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utilitzada pels vaixells que anaven des
del port de Sant Antoni a Barcelona, pos-
sava pel canal entre la costa de Vilanova
i les lIIes Balears, a una distancia superior
de les quinze milles que cobria el far.

Aquest fet va provocar que a principis de
segle, I'any 1903, es construís un nou fanal
de major olccdo i ublcct. com el primer, a
41 graus, 12 minuts, 58 segons latitud nord i
a un grau, 44 minuts i 9 segons de longitud
del rneridió de Greenwich. Aquest nou far,
que es va inaugurar el primer de maig de
I'any 1905, es va construir amb una olco-
da de 27 metres i una lIargada de lIum
blanca de 31 milles i mitja, el que significa
uns 55 quüórnetres de la costa.

A finals del segle passat el transport rnorí-
tim era una eina fonamental per I'inci-
pient creixement comercial de
Catalunya, que necessitava exportar els
seus productes a la resta de l'Estat i arreu
del rnón, principalment a les colóníes. Per

aquest motiu es va decidir construir el far
de Vilanova i situar-lo al bell mig de la
costat entre Barcelona i Tarragona. Entre
les onécdotes de l' epoca hi ha el fet que
técnics anglesos es van desplocor l'onv

1890 fins a la nostra ciutat per fer la carta
marina de Vilanova. Un deis resultats
d'aquesta carta són els 'Tres tlcrnpecs'.

Tres lIampecs

Amb aquest mot es denominen les tres
Ilampades que, invariablement en els
més de 100 anys d'história d'aquesta
mstcr-loctó. ha fet el far de Vilanova,
cada 8 segons.

Excepte en el període de guerra, durant
la primera i segona guerra mundial i
durant la guerra civil esponvolo. el far de
Vilanova mai ha deixat d'iI,luminar la nos-
tra costa amb aquests rampells de lIum.

Aquesta intermitencia lumínica és trult.
com ja hem esmentat anteriorment, de
les cartes marines que técrucs anglesos
van dibuixar de la costa vilcnovlno.
Posteriorment, la Direcció General
Marítima va determinar que el far de
Vilanova tingués una intensitat de tres
Ilampecs cada vuit segons, diferenciant-
se així de la resta de fars de la costa
espanyola.

Punt de referencia
per als pescadors

Explica un pescador molt vinculat a la
historia marinera de Vilanova, Pere
Ortoll, que el far ha estat al Ilarg de. la
historia la salvació deis pescadors de
la nostra vila. La 'farola de Vilanova',
nom pel qual es denomina aquesta
ínstoltootó. ha estat fins a l' actualitat
tancada a la cíutot. malgrat els lli-

gams que la vinculen a aquest
col-íectiu.

Un cap la tecnologia ha superat la fun-
cionalitat d'aquest fanal, no en va els
vaixells naveguen amb radars que els
indiquen constantment la seva posició
respecte a la costa, shovío arribat a
plantejar el desmantellament del far de
Vilanova.

Davant aquest tet. segons Pere Ortoll, es
van iniciar les gestions i les converses
entre l' Ajuntament i l' Autoritat Portuaria
de Barcelona per tal de recuperar el far
i fer-ne un lIoc d'ús i referencia per a la
ciutat.



Una finca de,
4.000 metres quadrats

El far, segons descriu Pere Marsé en el lIibre De Vilanova i la
Geltrú: la memoria captiva en imatges i alliberada en tanta-
sies. és una torre troncocónlco de planta crcuíor constru'ida
amb carreus de pedro de la Mata, de 21 metres d'olcodo. El
coronament de la torre, amb una balconada circular de major
radi que la propia base, inclou una torratxa cilíndrica, amb
cúpula serniesferico. on s'uolquen el focus reflector i els meca-
nismes óptics. A linterior, una escala de cargoL amb els graons
i l'eix de pedro. és iI,luminada per unes petites ñnestres, A la
base del far hi ha un cos d'unió que comunica amb la residen-
cia del farer.

El far de vüonóvo esta ubicat al passeig de Sant Crisfófor, amb

una superfioie de 4,390 metres quodrots, G0nfronta pel nord
amb el' posselq ,de SGnt Crisfófol en urto IIElrgOdade 94,50

, ;metres, pér lest ornb Una finca colíndont en,ú~~ Ilargada de
54' rnetres. per I:oest i pel sud amb el comí de Sirga, actualment
comí del Molí de Mar, i aquest ornb" els jardins d'Enric
Granados en una lIargada de 122 rnetres.

El far disposa de dos hábitatges de 199,70 metres qucdrots, un
'oporcornenj-rnoqctzern de 90 metres quadrats, uno sala dins-
·tal,lacions dé 20,52 metres quadrats i la torre dél far de 19,62
metres quodroís. La superficie total construida és de 400

metres quodrots:

Els fars a la xarxa

Aquests vells edificis que testimonien ellent
pos del temps, que resten inalterables en la
seva funció de ser guia i salvació deis
hornes. mantenen una interessant dualítat

_amb les noves tecnoloqies. Aquest és el cas
de la presencia en les planes d'lnternet
duno legió de fans deis tors,

Des de les ressenyes históriques com el Far
d' Alexandria
hHp:/ /pharos,bu.edu/Egypt/wonders/pha-
ros.htmt

Organització i recerca fars dolreu del món
hHp:/ /www.maine.com/lignts/orgs.l;ltm.

Col-leocloolsrne entera als fars(lIibres,puu-
les, calendaris, videos. antiguitats)
hHp:/ /seabeacons.com/

Fars de Catalunya
hHp:/ /www.onweb.es/nauta/faros

Associació de fars d' Arnerlco
hHp:/ /www.maine.com/lights/uslhs.htm.

Segells sobre fars
hHp://www.edunet.ibernet.es/jbiera/pfaros


