
El primer camí de ferro,
com li deien aleshores,
és la línia de l’Havana a
Güines, a l’illa de Cuba,
encara província espa-

nyola l’any 1837. A la Península,
com sabem, és el de Barcelona a
Mataró, inagurat  la tardor de
1848.

El que representa el pas del fer-
rocarril per un territori està força
ben exposat al fullet promocional
Prospecto para la construcción de un camino
de hierro desde Barcelona à Camprodon
(1844):1
– el guany en temps, preu i como-
ditat per als viatgers. 
– aquesta reducció també afecta la
correspondència, tant pública com
privada, en benefici principalment
dels comerciants.
– la venda de productes del camp,
bestiar o aviram a la ciutat ja que es
pot anar i tornar el mateix dia.
– la circulació de llenya, fusta i ma-
terials de construcció cap a la ciu-
tat, i, a l’inrevès, l’arribada de mer-
caderies només disponibles en la
ciutat.
– la facilitat de transport de matè-
ries primeres i gèneres que permet
l’augment del volum de producció
de les fàbriques establertes, tot esti-
mulant-ne, alhora, la creació de
noves al llarg del camí de ferro.

Seguint Pere Pascual,2 la xarxa
ferroviària bàsica catalana de via
ampla es construiex  en dues fases
degut al crac borsari de 1866. La
primera fase abasta de 1845 a 1865
i la segona de 1874 a 1894, que és
quan ja queda pràcticament acaba-
da (de Ripoll a Puigcerdà arriba el
1922). Aquesta xarxa al món ferro-
viari i proper s’anomena el vuit ca-
talà. El vuit, amb centre a Barcelo-
na, està format per les dues línies a
França –Portbou i Puigcerdà–, la de
Tarragona cap a València i la de Sa-
ragossa per Lleida.3

A l’Estat espanyol la xarxa ferro-
viària és radial, del centre –Madrid–
a la perifèria, com també ho és a
casa nostra amb el centre a la ciu-
tat comtal. Per això, cal la construc-

ció dels anomenats ferrocarrils e-
conòmics –gairebé tots de via es-
treta–, per fer una mica de «teran-
yina» que intercomuniqui el terri-
tori i no solament faci de pont en-
tre grans nuclis urbans o indus-
trials. El primer, i l’únic de via am-
pla, és el de Mollet a Caldes de
Montbuí (1880). Són els populars
«carrilets» o «trenets», els traçats
d’alguns dels quals s’han convertit,
avui, en vies verdes.

L’interès de la burguesia catala-
na pel ferrocarril, malgrat l’alt cost
de construcció de les línies, esdevé
l’entrada de primeres matèries des
d’Aragó i Castella, ja que es con-
necta amb la xarxa meridional de
l’Estat i s’uneix amb la xarxa fran-
cesa i, també, amb l’europea. 

Una línia ben fallida, pel que fa
al seu objectiu de construcció, és la
de Barcelona a Sant Joan de les A-
badesses. Les mines de carbó de
Surroca i d’Ogassa són considera-
des –en aquesta època– el pa de la
indústria catalana per la quantitat
estimada de material i el preu cal-

culat que no arriba als preus
del més habitual carbó
anglès. Mai no s’assoleix l’ob-
jectiu, ja que no n’hi havia
tanta quantitat com es pensava
ni tota l’hulla és grassa per poder e-
laborar el carbó de coc per a la in-
dústria. Al segle XX s’allarga la línia
a Puigcerdà, s’electrifica i esdevé
d’ús principal per a estiuejants, es-
quiadors i excursionistes.

Als anys trenta ja se senten veus
que reclamen la nacionalització del
ferrocarril degut a la corrupció de
les companyies. L’acció es pro-
dueix, però, per uns altres motius,
amb la dictadura franquista mit-
jançant la Ley de bases de ordena-
ción ferroviaria y transportes por
carretera, del 24 de gener de 1941,
on es crea la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles ( RENFE), la
qual li representa al dictador el
control polític, econòmic i militar
del territori.
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EL FERROCARRIL VA AJUDAR A LA CONSOLIDACIÓ 
DE L’ACTUAL ESTAT CENTRALITZAT

Paradoxalment, el mateix que avui fa del ferrocarril el mitjà de transport més ecològic –grans distàn-
cies, gran capacitat de càrrega i poques despeses– és el que al segle XIX permet el desenvolupa-
ment i expansió de la indústria capitalista. Alhora que el tren, la creació de la Guardia Civil i l’ús del
telègraf consoliden l’estat centralitzat modern.
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