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_____ Acfualitat
100 ANYS DE LA TORRE DEL FAR

1905 - 2005
L'1 de maig de 1905 es va encendre
per primera vegada la nova torre del
Far de Sant Cristofol. Havia estat fins
a les hores, un far de 3r Ordre pero
amb la construcció de la nova torre
(de 27 metres d' alcada i un abast de
19 milles náutiques) i l' ampliació i
reparació de les vivendes deIs faro-
ners, passa a ser un far de 6e Ordre.
D' aixó en queda constancia en els lli-
bres de registre referents al funciona-
ment historie del far exposats a la
sala de la mostra. Uns volums del
Arxiu del Centre de Documentació
de l' APB, Port de Barcelona, on es
pot llegir pam a pam l' historia del
far de Vilanova .
En una plana, de les 250 que té el
volum Libro de Órdenes, llegim: Hoy
dia 10 de mayo se ha inaugurado oficial-
mente el faro, encendiéndolo de forma
reglamentaria... signa el Ingeniero
encargado José Cabestany.
En el Libro de Órdenes hi havia tot el
procés de manteniment del far i les
feines que feien els faroners (super-
visat per l'ingenier en cap). A banda
d' aquest llibre de registre n'hi havia
d' altres, El Libro Diario del Servicio,
on s' anotava el dia, el torn i l'hora,
l' estat de l' atmosfera. El Libro
Inventario on e? feia una descripció
de l' aparell di óptica, i accessoris
(estris i eines, des de vaixelles de
cuina, raspalls, pintes, orinal s, roba
de llit i neteja, mobles, etc.). Es reflec-
tien també les Altas i Bajas, (deIs

estris o materials ) en el corresponent
Llibre, falta frasquito de tinta, ladrillos,
paños de limpieza etc. Tot es relatava
fins el més mínim detall. El torrero
sortint signava i el torrero entrant
també conforme rebia tot allo al seu
cárrec. EIs faroners i enginyers
(tenien habitació propia) anaven
d'un far all'altre, i sempre trobaven
el que necessitaven allá on eren des-
tinats. Un sol volum pot anar, per
exemple, des de 1929 a 1954 i segons
elllibre, signava l' enginyer en cap, el
torrero encarregat, o el segon torrero.
Hi havia també un Llibro de
Observaciones, fetes a la nit, un altre
de Consum Electric on surten hores i
minuts d' encesa i apagat, el consum,
el moviments del petroli o la gasoli-
na, lectura del comptador, etc .. En el
Libro de Comunicaciones, constava el
cessament deIs faroners , i altres
documentacions. Per exemple, tro-
bem l'any 1940 un comunicat al sen-
yor ingenier en cap: els familiars del
faraner Sr. Cabezas han deixat les habi-
tacions que ocupaven al faro El Sr.
Cabezas encara té família que viu a
Vilanova i la Geltrú.
A l' exposició, també hi trobem una
Memoria del Grupo de puertos de
Barcelona- Tarragona, on un estudi tec-
nic fa una descripció exhaustiva del
far, una explicació deIs serveis que hi
ha, i el que volen canviar l' any 1960.
Decideixen no tocar l' edifici amb
detalls classics de construcció de l' e-
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poca d'Isabel 11.També trobem plá-
nols de les modificacions que es van
fer a la construcció.
Tampoc hi podia faltar el Libro de las
observaciones hechas y visitas: 84 folis
rubricats per l' enginyer en cap de la
província, visita de tecnics i mecá-
nics i despres de gent diversa que va
visitar el Far, des de 1870 a 1922.
L' historia del Far de Vilanova, no
seria complerta si només ens hagués-
sim fixat en l' edifici, la seva torre, o
la seva espléndida cúpula platejada i
no haguéssim tingut en compte com
hi vivia i la feina que feia la gent que
hi treballava, els torrers o faroners.
L'historia del Far de Sant Cristófol
comenca l' any 1861 amb un projecte

inicial, i s' encén per primera vegada
l' any 1866. L'any 1905 es dona l'
important pas de fer la torre més
alta, ir any 1918 és quan s' electrifica.
A partir d' aquí s' eliminen les dues
places de farer , quedant-ne només
una. Des de el febrer de 1937 al marc
de l' any 1939, el far deixa de funcio-
nar per la guerra civil. Als anys 1953
al 1959 es van canviant aparells i
renovant: grup electro gen, óptica
catadrioptica i per fi, l' any 1965,
s' automatitza.
Ara el F~lf de Sant Cristofol , amb la
seva torre de carreus de pedra blan-
ca de la Mata, funciona controlat a
distancia i uns tecnics s' ocupen del
seu manteniment. Té instal-lada a la

Vista de l'exposiciá amb el Par del Sr. Roig Toqués i la foto del faroner Sr. Cabezas
r
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bar ana de la torre una balisa d' emer-
gencia que. entra en funcionament
automaticamcnt en cas de fallada de
la llum principal, i encara que tot ha
canviat substancialment amb la

introducció d' aparells de navegació
electrónica, el far continua sent ope-
ratiu, i és una referencia i una guia
pels navegants.
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