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Resum

La segona meitat del segle XIX fou prolífica en projectes ferroviaris.  
Es van construir molts trams i moltes empreses es van ensorrar. 

D’altres projectes no passaren de propostes més o menys afortunades 
però no reeixides. Aquests projectes, pel que fa al Priorat, són els que 

es comenten en aquest article.

Una primera versió d’aquest article es va publicar a: 
Carxana. Albarca, núm.20, estiu 2015. 

Aquesta versió incorpora nova informació que he trobat 
posteriorment.

Foto de portada:  Construcció del túnel de la Teixeta. Foto cedida per Robert 
Vallés. Agraïm a Miquel Bové les gestions fetes.



Històries del Priorat-Pere Audí Ferrer

Núm.2                                      Trens que mai van córrer pel Priorat                                        3

Trens que mai van córrer
 pel Priorat

La segona part del segle XIX  i inicis 

del XX fou una època de fe cega en 

la ciència i la tecnologia, una època 

en què els enginyers vesaven opti-

misme i en què tot semblava pos-

sible. Jules Verne i la seva obra no 

sorgeixen del no res i els projectes 

més o menys delirants estaven a l’or-

dre del dia. L’1 de setembre de 1892 

el Diario de Tarragona va publicar en 

primera pàgina un article signat per 

un tal Ubaldo Fernández en què de-

fensava la dessecació del Mediterrani 

i, com que la idea pressuposava que 

el Canal de Sues ja no tenia sentit, 

complementava el projecte amb la 

construcció d’un canal a través del 

Sàhara que connectés la Mar Roja i 

l’Oceà Atlàntic. Bé, tots som fills de la 

nostra època. 

  Vegem un exemple local del que 

s'està plantejant. Al 1877 “dos inge-

nieros, comisionados por el marqués 

de Salamanca”, van visitar “los llanos 

del Priorato” per tal d'analitzar la via-

bilitat de “construir un canal que, te-

niendo la presa en Flix, fertilice todo 

el campo de Tarragona” (1). És a dir, 

una mena de mini-transvassament 

avant la lettre. El projecte, que sem-

bla nascut a Madrid, despertà els co-

mentaris sarcàstics de la premsa 

tarragonina. “No contentos los diarios 

de Madrid, en especial El Parlamento, 

de inventar sucesos y publicar noti-

cias inexactas ó falsas relativas á es-

ta provincia, se empeñan ahora en 

variar la topografia de la misma, pues 

á propósito de un supuesto proyecto 

de canal derivado del Ebro nos dicen 
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y nos repiten que sus aguas ferti-

lizarán los llanos del Priorato” (2). El 

comentari, evidentment, tenia tota la 

raó de ser ja que, si algun element 

del relleu hi manca, al Priorat, són lla-

nos. També des de la premsa reu-

senca s'ironitzà sobre el tema i s'a-

puntà, amb dard enverinat, cap a la 

veritable intenció del projecte. Des-

prés de comparar la idea amb la de 

construir un canal de Reus a Salou i 

de comentar altres propostes sor-

gides des del govern afirma: “Tantos 

proyectos acumulados en breve 

tiempo para favorecer á la ciudad de 

Reus, ¿van real y verdaderamente á 

favorecerla? Como no seria la prime-

ra vez que ocurre un hecho análogo, 

bien podemos preguntarnos, si ese 

canal ha de servir para conduccion de 

aguas al Priorato, ó bien, para condu-

cir votos á las urnas electorales, si es 

que las Cortes se disuelven, lo cual 

forzosamente habrá de suceder un 

dia ú otro” (3).

  En segon lloc cal tenir en compte 

per a entendre el que seguirà que, 

durant la dècada de 1856 a 1866, la 

construcció de línies ferroviàries vis-

qué una època daurada a l’empara de 

la llei de ferrocarrils de 1855 redac-

tada pel govern del progressista 

O’Donnell, una llei que, a més de per-

metre que l’Estat subvencionés les 

línies, afavoria l’entrada de capital i 

tecnologia de l’estranger i facilitava la 

constitució de societats anònimes 

ferroviàries (4). Aquesta primera fase 

d'expansió es va truncar quan moltes 

de les societats de crèdit creades ex 

professo per a finançar els projectes 

ferroviàries se n’anaren en orris. Pos-

teriorment es visqué una segona fase 

expansiva a partir de la Restauració. 

És en aquell moment en què van co-

mençar a sorgir els projectes que es 

comenten en aquest escrit.

  Abans de comentar el primer 

projecte fallit de què tinc notícia crec 

necessari aclarir que segons la llei de 

ferrocarrils de 1877 els tramvies es 

diferenciaven de la resta de sistemes 
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de transport fer-roviari pel fet que ha-

vien de transitar per vies públiques, 

fossin carreteres de l’estat, pro-

vincials o municipals (article 69, 70, 

71), amb la qual cosa s’estalviaven 

les expropiacions i, per tant, el projec-

te era molt més barat. (Justament per 

això, el primer fer-rocarril, el Bar-

celona-Mataró, va utilitzar les plat-

ges, provocant les ires i l'esvalo-

tament de pescadors i propietaris de 

drassanes que veien com l'empresa 

els impedia un fàcil accés a les 

platges). Finalment cal tenir en comp-

te que si transitaven per camins de 

municipis d’una sola província era la 

Diputació Provincial corresponent la 

que tenia la competència de donar la 

concessió (article 74), cosa que 

també facilitava els tràmits. Un cop si-

tuada històricament la qüestió en els 

seus eixos bàsics vegem què 

passava al Priorat.

  L'octubre de 1878 des del Diario de 

Tarragona s'informava que “En varios 

pueblos del Priorato se habla de 

proyectos de vias de comunicacion y 

de transporte, de los cuales no 

tenemos todavía todos los detalles 

apetecidos” (5). Poc després les ide-

es es concretaren: es tractava de  

construir “[…] un tramvia con aplica-

cion del vapor […] que atraviese el 

Priorato desde Falset á Reus á em-

palmar con la linea férrea de dicha 

ciudad á Tarragona y con un ramal á 

Cornudella.” S'assegurava que el cost 

no era molt gran i que hi havia una 

firma estrangera disposada a finan-

çarne dues terceres parts. I per reco-

llir la tercera part del capital que man-

cava, l'articulista va demanar a “las 

personas influyentes por su posición 

ó por sus capitales”, que l'estudiessin 

i que afluixessin la mosca “sacu-

diendo de una vez y resueltamente la 

apatia ó las prevenciones que en mas 

de una ocasión han sido funestas á la 

prosperidad de no pocos pueblos.” 

Sembla que la cosa anava de debò 

perquè de la notícia se’n va fer ressò 

la premsa madrilenya i la premsa es-

pecialitzada, cas de la Gaceta de los 

caminos de hierro (6).
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  Pocs dies després en altres notícies 

s'assegurava que diversos propietaris 

de la comarca s'havien reunit a Esca-

ladei “para activar los medios de rea-

lización del tramvia de vapor que nos 

ha de unir con Falset, Cornudella y 

otros pueblos de la comarca”. També 

s'afirmava que s'havien realitzat xer-

rades a pobles com Escaladei, Falset, 

Poboleda i altres que no menciona, 

que n'havia més de previstes i que 

“se ha iniciado ya la suscricion en 

aquel país para reunir el número de 

acciones necesarias á completar la 

tercera parte del capital que importe 

dicha obra”. Pel que sembla, ja 

s'havia recollit “una respetable can-

tidad”. A finals d’any s’anunciaven 

reunions a Reus i Tarragona amb la 

mateixa finalitat (7). Ara bé, a mitjans 

de març del 1879 semblava clar que 

tot, el tramvia i el ferrocarril de què 

parlarem tot seguit, havia quedat en 

“agua de borrajas” (8).

  Un segon projecte fou presentat el 

gener de 1880 per Pere Bové Mont-

seny, veí de Barcelona, de qui s'asse-

gura que havia aconseguit de la 

Dirección General de Agricultura, In-

dustria y Comercio la concessió de la 

construcció de “un ferro-carril eco-



Històries del Priorat-Pere Audí Ferrer

Núm.2                                      Trens que mai van córrer pel Priorat                                        7

nómico entre Reus y Mora de Ebro 

pasando por el Priorato”, i al març la 

premsa madrilenya donava per fet 

que “Pronto se pedirá á las Córtes la 

concesion para construir sin sub-

vencion del Estado, un ferrocarril 

económico de Reus á Mora, pasando 

por Maspujols, l’Aleixar, Vilaplana, 

Alforja, Arbolí, Cornudella, Poboleda, 

Torroja, Bellmunt i Masroig” (9). 

Tanmateix, l’articulista de La Opinión, 

que situa el final de la línia a Móra la 

Nova, s’ho va prendre amb cert es-

cepticisme potser una mica escaldat 

pels fracassos de projectes anteriors: 

“¿Tendrá esta concesion el resultado 

que otras tantas han tenido?” (10). 

Com es pot veure, el projecte no era 

el mateix que l'anterior: ara es tracta 

de construir un ferrocarril de via 

estreta, no un tramvia.

 Que qui s’interessés per la cons-

trucció de la línia fos Pere Bové dóna 

idea de que el projecte era prou se-

riós. Nascut a Reus al 1830, d'ideo-

logia republicana, Bové participà en la 

revolució de 1854 a Madrid. Després 

tornà a Reus, on va ocupar diversos 

càrrecs a l'ajuntament, formà part de 

la Diputació de Tarragona i fou capità 

de la Milícia Nacional. El 1856 va ser 

deportat a Canàries. Participà acti-

vament en la revolució de 1868 i fou 

membre de la Junta Revolucionària 

de Reus. Posteriorment, fou escollit 

alcalde de l'Ajuntament popular de 

Reus l'abril de 1869, i diputat a les 

eleccions generals espanyoles de 

1869 pel districte de Tarragona. Més 

endavant formà part del Comitè 

Republicà de Reus i fou membre dels 

Voluntaris de la Llibertat, essent es-

collit diputat pel districte d'El Vendrell 

a les eleccions generals espanyoles 

de 1873 (11). Després de la restau-

ració borbònica abandonà la política i 

es dedicà a les empreses ferroviàries. 

A principis de setembre de 1880 fou 

autoritzat a realitzar estudis per a la 

construcció d’un ferrocarril econòmic 

d’Igualada a Martorell (12).  El 1883 

va crear amb Agustí Pujol i Conill 

l'empresa Ferrocarril Económico de 

Olot a Gerona, que va rebre la con-

cessió de la línia de ferrocarril d'Olot 
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a Girona (13).

  Tornant al projecte que afectava la 

comarca, a finals de març de 1880 ja 

s’anunciava que es presentaria una 

petició a les Corts per obtenir la 

concessió de la construcció de la línia 

entre Reus i Móra, petició que es for-

malitzà el 12 d’abril (14). Finalment, el 

8 de maig va presentar la proposició 

corresponent Pere Antoni Torres, en 

aquell moment diputat pel districte de 

Tarragona i “un dels parlamentaris ca-

talans més actius en les tramitacions 

parlamentàries d’afers ferroviaris”. La 

proposició va ser presa en con-

sideració i es va nomenar la comissió 

per estudiar-la. (15). I allí es va aturar 

ja que la comissió “no passa al 

següent tràmit, que era el nome-

nament de president i secretari” (16). 

I així degué ser donat que ni a la 

premsa ni a la Gaceta de Madrid he 

trobat que li fos atorgada la concessió 

de construcció de la línia. En tot 

plegat segurament va influir el fet que 

ja s’estava treballant en la realització 

d’un projecte relativament semblant.

  Malgrat tot, al juliol del 1881, més 

d'un any més tard, es va tornar a 

insistir des de La Opinión en la idea 

tot afirmant que “[…] que se llevará á 

cabo tan importante obra en breve 

término si, como es de presumir, los 

pueblos directamente interesados 

prestan al proyecto el necesario 

apoyo” (17).

  I com que el projecte no avançava el 

Diario de Tarragona va arribar a plan-

tejar que tot es tractava d'una manio-

bra de tipus electoralista. Cap a finals 

de 1880 es pregunta: “Y el ferro-carril 

económico de Mora de Ebro pasando 

por el Priorato ¿cuando lo llevará á 

cabo el Sr. Bové? ¿cuando salga ele-

gido senador?” (18). Ja mesos abans 

havien estat força contundents: 

“Cuando ya nadie se acordaba del 

ferro-carril económico de Reus á 

Mora de Ebro, sale Las Circuns-

tancias ocupándose nuevamente de 

este asunto, que en la época en que 

nos hallamos, no ha de faltar quien 

achaque á ardid electoral” (19). Si 
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tenim en compte que La Opinión era 

l’òrgan creat pel diputat Pere Antoni 

Torres i el Diari de Tarragona era el 

del seu opositor, potser entendrem 

millor la postura dels dos diaris. D’al-

tra banda, com indica Joan Palomas, 

“En alguns casos […] la qüestió del 

ferrocarril és una peça clau per 

assegurar el triomf d’una determinada 

candidatura: si es tracta d’una pobla-

ció que ha quedat fora de la xarxa 

ferroviària principal i que intenta 

aconseguir una línia secundària, una 

de les condicions que ha de tenir un 

candidat és oferir garanties que pot 

treballar en aquesta qüestió” (20). 

Anunciar-ho a bombo i platerets arreu 

i que tot quedés en res ens fa pensar 

que potser sí que es tractava d’una 

maniobra electoral. 

  Finalment, res de res es va 

concretar. I, és clar, sorgeix la pre-

gunta: ¿per què? En primer lloc, si bé 

no necessà-riament el més important, 

durant la investigació he pogut 

constatar que quan es va tractar de 

construir l'única línia ferroviària que 

passa per la comarca (testimonis que 

ara no pre-sentaré donada la 

temàt ica d 'aques t a r t i c le ) , la 

col·laboració d'alguns po-bles no va 

ser gens entusiàstica. Una cosa era 

parlar de projectes i l'altra era 

comprovar que el pas de la línia 

dividia les finques, que el que es 

pagava per les expropiacions era molt 

poca cosa (i més si tenim en compte 

el cicle expansiu que coneixien els 

preus del vi), que les companyies 

constructores estalviaven tant com 

podien i no feien ni abaixadors allí on 

la població no col·laborava de força 

bastant desinteressada... Quan tot 

això succeïa, els ànims es refredaven 

de valent. 

   D'altra banda hi ha una qüestió que 

pot explicar el fracàs dels diferents 

projectes que hem comentat. Com és 

ben sabut, l'arribada de la fil·loxera a 

França i les destrosses que hi causà 

a la seva viticultura i vinicultura van 

propiciar que un estol de comerciants, 
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francesos o no, apareguessin per la 

península i, evidentment, a la co-

marca. Presentarem en un altre 

article el cas de la casa Violet. Altres 

comerciants que feren bons negocis 

(el volum dels quals encara no estem 

en condicions de quantificar) foren 

Jean Boule de Reus i Auguste de Mu-

ller de Tarragona. El vi sortia de la 

comarca a raig i es van fer, sembla, 

molts bons negocis. Aquest intens 

moviment comercial ens pot portar a 

pensar que hi podia haver moltes 

persones interessades en la rea-

lització d'algun d'aquests projectes. 

 

  Ara bé, cal tenir en compte que el 

transport de mercaderies per fer-

rocarril, una de les principals fonts 

d'ingressos de les companyies, no va 

poder competir, en distàncies curtes, 

amb els mitjans tradicionals ja que 

resultava més car que el tradicional 

transport per carro (21). Els bocois 

s'havien de portar en carro a l'es-

tació, en tren entre l'estació d'origen i 

de destí i en carro novament des de 

l'estació al magatzem del comprador. 

Si el comprador tenia la seu més 

propera a Reus o bé Tarragona, sor-

tia més barat portar-lo directament en 

carro d'una sola tirada. A aquesta 

manca de competitivitat del ferrocarril 

davant del carro va contribuir que les 

tarifes de transport per ferrocarril 

fossin molt elevades tal i com 

reflecteixen els comentaris de 

l'època. Vegem-ne un exemple: “A 

causa de la elevacion de tarifas 

establecidas por la linea de los 

directos para el transporte de vinos 

desde la estacion de Marsá-Falset á 

Reus, síguese efectuando el acarreo 

de la mayor parte de los vinos desde 

Falset y pueblos de aquella parte de 

provincia, por medio de carros, tal 

cual se practicaba antes de inaugu-

rarse el ferro-carril hasta la citada es-

tacion” (22).

 Una altra proba la trobem en la 

resposta que des de Tarragona i 

Reus es donà a una de les preguntes 

d’un qüestionari que se’ls va presen-
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tar en què s’indagava sobre la natu-

ralesa i l’abast de la crisi agrària que 

patia el país. La pregunta resava així: 

“¿Qué influencia ejerce el precio de 

los transportes en el de los vinos? 

¿ Qué modificaciones conviene in-

troducir en las tarifas de ferro-carriles 

para facilitar la conducción del vino á 

los mercados consumidores, nacio-

nales y extranjeros? ¿Qué dificul-

tades conviene remover en los em-

barques y conducción por mar? 

  Des de Tarragona es respongué 

que “El transporte de los vinos por 

nuestros ferrocarriles, es sumamente 

caro y perjudica en gran manera la 

producción nacional. Convendría á 

todo trance rebajar las tarifas para 

facilitar las exportaciones, y esto sólo 

puede lograrlo el Gobierno, diri-

giéndose á las empresas de caminos 

de hierro y usando de los medios de 

acc ión de que d ispone para 

conseguir este objeto.” 

Per la seva la resposta de Reus 

anava en una línia semblant: “Gran-

de es la influencia que ejerce el pre-

cio de los transportes de los vinos; 

los que se producen en Aragón y Va-

lencia podrían convenir á esta región 

por su color extremado, para uti-

lizarlos en la preparación de vinos 

para los mercados de América: pero 

el transporte de los mismos, que 

desde Calatuyud á Reus cuesta 8 

pesetas por hectolitro, hace impo-

sible su adquisición, siendo una 

anomalía que desde Calatayud á Pa-

rís cueste menos el transporte que 

desde aquél punto á Reus, y que 

también cueste menos de Reus á la 

América del Sur. Es necesario intro-

ducir grandes reformas en las tarifas 

de los ferrocarriles, á fin de que 

puedan tener fácil salida los vinos 

del interior” (23).

 Finalment cal tenir en compte 

les enormes despeses de cons-

trucció que un projecte així gene-

rava. Pere Pasqual ha analitzat fil 

per randa en l'obra ja citada aquest 

fet i com els recursos financers lo-

cals eren sovint insuficients. Cert 
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ler arriscar en empreses la viabilitat 

i rendibilitat de les quals no estava 

del tot demostrada.

 Fos com fos, la comarca no va 

veure cap altra línia feta realitat 

que la que encara existeix avui dia. 

I, malgrat els horaris, els retards i 

les incomoditats d'alguns serveis... 

que duri i que millori!!
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