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0. INTRODUCCIÓ 
 

   Sempre he pensat que és un privilegi poder viure en un entorn amb tanta diversitat 

d’ambients naturals com és el de les terres del delta de l’Ebre i en concret, en el del 

poble de Sant Carles de la Ràpita, la combinació de mar i muntanya permet gaudir 

d’una gran bellesa paisatgística. És per això que, davant el repte d’haver de triar un 

tema per al meu treball de recerca tenia clar que aquest entorn havia d’estar d’alguna 

manera  present i  que calia  buscar el lligam amb algun aspecte tecnològic d’acord amb 

la modalitat del meu batxillerat. Havia de ser quelcom que em cridés suficientment 

l’atenció per invertir-hi temps (fins i tot de les vacances) i esforç. 

El dia que va parar a les meves mans un número de la revista TOT PARC Guia del 

Delta de L’Ebre1 i vaig llegir un breu article de l’antic far del Fangar vaig veure clar 

que l’aspecte tecnològic del meu treball el podien aportar perfectament els fars del 

Delta, dels que jo en realitat en sabia ben poc tot i que sempre m’havien cridat l’atenció, 

sobretot les nits d’estiu mirant  cap al mar.   

 

   La silueta d’un far retallada sobre el perfil de la costa no és una imatge estranya per 

ningú. Aquestes construccions formen part del paisatge litoral des de ben antic però de 

ben segur que el seu funcionament i el seu interior ens és prou desconegut. 

En la història de la construcció dels fars de Catalunya mereixen un capítol especial els 

singulars fars de ferro que es varen construir i  funcionar durant un llarguíssim període 

en el delta de l’Ebre. L’estructura de ferro, ancorada directament sobre les sorres del 

delta va donar un caràcter especial a aquestes construccions que, d’altra banda, 

constituïen una tipologia única a Espanya. 

Aquests fars van rebre el nom del lloc on foren ubicats estratègicament. De sud a nord: 

far de la Banya, far de Buda i far del Fangar. Els van projectar conjuntament, es van 

encendre per primera vegada el mateix dia, van ser l’habitatge dels seus faroners, van 

anar evolucionant tècnicament tots tres, el final de cadascun d’ells però, va ser molt 

diferent. . La història dels fars de ferro va lligada al paisatge i la vida d’aquestes 

singulars terres del Delta. 

Després de més d’un segle de servei foren substituïts per altres que estèticament i 

tècnicament no tenen res a veure amb els seus antecessors. 

                                                 
1 Revista que es publica mensualment, de difusió gratuïta i l’objectiu de la qual és promocionar el delta de l’Ebre i fer conèixer la seva diversitat, 

cultura, història i tradicions. 
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1. METODOLOGIA 
 

   La recerca bibliogràfica clau per engegar el treball la vaig trobar, aprofitant les 

vacances d’estiu i la disponibilitat per a poder-me desplaçar, primer a Deltebre al centre 

d’informació del Parc Natural del Delta i  després a Tarragona on vaig visitar, el Museu 

de Fars, que és una extensió del Museu del Port de Tarragona i  l’Arxiu Històric del 

mateix port  que compta amb un fons documental dels fars de tota la costa tarragonina 

(des de 1864) i una biblioteca auxiliar amb llibres de temàtica marítima. 

L’aspecte més emotiu i enriquidor del procés de recerca me l’han aportat les entrevistes 

amb el senyor Antoni Safont i la seva esposa Rosa Guàrdia que, tenint tots dos més de 

90 anys, em van explicar amb entusiasme i tota mena de detall  la seva feina com a 

encarregats de realitzar el servei d’avituallament als faroners del far de la Banya  en els 

anys 1930-1940. 

Un altre recurs bibliogràfic emprat ha estat Internet, destacant especialment la pàgina 

web del Port de Tarragona que compta amb un menú dels fars de la província, obra del 

torrer de fars Miguel Ángel Sánchez Terry. 

Les fotografies tenen gran importància en el treball, la majoria per ser testimonis 

històrics. Cal ressaltar les tres dels fars de ferro cedides per l’Arxiu històric del Port de 

Tarragona i les dues originals que hem va facilitar el senyor Antoni Safont, una de la 

barca amb que feia el servei d’avituallament al far de la Banya i l’altra del mateix far en 

una de les visites d’inspecció. 

 

   Un cop delimitat el tema i recollida tota la informació, el més difícil va ser fer una 

selecció i determinar-ne l’estructura degut, en  part, a la gran varietat de documentació 

trobada: molts aspectes històrics barrejats amb d’altres de tècnics.  

S’ha optat per una estructura formada per una primera part en  què s’expliquen les 

generalitats del fars i, en particular, l’origen i història dels projectes dels fars que havien 

d’il·luminar les costes del delta i després tres parts més dedicades a  cada un dels tres 

fars que originalment van ser de ferro i en  què se segueix un mateix esquema per donar 

coherència al treball: emplaçament, característiques tècniques i estètiques, història i vida 

en els fars, els successors de cada un dels fars i l’evolució tècnica i estètica de l’original 

respecte l’actual. 

A més, l’encapçalament de cadascuna de les parts del treball s’identifica amb la silueta 

del delta de l’Ebre pintada amb els diferents colors característics d’aquestes terres: 
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l’ataronjat de les albades i postes de Sol, el verd de les aigües del riu, llacunes i dels 

camps d’arrossars quan l’arròs està creixent, el blau del mar Mediterrani en la zona de la 

desembocadura de l’Ebre i en les badies dels Alfacs i Fangar, i el marró clar 

simbolitzant la sorra de les llargues platges del Trabucador i La Marquesa i la zona de 

dunes mòbils del Fangar. 

A peu de pàgina s’han inclòs algunes notes aclaridores sobre lèxic tècnic o específic. 

 

   Amb la portada del treball es pretén situar geogràficament el lector abans de començar 

a llegir el treball. 

 

   Pel que fa al títol del treball cal dir que està inspirat en la lletra d’una de les cançons 

del quartet folklòric  Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries: De la terra de l’Ebre 

D.O, que en la primera estrofa diu: 

 

Baixo el Coll de Balaguer 

entre mel i gent pesquera 

i, com si es tanqués el mar, 

veig la Punta del Fangar. 

Brilla el far entre les dunes,  

la primera llum del Delta. 
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2. L’ORIGEN DELS FARS 
 

   Els fars deuen el seu nom a l’illa de Pharos situada a la desembocadura del riu Nil 

enfront de la ciutat d’Alexandria. En un extrem de l’illa s’hi va construir al segle III aC 

una torre totalment revestida de 

marbre destinada a guiar els vaixells 

que entraven a port. Tenia una 

altura de 134 m distribuïts en una 

planta quadrangular, una altra 

ortogonal i una tercera cilíndrica 

coronada per una foguera 

alimentada amb llenya que pujaven 

cavalls per una rampa en espiral. 

Cremava permanentment i gràcies a una enorme lent era “visible des d’una distància 

d’un dia de viatge per mar”, segons el geògraf ceutí Al-Idrisi. Aquest far va ser una de 

les set meravelles del món antic i la seqüència exacta de la seua destrucció és un misteri, 

tot i que sembla que al segle VIII un terratrèmol va fer caure la part més alta i  al segle 

XIV es va acabar d’enfonsar tot. Actualment dos arqueòlegs francesos treballen en la 

recuperació de la pedra, submergida en el mar, de l’antiga i magnífica Alexandria i per 

tant també del Far. 

 Antigament, quan es navegava només durant el dia i sense separar-se massa del litoral, 

els senyals d’orientació eren els accidents geogràfics. Però si la línia de costa era 

uniforme i monòtona calia utilitzar senyals artificials perquè els navegants tinguessin 

referències. El desenvolupament del comerç va imposar la necessitat de navegar  a més 

distància i, també, de nit. La llum de fogueres situades en punts alts eren els senyals que 

permetien la localització nocturna. Per poder guanyar alçada allà on no n’hi havia i, a la 

vegada, per facilitar el manteniment quan hi havia tempestes i temporals, es començaren 

a construir estructures artificials millorades al llarg del temps. 

Els fars, llums de llarg abast, es van anar disposant en punts determinats i significatius 

de la costa, illes o penya-segats, de manera que, en ser reconeguts pels navegants, 

aquests podien determinar la seva situació tenint en compte el far i les cartes nàutiques2. 

  

                                                 
2 Mapa, destinat a ésser usat pels navegants, que descriu la costa i dóna referències del fons marí i dels senyals (semàfors, fars, balises, etc) que 
poden servir d'ajuda a la navegació. 
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 A partir del s. XVIII es van fer construccions més arriscades, es van anar utilitzant nous 

combustibles i s’incorporaren aparells òptics per reforçar la llum dels sistemes 

d’il·luminació. 

 

  A la Península, la primera torre far 

coneguda és la Torre d’Hèrcules, a 

La Corunya, construïda a l’època 

romana el segle I i considerat 

actualment com el far més antic en 

funcionament. S’està treballant 

perquè pugui ser declarada Patrimoni 

Cultural de la Humanitat aquest any 

2009. 

 

  En l’actualitat hi ha registrats a 

Catalunya 24 fars, la major part d’ells ubicats a la Costa Brava a causa de l’accidentada 

orografia que dificulta la navegació a prop de la costa  i 21 dels 24 són el resultat de les 

propostes contingudes en la Memòria de la Comissió de Fars aprovada el 1847. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre d’Hèrcules 
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3. PARTS D’UN FAR: EVOLUCIÓ PARAL·LELA ALS 
AVENÇOS TECNOLÒGICS 

    

3.1  LA TORRE. 
   La consideració fonamental a tenir en compte al construir-la és la de l’estabilitat a 

l’estar sotmesa a l’acció del vent i en alguns casos a la de l’aigua. 

Arquitectònicament és imprescindible per donar elevació a la llum i aconseguir així 

l’abast geogràfic necessari. Pintades de colors contrasten amb el paisatge, permeten 

reconèixer el far des del mar amb l’ajut de les característiques pròpies enumerades en el 

derroter3 (color, alçada, situació, freqüència de pampallugueig...). 

 

3.2  LA LLANTERNA. 
   Ubicada a la part superior de la torre, la seva funció és protegir la llum de les 

inclemències meteorològiques. Les seves dimensions en el passat depenien de la 

importància del far i de les òptiques que allotjaven.  

Es distingien sis categories de fars, seguint el model francès, segons la distància focal 

de les lents o el diàmetre interior de les òptiques. Els 

diàmetres estaven entre els 3,5 m pel que fa als fars 

de primer ordre i els 1,6 m dels de sisè ordre. 

Els materials utilitzats antigament per fabricar-la van 

ser el bronze o el ferro colat per als muntants i el 

coure per a la cúpula. Per la part exterior existia un 

balconet per poder netejar els vidres. Actualment es 

fan de ferro colat i laminat amb  una protecció 

galvanitzada.  

Per concentrar la poca llum dels primers fars i 

aconseguir un millor aprofitament de la font 

lluminosa es va recórrer a reflectors parabòlics que 

van ser substituïts aviat per lents amb un millor 

                                                 
3 Llibre que informa de les característiques de la costa, els ports, la meteorologia, i també de dades que s'hi relacionen, d'importància per a la 
navegació. 

Seccions i distàncies focals de 
les lents de Fresnel segons 
l’ordre del far.  
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rendiment. La fabricació de les grans lents va ser possible gràcies als invents del físic 

francès August Fresnel amb el següent fonament: el pes i l’embalum  

 

d’una lent de gran diàmetre poden ser reduïts si es construeix la lent mitjançant 

segments anul·lars amb diferents angles, de manera que la llum procedent d’un punt 

sigui refractada pels segments en uns feixos paral·lels intensos tal com es veu en el 

dibuix següent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els primers aparells òptics giratoris que va dissenyar tenien una sèrie de lents giratòries 

que es van anar perfeccionant amb prismes anulars de vidre amb una combinació de 

refracció i reflexió coneguda amb el nom de catadiòptrica. Totes les peces estaven 

unides mitjançant un esquelet d’armadura de bronze. L’aparença que veia el mariner era 

d’una llum fixa variada per pampallugueigs, fent d’aquesta manera que els fars es 

poguessin distingir de les llums de les poblacions properes. 

 

3.3  ELS PEDESTALS I LA ROTACIÓ 
   Les grans dimensions de les òptiques precisaven d’uns pedestals i d’un sistema de 

rotació important per poder moure aquests grans volums. Inicialment giraven damunt de 

corrons o gal·lès, però els elevats pesos obligaven a un gir molt lent de l’aparell, fent 

que es produís un gran desgast dels corrons i desajusts sobre la plataforma en què 

s’assentaven. 

 

 Diferència de gruix entre una lent de 
Fresnel i una tradicional plana-
convexa  de potència equivalent. 
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La solució aparegué amb la incorporació de la cubeta de mercuri com a sistema de 

suspensió de les òptiques que flotaven sobre el mercuri permetent el gir ràpid dels 

pesats aparells amb un mínim frec i esforç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 EL COMBUSTIBLE I LES LÀMPADES. 

3.4.1 La llenya, el carbó i l’oli. 
   En els primers senyals s’utilitzava la llenya i el carbó que cremava en espais o 

llanternes obertes amb un funcionament irregular a causa de les inclemències 

atmosfèriques. Per contra, tenien un major abast que els d’oli, la qual cosa va restringir 

el seu ús en els llums anteriors al segle XVIII. Les millores en els llums i en els sistemes 

concentradors de llum (reflectors i lents) van permetre la utilització de l’oli. Segons el 

país i la zona, els tipus usats eren de colza, oliva, coco o de balena tenint en compte els 

següents factors: 

Òptica,  amb lents de Fresnel i pedestal giratori de 
corrons, del far de Sant Sebastià (Llafranc) al Museu 

Marítim de Barcelona. 
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- Intensitat mitjana donada per la combustió d’una mateixa quantitat d’oli en una 

làmpada d’una metxa i en una altra de metxes múltiples. 

- Durada de la combustió. 

- Resistència a la congelació. 

- Preu i facilitat d’obtenció. 

Així, l’oli d’oliva era superior al de colza en làmpades d’una metxa però inferior en les 

de metxes múltiples. El de lli carbonitzava massa, el de coco tenia bones 

característiques però es posava pastós per baix dels 24º C sota zero, el de balena estava 

entre el de colza i el d’oliva en les làmpades de metxes múltiples i el de cansalada de 

porc era molt apreciat pels americans que el consideraven superior als d’origen vegetal. 

A Anglaterra es va utilitzar majoritàriament l’oli de balena, a França el de colza i a 

Espanya el d’oliva que havia de ser de la major qualitat i puresa, obtingut després de 

premsar amb moderació l’oliva en fred. 

 

3.4.2 El petroli 
   Una transformació general va començar a França l’any 1873 amb la substitució del 

consum d’oli vegetal pel mineral. Posteriorment, els sistemes d’incandescència de vapor 

de petroli a pressió per calefacció exterior o interior donaren una bona intensitat  

lluminosa. Els primers assaigs suposaren grans produccions de fum per la seva 

inflamabilitat per la presència d’essències volàtils a temperatures de 25º o 30º. Es va 

solucionar amb la fabricació de la coneguda com, parafina d’Escòcia procedent de la 

destil·lació del petroli i amb la presentació per part de l’americà Doty d’una làmpada de 

4 metxes concèntriques que produïa major intensitat que les alimentades amb oli 

vegetal, amb un consum menor i combustible més barat. La intensitat era en principi la 

mateixa que a les antigues làmpades, però es mantenia més temps i no disminuïa tant 

cap a la matinada. D’aquesta manera s’implanta la parafina com il·luminant en 

substitució de l’oli, i s’obre així el camí cap a la utilització generalitzada del petroli. 

Actualment encara s’utilitza en aquells fars situats en llocs on no arriba l’electricitat. 

Un altre derivat del petroli utilitzat pels americans va ser el querosè i també van provar 

el gas natural. 

A finals del segle XIX els francesos assagen amb l’acetilè que es convertiria en el 

principal il·luminant del país. 
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3.4.3 El gas acetilè 
   Es va utilitzar per primera vegada al far de Civitavecchia, port de la província de 

Roma, amb un sistema de fabricació “in situ” mitjançant un gasòmetre: amb 85 kg de 

carbur de calci va estar encés cent tretze hores amb una flama de 7 cm de diàmetre i 

29,6 metxes Carcel4. Aquest sistema va ser utilitzat durant molts anys als fars 

espanyols. 

Es produeix com a resultat de la reacció química del carbur de calci amb l’aigua segons 

l’equació: 

                    )()()()(2)( 22222 sOHCagHClOHsCaC +→+  

Aquest gas té una flama molt brillant, però explota quan es comprimeix més allà d’una 

certa pressió i per tant, és de manipulació delicada. Després de vàries proves es va 

observar que, al dissoldre’l en acetona disminuïa el seu grau detonant i es podia 

comprimir sense risc. 

 L’ús d’aquest gas va ser possible 

gràcies als aparells inventats pel 

suec Gustaf Dalen. La seva 

aplicació als fars va fer que se li 

atorgués el Premi Nobel de Física 

l’any 1912: va inventar un 

acumulador no explosiu d’acetilè 

capaç d’absorbir grans quantitats 

d’aquest gas. Eren làmpades 

automàtiques per a llum que 

funcionaven amb aquests gas 

comprimit a pressió i dissolt en 

acetona.   

També va desenvolupar la vàlvula 

solar, aparell que apagava els fars 

durant el dia i els encenia a la 

foscor per la simple acció dels raigs 

solars. Suposava un gran estalvi de 

combustible. Va permetre l’automatització dels llums i la supressió de personal als fars. 

 
                                                 
4 Unitat física d’intensitat lluminosa antiga, que equivalia 11,88 candeles (unitat actual del Sistema Internacional) 

Làmpada de llampades amb cremador d’acetilè. 
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3.4.4 L’electricitat 
   Les primeres proves es van realitzar al far americà de South Foreland, utilitzant una 

màquina electromagnètica. De forma permanent es va instal·lar a Anglaterra produint 

corrent elèctric a partir de dues màquines de vapor i quatre d’electromagnètiques. A 

Espanya a l’any 1881 es nomena una comissió que viatja a l’exposició universal 

d’electricitat a París i a fars destacats de França i Anglaterra, amb l’objecte de redactar 

una memòria amb la finalitat de poder implantar aquesta forma d’energia en els fars 

d’aquí. El primer far elèctric es va encendre al cap  Villano (Biscaia) l’any 1886. 

Des de 1886 fins 1902, la famosa Estàtua se la Llibertat es va utilitzar com a far elèctric. 

Actualment s’utilitzen les làmpades incandescents normals amb potències de fins 

6.000w, altres semblants als llums dels cotxes que duen reflectors i les de quars i xenó. 

Aquestes últimes donen una intensitat lluminosa de 25.000 candeles/cm2 en comparació 

amb les 600 de les de filament.  

Un pas més en la modernització són els sistemes integrats que inclouen l’alimentació 

fotovoltaica i la làmpada constituïda per díodes electroluminiscents (LED), 

acompanyada de panells solars i una petita bateria. La primera instal·lació fotovoltaica 

espanyola va ser la del far de la Formiga, davant del cap de Palos. 

 

3.5 L’HABITATGE. 
   Tenien dret a  gaudir-ne, a més dels torrers, la seva dona, els fills fadrins i els pares, si 

el pare tenia més de 65 anys o la mare era vídua. 

Constava, generalment, d’una cuina, un menjador, tres dormitoris i un excusat, a ser 

possible, amb aigua. L’administració els proveïa del mobiliari i els recomanava que 

reduïssin el nombre de pertinences personals a les estrictament necessàries. D’aquesta 

manera, quan hi havia trasllat de personal s’evitaven les mudances. En els casos de fars 

aïllats no podien aconseguir fàcilment els combustibles i queviures necessaris. Això 

suposava que, en circumstàncies especials, la pròpia administració els facilitava la 

quantitat d’oli necessària per a la subsistència així com la provisió periòdica d’aliments 

amb preus avantatjosos. Quan donaven els queviures cada torrer agafava la porció 

corresponent i del seu compte d’havers personal es deduïa l’import dels articles 

subministrats. 
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4. L’OFICI DE FARONER. 
 

   Segons la catalogació del far s’assignava un nombre de torrers o faroners per portar a 

terme els serveis. Al torrer principal, responsable del bon funcionament del far, se li 

devia obediència i respecte per part dels torrers ordinaris i auxiliars. L’enginyer 

encarregat comunicava les ordres i instruccions al principal que feia d’intermediari. A 

les places de torrers ordinaris només hi tenien opció els qui abans havien estat torrers 

auxiliars i haguessin donat proves d’intel·ligència i zel en el seu servei. Per tenir la plaça 

en propietat tant els ordinaris com els principals, havien de servir un any amb nota 

d’excel·lent als destins respectivament inferiors. Per tenir plaça i nomenament de torrer 

auxiliar s’havia d’obtenir la qualificació d’apte a les Escoles Pràctiques de fars. L’any 

1849, es va crear la Escuela de Torreros de Faros que va tenir com a seu, per als 

ensenyaments pràctics i teòrics a partir de l’any 1851, la Torre d’Hèrcules a La 

Corunya. 

Havien d’encendre els llums, vigilar l’enllumenat durant la nit, tenien cura de la neteja i 

conservació dels aparells, i de l’edifici en general; portar el registre diari de les 

observacions practicades durant la nit, del moviment del magatzem d’oli, de l’inventari 

de l’estat d’ús dels mobles i altres efectes del far. Des del moment en què s’apagaven 

els llums a la matinada es començaven els preparatius per a l’enllumenat de la nit 

següent i s’havia de tenir enllestit dues hores després de sortir el sol. Pel que fa als 

torrers principals havien d’alternar amb els altres en qualsevol acte de servei sense les 

visites d’inspecció i tots els fars havien de ser revisats almenys una vegada a l’any per 

l’enginyer en cap del districte. 
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5. LA NECESSITAT D’ENLLUMENAT MARÍTIM A 
MITJANS DEL SEGLE XIX: ELS FARS DE FERRO DE 
L’EBRE.     

 

   La insuficiència dels senyals marítims de la costa catalana  l’any 1847 es posava 

clarament de manifest en la memòria de la Comissió de Fars5 quan constatava que 

només hi havia tres fars en funcionament en aquell moment: els de Barcelona, 

Tarragona i Salou. A partir de l’anàlisi, la Memòria feia les noves propostes de fars. 

Precisament, comença la descripció pel sud, amb la situació del delta de l’Ebre: el difícil 

accés als ports naturals del Fangar i els Alfacs a causa dels baixos canviants formats per 

les terres d’al·luvió arrossegades pel riu Ebre, la freqüència de naufragis, 

embarrancaments i pèrdues de vides humanes, va determinar que la zona fos un dels 

punts on més es necessités l’enllumenat, i per tant, es va incloure en el Primer Pla 

d’Enllumenat Marítim d’Espanya aprovat per Reial decret de 13 de setembre de 1847. 

En el Pla s’establia la construcció de tres fars de diferent ordre i importància, a situar en 

l’illa de Buda, la Punta de la Banya i la Punta del Fangar com a punts geogràfics més 

representatius per delimitar els terrenys del Delta. 

 
                           
 
 
 
 
                                                                 Badia del 
                                                                           Fangar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Organització tècnica d’àmbit estatal creada l’any 1842 per definir i establir les ajudes a la navegació espanyola. Composta per enginyers de grau 
superior del cos de camins, canals i ports i d’oficials d’igual categoria de l’Armada nacional. 

Evolució morfològica del delta de l’Ebre: el delta a finals del  s. XIX 
pintat sobre la silueta actual. (Enric Garriga) 

Riu Ebre 

Far de 
 Buda 

Far del 
Fangar  

Mar Mediterrània 
Badia dels 
  Alfacs           

 Far de la Banya 
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   Cal destacar que l’enllumenat de la zona formava part d’un projecte de conjunt que 

també incloïa el far de Sant Carles de la Ràpita, fora ja del terreny deltaic, tot i que 

estèticament  no tenia res a veure amb aquests i que encara avui  dia funciona  integrat 

dins del casc urbà de la població. 

El de la Punta de la Banya, tindria per objectiu facilitar l’entrada de les embarcacions 

que anessin a buscar resguard dins del port natural dels Alfacs o  les que anaven a 

carregar o descarregar mercaderies i així poder evitar els baixos fons que hi ha en la 

zona. Fins i tot de dia, eren nombrosos els enfonsaments i naufragis. Aquest far tindria 

una llum fixa i un aparell de tercer ordre. 

El far més important del delta correspondria al de l’illa de Buda o cap de Tortosa que 

indicaria la part més sobresortint en el mar del delta de l’Ebre. Per això es proposava 

construir una torre prou elevada per col·locar-hi un aparell de segon ordre amb eclipsis 

de minut en minut.  

Finalment, es col·locaria en la punta del Fangar un tercer llum, però d’una categoria 

inferior (només de servei local, és a dir, de cinquè o sisè ordre) per indicar la situació 

d’aquella part de la costa. 

Malgrat que les primeres propostes d’aquesta primera memòria de 1847 van ser 

esmenades molt lleugerament, en alguns detalls dels llums menors, en una segona 

edició que es va fer de la Memòria i del Pla d’Enllumenat l’any 1858, la feina de la 

Comissió de Fars representaria un progrés importantíssim, un salt endavant molt 

destacat, que va significar passar d’una situació de foscor i manca de senyalització 

nocturna quasi total, a una altra d’enllumenat i cobertura dels principals accidents i ports 

de la costa catalana.  

 

   Les característiques del terreny deltaic, tou i sedimentari, van condicionar tant la 

ubicació com l’elecció dels materials de construcció, fet que va retardar lleugerament el 

projecte. De la inspecció feta per estudiar la zona s'envia al Govern d’Isabel II la 

proposició següent:  

“La imperiosa necessitat d'il·luminar les Boques de l'Ebre és tan notòria, que excusa 

encarir els avantatges d'establir el més aviat millor un llum en aquell port. Atesa la 

naturalesa del sòl, format pels successius al·luvions de les crescudes del riu, que van 

dipositant el llim i l'argila que les aigües porten en suspensió, l'edificació d'un far 

d'ordre elevat en un terreny tan fluix i movedís seria difícil i costosa i potser perdria 
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bona part de la seva importància passats els anys pel creixement continu que s'observa a 

la costa, que faria quedar la llum massa terra endins.”  

Precisament per pal·liar aquesta necessitat, el 1857, l'enginyer en cap de la província de 

Tarragona, Ángel Camón, va presentar un primer projecte de torre provisional que la 

Comissió de Fars va refusar en atenció a l'informe mencionat. Les recomanacions 

imposades per la Comissió establien: 

“... que tot sigui provisional, i per això mateix opina que es faci  de fusta, d'una altura 

que no baixi de 10 m, i que en la construcció de la qual es procuri la major senzillesa i 

economia, sense desatendre per això l'estabilitat necessària.  

Un aparell catadiòptric de 5è ordre establert sobre la carcassa de fusta mencionada, 

proporcionarà en poc temps, sense grans dificultats ni despeses, els immensos 

avantatges que tant anhelen els navegants i que indubtablement s'aconseguiran amb 

l'establiment d'una llum en les temibles Boques de l'Ebre.”   

En tant es decideix la solució definitiva i per no demorar més una situació cada vegada 

més angoixosa, el president de la Comissió de Fars, José de Arias, elabora un escrit 

datat el dia 6 d'agost de 1859 dirigit al director general d'Obres Públiques on es deia:  

 “Il·lm. Sr.: les repetides desgràcies que tots els hiverns es verifiquen en les Boques de 

l'Ebre a causa exclusivament de la manca d'una llum que indiqui als navegants els 

baixos perillosos d'aquella localització, posen en aquesta Comissió en el deure de cridar 

novament l'atenció de vostè sobre aquest port tan important.  

Com sigui que la realització de l'enllumenat propi i aprovat per a aquesta part de la 

costa exigirà algun temps, el proper hivern i encara potser el següent no es podrà 

establir; aquesta Comissió creu que la col·locació d'una carcassa senzilla i provisional 

de fusta de 6 a 8 m, amb un petit aparell de 6è ordre, situat a l'illa de Buda, no només 

donaria un gran servei als vaixells que sovintegen aquest lloc; sinó que evitaria les 

desgràcies quasi segures, que comporta la manca d'una llum que indiqui, encara que 

sigui de petit abast.”  

Si aquesta Direcció aprova el pensament proposat, en concepte d'aquesta Comissió 

podrà executar-se per a l'entrada de l'hivern, aprofitant després l'aparell de 6è ordre a la 

Punta del Fangar, quan es facin l'enllumenat complet d'aquest paratge, i donant així un 

temps per estudiar les torres de ferro proposades per a les llums d'aquest punt”.  

En virtut d'aquesta argumentació, la Direcció General aprova la construcció i encarrega 

a Ángel Camón l'elaboració del projecte de far provisional. Un cop acabat, el 31 d'agost 

de 1859, amb el títol: Proyecto de un armazón de madera para colocar una luz de sexto 
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orden en la isla de Buda, en la desembocadura del río Ebro, mandado estudiar por la 

Direcció General d'Obras Públicas fou pressupostat en 

19.850 rals de billó6, preu que incloïa l'adquisició d'una 

barca i la construcció d'una barraca7 per als torrers. 

L'enginyer ho va complementar amb un altre estudi de 

dos petits llums fixos sobre carcasses del mateix 

material per a les puntes de la Banya i del Fangar.  

   

   El 12 d'octubre següent és aprovat, i s'inicien immediatament les obres malgrat que el 

mal temps demora la rapidesa dels treballs. Poc després, Ángel Camón presenta un 

pressupost de despeses addicionals per import de 3.500 rals de billó, ja que els jornalers 

demanaven més sou per les privacions del lloc i la llunyania de les famílies.  

La torre es va fer de fusta amb base hexagonal. Tenia una altura de 10,31 m sobre el 

mar i 9,64 sobre el terreny, cosa que elevava el pla focal a 11,10 m sobre el nivell del 

mar. 

    Descansava sobre estaques clavades amb martinet, els caps de les quals  formaven un 

basament o engraellat de peces d'alzina engalzades a mitja fusta. Sobre els caps es 

muntaven sis bigues principals que formaven el cos de la torre, l'eix vertical de la qual 

era format per una altra peça de fusta. La part superior o base de la piràmide en tronc se 

subjectava per mitjà de travessers que formaven el pis de l'aparell i el voladís on 

descansava la barana que envoltava la cambra d'il·luminació. Sis vents de filferro 

donaven estabilitat al conjunt i una escotilla en el pis superior permetia l'accés a la 

llanterna. El 19 de gener de 1860 va quedar acabada l'estructura i s'inicià el muntatge de 

l'aparell sota la direcció de l'armador de fars Joan Bassó. L'1 de juliol següent estava 

acabat i disposat per ser encès. Es va col·locar un aparell catadiòptric de 5è ordre i no de 

6è com estava previst per l'escassa diferència de preu i les superiors prestacions. Es va 

encendre per primer cop el 15 de setembre de 1860 amb llum fixa blanca i 11 milles 

d'abast. L'aparell, la llanterna octogonal coberta amb un casquet esfèric de color blanc i 

els llums d'enllumenat s'havien adquirit a la empresa francesa Henry Lepaute. La casa 

dels torrers era una barraca coberta amb joncs situada a 10 braces al sud-est de la torre.  

Paradoxalment aquesta primera llum va donar lloc a algunes confusions. El Diari de 

Tarragona de 12 de gener de 1861 deia:  
                                                 
6 Billó és el nom que rep l’aleació de coure i plata amb la qual es van fabricar les  monedes de ral creades durant el regnat de Carles II a l’any 
1686: 2,5 rals de billó = 1 ral de plata. 
7 Construccions típiques del delta, des de l’Edat Mitjana, de gran resistència, funcionalitat i senzillesa, construïdes amb matèries bàsiques de la 
naturalesa més propera, com són la brossa, la canya, el fang i la fusta. 



                                                                                                                             Els primers llums del Delta 

 19 

 

“Persones que ens mereixen completa confiança acaben de manifestar-nos que es troben 

detinguts  més de quaranta vaixells a les Goles de l'Ebre, entre els que hi ha els vapors 

“Ebro” i “Dertosense”. El primer d'aquests vaixells havia intentat passar pel canal 

d'Amposta però no ho va poder aconseguir en trobar-se descompostes les rescloses. Una 

goleta de la matrícula de Marsella, de 105 tones, que es dirigia a Le Havre amb 150 

pipes d'oli i alguns farcells de perfumeria, ha envestit dites goles i roman encallada. 

Sembla que el capità va prendre la llum del far per la d'un vaixell, error que va 

ocasionar el desastre sofert. En honor a la veritat hem de manifestar que hem escoltat 

assegurar a alguns mariners que n'és de fàcil incórrer en l'equivocació del capità del 

mencionat vaixell, per la raó que la llum del far és fixa i està col·locada molt a dins de la 

terra.”  

Aquesta afirmació que situava el far lluny de la costa sempre fou un terme relatiu 

perquè l'emplaçament elegit estava sotmès a la contínua variabilitat d'avenços i 

retrocessos típics de la desembocadura d'un riu de la importància de l'Ebre. Sense anar 

més lluny, el 15 de gener de 1862, l'enginyer en cap de la província de Tarragona 

participa a la Comissió de Fars que els temporals de l'hivern i del mes de maig havien 

originat la desaparició de la platja immediata a la barraca dels torrers que havia estat 

inundada per les aigües, deixant-la parcialment submergida ,i que la torre de fusta  tenia 

clavades les estaques sobre les quals se sostenia. Afegia també que els torrers s'havien 

traslladat, restant únicament en el far el dipòsit d'oli.  

Un nou comunicat del mateix enginyer datat el 6 de desembre de 1862, relatava la 

completa destrucció de la barraca i que la carcassa de fusta que servia de suport a 

l'aparell lluminós es trobava dins de l'aigua. Afegia que a la base hi havia una 

profunditat mitja d'1 m, cosa que impossibilitava el servei del llum que es trobava 

apagat des del 24 de novembre d'aquell any: els torrers havien fugit ràpidament en una 

barca cap a la vorera oposada, per l'imminent perill que els amenaçava. El vent era 

abassegador i la mar envaïa tot l'indret.  

   Per fer possible la viabilitat del servei d'enllumenat es va construir una petita casa de 

fusta en un nou punt aixecat de la vorera del mar. S'aixecava 2 m sobre el sòl i 

descansava sobre estaques i tenia capacitat únicament per a un catre destinat al torrer 

encarregat de la vigilància del llum i per allotjar els elements més indispensables. Per 
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arribar al far es va fer un pontet de fusta que partia de l'entrada principal.               

Mentre succeïa això, es feien els tràmits per a la col·locació dels fars definitius.  

   Encara que la proposta de torres de ferro d'Ángel Camón  no fou acceptada, va servir 

de base a la Reial ordre de 9 de gener de 1860, per la qual s'encarregà a l'enginyer Lucio 

del Valle Arana, comissionat a la ciutat de Londres, la confecció dels projectes 

definitius per a les tres torres. Es composarien d'armadures de ferro muntades sobre 

estaques de rosca basades en l’invent de l’enginyer anglès Alexander Mitchell que per 

molt tou que sigui el terreny permet construir un fonament sòlid que no s’altera amb 

l’onatge ni pateix enfonsaments i pot, per tant, sostenir sense 

risc la càrrega que sobre ell s’estableixi sempre tenint en 

compte d’adequar el nombre d’estaques, el seu diàmetre i 

l’extensió superficial dels helicoides que porten en 

l’extremitat inferior.  

Aquest sistema té com  avantatge afegit que es pot desmuntar 

i traslladar fàcilment . 

 

 

   En la Reial ordre, abans esmentada, es va facultar a l’enginyer-arquitecte Lucio del 

Valle i Arana a sol·licitar preus als fabricants d'aquell país i a admetre propostes de 

forma definitiva. Lucio del Valle  va fer tot un estudi comparatiu entre  el model anglès 

i el francès, publicat a la Revista de Obras Públicas del Col·legi d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports d’ Espanya, l’any 1861 sota el títol, Fábrica de faros 

Evolució morfològica del desenvolupament deltaic (Antoni Canicio, geòleg) 

Esbós de la helicoide 
situada en la part 

inferior de l’estaca 
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lenticulares en Inglaterra i va comptar amb les experiències obtingudes en alguns dels 

principals fars de claraboia o esquelet edificats fins aleshores.                               

Justifica l'enginyer, primer la bona resistència del ferro als agents atmosfèrics i al·ludeix 

al far anglès de Maplind Sand, que malgrat els 22 anys d'antiguitat, no tenia símptomes 

de corrosió encara en aquelles porcions inferiors que, en estar constantment 

submergides, no podien rebre pintura tal i com es feia en les parts exteriors. Aquest far, 

construït per la Corporación del Trinity House el 1841 i situat prop de la 

desembocadura del Tàmesis, havia estat projectat per Mr. Walker i estava construït per 

9 peus que repartien entre el centre i els vèrtexs d'un octògon amb edifici i torre situats 

en la part superior. Fou el primer on s'experimentaren el principi de rosques en terrenys 

tous, encara que la primera llum que els va usar fou la de Port Fleetwood, al nord 

d'Anglaterra.  

   Lucio del Valle prefereix el ferro forjat al fos per a quasi tot l'esquelet, malgrat la 

millor resistència d'aquest últim al rovell. Argumenta la major elasticitat i millor 

comportament a les vibracions “havent-lo, a més, acreditat suficientment l'experiència 

en les diverses torres que s'han destruït per haver-se trencat els muntants fets amb tubs 

de foneria” i cita com exemples destacats la del Far de Minot's Ledge, als USA, i la de 

la Roca del Obispo, a la Gran Bretanya.  Sobre el far de Minot's Ledge cal dir que fou el 

primer d'aquest tipus aixecat al país americà. De 24,20 m d'altura estava situat sobre la 

roca Ouater Minot, a l'entrada del port de Black Rock. El disseny va córrer a càrrec de 

l'enginyer capità W.H. Swift i tenia el propòsit de disminuir el gran nombre de naufragis 

que es produïen en la zona. Va entrar en servei a l'any 1847 i només va durar tres anys. 

L'informe redactat pel seu arquitecte ens dóna la millor referència de la seva 

desaparició: “La nit del dilluns, 14 d'abril, el vent, que havia bufat de l'est durant 

diversos dies, s'incrementa gradualment. El dimarts es converteix en una galerna8 del 

nord-est. Continua bufant amb la major violència el dimarts a la nit, el dimecres, dijous 

i fins i tot el divendres; però el moment culminant de la tormenta fou el dimecres 16, 

arribant la fúria d'un veritable huracà. La llum de Minot fou vista per última vegada el 

divendres a les 10 del vespre. Amb el far també es va emportar les vides dels dos 

guardians, els cossos dels quals no foren mai recuperats.   

 

                                                 
8 Vent molt fort, ràpid i intermitent que sol donar-se en situacions de NW  i que normalment va acompanyat d'una borrasca amb un descens de la 
pressió molt fort. 
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L'enginyer s’atura també a analitzar el far americà proposat per Ángel Camón com a 

model, i al qual anomena Coral Reef. Aquest 

far està situat a l'entrada del port Key, a 

Florida, fou projectat per Mr. Lewis de 

Filadelfia, i del qual diu que tenia 17 

estaques de ferro de 0,20 m de diàmetre, amb 

hèlixs de 0,60 m sobre les quals pugen 

després els muntants tubulars de foneria, 

formant dues piràmides concèntriques . 

L'habitatge dels torrers, se situa en un segon 

nivell, a una altura de 10 m sobre la 

superfície del mar i comenta l’enorme 

despesa per l’excés de material emprat.            

 

   Per construir el Far de Buda, Lucio del 

Valle consulta diferents fabricants anglesos, i 

els adverteix, d'entre altres coses, que a qui 

presenti la proposició més beneficiosa se li 

adjudicaran també les dues torres més petites de la Banya i el Fangar, sota iguals 

condicions que la grossa. Va obtenir resposta de Mr. George Rennié i fills, de la 

mateixa ciutat; Mr. Cohrane i Cia., de Woodside i Mr. Henderson Porter de 

Birminghan. Se li adjudica el contracte a aquest darrer pel preu més favorable, en la 

Far Coral Reef 

 Far anglès de Maplind Sand              Far americà de Minot's Ledge 
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quantitat de 22 lliures i 10 xílings cada tona, incloent l'obra de fusta. El contracte es va 

signar el 30 d'abril de 1860 amb un termini màxim d'execució de 4 anys, i un any més 

de pròrroga. 

Els materials i aspectes constructius comuns a les tres torres foren:  

- Ferro forjat anglès de qualitat superior, per la seva resistència als agents 

atmosfèrics, en estaques, armadures, biguetes i resta d’elements metàl·lics.  

- Xapa galvanitzada de ferro  per a la part exterior dels habitatges. Aquesta xapa era 

perforada i per tal de no perdre les seves propietats anava reblada9. 

- Fusta de pi  de 7 polzades de gruix en les parets interiors de les vivendes i de 9 

polzades per cobrir tot el terra. En el far de Buda es va permetre la utilització de 

planxa artificial  a les parts corbes. 

- Xapa de ferro ondulada en els envans de les cuines per evitar possibles incendis. 

- Estava prohibida la utilització de claus i totes les subjeccions es van fer amb 

cargols en prevenció que les dilatacions poguessin provocar el seu despreniment 

amb relativa facilitat.  

- Les vidrieres de les finestres i porta d’entrada eren de tipus anglès, amb paravent 

de fusta. 

L’import total del conjunt dels tres projectes fou de 546.480 rals de billó. 

L’estructura de ferro que havia de sostenir tant la torre de la llanterna com l’habitatge 

dels faroners, ancorada directament sobre les sorres del delta donarien un caràcter 

especial a aquestes construccions que, d’altra banda, constituirien una tipologia única a 

Espanya.  

Un important problema tècnic que va ésser analitzat en l’article era la important alçada 

que havia de tenir el far de l’illa de Buda (aproximadament 50 metres) i, 

conseqüentment, la difícil estabilitat que presentava. La  complicació en la construcció 

del far de l’illa de Buda comportaria uns elevats costos i un gran esforç tècnic. 

El far següent en importància era el de la Banya, que era de tercer ordre i llum fixa. La 

seva alçada era molt menor: uns 19 metres. Finalment, el far del Fangar s’havia previst 

de sisè ordre i només 8 metres d’alçada. Per a cada un dels fars de la Banya  i el Fangar 

es proposaven dos projectes diferents, tot i que l’autor aconsellava, en ambdós casos, el 

segon dels projectes. L’article de la Revista d’Obres Públiques anava acompanyat com a 

apèndix, del  plec de condicions per al contracte de construcció de les tres estructures de 

ferro dels fars de l’Ebre i d’uns càlculs detallats de les longituds i els pesos de les 
                                                 
9 Amb les puntes dels claus  doblegades per tal de fixar-los més fortament i la punta no pugui fer mal. 
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principals peces que composaven la torre, l’habitatge dels faroners i la llanterna. També 

acompanyaven l’article els plànols dels projectes dels fars (un per al de l’illa de Buda, 

dos per al de la Banya i dos per al del Fangar). 

En un número posterior de la Revista d’Obres Públiques del mateix any 1861 

s’informava que estava acabat i muntat el far de l’illa de Buda en l’establiment de 

construccions de ferro de l’enginyer Mr. John Porter de Birmingham, indicant a més, 

que no se’n tenia noticia de cap altre de tanta alçada (46 metres). 
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6. EL FAR DE BUDA, DESPRÉS, FAR DEL CAP DE 
TORTOSA. 
 

6.1 EMPLAÇAMENT: L’ILLA DE BUDA. 
 

   Municipi: Sant Jaume d’Enveja (el Baix Ebre). 

Es va verificar sobre la punta més oriental de l’illa, a uns 100 m de la vora. 

L'illa de Buda és una illa marítima-fluvial, situada a l'extrem oriental del delta de l'Ebre, 

pertanyent al municipi de Sant Jaume d’Enveja, a la comarca del Montsià. Amb 1.231 

ha i uns 6 km de longitud, és l'illa més gran de Catalunya. 

És d'origen al·luvial, ja que s'ha format pels sediments que deixa l'Ebre just abans de la 

seva desembocadura. De forma de triangle invertit amb el vèrtex al sud, l'illa està 

voltada pels dos braços del riu, el principal (la gola de Llevant) al nord, que la separa de 

l'illa de Sant Antoni, i el secundari (la gola de Migjorn) a l'oest; el costat est, amb la 

platja de Buda, està banyat per la Mediterrània i culmina a l'extrem oriental al cap de 

Tortosa, prop del qual s'aixecava el far de Buda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seu interior es troben les llacunes del Calaix Gran (o de Dalt) i el Calaix de Mar (o 

de Baix), que són l'hàbitat d'un bon nombre d'espècies d'ocells. 

Va arribar a tenir uns 200 habitants durant la dècada del 1950, quan una quarantena de 

famílies s'hi van instal·lar per conrear-hi arròs i hi van construir les seves cases, una 

escola i una capella.  Actualment, però, tot i que s'hi continua conreant arròs, a Buda 

només hi queden dos matrimonis grans.  

Situada dins el parc Natural del Delta, per accedir-hi cal una autorització expressa. 
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Far de l’Illa de Buda.  
(Arxiu Històric del Port de Tarragona) 

                                  (1864-1961) 
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6.2  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ESTÈTIQUES DEL 

FAR. 

    

   Dels 546.480 rals de billó (aproximadament 700 €) del pressupost dels tres fars de 

ferro, al Far de Buda li van correspondre 388.800 (equivalent a uns 500 € actuals) pel 

seu pes de 187 tones, sense incloure la llanterna ni l'aparell que foren adquirits a 

l'empresa anglesa Chance Brothers per 187.258 rals (uns 240 €).  

Els pagaments es van verificar a Londres de la següent forma: 20% al formalitzar el 

contracte; 30% al certificar l’enginyer inspector que estava feta més de la meitat de 

l’obra de fàbrica; 45% a l’embarcar el material en el vaixell que des del port anglès de 

Gloucester el portava fins al port dels Alfacs i el 5% restant als sis mesos d’haver 

desembarcat tot el material a Catalunya. 

   Lucio del Valle va plantejar la possibilitat d'aixecar la torre dins del mar però desistí 

per la dificultat, les despeses, la convicció que el riu arribaria a recalar a mig termini i 

els migrats beneficis que comportaria. Finalment el va situar a terra ferma, al nord del 

far provisional de fusta.  

 
 
 
 
   El 19 de març de 1864, l’enginyer cap de la província de Tarragona deia que la gran 

torre de ferro per al far de segon ordre denominat Buda, estava finalitzada, faltant 

Plànols del projecte per al far de Buda. (Revista d’Obres Públiques) 



                                                                                                                               Els primers llums del Delta 

 28 

executar lleugeres obres de fusta i pintura a l’interior, confiant tenir llest en molt poc 

temps el muntatge de l’aparell d’il·luminació. 

Era una impressionant torre de ferro de 55 metres i una figura molt semblant a la de la 

Torre Eiffel, rematada per una llanterna a la qual s'accedia per una escala de cargol de 

365 graons que pujava per l'interior d'un tub que servia d'eix. Era el de major altura dels 

metàl·lics construïts a tot el món, superant el de Florida en 7 m. 

De la mateixa manera que els de la seva època, va començar funcionant amb un llum 

d'oli d'oliva.   

 Característiques:  

Aparell catadiòptric de segon ordre amb vuit lents reflectores, llum giratòria de color 

blanc a la qual s’havia de donar 

corda cada tres hores, amb 

llampades de minut en minut; abast 

20 milles, tot i que hi havia qui deia 

que al vespre es veia des de 

Tarragona i altres que a 30 milles 

en nits sense boirines. 

Latitud: 40º 45' 24'' N. Longitud: 7º 

9' 15'' E de l'observatori de San 

Fernando10.  

La torre era de ferro, de figura 

cilíndrica i pintada de color gris 

perla clar. Els muntants i falca de 

color plumbi  fosc. La llanterna  

verda i la cúpula blanca, ocupava el 

centre de l'habitació dels torrers 

que era també de ferro, elevada 

sobre el nivell del mar i oferia a la 

vista del navegant dos cossos; el 

superior de forma esfèrica amb vuit 

finestres i l'inferior de piràmide 

invertida. 

                                                 
10 Observatori Astronòmic i Geofísic de l’Armada espanyola ubicat a Cadis i que es pren com a punt de referència per donar les coordenades dels 
fars. 
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Se sap que, l’habitatge es va engrandir afegint-hi un pis. La diferència és perceptible si 

es comparen els plànols de Lucio del Valle i les fotografies posteriors, en què es 

perceben clarament els dos cossos de l’habitatge. Quan van estar acabades les obres 

d'ampliació, presentava tres cossos: de forma esfèrica el superior amb vuit finestres a 

cada costat, octogonal l'intermedi amb una finestra a cada costat i forma de piràmide 

invertida l'inferior. No podia ser de cap altra manera si el servei del far l’havien de 

cobrir tres faroners. 

Tot l'edifici estava emplaçat en el centre de la desembocadura del braç navegable de 

l'Ebre, o sigui en la gola sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres detalls del projecte per al far de Buda. (Revista d’Obres Públiques nº 4, 1861) 
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6.3  HISTÒRIA I VIDA AL FAR. 
   El Far de Buda es va encendre per primer cop el dia 1 de novembre de 1864. Va 

substituir a una torre provisional del 1857. De la mateixa manera que havia succeït amb 

el far provisional, les aigües negaren l'emplaçament en diverses ocasions com a 

conseqüència de grans temporals i 

l’hivern de 1862/1863 el far va 

quedar situat al centre de la 

desembocadura. El 23 de desembre 

de 1872, l'enginyer en cap de 

Tarragona dóna un primer avís en 

informar de la necessitat de 

reforçar amb escullera11 el Far de 

Buda per les variacions del riu.  

El far estava dotat de tres faroners i 

un auxiliar que vivien amb les 

respectives famílies en les quatre 

vivendes que hi havia. La 

permanència en el far en un lloc 

tan apartat de les poblacions, 

requeria una dedicació i 

programació dels pares quant 

l’ensenyament dels fills al qual 

dedicaven al menys dues hores 

diàries. 

La vida al far transcorria en un aïllament absolut i l’avituallament, que s’adjudicava per 

subhasta, es feia una vegada per setmana amb una embarcació que arribava des de 

Tortosa, que distava 50 km. La manca d'aljub per a la recollida d'aigua suposava que 

calia transportar-la i emmagatzemar-la en bótes.  

 

  Les primeres modificacions en l'enllumenat van arribar amb l'adaptació del llum a l'ús 

de la parafina. El 1914 es va reemplaçar el sistema per un altre de petroli.  

 

                                                 
11 Obra feta amb pedres grosses o blocs tirats a l’aigua, per a formar un dic de defensa contra les onades o l’acció dels corrents. 

Interior de l’habitatge del far  
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   En esclatar la Guerra Civil es va ordenar la interrupció de l'enllumenat fins al 9 de 

març de 1939. Malgrat això, durant el conflicte, es va encendre ocasionalment per 

orientar el pas de combois nacionals. En assabentar-se’n els republicans, o els que es 

feien dir republicans, tot metrallant-lo, el van prendre com a blanc i van intentar volar-

lo. Amb tres suports de menys però encara en peu, l'abril de 1938 les tropes de Líster12 

el van incendiar amb el petroli del magatzem. Totes les parts combustibles es van 

cremar afavorides per l'enorme tiratge del tub de la torre, l’estructura va quedar molt 

castigada per les flames que van durar tres dies, però va seguir dret. Acabades les 

hostilitats es va restablir provisionalment el servei amb una instal·lació d'acetilè amb 

aparell de llampades de tres becs i catorze milles 

d'abast.  

Un altre inconvenient va ser que el mar avançava 

cap a la torre descalçant els fonaments de les 

estaques després d'haver arrossegat una defensa de 

blocs que el protegia i la regressió del Delta en 

aquest punt avançava cada vegada més. L'Ordre 

ministerial de 28 de febrer de 1949 pretén solucionar 

el problema amb les següents mesures: primer, 

emplaçant el nou far de 55 metres d'altura i 40 milles 

d'abast de llampades blanques, al marge esquerre del 

Muntells de Tramuntana; segon, col·locar en 

l'emplaçament de la torre actual una balisa de 

materials lleugers per poder canviar-la en el cas de 

noves modificacions de la línia de la costa, amb 20 

metres d'altitud i 20 milles d'abast i ritme 

centellejant de color vermell; tercer, situar en la balisa una sirena de boira amb un abast 

de 5 milles.  

Després de deu anys, tot seguia igual. El 29 de desembre de 1959, un fort temporal, en 

combinació amb la creixa del riu destrueix i arrasa la caseta d'acumuladors del far de 

Buda i el deixa sense llum. La situació passa a ser angoixosa: el mar l'envoltà i era 

extremadament difícil apropar-s'hi. Només restaven dues de les bigues que radialment i 

perifèricament travaven els caps de les estaques, i la resistència dels elements metàl·lics 

                                                 
12 Militar  de l’exèrcit popular de la República. 



                                                                                                                               Els primers llums del Delta 

 32 

passa a ser quasi nul·la. Es començà a estudiar com a alternativa a la construcció del nou 

far ja fonamentat, la possibilitat de reconstrucció total.  

La diferència entre els 10.762.030 pessetes del cost de la rehabilitació i els 1.806.280,04 

de la nova torre de formigó, inclina de decisió per aquesta última opció.  Els arguments 

que havia presentat en el seu dia Lucio del Valle a favor de la torre de ferro per la 

possibilitat de desmuntatge i trasllat si fos necessari i pel bon resultat de les rosques 

Mitchell per sostenir-la en terreny tou, no es tenen en compte. Un llum provisional 

sobre un castellet tubular amb una instal·lació d'acetilè de flama oberta i curt abast 

substitueix l'antic far, que no aconsegueix sobreviure a un nou temporal i cau  la nit de 

Nadal de 1961, després d'haver resistit quasi cent anys a tots els elements. Va caure fent 

un gran soroll “com l’explosió d’una bomba, era la caiguda d’un gegant”, va dir S. J. 

Arbó. 

 

   Per als habitants del Delta el vell Far va tenir un significat emblemàtic i representava 

uns sentiments que foren recollits per Sebastià Juan Arbó en un article amb el títol 

Elegia pel Far de Buda:       

“A molts la notícia del seu enfonsament no els hi haurà dit res; en canvi per a mi, quina 

acumulació de records!… En la meva infantesa era costum, de temps en temps, fer una 

excursió al far; s'hi anava en vapor de rodes; acostumava a fer-se a la primavera, i pocs 

viatges es podien comparar, en bellesa, a la baixada per l'Ebre… El far era llavors tant a 

dins de terra que des d'allí no es veia el mar; menjàvem al peu del far… pujàvem 

després a la part més alta per una escala inacabable i contemplàvem  meravellats el  

panorama immens de les riberes, dels amplis camps tancats sembrats de casetes, amb 

l'Ebre i les corbes pel centre, que venien a morir al peu del far; d'altra banda vèiem una 

vastíssima  extensió de mar… El record, sobretot de les nits en les quals llançava la 

llum clara sobre l'horitzó, nit darrere nit, en les calmes i en les tempestes. Molts 

escriptors han cantat als fars… Jo també he cantat als fars i ho he fet amb el Far de 

Buda, símbol per a mi de tots el fars…” 
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   En la imatge inferior d’una excursió al far l’any 1864 es pot observar l’estructura del 

moll de ferro que s’endinsava dins el riu des de la plataforma de formigó armat en la 

qual reposava el far. Al fons, una part del vapor i les rodes que l’impulsaven. En un 

primer pla, els excursionistes, escampats per la base de cimentació del far i entre els 

pilons de sustentació, es dediquen a fer un àpat. No sempre el vapor podia arribar fins al 

far. Tot anava en funció del cabal d’aigua que portés el riu. Quan baixava poca aigua, el 

vapor es quedava a La Cava (part de l’actual Deltebre), i des d’aquesta població es 

podia escollir de continuar el camí o bé a peu o bé amb embarcacions adaptades a la 

navegació fluvial, com les muletes o pontones. La visita al far no sols consistia a quedar 

admirat davant la fenomenal estructura metàl·lica sinó que calia “fer el cim” i això 

representava pujar primer per l’escala de cargol situada a l’interior del tub que feia d’eix 

del far i després per una escala de gat13 fins a la llanterna: es deia que per arribar a la 

cúpula del far s’havien de pujar tres-centes seixanta cinc escales, tantes com dies té 

l’any. 

 

                                                 
13 Escala formada per esglaons fets de barres horitzontals clavades en una paret. 
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L’escriptor Carlos Barral en el seu llibre de viatges Pel car de fora, Catalunya des del 

mar (1982) recordava haver vist encara el far: ” ...quan el van plantar era bastant a prop 

de l’aigua, però en una dècada va quedar quasi dos quilòmetres terra endins; després el 

bec del delta va començar a minvar i la mar va anar acostant-se a aquell far de forma 

pintoresca. Era com una baldufa metàl·lica de la qual sortia, cimera, la columna que 

rematava el llum, i el conjunt semblava com engabiat per uns tirants de ferro. La mar es 

va menjar el far...” 

 

   En caure, com que part del far havia quedat massa prop de la superfície i era un perill 

d’encallament d’embarcacions que 

feinejaven per aquells indrets , uns 

escafandrers van procedir a 

dinamitar-ne les restes. 

La base del far reposa en silenci en 

el mateix lloc on es van fer els 

primers fonaments. Cent anys 

d’història deixen constància 

d’aquesta obra de singular admiració per part dels qui el van conèixer. 

 

6.4 ELS FARS SUCCESSORS. 
    

   Mentre el far queia, el 1962, a prop s'acabava d’enllestir una efímera construcció de 

48 metres d'altura, amb una caseta de 12x12 

metres per a les màquines, una habitació amb 

lliteres i una petita cuina, on es va situar el llum 

d'acetilè, mentre s'estenia una línia elèctrica per 

instal·lar una llanterna amb cúpula aeromarítima 

de 3 metres de diàmetre.  

 El malaurat emplaçament i la inconveniència de 

la fonamentació immediatament s'evidencien. 

Només un any després, un informe de la 

Inspecció Central adverteix del perill a causa del 

continuat avenç de les aigües. Malgrat que les 

obres de defensa es fan el 1965, els fonaments 
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cedeixen, el far  s'inclina i l'estructura cau quasi sense haver donat servei. En previsió 

d'un enfonsament anunciat, una ordre ministerial de l'any 1963 ordena la confecció d'un 

altre projecte que es presenta dos anys més tard. Es proposa la construcció d'un gran far 

de 60,6 metres, llampades blanques  i 40 milles d'abast, i dotar-lo d'un radiofar, 4 

quilòmetres terra endins de l'anterior i una balisa de formigó de 20 metres d'altura, 10 

milles d'abast, llum vermella de llampades ràpides i sirena de 5 milles, que s'havia de 

situar sobre el far caigut.  

Deu anys després encara es debatien les possibles solucions. Primer es planteja una boia 

far de 17 milles d'abast i sirena mitjançant concurs que es declara desert en haver-se 

presentat una única oferta de 89.600.000 pessetes. Posteriorment (1978), la Prefectura 

de Tarragona presenta una sèrie d'alternatives per a la construcció d'una plataforma i el 

Servei de Senyals Marítims respon ordenant l'estudi d'una balisa oscil·lant. Finalment, el 

juny de 1980, en el port de Sant Carles de la Ràpita hi ha els equips necessaris per 

realitzar una plataforma marina amb un cost de 20.412.000 pessetes, similar al de la 

balisa oscil·lant, i de seguida es va fer el projecte que avui és una realitat.   

 

   L’actual far de l’Ebre o del cap de Tortosa està ubicat a dues milles de la 

desembocadura de l’Ebre: 

- longitud   0º 55,8’ E 

- latitud      40º 43,0’ N 

Número espanyol de far: 28.050 i número internacional: E-0377 

 

   Consisteix en una plataforma hexagonal negra de 16 m2 de superfície i 7,3 d'altura que 

suporta un trípode format per tres estaques d'acer que es claven en el fons fins una 

profunditat de 20 metres descansant sobre unes barques enfonsades amb carregaments 

de pedra. Les obres foren fetes per l'empesa Sotomar i es van rebre l'1 de març de 1983. 

Damunt de l'obra, l’empresa La Maquinista Valenciana va aixecar una torreta formada 

per un castellet metàl·lic d’11 metres, d’alumini, dotada d'instal·lació fotovoltaica amb 

12 plafons solars i amb llanterna de vidre polit, no visitable, proveïda d'una òptica 

diòptrica  i on la font de llum és una làmpada incandescent, de llampades aïllades 

blanques cada 6 segons i 14 milles d'abast i reflector  de radar.  

Es va encendre per primer cop el 4 d'octubre de 1983.  

   Per pal·liar les freqüents boires de la zona, el 31 de juliol de 1985 va començar a 

funcionar automàticament a trenc d'alba i en fer-se fosc, una petita sirena de boira 
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composta d'un amplificador, un generador seqüencial i 3 altaveus de 15 W. 

L'alimentació s'obtenia de 6 plafons de  12 V i una bateria Tudor de 12 V 100 A.  

 

A causa de  l'emplaçament, un paratge exposat a temporals i mar de fons, des de la seva 

posada en funcionament es van fer dues reparacions importants. La primera, d'un import 

d'11.000.000 de pessetes es va adjudicar a Sotomar, la mateixa empresa que el va 

construir. Es va acabar a l'octubre de 1993. Els treballs consistiren en dos trams d'escala, 

la reparació i massillat de l'embarcador que es van dur a terra per adollar-los i recobrir-

los amb poliester i fibra de vidre, la substitució dels trams dels embarcadors i de les 

escales de l'atrac i del primer tram per unes altres d'acer inoxidable i la pintura de 

l'estructura. El cost total de les partides del projecte, inclosos 2.385.000 pessetes de 

desperfectes produïts en els escales per un temporal, va pujar a 9.743.250 pessetes.  
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   Des que va caure el segon far de Buda  i per tal de no deixar sense balisar  la zona 

mentre es prenia una decisió definitiva, es va aixecar en la desembocadura del riu Ebre i 

de manera provisional, un castellet tubular metàl·lic de 21 metres d'altura travat per 

quatre jocs de 2 vents cadascun, pintat a bandes blanques i negres i dotat d'una 

instal·lació de gas acetilè que se substituiria posteriorment per una altra de fotovoltaica, 

Al peu del castellet es va construir una caseta rectangular pintada de blanc per allotjar 

primerament els acumuladors i, més tard, les bateries del sistema fotovoltaic i els equips 

del primer sistema de control remot. Amb la construcció del far plataforma del cap 

Tortosa es va plantejar la seva supressió, a la qual cosa s'hi van oposar els pescadors de 

la zona pel bon servei que donava en l'entrada del riu Ebre. Rovellat i en mal estat, el 

1995 es va substituir per una nova torre modular d'acer inoxidable que es va adquirir a 

La Maquinista Valenciana en 6.500.000 pessetes, que conserva l'equipament tècnic de 

l'antic senyal, compost per una llanterna acrílica blanca de  300 mm, amb canviador 

automàtic de 6 llums, llums de 36 W, plafons fotovoltaics i bateries.  
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7. FAR DE LA BANYA. 
    

7.1 EMPLAÇAMENT: LA PUNTA DE LA BANYA 
   Municipi: Sant Carles de la Ràpita (el Montsià). 

La Punta de la Banya és una petita  península formada a l'extrem meridional del delta de 

l’Ebre. S'estén davant de la costa de Sant Carles de la Ràpita, municipi al qual pertany. 

La Punta de la Banya està unida al delta de l’Ebre a través de l’istme del Trabucador, 

tots dos formats per una vasta extensió d’arena inundable. Tot aquest conjunt delimita 

l'espai marítim que es coneix com a badia dels Alfacs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Punta de la Banya i El Trabucador, es van formar com a fruit de l’erosió i la 

redistribució dels sediments del lòbul deltaic meridional apareixent clarament delimitats 

en els mapes del s. XVI. 

 

A l'espai de la punta de la Banya s'hi desenvolupa una important activitat econòmica, 

com és l'obtenció de sal a partir de l'evaporació 

d'aigua marina. 

Pels seus valors ornitològics, formant part del Parc 

Natural  del delta  de l’Ebre, està  declarada com  a  

Reserva natural parcial i com es veu a la fotografia  

de la dreta l’accés és restringit.  
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 Foto de Jean Laurent del Far de la Banya. 

(Arxiu Històric del Port de Tarragona) 

(1864-1978) 
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7.2  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ESTÈTIQUES DEL 
FAR. 
    

   El Far de la Banya fou el segon en importància dins dels tres fars de ferro previstos 

per al Delta de l'Ebre. Lucio del Valle, el seu arquitecte, en presentar-lo destaca en la 

memòria la conveniència d’utilitzar peces de ferro hàbilment disposades, de manera que 

es pogués desfer amb facilitat la torre i col·locar-se immediatament en un altre punt; 

previsió que es veurà acomplerta quasi 120 anys després. 

Per construir el far es redacten 

dos projectes diferents: el 

primer situa la casa dels torrers 

a baixa alçada del sòl, suficient 

només per permetre la pintura i 

manteniment de les peces de 

ferro. Els fonaments estan 

dividits en dues parts: nou 

estaques sobre un quadrat 

central sobre els quals es construeix una forta plataforma on descansa la torre i uns 

altres dotze, de menor diàmetre, repartits al voltant del quadrat exterior com suport de 

les parets de l'edifici. La torre seria de  ferro fos. Els habitatges, de planta quadrada, 

distribuïen dues habitacions independents per als torrers, magatzem i gabinet de 

l'enginyer.    

   Per al segon 

projecte, aixeca 

més la casa i 

minva la longitud 

del tub de l'escala, 

que és de palastre 

en comptes de    

ferro fos. 

 

Plànols del primer projecte pel far de la Banya.  

Plànols del segon  projecte pel far de la Banya. 
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Els càlculs de pes i cost d'ambdós en el punt d'embarcament en el port de Gloucester 

foren els següents:  

Projecte n. 1: 68,50 tones; 1.541 lliures i 5 xílings.  

Projecte n. 2: 46,70 tones; 1.053 lliures i 0 xílings.  

Es tria el segon perquè hi ha una diferència favorable de 488 lliures 5 xílings. 

  

   L'altura sobre el terreny era de 18,70 m i sobre la mar només de 0,30. La torre era de 

ferro, lleugerament cònica, pintada de color groguenc, amb llanterna poligonal i cúpula 

de color natural de coure. Ocupava el centre de l'habitació dels torrers i era de planta 

hexagonal amb dues portes a la banda de la mar i una finestra a cada un dels angles 

restants.  

L'òptica construïda l’any 1861 era 

de la casa anglesa Chance Brothers, 

de tercer ordre i tres zones de llum 

blanca fixa, que proporcionaven un 

abast de 13 milles. L'òptica i la 

llanterna van costar 30.166 rals.  

La fabricació de l'edifici i la torre, 

que pesaren 48,80 tones, fou 

adjudicada a l'anglès Mr. Henderson 

Porter de Birminghan, per 101.088 

rals com a constructor dels fars de 

Buda i el Fangar, condició inclosa 

en el premi per a qui fes una millor 

oferta per al primer far.  

El Far de la Banya, atès per dos 

torrers, es va encendre per primer 

cop l'1 de novembre de 1864.  

Un llum d'oli proporcionava la 

llum.  

El 1883 ja comptava amb un llum de dues metxes alimentat amb parafina i, anys 

després, amb una instal·lació de gas acetilè. El gas es fabricava allí mateix per mitjà 
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d'un gasòmetre de carbur de calci14. Aquest sistema es va substituir el 1929 per una 

instal·lació automàtica Dalen que també funcionava amb gas acetilè emmagatzemat en 

tres acumuladors. Duia un cremador de 25 litres amb un sistema de canvi automàtic i 

una vàlvula solar per apagar el far durant el dia. Donava una aparença de grups de tres 

ocultacions de llum blanca cada 15 segons i era visible a una distància de 12 milles.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

7.3  HISTÒRIA I VIDA AL FAR. 
   Al far de la Banya hi vivien dues famílies, que s’alternaven en el servei, en un espai 

molt reduït. Viure en la solitud d’aquells arenals era com viure en un món diferent. Dies 

de bonança i d’altres de temporals de vent i mar, de pluja, que ho inundaven tot. Vols de 

gavines, d’aus migratòries, amb escassa vegetació i en ocasions ramats de bous que 

pasturaven i que en més d’una ocasió van dificultar el normal subministrament al far. 

Eren prou freqüents embarrancades de vaixells per aquells indrets (es diu que els 

patrons de cabotatge no descansaven fins que tenien el cap de Salou per la popa) i a 

qualsevol hora del dia solien tenir demanda d’auxili de nàufrags que arribaven al far 

com podien. 

Al far li mancava l'aljub d'aigua potable i calia portar-la des de sant Carles de la Ràpita.  

El proveïment es feia per mar, si el temps ho permetia, en una barca que havia d’estar 

preparada  per navegar a vela en perfectes condicions de seguretat en cas de mar i vent 

forts. 

                                                 
14 Dipòsit de grans dimensions en l’interior del qual es produïa la reacció química de l’aigua amb el carbur de calci per formar l’acetilè que 
quedava emmagatzemat en un tanc més gran. 

Altres detalls del projecte per al far de  La Banya.  
(Revista d’Obres Públiques nº 4, 1861.) 
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Anualment, es feien un total de setanta-tres viatges ordinaris (cada cinc dies) i se’n 

podien fer fins a dotze d’extraordinaris. A cada viatge es transportaven dotze barrils de 

vint-i-sis litres cadascun d’aigua potable. 

El senyor Antoni Safont és un rapitenc de 94 anys que ha estat l’últim encarregat del 

servei d’avituallament del far,  m’explica com practicaven la sirga15 per avarar la barca 

a la platja de la Punta de la Banya i caminar els tres quilòmetres fins al far carregats 

amb les saques de correus, els aliments i el combustible per a la llanterna del far. Un 

cop allà, recollien la llista de necessitats per al proveïment següent. Això passava quan 

encara existia l’anomenat “canalot” que el va manar construir l’enginyer d’Obres 

Públiques Miguel Menéndez Boneta, però  al cap de tres o quatre mesos un temporal el 

va negar de sorra i aleshores la caminada per arribar al far resultava molt més llarga i 

feixuga. Hi havia una altra possibilitat que n’escurçava el trajecte i el trasllat de la 

càrrega corresponent, però que incrementava les dificultats de la navegació. Consistia a 

arribar al far sortint a “la mar de fora”, és a dir, el mar que s’estén més enllà de la badia 

dels Alfacs, i renunciar a la protecció de les aigües sempre més segures de la badia. El 

perill radicava en la maniobra d’aproximació a la costa propera al far en el pas dels fons 

d’arena als fons de llims (“lo tall” en diuen a la Ràpita), on es formaven els anomenats 

“colls de mar”, com a conseqüència del vent en contacte amb les aigües poc profundes, 

que podien provocar, si es feia una mala maniobra, que la barca bolqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Corda que serveix per a estirar una embarcació des de terra, per a fer-la avançar contra corrent, etc. 

Barca que feia l’avituallament al far de la Banya 
Fotografia cedida pel Sr Antoni Safont qui surt a la imatge amb el 

seu pare i el seu germà 
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Al far portaven el correu i els aliments cada cinc dies coincidint sempre amb els dies 5, 

10, 15, 20, 25 i 30 de cada mes i només un dels dies portaven el combustible: primer 

eren bidons de carbur de calci de 60 kg cadascun i després botelles d’acetilè de 55 kg de 

les quals, al far sempre n’hi havia dotze, quatre d’elles en funcionament. 

 

Una curiositat que també explica és que molt prop del far es va fer una prospecció per 

buscar petroli. Van foradar fins a 73 metres i van trobar roca i en travessar-la, la gran 

sorpresa fou que va sortir aigua dolça. Un restaurador rapitenc  va voler aprofitar la 

circumstància i construir un hotel-balneari però li van denegar el permís. 

 

Els habitatges eren molt reduïts. Només tenien una habitació i cuina., cosa que feia 

extremadament difícil la vida dels torrers i llurs famílies. El 1913 es construïren dues 

casetes: una per a magatzem de combustible i una altra per a pavelló d'inspecció  amb 

una cisterna per poder recollir aigua de pluja. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’any 1940, el senyor Antoni va estar una temporadeta vivint al far, ajudant el faroner 

per 15 pessetes diàries. Va ser l’enginyer que el coneixia de fer el servei d’avituallament 

qui li va proposar i em comenta que es va veure obligat a acceptar-ho perquè amb la 

pesca es guanyava molt menys. Durant aquesta estada el far va començar a funcionar 

malament i per tal de fer-ho saber a l’enginyer en cap de la província, cada dia anava 

Visita d’inspecció al far 
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caminant 3 km fins a les salines per portar un ofici requerint el servei tècnic. Al moll de 

les salines arribava diàriament el vaixell “La Lola” que s’enduia el correu. 

El servei tècnic no arribava i una nit el far es va apagar i per resoldre el problema 

provisionalment van posar una llum fixa que va provocar l’embarrancament d’un 

vaixell. 

 

 A causa de les penoses condicions de vida, el 18 de juliol de 1943 es va suprimir el 

personal que atenia el far. A partir d'aquesta data el servei va quedar integrat al Far de 

Sant Carles de la Ràpita.  

Al costat del far de ferro es comença a construir una nova torre de formigó i aprofitant 

les obres, es demoliren les restes de l'habitatge d'inspecció i el magatzem, i es va tancar 

la parcel·la que ocupaven amb una tanca de gelosia.  

L'1 de novembre de 1978 s'apaga per donar pas al nou. A partir d’aleshores resta 

abandonat i inicia una lenta deterioració sense que ningú se'n faci càrrec. Un informe 

elaborat l’any 1980 pel tècnic Miguel Ángel Sánchez Terry, després d'una visita 

d'inspecció, palesa el mal estat del far i la conveniència de recuperar-lo per la seva 

importància històrica, i això desperta l'interès del Servei de Senyals Marítims. 

L'enginyer José Hernando Requejo des d'aquest Servei intenta endur-se'l a Madrid, però  

el director del port de Tarragona, Joaquín Juan Dalac, trametent un ofici al president de 

la Junta del port sol·licita la recuperació de l'antic i abandonat far de ferro situat a la 

Punta de la Banya per tal de rehabilitar-lo i instal·lar-lo al dic de recer del seu port. 

L'import dels treballs es va dur a terme aprofitant les obres de construcció del nou dic 

trencaones i d'acord amb el Reial decret 2 i 8 32/197 i 8 de 27 d'octubre que, en l'article 

primer, disposava que en el pressupost de tota obra pública finançada per l'Estat, hi 

figuraria una partida equivalent a l'1% d'aquell, amb destinació a realitzar treballs 

artístics, decoració, ornament o adorn, o per aconseguir la plena integració de l'obra en 

l'entorn natural. També demanaven els tràmits necessaris per aconseguir la cessió del 

Far. 

Sis dies més tard s'aprovava l'afer i un mes després el director general de Ports donava 

l'autorització i elaborava l'estudi alhora que es demanava tota la informació històrica 

necessària.  

Atesa la responsabilitat d'una tasca tan delicada, el director del port elabora el primer 

projecte per un import de 16.116.349 pessetes.  
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Des del punt de vista tècnic els treballs consistien en tres parts: el desmuntatge de la 

ubicació original amb trasllat dels materials al port de Tarragona, la rehabilitació de les 

peces i el seu muntatge en el lloc escollit.  

La primera de les fases s'adjudica a l'empresa INTEMA SA, de Barcelona, per un 

import de 6.857.625 pessetes, que finalitza els treballs el 2 d'octubre de l'any següent. 

Els treballs de Reparación y adecuación de las piezas y elementos constitutivos del Far 

de la Banya previos a su montaje, pressupostats en 9.150.120 pessetes s'encarreguen a 

MECSA, de Tarragona, el 14 de desembre de 1984, amb les peces a reparar i a construir 

de nou que es detallen tot seguit:  

1)  Estaques de suport laterals i central.  

2) Tirants per travament d'estaques.  

3) Creuetes de travament lateral entre estaques.  

4) Jàssera16 d'ànima plena, de suport a la casa de torrers i torre cilíndrica.  

5) Bigues de gelosia d'unió entre estaques.  

6) Tirants en forma de T per a fixar xapes de la piràmide de tronc.  

7) Xapes rectangulars d'unió base piramidal de tronc i xapes trapezoïdals, que formen 

les sis cares.  

8) Pilars de la casa dels torrers.  

9) Angulars de travament de sostre.  

10) Torre cilíndrica d'accés a llum.  

11) Barana del balcó de la casa dels torrers.  

12) Portes de l'interior de la casa dels torres.  

13) Barana del balcó del llum.  

14) Envans de fusta encadellada de l'interior de la casa dels torrers.  

15) Sostre de l'interior de la casa del torrer.  

A causa del mal estat, calia construir de nou 21 conceptes entre els que hi figuraven 200 

m2 de xapa ondulada galvanitzada, una part de les cares de la piràmide en tronc, 6 

bigues d'ànima plena per a travament intermedi de les estaques, 34 metres de canal 

d'evacuació d'aigües, 60 bigues de fusta, 21 mènsules de suport de balcons, caseta dels 

torrers i llum, com a elements més importants.  

L'escala original d'accés, sense cap detall, no estava inclosa a l'import.  

Un cop exhaurit pràcticament el pressupost inicial, calia una nova avaluació per 

adaptar-lo a la situació. Sota el títol Proyecto Modificado de la Instalación en el Puerto 
                                                 
16 Biga que serveix de suport a d’altres bigues, anomenada també biga mestra. 
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de Tarragona del antiguo Far de la Banya, s'aprova una despesa addicional de 

3.110.504 pessetes per acabar les tasques pendents.  

El Far ja és el símbol del port. En un primer moment es pensa en la utilitat funcional 

com recinte singular  de reunions i de visites especials, per la qual cosa resta acabar 

l'entorn. En el Ple de la Junta feta el dia 11 de juliol de 1988 s'acorda sol·licitar que 

s'executin les obres complementàries, com ara la il·luminació monumental, urbanització 

exterior, climatització, instal·lació de parallamps, il·luminació interior i exterior i escala, 

amb un pressupost aproximat de 8.500.000 pessetes. A més d'encarregar-se uns cartells 

que reprodueixen el Far amb el títol Un gran esfuerzo, un gran futuro el 1990, any en 

què el port modern fa dos cents anys, s'edita un mata-segells especial que recull el 

disseny del pòster.  

Acabades les obres, una resolució de la Direcció General de Ports i Costes de data 22 de 

novembre de 1988,  d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Permanent de Fars, 

disposa: Tenint en compte les raons de tipus històric i monumental i a proposta de la 

Junta del Port de Tarragona es mantindrà en servei amb les característiques següents:  

Situació:           Extrem de la setena alineació del dic de Llevant.  

Color:               Blanc.  

Ritme:              Ocultacions aïllades.  

Abast nominal:  10 milles nàutiques. 

Amb aquestes prescripcions, proveït d'un llum halogen de 1000 W, òptica acrílica, 

canviador i aparell de llampades i un grup electrogen de reserva, va ésser encès de nou 

la nit del 13 al 14 d'agost de 1990, i va substituir el Far del moll d'Aragó, que en la 

mateixa data es va apagar. La llum resultava inútil perquè les contínues obres 

d'ampliació del port l'havien deixat enrere. No obstant això, el dia 17 del mateix mes té 

una important avaria en la instal·lació que el deixa apagat fins al 4 d'agost de 1991. 

Posteriorment, el 13 d'agost de 1992, es col·loca l'òptica de vidre tallat i polit de 500 

mm de diàmetre del far del moll d'Aragó per a substituir l'acrílica que havia cremat per 

fallida del ventilador de refrigeració. 

Un nou canvi en l'equipament tècnic va tenir lloc el 27 de juliol de 1996, data en què es 

va substituir l'aparell de llampades per un altre de La Maquinista Valenciana.  
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Per tal de donar una finalitat al far, a 1992 

es va adjudicar en concessió l'edifici per 

ubicar-hi un restaurant. 

Complementàriament es va construir una 

caseta annexa per a bar i diversos espais 

protegits per tendals amb taules i cadires. 

D'aquesta manera, el símbol del Port 

esdevenia un important punt d'atracció 

turística especialment  les nits d'estiu. Les 

obres d'ampliació del moll d'Aragó que  

s'iniciaren l'any 1996 impediren l'accés i 

va caducar la concessió. 

 

   L’any 2003, l’edifici del far de la Banya, va ésser restaurat i habilitat com a extensió 

del Museu del Port de Tarragona, esdevenint un Museu de Fars amb l’objectiu de 

donar a conèixer els aspectes generals del món dels fars i els específics dels de la zona 

marítima de Tarragona. 

La distribució hexagonal de la planta de 52 m2 ha permès plantejar diferents zones 

temàtiques: 

- Els fars i els senyals marítims. 

- Els primers fars de la península. 

- Els plans d’enllumenat. 

- Els fars de Tarragona. 

- La vida quotidiana al far. 

 

Sota el títol: Il·luminat, viu el far! 

s’organitzen tallers participatius i visites 

guiades adreçats tant a escoles com al 

públic general i familiar.    
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7.4  EL FAR SUCCESSOR. 
 

   La necessitat de dotar d’un major abast al far original i la impossibilitat de recréixer la 

torre, va obligar a projectar un nou far de major altura. La construcció va començar 

l’any 1975 i es va prendre com a base un disseny de torre de formigó armat17, de 23,7 m 

d’altura i 3 m de diàmetre.  

El disseny d'aquestes torres fou realitzat l'abril de 1970 per la Comissió d'Estudi de 

Models i Normes per a Senyals Marítims amb el propòsit de facilitar els projectes de 

nous fars que estaven aturats davant el poc pes específic que tenien aquests treballs en 

les prioritats dels enginyers, cosa que provocava continus retards en la modernització i 

millora del sistema de senyalització marítima espanyola. Amb el títol Proyecto de 

modelos oficiales de torres de faros es plantejaren tres models de torres cilíndriques de 

diàmetres respectius de 3, 4 i 5 metres, en funció de l'altura necessària del pla focal 

sobre el terreny. 

A la torre, pintada a bandes blanques i negres, es va col·locar l’òptica originària de 3r 

ordre i 750 mm de diàmetre adquirida l’any 1862 a l’empresa anglesa Chance Brothers 

amb el sistema lluminós d’acetilè. 

Per albergar els acumuladors de gas acetilè, es va construir un cos inferior concèntric i 

de major diàmetre que la torre, la qual en la part superior disposa de dos balconets 

exteriors i superposats, tal com s’observa en l’imatge següent. Des del balconet inferior 

s’accedeix al més alt, dissenyat per a la neteja i manteniment exterior de la llanterna 

cilíndrica. 

Tot aprofitant les obres, es van demolir les restes de l’habitatge d’inspecció i el 

magatzem de l’antic far i en el nou es va tancar la parcel·la que ocupava amb una tanca 

de gelosia. 

El far va entrar en servei l’1 de novembre de 1978, data en la qual es va apagar l’antic 

de ferro. 

Les dificultats que imposava el trasllat i la càrrega dels acumuladors de gas i el 

desenvolupament aconseguit pels sistemes d’energia, van decidir electrificar-lo l’any 

1985. 

 

   Està situat a la Punta de la Banya com el seu antecessor:  

- longitud: 00º  39,7’  E 

                                                 
17 Formigó a l'interior del qual hom disposa armadures metàl�liques, destinades a resistir esforços de tracció o de flexió, que el formigó ordinari no 
suportaria bé. 
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- latitud: 40º  33,6’  N  

Número espanyol de far: 27470 i  número internacional: E-0370 

La font de llum  són 4 làmpades incandescents amb un grup de dues llampades cada 

dotze segons i l’òptica catadiòptrica que li permet un abast de 12 milles. L’energia per 

alimentar el llum s’obté a partir de 8 plafons fotovoltaics de 40 W, que alimenten un 

conjunt de 12 bateries de 2 V. 
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El setembre de 1988 es va dur a terme el primer projecte espanyol de supervisió remota 

de fars. L’empresa Hispano radio Marítima va fer la instal·lació en el Far de Sant Carles 

de la Ràpita on es va establir el centre de control. L’equipament complet constava de 

diversos sensors que captaven, per ràdio, els senyals a controlar (funcionament del llum, 

estat de les bateries, etc.) i que s’enviaven a un ordinador. Tot i que no va donar bon 

resultat per l’elevat consum que representava, l’experiència fou la base per altres 

sistemes més moderns que es van implantar a tot el país i que va començar a funcionar a 

Tarragona el 4 d’abril de 1998. Les incidències es transmeten per ràdio al far de sant 

Carles de la Ràpita i des d’allí per telèfon a l’edifici de Port Control, centre de control 

de la província, situat al port de Tarragona. 

El far està integrat en una zona de gran interès ecològic que fou declarada Parc Natural 

protegit per les especials característiques per a la cria d’aus: flamencs, xatracs, limícoles 

i en especial la de la gavina corsa, que a la primavera forma una de les majors colònies 

conegudes. La torre és usada com observatori pels serveis de biologia de la Generalitat 

de Catalunya per al seguiment i recompte de les aus i d’altres animals que es crien en 

llibertat al Parc Natural. L’accés està restringit tot l’any. 
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8. FAR DEL FANGAR 
    

8.1 EMPLAÇAMENT: PUNTA DEL FANGAR 
    

   Municipi: Deltebre (el Baix Ebre) 

El Fangar és la península que s'endinsa a la mar al nord de la desembocadura de l'Ebre, 

orientada de NO a SE, davant la badia del Fangar. El seu nom dóna idea de la classe de 

terreny del Delta. És tracta una extensa fletxa litoral que inclou el sistema de sorrals i 

dunes mòbils més ben construït del Delta.  

 

 

Tota la seva extensió forma part del Parc Natural del delta de l’Ebre. Des del punt de 

vista de la fauna, l'aspecte més destacat és la importància de la zona per a la cria dels 

ocells marins. Té, a més, una considerable importància com a àrea de refugi i 

alimentació d'espècies d'ocells aquàtics migratoris. La península té uns 6 km de llargada 

i 3 Km d'amplada màxima, fins arribar al seu extrem, que rep el nom de punta del 

Fangar. El moment més aconsellable per a visitar-la és a la primavera. És en aquesta 

època (coincidint amb l'època de nidificació) quan acull un bon nombre de colònies 

d'aus marines que es poden observar fàcilment des dels observatoris situats a l'esquerra 

de les pistes d'accés.    
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Foto de Jean Laurent del Far de la Punta del Fangar. (Arxiu Històric del Port de Tarragona)                                                                      

(1864-1929) 
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 8.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ESTÈTIQUES DEL 
FAR. 
    

   Aquest far s'il·luminà per primer cop, al igual que els seus homòlegs,  l'1 de novembre 

de 1864 amb un aparell catadiòptric de 6è ordre amb tres zones i 150 mm de distància 

focal adquirit a la casa anglesa Chance Brothers. Aixecava el pla focal a 9 metres sobre 

el mar i 8 sobre el terreny. 

Al igual que en el cas del far de la 

Banya dels dos proyectes 

redactats es va materialitzar el 

segon. 

 El far del segon projecte va 

costar 78.196 rals de billó, 

quantitat que incloïa l'edifici, la llanterna i l'òptica. De forma troncopiramidal de sis 

cares i reduïda habitabilitat, estava construït de ferro anglès, revestit exteriorment de 

planxes de palastre18 i 

interiorment de fusta. Un puntal 

en cada aresta i un altre de 

central que es clavaven a la sorra, 

asseguraven la seva estabilitat i 

aixecaven del terra els habitatges 

per prevenir possibles 

inundacions. 

   Per il·luminar-se utilitzava un 

llum moderador d'oli d'oliva fins 

que, generalitzat l'ús del petroli a 

Espanya, va ser substituït per un 

llum de parafina d'una metxa. 

Posteriorment, aquest llum també 

es va desplaçar per un altre que 

                                                 
18 Xapa de ferro o d'acer obtinguda per laminatge. 
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utilitzava l'acetilè com a combustible. El gas es fabricava allí mateix mitjançant un 

gasòmetre que utilitzava el carbur de calci com 

matèria primera. Aquesta instal·lació va durar fins al 

15 d'abril de 1929, data en què entrà en servei un nou 

sistema, també de gas acetilè. Comptava amb un 

canviador automàtic de cobertor de bitàcola, vàlvula 

solar per l'encesa, cremador amb bec de 15 litres i 

quatre acumuladors per emmagatzemar el gas. Amb 

aquest passà a donar la característica de 2+1 

ocultacions blanques repetides cada 15 segons (Llum 

4,5" Oc 1,5" Llum 4,5" Oc 1,5" Llum 1,5" Oc 1,5" = 

15") i un abast en temps ordinari de 10 milles 

nàutiques. 

Aquesta última reforma va significar l'automatització 

del senyal i la supressió del personal. 

 

8.3 HISTÒRIA I VIDA AL FAR. 
    

   En un principi, tot i que no corresponia per la poca importància de l'aparell, era atès 

per dos torrers en atenció a l'aïllament del lloc.  

Una descripció de l'any 1894 ens dóna explícits detalls, d'on es poden deduir les 

condicions de vida dels seus residents:  

“... Servit per dos torrers amb 0,75 pessetes diàries d'indemnització. L'edifici és de ferro, 

muntat sobre sis columnes i per aquesta causa les habitacions són molt reduïdes i 

insuficients per a un matrimoni amb fills. Al peu de la torre hi ha una barraca que 

serveix de magatzem i té un espai per a cada torrer que serveix de cuina. Si volen estar 

amb alguna comoditat, no tenen més remei que manar que els construeixin barraques 

per a guisar i fer les altres operacions domèstiques. 

La població més propera és la Cava que dista del Far unes 3 llegües5 de molt mal camí, 

tot ple de maresmes. Aquesta població té una escola per a cada sexe, que, per raons de 

distància, no poden aprofitar els fills dels torrers. També hi ha dos cirurgians i un metge 

que hi va dos cops per setmana des de Tortosa. Hi ha dues farmàcies, i hi manca tot 

comerç en ser una població agrícola composta de barques i dues o tres cases.  
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El Far té farmaciola i servei de proveïment que es fa amb un carro dues vegades per 

setmana (els dilluns i els divendres); en cada viatge condueix l'aigua que pren del riu 

Ebre, en barrils que es buiden en tines existents a propòsit en el Far.  

Els torrers entreguen els divendres la llista de comestibles i la correspondència al 

contractista del carro, i aquest, a la seva vegada ho fa al contractista de l'illa de Buda, el 

qual està obligat a fer la compra als torrers del Fangar i complir els encàrrecs que 

aquests els hi facin des de la Cava fins a Tortosa, mercat on adquireix els queviures. 

Tornava el dilluns amb els comestibles en una llanxa pel riu Ebre fins La Cava, i allí els 

entrega al contractista, que el mateix dia els porta al Fangar.”  

L’habitatge tan petit no permetia les visites d'inspecció obligatòries dels enginyers 

encarregats. Per això es consolidà una nova construcció de la qual ens dóna referència 

l'esposa del torrer Aguirre, destinat allà els anys vint: “Havia una edificació annexa, de 

maçoneria, petita i construïda per a la "Inspecció" que fins i tot era bonica, vuitcentista, 

(recordo que en alguna habitació hi havia al sostre i angles, florons d'estuc molt al meu 

gust) on instal·làrem (amb l'autorització dels caps) la nostra jove llar, deixant tot 

l'habitatge general del Far (que no era molt), per a l'encarregat que vivia amb la seva 

vella mare. Per enllaçar el Far amb aquest annex, hi havia una espècie de senda de 40 

metres, sobre petits ponts com clavegueres. A mitja distància, una caseta on es produïa 

la ’font d'energia’ del Far: un sistema de catúfol19, on es col·locaven pedres esmicolades 

de carbur de calç, per a produir en un tanc el gas necessari, que per conductors anava 

fins a l'òptica del Far".  

A l'aïllament i la inhospitalitat del lloc havia d'afegir-se un inconvenient més: les 

periòdiques inundacions deixaven negats els voltants. Del mateix relat anterior tenim un 

bon exemple succeït en una tarda: “ ... sonen alarmants sobre la porta de la nostra 

caseta, els cops i les veus estentòries del company encarregat, l'amic Vallès, acuitant-

nos amb la mateixa urgència que sortíssim immediatament i sense donar raons, perquè 

anéssim al Far. El meu marit pensà que era una avaria perillosa i sense donar raons, 

perquè anéssim a la instal·lació del Far, i sortirem esverats cap a ell, comprovant al 

moment el que estava passant: Una plenamar insospitada, sense avís de vents o 

tempestats, ho estava negant tot, cobrint sorrals, platges i més i més. Des de la barana 

dels cons invertits, poguérem observar perplexes, sense comprendre, com en poc temps, 

la mar, una massa sense forma i implacable d'aigua, ho cobria tot al nostre voltant, 

                                                 
19 Cadascun dels recipients o caixons que, muntats sobre una corretja o una cadena sense fi o una roda de sínia, serveixen per a treure aigua de 
pous, efectuar dragats o transportar materials, en omplir-se en la part més baixa del recorregut i buidar-se per mitjà d'un dispositiu apropiat, a una 
altura determinada. 
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passant aquella corrent devastadora per sota de l'embut del Far, quedant com un vaixell 

flotant.... Per acabar dient: ... d'haver-nos quedat en l'interior, o retardat el nostre 

estimat company uns segons més, hauríem quedat atrapats dins, com en un submarí 

enfonsat i foradat.... “ 

Aquestes difícils condicions el feren candidat preferent per a automatitzar-lo i suprimir-

ne el personal, cosa que succeí, l'abril de 1929.  

Com va passar al Far de Buda, durant 

la Guerra Civil el Far del Fangar fou 

cremat i parcialment destruït. Això, 

juntament amb la falta de personal, 

portà com a conseqüència un ràpid 

deteriorament de l'edifici, les parets del 

qual es desmuntaren. Només quedà la 

torre que, el 1956, fou reparada, 

enfortida i falcada convenientment.                                            

 

   Després d’aquesta l’última reforma el servei es va associar al del Far de l'illa de Buda 

i per a la seva atenció es destinà un sol torrer a qui es fixà la residència a La Cava. 

Aquest realitzava els viatges de revisió i manteniment en un carro tirat per cavalleries, 

en un recorregut en el qual invertia  dos hores i mitja. Rebia una gratificació diària de 

1,50 pessetes en concepte d'excés de treball i una indemnització mensual de 134,60 

pessetes en concepte de casa i mobiliari.  

Divuit anys més tard ja no va donar més de sí, posant fi a la història del far i a les 

penalitats que van viure els seus vigilants.  

 

8.4 EL FAR SUCCESSOR 
 

   Per substituir-lo, el 1972 entrà en servei una nova balisa. Era una torreta de ferro de 8 

metres d'altura formada per dos cossos prismàtics quadrangulars, fonamentada sobre 

una plataforma de formigó d'1,2 metres d'altura. Proveït d'una llanterna amb òptica de 

vidre polit de 200 mm de diàmetre, centellejador d'acetilè i vàlvula solar, allotjava en el 

seu interior els acumuladors de gas i una escala d'accés a la part superior que estava 

rematada per dos balcons petits. Per a una millor identificació diürna estava pintada amb 

franges negres i blanques.  



                                                                                                                            Els primers llums del Delta 
                                                                                  

 58 

Noves exigències d'un major abast determinaren l'execució d'un nou projecte. La seva 

realització suposà la construcció d'una torre de formigó armat de 18 metres d'altura i 3 

metres de diàmetre exterior de les conegudes com "tipus normalitzat", de color blanc 

amb banda vermella que va entrar en funcionament l’any 1986. 
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Està situat a la Punta del Fangar com el seu antecessor:  

- longitud: 00º  46,2’  E 

- latitud: 40º  47,5’  N  

Número espanyol de far: 28.3000 i  número internacional: E-0380 

La font de llum  són làmpades incandescents amb grups de tres llampades cada vint-i-

quatre segons: 1,0 + 1,5 + 1,0 + 4,5 + 1,0 + 15,0 = 24 seg., i l’òptica diòptrica que li 

permet un abast de 12 milles. L’energia per alimentar el llum s’obté a partir de 8 plafons 

fotovoltaics de 40 W, que alimenten un conjunt de 12 bateries de 2 V. 

És el far més visitat i fotografiat, ja que, tot i formar part del Parc Natural està en una 

àrea d’accés no restringida.  

La seva imatge és una de les més representatives de les terres del Delta: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         
 
 
 
       © GENERALITAT DE CATALUNYA 
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9. CONCLUSIONS. 
    

   Un cop finalitzat i analitzat  el treball hi ha una conclusió fonamental: l’evolució 

tècnica i estètica dels fars des de finals del segle XIX fins avui dia, però també n’han 

sorgit altres ben diverses i variades. Començant per aquestes últimes, són les que es 

destaquen en negreta en cadascun dels següents paràgrafs. 

 

   Els fars de ferro de l’illa de Buda, la Banya i el Fangar  varen donar servei i varen 

mantenir l’activitat (amb l’evolució lògica dels instruments tècnics), durant 

pràcticament un segle, fet que indica l’encert dels projectes i la qualitat de la seva 

construcció (qüestió que no es pot dir d’alguns dels seus substituts posteriors). Varen 

ser objecte d’estudis tècnics, de fotografies i de representacions artístiques per la seva 

modernitat i bellesa. Es van exhibir en maquetes i quadres com a mostra del progrés de 

les obres públiques a Espanya en l’Exposició Universal de 1867 a París, la qual cosa 

recalca la importància que se’ls donava per part de l’Estat.  

 

   El fet que la materialització d’uns projectes de tanta envergadura, com els dels tres 

fars de ferro, s’adjudiquessin a una empresa anglesa evidencia el retard de la 

industrialització a Espanya. Tot i així, a la segona meitat del segle XIX, va tenir lloc 

una certa transformació industrial: la consolidació de la siderúrgia a Biscaia a partir de 

1876 (exportaven mineral de ferro a Anglaterra com a contrapartida de l’arribada de coc 

gal·lès  barat per als alts forns bascos) i una diversificació i dinamisme de la base 

industrial catalana. 

Un bon exemple és que a Catalunya s’havien creat indústries mecàniques per la 

construcció de maquinària industrial, ponts, edificis industrials, locomotores...encara 

que, tal i com va passar amb els fars de ferro, la major part d’aquestes construccions 

s’importaven de l’estranger degut a la petitesa de les nostres empreses. 

En el sector químic, l’any 1897, es va crear l’Electroquímica de Flix que va 

desenvolupar, juntament amb la Societat Espanyola de carburs metàl·lics, la producció 

de carbur de calci per obtenir el gas acetilè, combustible dels fars del Delta als inicis del 

segle XX. 
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   Tal i com passa actualment, especialment amb la imatge del far del Fangar, per ser el 

més accessible, la presència dels tres fars resultava inseparable del paisatge del 

Delta i la silueta del far de Buda es va fer molt popular en publicacions, cartes de 

navegació, cançons, ... Aquest fet s’evidencia en la literatura de l’època de la mà de 

Sebastià Juan Arbó que ha estat qui millor ha descrit el paisatge del Delta en la novel·la 

Terres de l’Ebre: “Els ànecs salvatges volaven arran de les llacunes, quietes com 

miralls, i cercaven refugi en l’espessor de les jonqueres. Cap a l’est, el far de Buda 

alçava el seu fanal resplendent per damunt de la vall, mostrant-lo ara a la mar, ara a la 

muntanya, i tota la nit seguia el mateix joc, infatigable.” I més endavant el far li serveix 

per il·lustrar el pas de la nit al dia: “Del silenci de les masies el cant dels galls muntava a 

les altures i es perdia amb els últims parpelleigs dels estels. A la part baixa, allà dintre a 

l’horitzó del mar, damunt l’extensió dels senillars, el far de Buda empal·lidia com una 

estrella més.”   

A nivell folklòric, com ja s’ha ressenyat al parlar del títol del treball, els antics fars 

també estan presents com a part del paisatge del Delta:  Quico el Célio, el noi i el mut de 

Ferreries tenen una cançó instrumental interpretada amb guitarra acústica, fustes, 

teclats, cascavells i flauta, titulada Lo faro de Buda que representa, segons els mateixos 

autors, les sensacions dels homes que vivien al far de Buda: la immensitat del paisatge i 

que he triat com a música de fons en l’exposició oral d’aquest treball.  

També es recorda la presència del far en una estrofa d’una cançó, dels anys 1947-1948, 

que es cantava durant les Festes Majors de Buda quan aquesta illa estava habitada: 

........................................ 

Així mateix no hi fan falta 

Ni colls verds ni colleguts, 

I les basses guarden peixos 

com llissals i cabeçuts, 

i presenciant aquesta joia 

com un gegant encantat, 

s’aixeca el faro de Buda 

ferm amb els peus dintre el mar. 

................................................. 
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   Un altre fet destacable és que només l’antic far de la Banya s’ha conservat i s’ha 

recuperat, sent una mostra interessant i positiva de les possibilitats de reutilització del 

patrimoni marítim  que representen els fars històrics. 

Arreu comencen a produir-se experiències interessants i a elaborar-se uns primers 

materials de reflexió sobre aquesta temàtica de la reutilització dels fars amb nous usos 

compatibles amb el seu funcionament com a senyals d’ajuda a la navegació. 

Especialment interessants són les publicacions que van sorgir dels Seminaris celebrats a 

Kristiansand (Noruega) el maig de 2000 i a Gothenburg (Suècia) l’agost de 2005. 

A Catalunya, a part de l’experiència amb el Far de la Banya  restaurat i exhibit al port 

de Tarragona com a Museu dels fars, hi ha unes altres dues experiències interessants i 

amb resultats positius quant a conservació dels edificis i a difusió cultural del patrimoni 

marítim: l’Espai cap de Creus, dedicat a explicar el parc natural del cap de Creus i el 

Centre d’interpretació dels fars de la Mediterrània, interessant exposició sobre la 

història i les característiques dels senyals marítims en el far de Tossa de Mar. 

De les experiències concretes s’ha de passar a presentar uns criteris i una estratègia més 

general per a tots els fars que hauran de permetre l’accés a la torre i a les instal·lacions 

en qualsevol moment per part dels tècnics de senyals marítims, no han d’emmascarar la 

llum, han de presentar compatibilitat electromagnètica i elèctrica i funcionament i accés 

completament independent i un altre aspecte important és que aquestes activitats han de 

servir com a fons de finançament que col·labori a la restauració i manteniment dels 

edificis. 

Alguns fars d’arreu del món s’han reconvertit o aprofitat per a usos més “sofisticats”   

com es pot veure en l’annex II. 

 

   L’evolució tècnica i estètica dels  fars del delta de l’Ebre en el segle i mig  

d’existència des de la seva creació mostra uns canvis importants. Quan es varen 

construir varen suposar un avenç i un progrés extraordinaris passant de la foscor a la 

llum en aquestes costes. 

Les característiques tècniques de les instal·lacions que emeten i difonen el senyal han 

millorat considerablement al llarg del segle i mig i els avenços tècnics en 

l’automatització dels fars i en el control de l’emissió dels senyals permeten un molt bon 

funcionament del sistema sense la presència permanent dels tècnics en cada una de les 

instal·lacions. Tots els avenços tecnològics, es pot comprovar que, han primat la 

funcionalitat abans que l’estètica. 
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EVOLUCIÓ TÈCNICA I ESTÈTICA DEL FAR DE BUDA 
(1864-1961) (1983-    ) 

La torre 

Impressionant torre  de ferro de 55 m, de forma cilíndrica, pintada de color 

gris perla clar.  Els muntants i falca de color plumbi  fosc.  

Torreta formada per un castellet metàl·lic d’11 metres, d’alumini,  

 

 

 

La llanterna 

Verda amb cúpula blanca. S’accedia a ella a través d’una escala de cargol. 

Albergava un aparell catadiòptric de segon ordre amb vuit lents reflectores, 

llum giratòria de color blanc a la qual s’havia de donar corda 

cada tres hores, amb llampades de minut en minut amb un 

abast d’unes 20 milles. 

Llanterna de vidre polit,no visitable,  

proveïda d'una òptica diòptrica. 

 

 

Combustible i làmpades 

Va començar  funcionant amb un llum d'oli d'oliva. Les primeres 

modificacions en l'enllumenat van arribar amb l'adaptació del llum a l'ús de la 

parafina. El 1914 es va reemplaçar el sistema per un altre de petroli.  

Acabades les hostilitats de la Guerra Civil es va restablir provisionalment el 

servei amb una instal·lació d'acetilè amb aparell de llampades de tres becs i 

catorze milles d'abast. 

Dotada d'instal·lació fotovoltaica amb 12 plafons solars i on la font de llum 

és una làmpada incandescent, de llampades aïllades blanques cada 6 segons i 

14 milles d'abast i reflector  de radar. 
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L’habitatge 
 

L’habitatge es va engrandir respecte als plànols afegint-hi un pis.  Quan van 

estar acabades les obres d'ampliació, presentava tres cossos: de forma 

esfèrica el superior amb vuit finestres a cada 

costat, octogonal l'intermedi amb una 

finestra a cada costat i forma de piràmide 

invertida l'inferior. No podia ser de cap altra 

manera si el servei del far l’havien de cobrir 

tres faroners. 

 

No disposa d’habitatge. 
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EVOLUCIÓ TÈCNICA I ESTÈTICA DEL FAR DE LA BANYA 
(1864-1978) (1978-    ) 

La torre 

Torre  de ferro forjat, lleugerament cònica, pintada de color groguenc situada 

a partir de la zona central superior de l’habitatge.   

Torre cilíndrica de formigó de 23,7 m. d’alçada i 3 m de 

diàmetre però més ampla a la base, amb bandes blanques i 

negres.       

La llanterna 

Llanterna poligonal i cúpula de color natural de coure.  

La llanterna albergava en el seu interior tot el sistema òptic de 3r 

ordre: sistema catadiòptric situat sobre un pedestal giratori. 

Donava una aparença de grups de tres ocultacions de llum blanca cada 15 

segons i era visible a una distància de 13 milles. 

Llanterna cilíndrica i cúpula blanca. En el seu interior continua havent un 

sistema catadiòptric que refracta i reflexa la llum abastant 

12 milles a través de grups de dues llampades cada 12 

segons. 

Combustible i làmpades 

Va començar a funcionar amb una làmpada d’oli. El 1883 ja comptava amb 

un llum Maris de dues metxes i, anys després, amb una instal·lació de gas 

acetilè. El gas es fabricava allí mateix per mitjà d'un gasòmetre de carbur de 

calci. Aquest sistema es va substituir el 1929 per una instal·lació automàtica 

Dalen que també funcionava amb gas acetilè emmagatzemat en tres 

acumuladors de la casa sueca AGA, tipus AK-25. Duia un cremador de 25 

litres amb un sistema de canvi automàtic de cobertor de bitàcola i una vàlvula 

solar per apagar el far durant el dia.  

La font de llum actual són unes noves làmpades incandescents alimentades 

per cèl·lules fotovoltaiques que permeten obtenir llum elèctrica a partir de 

l’aprofitament de la llum solar a través de panells. 
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L’habitatge 

 

Planta hexagonal sobre estaques amb dues portes a la 

banda de la mar i una finestra a cada un dels angles 

restants.  

Els materials emprats en la construcció foren el ferro 

forjat anglès de superior qualitat,  Xapa galvanitzada de ferro per a l'exterior 

de l’habitatge; l'interior i l'empostissat de fusta de pi, d'una amplada màxima 

de 7 polzades a les parets i de 9 a les del sòl.  

La distribució interior era de taulons reforçats amb sòcol cornisa i faixa 

intermèdia. Els envans de les cuines de xapa de ferro ondulada per evitar els 

incendis. La utilització de claus estava prohibida; la subjecció es va fer 

exclusivament amb cargols.  

Les vidrieres de les finestres i porta d'entrada eren de tipus anglès amb 

paravent de fusta.  

Els habitatges eren reduïdíssims. Només tenien una habitació i cuina i els hi 

mancava l'aljub d'aigua potable, cosa que feia extremadament difícil la vida 

dels torrers i llurs famílies. El 1913 es construïren dues casetes: una per a 

magatzem de combustible i una altra per a pavelló d'inspecció.  

A causa de les penoses condicions de vida, el 18 de juliol de 1943 es va 

suprimir el personal que atenia el Far. A partir d'aquesta data el servei va 

quedar integrat al Far de Sant Carles de la Ràpita. 

No disposa d’habitatge. 
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EVOLUCIÓ TÈCNICA I ESTÈTICA DEL FAR DEL FANGAR 

(1864-1929) (1986-    ) 
La torre 

 

La torre d’aquest far no es podia veure des de l’exterior perquè, tal i com es 

pot apreciar en els plànols, queda dins de  l’estructura 

troncopiramidal de l’habitatge i pel seu interior una escala 

de cargol permet l’accés a la llanterna.          

 Torre de formigó armat de 18 metres d'altura i 3 metres de 

diàmetre exterior de les conegudes com "tipus normalitzat", de 

color blanc amb banda vermella.  

La llanterna 

La llanterna albergava en el seu interior tot l’aparell catadiòptric de 6è ordre 

amb tres zones i 150 mm de distància focal adquirit a la casa 

anglesa Chance Brothers. La característica del llum era de 

2+1 ocultacions blanques repetides cada 15 segons (Llum 

4,5" Oc 1,5" Llum 4,5" Oc 1,5" Llum 1,5" Oc 1,5" = 15") i 

un abast en temps ordinari de 10 milles nàutiques. 

Llanterna cilíndrica i cúpula blanca.  Amb grups  de tres llampades cada vint-

i-quatre segons: 1,0 + 1,5 + 1,0 + 4,5 + 1,0 + 15,0 = 24 

seg., i òptica diòptrica que li permet un abast de 12 

milles.  

Combustible i làmpades 
 

Per il·luminar-se utilitzava un llum moderador d'oli d'oliva fins que, 

generalitzat l'ús del petroli a Espanya, va ser substituït per un llum de 

parafina d'una metxa. Posteriorment, aquest llum també es va desplaçar per 

un que  utilitzava l'acetilè com a combustible. El gas es fabricava allí mateix 

mitjançant un gasòmetre que utilitzava el carbur de calci com matèria 

La font de llum  són làmpades incandescents amb grups de tres llampades 

cada vint-i-quatre segons: 1,0 + 1,5 + 1,0 + 4,5 + 1,0 + 15,0 = 24 seg., i 

l’òptica diòptrica que li permet un abast de 12 milles. L’energia per alimentar 

el llum s’obté a partir de 8 plafons fotovoltaics de 40 W, que alimenten un 

conjunt de 12 bateries de 2 V. 
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primera. Aquesta instal·lació va durar fins al 15 d'abril de 1929, data en què 

entrà en servei un nou sistema, també de gas acetilè. Comptava amb un 

canviador automàtic de cobertor de bitàcola, vàlvula solar per l'encesa, 

cremador amb bec de 15 litres i quatre acumuladors per emmagatzemar el 

gas. 

L’habitatge 

De forma troncopiramidal de sis cares i reduïda habitabilitat, estava construït 

de ferro anglès, revestit exteriorment de planxes de 

palastre i l’interior de fusta. Un puntal en cada aresta i 

un altre de central que es clavaven a la sorra, 

asseguraven la seva estabilitat i aixecaven del terra 

l’habitatge per prevenir possibles inundacions. 

 

No disposa d’habitatge. 
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ANNEXOS 

 

ANNEX I: EXEMPLE DE DOCUMENTS EXTRETS DE LES 
REVISTES D’OBRES PÚBLIQUES DEL S. XIX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Adjudicació de la construcción dels tres fars publicada en la 

Revista d’Obres Públiques nº 11 de l’any 1861. 
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Comparació entre l’estructura de la llanterna i el pedestal de rotación, d’un far de primer ordre francès i un d’anglès. 
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ANNEX II: APROFITAMENT O RECONVERSIÓ D’ALGUNS FARS 

ARREU DEL MÓN. 
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