneari
marítim i lloc dꞌesbarjo. La proximitat del mar, que ahir era molt més a prop de la torre que en
lꞌactualitat, va permetre representar-hi l’òpera Marina, fent arribar el tenor a lꞌescenari en una
petita embarcació.

Català



La segona planta ens mostra un laberint de miralls: un joc de lꞌautor amb lꞌobservador de
lꞌobra, on lꞌobservador és susceptible de ser observat i alhora dꞌobservar-se com sꞌobserva.
Lꞌeix central dꞌaquest laberint és un inabastable pou sense fons ni sostre ple de cordes i nusos
de lꞌofici de mariners i pescador. Al fons, abans de connectar-nos amb el pis superior, un far
ens fa lꞌullet.

La tercera planta es resumeix en un brillant i policrom homenatge a tota una extensa carta
de personatges, locals i universals, que han fet transcórrer la seva obra pels aigualosos
camins de la Mediterrània.

Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007),
estudià art a lꞋEscola dꞋArts i Oficis de
Llotja a Barcelona i continuà la seva
formació en dꞌaltres institucions de
Barcelona i París. És considerat un dels
màxims exponents del corrent
informalista. La seva trajectòria destacà
per una producció artística variada, que
inclogué pintura, escultura, dibuix, obres
murals, il·lustracions de llibres,
escenografies teatrals... i que avui en dia es
troba als principals museus del món.

Lꞌany 2000 inaugurà a Vilanova i la Geltrú
lꞌespai artístic anomenat Torre Blava-Espai
Guinovart.
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