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LA TORRE DE RIBES ROGES
ART I HISTÒRIA A LA VORA DEL MEDITERRANI
 
La Torre Blava o Torre de Ribes Roges és una antiga torre de defensa de finals del segle
XIX. L’any 2000 va ser reinterpretada per Josep Guinovart com un espai d’homenatge al
mar Mediterrani i la seva gent.
  
La visita s’estructura en tres plantes i el terrat, en un recorregut ascendent: a la planta
baixa, amb un terra de dibuixos mariners, es descobreixen històries i llegendes amb el
mar com a protagonista; a la segona planta, un laberint de miralls i cordes evoquen la
immensitat del mar; a la tercera planta, l’homenatge als poetes, músics, pintors i
escriptors que han dedicat la seva obra al mar; i finalment el terrat, que sota un penell
amb forma de barca i guiat per les consteŀlacions, ens obre un paisatge al mar real de
Vilanova i la Geltrú.
 

 

En aquest dossier trobareu diferents propostes escolars per visitar la Torre Blava - Espai
Guinovart, adreçades a tots els nivells educatius. La informació de les activitats inclou: 
Dades de la visita
Descripció de l’activitat
Objectius educatius
Metodologia i continguts
Propostes per a treballar a l’aula



JOSEP GUINOVART (Barcelona, 1927- 2007) és considerat com un dels màxims
exponents de l’art informalista, tot i que al llarg de la seva vida va aproximar-se a
diferents corrents artístics. Va estudiar a Barcelona i París, i dins de la seva producció
trobem pintura, dibuix, obres murals, iŀlustracions de llibres, escenografies teatrals,
escultura… que s’exposa en museus de tot el món. L’obra de Guinovart destaca pel
treball amb materials de diversa naturalesa, i per una vinculació constant amb les seves
pròpies vivències. 

La seva intervenció a la Torre de Ribes Roges correspon a l’anomenada etapa blava, que
inicia a la dècada de 1980 i que el va acompanyar la resta de la seva vida. En ella,
recreà algunes memòries personals -com la del pirata Travoniug (Guinovart, escrit del
revés) o l’homenatge a Picasso-, al mateix temps que hi representà històries i llegendes
vinculades  amb el passat i present mariner de Vilanova i la Geltrú. 



Entrar a la Torre Blava és endinsar-se en una obra d'art. A través d'una visita dinàmica i
participativa, els alumnes descobriran l'obra de Josep Guinovart i per mitjà de les
històries que ens explica la Torre, aprendran llegendes i tradicions vinculades al mar
Mediterrani i la seva gent, així com relatives a la història marinera de Vilanova i la
Geltrú.

Apropar els alumnes al món del mar a través d'una obra d'art.
Conèixer històries i llegendes sobre Vilanova relacionades amb el mar.
Descobrir l'obra de Josep Guinovart.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.
Conèixer i identificar diferents elements vinculats a la història local i a la dels pobles
del Mediterrani.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

ENTREM EN UNA OBRA D’ART!
VISITA A LA TORRE BLAVA
Educació Infantil
Educació Primària

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a divendres en
horari a convenir

50 minuts

35 euros/grup



La visita es planteja com un recorregut dinamitzat al llarg dels tres pisos de la Torre
Blava, començant amb una presentació de l’espai i dels usos originals de les torres de
defensa en ciutats costaneres, i amb una explicació -amb suport fotogràfic- per la seva
història: torre de defensa, restaurant, sala de ball, oficina de turisme… fins a convertir-
se en la Torre Blava. Punt per punt, s’aniran descobrint els colors, les textures i les
històries que s’amaguen darrere de cada racó: la tradició i les llegendes, la duresa de la
vida al mar i l’art que s’ha inspirat en ell. Cada explicació de la visita està concebuda
perquè els alumnes participin i aportin les seves impressions sorgides de l'observació,
tant de l’interior com de l’exterior i l’entorn de la Torre Blava. En un diàleg amb
l’educador i  amb un vocabulari adaptat a cada nivell escolar, es convida als alumnes a
que utilitzin la seva imaginació i relacionin el que veuen amb conceptes coneguts.

Metodologia i continguts

L'ART DEL SEGLE XX
Un recorregut per les manifestacions artístiques del segle XX a través de Picasso, Miró,
Dalí i Guinovart. D’aquests quatre, Guinovart era el més jove, i tenia admiració per tots
ells, fins al punt que podem trobar vinculació de la seva obra amb el cubisme de
Picasso i el surrealisme de Miró i Dalí. Amb aquesta activitat es proposa treballar-los
com a exemples universals de l’art del segle XX, i identificar-los dins de la Torre Blava -
tots tres apareixen representats en el pis de l’art.

GUINOVART PER UN DIA
Amb una plantilla que representa la Torre Blava, podreu fer un taller artístic a classe i
recordar amb ell els conceptes vistos durant la visita, així com donar la pròpia versió.

Propostes per a treballar a l'aula



La Torre Blava és una antiga torre de defensa construïda a finals del segle XIX, on avui
trobem una intervenció artística de Josep Guinovart dedicada al mar. A través
d’aquesta visita els alumnes descobriran l’art de Guinovart i el seu treball amb textures i
materials, alhora que aprendran diferents històries i llegendes sobre el mar, coneixeran
algunes de les feines artesanals dels pescadors i mariners i entraran en contacte amb
els noms d’autors universals que trobaren també en el mar el "leit motiv" de la seva
obra.

Conèixer la història de Ribes Roges i les torres de defensa de la ciutat.
Descobrir qui va ser Josep Guinovart i la rellevància de la seva obra.
Aprendre diferents elements vinculats amb les llegendes i tradicions marineres.
Entrar en contacte amb les creacions artístiques contemporànies i el seu llenguatge.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

LA TORRE BLAVA:
ART, HISTÒRIA I LLEGENDES
Educació Secundària
Batxillerat

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a divendres en
horari a convenir

50 minuts

35 euros/grup



La visita s'estructura en dos eixos. El primer, sobre les torres de defensa costaneres del
segle XIX, amb una contextualització històrica i amb l’exemple singular de la Torre de
Ribes Roges i els seus usos al llarg del segle XX, així com els canvis de la façana
marítima; i el segon, el referent a la intervenció artística a l’espai de la mà de Josep
Guinovart. Al voltant de l’obra de Guinovart i dels estrats narratius que representen
cada pis, l’alumnat coneixerà històries i llegendes, tradicions i manifestacions
artístiques que els aproximaran a noms universals de l’art, la música o la literatura.
També s’introduiran conceptes vinculats amb el corrent de l’informalisme, estil del qual
Guinovart és un dels grans representants a Catalunya. Durant la visita, l’objectiu és que
siguin els alumnes els qui identifiquin l’espai en què es troben i els seus possibles
significats, tot donant lloc a diferents lectures. Amb els mateixos exemples que ofereix
la Torre Blava l’alumnat s’endinsarà en l’art de Guinovart, destacant el treball de la seva
obra amb materials extra-artístics com el plàstic o objectes reciclats.

Metodologia i continguts

GUINOVART, L'ART EN LLIBERTAT
Passi del documental realitzat l’any 2014, que repassa l'obra i la personalitat artística
de Guinovart, sempre vinculada amb la idea de la llibertat de l’art i el compromís social.
Després del documental i la visita a la Torre Blava, els alumnes poden treballar a classe
Guinovart i el sentit del seu art, vinculant-lo amb allò vist i amb una lectura actual del
seu llegat artístic.

TREBALL DE RECERCA
Alguns dels aspectes que es comenten durant la visita a la Torre Blava permeten
desenvolupar després altres temes com les torres de defensa de Vilanova i la Geltrú
(se'n conserven d’entre els segles XII i XIX) o els canvis soferts al passeig marítim de la
ciutat des de la seva primera intervenció a inicis del segle XX. Aquests temes vistos en
la visita poden generar posteriors treballs vinculats al patrimoni de la ciutat.

Propostes per a treballar a l'aula



La Torre Blava de Josep Guinovart representa un homenatge a la gent del mar i les seves
tradicions i llegendes, així com als autors universals que han trobat la inspiració artística
en el Mediterrani. Amb aquesta activitat els alumnes s’endinsaran en els blaus de
Guinovart, tot descobrint les històries que amaga la Torre de Ribes Roges, per després
fer la seva pròpia interpretació en un taller que es realitzarà al Museu Víctor Balaguer.

Conèixer la història de la Torre Blava i el significat que Josep Guinovart li va voler donar.
Descobrir llegendes i tradicions vinculades a la vida marinera i als pobles del
Mediterrani.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.
Fomentar la creativitat i l’educació artística a través del taller.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

EL MÓN BLAU DE GUINOVART
Educació Primària

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita i taller artístic

Durant tot el curs escolar, de dimarts a divendres
de 10 a 14 h

2 hores

50 euros/grup



La visita es planteja en dues parts. La primera, un recorregut dinamitzat per la Torre
Blava en el qual s’aniran descobrint les històries representades en cada pis i, des de
cadascuna d’elles, el procés artístic de Guinovart: el simbolisme dels colors, el treball
de les diferents textures, l'ús de diversitat de material extra-artístics... En les
explicacions i diàleg s’introduiran conceptes de l’art contemporani i la idea de la
“llibertat de l’art” de què parlava Guinovart. La segona part serà la posada en pràctica
dels conceptes apresos amb un taller artístic on l'alumnat farà la pròpia interpretació de
la Torre Blava, tot recordant els elements vistos i cercant la inspiració en detalls com les
formes no figuratives o la barreja de materials. El taller es realitza a les instaŀlacions del
Museu Víctor Balaguer (casa de Santa Teresa). 

Metodologia i continguts

QUÈ ÉS L’INFORMALISME?
Una aproximació a l’estil informalista en l’art, a partir de l’obra de Josep Guinovart i
altres artistes contemporanis, i amb la introducció de conceptes com la no-forma,
l'experimentació dels materials, l’atzar o el joc amb l’espai. La proposta inclou
exemples de la Torre Blava i d’altres obres de la seva trajectòria artística.

LLEGENDES DE CASA NOSTRA
Una proposta perquè els alumnes, a través de la conversa amb els seus familiars,
esbrinin quines altres històries o llegendes sobre Vilanova o altres localitats coneixen.
Posteriorment, aquestes llegendes es poden explicar a classe mitjançant una
intervenció oral, una petita redacció o una nova interpretació
artística a la manera com Guinovart representava les històries i llegendes del mar a la
Torre Blava.

Propostes per a treballar a l'aula



Direcció
Passeig de Ribes Roges, s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Informació i reserves
Per a reservar les diferents activitats i soŀlicitar els documents de treball a l’aula, cal
posar-se en contacte amb el Servei Pedagògic de l’Organisme Autònom de Patrimoni
Víctor Balaguer a través del correu electrònic spedagogic@victorbalaguer.cat. 

Normes per a les visites amb grups escolars:
El màxim serà sempre de 20 alumnes per grup.
El professor/a ha d’estar amb el grup durant tota l’estona que duri l’activitat. 
Les activitats s’han de concertar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
Totes les activitats contemplen la seva adaptació a grups amb necessitats especials. 

Per les característiques de l’espai (torre de defensa construïda a finals del segle XIX), la visita no 
és accessible a persones amb mobilitat reduïda.
La Torre Blava - Espai Guinovart es troba situada al costat de la platja de Ribes Roges, on 
disposeu d’amplis espais per a poder esmorzar/dinar amb els vostres alumnes.

Amb el suport de: 


