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El 28 d'octubre fara 150

anys que el ferrocarril esta

en funcionament a I'Estat

espanyol. El primer

recorregut va enlla~ar

Barcelona amb Matará i va

ser una iniciativa de

Miquel Biada i Josep

Maria Roca. El primer un

comerciant catala que es

va enriquir a les Ameriques

i el segon un catala que

residia a Londres.

L'arribada del tren va revo-

lucionar les comunicacions

per terra, i ara es preparen

tot un seguit d'actes per

commemorar aquests 150

anys d'historia.
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Inicis del Ferrocarril

Aquest revolucionari invent arribava a

Catalunya 23 anys després del que es consi-

deraria I'inici del ferrocarril. La locomotora

"Locomotion", dissenyada per George Step-

henson, va inaugurar I'any 1825 la primera

línia de ferrocarril del món. Era la unió amb

rails de les ciutats de Stockton i Darlington i

s'utilitzava per transportar el carbó que es

produta a les mines d'Stockton al port fluvi-

al de Darlington. Posteriorment, el15 d'abril

de 1830, s'inaugurava la primera línia de

passatgers entre Liverpool i Manchester, el

que es pot considerar com I'inici de la histo-

ria moderna del ferrocarril.

Els primers viatges

El 28 d' octubre de 1848, una máquina de

vapor que arrossegava 130 tones de pes,

amb 25 cotxes i que transportava 900 pas-

satgers, va fer el primer recorregut ferrovi-

ari a l'Estat espanyol. Era la línia Barcelona-

Mataró.

Tot i aixó, el 8 d'agost del mateix any, una

locomotora de vapor amb deu vagons i 400
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passatgers, va fer la primera prova de la

línia Barcelona-Mataró. Aquells pioners del

ferrocarril van utilitzar 58 minuts per arri-

bar a Mataró i 48 per tornar a Barcelona.

Lac;omposició habitual d'un comboi de rnit-

jans del segle passat era amb un vagó de

primera, dos de segona, tres de tercera, i

un furgó de mercaderies.

No es conserva aquella máquina que va fer

l'hlstóric recorregut, pero al 1948, amb

motiu del centenari, es va construir una

reproducció que actualment es troba ex-

posada al Museu del Ferrocarril de Vilanova

i la Geltrú. La Mataró és una replica que es

va fer seguint els plánols que es conserven

a l'Escola d'Enginyers Industrials de

Barcelona i va ser construidaper l'ernpre-

sa Maquinista Terrestre y Marítima.

Les altres linies

3 anys després del primer recorregut, la

Reina Isabel 11 inaugurava la segona línia

espanyola que enllacava Madrid amb

Aranjuez. Aleshores es van adquirir 8 rná-

quines de vapor, 4 d'angleses i 4 de bel-

gues, molt més potents perqué el terreny

era molt accidentat.
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La segona línia ferroviaria que va tenir

Catalunya es va posar en funcionament el

23 de juliol de 1854 i enllacava Barcelona

amb Granollers. No va ser fins al 1881 que

el tren va arribar fins a Vilanova.

Tot i aixo, cal precisar que la primera línia

ferroviaria autoritzada pel govern espanyol

es va construir a Cuba, l' any 1837. EllO de

novembre d' aquell any, el ferrocarril va

enllacar I'Havana amb Güines. Tot i que no

hi ha constancia escrita, es creu que Miquel

Biada, un deis dos promotors de la línia

Barcelona- Mataró, també va ajudar en la

construcció del primer ferrocarril a Cuba. t'or-

dre d' execució d'aquesta obra la va donar

la Real Junta de Fomento I'any 1835, i va fer

falta importar des d'Anglaterra tots els rna-

terials necessaris.

Durant els primers anys de la historia del

ferrocarril, les línies eren escasses i a més,

sense cap connexió entre el les. El govern de

l'epoca i els promotors del ferrocarril, no van

dibuixar un pla d'expansió que planifiques

una implantació a tot el país. Aixó va pro-

vocar que anessin sortint com a bolets líni-

es inconnexes. D'altre banda, els inicis del

ferrocarril estan lIigats a empreses privades
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que obtenien concessions administratives

per a I'explotació de trajectes. Progressiva-

ment aquesta tendencia va anar canviant

a Europa, i eren els mateixos Estats els que

anaven assumint aquesta gestió. A Espa-

nya, aquest procés va finalitzar I'any 1941

amb la constitució de la Red Nacional de

Ferrocarriles Españoles, RENFE. Des

d'aquesta data, Renfe va anar modernit-

zant, electrificant i planificant les línies.

Acceptació del ferrocarril

La societat espanyola de l'epoca no va ac-

ceptar de bon grat aquest nou sistema de

comunicació per terra. La seva propia es-

pectacularitat i la idea que comportava tota

una revolució, van despertar molts recels

entre els cercles conservadors d' aquella

societat.

L'arribada del ferrocarril va aportar tot un

seguit de millores respecte als altres siste-

mes de transports existents. Esva incremen-

tar la capacitat de transport, es va augmen-

tar la velocitat i van baixar els costos

econórnics. La facilitat de comunicar dues

ciutats va impulsar la industrialització, con-
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tribuint al creixe-

ment de les acti-

vitats econórni-

ques i a la millora

general de país.

Tot i que a la res-

ta d'Europa I'arribada del ferrocarril va re-

presentar un creixement de la indústria

metal·lúrgica, a Espanya aixó no va passar.

Les companyies que explotaven les línies

eren de capital estranger, el que va perme-

tre que els materials s'importessin deis pa-

rsos d'origen. A finals del segle XIX, es va

aplicar una política d'aranzels que penalit-

zava la importació, el que va originar que

les empreses nacionals comencessin a re-

bre els primers encarrecs,

Evolució del ferrocarril

Les rnaquines de vapor van estar en funci-

onament fins I'any 1975. Concretament el

23 de juny d'aquell any, el príncep d'

Astúries, aleshores Joan Caries de Borbó,

va presidir l'acte que apagava la darrera

locomotora que funcionava a vapor. Pro-

gressivament es van anar introduint les

rnaquines Diesel i, sobretot, les electriques.

I és que durant aquests 150 anys d'histó-

ria, el ferrocarril ha anat evolucionant de

forma vertiginosa. Als trens que a meitat

del segle passat feien un trajecte ordinari,

els permetien arribar als 40 km/h i fins a 60

per a aquells que feien el recorregut direc-

te. Amb I'evolució deis anys, s'ha passat a

la velocitat deis expressos, a la deis sempre

admirats TALGO i als més de 250 Km/h a

que circula I'AVE. Precisament la inaugu-

ració I'any 1992 de la Unia d' Alta Veloci-

tat entre Madrid i Sevilla ha estat una de les
r-

últimes revolucions tecnolóqiques del fer-

rocarril. La informática i les noves tecnolo-

gies han deixat enrere els sistemes manuals

i rnecanics que s'han fet servir durant aques-

ta lIarga historia del tren. •

21


