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La tesi doctoral de Francisco Javier 
Pérez de Arévalo estudia els fars de 
les illes Balears i el seu paper en els 
conflictes bèl·lics contemporanis 
 
La tesi doctoral de Francisco Javier Pérez de Arévalo López, defensada a la Universitat de les Illes 
Balears, repassa l’evolució dels fars de l’arxipèlag de les illes Balears des de mitjan segle XIX, 
amb el primer Pla d’enllumenat marítim (1847), fins a mitjan segle XX, amb el final de la Segona 
Guerra Mundial (1945), tant des del punt de vista tecnològic com socioeconòmic. L’estudi Los 
faros de las Islas Baleares durante los conflictos bélicos contemporáneos (1847-1945) l’ha dirigit el 
doctor Sebastià Serra, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.  

La recerca destaca la importància patrimonial dels fars des del punt de vista arquitectònic, 
documental, mediambiental, d’arqueologia industrial i antropològic, i analitza les relacions que al 
llarg del període estudiat varen existir entre els ministeris de Foment (o d’Obres Públiques) i de 
Defensa (o de la Guerra), prenent els fars com a elements moltes vegades fronterers entre els 
vessants civil i militar.  
 
A més, a la tesi s’aborda el paper destacat que aquests senyals marítims varen tenir com  a 
estructures militars passives durant els conflictes bèl·lics de l’època en els quals l’Estat espanyol 
es va veure implicat, com ara la guerra de Cuba –en el marc de la qual va tenir lloc l’apagada de 
llums de tots els fars de les illes Balears durant cinc dies el mes de juliol de 1898 pel temor a un 
atac marítim de la flota dels Estats Units– i la Guerra Civil, com també les tasques de vigilància i 
rescat de nàufrags que els faroners varen dur a terme durant les dues guerres mundials. 
 
D’altra banda, l’investigador ha estudiat amb deteniment l’evolució dels habitatges dels torrers dels 
fars, i com aquesta evolució va ser projectada per l’Administració per millorar les condicions de 
vida d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, la tesi de Francisco Javier Pérez de Arévalo fa èmfasi en 
la proporcionalitat directa entre el grau d’aïllament d’un far i la conflictivitat en les relacions socials 
entre les famílies que hi residien.  
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