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APUNTS D’HISTÒRIA DEL FERROCARRIL A TORELLÓ, AMB MOTIU
DEL 125è ANIVERSARI DE LA SEVA ARRIBADA (1879-2004)
PREFACI
Tal dia com avui, coincidint amb la Festa Major de
Sant Feliu de l’any 1879 entrava a l’estació de Torelló la
primera màquina del ferrocarril que trepitjava la Vall del
Ges. Els torellonencs que van ser testimonis d’aquell fet
segurament no havien vist mai abans les màquines que
treien fum i caminaven soles per un camí de ferro, però
a partir d’aleshores el ferrocarril passaria a formar part
de la seva vida. La viva imatge del progrés entrava per
la porta de casa i el seu món començava a canviar amb
una rapidesa insospitable fins aquells moments.
Avui, 125 anys després d’aquell esdeveniment revolucionari per a la nostra comunitat, ens sembla impossible imaginar com seria la vida sense els trens. Més enllà
de l’ús personal que podem fer cadascun de nosaltres
del servei ferroviari, el ferrocarril forma part del nostre
imaginari col·lectiu i la paraula tren està present dins del
nostre llenguatge habitual. Sovint la utilitzem en un sentit literal del terme, i moltes altres vegades en un sentit
figurat, signe inequívoc que el tren està fortament arrelat dins de la nostra manera de veure i entendre el món.
Aprofitant aquest aniversari, hem pensat que seria
interessant fer un petit estudi del món del ferrocarril a
Torelló per al monogràfic de la Festa Major d’enguany.
L’objectiu que ens hem proposat no és més que el de
repassar la història del ferrocarril a casa nostra, i veure
com el tren ha influït en la vida dels torellonencs d’aquests darrers 125 anys.
El treball que presentem a continuació ha estat dividit en diferents parts on hem intentat explicar diverses
qüestions del ferrocarril a la Vall del Ges. A grans trets
començarem parlant de la gènesi de l’invent i de la seva
expansió, per continuar amb les dificultats que es van
viure per la construcció de la línia de tren que passa per
Torelló. Un cop arribat a la vila intentarem veure què hi
va passar, com va evolucionar el món del tren i quina
incidència socioeconòmica hi ha tingut. Després parlarem de la gent del ferrocarril, i del valor patrimonial del
món ferroviari, i acabarem fent algunes consideracions
sobre el present i les prespectives de futur de la línia de
Barcelona a Puigcerdà.

1 >> DEL VAPOR AL FERROCARRIL.
LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS
Des de la invenció de la màquina de vapor per l’enginyer escocès James Watt, el 1765, diverses persones
van intentar aplicar el nou enginy en l’àmbit del transport. Aquest interès es va desenvolupar especialment a
les mines de carbó de la Gran Bretanya, on la dificultat
per extreure les càrregues de carbó a l’exterior de les
mines, era una feina molt feixuga.
El primer invent per millorar el sistema d’extracció
del carbó de les mines abans de la màquina de vapor,
havia estat la invenció dels rails, d’aquesta manera les
rodes dels carros i vagonetes aconseguien més adherència i agilitzaven l’extracció de mineral. Els primers rails
eren de fusta, i a partir de l’any 1763 es començaren a
utilitzar els rails de ferro colat. De la unió dels rails amb
la màquina de vapor, concretament amb una màquina
locomotora de vapor, en naixeria el ferrocarril. Aquest
procés senzill d’explicar va comportar diversos anys
d’experimentació per part de diferents enginyers de
mines britànics.

Sense més preàmbuls i abans no se’ns escapi el tren,
esperem poder-vos entretenir agradablement una bona
estona.
Santi Molera i Clota
Torelló, 24 de juny de 2004
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>> Imatge d’una màquina de vapor passant per sobre del pont en
direcció a Manlleu i conegut popularment com Els Tres Ponts, per
les seves tres arcades i que salva el desnivell del riu Ges , 1923.

La primera persona que va construir una locomotora de vapor, és a dir, una màquina que s’autopropulsés,
va ser l’anglès Richard Trevithick, el 1804. La seva locomotora va fer un petit recorregut de 15 km entre
Penydarren i Abercynon al país de Gales. Aquest tren,
pensat per al transport de carbó, va remolcar cinc
vagons i va arrossegar 10 tones de ferro i una setantena
de passatgers en el seu viatge inaugural, tot i que els
vagons no estaven pensats per al transport de persones.
A partir d’aquest fet, diferents enginyers van construir
noves locomotores i petits trams de ferrocarril en zones
mineres arreu del Regne Unit. Però, la primera aplicació
significativa del nou enginy, destinat al transport de passatgers trigaria uns anys en arribar. No seria fins el 1825
quan un altre enginyer anomenat George Stephenson,
construiria la primera línia fèrria que unia la zona minera de Darligton amb la ciutat de Stockton, en un petit
recorregut de 32 km Amb la construcció d’aquesta línia
es volia principalment fer arribar el carbó extret de les
mines de Darlington fins al port fluvial de Stockton, on
el mineral era redistribuït a la resta de país a través del
riu Tees. Aquest rudimentari ferrocarril podia transportar tant mercaderies com persones.
El 15 d’abril de 1830 es va posar en funcionament
el primer tren destinat principalment al transport de
passatgers, entre les ciutats de Liverpool i Manchester,
amb una locomotora del model Rocket dissenyada per
George Stephenson i el seu fill Robert. La durada del
trajecte entre les dues poblacions era de tres hores, i els
combois arribaven a agafar una velocitat de vint milles
per hora (uns 32 km/h). Malgrat les deficiències de les
primeres locomotores i les nombroses avaries, els capitals invertits en la gran obra obtingueren uns excel·lents
rendiments econòmics. Cinc anys més tard, el 1835, una
nova locomotora, la Sharp-Roberts, aconseguia agafar
una velocitat de 100 km/h entre les dues ciutats. Els
conceptes d’espai i temps que hi havia fins aleshores
començava a trontollar.
El nou ingeni s’extendria ràpidament per tot el món
i provocaria nombrosos canvis en l’economia i la societat. Les primeres línies de ferrocarril es construirien en
poc temps arreu del Regne Unit i dels Estats Units, i des
d’aquests països pioners, el ferrocarril s’extendria posteriorment per tot Europa, en especial en aquells països
més desenvolupats econòmicament com França,
Bèlgica i Alemanya. Després, el ferrocarril s’implantaria
per les colònies de l’imperi britànic, i finalment acabaria
extenent-se per tot el món.
La primera línia de ferrocarril que es va construir a
Espanya es va implantar a l’illa colonial de Cuba, concretament entre les ciutats de l’Havana i Güines, a l’any
1837. No seria fins el 1848 que s’inauguraria la primera

>> Dues imatges de diferents èpoques de l’estació de Torelló. A
dalt, es pot veure l’estació actual. L’imatge de sota es pot veure
uns trens de vapor arribant a l'estació de Torelló a principis del
segle XX, podem veure com l'estació de passatgers estava complementada amb una important infraestructura dedicada a la
càrrega i descàrrega de mercaderies, una andana coberta on principalment descarregaven, a una banda les bales de cotó per a les
filatures de la rodalia, i a l'altra les planxes de coure per a la
Farga d'Ordeig.

línia a la península, una via que va unir les ciutats costaneres de Barcelona i Mataró, que configuraven l’eix
principal de la concentració de la indústria catalana. La
segona línia fèrria construïda va unir les poblacions de
Madrid i Aranjuez, i va ser inaugurada el 1850. Aquesta
darrera línia tenia una amplada de via de 1,676 m
corresponents a sis peus castellans, i aquesta mesura
seria la que s’utilitzaria en la posterior construcció de la
xarxa principal de ferrocarrils de l’Estat.
El desenvolupament del ferrocarril i la implantació
de línies fèrries va suposar una autèntica revolució en el
camp de les comunicacions i del transport. Amb el tren
es va millorar i es va agilitzar el transport, aconseguint
una major rapidesa de comunicacions, i aquest fet va
permetre l’ampliació dels mercats, i un impuls important del comerç i de la indústria. Al mateix temps, el
desenvolupament ferroviari va permetre una gran
embranzida a la indústria siderúrgica, que va subministrar el material necessari per a la construcció de les vies
i els trens.
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EL DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA
FERROVIÀRIA A CATALUNYA
Per al desenvolupament del ferrocarril a l’Estat
Espanyol i a Catalunya, va ser necessari que el Govern
crees una legislació ferroviària per regular la concessió
de permisos per a la construcció i explotació de les
línies, i que controlés els aspectes tècnics de la seva
implantació.
La construcció de la xarxa bàsica del ferrocarril a
Espanya no es va fer seguint una política de servei
públic i desenvolupament territorial planificat, sinó que
majoritàriament va respondre a interessos privats. Les
línies eren construïdes i explotades per societats privades que es constituïen per a l’explotació de cada una
d’elles, i lògicament, buscaven el benefici propi. Aquest
fet va provocar una gran fragmentació de la gestió de la
xarxa viària durant tot el segle XIX i inicis del segle XX.
La poca inversió del Govern i la visió centralista en el
desenvolupament de la xarxa viària va condicionar la
implantació del ferrocarril a l’Estat espanyol.
A Catalunya, el desenvolupament del ferrocarril va
anar, des dels seus inicis, estretament lligat al procés
d’industrialització. Tres varen ser els punts claus de la
implantació: el primer i principal era la necessitat de trobar i explotar jaciments de carbó que ajudessin el desenvolupament de la indústria cotonera i la indústria
siderúrgica; un segon punt era la necessitat d’arribar a
nous indrets i d’aquesta manera obrir nous mercats de
consum per als productes; i un darrer punt era el fet que
la construcció de línies de ferrocarril en si mateixes
suposava un important negoci i un bon lloc per invertir
els capitals.
Les línies fèrries de Catalunya es van construir principalment gràcies a la iniciativa privada de la burgesia
catalana, amb la col·laboració d’inversors estrangers,
especialment francesos, i en determinats moments gràcies també a algunes ajudes del Govern espanyol, que va

>> Descarrilament d'un vagó a l'alçada dels tres ponts durant l'aiguat de 1940.
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incentivar la construcció de determinades línies.
La primera revolució industrial de Catalunya s’havia
desenvolupat al voltant de la indústria cotonera, principalment a la ciutat de Barcelona, on el 1833 es va instal·lar la primera màquina de vapor, i a la costa del
Maresma, especialment a Mataró. La raó d’aquesta localització de la indústria catalana era una conseqüència
directa de la necessitat d’aconseguir les matèries primeres a un bon preu, tant el cotó com el carbó arribaven
mitjançant el transport marí. Arran de costa, aquestes
matèries resultaven més econòmiques ja que no s’havien de desplaçar, fet que les encaria molt. La construcció de la primera línia de tren entre les ciutats de
Barcelona i Mataró, el 1848, va anar estretament lligada
a la necessitat d’unir les dues ciutats més importants
d’aquells moments.
El gran impediment per a un major desenvolupament de la indústria catalana era sens dubte la seva gran
dependència del carbó mineral provinent de fora del
país. Aquesta necessitat va esperonar la burgesia catalana a buscar el mineral a l’interior del Catalunya, i la localització dels jaciments carbonífers a Calaf, al Cadí i a
Sant Joan de les Abadesses, es varen convertir en la gran
esperança per poder aconseguir certa independència
energètica. Però, per aconseguir que l’explotació d’aquestes mines fos rentable econòmicament calia fer
arribar el preuat mineral a les portes de les fàbriques a
un bon preu. Per això, era necessari aconseguir un mitjà
de transport ràpid i econòmic, i el ferrocarril suposava
en aquells moments la millor manera d’aconseguir l’objectiu. El transport tradicional amb carros per unes vies
molt antiquades, encaria el mineral autòcton i no el feia
competitiu respecte a la hulla anglesa i asturiana. (Veure
Taula 1)
L’expansió del ferrocarril arreu d’Europa havia propiciat una acceleració en el desenvolupament de la
indústria siderúrgica per la demanda de productes
metal·lúrgics que generava la construcció de les línies. A
Catalunya, però, el tren havia de complir una funció
prèvia per incitar aquest desenvolupament siderúrgic,
aconseguir dinamitzar l’explotació del carbó autòcton,
imprescindible per al funcionament d’aquest sector.
Aquest fet va obligar a importar el material fix (rails i
travesses) i mòbil (locomotores i vagons) per construir
la xarxa ferroviària bàsica i aconseguir l’objectiu. Més
endavant, un cop aconseguit explotar els jaciments carbonífers, la siderúrgia catalana es desenvoluparia abastament i donaria servei a la demanda de tota la xarxa
ferroviària, a més de la indústria tèxtil. Així que la creació de la xarxa del ferrocarril va anar encaminada cap a
complir amb aquest objectiu (PASCUAL; 1999, 299).

>> Una imatge de dos treballadors dels ferrocarrils al costat de la
grua de càrrega, al fons es pot veure la casa de pagès de la Riba.

>> Grua de ferro que servia per descarregar els vagons de mercaderies que arribaven a l'estació del ferrocarril. Actualment, la grua
es conserva a l'estació com un dels pocs elements testimonials
que ens queden d'aquesta activitat. (AFST)

Taula 1.Cost del carbó (Preu en pessetes la tonelada mètrica) a Barcelona, l'any 1854:
Cost d'extracció
a peu de mina
Hulla de Newcastle (Anglaterra)
Hulla de Langreo (Astúries)
Hulla de Sant Joan de les Abadesses:
· amb animals des de SJA fins a Vic,
Vic, i en carro fins a Barcelona
· en carro de SJA a Barcelona
· en carro fins a Vic i ferrocarril fins
a Barcelona*
· en ferrocarril de SJA a Barcelona*

Joan amb la intenció d’explotarlos comercialment. El 1843 es va
crear la societat minera El
Veterano Cabeza de Hierro, que va
54,34
38,04
començar a explotar unes mines
en una zona propera a la registrada per Romà (RIVAS i MURO;
60,21
1994, 255). Aquesta societat no
45,70
va trigar a buscar la manera de
29,40
transportar el seu producte de
23,80
manera ràpida i econòmica, així
va obrir una foneria a Camprodon,
a prop de les mines, i va començar la construcció d’una
carretera cap a Olot. Al mateix temps va projectar construir dues línies de ferrocarril que unissin la conca
minera de Sant Joan amb Roses i Barcelona respectivament.
El 1844, hi va haver la primera proposta per construir un ferrocarril entre Barcelona i Camprodon, però
la línia no va prosperar. El mateix any, la societat El
Veterano sol·licitava per primera vegada al Govern
espanyol una concessió per poder construir un carril de
tracció animal entre Sant Joan de les Abadesses i el port
de Roses, on es volia crear un gran dipòsit i un mercat
de carbó. El projecte d’obra va ser realitzat per l’enginyer francès Garella a partir d’uns estudis previs de José
Massanés, però aquesta línia mai es va construir per les
dificultats tècniques que tenia l’accidentada orografia
del trajecte. Poc després, la mateixa societat feia una
nova sol·licitud per construir una altra línia de ferrocarril, a partir d’un projecte dels enginyers Talabot i
Carlos Aguado, concessió que va ser atorgada el 1847.
Aquesta concessió, però, va ser paralitzada pel mateix
Govern, l’any 1849, fet que va impedir la seva realització (RIVAS i MURO; 1994, 256-257).

Cost de transport
+ drets

8,69
19,02

45,62
19,02

5,87
5,87

54,34
39,83

5,87
5,87

23,53
17,93

*Previsió de costos | Font: (PASCUAL; 1999, 299)

A la construcció de la línia de Mataró (1848) seguiria la de Barcelona a Molins de Rei (1853), BarcelonaGranollers (1854) i la de Montcada-Sabadell (1855). El
1865, la línia de Barcelona a Molins de Rei s’havia perllongat fins a Tarragona, passant per l’interior.
D’aquesta manera el ferrocarril arribava a les mines de
lignit de Calaf, i permetia la seva explotació que aniria
dirigida al mercat de Barcelona.

2 >> LA CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA
DEL FERROCARRIL DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
Les màximes expectatives de la burgesia catalana
per trobar carbó al país s’havien dipositat, especialment,
en els jaciments de Sant Joan de les Abadesses per la
bona qualitat del mineral que contenien. El coneixement dels jaciments de carbó a la zona es remunta a
1761, però no van començar a ser objecte d’estudi i
interès fins el 1838, quan el senyor Joaquim de Romà de
Figueres va registrar en propietat els jaciments de Sant

Cost total
a Barcelona
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ANY
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

KM. DE VIA
16,04
40,1
40,1
40,1
48,58
73,59
88,37
88,37
88,37
88,37
88,37
107,6
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76
114,76

PASSATGERS
68.494
163.827
151.797
149.611
167.050
230.542
258.395
271.285
361.014
285.628
286.576
377.483
383.901
388.280
398.021
343.053
336.952
318.255
361.015
374.537
378.153
364.097
370.016
342.372
366.610
365.213
399.433
453.871
475.844
680.183
664.064
754.588
771.314
801.876
782.371
544.916
552.635
840.257
933.867
968.611
1.040.413
1.123.434
709.767
771.998
863.987
979.376
1.139.650
1.203.941
1.273.408
1.237.280
1.214.042
1.200.384
1.162.307
1.111.853
1.119.872
1.264.682
1.267.807
1.412.828
1.456.006

TONELADES
12.649,48
38.940,88
41.116,51
47.697,49
45.155,25
71.357,30
100.375,19
122.177,99
122.970,00
145.227,35
141.800,43
154.119,63
159.832,91
197.457,09
225.629,96
176.216,34
141.203,10
149.080,00
122.970,00
145.394,00
141.316,00
163.264,50
172.116,80
209.858,50
206.282,30
186.793,00
174.660,00
183.278,00
194.818,00
286.004,00
290.007,00
305.714,00
333.281,00
367.535,00
338.420,00
327.930,00
337.667,00
360.995,00
376.467,00
354.723,00
415.555,00
380.078,00
363.088,00
392.949,00
359.266,00
409.315,00
418.388,00
442.005,00
361.361,00
359.187,00
384.198,00
389.298,00
390.757,00
483.751,00
429.250,00
399.681,00
362.472,00
324.556,00
293.489,00

>> Evolució del tràfic de passatgers i mercaderies a la línia de
Sant Joan de les Abadesses entre els anys
1875 i 1933. Font: (PASCUAL; 1999, 503-506)
18 | 125è ANIVERSARI DEL FERROCARRIL

Uns anys més tard, el novembre de 1850, es va
constituir la Companyia del Camí de Ferro del Nord, formada per Girona Germans, Clavé i Cia. i Josep Maria Serra i
Compte i Cia., que varen adquirir la concessió de la línia
de ferrocarril de Barcelona als jaciments carbonífers de
Sant Joan de les Abadesses. En una primera fase, com a
conseqüència de la manca de finançament, es va projectar la construcció del primer tram de la futura línia,
entre les ciutats de Barcelona i Granollers. El que havia
de ser la segona línia de ferrocarril de Catalunya, després de la de Barcelona a Mataró, va tenir un pressupost
inicial de construcció de 6.000.000 de pessetes aportades per catorze accionistes del país. Les obres es perllongaren al llarg de tres anys, com a conseqüència de
diversos problemes: la lentitud de l’Administració pública a l’hora de tramitar permisos, la dificultat per trobar
uns terrenys adequats per construir una estació a la ciutat de Barcelona, i un greu desequilibri pressupostari
que va encarir el cost de construcció en més d’un 10%,
van allargar l’execució de l’obra (PASCUAL i GALÍ;
2002, ). Finalment el 23 de juliol de 1854 es posava en
funcionament els 29 km de la nova línia amb estacions
a Barcelona, el Clot, Sant Andreu del Palomar,
Montcada, Mollet del Vallès, Montmeló i Granollers
(actual estació de Granollers Centre).
L’entrada en funcionament de la línia va suposar un
decebedor fracàs pel que fa a la seva explotació econòmica. Les previsions que s’havien realitzat van quedar
lluny de la realitat, i es va començar a veure que el negoci ferroviari no era tan lucratiu com es prometia. El
nombre de passatgers era baix i el transport de mercaderies de curta distància no era prou competitiu respecte al transport tradicional amb carros. Només la subcontractació per a la construcció de la via havia estat un
bon negoci.
A la vista de la poca rendibilitat de la línia, i com a
conseqüència de canvis en l’accionariat de la societat, el
mes de setembre de 1855 es va produir un canvi en la
direcció de l’empresa. Els accionistes impulsors de l’obra es van desvincular de la societat i els nous accionistes que havien entrat posteriorment es van fer càrrec de
la direcció. Uns mesos més tard, la nova direcció va
optar per un canvi d’orientació en la política de l’empresa, l’antiga aspiració de perllongar la línia fins a Sant
Joan de les Abadesses va quedar descartada i l’objectiu
principal de la companyia va passar a ser la perllongació
de la línia en direcció a França passant per Girona. La
nova orientació posava l’empresa en competència directa amb la companyia del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró.
El 1859, sengles societats aconseguiren una concessió
per perllongar les seves línies fins a Maçanet-Maçanes,
on s’havien d’unir en una sola via, per continuar més

endavant cap a França. Finalment, el 1860, les dues
societats es van fusionar en una nova companyia anomenada Camins de Ferro de Barcelona a Girona (PASCUAL
i GALÍ; 2002, 58), que posteriorment, el 1875, seria
absorbida per la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a
Barcelona i França.
Bona part del canvi d’intencions de la Companyia del
Camí de Ferro del Nord, va venir arrel d’un informe que
l’enginyer de mines Amalio Maestre havia realitzat. A
l’informe se suggeria que es taxés una tarifa màxima per
al transport de carbó de 0’154 pessetes la tonelada
mètrica, per aconseguir que el carbó de Sant Joan fos
competitiu en el mercat. Si aquesta tarifa s’aplicava, la
construcció del ferrocarril fins a les mines de Sant Joan
no resultaria un bon negoci per als inversors (PASCUAL; 1999, 300).
La renuncia de la Companyia del Camí de Ferro del
Nord, va provocar que la societat Catalana General de
Crèdit proposés a la societat minera El Veterano, la creació d’una nova companyia per explotar de forma conjunta el ferrocarril i les mines. D’aquesta manera els
esperats beneficis del carbó podien compensar les pèrdues del tren, i fer el negoci mínimament rentable. Però
aquesta proposta feta durant l’any 1856 no va acabar
quallar.

EL PROJECTE D’ILDEFONS CERDÀ
El Govern, a instància dels diputats catalans, interessat en la construcció de la línia, va treure novament
la concessió a subhasta, aquest cop però, el primer tram
del traçat ja estava fet, i només mancava construir la via
entre Granollers i Sant Joan de les Abadesses. La nova
concessió va ser atorgada a una companyia formada
bàsicament per capital francès, amb Miquel Ravella al
capdavant que s’havia associat amb Augusto Moreau,
representant a Espanya del banquer Corbiére
d’Alençon, Philip Loreau de París i el compte de
Séraincourt. La nova companyia va encarregar els estudis tècnics per a la construcció del ferrocarril a l’enginyer Ildefons Cerdà. A principis de 1856, Cerdà emprenia un petit viatge entre Granollers i Sant Joan per tal de
fer un primer reconeixement del terreny, viatge que
repetiria uns dies més tard. Sis mesos després, al mes
d’agost del mateix any, Cerdà ja tenia llest un primer
projecte amb els plànols del trajecte i una memòria descriptiva (RIVAS i MURO; 1994).
Posteriorment, Cerdà viatjaria a França en diferents
ocasions per tal de conèixer el nou sistema de tren articulat de C. Arnoux, que s’havia posat en funcionament
a les línies de París a Scheaux i de París a Orsay. Aquests
viatges serviren a Cerdà per introduir algunes modifica-

>> Plànol del traçat de la línia de tren.

cions en el projecte original del traçat de la via. El mes
de març de 1857, Cerdà viatjava a Madrid en companyia de Ravella i Moreau per tal de presentar el projecte
definitiu. El Proyecto de ferro-carril de Granollers a San Juan
de la Abadesas con aplicación del sistema Arnoux, presentado
por Miguel Ravella y formado por el ingeniero Ildefonso Cerdá va
ser aprovat per Reial Ordre del 4 de juny del mateix any
(RIVAS i MURO; 1994, 256-257).
El projecte de Cerdà contenia un element molt
innovador a l’època com era l’aplicació del sistema
Arnoux de trens articulats, en comptes del sistema tradicional de trens rígids que s’estaven utilitzant a la resta
de l’Estat espanyol. L’aplicació del nou sistema permetia una major adaptabilitat dels ferrocarrils en terrenys
irregulars, com el cas que l’ocupava, i també permetia la
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possibilitat de construir corbes més tancades i pendents
més forts. Aquest reducció dels traçats que possibilitava
el sistema adoptat per Cerdà, suposava un important
estalvi econòmic en la construcció de la línia respecte al
sistema tradicional de trens rígids.
La línia del ferrocarril projectada per Ildefons
Cerdà seguia un traçat força diferent a l’actual. Aquesta
via que mai es va acabar construint, transcorria en bona
part del seu recorregut entre Vic i Ripoll, pel costat dret
del riu Ter, seguint un traçat paral·lel a la de l’actual
carretera N-152 (actual C-17). En el projecte de Cerdà
el tren no passava ni per Manlleu, ni per Torelló, sinó
que estava previst que circulés per les Masies de
Voltregà, Orís i a l’alçada de Sant Quirze de Besora
creuava el riu per continuar pel costat esquerre cap a
Ripoll.
El mes de març de 1858 Cerdà es va posar al capdavant dels treballs preparatoris per a l’inici de les obres.
Però poc després sorgirien els primers entrebancs, els
inversos francesos es feien enrere i el ferrocarril quedava novament aturat. Malgrat aquest fet, la concessió de
Ravella no caducava fins el 1859 i, fins que no s’acabés
el termini de concessió cap altra empresa podia reempendre les obres.
El 1862, Ildefons Cerdà encara elaboraria un nou
projecte de la línia mantenint el sistema de tren articulat, amb nous plànols (perfils longitudinals i transversals
del trajecte) i un complet estudi econòmic amb quadres
estadístics on es calculava, al detall, tot el cost de l’obra.
Com a conseqüència de la crisi i les males expectatives econòmiques de la dècada dels anys seixanta del
segle XIX, el Govern va decidir atorgar una subvenció
per agilitzar la construcció de la línia de Sant Joan, però
la definició de l’ajuda i del trajecte va comportar nou
mesos de discussió al Parlament. El 29 de gener de 1862
s’aprovava la subvenció governamental de 67.500 pessetes per quilòmetre de via per a la construcció de la
línia seguint el sistema Arnoux, segons el projecte
redactat per Ildefons Cerdà. La subhasta de la concessió celebrada el 14 de febrer de 1863, havia aixecat moltes expectatives i es varen presentar vuit candidatures.
Sorprenentment la concessió va ser atorgada a
Alejandro Bengoechea, un agent de canvi i borsa, que
res tenia a veure amb el negoci ferroviari. Bengoechea
es va comprometre a enllestir les obres en quatre anys,
i sorprenentment va renunciar a la subvenció concedida
per l’Estat, i reduïa el termini d’explotació de la línia a
90 anys, amb la condició que pogués transportar material de les mines i viatgers. Aquell mateix any
Bengoechea va traspassar els seus drets a un grup d’inversors anglesos format per G. Brolkelmank de
Londres i Brussing de Manchester, que el 2 d’agost de
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>> Detall de l'estació de Torelló després de les obres de remodelació de 1980. Al costat de la porta d'entrada al vestíbul hi podem
apreciar els dos anclatges metàl·lics que servien per fer els canvis d'agulla de forma manual. (Ramon Blasi, AFST)

>> Façana de l'estació que dóna al carrer amb unes tartanes i
una colla de persones al voltant.

1963 es van constituir formant la Societat del Ferrocarril de
Granollers a Sant Joan de les Abadesses, amb l’objectiu de
construir i explotar l’esmentada línia. Com a inversors
de la societat també hi havia l’empresa General Rollings
Stock Co. Ltd. de Londres, a qui es va adjudicar el contracte de subministrament de material, i Joan Sala que va
obtenir la subcontractació per a la construcció de la
línia.
La nova companyia comptava amb la participació
de l’enginyer britànic John G. Barry que l’any següent
presentava un nou projecte de traçat de la línia i proposava construir un tren rígid en detriment del projecte de
tren articulat de Cerdà, cosa que va ser acceptada per la
Junta Consultiva de Caminos. El 1864 començaven finalment les obres de construcció del tram Granollers-Vic.
El 1865, Barry també va proposar la bifurcació de
la línia a l’alçada de Ripoll amb una perllongació cap a
la frontera francesa. Un any més tard, a l’octubre de
1866, Barry dimitia del seu càrrec i seguidament la companyia anava a la fallida tot deixant un deute de
4.593.503,9 pessetes, fruit de les diferents operacions

especulatives que s’havien realitzat durant la concessió
(PASCUAL; 1999, 375). Un cop més, es malbaratava la
concessió de construcció i explotació de la línia a l’espera d’una nova subhasta.

L’ODISSEA CONSTRUCTIVA ARRIBA A
LA FI
Poc després l’enginyer Manuel Aramburu va presentar el Proyecto de ferrocarril de Granollers a San Juan de las
Abadesas: terminación de las Secciones 1.º y 2.º y nuevo trazado
de la 3.º y 4.º. La intenció era construir el tram de
Granollers a Vic, i per esperonar els inversors, després
del sonat fracàs de l’anterior companyia, el Govern va
atorgar una nova subvenció de 5.250.000 pessetes per
fer arribar el tren fins a Vic. Per fer més atractiva la
construcció de la línia, un seguit d’institucions públiques i empreses privades interessades en la construcció
de la via fèrria van concedir diverses ajudes: la
Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció en
efectiu de 1.250.000 pessetes, l’Ajuntament de
Barcelona va oferir un avançament de 750.000 pessetes
a retornar en els cinc primers anys d’explotació de la
línia, la companyia de Camino de Hierro de Barcelona a
Francia es va oferir a transportar gratuïtament el material de construcció, i les empreses mineres El Veterano i
La Aurora del Pirineo s’oferiren a fer un avançament en
el pagament de 2.500.000 pessetes a compte de les primeres tones de carbó transportat, un cop acabada la
línia. El concessionari, però, s’havia de fer càrrec del
deute acumulat per l’anterior empresa, com a compensació per les obres realitzades fins al moment.
Amb aquestes modificacions del projecte, la concessió de la línia sortia novament a subhasta el 1867, i
aquesta quedava deserta. El 1868 es van celebrar dues
subhastes consecutives més, que també varen quedar
desertes. La conjuntura econòmica era de crisi, especialment en el món borsàtil, aquest fet sumat al fracàs
de l’anterior empresa no animava als possibles inversors
a entrar a les subhastes.
Finalment, el 1870, la concessió era adjudicada al
baró Henri Alexandre de Lossy i Ville de París. Aquest
promouria la formació d’una nova companyia Camí de
Ferro del Nord de Catalunya que es quedaria amb la concessió de la línia i subcontractaria el belga Jules César
Diricq per les obres de construcció de la via. Les obres
de la línia es van reemprendre el mes de juliol del mateix
any, i al cap de pocs mesos, el febrer de 1871, el contractista belga va haver de ser substituït en la construcció de la via per l’empresa catalana Broccà i Cia. (PASCUAL; 1999, 380).

La manca de recursos de l’empresa concessionària i
el fet que no es materialitzessin les subvencions promeses per manca de confiança en l’inversor francès, va fer
que els treballs avancessin de forma molt lenta. Davant
la impossibilitat de tirar el projecte endavant, Lossy i
Ville va decidir abandonar l’empresa i va transferir la
concessió de la línia a una societat comendatària formada pels inversors catalans Fèlix Macià Bonaplata i
Eugeni Broccà Sagnier, a l’octubre de 1873. Amb el
canvi de concessió, les subvencions de l’Estat i els avançaments promesos per la Diputació, l’Ajuntament de
Barcelona i les empreses privades es van desbloquejar.
A finals del mateix any, els 40,10 km de línia entre
Granollers i Vic estaven pràcticament acabats i ja s’anunciava la seva propera inauguració. L’inici de la tercera Guerra Carlista, però, retardaria uns mesos més l’obertura d’aquest tram. Finalment, després d’aquest
parèntesi el tren va arribar a Vic el 8 de juliol de 1875 i
es posava en explotació. El cost del tram de Granollers
a Vic havia estat de 13.743.573 pessetes, comptant les
4.593.503,9 pessetes que es van abonar a la sindicatura
de la fallida de la Companyia del Camí de Ferro del Nord de
Catalunya.
A partir de l’arribada del tren a Vic, Eugeni Broccà
es va retirar de la societat i va vendre la seva participació a Macià Bonaplata. Per la seva banda, Macià va formar una nova societat per poder acabar les obres i fer
arribar el ferrocarril a la zona minera de Sant Joan. El
mes de novembre de 1877 s’escripturava a Barcelona la
Societat del Ferrocarril y las Minas de San Juan de las
Abadesas, creada pel mateix Macià Bonaplata concessio-

>> Fotografia de la construcció de la tanca de separació entre els
terrenys de la companyia ferroviària i el carrer Borgonyà, a l'agost
de 1999. En primer pla veiem un dels nous rètols indicatius amb
el nom del poble, al seu costat podem veure una antiga fita de
pedra, avui desapareguda, que ens indicava que ens trobàvem al
quilòmetre 85,2 de la línia, segons l'antic quilometratge.
(Albert, AFST).
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>> Detall de la catenària i les estructures de suport que es troben
a l'entrada de l'estació de Torelló venint des de Borgonyà. La catenària serveix per subministrar de fluid elèctric les locomotores
elèctriques que actualment circulen per la línia.
(David Botello, AFST)

>> Imatge de la destrucció de l'antic hangar de mercaderies de
l'estació del ferrocarril, a l'hivern de 1997. (AFST)

nari de la línia; Luís del Castillo López, administrador de
la Catalana General de Crédito; Joaquim Prats Roquer, propietari de la societat minera El Veterano; i Rafel Llusà
Ventura, president i director de la mateixa empresa
minera. Amb la formació d’aquesta societat es pretenia
explotar conjuntament les mines de carbó i la línia
fèrria, i entre d’altres coses la nova societat va construir
una colònia a Surroca per als treballadors de les mines i
una fàbrica d’aglomerats a Vic (PASCUAL; 1999, 382).
Per construir el tram de via que havia d’anar de Vic
fins a Sant Joan de les Abadesses, es va subcontractar
l’empresa Catalana General de Crèdit, que el 1877 va tranferir la subcontractació a una societat constituïda a
Barcelona per tres enginyers francesos Bernard, Varinot i
Cia., que finalment serien els encarregats d’acabar les
obres (P. PASCUAL; 2000, 247). La construcció d’aquest darrer tram de via va ser molt ràpida, tot i que va
tenir un elevat cost, 23.407.054,40 pessetes. El tren arribava a Torelló el primer d’agost de 1879, el 20 d’octubre ho feia a Sant Quirze de Besora, l’11 de maig de
1880 entrava a Ripoll i finalment arribava a Sant Joan de
les Abadesses i a Toralles, el 17 d’octubre de 1880, trenta anys més tard de l’inici de la seva construcció.
Un cop el tren havia arribat a Sant Joan, la Compañía
del Ferrocarril y las Minas es trobava amb un darrer problema, la línia de la seva propietat només anava des de
Granollers a Sant Joan. El tram de Granollers fins a
Barcelona era propietat de la Companyia dels Camins de
Ferro de Barcelona a Girona i França, i això suposava haver
de pagar un peatge perquè els trens de passatgers i mercaderies poguessin utilitzar les vies per tal d’arribar fins
a Barcelona. A partir de 1884, la Compañía del Ferrocarril
de Granollers a San Juan de les Abadesas va projectar una
connexió directa fins a Barcelona. Això va suposar la
construcció d’un nou tram de via entre Llerona i Sant

Martí de Provençals, des d’on va empalmar amb la línia
de la Compañía del Norte per entrar a Barcelona.
Aquest projecte va anar a càrrec de l’enginyer
Eugeni Broccà, i l’execusió de l’obra va ser realitzada
per la Companyia Catalana de Crèdit, sota la direcció
d’obra dels enginyers catalans Josep Torner i Pere Pella.
A partir de 1886 la línia va quedar definitivament acabada (PASCUAL; 2000, 247). (Veure Taula 2)
Per poder construir el tram de Sant Martí de
Provençals a Llerona, el 1885 la societat del ferrocarril i
les mines havia fet una ampliació de capital, amb l’emissió 30.000 obligacions a 500 pessetes. Amb aquesta
operació, l’empresa, no només volia finançar les obres
del darrer tram, sinó que volia dissimular el deute floTaula 2. Cost de construcció de la línia de ferrocarril de Sant Joan
de les Abadesses, per trams de construcció, segons Pere Pascual
(1999, 397):
Tram de Granollers a Vic
Tram de Vic a Sant Joan
Tram de San Martí a Llerona

14.952.992,8 ptes.
23.407.054,4 ptes.
13.405.548,5 ptes.

Cost total de la línia

51.765.595,7 ptes

Taula 3. Resultats de l'exercici de l'any 1886 de la companyia del
Ferrocarril y las Minas de San Juan de las Abadesas.
1. Ferrocarril:
· Ingressos
1.787.174,60 ptes.
· Cost d'explotació
-808.978,70 ptes.
2. Mines:
· Cost d'explotació
-36.785,20 ptes.
3. Despeses d'Administració i Consell d'Adm. -105.708,60 ptes.
4. Beneficis bruts [1-(2+3)]
5. Servei d'obligacions
Resultat de l'exercici
Font: (Pascual; 1999, 395)
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835.702,10 ptes.
- 1.547.110,00 ptes.
-711.407,90 ptes.

>> Pont sobre el ferrocarril del camí de Martorell recentment destruït per les obres de l'eix Vic-Olot, octubre de 1999. (Albert, AFST)

>> Caseta de l'antic pas a nivell que creuava la via a pocs metres
al nord de l'estació, en direcció al magatzem de licors de can
Vives. Aquesta caseta va ser destruïda durant les obres de construcció de la tanca que separa la via fèrria del carrer de Borgonyà
a l'estiu de 1999. (Eugeni Ordeig, AFST)

tant que arrossegava arrel de la construcció del tram de
Vic a Sant Joan de les Abadesses. Però aquest fet no trigaria a sortir a la llum.

que l’antiga Compañía del Ferrocarril y las Minas de San Juan
quedaria absorbida definitivament. D’aquesta manera la
Companyia del Nord integrava la nova via dins la xarxa
de ferrocarrils que controlava a Catalunya, i aconseguia
fer-se amb l’explotació de les mines.

EL FRACÀS DE LA SOCIETAT DEL
FERROCARRIL I LES MINES
El juny de 1887, la Compañía del Ferrocarril y Minas de
San Juan de les Abadesas, reconeixia que havia fracassat en
l’intent d’extreure les 100.000 tonelades anuals de carbó
de les mines, tal i com havia previst. Aquest fet va provocar que els ingressos de la societat no fossin tan grans
com s’esperava, i conseqüentment la societat no podia
respondre al pagament dels crèdits i interessos derivats
de la construcció de la línia, tot i que l’explotació de les
mines i la línia fèrria eren rentables. Arribats a aquest
punt la Junta General d’Accionistes reunida de manera
extraordinària va aprovar la suspensió de pagaments de
la societat.
Per tal de salvar part de la inversió dels accionistes,
l’empresa va signar un conveni amb la companyia ferroviària Caminos de Hierro del Norte de España, coneguda
com la Companyia del Nord, perquè absorbís la societat. La Companyia del Nord tenia en aquells moments a
Catalunya el control de les línies de Barcelona a
Saragossa i de Tarragona a Lleida, i estava interessada
en ampliar la seva xarxa. L’absorció de la línia de Sant
Joan encaixava amb aquests interessos, i el fet de disposar d’un jaciment de carbó que pogués proporcionar
part del combustible que consumia l’empresa, feien de
la compra un bon negoci. (Veure Taula 3)
A partir de 1887, la Companyia del Nord es va fer
càrrec de forma provisional de l’explotació de la línia, a
l’espera que la societat del ferrocarril i les mines arribés
a un acord amb els creditors. No seria fins a l’any 1902

3 >> LA CONTRUCCIÓ DE LA LÍNIA
AL SEU PAS PER TORELLÓ
Abans de l’arribada del ferrocarril de Sant Joan de
les Abadesses trobem algunes notícies disperses dels
diferents intents de construcció de la línia a l’arxiu
municipal de Torelló.
Pels volts de 1863, una comissió promovedora de la
subscripción de acciones para el ferrocarril de San Juan de la
Abadesas va convocar una reunió amb algunes de les
persones més adinerades de la vila per tal de subscriure
accions en favor de la companyia de ferrocarril. El
1865, mentre els enginyers de la Societat del Ferrocarril de
Granollers a Sant Joan de les Abadesses estaven fent els
estudis sobre el traçat de la via, alguns veïns que no acabaven de veure en bons ulls la construcció del ferrocarril, es van dedicar a arrencar les estaques de fusta que
els topògrafs havien instal·lat per tal de fer els aixecaments planimètrics. Aquests fets també s’havien produït
en altres poblacions, on alguns sectors socials, especialment els carlins, no veien amb bons ulls la construcció
del ferrocarril. Com a conseqüència d’aquest fet la secció de Foment del ferro-carril de l’Estat va multar amb 20
rals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Torelló (AMT,
6.6.5.(2)1865).
Les obres de construcció de l’actual via fèrria al seu
pas per Torelló, no van començar pròpiament fins a
l’any 1878. Com a pas previ a l’inici de la construcció va
caldre procedir a l’expropiació dels terrenys per on
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havia de passar el futura via del tren, i en concret es va
expropiar part de les terres corresponents a 28 finques
del terme municipal, propietat de 18 persones diferents.
Aquest fet va generar un conflicte entre alguns dels propietaris i la companyia ferroviària, per la taxació del
preu dels terrenys. Especialment conflictiu va ser l’expropiació de les terres d’Antoni Espona i Nuix, el propietari més afectat, que va interposar un litigi a la companyia, ja que va considerar que el preu que se li pagaven per les terres era baix. La qüestió es va resoldre després d’alguns mesos de disputes amb un peritatge arbitral.
A nivell municipal també va haver-hi alguns estirai-arronsa amb la companyia, especialment pel què feia
als camins que quedaven tallats pel pas de la via, i les
solucions que es donaven a cada cas. Una altra qüestió
conflictiva va ser la futura ubicació de l’estació. Sembla
que originalment estava previst construir-la en uns
terrenys propers al mas de les Vinyes, en un lloc anomenat Serra de la Menya (SOLÀ; 1947, 562), però la
impossibilitat d’arribar a un acord va fer que finalment
l’estació fos construïda a prop de la casa de la Riba, en
un lloc anomenat Graons de la Riba, on es troba actualment.
Amb poc més d’un any les obres de la línia fèrria, i
la construcció dels ponts i l’estació estaven llestos, i el
primer d’agost de 1879, l’esperat ferrocarril arribava a
Torelló. Aquesta gran obra es va fer de forma manual,
un brigada de centenars d’homes, s’encarregaren d’anivellar el terreny, fent els desmunts de terra a pic i pala, i

amb l’ajuda d’alguna barrinada per trencar la roca.
Després, amb carros de tracció animal transportaven la
terra que treien dels rebaixos cap als llocs on calia fer
talussos per aixecar el terreny i anivellar així el pas de la
via. Tot aquest procés es va haver de fer de forma
manual.
El pont de pedra que creua el riu Ges, conegut
popularment com els tres ponts per les tres grans arcades que dibuixa, va ser aixecat durant la construcció de
la línia entre 1878 i 1879. La seva construcció va ser
complexa i va comportar nombroses dificultats. Per la
construcció del pilar situat més a l’oest, va caldre aixecar una sabata de formigó perquè en aquell punt no hi
havia roca, i per evitar que el formigó es mullés i no fregués adequadament, va caldre l’ús d’una bomba accionada per una màquina de vapor, per tal que tragués l’aigua (SOLÀ; 1947, 561).
L’estació que es va construir segons un model preestablert tenia dues andanes, un moll de càrrega, amb
una rotonda giratòria per moure vagons i una grua de
grans dimensions, l’edifici de l’estafeta i dos petits edificis, un a cada costat de l’estafeta on hi havia els serveis
i la cantina.
Amb l’estació a punt i la via enllestida, l’1 d’agost de
1879 i coincidint amb la Festa Major de Sant Feliu, el
ferrocarril va fer l’entrada triomfal a la nova estació de
Torelló. L’historiador local Mn. Fortià Solà, molt temps
després, va descriure així aquella efemèride:

>> Plànol de la zona de l'estació del ferrocarril, el 1907. Aquest plànol va ser fet en motiu de la instal·lació d'enllumenat públic a l'estació i
a la carretera de Borgonyà (AMT-SMC).
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>> A sota la imatge que presentava la carretera de Borgonyà,
actual carrer de Borgonyà, al costat de l'estació cap allà al 1950.

>> Imatge de l'estat actual de l'estació de tren de l'antiga colonia
industrial de Borgonyà. (AFST)

“...Tan llestes van les obres, que el mes següent, per la festa major
de Sant Feliu [1879], el tren es presenta a Torelló, com un número més de la festa; que ho és, certament, i extraordinari. Tota la
vila en massa puja a l’Estació, per tal de contemplar la locomatriu,
que no es cansa de xiular i d’animar així la popular alegria. Un
torellonenc, Benet Escaler, sentint-se poeta, escampa profusament
entre el públic uns versos de salutació, benhumorats i graciosos,
estampats en fulls blancs, dels quals resta encara algun exemplar
mig esgrogueït, en recordança d’aquella memorable data.”
(SOLÀ; 1947, 562)

unís l’estació amb la vila. La nova carretera connectava
el centre urbà a través del pont i la placeta de Sant Fortià
amb l’estació (actual avinguda de la Generalitat i Rafael
de Casanoves). Posteriorment la carretera es perllongaria en direcció a Vilaseca i Borgonyà, seguint l’antic
camí de Saderra. Les obres es realitzarien aquell mateix
any, i posteriorment, al voltant d’aquesta nova via i de
l’estació, s’hi anirien construint diverses cases i edificis,
com el barri de Cabrerises a partir de 1897, en una zona
de servitud de la companyia ferroviària. Als anys vint i
trenta del segle XX s’edificaria una part del carrer de
Borgonyà, de l’avinguda de l’Estació (Rafael de
Casonoves), de la pujada de l’Estació (avinguda de la
Generalitat), i el carrer d’Àngel Guimerà. Però no seria
fins als anys seixanta que s’urbanitzaria la zona amb el
naixement del barri de Montserrat, també anomenat
popularment com el barri de l’Estació. A partir dels
anys noranta, s’urbanitzaria l’altre costat de l’estació.

Dels versos que Benet Escalé va escriure per aquella ocasió se’n conserven uns prou significatius de com
es devia viure aquell fet extraordinari:
“Com hi ha món que són ditxosos
avuy los de Torelló
puig celebren dues festes
que de grosses ho són prou.
Sant Feliu, patró del poble
y’l carril, que trascantó
Vos surt, donant crit de festa
caminant tot magestuós.”
Tal com deia a la poesia, aquell dia la festivitat a la
vila va ser doble, i cap torellonenc es va voler perdre
l’esdeveniment històric. Els habitants es vestiren de
vint-i-un botó per assistir a l’arribada del “carro de foc”,
al capdavant hi anava una comissió formada per les corporacions municipals de la Vall del Ges, amb l’alcalde de
Torelló Miquel Gras i Verdaguer. Una orquestra de
músics encapçalada pels germans Bofill es varen enfilar
a dalt del campanar per tal de tocar i donar la benvinguda al ferrocarril (CAMPRODON, 1995, 116).
Un cop inaugurat el ferrocarril, l’Ajuntament es va
veure amb la necessitat de construir una carretera que

L’ESTACIÓ DE BORGONYÀ
Quan el 1895 es va construir la colònia industrial de
Borgonyà, la línia fèrria de Sant Joan ja hi era present, i
el seu traçat va condicionar l’estructura de la població.
Al principi, el transport de les mercaderies que necessitava la fàbrica tèxtil, carbó i cotó principalment, es descarregava a l’estació de Torelló i des d’allí es transportava en carruatges, carros i tartanes, fins a la colònia. Pels
volts de 1910 es va construir un parador amb una via,
on podien parar els trens i descarregar els vagons amb
mercaderies. Se sap, però, que el 1933, el parador de les
Nuevas Hilaturas del Ter no s’hi podien fer facturacions
superiors als 100 kg i si se sobrepassava aquest pes calia
dur les mercaderies fins a l’estació de Torelló. Hi ha
constància que des de l’empresa sovint es sol·licitava
poder fer càrregues de major pes que les que hi havia
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establertes legalment. Les feines de càrrega i descàrrega
dels vagons de mercaderies les feien habitualment els
mateixos obrers de la fàbrica (DDAA; 1996, 274-5). A
Borgonyà, el control que l’empresa tèxtil tenia sobre el
que passava a la colònia era molt gran, i en nombroses
ocasions, la mateixa empresa s’havia fet càrrec de la
millora en les instal·lacions de l’estació com l’andana i la
casa del factor de l’estació.
El 1931 es va començar a plantejar seriosament la
necessitat que l’estació de Borgonyà pogués oferir servei de passatgers. L’empresa tèxtil va fer un pressupost
dels costos d’arranjament de l’estació, i un estudi del
nombre de passatgers que se’n beneficiarien. Aquesta
sol·licitud, conjuntament amb un document de suport
de l’Ajuntament de Sant Vicenç, van ser enviats a la
Companyia del Nord. L’empresa ferroviària va fer anar
uns inspectors fins a la colònia per revisar la proposta,
que finalment hi donaren el vistiplau. El mes de novembre del mateix any es varen iniciar les obres i el 22 de
juliol de 1932 s’inaugurava el baixador de Borgonyà.
Fins aleshores, el parador havia portat el nom de l’empresa tèxtil, Nuevas Hilaturas del Ter, però aprofitant la
transformació de l’estació en baixador, se li va posar el
nom de la colònia, Borgonyà (DDAA, 1996, 277).
Actualment, només nou trens paren diàriament al
baixador de Borgonyà.

>> Imatge d'un parell de nens asseguts al cim del turó Puig de les
Vinyes veient passar una antiga xocolatera, o màquina de vapor;
al fons podem veure la casa de pagès de la Campaneria a principis dels anys quaranta. En aquella època la línia ja feia temps que
estava electrificada, però les antigues màquines de vapor continuaven circulant per les vies.
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EL PROJECTE DE FERROCARRIL DE
TORELLÓ A OLOT
Els projectes de construcció de noves línies fèrries,
sortien com bolets en els darrers anys del segle XIX.
Entre les moltes propostes que es posaren sobre la
taula, hi havia el d’un tren econòmic entre Olot i
Torelló, o el de una línia que volia unir Balenyà amb
Sant Hilari Sacalm, proposada el 1890. La Companyia del
Ferrocarril i Mines de Sant Joan va presentar, el 1879, un
projecte per a la construcció d’una possible línia entre
San Feliu de Torelló i Olot, anomenat Apuntes sobre un
proyecto de ferrocarril económico entre San Felio de Torelló y
Olot. A la capital garrotxina es van començar a moure
fils, ja que eren ells els més interessats en la possible
construcció de la línia per tal de poder arribar fins a
Barcelona. A principis de 1879 una colla de prohoms
olotins es van reunir per tal d’obrir una subscripció per
l’esmentat ferrocarril (SOLÀ; 1928). A principis del
1880, la premsa de Barcelona i Vic començava a parlar
públicament del tema, i pocs mesos després s’obria una
subscripció de 10 a 15.000 rals a Torelló per a la construcció del tren econòmic fins a Olot (AMT, 6.6.5.,
1880).
Al mateix temps va néixer un altre projecte que pretenia fer un altre tren des d’Olot en direcció a Girona.
Els dos projectes entraven en competència directa i
difícilment es podrien construir tots dos, per la dificultat d’aconseguir finançament. El 1881 el Congrés va
aprovar els dos projectes de construcció de carril econòmic. Mentrestant els promotors de la línia d’Olot per
Torelló no s’acabaven de posar d’acord, i sortiren algunes veus que proposaren fer la connexió per Vic i no
per la Vall del Ges.
Finalment el 1883, Domènec Puigoriol va aconseguir la concessió de la línia Olot-Girona, la línia va ser
inaugurada entre 1895 i 1911 i va estar en funcionament
fins el 1969. El permís atorgat per a la construcció d’aquesta línia, va paralitzar la possible connexió entre
Olot i Torelló.
Alguns anys més tard, concretament el 1918, es va
tornar a parlar de la possibilitat de construir una via
fèrria per unir Torelló amb Olot, però el projecte es va
quedar en poc més que paraules.

>> Imatge de l'estació des de l'hangar destruït, febrer de 2000
(SMC).

4 >> L’IMPACTE ECONÒMIC I
SOCIAL DEL FERROCARRIL A LA
VALL DEL GES
Abans de l’arribada del ferrocarril, la Vall del Ges i
la comarca d’Osona era una zona aïllada i mal comunicada amb una estructura econòmica arcaica, basada en
l’explotació agrícola cerealística, i amb una petita indústria cotonera en lenta expansió. El segle XIX va ser un
període de profunds canvis econòmics i socials, l’antic
règim estava essent canviat per un model socioeconòmic liberal, tot i les resistències d’una part de la població. Econòmicament, l’agricultura encara continuava
tenint un paper predominant, i els antics gremis de la
indústria havien perdut tot el poder i començaven a
implantar-se lentament les fàbriques industrials, en
bona part gràcies a l’aprofitament dels salts d’aigua.
L’arribada del ferrocarril a la comarca d’Osona, i en
concret a la vila de Torelló, va accelerar aquest procés
de modernització, que ja s’havia començat a produir
lentament des de mitjans del segle XIX, i va provocar
l’entrada de la zona en una economia de mercat. La
connexió ferroviària no va fer res més que millorar les
comunicacions entre les diferents poblacions, i aquesta
millora va repercutir en l’abaratiment de la mobilitat
personal, i especialment en el moviment de mercaderies.
Amb la rapidesa i reducció dels costos de transport que
oferia el nou mitjà, s’aconseguia entrar dins d’una xarxa
comercial més amplia a nivell català i espanyol. Els productes s’abaratirien i això provocaria un augment del
consum i una dinamització del comerç i de la indústria.
Aquesta petita revolució afectaria a la societat en
dos sentits, per un costat van arribar nous productes
que fins aleshores difícilment ho feien, i a un cost més
baix. Per l’altre, productes conreats o manufacturats a la
zona aconseguirien una major sortida a fora, i podien
ser venuts a llocs més llunyans, que fins aleshores no hi
podien arribar pels elevats costos de transport.

>> Façana de l'estació vista des de l'avinguda de Rafael de
Casanova, 2002 (SMC).

Inevitablement, aquests canvis varen incidir directament en tots els sectors productius de Torelló i la
comarca. A partir d’aquell moment ja no faria falta produir una mica de tot per ser autosuficient, sinó que l’entrada en un mercat més ampli provocaria una especialització en el sector agrari, i una forta embranzida en el
sector industrial.
Fins aleshores, la pagesia de la comarca tenia una
gran dependència de les pròpies collites de cereals. Un
bona collita suposava una baixada dels preus dels cereals, producte principal dins de l’alimentació de la població, mentre que un mala collita suposava una forta pujada del preu dels cereals i en conseqüència de l’alimentació. A través del tren va començar a arribar blat conreat en llocs llunyans, concretament d’Aragó, Andalusia,
Castella i Extremadura, i aquest fet va contribuir a estabilitzar el preu del cereal a la baixa, independentment
que a la comarca hi hagués una bona o mala collita (
PONCE; 1994, 143). Aquesta estabilització del preu del
cereal que beneficiava a la població en general, gràcies a
l’abaratiment del producte bàsic de l’alimentació, perjudicava però, els pagesos de la comarca que cultivaven
cereal, perquè ja no els resultava un cultiu tan rentable.
Aquesta entrada de la pagesia de la comarca dins
d’una economia de mercat va obligar al sector a canviar
l’orientació dels seus conreus i optar per una especialització en determinats productes. Molts pagesos van
substituir el cultiu blat per altres cultius com el de les
patates, els ferratges o la remolatxa. La producció de
patata es va intensificar de forma important, però
aquest augment no anava destinat al consum intern,
sinó que bona part era exportada cap a Barcelona, i des
d’allí eren redistribuïdes a altres punts de la geografia.
La remolatxa anava destinada a la producció de sucre, i
els ferratges anaven destinats a l’alimentació de la
cabanya ramadera, que també es va veure potenciada
amb aquest canvi d’orientació del sector. La cria de
porcs d’engreix i la producció lletera van esdevenir dues
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>> Congregació de persones esperant l'arribada d'una tren de vapor, que va pujar per la línia durant els actes de commemoració del centenari de l'obertura de la línia, el 5 d'octubre de 1980. (Ramon Blasi, AFST)

activitats que anirien en augment en els anys següents
de l’arribada del ferrocarril (PONCE, 1992, 144 i ss.).
En relació al creixement de la cabanya ramadera de la
comarca, es va desenvolupar la indústria agroalimentària, a Vic aparegueren nombroses fàbriques d’embotits
que exportaven a tot el país i a Manlleu es va crear una
fàbrica de llet condensada, que aprofitava una part de
la llet produïda a la Plana.
També cal destacar que mitjançant el ferrocarril
arribaran altres productes com les llavors, els adobs i els
fertilitzants químics que ajudaren a millorar el rendiment i la modernització de les explotacions agrícoles de
la comarca.
Pel que fa a la indústria, la comunicació per ferrocarril va donar un impuls en la consolidació de les fàbriques que en els anys anteriors a la connexió ferroviària
s’havien començat a instal·lar al llarg de les vores dels
rius. Segons l’historiador Joaquim Albareda (1989; 51),
en el cas de Torelló es pot parlar d’industrialització, vers
els anys cinquanta, però caldria afegir que aquest procés
es va trobar aviat amb un sostre, quedant limitat en el
seu creixement. A partir dels anys seixanta del segle
XIX, l’energia hidràulica es va desvelar com a gran pol
d’atracció de la indústria, però les deficients comunica28 | 125è ANIVERSARI DEL FERROCARRIL

cions de la zona continuaven essent un greu obstacle
per a la plena industrialització. A la riba del Ter hi havia
una bona part de l’energia necessària per a la implantació de fàbriques, també hi havia mà d’obra, però no hi
havia la matèria prima, el cotó que calia fer-lo arribar
des del port de Barcelona. No va ser fins que es va produir la connexió ferroviària, que va ser possible desenvolupar de forma contundent la indústria tèxtil a
Torelló i la rodalia.
L’important creixement industrial del sector tèxtil
de la zona que es va produir amb l’arribada del ferrocarril, el podem veure amb la creació de les grans colònies
tèxtils de Vilaseca (1880), Borgonyà (1895), i petites
fàbriques van créixer i es van transformar en colònies,
com el cas de la Coromina a partir de 1883. També van
aparèixer noves fàbriques en antics molins com can
Casarramona (1884), can Blanch (1892) o la fàbrica de
Conanglell, construïda el 1895. La resta de fàbriques
existents que havien sobreviscut de la primera etapa de
la industrialització, com l’Espona, can Bassas o cal
Feyner van créixer també de forma considerable a partir d’aquest moment.
L’estació de Torelló donava servei de mercaderies a
totes les fàbriques que hi havia entre la Farga Lacambra,

i la Mambla. Des del port de Barcelona, provinents de
la Índia, Egipte o Amèrica del Nord, es carregaven les
bales de cotó en brut que el servei de mercaderies de la
companyia ferroviària feia arribar fins a l’estació de
Torelló. Un cop a Torelló els vagons eren situats a la via
morta del moll, i eren descarregats. Després les bales de
cotó eren distribuïdes a les diferents fàbriques mitjançant carruatges tirats d’animals primer i per camionetes
més endavant. Un cop el cotó havia estat transformat
en fil a cada una de les fàbriques, calia repetir l’operació
a la inversa, s’havia de refer el viatge i enviar el fil cap a
Barcelona, on era venut per transformar-lo en teixit.
Un altre dels materials indispensables per al funcionament de les fàbriques, era el carbó mineral, que també
arribava mitjançant el tren, en aquest cas provinent
principalment de les mines de Sant Joan. El carbó era la
matèria indispensable per fer anar les màquines de
vapor que hi havia a les fàbriques tèxtils i a les grans torneries mecàniques. Aquesta dependència de la indústria
amb el carbó acabaria a principis del segle XX amb la
generalització de l’energia elèctrica, si bé per alguns processos de la filatura continuava essent necessari l’ús de
vapor.
El gran impuls de la torneria mecànica, indústria
característica de la Vall del Ges, es va veure clarament
afavorida per la implantació de les colònies tèxtils a la
conca del Ter en el darrer quart del segle XIX (VERDAGUER; 1992, 21). No s’entendria la creació de les
grans torneries dels germans Pujol i de la família Vidal,
sense una demanda tan gran de les fàbriques tèxtils. Al
mateix temps, però, sense l’existència de la connexió
ferroviària no hagués estat possible aconseguir prou
matèria primera per fer front a la demanda. Una part de
la fusta utilitzada en el sector venia d’altres punts de
Catalunya, de la resta de l’Estat i fins i tot de l’estranger;
a tall d’exemple, als anys vint s’utilitzava fusta provinent
de Finlàndia. Al mateix temps la connexió ferroviària va
permetre el sector vendre la seva producció de canons,
rodets i bitlles a tot Catalunya, al País Valencià, a les illes
Balears, al nord de l’Estat espanyol, i fins i tot es va arribar a vendre part de la producció a l’Amèrica del Sud a
través del port de Barcelona (BOSSER; 1935)
També la resta de sectors de la indústria que de
mica en mica s’anirien desenvolupant utilitzarien el
transport ferroviari, tant per rebre matèries primeres,
com per exportar els productes manofacturats. Aquest
és el cas de la Farga Lacambra, i la resta de l’emergent
sector siderúrgic, els petits tallers de torneria de fusta i
de banya, i la resta de sectors industrials.
Pel que fa als productes de consum que van arribar
amb el tren, hi trobem les fruites i verdures (especialment les taronges), el vi i l’oli, materials de construcció

(ciment, bigues de fusta i elements ornamentals), productes manofacturats, parament de la llar, i un extens
nombre de productes que ompliren el mercat. El fet
que l’estació de Torelló fos el punt d’arribada de molts
productes de consum va consolidar la posició de la vila
com a centre d’influència i mercat, respecte a les poblacions de l’entorn que no disposaven de connexió ferroviària.
El correu, era una altra de les mercaderies que portava el ferrocarril. Dos cops al dia hi havia trens correus
que portaven les cartes. Els trens que oferien aquest servei es coneixien precisament amb el nom de trens
correus. El darrer vagó d’aquests trens portaven enganxats s’encarregava d’oferir el servei postal, i per tant
s’havien d’aturar a totes i cada una de les estacions per
tal de deixar i agafar les saques amb la correspondència.
Paral·lelament al servei de correus, la companyia ferroviària també va oferir durant molts anys, el servei de
telegrafia, tot aprofitant el sistema de comunicació que
tenien per tal de comunicar-se les diferents estacions.
En resum, hem vist com el desenvolupament industrial que es produeix a Torelló i a la resta de la comarca,
no hagués estat possible sense la connexió ferroviària
de la zona. Si bé el tren no va ser l’únic factor que el va
propiciar, sí que hi va jugar un paper primordial. Sense
el ferrocarril, aquest desenvolupament hagués estat
molt més lent i, possiblement hagués hagut d’esperar-se
a la consolidació del transport per carretera, que encara
trigaria una quarantena d’anys a desenvolupar-se.

LA POBLACIÓ
Sense cap mena de dubte, el desenvolupament econòmic que va potenciar l’arribada del ferrocarril, va ajudar al creixement de la població de Torelló, si bé la
causa principal s’ha de buscar en la industrialització de
la vila. Des dels inicis, la companyia ferroviària utilitzava molta mà d’obra, i va portar a un bon nombre de tre-

>> Horari de trens aparegut a La Veu del Ter, el mes de juny de
1933.
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>> Vista de les cases de Cabrerisses de baix, construïdes entre
1897 i els primers anys del segle XX, en uns terrenys que estaven
en zona de servitud de la companyia del ferrocarril perquè es trobaven a menys de 10 m de distància de la via fèrria, 2002. (SMC)
Taula 4. Taula de població de la
Vila de Torelló (1869-1999)

balladors del ferrocarril a viure a les diferents poblacions per
on passava la via.
Els treballadors de la companyia
ferroviària, majoritariament eren de fora
de la vila. Durant els
anys
que
la
Companyia del Nord
va explotar la línia,
molts dels seus treballadors
provenien
d’Aragó, CastellaFont: (NOGUÉ i ARISA; 1984, 25)
Lleó i Navarra, que
i actualització pròpia.
eren algunes de les
zones on la companyia tenia altres línies fèrries. A partir dels anys quaranta,
l’empresa Renfe també va portar nous treballadors provinents de diversos punts de la geografia espanyola.
Molts dels treballadors de la companyia ferroviària estigueren a la nostra vila només de pas, però alguns d’ells
s’hi quedaren a viure definitivament. Fruit d’això, encara es troben alguns cognoms relacionats amb persones
que varen venir a treballar amb la companyia del ferrocarril. Cognoms com Vergara, Losmozos, Luís, Bubé,
Garcia, Villarreal, Caba, León, o Martínez entre d’altres, encara avui són presents a la vila.
Des de l’any 1860 fins a l’actualitat la població de
Torelló ha evolucionat des d’una societat agrària tradicional, cap a una societat industrial, i aquest fet no
només s’ha reflexat en la economia, sinó que també el
podem veure en la evolució demogràfica de la vila.
ANY
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1991
1999

POBLACIÓ
2.399
2.600
2.950
3.360
3.806
3.933
3.968
4.547
4.806
5.154
6.459
8.889
10.941
11.460
12.031

INCREMENT
0
8,36%
13,46%
13,90%
13,27%
10,33%
0,89%
14,59%
5,70%
7,24%
25,32%
37,62%
23,08%
4,74%
4,98%
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Entre 1870 i 1930 es va produir un creixement de
població del 74,88%. Com hem apuntat, la causa d’aquest espectacular augment l’hem de buscar principalment en la industrialització de la vila. Els nous habitants
que arribaren durant aquest període venien de la perifèria rural més immediata, bona part d’aquestes persones
eren d’altres pobles no industrialitzats de la comarca
d’Osona i de les comarques veïnes.
En el fenomen migratori, que es va donar a partir
dels anys cinquanta fins a finals dels setanta, el tren hi
va tenir un paper destacat com a porta d’entrada. Molts
dels nouvinguts provinents, del sud peninsular,
Extremadura i Andalusia especialment, arribaren a
Torelló en tren. Així que la primera imatge que moltes
d’aquestes persones van tenir de la vila, va ser la de l’estació del tren. (veure Taula 4)

L’ATRACCIÓ DE FORASTERS
Durant la segona meitat del segle XIX Torelló era
una vila força freqüentada pels estiuejants. Aquesta
atracció de forasters, segons la terminologia de l’època,
ara ens pot costar d’entendre, però resulta senzill si ens
imaginem un poble petit amb molta vegetació, els rius
nets i pràcticament sense cap indústria. També cal tenir
en compte la presència del balneari de la Font Santa a
poca distància de la vila. De Torelló i el seu entorn eren
molt apreciades les aigües, i moltes persones de
Barcelona i altres poblacions del país venien a passar les
vacances o a fer cures de salut per prescripció facultativa.
Quan no hi havia connexió ferroviària, els estiuejants havien de fer un llarg viatge amb tartana, però un
cop instal·lada la via fèrria, el tren va esdevenir la manera més pràctica i còmoda d’arribar fins a Torelló. Un
cop a la vila, molts visitants s’instal·laven en cases particulars o bé a l’hotel Bosch o a l’hostal d’en Fortià
Benet, que disposaven d’un servei per anar a recollir els
hostes a l’estació.
La progressiva industrialització que es va anar extenent i consolidant d’ençà de l’arribada del ferrocarril, va
acabar per matar l’estiueig a Torelló. Cada vegada hi
havia més fàbriques i la vila va deixar de ser un lloc
paradisíac. Al mateix temps, cada vegada era més difícil
llogar un habitatge ja que eren ocupats pels obrers que
havien vingut a treballar a les fàbriques. A finals dels
anys vint, el nombre d’estiuejants a la vila era pràcticament simbòlic, Torelló havia esdevingut una població
industrial i els estiuejants buscaven racons més verges
per fer-hi uns dies de repòs.

5 >> L’EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT
FERROVIARI A TORELLÓ
En els darrers anys del segle XIX i els primers del
XX, la xarxa ferroviària bàsica de l’Estat espanyol havia
quedat constituïda. Les àrees afavorides per la implantació del ferrocarril es van veure beneficiades per la
millora de les comunicacions, i es van desenvolupar en
un grau molt superior respecte a les zones que en quedaren al marge. La gestió de la xarxa ferroviària espanyola era molt fragmentada a finals del XIX, existien
nombroses empreses petites que explotaven de forma
independent cada línia, que amb el pas del temps
començarien a agrupar-se i fusionar-se en empreses
més grans. A principis del segle XX, tres grans empreses es consolidarien dins del mercat ferroviari,
Ferrocarriles Andaluzes, Compañía del Ferrocarril MadridZaragoza-Alicante i Caminos de Hierro del Norte de España,
controlarien la majoria de línies fèrries, si bé les petites
empreses continuaven existint. Al mateix temps, des de
finals del XIX i especialment durant els primers anys del
XX, s’aniria desenvolupant una xarxa secundària de
ferrocarrils econòmics o de via estreta.
Durant aquest període, el transport del carbó mineral pel qual s’havia construït la línia de Sant Joan, aniria
perdent pes progressivament, i els consum del mineral
a la indústria disminuiria amb la introducció de l’energia
elèctrica. Fins i tot, el 1925, la Companyia del Nord es
vendria les mines de carbó i ben aviat s’electrificaria la
línia. La pèrdua d’importància del transport de carbó, va
ser compensat per el creixement constant que es va produir en el transport de passatgers i sobretot en el de
mercaderies, fins a finals dels anys vint.
A l’any 1904, el Govern espanyol va signar un conveni amb el Govern francès, per tal de construir tres
enllaços ferroviaris transfronterers que creuessin els
Pirineus, i que connectessin diverses ciutats dels dos
costats de la frontera. Una de les tres línies projectades
era la de Ripoll a Ax dels Tèrmas, que havia de passar
per Puigcerdà. Malgrat la signatura del conveni, començarien infructuosos intents per construir la nova línia
que trigaria vint-i-cinc anys en completar-se.
Amb la primera Guerra Mundial, l’Estat espanyol
va jugar un paper de neutralitat que li va permetre tenir
un fort desenvolupament econòmic. L’augment de l’activitat industrial d’aquells anys es va traduir amb un significatiu increment de tràfec ferroviari de mercaderies.
Però la xarxa fèrria s’havia quedat antiquada i tenia
nombrosos colls d’ampolla viaris, fruit de la manca de
planificació global. El material mòbil era obsolet i l’existència, encara, d’un gran nombre de petites empreses
de ferrocarrils feien que el sistema ferroviari espanyol es

trobés a prop del col·lapse. La bonança econòmica d’aquells anys no s’havia traduït en millores a la infraestructura viària, ni en les condicions salarials dels treballadors, i aquest darrer fet va propiciar l’inici de conflictes socials (SALMERON; 2000, 171). Aquests conflictes que es van viure en diferents àmbits de la indústria,
van tenir especial importància en el sector ferroviari.
Els treballadors del ferrocarril van començar unes
importants vagues durant els anys 1916 i 1917, que va
afectar el funcionament del tren a la nostra línia.
La situació que es vivia era greu, i quan el 1918
Francesc Cambó va ser nomenat ministre de Foment va
haver de resoldre el problema ferroviari. Cambó va proposar la nacionalització del transport ferroviari, denunciant la visió de negoci privat que fins aleshores s’havia
tingut en aquest camp, en detriment d’una vocació de
servei públic. El polític català tenia la idea de nacionalitzar la xarxa viària, i després lliurar a les empreses privades la gestió i l’explotació de les línies. També va proposar que l’Estat invertís en la millora de la xarxa, i en
la seva electrificació. El poc temps que Cambó va estar

>> Estació del ferrocarril amb la línia electrificada, 1933.

>> Imatge de l'arribada d'un tren amb l'andana plena de gent. Les
dues darreres imatges corresponen a la dècada dels anys
vint.(Tren on anava el rei Alfons XIII per la connexió de la línia amb
França, el 1929).
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al capdavant del ministeri de Foment, li va impedir portar a terme allò que s’havia proposat. Malgrat això, les
idees de Cambó influirien en les polítiques que s’aplicarien anys més tard en el món ferroviari.
El mateix 1918, el Govern espanyol començava
finalment les obres de la línia de Ripoll a Puigcerdà,
amb l’objectiu d’enllaçar amb França, tal com havien
acordat amb la signatura del conveni francoespanyol de
1904. El 10 d’agost de 1919 s’obria els 10,80 km de via
de Ripoll a Ribes de Fresser, el 12 de juliol de 1992, el
tren arribava a la Molina, i el 22 d’octubre del mateix
any el tren entrava triomfalment a Puigcerdà. La connexió amb l’estació de la Tor de Querol, a l’altra costat de
la frontera, hauria d’esperar fins el 1929. L’electrificació
d’aquesta nova línia, va ser de les primeres a l’Estat, i es
va implantar per pal·liar les dificultats que les locomotores de vapor tenien a l’hora de superar els forts desnivells, que en alguns casos eren superiors al 40 per mil.
Amb l’arribada al poder del dictador Primo de
Rivera, el seu Govern va dissenyar un ambiciós programa d’obres públiques per impulsar l’economia, on la
modernització de la xarxa ferroviària havia de jugar un
paper important. El 1924 es va crear el Consejo Superior
de Ferrocarriles, i va aprovar l’Estatuto Ferroviario que mitjançant la recentment creada Caja Ferroviaria va iniciar

>> Detall del parament de la paret de la façana de l'estació, 2002
(SMC).
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un pla d’ajudes econòmiques per modernitzar el material mòbil i les instal·lacions de la xarxa ferroviària.
Durant el trieni 1926-1929 es va materialitzar aquesta
inversió.
Al 1928, es van electrificar les línies de Barcelona a
Manresa i de Sant Joan de les Abadesses, es tractava de
les primeres línies que adoptaven el sistema elèctric, que
encara trigaria alguns anys en implantar-se per complet
arreu de l’Estat. El sistema d’electrificació que es va instal·lar va ser de corrent continu de 1.500 volts en línia
de contacte, amb una catenària de doble fil, sostinguda
per suports metàl·lics. El corrent elèctric era transformat mitjançant set subestacions que estaven repartides
per diferents estacions de la línia, i que transformaven
l’energia de corrent altern a continu. Amb l’electrificació de la línia va caldre renovar el material mòbil, amb
locomotores elèctriques de gran velocitat i combois de
passatgers que tenien una capacitat per a dues-centes
persones per viatge. Aquests trens podien agafar una
gran velocitat i disposaven de comandaments i acoblaments automàtics (RAPARAZ; 1982, 286).
L’electrificació de la línia de Sant Joan, cal inscriure-la
en aquest context.
Paral·lelament des de finals de la primera Guerra
Mundial, i a partir dels anys vint, l’ús dels automòbils va
començar a generalitzar-se, i als anys trenta es va
implantar definitivament. L’aparició dels cotxes de
motor d’explosió, conjuntament amb la millora de les
carreteres suposaria l’inici d’una forta competència pel
ferrocarril que fins aleshores havia gaudit del monopoli dels transports, especialment en l’àmbit de mercaderies. Aquells productes més delicats, com els alimentaris, van trobar en el transport per carretera una manera
més eficaç de distribució, gràcies a l’autonomia d’horaris i de recorregut que l’automòbil oferia. Alguns productes alimentaris com la llet, van adoptar ràpidament
el cotxe com a mitjà de transport. Pel que fa al transport
de passatgers, la competència va començar en els trajectes curts. A Torelló, a partir de 1922 es va implantar la
primera línia regular d’autobusos que feia la connexió
amb Manlleu, i Vic, substituint les antigues diligències
de tracció animal.
La crisi econòmica dels anys trenta i el continuat
desenvolupament del transport per carretera, van afectar el sector ferroviari, i algunes companyies ferroviàries
van optar per modernitzar els serveis amb la introducció de trens automotors (SALMERON; 2000, 173). A
Torelló, aquesta crisi es va reflectir amb una disminució
del volum de mercaderies transportades, tot i que el
nivell de passatgers es va mantenir.
Com a anècdota d’aquests anys, i que seria un petit
avançament del que vindria amb la Guerra Civil, hem de

>> Vista d'un tren sortint de l'estació de Torelló en direcció a Borgonyà, en un dia nevat a la década dels anys vuitanta. (Pere Sala)

fer esment als fets revolucionaris de l’octubre de 1934.
Durant els anomenats Fets d’Octubre, concretament el
dilluns dia 8, un grup de persones revoltades va inutilitzar la via en un punt proper a l’estació de Torelló.
Corria la brama, entre la població, que passaria un tren
amb tropes cap a Barcelona per tal de fer front a l’aixecament. Mesos abans, quan l’ambient polític es començava a escalfar, l’Ajuntament de Torelló havia fet un ban
on es prohibia acostar-se a la via fèrria perquè es temia
que poguessin ser sabotejades (PUJOL; 1993, 92-92).
Quan va iniciar-se la Guerra Civil les línies que estaven situades a la zona republicana van ser integrades a
la Red General de Ferrocarriles sota control governamental,
i algunes vies secundàries de via estreta varen ser
col·lectivitzades pels comitès obrers. A la zona rebel es
va mantenir l’estructura de les antigues companyies,
però de fet era l’exèrcit sublevat qui en tenia el control
(SALMERON, 2000, 177). En aquest període el tren va
complir una funció primordial i estratègica, al ser utilitzat pel transport de militar. La línia de Puigcerdà va servir de porta d’entrada de l’ajuda internacional al Govern
de la República (CLARA, 20004, 55), i des de l’estació
de Torelló es transportava tot el material de guerra que
es fabricava a la indústria local, bales de fusells màusers,

carcasses de bombes o roba per els soldats. En els
darrers mesos de guerra, l’aviació franquista va bombardejar diverses estacions de tren, entre les que hi
havia la de Ripoll i la de Puigcerdà (CLARA; 2004, 13).
Evidentment l’exepcionalitat de la situació va repercutir
en la regularitat de la circulació ferroviària durant el
conflicte.
Després de la Guerra Civil, les antigues companyies
s’havien tornat a fer càrrec de les línies, però els consells
d’administració de les societats estaven sota el control
del Govern. El panorama era desolador, durant els tres
anys de guerra s’havia destruït un 60% del material
mòbil, i la xarxa viària havia quedat molt malmesa. Les
inversions necessàries per a la seva reconstrucció, i
sobretot la política dirigista i de control dels sectors
estratègics que tenia el nou règim, van portar a la nacionalització de la xarxa principal de ferrocarrils. D’aquesta
manera, el 24 de gener de 1941, naixia l’empresa pública de la Red Nacional de Ferrocarriles de España, coneguda
amb el nom de RENFE, que integrava les línies de via
ampla. (SALMERON; 2000, 177) entre elles la línia de
San Joan, i la de Ripoll a la Tor de Querol.
L’aïllament polític i la difícil situació econòmica que
es vivia a l’Estat espanyol en els primers anys de la pos125è ANIVERSARI DEL FERROCARRIL | 33

>> Caseta de la bodega de can Vives que funcionava com a
magatzem, on es guardaven els vins que arribaven mitjançant el
servei de mercaderies de la companyia ferroviaria. (SMC)

>> Caseta de la bodega de can Vives que funcionava com a
magatzem, on es guardaven els vins que arribaven mitjançant el
servei de mercaderies de la companyia ferroviaria. (SMC)

tguerra també influïren en el govern a l’hora d’apostar
decididament per al desenvolupament ferroviari. El
transport per carretera tenia molts problemes per funcionar derivats de la manca de vehicles, combustible i
pneumàtics, i per tant era més rentable potenciar el
transport ferroviari. Això va afavorir una revifada del
ferrocarril, tant en el transport de passatgers com en el
de mercaderies, malgrat l’escassetat de recursos que hi
havia. El tren, però, no va resoldre mai les deficiències
que hi havia al parc automobilístic local (PUJOL; 1991,
199).
Tot just acabada la Guerra però, només hi havia un
tren diari que feia la línia, la manca de material mòbil
condicionava el funcionament de la xarxa ferroviària.
Però en els anys següents la situació aniria millorant lentament. No seria fins a l’octubre de 1939 que el servei
ferroviari es normalitzaria, però just un any més tard,
l’aiguat tornava a inutilitzar la via (PUJOL; 1991, 199).

34 | 125è ANIVERSARI DEL FERROCARRIL

El tren seria protagonista del trist episodi d’aquelles
inundacions del mes d’octubre de 1940. Les arcades
dels tres ponts del riu Ges van actuar de barrera de la
baixada de les aigües, l’obstrucció de les arcades pels
troncs que baixaven riu avall va provocar que el pont fes
de presa, retenint les aigües que baixaven pel llit del
Ges. Finalment, la improvisada presa es va rebentar i les
aigües van baixar precipitadament destruint tot el que
trobaren pel seu pas.
En els anys posteriors a la Guerra Civil, la repressió
política i la guerra amb els maquis, van provocar que la
línia fèrria de Sant Joan, estes fortament vigilada per la
policia i l’exèrcit que controlaven les zones de frontera
i les seves vies de comunicació. Era habitual que la policia demanés la documentació als passatgers del tren, i
per anar més amunt de Ripoll en direcció a la frontera,
calia disposar de permisos especials.
A mitjans dels anys cinquanta la situació econòmica
de l’Estat havia millorat, i es trobava a cotes similars a
les d’abans de la Guerra. El transport per carretera es va
revifar novament i ben aviat superava el ferrocarril; en
el transport de mercaderies, el 1954, i en el transport de
passatgers, a l’any 1957. A finals dels anys cinquanta,
amb l’entrada de tecnòcrates al Govern franquista, la
política de transports es va modificar i es va començar
a invertir en el desenvolupament de la xarxa de carreteres en detriment de la xarxa ferroviària. Als anys seixanta es viuria un fort augment del parc automobilístic,
amb la difusió del Seat 600, com a article de consum.
El 1964 es va aprovar el Plan Decenal de Modernización
(1964-1973) i d’aquesta manera començava una nou
intent de modernització i millora de les línies fèrries. En
aquest període es retiraren les darreres màquines de
vapor que van ser substituïdes per locomotores dièsel i
elèctriques. Malgrat aquest Pla, la inversió en carreteres
era molt superior, i això va portar al ferrocarril a una
situació crítica. Dins d’aquest Pla, el 1965 es va canviar
la potència de la línia elèctrica del ferrocarril de
Barcelona a Puigcerdà que va passar a tenir 3.000 volts
de potència, i es va introduir noves màquines automotors del tipus “suïssa” (CLARA; 2004, 12).
Al mateix temps, però, a partir dels anys seixanta es
van començar a clausurar algunes línies, i especialment
es van tancar moltes de les línies de via estreta (SALMERON; 2000, 181). Dins d’aquesta conjuntura de
clausures, el 1969 es va tancar el tram de la línia entre
Sant Joan de les Abadesses i Toralles.
Mentrestant a Torelló, el servei de mercaderies continuava funcionant, si bé amb menys volum de transports que en la dècada anterior. Els principals clients del
servei de mercaderies del ferrocarril continuaven essent
algunes indústries com les torneries, algunes filatures i

les metal·lúrgiques. També continuaven arribant productes de consum com els aliments, oli, vi, i cereals per
el sindicat de pagesos. Però la constant millora de les
carreteres i dels camions, unit a la crisi i al tancament de
les torneries mecàniques i del sector tèxtil, a finals dels
setanta i principis dels vuitanta, marcaren l’inici del final
del transport de mercaderies per ferrocarril a la línia de
San Joan. Durant la segona meitat dels anys vuitanta, el
volum de mercaderies transportat per la companyia
ferroviària a l’estació de Torelló era simbòlic, si bé hi
van haver alguns intents com el desenvolupament del
servei de missatgeria del Paquete Exprés, que no van acabar de prosperar. El 30 de març de 1991, els trens de
companyia Renfe feien per última vegada el servei postal de correus, una dels serveis que el ferrocarril havia
fet pràcticament des dels seus inicis. Aquest servei passaria a ser assumit directament per la mateixa companyia de Correus a través del transport per carretera.
El 1980, poc després de la celebració del centenari
d’obertura de la línia, es tancava els 9 km de la línia
entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, amb l’argument del mal estat de la via. D’aquesta manera Ripoll
deixava de ser una estació de bifurcació, la línia de Sant
Joan de les Abadesses desapareixia, i quedava només en
servei la línia de Barcelona a Puigcerdà..
A principis del anys vuitanta el creixent dèficit de
l’empresa pública ferroviària, va fomentar el tancament
de les línies més deficitàries de la xarxa. Amb el conveni que Renfe va signar amb l’Estat, Contrato-Programa
Estado-RENFE (1984-1986), es van designar 37 línies
per a la seva possible clausura. Entre aquestes 37 línies,
amb més de 3.000 km de via, hi havia la línia de
Barcelona a Puigcerdà. Aquell mateix any es van tancar
moltes d’aquestes línies, però sortosament la nostra línia
es va poder salvar gràcies a les pressions dels ajuntaments i la Generalitat. Al llarg d’aquest darrers vint
anys, sovint ha planejat la sombra del tancament sobre
la línia, i sovint s’han organitzat coordinadores i movilitzacions per evitar-ho.
En els darrers anys de la dècada dels vuitanta i inicis dels noranta, Renfe va intentar fer circular alguns
combois per oferir un servei de més qualitat a la línia.
El Talgo articulat, que va circular entre 1987 i 1992, i el
tren Pullman, que ho va fer durant uns mesos de 1988,
però la iniciativa no va prosperar per les males condicions de la via.
A partir del 1990, Renfe va modificar la seva estructura interna substituint l’antiga divisió geogràfica per
una nova estructura basada en criteris comercial, les
anomenades Àrees de Negoci (trens de rodalies, i trens
regionals). Aquest fet va repercutir en una millora de la
gestió de la línia, si bé aquesta divisió va ser mal vista

per una part dels usuaris, per la creença que podia tractar-se d’un pas per tancar la línia per sobre de Vic.
Més recentment, el ministeri de Foment ha decidit
separar la gestió de les infraestructures respecte a la gestió de l’exploració de les línies, amb la creació dels Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), completament independent de Renfe. Aquest fet ve condicionat per la
futura liberalització del mercat ferroviari, segons les
directrius de la Unió Europea, on les empreses privades
podran entrar a operar per la xarxa fèrria.
Darrerament, el GIF ha actuat a la línia amb una
important inversió i ha permès la millora de la via entre
Vic i Borgonyà, durant el 2002. A partir del mes d’agost
d’aquest 2004, començarà la segona part amb la millora
de la línia entre Borgonyà i Ripoll. Aquestes obres han
consistit en el canvi de rails, travesses, el blast i la catenària, amb la particularitat que les noves travesses instal·lades estan preparades per poder adaptar-se a l’ample de via europeu, que té una separació de 1,435 m
entre rails.

>> Fotografia de dos dels treballadors de l'empresa ferroviària
Caminos de Hierro del Norte de España, als anys trenta.
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6 >> ELS OFICIS DE FERROVIARIS
L’ofici de ferroviari que tradicionalment s’ha associat al gènere masculí, sovint s’ha transmès de pares a
fills. La família constituïa en molts dels casos, la primera escola d’aprenentatge de l’ofici, i els fills acabaven
seguint els passos dels seus progenitors.
Dins del món ferroviari hi havia diferents tasques
especialitzades que calia realitzar, i per tant hi havia diferents feines i categories laborals dins de les companyies
del ferrocarril. Entre les tasques hi havia la de conduir
les locomotores, la de revisor, la de fer el canvi d’agulles, reparar la maquinària, carregar i descarregar els
trens de mercaderies, vendre els bitllets i fer el manteniment de les instal·lacions, entre d’altres. Algunes d’aquestes tasques s’han anat modificant o fins i tot desapareixent amb el pas del temps, com a conseqüència de
la modernització i la introducció de millores tecnològiques en el món ferroviari.

>> Grup d'estibadors al moll de càrrega de l'estació de ferrocarrils
de Torelló. Els estibadors treballaven per l'empresa del ferrocarril
o bé eren mossos de les agències de transport que carregaven i
descarregaven les mercaderies per tal de portar-les allà on
haguessin d'anar.

>> Treballadors de la companyia Renfe i de l'agència de
transports de La Comarcal, a l'andana de càrrega, a sobre d'uns
vagons de mercaderies, pels volts de l'any 1950.
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Antigament, a Torelló hi havia un grup de treballadors associats directament a la gestió i al funcionament
de l’estació, i una brigada d’obres i serveis que s’encarregava del manteniment de les infraestructures viàries.
Des de l’electrificació de la línia, a Vic es va crear una
tercera brigada encarregada del manteniment del subministrament elèctric.
Dins del grup de persones que treballaven directament a l’estació de la vila hi havia diferents feines:
El cap d’estació era el màxim responsable de la
companyia a l’estació. Més enllà d’aquesta responsabilitat les tasques que desenvolupava eren les mateixes que
la dels factors. Generalment el cap d’estació vivia al
segon pis de l’edifici de l’estació.
Els factors eren els treballadors que feien les tasques de despatxar bitllets, gestió de les mercaderies i
donar les entrades i sortides als combois. Actualment,
els factors i el cap d’estació, són els únics treballadors de
la companyia que treballen a Torelló.
Els mossos d’agulles, que avui ja no existeixen,
eren els encarregats d’efectuar els canvis d’agulles, es a
dir, de moure el mecanisme perquè entressin els trens
per les diferents vies de l’estació.
Els mossos d’estació, s’encarregaven de la vigilància de l’estació. Actualment, aquest càrrec no existeix i
la vigilància de les instal·lacions ferroviàries la fan
empreses subcontractades.
Els estibadors, eren els encarregats de carregar i
descarregar els vagons de mercaderies que diàriament
arribaven a l’estació de Torelló. En la majoria de casos,
aquests treballadors no treballaven directament per la
companyia ferroviària, sinó que ho feien per l’empresa
subcontractada per la distribució de mercaderies.
Durant molts anys La Comarcal va ser l’empresa encarregada de fer la distribució de les mercaderies que arribaven a l’estació de Torelló, i des de mitjans dels anys
seixanta, se’n va fer càrrec l’empresa Transports Peix.
Amb la desaparició del transport de mercaderies, varen
desaparèixer també els estibadors.
Antigament, des de la construcció del ferrocarril, a
cada estació hi havia la figura del telegrafista. La comunicació entre les diferents estacions es feia mitjançant
aquest sistema, i les estacions de la companyia del ferrocarril també donaven servei de telègraf a les poblacions.
Tot i la introducció del telèfon, a Torelló es va instal·lar
el primer a l’any 1912, la comunicació telegràfica va
continuar funcionant durant alguns anys.
Dins de la brigada d’obres i serveis feien diverses
feines de manteniment del blast, les travesses i els carrils
de la via, però també s’encarregaven de fer funcionar els
passos a nivell amb barreres.

Els guardabarreres eren els encarregats d’apujar i
abaixar les barreres cada cop que passava un tren per un
pas a nivell que disposava d’aquest sistema, i que generalment estaven situats en les vies de més trànsit. Als
voltants de Torelló hi havia passos a nivell amb barrera
a la Miranda, a la carretera de Manlleu, i al camí que travessava la via a prop de l’estació. Al costat de cada pas
a nivell amb barrera hi havia una petita caseta, on s’hi
guardaven els aparells d’avís i que el treballador utilitzava per resguardar-se de la pluja o del fred. A finals dels
anys vuitanta, els sistemes de control electrònics van
substituir els guardabarreres, i aquesta funció específica
dins de l’ofici de ferroviari va desaparèixer.
També hem de tenir en compte que a la companyia
hi treballava el personal mòbil, conductors i revisors
que passaven diàriament per la via, però que no vivien a
Torelló, sinó que ho feien en les poblacions on acabaven els trajectes, com Barcelona, San Joan o Puigcerdà.
Durant el primer terç del segle XX hi havia una vintena de persones que treballaven directament a l’estació
de Torelló. Molts d’ells vivien a prop de l’estació, a la
mateixa estació, a Cabrerises, a l’avinguda de l’Estació
(actualment Rafael de Casanoves), o la Les Escaletes
(passatge de Mn. Sabaté). Dels anys setanta ençà, el
nombre de treballadors de la companyia ferroviària ha
anat disminuint, especialment per la desaparició del
transport de mercaderies i per la mecanització del món
ferroviari.
Al voltant del ferrocarril també hi havia un petit
grup de persones que en vivien indirectament, oficis
com el de “recader”, que utilitzaven el tren per portar
els seus paquets i fer els seus encàrrecs a la capital. Fins
i tot, en el passat hi havia un vagó on s’ajuntaven els
“recaders” dels diferents pobles que es dirigien cap a
Barcelona. Els taxistes també tenien força feina a la sortida de l’estació on recollien a passatgers que es dirigien
a llocs apartats, especialment a les colònies industrials.
Durant els anys seixanta i setanta, les persones que
gestionaven la cantina de l’estació, també es van encarregar de fer anar les barreres del pas a nivell del camí
que hi havia al costat nord de l’estació, fins que aquest
va ser substituït a mitjans dels anys setanta amb la construcció del pont de l’avinguda del Castell.

>> Vista del costat nord del pont que creua la via en direcció a la
casa de la Campaneria. (SMC)

>> >> Vista del costat sud del pont que creua la via en direcció a
la casa de pagès de can Pesseta. (SMC)

7 >> EL PATRIMONI INDUSTRIAL
DEL FERROCARRIL
El ferrocarril ha deixat una forta empremta en el
territori, la construcció del traçat viari va provocar en el
seu dia un fort impacte paisatgístic en el nostre entorn,
trinxeres i terraplens van modificar la seva fisonomia
verge com no havia passat mai fins aleshores, deixant
gravades les primeres cicatrius de la modernitat. Avui en
dia, aquestes modificacions formen part de la imatge
del territori, com les arrugues a la pell, aquestes senyals
ens parlen de la nostra pròpia història.
Més enllà d’aquestes ferides a la terra, la construcció de les línies del ferrocarril també va comportar la
construcció de nombrosos elements d’enginyeria civil
com ponts, túnels, terraplens i diversos edificis destinats
al bon funcionament del transport ferroviari. També es
van introduir un bon nombre de màquines i aparells
diversos, així com una sèrie de coneixements tècnics i
costums. Aquests elements que s’han anat modificant al
llarg del temps, i en molts casos han anat desapareixent,
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>> Imatges de l’estació de Torelló a principis del segle XX on s’hi
pot veure arribant un tren de vapor.

constitueixen avui un important llegat patrimonial testimoni de la industrialització del país, tot i que sovint no
se’ls dedica l’atenció que es mereixen. Podríem dir que
es tracta d’un patrimoni en brut, potencialment molt ric,
però que cal posar en valor, mitjançant la seva conservació, el seu estudi i la seva difusió. Actualment a
Catalunya existeix el Museu del Ferrocarril de Vilanova
i la Geltrú, que està integrat dins de la Xarxa de Museus
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i que vetlla pel
patrimoni ferroviari de Catalunya. Però per dur aquesta
tasca a bon port cal que entre tots plegats en prenguem
consciència.
La composició del patrimoni ferroviari el podríem
dividir en tres grups: els béns immobles (edificis i construccions en general), els béns mobles (maquinària,
rètols, fotografies i tota mena d’objectes i aparells), i fins
i tot podríem parlar d’un grup de béns immaterials, que
seria el conjunt de coneixements, experiències i costums
que les persones en general, i els ferroviaris en concret,
tenim al voltant del món del ferrocarril.
Dins dels béns patrimonials immobles podríem
considerar tots aquells edificis i elements de l’obra
pública, que han estat construïts al voltant del ferrocarril.
A Torelló encara es conserven molts d’aquests elements arquitectònics del patrimoni ferroviari, si bé en
els darrers anys se n’han destruït molts sense que ningú
s’hagi pres ni tan sols la molèstia de documentar aquests
elements. Seria convenient que la resta d’elements que
encara es conserven fossin com a mínim documentats,
i en cas d’haver-se de destruir també seria interessant
que es discutís públicament el seu destí.
Actualment podríem considerar com a part d’aquest patrimoni immoble, l’edifici de l’estació, la seva
marquesina amb estructura metàl·lica, el pont sobre el
riu Ges o els ponts sobre les vies dels camins que la
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>> Detall del capitell de la columna de ferro colat de l'estructura
metàl·lica de la marquesina de l'estació de tren de Torelló. (SMC)

>> Motlle de maó de carril de 4 cm de gruix provinent de l'antiga
teularia Morató. (SMC)

creuen (els ponts de la Campaneria, i el de can Pesseta).
Si ens fixem en les estacions de l’actual línia ferroviària, per posar un exemple molt visible i evident, veurem com gairebé tots els edificis són iguals. Aquestes
similituds responen a la implantació de tres models d’edificis que es repeteixen al llarg de l’antiga línia de Sant
Joan de les Abadesses, en funció de la categoria que es
va assignar a cada una de les parades en el moment de
la planificació del traçat. Aquest fet el podem observar
concretament en les estació construïdes originalment
entre el tram de Les Franqueses a Sant Joan, on hi trobem tres models d’edificis que corresponen a tres categories diferents d’estació, que segueixen una mateixa
línia constructiva. D’estacions de primera categoria trobem la de Ripoll; de les de segona, trobem les de Torelló
i Manlleu, i de les de tercera categoria serien les de
Centelles, La Garriga o Les Franqueses. Amb el pas del
temps algunes de les estacions de la línia han sofert
modificacions que fan difícils d’encaixar en aquests

>> Cartell de forja amb el nom de la vila de Torelló que actualment encara es troba a l'estació. (SMC)

>> Placa de l'Instituto Geográfico Nacional situada a l'estació de
Torelló, on s'indica l'alçada d'aquell punt respecta el nivell del mar.
(AFST)

models. Un cas singular és la de l’actual estació de Vic
que no és l’edifici que es va construir originalment, sinó
que va ser aixecat el 1910, quan la línia era explotada per
la Companyia del Norte, i com es pot comprovar correspon a un altre model constructiu sorgit del despatx dels
enginyers de la nova companyia (AGUILAR; 1995, 83).
Per un altre costat podem veure com les estacions de la
línia de Ripoll a la Tor de Querol responen també a un
altre model constructiu, ja que van ser construïdes gairebé quatre dècades més tard, entre 1919 i 1929 per la
Companyia del Nord. Un cas similar seria el de l’estació
de Borgonyà, construïda entorn de 1910, tampoc no
encaixa amb aquests models i presenta alguns elements
diferents.
Aquesta planificació va néixer de la necessitat de
quantificar els costos de construcció. La seriació que no
només es repeteix en les estacions, sinó que també la
trobem en els ponts, les casetes dels passos a nivell, els
molls i tota la resta d’elements constructius, va ser pla-

>> Grup d'operaris de la companyia ferroviària treballant en unes
obres de millora del pont metàl·lic que creua la carretera de Sant
Pere. Aquest pont va ser construït el 1930 i el passat 2003 va
ser canviat. (AFST)

nificada de forma estàndard per l’equip d’enginyers de
la companyia ferroviària. Aquest modus operandi va ser
una forma d’actuació completament revolucionària en
el seu moment, i des d’aleshores ha esdevingut un costum del tot extès en aquest i altres camps de la indústria, una evidència més de la industrialització i de l’entrada a la modernitat.
La utilització de l’obra cuita i elements arquitectònics de ferro colat, en detriment d’alguns materials de
l’arquitectura tradicional com els carreus de pedra, les
parets de tàpia i la fusta, així com l’adopció de mesures
estàndards en els elements constructius, van fer canviar
per complet l’aspecte d’aquests nous edificis i van constituir un nou model arquitectònic que podríem anomenar arquitectura industrial, amb una fisonomia molt
característica que s’extendria en la construcció de fàbriques i habitatges.
Com a anècdota d’aquesta estandarització dels
materials, trobem el cas dels maons utilitzats en la construcció d’elements ferroviaris. Dins de la varietat de
peces d’obra cuita que es produïen tradicionalment a
Torelló i rodalies, hi havia els maons que tenien un gruix
de 3 cm, i els toxos que tenien un gruix de 5 cm. La
companyia del ferrocarril, però, utilitzava maons de 4
cm de gruix per a les seves construccions. Dins del
repertori dels motlles de la producció d’obra cuita de les
teularies de Torelló hi havia un model anomenat maó
del carril, que tenia un gruix de 4 cm, i era utilitzat principalment per la producció de maons d’aquestes característiques, sempre per encàrrec de la companyia ferroviària.
Dins dels elements immobles que han estat destruïts podríem parlar de les casetes dels lavabos i de la
cantina, que havien estat construïts conjuntament amb
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l’estació, i que responien a un mateix estil; o la caseta de
la brigada d’obres i serveis, la caseta del grup electrogen, de construcció més moderna. Recentment també
s’ha destruït el moll de càrregues, el 1997; i el passat
2003, es va canviar el pont metàl·lic de la carretera de
Sant Pere i es va destruir el pont del camí de Martorell,
per les obres de l’eix Transversal. La llista es podria
ampliar amb altres elements com les casetes dels passos
a nivell, entre d’altres.
El pont de ferro que travessava la carretera de Sant
Pere de Torelló, que el passat 2003 va ser substituït per
un pont de formigó, havia estat construït el 1930 per
una empresa siderúrgica de Bilbao anomenada Babcock
and Wilco.
Pel que fa als béns mobles són molt més difícils de
visualitzar si no estem molt introduïts en el món ferroviari. Dins d’aquest grup hi podem incloure, les antigues locomotores i vagons, les grues de càrrega, els
anclatges dels canvis d’agulla, la indumentària dels treballadors, els accessoris i les eines dels ferroviaris, i
diversos elements de la senyalística ferroviària, com són
algunes de les fites de pedra que indicaven l’antic quilometratge de la línia, les plaques de l’Instituto Geográfico
Nacional amb l’altitud respecte el nivell del mar, i els cartells de forja o ceràmics amb els noms de cada estació.
Les característiques dels béns mobles, fa que la seva
desaparició passi sovint desapercebuda als nostres ulls.
Aquests elements, tot i ser propietat de l’actual companyia de transport, formen part del nostre llegat patrimonial, i com a mínim seria important poder-los documentar.
El darrer grup que conformaria el patrimoni ferroviari seria el dels béns immaterials. Aquí dins hi podríem incloure tot el coneixement tècnic de l’ofici, els costums al voltant del tren, les històries i llegendes relacionades, i en definitiva tot allò que no es tracta d’objectes
físics. Darrerament alguns estudis antropològics i d’història oral han començat a treballar en aquest àmbit, en
diferents llocs de la geografia. A nivell de la nostra localitat, no s’ha fet cap estudi d’aquest caire i sens dubte
seria interessant i enriquidor
En resum creiem que seria urgent fer un treball de
recerca i documentació del patrimoni ferroviari moble,

immoble i immaterial, existent i desaparegut de la nostra vila, abans no s’esborri de la memòria col·lectiva.
Aquest patrimoni, constitueix per si mateix un conjunt
de considerable importància, i posat en relació amb la
industrialització de la Vall, pren un paper destacat. Els
elements hi són i encara som a temps de salvar-los de
l’oblit, només els hi hem de donar la paraula i de ben
segur que ens podran explicar moltes coses que ens
enriquiran a tots.

8 >> EL FUTUR DE LA LÍNIA
BARCELONA-PUIGCERDÀ

L’any 1984 es va parlar molt seriosament de tancar
la línia de tren de Barcelona a Puigcerdà, i de ben poc
que no va ser així. En els anys següents aquesta amenaça ha estat molt present en tots nosaltres. Només darrerament, la inversió que s’està fent en la millora de la via,
amb la renovació del material fix, ens donen certa tranquil·litat i ens fan pensar que la línia romandrà oberta
encara uns quants anys. Però cal que siguem ambiciosos
i anem una miqueta més enllà apostant decididament
pel bon funcionament de la línia, i només una forta
inversió que passa indubtablement per desdoblar la via,
pot ser una autèntica millora que n’asseguri el futur. No
pot ser que 125 anys després d’obrir la línia avui es trigui pràcticament el mateix temps en anar de Torelló a
Barcelona que quan la línia es va construir.
En el món en que vivim, on cada vegada té més
importància la mobilitat de les persones i el desplaçament de mercaderies, el tren com a mitjà de transport
públic és indispensable per una vertebració equilibrada
del territori i un desenvolupament social just. Tot i la
forta inversió necessària per efectuar les millores a la
xarxa ferroviària, a la llarga, el tren resulta el mitjà de
transport més econòmic i més respectuós amb el medi,
per aconseguir un creixement sostenible.
Més enllà de les inversions en infraestructures, l’ampliació i racionalització dels trens de passatgers que passen diàriament per la via, i l’impuls del transport de
mercaderies, actualment inexistent de Manlleu a
Puigcerdà, ajudaria a millorar el servei i rendibilitzar la
infraestructura ferroviària.
La proposta d’aprofitar la via per crear
un servei de metro comarcal entre Vic i
Torelló, que el passat 2002 van fer el geòDades de viatgers de l'estació de Renfe de Torelló en els darrers anys:
graf Jaume Font i que va tenir el recolzaany 2001 viatgers que han pujat 77.876
viatgers que han baixat 78.032
any 2002* viatgers que han pujat 74.307
viatgers que han baixat 78.965
ment dels alcaldes de la comarca, podria
any 2003* viatgers que han pujat 72.942
viatgers que han baixat 76.288
ser una bona opció per millorar les comunicacions intercomarcals i una bona maneFont: Renfe
ra de treure el màxim rendiment a la
*Durant uns mesos la línia entre Vic i Borgonyà estava tallada per obres i el servei
infraestructura viària.
s'efectuava per carretera.
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En aquesta direcció apunten les directrius de la
Unió Europea, en política de transports i comunicacions, que aposten clarament pel desenvolupament
ferroviari com a mitjà de transport sostenible. La redacció del Llibre Blanc de la Comissió Europea La política
europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad,
adverteix de forma clara i contundent sobre la gravetat
de la problemàtica. Aquesta declaració de principis en
política de transports proposa revitalitzar el ferrocarril
com a sector estratègic, tant pel que fa al transport de
passatgers, com en el de mercaderies. La supressió de
“colls d’ampolla” i la creació d’una xarxa secundària,
han de servir per decongestionar els eixos principals del
transport ferroviari.
En aquest sentit, la línia Barcelona-Puigcerdà-La
Tor de Querol com a línia transfronterera podria, i hauria de jugar un paper destacat en les relacions comercials interestatals. Però, encara que sembli increïble, dins
l’esmentat llibre blanc de la Unió Europea s’ignora l’existència de la línia de Barcelona a Puigcerdà.
Recentment, la delegació comarcal de la Cambra de
Comerç de Barcelona ha presentat un estudi que indica
que en menys de vint anys la comarca d’Osona quedaria col·lapsada a nivell de comunicacions. Com a alternativa proposava com a solució el desdoblament de la
línia fèrria entre Barcelona i Torelló, la quadriplicació
del número de trens en servei, i la potenciació del transport de mercaderies per la línia d’entre el port de
Barcelona i la frontera amb l’Estat francès. Cal tenir en
compte que la línia de Puigcerdà escurça en cent quilòmetres el trajecte de Barcelona a París, respecte la línia
de Portbou.
La propera liberalització del mercat ferroviari,
segons les directrius de la Unió Europea, obren una
incògnita més sobre el futur de la línia. En aquest sentit, fa pocs dies la Generalitat de Catalunya ha proposat al Ministeri d’Obres Públiques gestionar conjuntament i de forma experimental el tram de línia de Ripoll
a Puigcerdà.

9 >> A MANERA DE CONCLUSIÓ
La invenció del ferrocarril va suposar una autèntica
revolució del transport que va ser vital per al desenvolupament econòmic del segle XIX i el primer terç del
segle XX. La primacia del tren en el transport terrestre
va ser innegable fins als anys vint, quan el perfeccionament de l’automòbil i la millora de la xarxa de carreteres van començar a fer-li ombra, fins acabar per superar-lo, tant en el transport de mercaderies, com en el
transport de persones en trajectes de curta i mitja distància. A partir d’aleshores, el ferrocarril va anar per-

dent pes específic fins a quedar relegat principalment al
transport de passatgers de grans trajectes, fins a l’actual
desenvolupament dels avions comercials. A Espanya, el
tren va tenir un bon moment durant la postguerra, com
a conseqüència de l’aïllament econòmic que es vivia.
Aquesta situació va acabar a finals dels anys cinquanta,
i especialment als seixanta quan l’automòbil es va generalitzar entre la població com un producte de consum.
Arrel de la crisi del petroli de 1973, el tren va tornar
a revifar lleugerament, tant en el transport de mercaderies com en el de viatgers de llargues distàncies. Però en
els anys següents es va continuar potenciant la xarxa
viària en detriment del ferrocarril i l’amenaça del tancament d’algunes línies que no eren rentables econòmicament van posar la línia de Barcelona a Puigcerdà en
qüestió. Actualment, el nou encariment del petroli i
especialment la saturació de la xarxa de carreteres,
donen de nou arguments per al desenvolupament del
ferrocarril, que disposa d’una nova oportunitat per
jugar un paper clau en el desenvolupament de la nostre
societat.
Com hem pogut veure al llarg d’aquestes ratlles l’arribada del tren a Torelló i a la Vall del Ges per extensió, va suposar l’inici d’unes profundes transformacions
socioeconòmiques que van marcar el canvi d’una societat tradicional cap a una societat moderna i industrial.
L'explotació de les mines de carbó de Sant Joan de les
Abadesses, raó per la qual s'havia construït la línia del
ferrocarril va resultar un fracàs, però malgrat això, la
connexió ferroviària va suposar un element clau per al
desenvolupament de la zona, gràcies al trencament de
l’aïllament geogràfic de la comarca. L’arribada del tren
va transformar el sector agrari, i va donar un fort impuls
al desenvolupament industrial, millorant les comunicacions i dinamitzant el comerç.
En un món cada vegada més globalitzat on la mobilitat de les persones i els béns de consum tenen cada
vegada més importància, el tren pot hi ha de jugar un
paper protagonista en aquest sentit. I perquè realment
sigui així, cal que la societat es mobilitzi i aposti decididament pel desenvolupament ferroviari com a mitjà per
garantir un creixement sostenible i el màxim de respectuós amb el medi ambient. A nivell local no ens podem
permetre el luxe de quedar-nos sense connexió ferroviària, o que continui funcionant a mig gas com fins ara.
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