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L'ús de la máquina de vapor també es va fer evident en el món
deIs transports. El cas que aquí tractem, el Pla de Barcelona, mostra el
vapor com la forca motriu que servirá per a comunicar la ciutat amb els
pobles veins.

Les noves necessitats de transport d'aquestes zones es van veure
sustentades per la creació de xarxes de ferrocarril i també línies tram-
viaries. Aquestes últimes, per raons de distancia i de la seva rendibili-
tat, no podran ser mantingudes amb tracció animal com les que fun-
cionaven dintre de I'arnbit de la ciutat. De la mateixa manera, la
tracció a vapor s'hagué d'encarar a la prohibició expressa per part de
l'Ajuntament de Barcelona de fer circular aquest tipus de maquinaria
pel nucli urbá,
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El tramvia de vapor va incidir en aquest procés, bo i relacionant
zones d'eixarnple i zones de suburbanització de la mateíxa ciutat. En
el primer cas, el tramvia esdevingué un element de diferenciació so-
cial -el preu del bitllet era massa elevat per a la classe obrera- i no-
més permetia que la burgesia accedís als seus llocs d'estiueig. A la
llarga, aquests es convertiren en residencies permanents en molts ca-
sos i aixo facilita la consolidació urbanística deis pobles del Pla afec-
tats (Sarria, Sant Gervasi de Cassoles i Harta). En el segon cas, no va
actuar com a vertebrador del nou urbanisme deis pobles (Sant Andreu
de Palomar, Poblenou, Sant Martí de Provencals i Badalona), sinó úni-
cament com a precedent de vies de comunicació que posteriorment
seran emprades.

En aquest context sorgeix la figura de l'empresari, que s'ernbarca en
la creació de les diverses línies, en certs casos recolzat pels propietaris
deis terrenys per on havien de passar aquestes. La manca de planificació
i de capital, pero, fará que moltes presentin dificultats economíques al
cap de pocs anys de gestió, reflectídes en la multitud de .queixes, acci-
dents i denuncies per la mala qualitat del servei i per l'estat de les vies i
de la maquinaria ernprada.

En aquest sentit volern presentar, en tant que ens sigui possible,
un mostreig del pare mobil que les diverses línies utilitzar n. El trebal!
també reflectira altres elements d'arqueologia industrial, com ara obres
públiques, ponts, vies, estacions i altres elements, localitzats gracíes a
la recerca d'arxiu i a la revisió de la bibliografía existent, nombrosa
p ro dispersa.



1. La línia de Barcelona a Sant Andreu
de Palomar

Les primeres notícies ens porten a l'industríal metallúrgíc Aleix Sou-
jol i Manite, que ja havia participar en altres projectes tramviaris a Barcelo-
na.' El mes de juliol de 1870 va presentar un pla de comunicació de tota
la ciutat mitjancant una xarxa de tramvies. Una de les línies projectades
anava des del Portal de l'Angel fins a Sant Andreu de Palomar.' Basant-se
en aquesta idea inicial, el 27 de juny de 1871 la secció de tramvies de Fo-
mento escríu als ajuntarnents afectats sobre una petició de Soujol de con-
cessió de la línia tramviária Sants-Hostafrancs-Barcelona-Clot-Sant Andreu.
Aquesta li sera concedida el 31 de juliol de 1872 pel Govern Civil. Gaire-
bé un any després, al maig de 1873 es constituía la Sociedad Tram-vias de
Barcelona a Sans y Barcelona y San Andrés de Palomar. La concessió va
plantejar un problema de cornpetencies entre l'Ajuntament i el Govern Ci-
vil, perque únicament el primer la podia autoritzar. Aquest enfrontament
va comportar l'aturada de les obres del tram cap a Sants. A resultes d'aixo
s'hagué de plantejar de nou el trajecte, i es modifica el que es feia per l'in-
terior de la ciutat. Les díficultats de posar en contacte els dos trarns va su-
posar, el 2 de juny de 1876, la venda a Soujol del que anava de la placa
de Catalunya a Sant Andreu arnés d'un projecte fallit de tramvia fins a Ba-
dalona. Aquest fet va determinar la fi de la globalitat de la línia establerta
en la concessió, i s'inicia una gestió separada, consolidada amb la creació
de S.A. Tranvía de Barcelona al Clot y San Andrés.

Al cap de poc temps va cornencar la seva construcció. La llarga
distancia i les dificultats del recorregut van fer que Soujol demanés el
canvi de tracció el 12 de desembre de 1877 de manera oficial."

El 19 de desembre de 1877 es va inaugurar, després de les proves
preliminars (lO de setembre de 1877) i oficials 01 d'octubre de 1877).

La via només va funcionar fins al Clot els tres primers anys, i no
sera fins el 18 d'octubre de 1880 que s'establira una sola via cap a Sant
Andreu. Aquesta línia, considerada com una de les més consolidades
del Pla, funciona fins 1'1 de setembre de 1902.

1.1 . Trajecte, parad es i cotxeres

El trajecte mesurava 4 km 560 m, partía del final del carrer Trafalgar,
a tocar amb el passeig de Sant joan/Lluís Companys, s'enfilava per la car-
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retera de Ribes i arribava a la placa de les Glories, lIavors planifica 1;1

com nus distribuidor encara que sense urbanitzar. Despré prenia el '~Ir

rer del Clot i continuava per la carretera de Sant Martí i Sant Andreu (~I("

tuals carrers de la Sagrera i Gran de Sant Andreu) fins a I'alcada de l'ac
tual Abat Odó, ju t quan es travessava el torrent de Canyadó o Parall ' la,

Respecte a les parades, trobem documentat un baixador, al final d '1
carrer Trafalgar, com a inici del trajecte; un altre a la placa del Mercar, :d
Clot, i l'última, ja a Sant Andreu, on finalitzava el recorregut.

Pel que fa a les cotxeres, les trobem situades a la fabrica textil de
Can Balsells (on avui hi ha el Centre Cívic) a tocar del passeig de Santa
Eulalia (actual passeig de Fabra i Puig).

1I 1.2. Maquinaria

Les primeres experiencies de maquines de vapor aplicades al tram-
via a Barcelona es van fer en aquesta línia.

En el moment de la inaguració, feta amb maquínes tipus sansfoycr
de vapor preescalfat, disposava o tenia encarregades 5 máquínes fabricn
des per l'empresa anglesa Meny Wather & Sons, que van ser entregad 's ;d
llarg de 1877. Aquestes serien numerades de 1'1 al 5. L'any següent, es V:111

adquirir 5 maquines més -del 6 al 10- a la mateixa empresa. Al juny 1,
1881 se n'encarregaren dues més, i també un -vagó-cup-, máquina qu ' 1':1
cilitava la neteja deIs rails de la pols deIs camins per on passaven. Aqucs
tes, numerades amb 1'11 i 12, entraren en servei l'any següent. El IHH,1
se'n van comprar dues més. Aquest mateix any, I'empresa tenia 15 loco
motores i 30 cotxes de passatgers. Al juliol es va fer la comanda de ducs
maquínes, ara a La Maquinista Terrestre y Marítima, amb numeració I() i
17. Aquestes van ser entregades al juliol i l'octubre de 1884.5

Pel que fa als cotxes, sabem que la seva capacitat era de 28 pcrso
nes. Eren vehicles de dos eixos i molt similars als emprats als ferro .arri!s
de via estreta, amb banc adossat a la paret i plata formes extremes.

1.3. Obres públiques

Per una banda, cal destacar l'eixamplarnent del pont qu sUI 'nl\l:1

el Rec Comtal, obra concedida pel febrer de 1877. Malgrat una scrtc Iv
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retards sobre el termini previst, va ser acabada pel maig d'aquell any.
Aquesta millorava l'encreuament del carrer de la Sagrera amb el camí
cap a Horta.

L'altra obra va ser la construcció del pont sobre la riera d'Horta, si-
tuat a l'altura del carrer de la Sagrera amb el desaparegut calTer de Casa-
noves (proper a l'actual carrer Rovira i Virgili). Aquest pont, a causa de
l'estretor del lloc i pel problema d'aixecament de rases de contenció de
les aigües, va plantejar nombroses queixes per part del veinatge, que a
la practica es transformaven en aturades de les obres o tancaments par-
cials per reformes. El permís va ser concedit el 12 de gener de 1877,
amb un pressupost de 1.000 ptes. EIs problemes tecnics vingueren per
la influencia negativa deIs rails sobre la llera de la riera i la manera com
afectava les cases. La primera aturada es va produir a l'abril de 1877, i
no es tornaria a reprendre la construcció fins el novembre d'aquell any.
El 1883, es realitzaren les obres de condicionament definitives.

port d'un important propietari de la zona, Francesc Xinxó i Martori, v '1'11:1
ble impulsor de la idea i que buscaria el recolzament d'altres pr 1 i '1:1rls.'

Aquest fet determina que les obres s'iniciessin a la prirn 'l'i:1 Iv
1882, i l'execució del projecte s'encarrega a l'enginyer Antonio 1 () 1'1'(),
A mitjan aquell any es constituí la sacietat El trarnvia de San jua ni,
Horta a La Sagrera. Les primeres proves daten del 15 de maig de J 88.\ 1
el servei queda inaugurat el 5 de juliol de 1883.

l'j

L'explotació del tramvia dura divuit anys, amb l'inevitable reguiizcll
d'accidents que evidenciaven la manca de manteniment de la via i ,1 l·
ficient estat de la maquinaria i del servei. Aixo va produir un s guil dv
canvis en la gestió de l'empresa, com la cessió per escriptura públi '~Id '
P. Pascual Herrero a Antonio Do.dero, el 2 d'agost de 1886. Aquest f '\ no
va ser posat en coneixement del Gavern, que ellO de juny de 18811 V:I

declarar il-Iegal la cessió. Aquesta decisió, juntament amb la mOI'L ti '
Pascual Herrero, va representar que la línia no. pogués ser cedida. 1':1l' '1
que ningú no es pogués fer carrec deis deutes amb l'Ajuntament d'l lortu
suposa l'abandanament de I'explotació. L'Ajuntament, per l'abril 1,
1889, convoca una subhasta pública deis béns de l'empresa, que V<I 1'1':1
cassar i resulta desestimada per improcedent per part del ConselJ d'I·:,~.
tat. En una segona subhasta, Antoni Camps Montañola adquirí prirn '1' ,1
material mobil i després els rails i l'estació d'Horta Aquest la cedí a Sou
jol, que l'explotaria amb tracció animal i sense autorització el 1892. !\ixi)
agreuja el desgavell de la línia, que cap al 1895 era insostenible, tal i vl
retorn de la tracció a vapor. L'any 1900 s'iniciaren el trarníts lega l...•1
constructius per a la futura línia de trarnvia electric,

L'estretor dels carrers per on passava el tramvia va influir en la
col·locació de la doble via. En un primer moment només trobem docu-
mentada doble via fins al Clot, i no sera fins el 1880 que aquesta s'esta-
blíra, conseqüencia molt probablement dels problemes arnb aquest pont.

2. La línia de la Sagrera a Horta

Les primeres dades sobre aquesta línia són de 1874, quan Salvador
Cuadros demana un permís per fer l'estudi d'un tramvia que aniria des
de Sant Andreu a Horta. Segons la premsa de l'epoca (El Vigilante, 1
d'octubre de 1876), es va presentar una altra sol' licitud d'un projecte des
de Barcelona a Horta. Tres anys més tard, el 8 de maig de 1879, Pere
Pascual Herrero va sol· licitar un permís per a la construcció d'un tramvia
que aniria de Sant Martí de Provencals a Horta.

2.1. Trajecte, parades i cotxeres

El 25 d'agost de 1880, Soujol va presentar un projecte de línia trarn-
viaria que aniria des de Sant Andreu fins a Horta." Aquest tenia el suport
d'importants propietaris de la zona, pero no fructificaría per falta de su-
port economic dels ajuntaments afectats.'

El trajecte era de 5 km 330 m i comencava a la cruilla del carr '1'ti '
la Sagrera amb el carrer d'Estébanez (actual Garcilaso). En dret de 1<1vla
del tren, el Ferrocarril del Norte, vora l'actual avinguda de la Meridiana,
es feia un transbord de 300 m fins a l'altre costat de la via per un 1':1.":1
nivell, motivat per la negativa del Ferrocarril al pas dels rails sobr ' 1:1vla
ferria.? El permís no va ser concedit fins el 1898, i possibilita la unió l'
les línies d'Horta i Sant Andreu.

L'adjudicació definitiva es va fer el 24 d'octubre de 1881, i explicitava
que s'hi havia d'utilitzar motor de vapor. El pressupost era de 119.000 ptes.
La concessió es va fer a favor de Pere Pascual Herrero, que gaudia del su-

A l'altre costar, els esperava un tramvia que iniciava el r COIT'gut ni
carrer d'Estébanez i agafava el Camí d'Horta a Barcelona (pass 'ig Iv
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Maragall) fins arribar a la placa del Progrés, llavors mercat d'Horta. Hern
de suposar que les estacions de la línia eren dues, encara que de la de
la Sagrera en desconeixem les característiques i la seva ubicació, proba-
blernent vora de Can Gaig. L'inici del recorregut es feia a Horta, en con-
cret a l'estació i cotxeres ubicades al lloc dit Hort d'en Marxant, al co-
mencarnent de l'actual carrer de Fulton. Fet per José Campuleras i
Antonio Dodero segons el projecte del 26 d'octubre de 1882, en aquest
edifici s'ubicaven també les oficines de l'empresa.

2.2. Maquinaria

En el moment de la inauguració, tenim notícia de la compra i l'ús
de dues rnaquínes Falcon, ja usades, que van portar des de Liverpool,
Ara bé, el document on es publiquen les condicions de la sub hasta de
les propietats de l'empresa, quan fa fallida el 1889, esmenta la presencia
de «tres locomotoras, una máquina de uaporfijo, ocho coches, tres vago-
nes, un cangrejo, una porción de railes ... ,,10 Quan Soujol va fer-se carrec
de la línia, el material emprat fou el de la de Sant Andreu.

2.3. Obres públiques

Entre aquestes hem de destacar la construcció d'un pont sobre la rie-
ra d'Horta, a l'altura de Can Tarantí (actual encreuament entre el passeig
de Maragall i el carrer del Tajo), per facilitar l'accés a l'estació." Igualment,
el projecte original esmentava la necessitat de deixar 1,20 m de distancia
des de l'exterior del rail com a vorera i 4 m d'amplada de carrero

3. La línia de Barcelona a Sarrio

El creixement dels nuclis de Sant Gervasi de Cassoles i de Sarria,
poblacions nascudes a partir de les cases d'estiueig de les classes benes-
tants de Barcelona, porta el tren de vapor fins a aquestes localitats."

Després de l'exit aconseguit pel tren de vapor Barcelona-Mataró el
1847, l'any 1851 es presentaren els primers projectes per a l'adjudicació
de les obres de construcció d'una línia de ferrocarril directa entre Pe-
dralbes i Barcelona, Així, coneixem els projectes de Francesc Puig i Sa-
torras (12 de setembre de 1851) i d'Eduard Domínguez (20 de setembre

320

de 1851). Aquell mate ix any, pero, ja es consideraven alt1:es prope sI '1'1

per allargar la línia, fent-la passar pels municipis de Gracia i Sant 'I"V~I-

si Iins arribar a Sarria. Aquestes serie n la dels senyors Torrens i Fubias I
la del senyor joan Soler, que la concebia com a primer pas per fer arri-
bar el tren fins al Valles.

El dia 24 de setembre de 1852 es dona la concessió de forma provi-
sional a Eduard Domínguez, pero el seu projecte no es porta a ten 'i
l'any següent se'n presentaren altres.

Des del 1853 i fins que es pren la resolució de la construcció el '1
tramvia de vapor, inaugurat deu anys després, es van fer servir corn a
transport les anomenades tartanas o coches ómnibus (los gabachos) qu '
arribaven fins a la Rambla dels Estudis (al costat de l'església de 1 '1-

lern). Mentrestant, els trarnits per a la construcció del tren de Sa rri~
no es van aturar. Així, el 17 de desembre de 1852, la Junta Consultiva
d'Obres es reuní per valorar els projectes dels promotors Lluís Simon i
Peray i Pere Dublé. El primer considerava la construcció d'un ferrocarril
(arnb via d'1,672 m) que uniria Barcelona-Gracia-Sant Gervasi-Sarriá,
mentre que el segon proposava l'establiment de rnaquínes de vapor, ri-
xes segons un pla inclinat, que arrossegarien els cotxes dels viatgers p '1'

mitja d'un cable." Finalment, el 22 de juny de 1855 s'escollí el project '
del senyor Simon després de les modificacions pertinents, fetes seguint
les indicacions del Ministeri,

Tenim notícia de 1'11 de juliol de 1856 del material que havia el '
formar part de la línia. 14

El 2 de gener de 1857 s'inauguraren les obres del ferrocarril als a1"0-
res de Sarriá.

S'instituí la Compañía p.e. de Barcelona, en Sarriá ellO d'octubr .
de 1858, amb Simon com a primer accionista i un capital de 12 rniliot ,.,
de rals, dividit en 6.000 accions de 2,000 rals cadascuna. El 7 de juliol l'
1859 van ser aprovats els seu s estatuts.

Aquell mateix any, el 7 de juny, en aprovar-se el Pla Cerda de
I'Eíxample, el tren de Sarria s'hagué de replantejar el seu recorregul 'n,
tre Barcelona i Gracia. El 26 de juliol s'obtingué I'autoritzacíó per <1 1:1
continuació de les obres i el 6 d'octubre es dona per enllestit el uum
Gracia -Sarria.
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El 1860, les obres van ser novament aturades a causa del retard en
la seva aprovació per part del Govern, que havia de decidir entre les so-
lucions presentades per resoldre el tram inicial del recorregut: per da-
vant de l'estació de la línia de Martorell, paral·lela al passeig de Gracia,
o per l'actual calTer de Balmes. D'entre els dos projectes, finalment es va
escollir el segon (Reial Ordre de 3 de juny de 1861).

Vagons de viatgers, autoritats i mercaderies

Classe Serie Subserie Tipus Lloc Any Capacitat

la
la
la

la i 2a
2a
2a

2a i 3a
2a i 3a

3a
3a
3a

Al final de 1862, gairebé tota la línia era construida, de manera que
al principi de l'any següent el batlle de Barcelona, el senyor Joan Madre-
many, comunica a Sarria que els barris de Sant Gervasi de Cassoles i Bar-
celona quedaven a partir d'aleshores comunicats gracies al «carril de foc-.

La inauguració del servei se celebra, el 23 de juny de 1863, a l'esta-
ció de Sarria amb una gran cerimonía oficial, i I'enderna queda obert al
público Aquest primer dia deu mil persones en feren ús, circulant trenta-
tres trens en cada sentit, amb vagons de tres classes. A la inauguració ja
funcionaven les estacions de Gracia i de Sant Gervasi, amb un trajecte
que aniria des deis carrers Balmes-Rosselló a I'estació de Gracia, prop
de la Travessera, carrer d'Alfons XII (abans Sant josep) i Camí de Sarria
(després del carrer Carril o Via Augusta)."

A
A
A

AB
B
B

BC
BC
C
C
C

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
D

A-1 a 6
A7
A-8

AB-l a 3
Bl-4

Bl a 11
BC 1-3
BC 1-2
C 1-4
C 5-9

C 10-13
CD 1-4
CD 5-6
CD 7-8
CD 9-12
CD 13-14

CD 1-2
CD 4 i 8

D 1-4

Viatgers
Viatgers

Autoritats
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Viatgers
Cotxe-fre
Cotxe-fre

Mixtos
Mixtos

Viatgers
Merc.

París
Sarria
Sarria

París
Sarria
Sarria
Sarria
Sarria
Sarria
Sarria
Sarriá
Sarria
M.C.F.
Sarria
Sarria
Sarria

1864
1862
1888

1862
1864
1862
1862
1862
1864
1865
1862
1864
1865
1886
1888
1889
1890

8V
24 S

3 Com.

4 Com.

2 Como
2 Com.
2 Como
2 Com.
2 Com.

10 V
5 Com.
3 Com.
5 Com.

6.000
6.500
7.00

6.500

6.000
6.000
6.000
7.000
7.000

7.600
7.000
7.000
7.000
4.500

3.1. Característiques técniques
El recorregut era de 4 km 720 m, amb una amplada de via d'1,6n

m. L'aplicació de la tracció animal o mecánica depenia de diversos r~I(,-

tors." Es feien a tracció animal el tram de la placa de Catalunya-Diago-
nal, per la via d'amplada normal. De fet la via estreta no passaria de I¡I

placa de Catalunya, cruílla Rambla-Pelai, a causa de la duplicitat de l' 'x-
plotació i del fet que entre la placa Catalunya i Universitat no era p '1"-

mesa la tracció a vapor (es projecta el seu canvi per a 1879). També 'r:¡
prohibida sobre el pont de Sarria, a Sant Gervasi.

Locomotores 16

Locomotora Lloc Caracter.TipusEmpresa Any

1-4
5-6
7-8
9-12

1863
1863
1866
1881

0-3-0T

Sharp & Stewart
ídem

André Koechlin
Sharp & Stewart

Manchester
Manchester
Mulhouse

Manchester

0-2-0ST

3.2. Els projectes d'ampliació del servei Barcelona-Sarrio.
Tramvies i tartanes

L'any 1874 es presentaren els projectes per a l'ampliació del servcl
Barcelona-Sarria:

- Lleó Guerrero projectava, al final de juliol de 1874, construir ('1
tramvia dit Barcelona, Sarriá y Pedralves. Aquest sortiria de la COII
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fluencía del carrer Nou arnb la Rambla, seria de via única i tindria 12
baixadors.

- De Foranda, Mestres, Carpinell i Casabona presentaren un projec-
te al novembre de 1874, que uniria el Pla de Palau amb Sarriá, passant
per Gracia i Sant Gervasi, arnb un tracat de doble vía."

- Benet Bardavio i Sancho proposa un servei que uniria la placa de
Catalunya amb Sarriá a través del passeig de Gracia, el carrer de Pro-
venca i el Camí de Sarria, amb un ramal cap a la Bonanova.

- Teodor Bergnes de las Casas pensa en una línia de circumval·lació,
passant per la dreta de l'Eixample, Gracia, Sant Gervasi, la Bonanova i
Sarria, o des d'aquí, per la carretera de Barcelona a través deis carrers
d'Aribau i de Pelai, tornar al punt de partida de la placa de Santa Anna.

El mes d'agost de 1876 fou aprovat el projecte de Bardavio pel Go-
vern Civil, el mes següent el de Bergnes i a I'octubre el de De Foranda.
Aquest últim obtingué la concessió per part del Consell Municipal de Bar-
celona (25 d'abril de 1877), i deis altres ajuntaments en diferents moments.

També es prolonga el servei des del carrer de Sant Iosep a la Bona-
nova el 18 d'abril de 1877. L'any següent s'inauguraren les estacions de
Tres Torres, Provenca i Muntaner," el tramvia de Sant Gervasi travessa el
Putxet pel carrer de Sant Felip (avui de Saragossa) i s'obrí una nova línia
de tartanes, el Pla de Palau-Sant Gervasi.

L'augment deis trams coberts pels trarnvíes i els cotxes ómnibus era
cada cop més gran. Així, el 1879 s'arribava a les Corts arnb tartana, se-
guint el recorregut deis carrers Aribau-Provenca-les Corts i, l'any se-
güent, era possible anar fins a la placa de Molina.

3.3. La fi del «carril de foc» de Sorrió.
Darreres modilicocions

El 1881, les tensions entre la Companyia i l'Ajuntament degudes a la
velocitat deis trens i al descarrilament d'un comboi que provoca la rnort
d'una persona al maig de 1882, van fer que l'Ajuntament, pocs die s des-
prés, prohibís l'ús de les maquínes de vapor al trarn del passeig de Gra-
cia, per on soIs feia un mes que circulaven.
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L'any 1884 es tornaren a fer modificacions als serveis. Així, '1 7 dv
rnarc va ser suprimit el trarn entre la placa de Catalunya i Sant ervusl I
es crea la nova línia entre l'e tació de Sant Gervasi i la placa de la 130i1:1
nova el dia 26 d'aquest mes. Més tard es va prolongar fins a la pla ,,~I(;:1

talunya.

3.4. L'electrificació del servei

El primer projecte d'electrificació, presentat pel senyor J. Dalrnuu.
és rebutjat l'any 1890 per períllós.> Cal esperar al 10 de seternbrc 1,
1902 per a veure el projecte definitiu del canvi de tracció." L'últim ir '11:1
vapor de Sarriá" circula el 1905 i la tracció eléctrica s'inaugurá el 16 dv
novembre del mateix any.

4. La línia de Barcelona a Badalona

Per Reial Ordre de 23 de novembre de 1876, fou atorgada la con
cessió per seixanta anys d'una línia tramviaria de tracció animal a l:3ad~1
lona al projecte deis senyors Roig, García y Compañía, que havia '1'1:11
presentat el 1874.

El 30 de novembre de 1876, Francisco Javier Campos va proposar :1
l'Ajuntament de Sant Martí la creació d'un tramvia des d'un lloc prop '1':t
la platja anomenat La Con chita (o Las Conchitas), passant pel carrer nL1111,
58 de I'Eixarnple fins a la carretera de Barcelona a Ribes, els carrers l~s('()

les i Sant Joan de Malta i la carretera a Franca, enllacant amb el tramvin
smentat més amunt. Aquest projecte, que no es va dur a terme, posaria

en contacte les carreteres de Ribes i Mataró amb el Poblenou p runa via
intermedia entre els carrers de Sant joan, Sant Pere i la riera d'Horta.

La primera notícia que en tenim, és l'autorització de 20 de marc Iv
1873 de l'alcalde de Sant Martí al senyor Francesc Puig per verificar 'I.~
seus estudis sobre un tramvia que havia d'arribar a Badalona.

La concessió explicitava la utilització de la tracció animal i '1 s '11

pas per una via d'un metre d'amplada. El projecte per a l'explot.u-lú
fou concedit a Albert de Quintana el 26 de febrer de l'any scgü 'ni, vi
qual va sol· licitar el canvi de tracció ates que els 9,5 km de rccorr '1-\111

des de la placa de l'Angel a Badalona eren excessius per a un tramvlu
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de cavalls. El tramvia era arrossegat per una máquina del tipus sans fo-
yer o d'aire comprimit (sistema Mékarski), emprade llavors a París.
D'un moment anterior a l'inici de les obres, tenim la noticia del 5 de
gener de 1877, segons la qual l'Ajuntament de Barcelona exposava la
impossibilitat d'establir una doble via al Saló de Sant joan, per raó de
la seva estretor.

Amb data d'l de maig de 1879, el batlle de Barcelona autoritza la
construcció d'una segona via entre Barcelona i Sant Martí, de sistema
Loubat pel que fa als rails, a més de la substitució del motor de sang pel
de vapor (amb les rnateixes condicions que el de Sant Andreu). Així rna-
teix, el document reflectia les dificultats de les obres al centre de Barce-
lona, que obligaren a prorrogar el permís deIs trebal!s durant divuit mesos.

Després d'iniciades les obres l'any 1881, 1'1 de novembre de 1883
s'inaugura el tram del municipi de Sant Martí de Provencals al Saló de
Sant joan de Barcelona.

Aprovada per la Reial Ordre de 7 de marc de 1883, la concessió ha-
via estat traspassada aFerran Guil!én, que fundaria aquell rnateix any la
Compañía Anónima de Tranvías de Vapor de Barcelona y el Litoral.
Aquest va renunciar al tram del carrer de la Princesa, que des de la
placa de l'Angel anava fins al passeig de la Indústria, per instal·lar l'ori-
gen de la línia al carrer del Comete (enfront de la caserna de Sant Agus-
tí) el 16 de maig de 188423 Des d'aquí continuaria pels carrers de Puja-
des, Pere IV i carretera de Mataró fins arribar a Badalona, passant pels
rnunicipis de Sant Maní i Sant Adriá.

Després del dia 10 de juny de 1884, en que s'inaugura el servei de
Sant Martí a Barcelona, es va fer un trarnvia de tracció animal, ates que
els ajuntaments volien evitar els accidents que provocaven les noves
maquines. Per aixo s'entén que el vapor va ésser introduit progressíva-
ment a forca d'ordres reials que els ajuntaments havien de complir.

4.1. Lesobres porcl-leles: els ponts

Coneixem un total de quatre ponts al llarg de tot el recorregut. La
construcció del primer d'ells, a la carretera de Mataró sobre la Llacuna,
fou autoritzada el 4 de juliol de 1883 amb un pressupost de 504,60
pessetes.
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El segon pont, situat sobre la riera d'Horta a l'altura de la carr '1 '1':1

de Mataró, va provocar les protestes deIs veins per la manca de s 'gul'v
tat davant de possibles desbordarnents. Aquestes protestes aconscguir '11

aturar les obres de construcció momentaniarnent I'any 1884.

El 12 de setembre de 1885 finalitzá la construcció d'un pont el ' rus
ta sobre el riu Besos (obra que ja era prevista en el projecte deis g 'r
mans Roig, juntament amb un altre sobre la riera d'Horta)."

Posteriorment, el 22 d'octubre de 1885, la Companyia va prop ),~:II'

establir un pas a nivell per superar la riera del Frare o de la Creu, a 1:1

sortida del riu Besos, i no el pont que havia estat autoritzat per la I~'i:d
Ordre d'l d'abril de 1873. Els rails, del tipus Vignole, serien d'acer, amh
contra-raíl, essent la vía d'un metre d'amplada entre les cares internes 1,
la superfície de rodatge. Possiblement en aquest pas a nivel! devía tcnir
Iloc l'accident del 23 de rnarc de 1894, que va provocar la mort d'u 11:1

persona i ferides a onze més.

4.2. Lesampliacions de la línia

El 15 de setembre de 1885, el director general d'Obres Públiqu .x
comunicava a l'empresa que, a més de I'explotació d'una via que arriba
va a Sant Martí, per tracció animal, concedia l'explotació d'una segona
via, de Barcelona a Badalona, de tracció a vapor.

El dia 9 de desembre de 1885, l'Ajuntament de Badalona va aprovnr
el pas de la máquina de vapor pels seus carrers i considerava que '1":1

perillós només en un tram de 250 m del carrer de la Creu."

L'any 1886 s'inaugura la prolongació del serveí fins a Badalona." 1.[1

eva terminal, que funcionava com a sala d'espera i taquilles, era al ':11'_

rer de la Creu núm. 54-56, després de passats els carrers de Guix 'res,
onquesta i Raval. Al tram compres entre Sant Martí i Badalona s'cmpra

va la tracció a vapor, substituint els combois arrossegats per cavalls qu '
arribaven al primer municipio El canvi es feia a l'estacíó de Sant Maní 011

els passatgers esperaven fins i tot 20 minuts per poder agafar el tramvln
provinent del carrer del Cornerc.

El 14 de marc de 1887 va quedar inaugurada tota la línia amb Ir:l '
ció a vapor."

327



4.3. Característiques tecniques

Tots els combois tenien una máquina del tipus sans foyer i dos o
més r moles d la i 2a classe." Les primeres maquines foren construides
per Krauss entre 1885 i 1886 (els seus números de fabrica de 1559 a
1562 passaren a ser de 1'1 al 4 de la Cornpanyía). L'ús de les maquines
Krauss fou autoritzat per la Direcció General d'Obres Publiques 1'11 de
novembre de 1886.29 El gerent, Van Capellen, anys després va encarregar
a l'empresa Backer i Rueb, de Breda (Holanda), les rnaquínes inventaria-
des amb els números del 5 al 9 (construides el 1888 amb la numeració
de fabrica 46-50) i les del 10 al 12 (de 1891, amb numeració 75-77) Tant
aquestes com les Krauss tenien rodatge 020.

Els tipus de vagons emprats en aquesta línia eren diversos, com els
remoles de quatre eixos inventariats per Tranvías de Barcelona arnb els
números 1714 i 1715, construits el 1892 als tallers Girona i suprimits
abans de 1926. A la línia 43, i provinents del tramvia de vapor, hi circu-
laven els vagons 1651-1668, construíts per Carde i Escoriaza per a la
Compañía de Tranvías de Barcelona a San Andrés y Extensiones, de 24
seients, dos eixos i 4.245 kg de pes; la serie 1669-1680, fabricada als ma-
teixos tallers (destruits a la década deIs anys cinquanta), de 24 seients,
dos eixos i 4.190 kg de pes, i la serie 1695-1706, de 16 seients, fre meca-
nic en una de les plataformes, dos eixos separats per dos metres, 1,180
m d'amplada i 3.380 kg de pes.

4.4. Les últimes ampliacions. L'electrificació

Al novembre de 1887, i per exigencíes de la preparació de l'Exposi-
ció Universal, l'Ajuntament de Barcelona va ordenar que fossin col·lo-
cats els rails a la carretera de Madrid a Franca, al carrer de Pallars i sobre
la riera immediata al Saló de Sant Joan, establint-se així mate ix nous
punts de parada.

L'any 1891, la concessió fou traspassada a la Compañía Central de
Ferrocarriles y Tranvías de España (carrer Pelai, 5, Ir), presidida pel bel-
ga E.F. Gillis." Del període en que aquesta Companyia s'encarrega de
l'explotació del servei, se'n coneixen les dificultats per afrontar el paga-
ment del canon anual imposat per l'Ajuntament de Sant Martí" i l'obten-
ció del permís per a transportar mercaderies (Reial Ordre d'l d'octubre
de 1898).
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El 9 d'agost de 1903 es va inaugurar oficialment el trarnvia -1,'
tric en aquesta Iínia.32 El seu tracat va ser allargat, mesos més tal' 1, I'IIlS

a Montgat. A causa del projecte d'electrificació de Gillis, sab 111 1-
la substitució deIs rails Vignole que hi havia a Badalona pels ri -lis 1,
ranura.v

Paral-lela a l'electrificació va ser la concessió a la societat Compañía
de tranvías de Barcelona a San Andrés y Extensiones, que es va en él rr '_
gar de l'explotació de la Iínia fins l'any 1911.
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Notes

1. Volem agrair l'ajut prestat per a la realització d'aquesta COIllUI i ';1

ció al Gabinet de Relacions Públiques de Transports Metropol ita ns 1,
Barcelona (TMB, S.A.).

2. El 22 de desembre de 1868 va rebre la concessió de la línia le 1:1
placa de Santa Anna a Gracia, juntament amb E. Viada (GO ZÁWZ
MASSIP, 1992).

3. Les altres línies projectades serien: 1. un ramal cap a la Barc 1 I '

ta, 2. Boqueria a Hostafrancs, 3. Pla de Palau al Poblenou (GONZÁLI·:/'.
MASSIP, 1992).

4. Aquesta diu textualment: «Se le concede la concesión de cantbtu
de motor animal por el de vapor en la fecha arriba mencionada (72-1_
1877) con las condiciones siguientes.'
l. Los trenes podrán partir de media bora en 'media bora sin que la ocio
cidad exceda de 15 hm/b en los términos municipales de San Martiu dI'
Provensals y San Andrés de Palomar y de 8 lem/b en el término de Ba J' .('

lona y trauesias de dichas poblaciones.
2. Al maquinista acompañará un conductor ofogonero provisto el' 1111

silbato o corneta, de aviso para advertir a los transeúntes la presencia .l'
aproximación de los trenes, así como para dar señal de parada de los
mismos en los casos que pueda ser necesario.
3. Debe ajustarse el concesionario a los presupuestos del reglamento dI'
Policia de Ferrocarriles en la parte que sea aplicable- (A.M. DTE. SAN'!'
MARTÍ).

5. Les maquines fetes per la M.T.M. varen ser la primera maquinaria
per a transport que aquesta empresa fabrica. Les maquines entrega I 's
tenien la numeració de fabrica 1 i 2, respectivament. La M.T.M. estavn
establerta a Sant Andreu des de 1857 (POUS, 1991).

6. Aquesta línia passaria per la barriada de Santa Eulalia de Vila I iel
na i bona part del recorregut el faria pel passeig de Santa Eulalia (a ,tu:iI
passeig de Fabra i Puig).

7. Aquests propietaris eren Ramon Espiell, joaquim Ros, propi '1:11'1
de Ca l'Armera (al carrer Cardenal Tedeschini, 32), i el Marques d Cl.~
t llvell, propietari de Can Sitjar (V ora de l'actual placa del Virrei Arnat),
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D'altra banda, els ajuntaments no hi van voler participar, malgrat les
promeses de guanys que Soujol els havia fet, per les dificultats inherents
d'aquest projecte i per la problemática del tramvia de Sant Andreu a
Barcelona, línia explotada pel mate ix Soujol.

8. Les propietats d'aquests eren afectades pel pas de la Iínia i hi van
veure una possibilitat d'especular i vendre terrenys per edificar a tot el
recorregut, especialment al camí d'Horta a Barcelona (actual passeig de
Maragall) (DÍEZ, 1987) i (ALÓS et al, 1993)

9. Segons la revisió de la petició del permís per construir la línia,
I'arquitecte municipal de Sant Martí, Pere Falqués, explica: «Deberá cons-
truir un paso por entre las vías del ferrocarril y éste constará de una ca-
dena de paso por la carretera, indicará el paso de los trenes (. ..)>>(A.M.
DTE. SANT MARTÍ).

10. DÍEZ, 1987.

11. Pascual de mana el permís a l'Ajuntament d'Horta a l'octubre
de 1882. Tant les obres com el projecte van ser dirigits per F. Xinxó
(DÍEZ, 1987).

12. Segons Erasmo d'Isbert: -Com sol succeir-, diu, -rnolts senyors es
veien obligats a desplacar-se cada dia a Barcelona on tenien oficines i
negocis. Aquests viatges es feien en aquell pintoresc tren de foc que
sortia cada mitja hora o cada quinze minuts amb les seves estacions pro-
visionals amb sales d'espera i tot (..). (LLADÓ, 1988: 14).

13. SALMERÓN, 1988: 10.

14. Les maquines locomotores eren construides d'acord amb els mi-
llors models. Les diligencies de viatgers eren de tres classes i totes esta-
ven suspeses sobre molles, i tenien seients farcits. Unes i altres estaven
tancades amb vidres. Les de la tercera classe portaven cortines (SAL-
MERÓN, 1988: 11).

15. Una versió literaria del recorregut es pot trobar a BALASCH,
1953.

16. Descripció d'un comboi del tren de Sarria: «Era arrossegat per
unes locomotores llampants batejades amb els noms de llautó posats als
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flancs de les calderes (. ..) xemeneies molt altes, virolla de Ilautó I 11' 's
categories en els seients (la, 2a i 3a)>>(LLADÓ, 1988: 25).

17. El 15 d'octubre de 1877, el director de la Compañía General Iv
Tranvías «solicitaque el Ayuntamiento declare que dicha Compañía jm 'do
aplicar la fuerza animal o mecánica según le convenga» (A.M. AI~HI ,
Registre núm. 679).

18. A.M. SARRIA,Registre núm. 676.

19. «Amesura que sortien nuclis de població s'anaven fent les no
v s estacions de Provenca, Muntaner i Tres Torres, per aquest 01' 11' '"
(CARRER: 14-15).

20. EIs projectes d'electrificació es troben a l'A.M. de Sarria, Registr ,
núm. 701.

2l. L'any 1899 es constata que encara funcionaven el tren i .¡,~
tramvies de vapor a la línia. Així ho explica Joan Maragall, en una GIl'

la adrecada a Antoni Roma, el 14 d'agost d'aquest any: «La caSGIl"'~
gran, espaiosa, amb bon jardí i al peu del tren i del trarnvia de vapor,
És al carrer Alfons XII, número 79, a Sant Gervasi. No et facis munra-
nyes per venir-hi, perque tan-se-val agafar el trarnvia com el tren Iv
Sarria, que en deu minu ts et porten a I'estació de Sant Gervasi ( ... )"
(LLADÓ, 1988: 16).

22. Un article d'Il-lustració Catalana del 24 de desembre d I ( 0'1
relata el darrer víatge del tren de vapor de la línia Barcelona-Sarna: «L':t1-
tr vespre, devia ésser com un quart de deu, tot plegat varern dir: 'Ai, :ti,
quin xiulet més extrany que fa aquesta máquina de carril.' El tren de Sur-
I'ia ja no correria més. L'enderna jo ho havia llegit als diaris, comen '~IV:t
la tracció eléctrica (..)., (LLADÓ, 1988: 23).

23. Per CUYAs, 1993: 13-14, el fet que el trarnvia passés pel .ostat
1 1polvorí de la caserna fou un deis motius que van provocar la I I'olll-

hi ió que la máquina de vapor circulés dins el nucli urba, per tal el' 'vll:II'
una explosió.

24. El primer pont havia de tenir 102 m de longitud, 2 m d'alca 1:1 1
10m d'amplada, i el de la riera d'Horta, 10m de llargada i 1,5 d'a Is.'a 1:1,
s .gons els articles 9 i 10 del plec de condicions de la concessió rigtnnl
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(A.M. DTE. SANT MARTÍ). L'apartat 11 establia que els ponts havien
d'ésser comprovats carregant-Ios amb 400 kg per metre.

25. A.M. BADALONA. En aquesta data, el consistori de l'Ajuntament
de Badalona va fer empedrar el carrer en els punts de parada i que
s'instal·lés un clavegueró (CUyAS, 1982: 237- 239).

26. A l'A.M. BADALONA es conserva un document segons el qual
el director general d'Obres Públiques comunica a l'Ajuntament d'aques-
ta ciutat l'autorització per a l'explotació del tramvia de vapor entre Bar-
celona i Badalona (15 de novembre de 1886).

27. CUYAs, 1993; GONZÁLEZ MASSIP, 1992: 11. A ABRIL, 1988: 38
i CUYÁS, 1982: 239-240, la inauguració tindria lloc el dia 20 de rnarc de
1887. Segons ALMARet al., 1985: 13 i TRAM-VIA, la substitució local no
es produeix fins l'any 1893.

28. El dia de la inauguració, el tramvia es componia d'una máquina
idos vagons (ABRIL, 1988). Coneixem dues disposicions de l'Ajunta-
ment de Badalona que es referien al tema: 1) la del 9 de desembre de
1885 estableix que no podran circular més de tres cotxes per l'interior
del municipi (cUYAs, 1982: 237-239), 2) la d'll d'octubre de 1886 asse-
nyala que només els dies festius excepcionals se superaran els dos o
tres carruatges (A.M. BADALONA).

29. A.M. BADALONA. En aquest document s'indica que la pressió
de la caldera no havia de superar les 3 atmosferes i que el combustible
emprat havia d'ésser coc de bona qualitat.

30. A l'A.M. DTE. SANT MARTÍ es troba la comunicació al batlle
d'aquesta localitat del traspas amb data 10 d'agost de 1891.

31. L'Ajuntament exigia 5.000 ptes. anuals per l'explotació del tramvia
de vapor dins la seva jurisdicció, i 2.500 ptes. pels de tracció animal, sobre
la base del contracte original de l'any 1876. El problema es va resoldre a
favor de la Compañía el 28 de rnarc de 1898 (A.M DTE. SANT MARTÍ).

32. TRAM-VIA. La data de la inauguració seria el dia 3 d'agost se-
gons ABRIL, 1988, o el 8 del mateix mes per CUYAs, 1982: 257.

33. Caseta del 22 de juny de 1903 (A.M. BADALONA).
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