


A la llum del far. Testimoni dels darrers faroners 

balears

Entrevistes en vídeo  

(també a www.farsdebalears.com)

Idea original: Amara, ingeniería de marketing

Guió: Raimond Jaume

Producció: Quindrop Producciones Audiovisuales SL

Còmic
Coordinació: Raimond Jaume

Guió: Ramon Sedano i Enric Pujadas

Il·lustració: Gonzalo Aeneas

Assistent color: Timothy Llompart

Maquetació: David Fuster

Edició: La Rulot

Impressió: Grupprint

Agraïments
Per la seva aportació desinteressada: Pere Bonet, 

Pere Ferrando, Margalida Frontera, Sebastià Fuxà, Manolo  

Giménez, Josep Lluís Gradaille, Mariano Juan, Sebastiana 

Maimó, María del Carmen Marco, Sebastià Pons, Bernat 

Reus, Jaume Ribas, Santiago Ribas, Rafael Soler, Eusebio 

Talón, Julià Vidal i Vicent Mayans.

Per la seva predisposició i rigorosos consells: Jaime Arenas, 

Juan Antonio García, Paco Montañés, Pedro Vidal i Javier 

Pérez de Arévalo.

Aquesta és una història de ficció basada en fets verídics. 

Qualsevol semblança amb la realitat és intencionada.

In Memoriam Pere Ferrando, María del Carmen Marco i 

Vicent Mayans.

ISBN AE-2017-17001855

Protegit el patrimoni material, restava ara  
l’immaterial. Els anys no perdonen ningú i,  
aplicant la mateixa lògica d’ara fa vint-i-tres anys, 
tocava recuperar i conservar les experiències 
dels habitants dels fars: els faroners. Per això hem 
comptat amb l’enorme gratitud d’aquella colla 
de professionals i alguns altres desinteressats 
que han entès que és més fàcil de conservar allò 
que un dona que no el que un es queda per a si 
mateix.

D’aquestes històries contades en primera  
persona, neix A la llum del far. Testimoni 
dels darrers faroners balears, un còmic i les  
entrevistes en què es basa aquest testimoni  
relatat dels últims anys d’un ofici que forma part 
del nostre imaginari tresor cultural.

El patrimoni cultural d’una societat pot ser tan in-
tangible com el relat que passa de generació en 
generació pel simple plaer de contar (i escoltar) 
històries interessants. Rondalles, faules, llegen-
des, etc., aquelles vivències que el contacontes 
converteix en possessions del domini públic, 
emfatitzant aquells passatges que més agraden 
al públic entregat al seu discurs. Parlar de fars 
sempre ha estat interessant. Existeix una atracció 
curiosa entorn dels fars. Aquests evoquen molts 
sentiments i cadascú troba les seves emocions 
reflectides en aquestes construccions tan peculiars.

L’Autoritat Portuària de Balears té encomanada la 
gestió dels senyals marítims de les nostres illes, 
entre els quals es troben els trenta-quatre fars en 
funcionament i alguns que ja no hi estan. Això 
implica una gran responsabilitat per a la segu-
retat de les comunicacions marítimes, tot i que 
hi hagi qui pensi que les noves tecnologies els 
fan prescindibles. Degut, precisament, a aquests 
avenços, dirigits a fer més fàcil la vida dels  
faroners, l’any 1994, el director d’aleshores, Rafel 
Soler Gayá, juntament amb un grup de decidits 
faroners, entengueren que si no conservaven 
tot aquell material que la “modernitat” convertia 
irremeiablement en obsolet, corrien el perill de 
perdre anys i segles d’història dels nostres fars. 
D’aquí va néixer l’exposició de senyals marítims 
del far de Portopí i, possiblement, el millor recull 
d’aquestes peces que podem contemplar arreu 
del món.
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una persona culta, que s’ha hagut de formar i 
examinar per guanyar una oposició; no és gens 
travat, ja que ha de saber d’electricitat, mecàni-
ca, electrònica, informàtica, fer de picapedrer, 
fuster, pagès, pescador, caçador, cuiner i moltes 
inimaginables coses més per subsistir; la família 
és l’arrel del faroner i —sovint— la seva obsessió 
és garantir la prosperitat dels fills; és disciplinat, 
modest i respectat per la gent de l’entorn. Però, 
sobretot, el que el distingeix és el seu compro-
mís de mantenir encesa la llum del far, perquè és 
conscient que del seu sacrifici depenen directa-
ment vides a la mar.

Això no és un còmic de faroners. Tampoc n’és 
una biografia. Aquest llibre és un tribut a un ofici 
condemnat a desaparèixer d’ençà que a la Llei de 
Ports de l’Estat i de la Marina Mercant de 1992 es 
va declarar a extingir el cos de tècnics mecànics 
de senyals marítims. Això és un llegat per a les 
generacions actuals i venidores d’una professió 
ancestral però que ha tengut la seva màxima es-
plendor a les nostres illes en els darrers 150 anys.

El que tens a les mans, estimat lector, és el relleu 
d’una flama, que una gent i d’un temps determi-
nat ha volgut que romangui encesa per sempre 
més. No permetis que s’apagui.

Raimond Jaume Jaume
Responsable de Comunicació i Imatge
de l’Autoritat Portuària de Balears

Un dels motius que impulsaren aquesta feina —
començant per les entrevistes en vídeo i després 
la seva transformació en còmic— va ser mirar de 
combatre els estereotips que envolten el món 
imaginari dels fars i dels seus personatges. D’ençà 
que vaig assumir la responsabilitat del Gabinet 
de Premsa de l’Autoritat Portuària de Balears, ara 
fa prop de dotze anys, un conflicte reiterat ha  
estat que quan el periodista s’enfronta al faroner,  
espera trobar-hi aquell home vell, solitari,  
fumador de pipa, amb llargues patilles, amb  
gorra marinera i amb un canet o —en el millor 
dels casos— un lloro xafarder al seu costat. 

Això provocava que els faroners se  
sentissin en algunes ocasions molt recelosos de  
contar les seves històries, perquè al final el resultat  
dibuixava un perfil d’una professió amb la qual 
no se sentien identificats. De cop vaig entendre 
que corríem el perill de perdre per sempre les 
seves vivències i que perquè me les volguessin 
contar, els havia de permetre explicar lliurement 
com ells havien viscut la seva experiència als 
fars. I va funcionar, perquè a les entrevistes que  
enregistràrem els vaig tractar com a persones 
corrents, que viuen vides corrents i que tracten 
problemes corrents.

No vaig trobar cap faroner amb la barba tipus 
Gregory Peck interpretant el capità Akab a Moby 
Dick. No. Però ve’t aquí que sí que vaig topar 
amb un mateix patró generalitzat: el faroner (i la 
faronera, que també n’hi ha) que ens ocupa és 
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El dinar està a punt! 



















tot ha canviat tant!

quan vaig arribar a aquest port, al 
poble tan sols hi circulaven dos 
cotxes. ara en tenen dos a cada casa.









viure en un far és, sobretot, dependre 
de tu mateix.

té una part important de llibertat.



i arribà la notícia.

el meu pare acabava de morir i jo 
no podia abandonar el far.












