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PresenTació cenTre

150 anys de ... Torredembarra. evocar i reivindicar

El projecte de commemorar el 150 aniversari de la línia Tarragona – Martorell 
ens ha donat força satisfacció. L’estació de la Torre es va omplir amb records, 
mencions històriques i actuacions musicals . Per això només, ja pagava la 
pena.

Però calia i cal posar en valor el ferrocarril. Aquest mitjà que va transformar 
el territori al seu pas. Va escorçar els trasllats en moltes hores. Va apropar 
mercats, famílies, cultura i ens va encaixar més com a territori. És com l’infant 
que uneix els dibuixos perduts per la pàgina escolar i ho converteix en una 
història amb sentit.

Un tren commemoratiu va començar el seu recorregut i ens va permetre veu-
re les ja conegudes estacions d’una altra manera. Tot, si se li aplica el filtre 
de la valoració i la contextualització socioeconòmica i històrica, pot desvetllar 
un aspecte nou.

El tren l’associem a retards i a horaris dispersos quan no quadre amb les nos-
tres necessitats i expectatives. És cert, aquesta sensació i d’altres mancan-
ces com la deixadesa de moltes estacions o com la falta de tren directe entre 
Tarragona, Martorell i Barcelona, enterboleixen la seva importància.

No és una justificació, ans el contrari. És tan important que hem de seguir 
reivindicant andanes i estacions endreçades, horaris proporcionals a les ne-
cessitats dels passatgers i recordar que és un mitjà de transport sostenible, 
públic i molt més respectuós amb el medi ambient que quasi tota la resta. 

Tema a banda, és que la planificació dels seus traçats arreu no respectés els 
entorns i els valors paisatgístics i els atravesés sense cap discussió.

Cal recordar que l’arribada del primer tren comercial es va produir el 1865, i 
que a partir de llavors tot ha canviat. Al principal motor econòmic, que era el 
mar, li va sortir un company per afavorir el desenvolupament. 

Aquest llibre que tens a les mans també ens explica que, tot i les darreres 
actuacions a l’estació, ha estat massa temps en un estat deplorable. En el 
seu dia va ser un model a seguir, cal que sigui sempre digna per a tots els 
torrencs i torrenques i un model d’eficiència. 
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La tercera estació de la província en venda de bitllets. Veus de l’ajuntament 
varen recordar que en una reunió que van mantenir amb l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (Adif), es va comprometre a què entre 2015 i 2016 
destinaria part del seu pressupost a construir la nova estació i que se situaria 
més a prop del pas soterrat, a l’hora de tancar aquest llibre no hi ha un pro-
jecte publicitat al respecte.

Commemorar el tren ha de ser un inici d’un procés més gran que busqui, de 
nou, l’equilibri del territori i de la recuperació de la nostra història més propera. 

El dinar del viatge commemoratiu ja ens va permetre gaudir de Xató i d’una 
recepta típica del sector l’”olla ferroviària”. Un estofat de vedella, patates i 
verdures, esplèndid.

No voldria deixar de destacar la feina de l’autor, Lluís Català, tant per la recer-
ca i redacció d’aquest volum, del genèric de tota la línia com per la seva par-
ticipació en el dedicat a Altafulla que editarà el seu centre d’estudis. Tampoc 
vull deixar d’agrair-li les hores invertides en les comissions d’organització de 
l’aniversari en nom del Centre.

Albert Bonet i Pérez
President
Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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PRÒLEG 

En una de les conferències que l’Antena de Coneixement de la Universitat 
Rovira i Virgili organitza a Torredembarra vaig tenir ocasió de conèixer al Sr. 
Lluís Català Massot i d’adonar-me que era un gran entès en la història del 
ferrocarril a Catalunya, i en especial de la línia de Tarragona a Barcelona. 
Ara m’ha demanat li escrivís el pròleg al seu llibre 150 anys del ferrocarril 
a Torredembarra, que és una història dels trens, del personal ferroviari, i 
de l’estació que tenen a veure amb la població del Baix Gaià. L’antiga vila 
marinera, vitivinícola i comercial que poc a poc s’ha anat convertint en una 
ciutat de segones residències, bona gastronomia, una mica d’indústria, 
notable comerç, serveis, i esports nàutics.
L’autor des d’una perspectiva local rastreja el paper que el ferrocarril ha tingut 
a la població i a fe de bé que ho aconsegueix a base de recercar i trobar 
plànols, escrits, cròniques periodístiques i fotografies que mostren la relació 
que hi ha hagut entre les companyies ferroviàries i la vila, sigui l’Ajuntament 
o altres persones que en un moment o altre apareixen al llibre en relació 
a aquest revolucionari medi de transport que sorgeix a la segona meitat 
del segle XIX, concretament el 15 d’abril de 1865 en què el primer tren de 
passatgers passà per la vila.
A través del llibre del Sr. Català es pot comprovar com el ferrocarril és una 
part molt important de la història de Torredembarra i que ha jugat un paper 
destacat en el desenvolupament de la vila, especialment quan no hi havia 
autopistes, ni bones carreteres, i les mercaderies produïdes a la Torre podien 
ser transportades fàcilment per ferrocarril a altres localitats i rebre també 
per aquest medi tota una sèrie de productes que els transportistes en carro 
o amb els primers camions anaven a buscar a l’estació. El ferrocarril va 
ser important per la sortida dels vins de les cases Gibert i Huguet, per les 
bótes de cal Morros, pels cables produïts per Pirelli i per CEMSA, o pels 
refractaris de casa Llovet. Probablement alguna de les anteriors empreses no 
s’hagués instal·lat a Torredembarra si no hagués comptat amb una estació de 
ferrocarril, i Torredembarra no seria el que és ara si no hagués comptat amb 
l’estació i les platges. 
Poc podien pensar els inventors de la màquina de vapor aplicada a la 
locomoció, que la idea originada per transportar el carbó de les mines 
angleses, tindria tanta transcendència econòmica i social, i que el ferrocarril 
s’estendria ràpidament per tots els continents. A Europa mateix, d’uns 2.700 
quilòmetres de ferrocarril l’any 1840 s’arribava al 1890 amb uns 217 mil 
quilòmetres i un nombre de passatgers en aquest darrer any que s’avaluava 
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en 1.750 milions. El ferrocarril va impedir que les poblacions per on aquest 
medi de transport no hi passés s’estanquessin o perdessin habitants, i també 
aconseguí arruïnar el transport marítim per la costa.   Mentre, obtenia que 
els productes més bàsics fossin molt més assequibles i es formessin uns 
importants mercats regionals i nacionals. 
Després l’automòbil i les carreteres van fer una forta competència al 
ferrocarril, però avui en dia es considera que el tren es el medi de transport 
ideal, més econòmic i ecològic per transportar passatgers que es traslladen 
d’una població a una altra per treballar, viure o estudiar. La revolució del 
transport ferroviari no ha acabat com ho mostren les noves línies de velocitat 
alta i la importància d’aquest medi pel transport quotidià a les grans àrees 
metropolitanes.
Desitgem que el llibre del Sr. Català serveixi per recordar temps i persones 
del passat, però també per incitar als torrencs a reclamar totes les mesures 
necessàries perquè el ferrocarril i les noves línies continuïn sent una 
infraestructura bàsica de la població i que ben aviat es pugui inaugurar una 
moderna i funcional nova estació. 

Josep Oliveras i Samitier
Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional. URV.
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PRESENTACIÓ

L’any 2015 commemorem el 150è aniversari de la construcció de la línia de 
Tarragona a Martorell i Barcelona (1865-2015) i també l’arribada del primer 
tren comercial a Torredembarra, el dia 15 d’abril de 1865. Fou un fet transcen-
dent. L’arribada del tren a la nostra vila va significar un canvi profund per a la 
vida en general dels torrencs. 
Un articulista del Diari de Tarragona el 1869, quan ja feia quatre anys de la 
inauguració del ferrocarril, explicava amb nostàlgia com el ferrocarril havia 
canviat la forma de comunicar-se, i havia significat per altra banda la pèrdua 
d’un cert encant:

 A los ocho días tuvo lugar la feria de Torredembarra.
Hablemos de ella, no porque se diferencie gran cosa de la de esta [es refereix a la 
celebrada a Tarragona], sino por lo que ha cambiado el modo de concurrir ahora 
a ella de algunos años atrás. 
¡Oh tempora! Oh mores! No diremos como aquel, ¡oh! tiempo de los moros; sinó 
tiempos de nuestra juventud.
Cuando éramos estudiantes, y no había ferro-carril, anticipadamente se pactaba 
ya la ida a Torredembarra el cuarto domingo después de Pascua.
Asnos, mulas, caballos, coches, tartanas, carros y toda clase de vehículos eran 
alquilados para la romería; y no era la feria la que ponía en movimiento a miles 
de personas, sino la vuelta. La vuelta, si, porque un largo trecho de la carretera 
de Barcelona se convertía en paseo, y a la caída de la tarde presentaba una 
animación, una algaravía [sic] y un ruido que entusiasmaban.
A escape los burros, mulas, y caballos, a todo correr los vehículos desde la cadena 
hasta la puerta de Santa Clara, las campanillas, los chasquidos de los látigos, 
los cantos, las risotadas cuando algún mal caballero se apeaba por las orejas 
del cuadrípedo, los chascarrillos, las burlas, las provocaciones pacificas para 
adelantarse unos a.otros, los saludos, las preguntas y respuestas, toda aquella 
confusión y entusiasmo, no existe ya. Entonces era ir a la feria de Torredembarra. 
Hoy día, entre el carril y poco humor, la carretera ha estado poco animada en la 
tarde del domingo último.1 

Però especialment va afectar a la vida econòmica de la vila. El mar durant 
segles havia estat el camí que majoritàriament els torrencs havien emprat per 
viatjar i transportar mercaderies a mitja i llarga distància. Des de la platja de 
Baix a Mar havien sortit, transportats per velers nacionals i estrangers, o per 
llaguts torrencs cap als ports de Barcelona o Tarragona principalment bótes 
de vi i aiguardent i altres fruits del camp. I hi havien arribat la fusta per als 
boters, bacallà, cereals i altres productes que faltaven a la comarca, portats 
pels mateixos vaixells que s’enduien els productes de les nostres comarques. 
El ferrocarril va facilitar el transport i les comunicacions entre els territoris, 
va reduir la durada dels viatges i va augmentar la seva comoditat. Però les 
1Diari de Tarragona, del dia 2 de maig de 1869. Recordeu que aquells eren anys de revolució liberal.
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desenes de mariners, que durant moltes generacions, amb els seus llaüts, 
bergantins i altres velers, havien dedicat els seus esforços al transport, van 
haver de passar poc a poc a dedicar-se a la pesca o van emigrar a ciutats 
industrials, com Barcelona o el seu entorn.
L’estació de Torredembarra tingué una notable importància entre les estaci-
ons de tercera classe de la línia. Va ser la primera en la qual es va construir 
el pis superior de l’edifici de viatgers, només quinze anys després de la seva 
inauguració, al 1880. Aquesta ampliació, segons s’explica en el projecte, va 
servir de model per a totes les altres estacions de la mateixa classe de la línia 
de Tarragona a Martorell.

Es de esperar, pues, que reconociendo la Superioridad como una mejora 
importante el ensanche de la estación de Torredembarra tal como se propone, le 
concederá su aprobación para que pueda servir al mismo tiempo como tipo para 
las estaciones de igual clase que tengan que reformarse en lo sucesivo.2 

Com veurem, s’han fet al llarg de la seva història alguns projectes per ender-
rocar l’edifici de viatgers i substituir-lo per un edifici més gran o més modern. 
L’any 1925 es va projectar la construcció d’un nou edifici de viatgers seguint 
el model de les estacions de la línia de Vilanova, però no es va dur a terme. 
Al 2000 es va fer un altre projecte d’edifici de viatgers amb un disseny d’arqui-
tectura racionalista, però tampoc ha arribat a bon port, fins ara.
A l’estiu del 2015, però, Adif ha fet una petita reforma de la vella estació: ha 
pintat l’edifici de viatgers i ha millorat les andanes per accedir millor als trens. 
Aquesta millora malauradament augura un nou endarreriment en la construc-
ció del nou edifici de viatgers i del seu entorn. 

2.AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-218-5.
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1.els Torrencs del segle xix i el ferrocarril 

1.1.El negoci dels ferrocarrils. 

Els anys de la segona meitat del segle XIX foren en general anys de creixe-
ment econòmic després de força temps de patir greus problemes econòmics 
a causa de les diverses guerres i revolucions produïdes en el nostre país. Els 
burgesos catalans de la segona meitat del segle es mostraren entusiastes de 
la construcció del ferrocarril perquè creien que facilitaria la creació d’un mer-
cat unitari i més gran per als seus productes i per a les seves activitats comer-
cials. Però, per altra banda, també veien en la construcció del ferrocarril una 
oportunitat per especular i enriquir-se ràpidament i amb gran facilitat. Després 
de la inauguració del primer ferrocarril, el de Barcelona a Mataró, l’any 1848, 
es va produir una veritable i esbojarrada febre inversora en el negoci ferrovia-
ri, que va promoure la construcció de milers de quilòmetres de via i projectes 
d’inimaginables i moltes vegades fantasioses línies fèrries a tot l’estat. 
Els catalans van finançar principalment la xarxa ferroviària al territori català, 
mentre que el govern espanyol subvencionava les primeres línies radials amb 
origen a Madrid per donar sortida al cereal castellà cap a Anglaterra, a través 
dels ports del Cantàbric i del Mediterrani.3

Molts ciutadans sol·licitaven concessions de línies al govern. Molts cops 
aquest les atorgava massa generosament i amb criteris poc objectius i sense 
mirar amb encert pel profit econòmic del país. Un cop obtinguda, el conces-
sionari intentava vendre-la o traspassar-la a canvi d’una “prima” o comissió el 
més elevada possible. 
Els torrencs4 amb recursos no en van restar al marge d’aquesta moguda 
econòmica.5 Alguns hi van participar activament només amb el seus diners. 
Altres també amb la seva iniciativa personal. Gairebé tots ells formaven part 
d’una mateixa generació, la dels nascuts cap al 1800, que van arribar als anys 
centrals del segle XIX en plena maduresa i van deixar la seva empremta en la 
història de la nostra vila i, en alguns casos, en la catalana i l’espanyola.

3Pascual Domènech, Pere (1999): Los Caminos de la Era Industrial. La construcción y financiación de 
la Red Ferroviaria Catalana (1843-1898). Universitat de Barcelona. Monografia de Història Industrial, 
número 1. Pàgina 461.
4Per a més informació sobre aquest tema vegeu: Català Massot, Lluís (2013): Els torrencs i la construcció 
del ferrocarril, a Recull de Treballs, núm 14, pàgines 85-115.
5Al 1860, Torredembarra tenia 1.914 habitants i es recuperava demogràficament de la baixada patida a 
causa de les guerres, que l’havien fet perdre uns dos-cents habitants entre l’any 1800 i el 1850. El creixe-
ment demogràfic no va parar fins el 1887, quan la vila va assolir 2.761 habitants, la seva població màxima 
de tot el segle XIX i, fins i tot, de la primera meitat del segle XX.
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El cas més remarcable, però, i alhora exemple de com funcionaven les con-
cessions de línies de ferrocarril aleshores a Espanya, fou el de Manuel Gatell 
i Roig.6 Fou elegit diputat a les Corts de Madrid per la província de Tarragona 
a finals del 18547 i, fent valer el seu càrrec, va ser el cap del grup de tres socis 
que van obtenir el 1856 la concessió per construir la línia de ferrocarril d’Aran-
juez a Cuenca i a Henarejos (Cuenca), que era la continuació de la segona 
línia construïda a Espanya. 

1.Obligació de la companyia TBF. 1878. 8

6 Va néixer a Torredembarra el 2 de desembre de 1815. Era fill de Manuel Gatell Morgades i de Paula Roig. 
Seguint la tradició familiar, va estudiar dret. Vivia a la casa familiar del carrer Ample, al número 1, una de les 
cases més importants de la vila aleshores. El seu germà Esteve fou farmacèutic i exercí durant uns anys a 
València. 
7En les eleccions generals constituents del mes d’agost del 1854 va formar part d’una candidatura provincial 
progressista en la que també hi figurava, per exemple, el que seria dirigent republicà federal i president de la 
I República Espanyola, Estanislau Figueras. Va obtenir 2.410 vots, sent el nombre total de votants a tota la 
província de 8.850.  
Manuel Gatell i Roig fou el segon torrenc en ser diputat a les Corts espanyoles al segle XIX. Jaume Ba-
dia Padrines ho va ser diversos cops entre 1841 i 1860. En fou el tercer l’indià Joan Güell i Ferrer. Pel que 
sabem, el Manuel Gatell va sobresortir en la seva tasca parlamentària i política, tot i que va morir molt jove, el 
14 de novembre de l’any 1858, quan estava a punt de complir els quaranta-tres anys.
8AHF: Compañía MZA. O-23-RR. El ferrocarril de Tarragona a Martorell ha estat propietat de diverses com-
panyies privades: T.M.B. (Tarragona-Martorell-Barcelona), T.B.F. (Tarragona-Barcelona-França) i  M.Z.A. 
(Madrid-Zaragoza-Alicante).  Foren les tres companyies que consecutivament explotaren la línia de Tarrago-
na a Barcelona per Vilafranca. A partir de 1942 foren nacionalitzades totes les línies d’ample ibèric i es creà 
R.E.N.F.E., la companyia estatal que encara explota les línies dels ferrocarrils espanyols de via ampla.
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El projecte no el va poder acabar el Manuel Gatell, el qual el 1857, quan estava 
greument malalt, va encarregar al barceloní Joan de Toda la recerca de socis 
capitalistes o la venda de la concessió i del seu projecte per 200.000 rals. 
Aquest el va vendre el 1858 a una societat encapçalada per Bartolomé de Ja-
nés i en la que participava també el mateix intermediari Joan de Toda. El 1862 
el Ministeri de Foment va reconèixer la concessió a Bartolomé de Janés. Però 
l’any 1868 trobem que el president d’aquesta companyia era el Marquès de 
Remisa. La línia fins Cuenca es va acabar de construir finalment el dia 5 de 
setembre del 1872. 
Altres notables torrencs també van voler invertir en la construcció de ferro-
carrils. En destaquen pel seu paper Jaume Badia i Padrines i Esteve Gatell 
i Roig. Uns altres hi participaren en menor mesura, com Bernat Saguñolas i 
Fuster, Francesc Gatell i Moragas, Josep Camps i Olivé, Victorino Fontanilles 
i els germans Antoni, Pere i Josep Gibert i Cisneros. 
Alguns d’aquests eren antics indians enriquits a Amèrica, que en tornar s’es-
tabliren a Barcelona i allí participaren també en negocis industrials, comer-
cials o financers. Aquest és el cas, per exemple, d’Esteve Gatell i Roig,9 de 
Jaume Badia i Padrines i d’Antoni Gibert i Cisneros. 
Per altra banda, com veurem més endavant, altres indians, que també partici-
paren en el negoci dels ferrocarrils com Bernat Saguñolas i Fuster10 o Josep 
Camps i Olivé, en lloc d’establir-se a Barcelona, tornaren a Torredembarra on 
es dedicaren a diverses activitats econòmiques en el camp de l’agricultura, el 
comerç i el préstec de diners. 

9Esteve Gatell i Roig va invertir bona part del seu capital en el negoci dels ferrocarrils. Al 1865 va deixar 
en herència les següents inversions ferroviàries que ens il·lustren sobre la importància de la seva partici-
pació en aquest negoci:  

138 obligacions del Ferrocarril Valencia-Tarragona, que representaven un valor nominal de 13.110 
duros. 
32 accions del Ferrocarril Tarragona, Martorell, Barcelona; que representaven 3.200 duros.
30 obligacions del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa de 3.000 duros.
100 obligacions de l’Estat per pagar les subvencions a les empreses de ferrocarrils, per valor de 
10.000 duros.
200 obligacions del Ferrocarril del Port del Grao de València a Almansa, enllaç amb el ferrocarril de 
Madrid a Alacant, 19.000 duros.
59 obligacions del Ferrocarril de Almansa a Valencia y Tarragona, el que representa 5.605 duros.
73 obligacions de Ferrocarril de l’Eixample de Barcelona garantides per la Sociedad Catalana General 
de Crédito, en hipoteca de 6.000 duros prestats a dita societat pel termini de 4 mesos.

Les seves inversions en les empreses ferroviàries sumaven en total 59.915 duros, o 299.575 pessetes, el 
que representava gairebé un 20 % del valor de tots els seus béns deixats en herència.
10Nascut a Clarà el 4-9-1792, era fill del boter i comerciant Josep Saguñolas Bertran i de Teresa Fuster 
Baldrich. Va morir a Torredembarra el 23-5-1875, als 77 anys. 
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1.2.La llarga lluita per la concessió de la línia entre Barcelona i Tarrago-
na: 1851-1861.
La majoria dels vilatans mai van posar en dubte la utilitat del ferrocarril per a 
la població, tot i que els mariners, força nombrosos aleshores, n’haurien de 
sortir perjudicats ja que el transport de mercaderies, principalment el del vi, 
aiguardent, fustes i cereals, passaria a fer-se per ferrocarril, abandonant el 
camí secular del mar. 
Cosa semblant es podria dir dels traginers que veurien disminuir la seva acti-
vitat, tot i que en menor mesura que els mariners. Ben al contrari, doncs, els 
torrencs es bolcaren en facilitar l’arribada del ferrocarril a la seva vila.
Va costar més de deu anys, però, aconseguir el pas del ferrocarril per Tor-
redembarra des que es va començar a projectar. Per construir una línia de 
ferrocarril calia obtenir la concessió del govern espanyol, que exigia unes 
condicions empresarials, tècniques i econòmiques als particulars que ho sol-
licitaven. A l’hora de començar l’obra es va suscitar un llarg conflicte d’in-
teressos entre dos empresaris que demanaven la concessió de la línia de 
Tarragona a Barcelona per diferents trajectes: l’un per Vilafranca i l’altre per 
la costa passant per Vilanova. 
El conflicte es va iniciar el 1851 quan Magí Grau i Figueras, advocat barce-
loní, amb el suport d’importants burgesos vilanovins, va demanar al govern 
espanyol la concessió de la línia de Barcelona a Tarragona per la costa. Va 
obtenir la concessió provisional el maig de 1852 i pocs mesos després Jaume 
Ceriola i Castellà,11 el novembre de 1852,12 va obtenir la concessió provisional 
de la línia de Martorell a Reus per Valls.13 Aquesta concessió tenia el suport 
dels accionistes de la companyia del ferrocarril Barcelona-Martorell, ja apro-
vat uns anys abans.
El govern va atorgar aquesta segona concessió de manera irregular i contra 
els informes tècnics i jurídics del Ministeri. Aquests, en el seu informe pre-
ceptiu dirigit al seu ministre, advertien que, si es concedia aquesta segona 
llicència, es perjudicaria la línia de Barcelona a Tarragona per Vilanova, que 
ja havia verificat el preceptiu dipòsit o fiança de 200.000 rals el 17 de juny de 
1852, i demanat permís per fer els plànols:

 “Estas dos líneas son casi paralelas y se tendrá para proceder a la admisión de 
11Un comerciant molt influent nascut a Agramunt i establert a Madrid. Era també un important accionista 
de la companyia del Centre, empresa propietària del ferrocarril de Barcelona a Martorell i que pretenia 
continuar-lo, per Igualada i Lleida, cap a Saragossa i Madrid. Tot i que aviat aquesta Companyia va haver 
de canviar el seu projecte i es va dirigir des de Martorell cap a Reus, ja que una altra companyia s’havia 
avançat al seu projecte d’arribar a Lleida i Madrid construint una línia ferroviària des de Barcelona a Lleia 
i Madrid passant per Manresa. 
12Segons la R.O. del 13-11-1852.
13Si hagués triomfat la seva proposta, es deixava sense ferrocarril Torredembarra. La línia proposada 
per Ceriola volia continuar el ferrocarril que anava de Barcelona a Martorell, que ja es trobava en fase de 
concessió definitiva. 
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estos planos que examinar:
1º Cual de las dos será más ventajosa ya bajo el punto de vista militar, ya bajo el 
comercial y beneficioso al pais que recorre.
2º Bajo que condiciones podrá accederse a estas dos peticiones y que ventajas 
podran concederse a una y a otra. También deberá tenerse presente si será 
justo el impedir la prolongación del de Martorell cuya concesión definitiva se ha 
acordado en 14 del actual.
La circunstancia de haber nombrado una comisión para que proponga las lineas 
que deben construirse en la parte de Cataluña, conducen al negociado a proponer 
a VE se sirva mandar pasen esos dos expedientes de Ceriola y Grau a dicha 
comisón para que teniéndolas presentes en su informe manifiesten cuanto se le 
ofrezca y en su vista poder proponer a S.M. lo más conveniente. 
Madrid, 14 de setiembre de 1952. 
Signat: Ybarrola. Conforme: Hezeta14 

Magí Grau va parar la preparació del projecte de les obres i va recórrer admi-
nistrativament contra la concessió feta a Ceriola, perquè considerava que la 
línia de ferrocarril per Vilafranca perjudicava els interessos comercials de la 
seva concessió, obtinguda abans que l’altra. No li van fer cas, tal com quedà 
palès en la resposta del 6 del juny 1855 i va recórrer amb un recurs de revisió 
contra el Consejo Real. El conflicte es va eternitzar. Durant cinc anys, tot i la 
intervenció dels diputats, no es va fer cap passa per decidir si construir la línia 
per la costa o per l’interior.
En la lluita d’interessos entre aquestes concessions hi van intervenir a partir 
de 1857 dues societats catalanes de crèdit, que confiaven en treure un bon 
profit econòmic de la seva inversió en la construcció del ferrocarril. El Crèdit 
Mobiliari Barcelonès, que des del principi va donar suport a la línia de la costa 
i la Societat Catalana de Crèdit, que es va decantar per la de l’interior. 
L’any 1857 la polèmica va arribar al seu punt àlgid. Es va convertir en una 
lluita política al Congrés del Diputats i a la premsa.15 Es van fer públics escrits 
dels veïns de diverses viles i d’alguns ajuntaments a favor o en contra de la lí-
nia per la costa o per Vilafranca. A Torredembarra, tant veïns com ajuntament 
es van manifestar a favor del ferrocarril per la costa. Aquells anys es produïa 
un renaixement econòmic després de la llarga crisi de la primera meitat del 
segle XIX, deguda a la pèrdua de la majoria de les colònies americanes i a 
les guerres civils i internacionals sofertes fins aleshores.16 
Aquell mateix any de 1857 el Crèdit Mobiliari Barcelonès va comprar als res-
pectius concessionaris les dues llicències.17 Semblava que la guerra ferrovi-
ària s’havia acabat, però aleshores hi va intervenir la societat propietària de 
14AGA: Ministerio de Fomento: Expediente de concesión del ferrocarril de Martorell a Reus (1852): (4) 31 
25/02436.
15Per a més informació vegeu: Pere Pascual (1999) obra citada, pàgines 234 a 246.
16AGA: Expediente del F.C. Barcelona-Tarragona: (4) 30 25/1963.
17Per la de la costa va pagar 198.000 duros a Magí Grau. AGA: Expediente de la Compañía MZA: (4) 102. 
25/1963.
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la línia de Barcelona a Martorell que, lògicament, temia que el nou concessi-
onari, partidari de la línia de la costa, abandonés la seva idea de continuar la 
línia de Martorell cap a Vilafranca, Valls i Reus o Tarragona.
El Consell Reial paralitzà les obres i el 9 de desembre de 1857 remeté un 
informe a les Corts per tal que decidissin quina línia s’havia de construir. El 
Congrés dels Diputats per mitjà d’una llei va autoritzar el Govern a tornar a 
obrir un concurs entre Grau i Ceriola per presentar projectes per la línia de 
Barcelona directament a Tarragona per la costa, o continuant la del ferrocarril 
de Barcelona a Martorell fins a Tarragona per Vilafranca. Les Corts per tant 
van abandonar la idea inicial de Ceriola d’anar fins a Reus passant per Valls. 
El govern espanyol decidiria, doncs, quin trajecte es construiria finalment. El 
9 de novembre de 1859 es publicà al BOE la Llei que establia:

Art. 1º: Se autoriza al Gobierno de S.M. para otorgar a Don Magín de Grau y 
Figueras y a D. Jaime Ceriola la concesión de un ferrocarril de Tarragona a 
Barcelona directamente, o empalmando en el de Martorell donde el Gobierno crea 
más conveniente.
Art. 2º: A consecuencia de esta concesión caducarán las hechas anteriormente 
a favor de Grau y Ceriola, pero podrán estos utilizar sus proyectos en la parte 
que de cada uno de los trazados de Tarragona a Barcelona y de Reus a Martorell 
comprenda la nueva linea”.

Per la seva part, Ceriola va renunciar a continuar el seu projecte. Va dir que 
ni demanava de nou la concessió ni volia fer cap altre estudi, ni sol ni associat 
amb Magí Grau, que havia traspassat la concessió al Crèdit Mobiliari Barce-
lonès i que intentava que aquesta empresa complís el contracte del traspàs 
pactat dels drets de la seva concessió. La Direcció d’Obres Públiques el ge-
ner de 1860 va ordenar que es traslladés la resposta de Ceriola al governador 
de Barcelona per tal que la comuniqués a Grau Figueras i a les empreses a 
les que pogués interessar la seva renúncia, advertint-los que el govern espa-
nyol encara no havia aprovat cap transferència de les concessions dels trens 
de Tarragona a Barcelona. I que per tant, no eren vàlides les compres de les 
concessions fetes fins ara, en al·lusió evident al Crèdit Mobiliari Barcelonès, 
que havia comprat les dues concessions.
El 27 de febrer de 1860 l’empresa del ferrocarril de Barcelona a Martorell en-
vià al governador una instància sol·licitant la concessió per construir i explotar 
la línia de Martorell a Tarragona, passant per Vilafranca, o que es concedís 
a la persona o empresa que garantís la seva construcció més immediata. 
L’empresa fins i tot estava disposada a concedir a l’empresa o persona gua-
nyadora de la concessió una subvenció de 120.000 rals o 6.000 duros per 
Km. L’empresa del ferrocarril de Barcelona a Martorell, que ja circulava des 
de l’any 1854, aprofitava l’ocasió per acusar d’especuladors a Ceriola i Grau 
i d’haver venut els seus drets al Crèdit Mobiliari Barcelonès “por precios fabu-
losos (...) demuestran que ni Grau ni Ceriola tubieron jamás propósito de llevar 
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a cabo trazados, a pesar de que el pais en masa está clamando de continuar la 
unión de Barcelona con Tarragona”. També acusava el Crèdit d’especular amb 
la compra de les concessions: “Que el Crédito no tubo por suficientes los sacrifi-
cios de la Compañía exponente; y como para reembolsarse el exagerado precio 
en que compró las concesiones (seis millones de reales) y sus intereses, no 
tiene otro recurso que presentar un proyecto de coste extraordinario, solicitará 
por medio de D. Magín de Grau el camino directo por la costa que da ocasión a 
un elevado presupuesto.” 18

La Companyia de Barcelona a Martorell demanava una nova llei de les Corts 
sobre aquest cas perquè Ceriola ja havia renunciat a dur a terme el projec-
te. Sol·licitava ara també que es construís la línia de Martorell a Tarragona 
directament i no la de Reus ni la de la costa. Argumentava que així salvarien 
la seva companyia que havia invertit ja 36 milions de rals de capital en el que 
estaven interessats 600 accionistes i que havien construït un “ferrocarril de 
doble via y un túnel monumental” entre Barcelona i Martorell. La Companyia 
també aportava de manera desinteressada els plànols de tot el trajecte i es 
comprometia a donar-los a qui guanyés la subhasta. 
El 2 de març de 1860 Grau envià un informe en el qual es feia una compara-
ció dels dos trajectes i en el que es mostrava favorable, lògicament, al seu. 
Sol·licitava, per tant, que se li concedís el traçat per la costa. Seguia doncs 
viu l’enfrontament entre els projectes de Vilafranca i de Vilanova. Darrera 
d’aquest últim hi havia la societat Crèdit Mobiliari Barcelonès, que tenia el 
suport d’alguns significats torrencs, com veurem més endavant. 
El 16 d’abril el Negociat d’Obres Públiques del Ministeri de Foment va iniciar 
el procés definitiu per aconsellar al govern quin trajecte era el millor i amb tal 
finalitat proposà:

-que s’enviés còpies dels dos projectes als governadors de Tarragona i 
Barcelona i que per decidir la seva major utilitat pública es consultés les 
Diputacions, Ajuntaments i Juntes del Comerç i les demés corporacions, 
empreses i particulars que creguessin oportú. 

-que es passessin els projectes també als ministeris de Marina i Guerra.
-que l’enginyer en cap de la Divisió de Barcelona fes un dictamen compa-
ratiu.

El 7 de juliol el governador de Tarragona envià la resposta següent: 
-eren favorables al trajecte de la costa: la Junta d’Agricultura, Indústria i Co-
merç, la Diputació provincial, el Consell Provincial, la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País i 14 ajuntaments, entre ells Torredembarra.

-eren favorables al trajecte per Vilafranca: el vot particular de tres vocals 
de la Junta d’Agricultura, Indústria i Comerç i 18 ajuntaments.

18Ibídem
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2.Plànol com
paratiu de les línies de Barcelona a Tarragona per Vilafranca i per 

Vilanova, presentat per la com
panyia de la línia de Vilanova per defensar la conve-

niència de construir prim
er la seva línia.1861. 19 

19AG
A: M

inisterio de Fom
ento. Ferrocarriles: (4) 4  25/13713.
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-l’ajuntament de Tarragona votava a favor de la línia de l’interior igual que 
Roda, Salomó, Pallaresos o Bonastre. Alhora acusava la Diputació pro-
vincial de Tarragona d’haver canviat el seu vot respecte al de 9 de desem-
bre de 1857. Deien també que ja estava construïda la via fins a Martorell i 
que, per tant, resultaria més econòmic fer la continuació fins a Tarragona 
que no pas passar pel litoral. 

Van fer escrits o manifests a favor del tren de la costa els ajuntaments de Tor-
redembarra, Vila-seca, Tamarit, Altafulla, Cubelles i també la Pobla, La Riera, 
La Nou i el Catllar. 
El 13 de juliol de 1860 el ministre de la Guerra afirmava en el seu informe 
preceptiu que qualsevol dels dos trajectes era bo per al seu ministeri, tot i que 
mostrava alguns aspectes més favorables al de l’interior. 
El 2 de desembre Ceriola feia constar que cedia tots els seus drets a Grau. El 
dia següent, Grau acceptava la cessió dels drets de Ceriola i comunicava de 
manera sorprenent que els cedia en unió dels seus a la Companyia del ferro-
carril de Barcelona a Martorell. Demanava que se li tornés el dipòsit o fiança 
que havia fet feia pocs mesos. 
El dia 11 la Societat del Ferrocarril de Barcelona a Martorell sol·licità formal-
ment la concessió del ferrocarril per Vilafranca a Tarragona. I presentà el pro-
jecte i el pressupost del ferrocarril i certificació del dipòsit del 1 % del pres-
supost (720.000 rals). Afirmava que en la seva línia només calia construir 73 
km amb un pressupost de 70.751.839 rals i abonava la seva candidatura amb 
aquestes paraules “siendo de suma importancia no invertir más capitales de 
los absolutamente precisos en una plaza como Barcelona donde la crisis cau-
sada por grandes contrucciones son harto recientes y dolorosas”. 
El dia 13 de desembre de 1860 el Ministeri de Foment ordenà a l’enginyer en 
cap de la Divisió de Barcelona que fes un informe final sobre la comparació 
dels dos trajectes, que el 2 de gener de 1861 l’enginyer envià a la Direcció 
General d’Obres Públiques i el dia 10 es passà aquest a la Junta Concultiva 
de Caminos, Canales y Puertos.
El 3 de febrer de 1861 es va produir un altre intent dels defensors de la línia per 
la costa. Joan Samà Martí i Pau Soler, de Vilanova, sol·licitaren la concessió 
de Barcelona a Tarragona per la costa. Havien dipositat el 1% del seu cost. En 
el seu escrit justificaven la construcció de la seva lìnia en el fet que beneficiava 
a un major nombre de població i a un major nombre d’empreses i que no havia 
de superar desnivells tan grans com els de la línia per Vilafranca i Martorell.
El dia 13 la Junta Consultiva de Camins emeté el seu informe. Presentava un 
projecte molt detallat: aspectes tècnics, expropiacions, tarifes ... La Junta de 
Camins deia que ja tenia prou informació i que ja podia decidir amb tot el que 
hi havia en el seu informe.
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El 14 una Reial Odre desestimava la petició dels senyors Samà i Soler de Vi-
lanova adduint que la llei del 9 de novembre 1859 només autoritzava a Grau 
i a Ceriola a fer el ferrocarril.
Finalment, el 9 d’abril de 1861 la Junta votà a favor del traçat per Vilafranca 
per 8 a 7 vots. Molt igualat. Eren 7 els vots particulars en contra de la línia per 
Vilafranca. Les raons d’aquests es basaven en què el traçat de la costa era 
més curt i estalviava cost de manteniment i de transport: 12,700 km menys de 
Tarragona a Barcelona per la costa que per l’interior. 
El que suposava segons els seus comptes un estalvi de 200 rals menys per 
tren de viatgers i 500 per cada tren de mercaderies. Tot i així, el 18 de maig de 
1861 el Negociat recomanava al Govern l’aprovació del traçat per Vilafranca.
La Companyia del ferrocarril Barcelona a Martorell havia guanyat la lluita defi-
nitivament. Preveia que el 30 de juny de 1864 el tren arribaria fins a Tarragona 
passant per Vilafranca... i Torredembarra.
El 29 de setembre de 1861 es produí encara un últim intent dels vilanovins 
Samà i Soler, que tornaren a demanar la concessió de la línia per Vilanova, 
tot i que ara ja acceptaven que es construís també la línia de Vilafranca.
El 30 d’octubre de 1861 els membres del Negociat de la Direcció General 
d’Obres Públiques s’oposaren a la concessió de la línia de la costa tement 
que perjudicaria a la línia per Martorell ja aprovada i enfonsaria la seva cotit-
zació en borsa, tal com ja havia passat abans: “Las cesiones y traspasos, las 
primas y hasta los enredos, que mediaron, dieron a este asunto un caràcter 
especial demasiado grave para que deje de recordarse, llegando hasta el 
pnto de influir en el mercado de Barcelona, en que los valores de las Socieda-
des anónimas interesadas en uno u otro trazado fluctuaban entre el alza y la 
baja de manera desproporcionada”, resumien els experts d’Obres Públiques 
per justificar la seva negativa a la construcció de la línia de Vilanova. 
Tot i així, anys més tard es construiria la línia de la costa que assoliria poc 
després més èxit comercial que la de l’interior.

1.3. La intervenció dels torrencs en la lluita per la concessió de la línia.
El projecte de la línia per Vilanova fou el que rebé el suport majoritari dels tor-
rencs, que es van manifestar públicament en aquest sentit en diverses ocasi-
ons. Tot i així, al 1857 el consistori torrenc va defensar la línia per Vilafranca 
en un escrit molt dur del dia 19 d’octubre dirigit al Ministre de Foment, signat 
per l’alcalde accidental Pau Gual i els regidors Josep Capdevila, Joan Mata, 
Ferran Fontanilles, Joan Rovira Flaquer, Josep Rovira i Antoni Borrull. Fins i 
tot acusaven d’ambiciosos als que defensaven la línia per la costa: 

20AGA: Expediente del ferrocarril de Tarragona a Martorell: (04) 102.000 25/ 1962.
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“que es móvil de ridículas diatribas la oposición de algunos, que en nada aprecian el 
bien público, acerca de la prolongación del camino de hierro de Martorell a Villafranca 
del Panadés [...] al paso que sólo aprovecharía a intereses de un circulo de ambiciosos 
la línea férrea que los oposicionistas, incurriendo en la más insólita utopía, pretenden 
trazar por la parte de la costa [...] idea que impulsa a esta Municipalidad a dar 
decidido apoyo a las pretensiones razonables de la Sociedad del Camino de Hierro 
del Centro...”20

De manera sorprenent, només deu dies després, el 29 d’octubre de 1857, el 
consistori, presidit ara per l’alcalde Josep Arnalich, i signat pels mateixos regi-
dors que l’anterior, feia arribar al ministre un altre escrit defensant la línia per 
la costa. Els signants justificaven el seu canvi tan sobtat de posició per haver 
rebut abans una informació equivocada. La defensa de la seva opció també es 
fonamenta en el paper econòmic tan important que tenia el port de Vilanova 
per al comerç americà i europeu dels productes de Torredembarra i comarca:

“Es de suma importancia para este pueblo y circunvecinos el estar enlazados por 
medio de un ferrocarril con Villanueva especialmente. Porque no solo es la mentada 
villa de las principales de Cataluña en población, riqueza, industria y comercio, sinó 
qu para Torredembarra y su comara tiene la trascendental circunstaancia de ser 
Villanueva el puerto por donde principàlmente se esporta a Ultramar y al Estrangero 
sus producciones y particularmente los caldos que son la riqueza principal del pais.
Quizás pudiera no ocultarsele a la alta penetración de V.E. las contradicción en que 
incurre este cuerpo municipal al esponer es este sentido, cuando anteriormente 
lo hizo en sentido contrario. La esplicación es fácil y concluyente, se aseguró a 
este Cabildo que iba anexo al proyecto del Ferrocarril de Villafranca y Vendrell el 
de construir un ramal, que desde esta villa fuese a Villanueva; y como posterioes 
informes hayan demostrado lo falso de semejante aserto, por esto esta corporación 
recurre hoy a V. E. en el consabido sentido”.21

El mateix dia s’envià una carta al ministre signada per cinquanta-set torrencs a 
favor de la línia per la costa. Afirmaven que cada any s’embarcaven al port de 
Vilanova més de 50.000 pipes de vi, en ”gran parte procedente de esta comar-
ca”. I afegien que molts torrencs eren accionistes del ferrocarril per la línia de 
Vilanova perquè la consideraven la més interessant:

“Un hecho, en conclusión, aducirán a V.E. los qe esponen, que probará 
concluyentemente si es o no de grande interés para esta villa la construcción del 
indicado Ferro carril, sobre setecientas acciones tienen tomadas de él los moradores 
y propietarios de esta Villa, mientras que Martorell que es población mucho mayor 
no se suscribió más que por cien”.22

Aquests escrits mostren que la lluita entre les dues opcions en els poblacions 
i les comarques afectades va arribar a ser força agressiva en alguns casos. Al 
1860, a requeriment del governador civil, els regidors torrencs argumentaven 
que, tot i que les dues línies ja preveien el seu pas per Torredembarra,23 la línia 
21/22 Ibídem.
23El primer projecte de la prolongació de línia de Barcelona a Martorell preveia arribar a Reus des del 
Vendrell per l’interior. 
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de la costa era més curta i per tant el viatge fins a Barcelona per Vilanova seria 
més breu i més econòmic. Així ho explicaven l’alcalde Antoni Borrull Gibert i 
la resta de regidors en un nou escrit dirigit al Ministre de Foment. Aleshores la 
disputa entre les opcions del tren per Vilanova o per Vilafranca ja havia arribat 
al Congrés dels Diputats i s’estava a l’espera de quina línia, i per tant quina 
companyia, seria escollida pel Govern espanyol. L’escrit també lamentava els 
perjudicis causats per la tardança en la construcció del ferrocarril de Tarra-
gona a Barcelona i manifestava el seu suport al projecte del Crèdit Mobiliari 
Barcelonès, del que alguns significats torrencs n’eren accionistes. 
L’Ajuntament de Torredembarra “deplora amargamente las interminables cu-
estiones que lo imposibilitan [l’arribada del ferrocarril a Torredembarra] hace 
porción de años con grave perjuicio para el país. Los que suscriben son com-
pletamente imparciales en esta cuestión porque de todos modos ora empal-
mando con Martorell o vaya directamente por la marina debe pasar la línea por 
esta Villa; pero, en el estado en que han llegado las cosas, suspiran para que 
el Gobierno de S.M. adopte la empresa que ofrezca medios más seguros de 
ejecución. Los esponentes no reparan em manifestar que el trazado por la ma-
rina sería más rápido y económico (...) La empresa de Martorell ha sido siem-
pre la rémora de tan señalado beneficio sin que hasta ahora haya puesto en 
evidencia los recursos ni el derecho que necesita para alcanzar la realización 
de sus deseos; mientras que los que presenta actualmente una casa Inglesa, 
asociada al Crédito Moviliario Barcelonés, han facilitado el depósito y presen-
tan responsabilidades para llenar las dos terceras partes del presupuesto del 
camino de la marina (...) Suplican se sirva declarar, previos los requisitos lega-
les, que se haga el camino de Tarragona a Barcelona por la marina toda vez 
que esta empresa, si no estamos mal informados, reune todas las condiciones 
que exige la ley para la inmedias ejecución”.
Torredembarra, 19 d’abril de 1860. 
Signaven: l’alcalde Antoni Borrull Gibert; els regidors Josep Camps, Josep Dal-
mau, Josep Rovira, Josep Arnelich i Eloi Molner i el secretari Francesc Rugé.24

El suport del consistori torrenc, però, com ja hem vist també responia a l’interès 
econòmic d’alguns veïns i d’algun regidor que eren accionistes de la societat que 
promovia la línia per la costa. L’indià i comerciant establert aleshores a Barcelo-
na, Jaume Badia i Padrines, per exemple, que també fou diputat a les Corts, va 
participar decisivament en la compra de la llicència del ferrocarril per la costa 
al concessionari Magí Grau Figueras i va presidir, el 17 d’abril de 1856, l’acte 
fundacional de la frustrada Societat Anònima destinada a construir el ferrocarril 
per Vilanova. També hi va participar un altre indià torrenc resident igualment a 
la capital catalana, Esteve Gatell i Roig, tot i que aquest sense exercir un paper 
tan decisiu. Ambdós estigueren més tard d’acord en la cessió de la llicència de 
construcció al Crèdit Mobiliari Barcelonès, del que n’eren accionistes. 
24AGA: Expediente del ferrocarril de Tarragona a Martorell: (04) 102.000 25/ 1962.
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El Crèdit Mobiliari,25 com hem vist, va adquirir el 1857 de Magí Grau Figueras26 
la concessió del ferrocarril per la costa,27 amb la condició que en el termini de 
quatre mesos s’havia de fundar la citada Societat anònima per la construcció 
i explotació del ferrocarril. El Crèdit havia d’adquirir 18.000 accions i unes 
altres 18.000 es destinarien al públic en general. Es van col·locar les accions 
de seguida i es va fundar la Societat anònima que s’havia d’encarregar de la 
seva construcció per la quantitat de 94 milions de rals. 
El Crèdit va traspassar els drets adquirits a Grau Figueras a aquesta nova 
societat, que fou anomenada Companyia del ferrocarril de Tarragona a Bar-
celona.
La Junta de Govern d’aquesta companyia estava formada per: 

President: Josep Serra, natural de Manresa, 
Directors: Joan Coll Montells, natural de Barcelona, Ignasi Carsi, de Vilanova i la 
Geltrú, Lluís Castells, de Sant Boi de Llobregat. 
Vocals: Marqués de Casa Fontanellas, natural de Barcelona, Joan Miret, de Cas-
tellterçol, Pere A. Borràs, de Maó, els comerciants torrencs Jaume Badia Pa-
drines, Esteve i Francesc Gatell Roig, els germans Antoni, Pere i Josep 
Gibert Cisneros, Serafí González de Faria, de Vila-real, Ramon Uriarte, del 
Ferrol, Mariano Vidal i Merli de Cardona, Josep Clot, d’Altafulla, en representació 
de la Raó Social “Clot Hermanos”, Sr. Barbier Bergeron, de Limoges (França), 
Josep de Jesus Puig, Gaietà Roig Carreras i Joan Biada, naturals de l’Havana ....

Finalment, el seu capital social fou de 108 milions de rals dividit en 54.000 
accions de 2.000 rals cada una i els 90 milions resultants es destinarien a 
la construcció i compra del material necessari del ferrocarril. I els 14 milions 
restants a pagar els interessos durant la construcció, a raó del 6 % anual de 
les quantitats desemborsades. El capital es disminuiria en proporció de la 
quantitat de la subvenció que confiaven rebre del govern.
En la propietat de les accions de la Companyia també hi participaven altres 
torrencs. 
Aquest era el principal accionariat de la Companyia del Ferrocarril de Tarra-
gona a Barcelona: 

Crèdit Mobiliari Barcelonès: 18.000 accions 
José Gil: 500 accions. Màxim accionista individual.
Ignasi Girona: 200 accions.

25De fet, l'any 1857 diversos torrencs formaven part destacada de la Sociedad de Crédito Mobiliario 
Barcelonés, que va comprar la llicència i es va moure per tal d'impulsar la línia del ferrocarril per la costa. 
En el mateix any aquesta societat va aconseguir la propietat de les concessions tant de l'interior com de 
la costa.
26Obtinguda provisionalment per aquest el 20 de gener de 1852 i confirmada el 1853 i el 1854.
27Notari barceloní Montserrat Corominas, escriptura del 18-1-1857. El Crèdit li pagà 198.000 duros, 
133.000 dels quals els hi pagaren en accions de la Societat que s'havia de formar per construir el ferro-
carril a Tarragona per la costa.
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Jaume Badia Padrines: 100 accions 
Esteve Gatell Roig: 100 accions
Francesc Gatell Moragas: 10 accions
Antoni Gibert Cisneros: 10 accions
Josep Gibert Cisneros: 10 accions
Pere Gibert Cisneros: 5 accions28

El total d’accions venudes en l’acta de constitució fou de 28.597.

Les accions que falten estaven subscrites per persones absents en el mo-
ment de la constitució, però que havien signat la compra davant el notari i 
aquest també les feia constar a part en aquest document de constitució de la 
companyia. Entre els accionistes absents hi havia altres torrencs, com Ber-
nat Saguñolas (10 accions), Josep Camps Olivé (20 accions) i Victorino de 
Fontanilles (4 accions).29

El govern, però, com hem vist, no atorgà la concessió a la societat del Crèdit 
Mobiliari Barcelonès ni, lògicament, l’autorització per començar les obres, tot 
i les repetides peticions de Magí Grau durant l’any 1857. Finalment doncs, va 
triomfar el projecte de la construcció del ferrocarril a Barcelona per Vilafran-
ca i Martorell, projecte que no havia rebut el suport polític ni econòmic dels 
torrencs. 

28Els personatges amb els noms en negreta són naturals de Torredembarra.
29En la Junta de govern, formada per nou membres, hi havia tres representants del Crèdit Mobiliari. Per 
assistir a la Junta s’havien de tenir al menys deu accions i la resta es podien associar i delegar el vot. 
Aquesta Societat anònima va contractar una empresa per construir la línia el 16 de març de 1857. L’em-
presa era la de José Gil Serra i Francisco Puig Satorras. En aquest contracte, entre altres molts acords, 
s’establí que l’Estació de Torredembarra seria de 2a classe, com la de Vilanova i Sitges, amb dues sales 
d’espera: 1a de 1a classe i de 2a juntes i l’altra per als de 3a. També s’establia detalls tècnics de les vies, 
trens, etc..
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2.la consTrucció del ferrocarril 
2.1. La construcció de la línia.

L’empresa concessionària del ferrocarril, la Companyia Tarragona-Martorell-
Barcelona (TMB), el 31 de desembre de 1861 va contractar per construir la 
línia l’empresari francès Jean de Grimaldi. Aquest es comprometia a acabar 
les obres abans del 30 de juny de 1864. Va subcontractar empreses construc-
tores per executar les obres i es va encarregar d’efectuar els tràmits legals 
per l’expropiació dels terrenys ocupats per la via i les estacions. Havia de 
cobrar per tot plegat 17.250.000 pessetes i 3.500 accions de la companyia 
ferroviària TMB per valor total de 1.750.000 pessetes.
L’empresa de Grimaldi es va comprometre també a pagar la comissió o prima 
de dos milions de pessetes a la societat Crèdit Mobiliari Barcelonès per tal de 
compensar-la pel traspàs de la concessió a la TMB.
Les obres van començar el 1862. La mitjana de jornalers que hi treballaren 
diàriament fou de 2.120 al 1862 i de 3.523 al 1863.30 A vegades feien treballar 
soldats “en momentos en que se hacía sentir la escasez de brazos por efecto 
de la recolección de los cereales”.31 
L’empresa constructora va començar les obres amb gran impuls. A la Junta 
de l’empresa concessionària, TMB, celebrada a Barcelona al mes de febrer 
de 1863 sinformà amb optimisme del ritme de les obres, fet que permetia 
preveure que la inauguració es podria fer en la data prevista.

Grandes son los adelantos que hace la empresa constructora del ferro-carril de 
Martorell, pues además de los 771 operarios y 39 carros que se ocupan en los 
trabajos de las inmediaciones de Tarragona, que se emplean en el túnel de Bará 
500 operarios y 40 carros; en Vendrell y Torredembarra hay 220 operarios y 19 
carros, junto á Vendrell 300 operarios y 50 carros entre San Sadurní y Gelida; 70 
operarios y 10 carros junto a Gelida; 160 operarios y 14 carros en las inmediaciones 
al término de San Esteban, y 300 operarios y 49 carros en el término de Martorell, 
lo cual ofrece un total de 2.821 trabajadores y 227 carros.
Parece que el objeto es inaugurar en la próxima primavera la sección de Tarragona 
á Villafranca.32

Entre Tarragona i Martorell s’havien de construir 10 estacions amb els seus 
edifics de viatgers. Una era de primera classe, la de Tarragona, per a la qual 
es pensava fer un disseny diferent de l’edifici. La seva construcció es va en-
darrerir fins al 1870. El motiu fou la manca d’acord entre les diverses empre-
ses interessades, perquè havia de servir també com a estació final de la línia 
de València i de la de Reus, que eren propietat de dues empreses diferents. 
30 Pere Pascual (1999), obra citada, pàgina 163.
31 Memoria sobre el progreso de las obras públicas en España durante los años 1861, 1862 y 1863. Im-
prenta Nacional. Madrid.1864. Pàgines 170 i 171.
32 Gaceta de los caminos de hierro, del dia 22 de febrer de 1863, pàgina 341.
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4.Equipaments de les estacions de la línia i distàncies entre elles. Gràfic del 1916, 
quan ja feia trenta anys que s’havia construït l’estació de Sant Vicenç.33 
33 AHF: Compañía MZA: Movimiento: III F-134.
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5.Model de l’edifici de viatgers d’estació de segona classe. L’estació actual del Ven-
drell, n’és encara un exemple. 1865.34

6.El mes de novembre de 1863 ja va passar 
una locomotora no comercial per Torredem-
barra, segons el diari madrileny La Corres-
pondencia.35

34AGA: Miniserio de Fomento. Ferrocarriles: (4) 
36-25/07336.
35 La Correspondencia (Madrid) del dia 16 de 
novembre de 1863.
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Hi havia dues estacions de segona classe, Vilafranca i el Vendrell, i set de ter-
cera classe, la resta d’estacions previstes al 1865: Altafulla, Torredembarra, 
Arboç, Monjos, La Granada, Sant Sadurní i Gelida. Sant Vicens de Calders 
es va construir uns deu anys més tard i pertanyia a la companyia de línia de 
Barcelona a Valls per Vilanova. 
Tant les estacions de segona com les de tercera classe, com veurem, es van 
construir al 1865 d’una sola planta. Tot i que la planta de l’edifici de viatgers 
de les de segona classe era més gran que la de les de tercera. 
La construcció del ferrocarril i de les estacions va avançar de manera ràpida. 
Els diaris i setmanaris es feien ressó sovint de l’estat de les obres, tot i que 
a vegades amb poca fiabilitat en la seva informació. Així trobem que mentre 
el diari madrileny La Correspondencia informava que al mes de novembre de 
1863 una locomotora ja havia viatjat de Tarragona a Torredembarra, el setma-
nari madrileny Gaceta de los caminos de hierro, explicava pocs dies després 
amb més detalls que la locomotora ja havia recorregut tot el trajecte fins a 
Martorell i Barcelona. Fins i tot, avançava la notícia que a principis del 1864 ja 
es podria viatjar en tren des de Tarragona a Barcelona: 

Nuestro corresponsal de Tarragona nos escribe: el sábado recorrió la vía de esta 
ciudad a Martorell, o dígase de Tarragona a Barcelona una de las locomotoras que 
existen en estos depósitos a ella destinadas. Esta locomotora está destinada de 
pronto a arrastrar los wagones cargados de rails y traviesas desembarcadas en 
este puerto, a fin de trasladarlas al punto necesario; operación mas breve y menos 
costosa que la de arrastrarlos por medio de caballerías según se había practicado 
hasta aquí.
Esto parece confirmar lo que se asegura, a saber: que a principios de año 
nuevo podremos ir a Barcelona por el ferro-carril. El de Valencia se halla ya 
muy adelantado hasta el Ebro, y no seria tampoco estraño que al darse la vía de 
Barcelona al público se verificará también en la de Valencia hasta Tortosa.36

Però era força improbable que la locomotora viatgés fins a Martorell donat 
que a finals del 1863 encara faltava acabar el tram de Vilafranca a Martorell 
per les dificultats de superar el pas pel terme de la Granada, on s’havia de 
passar per una trinxera amenaçada de patir greus esllavissades. Aquestes 
dificultats van portar a l’enginyer de la Divisió de Ferrocarrils de Catalunya, 
José Maria Faquineto,37 que vigilava la construcció de la línia, a prohibir la 
inauguració de la línia el dia previst. I va ordenar a la companyia que fes mi-
llores en aquell punt per tal d’evitar les esllavissades i, fins i tot, recomanava 

36Gaceta de los caminios de hierro, del dia 22 de novembre de 1863, pàgina 743. Cal saber que el pont 
per creuar l’Ebre a Tortosa de fet no es va construir fins el 1867, dos anys més tard de la inauguració 
de la línia de València a Tarragona i la de Tarragona a Barcelona, ja que ambues ho van fer al 1865. El 
primer tren comercial de la línia de València va circular des de l’Ampolla fins a Tarragona el 12 de març 
de 1865. Fins el 1867 els passatgers i les mercaderies creuaven el riu amb diligències i carros pel pont 
de la carretera nacional. 
37Organisme del Ministeri de Foment.
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la prolongació pels dos costats del túnel ja construït com a mitjà més segur 
per evitar-les.  
L’empresa constructora de Jean de Grimaldi va negar-se a fer les millores 
recomanades per Faquineto. Per això no es va poder inaugurar la línia en 
la data inicialment prevista del 30 de juny de 1864. Tot i que la línia estava 
pràcticament acabada, segons explicava la Gaceta de los caminos de hierro:

En el ferrocarril de Tarragona a Martorell está terminada la explanación de los 
73,390 kilómetros, de que consta; hay armadas 11 locomotoras y 4 desarmadas; 
concluidas 9 estaciones y una muy avanzada38 como lo están también todas las 
demás obras, habiéndose empleado por término medio en el segundo trimestre, 
de este año, 3.260 jornaleros, 334 caballerías, 54 wagones y 27 carros.39

Pocs mesos després, lamentablement, es confirmava el diagnòstic de Faqui-
neto. A causa d’un gran aiguat de tardor es va produir una gran esllavisada 
en aquell indret que va fer necessàries unes obres extraordinàries de llarga 
durada i d’un alt cost. 
L’empresa de Jean Grimaldi, tal com preveia el contracte, va ser penalitzada a 
pagar els interessos als accionistes des de el dia 1 de juliol de 1864 fins que 
entrés en funcioament la línia. Finalment, la seva empresa, que també estava 
construint la línia fins a Girona, va fer fallida i la concessionària va haver de 
fer-se càrrec d’acabar les obres i de pagar les indemnitzacions als propietaris 
de les terres expropiades.40

Així explicava el retard la gerència de l’empresa en l’assemblea ordinària del 
12 de març de 1865, un mes abans d’inaugurar la línia:

Los señores accionistas observarían con disgusto que esta importantísima sección 
de nuestro camino no quedó en estado de explotación el día 30 de Junio del año 
económico que examinamos.
Esta gerencia tenía vivísimo interés en que las esperanzas de los señores 
accionistas no quedaran defraudadas; pero hubo de acallar sus propios deseos 
y de ceder ante la evidencia de los hechos. El camino no se podía explotar 
porque para hacerlo debían de haberse practicado varias obras señaladas como 
indispensables por el señor ingeniero jefe de la división, y aunque esas obras 
habían sido aceptadas y reconocidas por el constructor, ni siquiera se habían 
comenzado en su gran mayoría al llegar al citado plazo; de suerte, que a pesar de 
sostener el propio constructor que el camino podía explotarse, basta con esceso, 
el señor ingeniero jefe de la división, única autoridad competente, manifestó lo 
contrario, consignando que ninguna seguridad ofrecía al público la apertura del 
mismo.

38Es refereix a una provisional de planta baixa i petita que es va construir tot esperant l’acord entre les tres 
empreses per construir l’estació comuna a Tarragona, que com ja hem dit no es va construir fins el 1870.
39Gaceta de los caminos de hierro, del dia 22 d’agost de 1864, pàgina 632.
40El conflicte no es va acabar fins el 1872, quan Alexandre Grimaldi, hereu de Jean Grimaldi, va pactar el 
pagament d’una indemnització a l’empresa de Tarragona a Martorell.
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Sucesos inmediatos se encargaron de justificar la previsión del delegado facultativo del 
gobierno de S. M. a las primeras lluvias tuvo lugar el ya célebre desprendimiento de La 
Granada, que arrojó sobre la vía más de siete mil metros cúbicos de tierra, rasgando la 
boca de un túnel, levantando los rails y convirtiendo aquel trozo de camino en un espantoso 
cataclismo.
Desde el 7 de Junio tenía mandado el señor ingeniero jefe de la división que en la trinchera 
donde se originó este gravísimo accidente, ya abandonada como concluida, se practicaran 
unas obras de saneamiento que, ni siquiera se habían empezado el día 3 de Setiembre, en 
que se derrumbaron las tierras.
[…]
Todos estos sucesos han venido a hacer bastante difíciles las relaciones entre esta 
gerencia y el constructor.
[…]
Uno de los motivos de desavenencia ha sido el de la sanción penal, establecida en la 
contrata de 31 de Diciembre de 1861, para el caso de que el camino no se hallase en 
estado de abrirse al público el día 30 de Junio de 1864.
A pesar de la terminante prescripción de los artículos 3.º y 4.° de dicha contrata, de la 
categórica declaración del señor ingeniero jefe de la división, a pesar de los sucesos de 
La Granada y de no haber quedado siquiera espedita la vía en este punto hasta el 13 
de Diciembre último, a pesar de que en toda la línea se carecía de la aguada necesaria 
para el alimento de las locomotoras, el constructor, según antes se ha dicho, ha estimado 
conveniente sostener que la misma se hallaba, con exceso, en estado de explotación el 
referido día 30 de Junio. Llegado el 31 de Diciembre en que debían hacerse efectivos 
los intereses, sin obtener del mismo un más justo acuerdo, ha sido necesario compelerlo 
ante los tribunales para que le obliguen al pago de todos los que vayan discurriendo hasta 
explotarse el camino.
Los señores accionistas ansiarán, como ansía esta gerencia, porque llegue este último 
caso. Las obras que se deben construir hasta poner la vía en situación de abrirse al 
público, son cortas en número, y no de extraordinaria importancia. La triste verdad, es, 
sin embargo, que no debe calcularse por estos antecedentes el tiempo que tal vez se 
invierta en terminarlas. Los trabajos más fáciles pueden demorarse indefinidamente si no 
preside en su dirección una voluntad enérgica; los accidentes sobrevienen y se suceden, 
cuando dejan de emplearse oportunamente todos los medios de ejecución que la ciencia 
prescribe. Se ha prevenido distintas veces al constructor que desarrolle los trabajos, y 
últimamente se le ha renovado, con perentoriedad, la demanda. 
Ha convenido en la justicia de ella y se promete dejarlo todo, con brevedad, en la necesaria 
disposición. Si así no fuese, la gerencia haría uso de los demás recursos que la confiere 
la contrata.
[…]
Todo se halla, por consiguiente, preparado para el día en que podamos comenzar nuestra 
explotación definitiva: todo se ha previsto de manera que las esperanzas concebidas sobre 
sus resultados mercantiles se conviertan, hasta donde sea posible, en halagüeña realidad.
[…]
Barcelona 12 de Marzo de 1865. —El presidente, Miguel Clavé.—Los directores, Claudio 
Planas, Antonio Nadal, Modesto Lleó. — El vocal secretario, José Víctor Brugada.41

41Gaceta de los caminos de hierro, del dia 2 d’abril de 1865. 
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Fins el 15 d’abril del 1865 no va poder passar el primer tren comercial per la 
línia. El Diari de Tarragona ho comentava així:

Un acontecimiento memorable y del que nos hemos ocupado en muchas de 
nuestras revistas y en varios sueltos, ha tenido lugar en el dia de ayer. 
Ya está abierta para el público la vía férrea de esta a Martorell y Barcelona. Ayer 
ya tocamos los efectos de este acontecimiento. Tuvimos noticias de Barcelona del 
mismo día, y Barcelona las tenía en horas también de Tarragona. Las distancias 
se han acortado y si bien la empresa no ha hecho una inauguración oficial por 
motivos que son fáciles de adivinar, no por esto merece menos nuestro parabién. 
Deseamos que el público, confiado en el celo de la empresa, corresponda a los 
sacrificios que tiene hechos. J.M.R.42

Però pocs dies després de la inauguració va haver d’interrompre’s durant uns 
mesos la circulació entre Vilafranca i Martorell per una altra esllavissada al 
mateix lloc.
Fins el juliol de 1865 no es va normalitzar el servei ferroviari de la línia. Arri-
bava amb un any de retard. 

2.2.La construcció del ferrocarril al Baix Gaià. 

En la construcció del tram de via a Torredembarra i rodalies hi van intervenir 
diversos tècnics i comandaments francesos i empreses subcontractades ca-
talanes, entre els quals van sorgir diversos problemes. Per exemple, l’estiu de 
1862 l’empresa constructora, propietat de l’esmentat Jean Grimaldi, va pre-
sentar per mitjà de dos ciutadans francesos una reclamació davant l’alcalde 
torrenc contra una empresa catalana subcontractada amb seu a l’Espluga de 
Francolí, perquè no havia pagat els seus treballadors i s’havia endut eines que 
eren propietat dels constructors francesos. L’alcalde de Torredembarra Josep 
Camps Olivé traslladà la reclamació a l’alcalde de l’Espluga de Francolí.43

6 de agosto de 1862. Sr, Alcalde constitucional de la Espluga de Francolí.
Habiéndose presentado a mi autordad dos franceses que tienen contratados los 
trabajos de un trozo de ferrocarril que pasa por esta jurisdicción, reclamando que 
Pablo Miquel, Joaquín Bosque y Magín Roca, los que tenían sobrearrendados 
dichos trabajos, habían desaparecido sin concluir la contrata, dejando a muchos 
trabajadores sin pagarles sus jornales, habiéndose llevado varios azadones, picos, 
palas y otros útiles que existían de la propiedad de dichos franceses, y como estos 
sugetos son vecinos de ese pueblo, espero merecer de U. se sirva ordenar a los 
mismos se presenten en esta alcaldía a dar cuenta de sus sus descargos [...]. 44

42Diari de Tarragona, del dia 16 d’abril de 1865.
43AMTO. Fons municipal. Correspondència. Caixa 247.
44Ibídem.
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La coordinació entre les diferents empreses constructores no sempre va anar 
del tot bé i es produïren diverses denúncies per part de l’empresa que havia 
de completar la feina de l’anterior. Per exemple, l’empresa Calveras, Argila i 
Cia de Barcelona,45 encarregada de col·locar les vies, es va queixar formal-
ment que l’empresa encarregada de l’esplanació no havia acabat bé la seva 
feina i l’11 de novembre de 1863 va requerir al notari Francesc Barado de 
Torredembarra per prendre nota in situ i aixecar acta de la impossibilitat de 
posar la via per sobre del camí de mar d’Altafulla perquè “se halla en dicho 
camino un punton de piedra con las dos pilas sin arco ni cucillos o maderas 
para poder continuar la via, el cual impide su colocación. De todo lo cual el 
mencionado D. José Calveras me ha requerido formase este auto, siendo 
presentes por testigos Juan Coca y Carreras, mesonero, y Pablo Girol y Mar-
cé, espartero ...”.46

Pel que fa a conflictes entre les empreses constructores i el propietaris tor-
rencs expropiats, el cas més greu, que va portar força tensió, fou la reclama-
ció de Joan Querol contra el ferrocarril la tardor de 1862. Per “atropellamiento 
de sus propiedades [...] sin consentimiento ni estar expropiada ni tampoco 
valorada por perito tercero faltando con esto a las formalidades previstas en 
el artículo 12 del Real Decreto de 27 de Julio de 1853”, escrivia l’alcalde al 
governador per justificar la seva actuació. El propietari denunciava que li havi-
en ocupat la seva terra sense estar legalment expropiada, per la qual cosa va 
demanar la paralització de les obres. L’alcalde Josep Camps Olivé, amb força 
decisió i convenciment, va fer detenir i traslladar a Tarragona el responsable 
de la constructora, que era el francès Polé Henrich [sic].47

La construcció de la via va suposar també un notable entrebanc pel drenatge 
cap al mar de l’aigua de pluja. Els regidors van queixar-se repetidament que la 
via produïa petits estancaments d’aigües que provocaven problemes sanitaris 
a la població i dificultava les comunicacions entre Dalt la Vila i Baix a Mar.
Un altre dels problemes que va enterbolir la relació entre l’empresa del fer-
rocarril i els torrencs fou la construcció de passos per travessar la via amb 
comoditat i seguretat. Van sorgir les primeres protestes a partir de 1863, quan 
ja estava molt avançada la construcció. Aquell any ja s’havien començat a 
construir els dos ponts als Munts i l’alcalde va sol·licitar que, mentre duressin 
les obres, es construïssin un o dos ponts provisionals per tal de poder efectu-
ar la verema en les 72 parcel·les de vinya d’aquella zona.48 

45La Sociedad Calveras Argila i Cia de Barcelona tenia la subcontracta per posar el balastre, les vies i les 
travesses de la via que li havien concedit els contractistes francesos Jean Caussé Serras i Jean Baptiste 
Donnat Robert, residents però a Catalunya, que tenien el contracte de la col•locació del balastre i de la 
via de Tarragona a Vilafranca. Aquests, com hem vist, havien obtingut la contracta d’un altre contractista, 
el senyor Jean Baptiste Grimaldi.
46ACBP: Notari Francesc Barado: protocol del 16-11-1863: nº 60: foli 189.
47AMTO. Fons municipal. Correspondència. Caixa 247.
48Ibídem.
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El 3 de desembre de 1863 l’enginyer del ferrocarril comunicà, en un escrit ple 
incomprensiblement de dades errònies, que en els dos quilòmetres de via 
que hi havia en el terme municipal de Torredembarra ja hi havia construïts 
dos passos superiors o ponts, dos inferiors i un pas a nivell i que aquests pas-
sos eren suficients. Però l’Ajuntament contestà que el trajecte del ferrocarril 
pel terme municipal tenia en realitat tres quilòmetres de via, que no hi havia 
cap pas inferior construït i que n’hi havia tres a nivell i que en feien falta encara 
per a tres camins importants.49 Un camí que no tenia pas era el que portava a 
les pedreres i a una tercera part de les propietats dels Munts, tal com ja s’ha-
vien queixat dos torrencs afectats.50

Les obres de fàbrica més importants als termes del Baix Gaià foren la cons-
trucció del pont sobre el Gaià, els dos ponts dels Munts, tots ells avui dia ja 
enderrocats i construïts de nou en el mateix lloc, i el túnel de Roda de Barà, 
que encara es conserva tal com fou construït fa 150 anys ja que, com totes 
les obres de fàbrica de la línia, va ser construït per a doble via. El seu disseny, 

7. Plànol del projecte del pont dels Munts.1865.

49AMTO. Fons municipal. Acta Municipal del dia 3 de desembre de 1863. Núm. Top. 88/2.
50Ibídem.
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com la resta de les obres de la línia, incloses les estacions, fou responsabilitat 
de l’enginyer de camins i ponts Andrés Mendizábal.
Si no hagués estat pels problemes de construcció en el terme de La Granada, 
els trens ja haguessin pogut circular des de Tarragona per Torredembarra des 
del mes de juliol de 1864, tal com estava previst en el projecte inicial. El retard 
en la inauguració de la línia va posar a la companyia concessionària en una 
situació compromesa. Per això el dissabte dia 21 de gener de 1865 va orga-
nitzar el pas d’un tren especial per la línia, ple de periodistes i personalitats 
tarragonines convidades. Aquest és el primer viatge per la línia d’un tren de 
passatgers que coneixem. Tenia per finalitat justificar i exculpar la companyia 
TMB davant l’opinió pública, pel retard en l’acabament de la construcció de la 
línia. Les cròniques dels periodistes pogueren explicar els esllavissaments de 
La Granada i les importants i costoses obres de reparació que la companyia 
hi feia. 
Així explicava el Diari de Tarragona al seus lectors aquest viatge: 

“Ayer fué el dia señalado por la empresa, la cual estendió sus invitaciones a 
porción de personas que por su autoridad, por su riqueza, y por su posición oficial 
ejercen la natural y devida influencia en la opinión pública, comprendiendo en este 

8.Projecte del túnel de Roda de Barà. 1865.
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número a los que toman parte en la prensa como redactores de este Diario y como 
corresponsales de otros de Barcelona y otros puntos.
Las 8 de la mañana serían y todas aquellas personas, que componían próximamente 
el número de 60, se hallaban reunidas en la estación provisional de la línea de 
Martorell en la plaza de la cantera.
A las 8 horas 12 minutos serian cuando partió el tren, empleando 18 minutos para 
llegar á la estación de Altafulla; de esta á Torredembarra 5 minutos, hasta atravesar 
el puente de Bará 2 y 2 más hasta entrar en el túnel del mismo nombre de unos 400 
metros desde la estación de Torredembarra a la del Vendrell, 22 minutos. Desde 
aquí á la estación del Arbós se emplearon 17 minutos; de aquí á los Monjos 12 
minutos; de esta a Villafranca 9 minutos y de ésta al término del pueblo llamado La 
Granada, 22 minutos. 
Llegados a este punto se apearan los viajeros separándose de la línea para poder 
contemplar desde los terrenos superiores, inmediatos a ella, en lo que consistían los 
derrumbamientos habidos y las obras realizadas por el ingeniero francés Mr Bruere 
para fortificar las tierras que producen aquellos. Es imponente el espectáculo que 
presenta el lugar por donde atraviesa la vía aquel terreno, arcilloso todo él y con 
formaciones esquistosas blandas en grandes fajas inclinadas de O. a E., pasando 
aquella a una profundidad de muchos metros.
Fácil es concebir el efecto que las aguas y las filtraciones han de producir en 
aquella clase de tierras y en su estratificación; pero admira y no se puede menos 
de aplaudir los extraordinarios esfuerzos hechos por la inteligencia y la constancia 
del trabajo para domeñar los efectos naturales.51

Com ja hem dit, la inauguració de la línia es celebrà oficialment el 12 d’abril 
a l’estació de Martorell, però el primer tren comercial no va passar per Torre-
dembarra fins el dia 15 d’abril de 1865. A partir d’aquesta data passaven dos 
trens en direcció cap a Barcelona, un a les 7 hores i 44 minuts i l’altre a les 18 
hores 26 minuts, i dos trens en direcció a Tarragona, un al matí a les 6 i 26 i 
l’altre a la tarda a les 18 hores i 23 minuts. Trigaven tres hores i vint-i-cinc mi-
nuts en fer el recorregut entre Tarragona i Barcelona i vint minuts per arribar 
de Tarragona a Torredembarra i viceversa. 
Pocs dies després, es va haver d’interrompre el servei de trens a Barcelona 
perquè unes fortes pluges van provocar de nou esllavissades al terme de La 
Granada. Durant uns dies els trens només circulaven entre les estacions de 
Tarragona i Vilafranca, i amb una menor freqüència. 
Aviat es van fer patents altres deficiències tècniques en la construcció de la 
línia. Algunes van tenir efectes indirectes sobre l’estació de Torredembarra. 
L’ascens a l’estació de la Granada, el punt més alt del recorregut, impossi-
bilitava o dificultava la circulació a alguns trens i va fer que la Companyia 
demanés permís al Ministeri de Foment per tal que els trens amb càrrega 
més pesant utilitzessin dues màquines entre l’estació de Torredembarra i la 
51Diari de Tarragona, del dia 22 de gener de 1865, pàgina 1.
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de la Granada. L’empresa fou autoritzada a fer-ho provisionalment mentre no 
tinguessin màquines més potents. 
En la sol·licitud s’explicava que una màquina sola només podia estirar 14 
carruatges, “número insuficiente en alguns casos para dar cabida a todos los 
viageros que se presentan”. Encara era més gran el problema per als trens de 
mercaderies. Entre Martorell i La Granada només podien remolcar entre 18 
i 21 vagons de mercaderies, segons les locomotores que posseïa la compa-
nyia i 20 i 23 vagons en el trajecte entre Torredembarra i la Granada, mentre 
que en la resta de la línia podien transportar 28, 30 i fins i tot 34 vagons de 
mercaderies. 
L’enginyer en cap de la Divisió de ferrocarrils de l’Est (Catalunya) va fer un in-
forme favorable a la petició de l’empresa tot i que l’article 53 del reglament de 
1859 prohibia l’ús de dues màquines. La Junta Consultiva de Caminos, Cana-
les y Puertos ho aprovà el novembre de 1876 per els casos en què es produís 
aglomeració de viatgers i de mercaderies. “Cuidando en estos casos que 
los maquinistas que conduzcan las Locomotoras sean de los más expertos, 
regulando la marcha el que dirija la de la cabeza del tren, que los enganches 
se hallen siempre en perfecto estado de resistencia; y que la velocidad nunca 
esceda de 30 kilómetros por hora. Y así acordó consultarlo a la Superioridad.” 

 

9.Detall del plànol de la construcció de la línia del ferrocarril Tarragona-Martorell als 
termes dels pobles del Baix Gaià.1860.52

52AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles: (04)102-25.
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2.3.El procés d’expropiació de les terres dels termes per on havia de 
passar el ferrocarril.54 
Tot i les ganes i el fervor dels torrencs per l’arribada del ferrocarril, en el mo-
ment de començar les expropiacions i les obres al 1862, es plantejaren molts 
problemes. Foren nombroses les reclamacions i queixes a causa de les ex-
propiacions i els recursos a pèrits imparcials per tal de demostrar la injustícia 
de les quantitats proposades per l’empresa constructora del ferrocarril. Altres 
vegades, com al 1863, els propietaris de finques expropiades, que encara no 
havien cobrat per l’expropiació i ocupació de les seves terres, demanaven 
que, com a mínim, no els cobressin la contribució d’aquestes.55 

10.Vista de la via al quilòmetre 13, a l’alçada de la finca de la Sort de Torredembarra, 
als anys 20. El paisatge i la via devien ser molt semblants al de 1865, quan la lìnia 
es va inaugurar.53

 

53Fotografia del Fons familiar Morán Recasens. Ramon Morán Recasens creu que la va fer o manar fer el 
seu avi Ramon Morán Parrondo, quan era el cap de l’estació de Torredembarra.
54La informació d’aquest punt s’ha obtingut dels documents referents a l’expropiació de terres de Torre-
dembarra i Altafulla, entre els anys 1863 i 1872, dipositada a l’Archivo Histórico Ferroviario: Compañía 
MZA. Vías y Obras: a les caixes V-752-1 i V-752-2.
55AMTO: Fons municipal. Correspondència. Caixa 247.
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11.Vista de la via al quilòmetre 13, a l’alçada de la finca de la Sort de Torredembarra, 
a l’any 2015. Es pot observar el canvi total que ha patit el paisatge que veiem en la 
fotografia anterior.

El procés de valoració i pagament de les terres expropiades es va iniciar el 
1862 i no va acabar del tot fins el març del 1872. 
L’expedient d’expropiació es va dur a terme al principi de manera conjunta per 
als propietaris dels termes de Torredembarra i Altafulla, ja que alguns torrencs 
tenien propietats expropiades en els dos termes. A partir del 1864 es va incor-
porar al mateix expedient l’expropiació d’algunes terres afectades de propieta-
ris torrencs al terme de Creixell.
El total de terreny expropiat per la Companyia del ferrocarril Tarragona-Marto-
rell-Barcelona per construir la via i les estacions de Torredembarra i Altafulla 
sumava 375 àrees, que són uns 6 jornals. Part d’ells eren de regadiu i part de 
secà, part de vinya i part de terreny pantanós cobert d’aigua tot l’any, sense va-
lor ni utilitat, segons explicava la companyia en un escrit de queixa al governa-
dor civil de Tarragona.56 Segons l’empresa, ningú hauria donat més de 80.000 
rals per tot plegat, però a la Companyia li costaren 273.307 rals i 4 cèntims. I a 
més va haver de pagar 63.170 rals i 40 cèntims per la reconstrucció de tanques 
i marges de les finques afectades i 67.216 rals i 96 cèntims pels interessos 
derivats del retard en el pagament de les expropiacions. La Companyia també 
va haver de pagar les despeses de taxació o peritatge. Per exemple, al pèrit 
56AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-752-2
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Antoni Rovira Frias li va haver de pagar 14.225 rals o 3.556,25 pessetes. De ma-
nera que els propietaris cobraren en total 426.433 rals i 12 cèntims. I encara en 
demanaven 31.000 rals més per altres interessos. Al final rebaixaren a 10.000 
rals aquesta última xifra a canvi que la Companyia TMB renunciés a exigir tots 
els documents i escriptures de propietat als expropiats en el moment de fer i 
registrar les escriptures notarials d’expropiació.
Per arribar a completar la valoració de les terres expropiades es van haver de fer 
dos expedients d’expropiació. El primer es va iniciar al 1862. Els propietaris van 
nomenar un pèrit del terreny agrícola, Mariano Navarro, i altres pèrits, paletes 
de la vila, per valorar les tanques i marges de les finques ocupades destruïts per 
construir el ferrocarril. L’empresa constructora va nomenar com a pèrit a l’arqui-
tecte Joan Prat Estela. Com que no es van posar d’acord en les valoracions, el 
jutge del Vendrell va nomenar un tercer pèrit, l’arquitecte barceloní Narcís Josep 
Maria Bladé. Aquest va presentar les seves valoracions el 30 de desembre de 
1862, però els propietaris d’Altafulla i Torredembarra no hi estigueren d’acord i 
van recórrer al Ministeri de Foment contra l’expedient al·legant falta de compli-
ment d’alguns requisits en el procés d’expropiació. L’empresa, però, mentres-
tant, el 28 de febrer de 1863, va dipositar en la Sucursal del Banc d’Espanya 
a Tarragona la quantitat de 110.869,20 rals per pagar les indemnitzacions als 
altafullencs i 121.315,05 rals per les dels torrencs, que era la quantitat que havia 
dictaminat el pèrit Bladé com a valoració de les terres expropiades. Aleshores 
l’empresa va rebre l’autorització del governador de Tarragona per poder continu-
ar les obres als terrenys expropiats.
El 17 de setembre de 1863 una Reial Ordre va declarar nul l’expedient per falta 
de compliment d’alguns requisits i va ordenar començar un segon expedient 
d’expropiació. Els propietaris, és clar, no van cobrar la indemnització.
L’empresa tornà a nomenar pèrits de la seva part a Joan Prat Estela i a l’arqui-
tecte tarragoní Francesc Barba Masip i els propietaris torrencs i altafullencs al 
barceloní Elies Rogent57 tant per valorar els terrenys com les obres destruïdes. 
El procés es va allargar perquè l’empresa havia interposat un recurs d’alçada 
contra la R. Ordre anterior, i, fins després de la seva resolució negativa, el mes 
d’abril de 1865, no es van iniciar els tràmits per fer la nova valoració dels terrenys 
expropiats i dels danys en tanques i marges de les finques. 
Tampoc aquest cop es posaren d’acord les dues parts i calgué nomenar un altre 
cop un tercer pèrit sota control judicial. El 13 de març de 1866, després de força 
mesos de discussions, fou nomenat Antoni Rovira Frias. Aquest no va presentar 
les seves valoracions de les terres i de les obres fins el 19 d’octubre de 1866.  El 
29 de gener de 1867 els propietaris van demanar al governador que l’empresa 
TMB els pagués les indemnitzacions fixades pel tercer pèrit amb els diners 
que l’empresa havia dipositat al Banc d’Espanya el 28 de febrer de 1863. 
57Elies Rogent fou un arquitecte important , creador d’obres d’estil historicista, com l’edifici de la Universi-
tat de  Barcelona.
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El 29 de març de 1867, per ordre del governador, els donaren els talons amb 
part de la indemnització als propietaris, però l’empresa es negà a pagar la 
diferència establerta per l’últim peritatge. 
El 2 de gener de 1868, el governador amenaçà per carta l’empresa TMB que 
si no pagava la resta de les indemnitzacions ordenaria l’embargament dels 
ingressos de la companyia per pagar les indemnitzacions. 
L’empresa per mitjà de pressions polítiques aconseguí parar l’embargament 
durant força mesos, però finalment el governador provincial, el 26 d’agost de 
1870, ordenà als caps d’estació de Tarragona i del Vendrell que retinguessin 
la recaptació de la venda de bitllets o del transport de mercaderies fins que 
els avisés. Els caps d’estació havien d’anotar i comunicar cada dia la recap-
tació als inspectors del govern civil. El 13 de desembre de 1870 va ordenar 
el final de l’embargament. S’havien recaptat una mica més de 12.000 duros o 
240.000 rals, que era una quantitat suficient per pagar les indemnitzacions i 
els seus interessos que es devien als expropiats d’Altafulla i Torredembarra, i 
els honoraris als pèrits judicials. 
Per tal de poder cobrar la resta de les indemnitzacions i de fer l’escriptura 
notarial que tancaria el procés d’expropiació, calia que els propietaris presen-
tessin una sèrie de documents en l’acte notarial: títol de propietat, capitula-
cions, testaments... Alguns d’ells eren hereus i no havien fet les escriptures 
de la transmissió de la propietat, altres ja havien venut la finca durant aquells 
anys dels procés d’expropiació. El 6 de juliol de 1871 l’empresa es queixà al 
governador que només vuit dels 16 expropiats havien presentat part de la 
documentació. Finalment, a finals del mes de juliol l’empresa va arribar a un 
acord amb els expropiats i es va procedir a pagar la resta de les indemnitza-
cions i a signar les escriptures que posaven fi al procés d’expropiació. 
El dia 20 del mes de març de 1872 l’empresa TMB havia pagat l’última part 
de la indemnització als propietaris afectats, excepte la corresponent al difunt 
Pere Soler Gatell d’Altafulla. Manuel Soler, hereu de la casa, era el propietari 
amb més afectació econòmica en el procés d’expropiació dels termes d’Alta-
fulla i Torredembarra i  havia liderat la defensa dels interessos dels expropiats 
davant l’empresa junt amb el Francesc Torrens,58 propietari torrenc, també 
va ser l’últim en presentar la documentació necessària per signar l’escriptura 
d’expropiació perquè havia venut la seva finca. El negociat de ferrocarrils del 
Govern Civil de Tarragona, però, havia reservat 88.227 rals per pagar la seva 
indemnització quan presentés el títol de propietat. 
El 30 de març de 1872 Clemente Genescà, director de moviment de l’empresa 
TMB, comunicava al seu director general que encara no havia pagat la indem-
nització al Manuel Soler. 

58La família Soler fou la més afectada per les expropiacions al terme d’Altafulla , mentre que a Torredem-
barra en foren els Torrens.
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El 26 d’agost de 1872 en un escrit intern de l’empleat de l’empresa Josep Víc-
tor Brugada a Claudi Planas, director general de TMB, aquell explicava una 
reunió tinguda entre ell i els senyors Manuel Soler i Ricard Ventosa per tractar 
de signar l’escriptura de la seva finca expropiada. Deia que Manuel Soler es 
queixava que li demanessin els títols escripturats i acusava l’empresa de què 
aquesta exigència era una venjança per haver estat el portaveu i defensor de 
les reclamacions dels expropiats: “Que era plan convenido el de pasar por 
encima de las irregularidades que pudieren presentar los títulos de propiedad 
mediante una rebaja en los intereses. Añadieron que el Sr Soler podía pen-
sar y pensaba que el no atenerse ahora Vd. a ese convenio, después que lo 
cumplieron con otros interesados del mismo término, era por la enemiga que 
aun conservaban contra dicho Sr por haber sido el porta-bandera en esta 
cuestión.” 59

Coneixem escriptures notarials d’expropiació de terres del terme de Torre-
dembarra de l’any 1864 que són exemples de l’extensió i el preu pagat per les 
expropiacions a alguns propietaris torrencs : als Munts els 2.007 metres qua-
drats expropiats d’una finca de cereals d’uns 3 jornals de secà i part d’oliveres 
foren valorats en 5.002 rals o 1.250,5 pessetes. Un altre exemple, 730 metros 
d’una finca d’uns 2,15 jornals a la partida de Sadolla, a Clarà, de regadiu amb 
una sínia i bassa, foren valorats en 1.820 rals o 455 pessetes. Eren propietat 
de la filla de Bernat Saguñolas, la Josepa Saguñolas Oliver. El preu de la 
indemnització incloïa els danys i perjudicis i el 3% legal pel retard.61 Per metre 
quadrat de terra de regadiu van pagar 0,623 pessetes, mentre que pel de secà 
van pagar un preu força més baix, una desena part de l’anterior, 0,062 pessetes.

 12.Resum de les quantitats abonades per les terres expropiades per a la construc-
ció del ferrocarril als termes d’Altafulla i Torredembarra.1867.60

59/60AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-752-1.
61ACBP:  Notari Francesc Barado: protocol del 18-9-1864: nº 85: foli 293. 
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Pere Soler Gatell 
(hereu, Manuel Soler) 
(2 finques afectades) 
(Altafulla) 
Andreu Ballester 
(Altafulla) 
Plàcid Oliva 
(Altafulla) 
Salvador Molas 
(Altafulla) 
Joan Maria Ferrer 
Joan Antoni Casas 
Vídua d’Antoni Gibert 
Josep Maria Virgili 
(3 finques afectades)
Joaquim Torrens 
(2 finques afectades) 
Joan Querol 
(5 finques afectades) 
Josep Casals 
Valentí Fuster 
(4 finques afectades) 
Josep Casasús 
Josep Soler Porta 
(2 finques) 
Vídua de Francesc Freixas
Jaume Hugas 
Antoni Virgili 

TOTAL 

61.769,10 rals

16.274,00 rals

15.532,49 rals

4.212,70 rals

7.446,90 rals
5.604,00 rals 
2.163,00 rals 
6.746,50 rals

31.206,90 rals 

26.982,90 rals

499,60 rals
4.466,70 rals

65,90 rals
560,30 rals

2.008,10 rals
65,90 rals

-----64 

185.625,30 rals

Devia cobrar uns 
92.999,83 rals.

21.143,00 rals 

6.700,64 rals

4.973,30 rals

3.036,10 rals 
3.036,10 rals
3.008,00 rals
1.808,50 rals

45.006,95 rals

27.840,10 rals

1.232,40 rals
19.172,30 rals 

716,50 rals
1.712,70 rals

5.244,50 rals
491,00 rals

2.787,00 rals

240.080,72 rals

Devia cobrar en 
aprox. 140.000 rals

37.417,00 rals
 

22.233,13 rals
 

9.186,00 rals
  

10.483,00 rals 
8.640,10 rals
5.171,00 rals 

8.555,00 rals
 

76.213,85 rals
 

54.823,00 rals
 

1.732,00 rals
2.3639,00 rals

782,40 rals
2.273,00 rals

7.252,60 rals
556,90 rals

2.787,00 rals
 

426.433,12 rals o 
106.608,28 pessetes.

Quantitats expressades en rals62 rebudes pels propietaris d’Altafulla i de 
Torredembarra per les terres expropiades per la construcció del ferrocarril (1867-1872)63 

PROPIETARI                           Q REBUDA EL 1867          Q REBUDA ELS 1871/1872                                            TOTAL

62Recordeu que 4 rals feien una pesseta. 
63En les quantitats estudiades hi falten els interessos dels retards.  
64No va participar en el primer expedient d’expropiació  cobrat al 1867. 



51

150 anys de ferrocarril a Torredembarra

3. l’esTació de Torredembarra 
3.1.L’estació entre 1865 i 1880.
L’edifici de viatgers fou construït el 1864 com un de tercera classe, el qual 
només tenia una planta baixa. Com totes les estacions de la línia, l’edifici re-
cordava l’estil constructiu anglès del segle XIX, amb parets de maons vistos i 
baixants d’aigua, visibles a l’exterior, que simulaven pilars de ferro. A l’estació 
hi havia aleshores únicament dos edificis: el de viatgers i l’edifici destinat a 
serveis higiènics, construccions ambdues que encara es conserven.65 

13.Model d’estació de 3a classe de la línia de Tarragona a Martorell. Així era l’edifici 
de viatgers de l’estació de Torredembarra al 1865. Només tenia planta baixa.66 
65Certament, en un estat de conservació molt lamentable.
66AGA: (4) 36  25/7336-10.
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En un primer projecte per als edificis de les estacions de segona i tercera 
classe67 de la línia, els serveis higiènics anaven a l’interior de l’edifici de viat-
gers, però finalment la companyia va decidir construir-los en un altre edifici 
al costat perquè “así serán accesibles del mismo modo a los pasageros de 
todas las clases y no tendrán el inconveniente del hedor que suele hacerse 
sentir en las salas”[...]“A fin de evitar confusiones desagradables hemos si-
tuado en el mismo edificio las letrinas para señoras y para caballerros sepa-
randolos completamente. [...]. No nos ha parecido que pudiese llevarse del 
mismo modo el objeto haciendo dos edificios en lugar de uno solo, situando el 
de las señoras a un extremo de estaciones y el de los hombres en el otro. En 
el corto tiempo de parada de un tren de paso el pasagero que se equivocase 
en la dirección dificilmente podría reparar esa equivocación y podría tener 
lugar encuentros desagradables por causa del exceso de las precauciones 
que se toman por evitarlos”.68

Com es pot veure en el plànol adjunt, la meitat de la planta baixa de l’edifici 
de viatgers, única construïda al 1865, es destinava a sala d’espera, a sala 
d’equipatges i al despatx del cap d’estació. L’altra meitat es destinava a ha-
bitatge del cap d’estació. Un vestíbul central, encara existent, separava les 
dues parts. 

14. Distribució de la planta baixa de l’estació, abans de la construcció del pis supe-
rior.69 1865. Detall.
67En la línia de Tarragona a Martorell  només es considerava  de primera classe l’estació de Tarragona i 
de segona les de Martorell, Vilafranca i Vendrell. La resta eren de tercera classe, com la de Torredembar-
ra. En un principi tant els edificis de viatgers de les de segona com les de tercera eren solament de planta 
baixa. Els edificis de viatgers  de segona,  però, eren el triple de llargs que els de tercera.
68AGA:  Ministerio de Fomento. Ferrocarriles:  (04) 36  25/7336.
69AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-218-5.
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Al 1865 l’estació només tenia una sola andana, la del davant de l’edifici de 
viatgers. Però, hi havia dues vies per tal de permetre l’estacionament i la càr-
rega i descàrrega o la parada de dos trens de forma simultània i, a més, la via 
cega per a càrrega i descàrrega. 

15.Model de l’edifici de serveis higiènics de les estacions de 3a classe, com el de 
Torredembarra.70

No hi havia encara ni molls, ni magatzem de mecaderies, ni la cantina. Aques-
ta a Torredembara, com veurem, es construí molts anys després, al 1961. Per 
fer la càrrega i descàrrega dels trens de mercaderies només hi havia una 
curta via cega al costat nord-est de l’estació i per tant els carros i els que els 
traginaven havien de passar per l’andana principal enmig dels passatgers que 
esperaven o baixaven del tren. 
El 1867, dos anys després de la inauguració, ja es va projectar la primera 
reforma de l’estació. Es va construir un petit pati de càrrega i descàrrega al 
costat nord del desviament de la via cega per tal de facilitar aquesta tasca i 
d’evitar que els carros i animals travessessin l’andana i fessin malbé el seu 
paviment: “afin de dar más longitud al desvío ciego o de carga y evitar que 
los carros (...) tengan de pasar por el andén de viageros, estropeando el piso 
com es consiguiente (...) lograndose que los carruages en vez de pasar por 
delante de la estación (...) lo hagan por la parte de atrás de la estación”.71

70Ibídem.
71AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: VA-140. 
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L’estació de la Torre va assolir ben aviat força moviment comercial, de tal ma-
nera que el 1872 l’enginyer M. Parellada, cap d’explotació de la companyia, va 
fer un projecte per construir un nou moll de càrrega de mercaderies al costat 
nord de l’estació.73

16.Plànol per a la construcció del primer pati i moll de càrrega i descàrrega al 1867. 72

17.Plànol de la construcció del moll de mercaderies el 1872. 

72Ibídem.
73AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles:  (04) 102.000   25/07064:  Ferrocarril Tarragona-Martorell- 
Barcelona (1864-1880). A  l’estació d’Altafulla també es va construir el moll de càrrega, però  al costat sud 
de la via. 
74AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles: (04) 102. 25/07064.
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L’any 1879 la Companyia TBF (Tarragona-Barcelona-França), aleshores la 
nova empresa que havia absorbit la TMB, va haver de comprar més terreny 
per poder construir nous molls de descàrrega i ampliar l’estació de Torredem-
barra. L’advocat Claudi Planas Armet era el Director gerent de la Companyia 
des del 1 de gener del 1876. El mestre d’obres, veí de Vilafranca, Wenceslau 
Güell Puigrubí era l’apoderat que s’encarregà de comprar a Pere Ibern Sana-
huja el terreny que necessitava al costat de l’estació de Torredembarra, “a fin 
de establecer desvíos, muelles y otras obras que exige el mejor servicio pú-
blico”. Aquest terreny era de 1.470 metres quadrats de regadiu, a la partida de 
les Parellades. El preu que es va pagar, segons l’escriptura fou de 2.205,81 
pessetes. Signava com a testimoni el cap d’estació, o gerent, Ramon Miràs 
Pedro .75

Al mes següent, la companyia va comprar amb la mateixa finalitat uns altres 
622,96 metres al costat dels anteriors a Gabriel Guardiola Pamias per 933.60 
pessetes.76 En ambdós casos es va pagar el metre quadrat a 1,5 pessetes. 

3.2.Projecte d’ampliació de l’edifici de viatgers de l’estació al 1880. 

L’augment constant del moviment de viatgers i de mercaderies va fer que ben 
aviat la Companyia hagués d’ampliar l’estació afegint un pis a l’antic edifici, 
per tal de donar cabuda a l’ampliació de personal i viatgers. El 9 de juliol de 
1880 el seu director general va autoritzar la construcció del pis superior de 
l’estació de Torredembarra en el que s’hi van construir dos habitatges per al 
personal directiu de l’estació.77 Aquesta ampliació va causar canvis també en 
la planta baixa de l’estació ja que es van construir dues sales d’espera, una 
per als viatgers de primera i de segona i l’altra per als de tercera classe. 
En la memòria descriptiva l’enginyer P. Gras explicava els motius i els detalls 
de l’ampliació. Alhora considerava que la seva ampliació, que respectava tota 
la construcció de la planta baixa i la seva línia o imatge arquitectònica exteri-
or, podia ser un model per a la possible ampliació de les altres estacions de 
la seva classe, tal com de fet va succeir poc després.

“El movimiento de viageros es cada día mayor en la línea de Tarragona y la 
importancia de los edificios destinados a este servicio va constantemente en 
aumento, por cuya razón ha debido pensar en ponerlos en relación con los que 
sus necesidades reclaman.
La estación de Torredembarra es una de las que en que se deja sentir más la 
necesidad de su ensanche, pues, hallándose las habitaciones del jefe de dicha 
estación en la planta baja, así como todas las demás dependencias para le 
servicio, el espacio queda reducido y no pueden hacerse las operaciones con la 
holgura y regularidad debidos.

75ACBP:  Notari Josep  Lluch Llorach:  protocol núm. 110,  folis 242 i ss. 28-6-1879.
76Ibídem: protocol núm. 126,  folis 185 i ss. 28-7-1879.
77AHF: Compañía MZA. Vías y Obras. Ampliación de la estación de Torredembarra.1880: VA-197-4.
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Para ensancharla y dotarla de todo lo que le corresponde, es preciso trasformar 
[sic] esta planta baja, destinando toda ella para el servicio del movimiento y 
levantar un piso para trasladar a él las habitaciones del Jefe, disponiendo además 
otras para otro empleado subalterno con objeto de que puedan llevar mejor las 
atenciones de su cargo. 
El edificio actual consta, como ya hemos dicho, de planta baja solamente, estando 
destinada para despacho de equipages, sala de espera, vestíbulo y despachos del 
mismo Jefe de la estación, como se representa en el dibujo adjunto. 
Los viageros de 1ª, 2ª y 3ª clase deben esperar en una misma sala y esto a más 
de ser impropio, hace que las dimensiones de la sala no sean las necesarias para 
el número de viageros que ha de contener por esto proponemos construir dos 
salas de espera, una para los viageros de 1ª y 2ª clase y otra para los de 3ª. El 
vestíbulo estará en el centro del edificio; en él habrá el banco de equipages y al 
lado el despacho del Jefe e inmediato a él, un almacén para contener efectos o 
bultos en depósito.
El primer piso se compone de dos vivendas, la de la derecha para un empleado 
subalterno, portero o mozo y la de la izquierda para el Jefe [...]
La forma exterior del edificio, sus líneas generales y todo lo demás, le dan igual 
caràcter que el antiguo y por esto podemos aprovechar casi todo lo del actual a 
escepción de la distribución interior que debemos cambiarlo por completo.
Es de esperar, pues, que reconociendo la Superioridad como una mejora 
importante el ensanche de la estación de Torredembarra tal como se propone, le 
concederá su aprobación para que pueda servir al mismo tiempo como tipo para 
las estaciones de igual clase que tengan que reformar en lo sucesivo”.78 

78El sotratllat és de l’autor.
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18.Portada del projecte d’ampliació d’un pis de l’estació de Torredembarra. 1880
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19.Projecte d’ampliació d’un pis de l’estació de Torredembarra. 1880. 79

79AHF: Compañía MZA.  Vías y Obras. Ampliación de la estación de Torredembarra.1880: VA-197-4.
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20.Plànol de la façana sud de l’estació amb l’ampliació del pis superior. 1880.80

21.Plànol del costat nord de l’ampliació de l’estació del 1880.81

80/81AHF: Compañía MZA.  Vías y Obras. Ampliación de la estación de Torredembarra.1880: VA-197-4.
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22. Nova distribució de la planta baixa.

23. Distribució del nou pis superior.
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24. Alçat de l’ampliació de l’estació.

 

25. L’edifici de viatgers i el dels lavabos de l’estació fotografiats cap a l’any 1920, 
quan encara mantenia l’aspecte del 1880.82

82Fotografia propietat  de l’autor. 
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3.3.Ampliació dels molls de càrrega i descàrrega de 1899

El 1899 es va ampliar un altre cop l’estació de Torredembarra. En el plànol 
del projecte ja hi figurava el moll cobert al costat muntanya i es projectava 
una andana entre vies i una altra via de descàrrega al costat mar amb un moll 
descobert, com es pot observar en el plànol adjunt. Aquest moll descobert 
devia ser el que utilitzava la casa exportadora de vins J.V. Gibert i que des-
prés seria conegut com el de la casa Huguet, empreses locals que tenien els 
seus magatzems a Baix a Mar i que l’utilitzaven per carregar i descarregar 
les botes amb els seus vins i aiguardents als ferrocarrils sense haver de fer la 
volta cap al moll del costat de muntanya.

 

26. Projecte d’ampliació de les andanes i dels molls de l’estació de Torredembarra. 
1899.83

83AHF: Compañía MZA: Vías y Obras: V-197-4.

El moll es devia cobrir amb una coberta, entre el 1880 i el 1890. Possible-
ment, es devia fer al mateix temps que la construcció del pis de sobre de 
l’estació, projectada com hem vist al 1880, però de la qual no coneixem la 
data de la seva construcció.
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27. Detall del projecte d’ampliació de les andanes i dels molls de l’estació de Torre-
dembarra. 1899. A la part de baix es pot veure el moll descobert adquirit per la casa 
Huguet a la casa J.V. Gibert.84

3.4.Construcció d’un magatzem tancat al moll de l’estació el 1922. 

El 9 de desembre de 1921 es va decidir tancar una part del moll cobert for-
mant un magatzem per tal d’augmentar l’espai destinat a guardar de manera 
vigilada efectes i paquets que abans es guardaven a l’interior de l’estació, 
però que ara degut a l’augment del seu nombre, no hi cabien. 
Les obres van costar 5.378,86 pessetes. El petit magatzem es va construir 
amb celeritat perquè el dia 22 de febrer de 1922 el cap de la secció de Vies 
i Obres de la Companyia MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), Xarxa Catalana, 
empresa que havia adquirit al 1898 l’empresa TBF, comunicava a l’enginyer 
cap de moviment que el magatzem ja podia ser utilitzat per al moviment de 
mercaderies de l’estació de Torredembarra.

84Ibídem.
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28.Plànol de la construcció d’un petit magatzem tancat al moll de l’estació. 1921-
1922.85

 29.L’estació de Torredembarra al 1910. 86

85AHF. Compañía MZA. Vías y Obras: V-237-1. 
86AHF: Compañía MZA. Planos Gran Formato: GF-48-7-1.
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30.Comunicat del cap de Vies i Obres de MZA en el que s’indica que ja s’ha acabat 
la construcció del magatzem tancat al moll de l’estació. 24-2-1922.87

87AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-0237-1. 
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3.5.El conflicte del moll de la casa Huguet amb la companyia MZA.

Com hem vist, la casa comercial de vins i aiguardents Esteve Huguet tenia un 
moll de càrrega i descàrrega privat, aprofitant la proximitat d’un terreny de la 
seva propietat a la quarta via i al moll del costat sud. El qual es pot veure en 
una il·lustració anterior. Tot i que la casa Huguet l’utilitzava des de força anys 
abans, des de l’any 1895, quan van comprar els magatzems i el negoci a la 
casa Gibert de Torredembarra, aquest moll particular no tenia l’autorització o 
concessió oficial de la companyia. 
Això es va posar al descobert el 1922, després que el gerent de la fàbri-
ca SACE, que aleshores s’acabava d’instal·lar a Torredembarra en uns ma-
gatzems dels Huguet, va demanar permís per utilitzar el moll d’aquests a fi 
d’efectuar la càrrega i descàrrega de les seves mercaderies. El 26 de maig de 
1922 el senyor Gatuelles, gerent de SACE, en la seva sol·licitud deia que la 
seva empresa volia comprar uns terrenys davant l’estació i ... “Dentro de dicha 
porción de terreno se encuentra un andén fuera de la valla de la Compañía 
pero lindando con ella, pero que es propiedad de D. Esteban Huguet.
Por este muelle desde hace muchos años se viene efectuando carga y des-
carga de barricas y pipas, y desearíamos conocer si efectivamene dicho mu-
elle del Sr. Huguet es propiedad particular, o si efectivamente lo es de la 
Compañía...”
La companyia MZA en la seva resposta de 1923 va denunciar clarament la ir-
regularitat d’aquest moll en el seu escrit de denegació del permís, alhora que 
recomanava a la companyia SACE que sol·licités la concessió d’un moll privat 
per al seu exclusiu ús: “Se le ha manisfestado al referido Sr.88 que no teniendo 
esta Compañía formalizado contrato con el Sr. Huguet y entrando dentro del 
plan actual de esta Compañía la supresión de esta clase de instalaciones no 
podíamos autorizarles en ninguna forma la utilización de tal muelle y que lo 
que convenía era que solicitase la concesión y construcción de un Apartade-
ro Industrial propiamente dicho que podría quizás realizarse por prolongación 
de la vía 4ª muerta, estableciendo, además, un enlace entre ella y la 3 ª [...]
Por nuestra parte damos orden al Jefe de la estación de Torredembarra de 
que en lo sucesivo no permita descargas de ninguna clase en el muelle-
apartadero del Sr. Huguet.
Ruégole que de acuerdo con lo tratado verbalmente con V., dé las órdenes 
que crea convenientes para que se cierre mediante empalizada la sección 
correspondiente al repetido muelle”. 89

88Es refereix al Sr Gatuellas, gerent de la SACE.
89Escrit de l’enginyer  en cap de  moviment al cap de vies i obres de la companyia  ferroviària MZA del 
24-3-1923. AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-0237-1.
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Dos dies després, el 26 de març, l’Esteve Huguet va visitar el cap de movi-
ment de la MZA per demanar que no li tanquessin l’accés a aquell moll. Va 
oferir alhora a la companyia, de manera gratuïta, el seu terreny per ampliar-lo, 
ja que ell, com va deixar palès en el seu escrit, el considerava insuficient per 
a les necessitats del moviment comercial de la vila. 

De fet, l’informe del cap de Moviment de la companyia MZA ratificava d’algu-
na manera les paraules de l’Esteve Huguet: “Según informa el Jefe de la es-
tación de Torredembara, el muelle descubierto de dicha estación se utiliza en 
malas condiciones para el tráfico de piperío, por haber sido extendida sobre 
el mismo una capa de grava viva que imposibilita el rodamiento de bocoyes 
y los expone....” 

L’enginyer de moviment, conseqüent, proposà aleshores al Cap de vies i 
obres que de moment no es clausurés l’accés al moll dels Huguet, mentre es 
buscava una solució definitiva i legal.  

 

31.Estació al 1962. Es pot veure el magatzem cobert de notables dimensions i que 
la teulada original de l’edifici de viatgers des del 1959 s’havia convertir en terrat.90

90Foto cedida per  la família Farré Moran.
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32. Escrit de SACE a MZA demanant aclariments sobre la propietat del moll dels 
Huguet.1922.91 

91AHF. Compañía MZA. Vías y Obras: V-0237-1.
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33.Resposta del Cap de Vies i Obres de MZA a l’enginyer sobre el moll dels Hu-
guet.92 

92Ibídem.
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34.Escrit de Moviment de MZA a l’enginyer de Vies i Obres sobre el mateix cas.93

93Ibídem.
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4.els Passos a nivell i el camí a baix a mar, un conflicTe de 
llarga durada

La construcció de la via fèrria va tallar la comunicació entre els torrencs i el 
mar. Els principals perjudicats, però, foren els habitants del Barri Marítim, els 
quals van patir, a més a més, les molèsties de la formació d’estanys d’aigua de 
pluja per la barrera de la via del ferrocarril. 
El nombre i la seguretat dels passos a nivell i el camí per comunicar el Barri 
Marítim amb la resta de la vila foren grans preocupacions dels torrencs i de la 
Companyia ferroviària des de la construcció del ferrocarril.
L’enginyer José Faquineto, cap de la Divisió dels Ferrocarrils de Catalunya, en 
l’acta de recepció de la línia, signada al 1865, ja havia fet constar que, a tota 
la línia, els tancaments de la via i dels passos a nivell eren incorrectes segons 
els reglaments. Per això recomanava, pocs dies abans de la seva inauguració, 
que no s’autoritzés l’obertura de la línia, tot i que reconeixia que s’havia au-
toritzat en altres línies amb deficiències semblants, sota responsabilitat de la 
companyia concessionària de la línia:

El cierre en el recinto de las estaciones y de aguja a aguja de las misma, está establecido 
como corresponde. Falta en el resto de la vía, y aunque esta circunstancia no ha sido 
considerada ordinariamente como bastante a impedir la apertura a la circulación, 
respondiendo la Compañía de su inmediato establecimiento luego que esté aprobado 
el proyecto, el Ingeniero que suscribe tiene el deber de consignar que por Real Orden 
de diez y seis de Noviembre del año último, recomendada posteriormente, está 
dispueso que se mire como indispensable para autorizar la inauguración [...].94

Els passos a nivell es van convertir en un problema de seguretat cada cop més 
greu pels responsables de la companyia ferroviària, perquè molta gent, en no 
estar tancada la via, construïa i utilitzava passos no previstos en el projecte de 
construcció de la línia. Durant molts anys les autoritats i la companyia mateixa 
van fer la vista grossa fins que, a principis del segle XX, amb l’augment de 
trànsit ferroviari, es va voler posar ordre en aquesta qüestió.
4.1.Els passos a nivell.
Com ja hem vist, l’any 1863, quan encara s’estava construint la via del ferro-
carril al terme municipal de Torredembarra, l’Ajuntament ja es va queixar de 
la insuficiència del nombre de passos a nivell al terme municipal. S’estaven 
construint dos ponts per anar a les finques agrícoles dels Munts, un al km 
12,416 i l’altre al km 13,00, els encara existents, i es preveia la construcció de 
diversos passos a nivell: el del camí de la Martineta, un altre al punt quilomè-
tric 13,382, que corresponia a l’actual pas soterrani per a vehicles, i el tercer, 
el pas a nivell de Clarà, al quilòmetre 14,992, que corresponia aproximada-
memt amb l’actual pas elevat de Clarà. 
94AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles: Acta de reconocimiento del ferrocarril de Tarragona a Marto-
rell: (4) 41  25/13854.
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S’havien acceptat altres passos de vianants entre aquests dos últims, com 
els dels punts quilomètrics 14,137 i 14,594, no projectats en un principi per la 
companyia. També es feien servir altres passos particulars per a vianants o 
vehicles, no previstos en el projecte, en altres punts dels tres quilòmetres de 
la línia fèrria del terme municipal. Els particulars havien de demanar permís 
per tal de poder obrir el pas per passar a alguna finca de la seva propietat. 
I en tot cas només era per al seu ús particular i es feien responsables dels 
possibles accidents. Només alguns propietaris torrencs van seguir aquest 
procediment reglamentari. 
Com hem vist, l’any 1866 els regidors van demanar la construcció de tres 
passos a nivell més, perquè hi havia tres camins antics que havien restat sen-
se pas a l’altra banda de la via. El més reclamat era el pas a nivell del camí 
de la Pedrera, al costat oest del pas de la Martineta. De fet, però, aquest pas 
a nivell del camí de la Pedrera es va fer servir durant mols anys sense tenir 
autorització oficial.
Però a primers del segle XX la companyia va exigir que es complís la normati-
va i el projecte inicial pel que feia al nombre i la seguretat dels passos a nivell. 
El Ministeri de Foment també volia regularitzar-los. 
Per això, el 7 d’octubre de 1905, d’acord amb la companyia, va publicar una 
Reial Ordre que obligava a MZA a tancar tots els passos a nivell del terme de 
Torredembarra excepte, pel costat d’Altafulla, el del camí de la Martineta, que 
estava vigilat; al costat de Creixell suprimia tots els existents, però en creava 
un de nou que creuaria la via a l’alçada de Clarà. És cert, però, que la Reial 
Ordre proposava la construcció de camins laterals que facilitessin l’accés a 
totes les finques després de creuar pels passos a nivell autoritzats.
Aquest decret va alarmar les autoritats locals que a corre-cuita van negociar 
amb la companyia una proposta alternativa per presentar al Ministeri.96 Van 
arribar ben aviat a uns acords que aprovà el Ministeri en una altra Reial Ordre 
de 1906: 

-Pel que fa al costat en direcció a Altafulla, acceptaren la solució de la construcció 
dels camins laterals per tal de dirigir els vehicles i vianants cap a l’únic pas a 
nivell autoritzat en aquest costat o cap als ponts sobre la via: “En la manifestación 
hecha por Don Joaquín Borràs y Don Baldomero Lacambra en nombre de los 
propietarios que utilizan el camino de las canteras, no oponiéndose a la supresión 
del paso a nivel número 6 siempre que se construya un camino de 5 metros de 
ancho que una el paso número 10  con el paso número 8, llamado de Martineta, y 
éste con el número 6 por otro camino a la izquierda de la vía”.97  

96Un cop conegut aquest projecte, el dia 29 de març de 1906 el ple municipal va crear una comissió per 
anar a Barcelona a negociar amb MZA sobre aquest tema. Estava constituïda  per dos republicans fe-
derals, el regidor Pau Rovira i l’alcalde Joaquim Sanmartí. La Companyia,  en una carta de l’enginyer en 
cap de Via i Obres del dia 3 d’abril de 1906,  comunicava a l’alcalde Sanmartí  que acceptava rebaixar les 
supressions de passos a nivell i millorar la comunicació de Dalt la Vila amb Baix a Mar.
97Expedient de construcció del ferrocarril de Barcelona a Tarragona (MZA) (1906),  a   AGA: Ministerio de 
Fomento. Ferrocarriles:  (04) 30.000  25/1963.
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98AMTO: Fons municipal. Acta del ple del dia 11 de juliol de 1907. 

Aconseguiren que l’únic pas a nivell d’aquest costat de l’estació es col·loqués 
al començament del nou Passeig del Mediterrani, que era l’accés que els tor-
rencs utilitzaven per anar a la platja. El juliol de 1907 ja estava instal·lada la 
barrera en aquest nou pas. En una carta la companyia MZA informava que hi 
posarien un guarda, el Pau Marquès, que ja s’encarregava abans de vigilar el 
pas suprimit de la Martineta:  

 “Colocadas las puertas barreras y los contra carriles en el paso a nivel 
establecido en el kilómetro 13,256 de la línea de Tarragona inmediato a la 
estación de Torredembarra, el señor Ingeniero Gefe de Vía y obras ha tenido a 
bien disponer se utilice el citado paso y por consiguiente la supresión de los de la 
cantera y Martineta kilómetro 12,982 y 13,177, interceptàndolos convenientemente 
poniéndolo antes en conocimiento del señor Alcalde. En el nuevo paso a nivel 
citado se serbirán poner para su custodia al Guarda Pablo Marqués que hoy día 
està encargado del paso a nivel de la Martineta kilómetro 13,177”.98
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36.Projecte de modificació de passos a nivell del costat d’Altafulla o ponent.1907. 99

 
37.Al fons de la fotografia es pot veu-
re el pas a nivell del començament del 
Passeig del Mediterrani. 1950.100

99AMTO: Fons Municipal. Obres Públiques. 
Caixa 510.
100En la foto apareixen  Josepa Rovira Turull i  
Maria Teresa Papiol Rovira al 1950,  filla i néta 
del guardagulles Joan Rovira Recasens, que 
fou destinat a l’estació de Torredembarra al 
1912. Foto cedida per la família Papiol. 
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Per accedir als camins de La Pedrera i de la Martineta, s’aprovà la construc-
ció de dos camins laterals de tres metres d’ample,101 un a la dreta de la via des 
del punt quilòmetric13,00 fins l’antic pas de la Martineta i l’altre a l’esquerra 
del ferrocarril des del pas de la Martineta fins el pati de l’estació.102 

38. Al fons es pot veure el pont dels Munts i abans el pas a nivell i la caseta del 
guarda del final del Passeig de la Sort. Als costats de les vies es veuen els camins 
laterals.1957.103

Per tal de procedir a expropiar els terrenys per a fer els camins laterals, la 
companyia sol·licità a l’alcalde la llista de propietaris afectats i que informés 
del preu per metre quadrat que aquests demanaven. La companyia es com-
prometia a pagar de seguida si es demanava un preu raonable, en cas con-
trari, amenaçava que caldria iniciar un expedient d’expropiació forçosa que 
trigaria temps a resoldre’s i que perjudicaria els interessos de la població.104

101El Pau Marquès, que s’encarregava del pas de la Martineta, vigilaria ara  el pas a nivell amb barrera. 
AMTO. Fons municipal. Acta del  Ple, del dia 11-7-1907.
102En el ple del dia 16 d’agost de 1907 es va fer avinent  que  alguns veïns es queixaven que MZA no ha-
via arreglat correctament els camins laterals als dos costats de la via des del nou pas a nivell. El regidor  
Esteve Huguet va  demanar  que s’enderroquessin els murs que impedien el pas pels dos passos anul-
lats fins que MZA reparés els camins laterals de la via. No s’aprovà aquesta proposta radical  i es deixà 
sobre la taula per al seu estudi. El regidor republicà Emili López criticà que l’Huguet, que havia enviat un 
escrit de queixa  al governador civil,  enviés  escrits en lloc d’assistir als plens com a regidor que era.
103Foto de Francisco Ribera Colomer. Arxiu del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
104AMTO: Fons municipal: Modificació de la servitud afectada pel  ferrocarril: 1906-1911: Sig.Top. 510/13.
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Per la banda oriental de l’estació, en direcció a Barcelona, la R.O. de 1905 i 
la Companyia proposaven l’eliminació dels passos números 10,11, 12 i el 13, 
o sigui, tots els passos a nivell entre l’estació fins l’alçada de Clarà. En canvi 
es proposava la creació d’un pas nou, el 11 bis, que travessava la via al punt 
quilomètric 14,437, aproximadament darrera de Cal Bofill, entre els passos 
clausurats 11 i 12. Alhora es construirien també camins paral·lels a la via per 
comunicar els diferents camins amb els passos a nivell construïts. Si triomfa-
va el projecte de la companyia, només hi hauria, doncs, un pas a nivell en tot 
el terme municipal al costat oriental de l’estació, o en direcció a Creixell, per 
creuar la via.
Lògicament, pel que fa a les reformes previstes en aquest costat, els torrencs 
es mostraren totalment indignats, per això l’alcalde i regidors van negociar 
amb els dirigents de la companyia per evitar la supressió dels passos 10 i 
11. De la supressió del pas núm. 10, el que creuava la via on ara hi ha el pas 
soterrani per a vehicles, afirmaven que “con ella se causarían grandes per-
juicios a los vecinos del barrio de mar por ser dicho camino el más expedito 
para la conducción del pescado a la estación y necesario al Sr Huguet (uno 
de los reclamantes) por serle necesario para el tráfico mercantil de sus vinos 
entre el barrio marítimo y la estación del ferrocarril. [...] 
L’ajuntament també demanava convertir el número 11, el de darrera de l’es-
glésia de Baix a Mar,105 en un pas soterrani per a vianants per als veïns de 
Baix a Mar “que se surten del agua de una fuente situada a la izquierda del 
ferrocarril”.106  
La companyia va estar d’acord en mantenir el pas número 10, però s’oposà 
a construir un pas inferior darrera de l’església pel desguàs d’aigua de pluja 
existent en aquell lloc per sota la via “por ser la altura escasa (70 cm d’ample i 
1,90 d’alt), terreno pantanoso e imposibilidad práctica de asegurar la evasión 
de aguas encharcadas”. 
També hi va haver conflicte a l’hora d’establir l’amplada dels camins laterals 
de la via que havien de comunicar els passos a nivell. La Companyia estava 
d’acord en construir els camins d’unió dels diversos passos amb una ampla-
da de quatre metres, però no de cinc metres “por no tratarse en el presente 
caso de construir amplios caminos a modo de paseos en beneficcio de la 
población sinó de establecerlos con sujección a las condiciones generales y 
corrientes de los caminos que se sustituyen.”107  

 

 

105Lloc on actualment hi ha un pas soterrani per a vianants i que ocasionalment va servir per al pas de 
vehicles petits, però, com veurem, no fou construït fins el 1986, tot i que ja des de molt abans moltes 
persones hi passaven quan anaven a peu.
106AHF:Compañía MZA. Vías y Obras: V-0569-19-4. Aquest problema es va resoldre ben aviat perquè el 
mateix any  de 1906  es va fer arribar l’aigua de la Sínia  municipal a una font pública de Baix a Mar. L’any 
1927,  la companyia  MZA va oferir  ampliar aquest desguàs  de darrera de l’església fins a 2 metres i 1,90 
d’alçada. Però l’ajuntament havia de pagar la seva construcció,  que pujava a 20.500 pessetes. 
107AHF:Compañía MZA. Vías y Obras: V-0569-19-4.
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39.Detall del projecte final de canvis de passos a nivell i de construcció de camins 
laterals de Torredembarra, al costat en direcció a Barcelona, aprovat per la R.O. de 
13 d’agost de 1906.108 

108AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-308-1-5-1.
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40. Detall del projecte de modificació de passos a nivell del costat direcció a Barce-
lona o de llevant.1907.109

109AMTO: Fons Municipal. Obres Públques. Caixa 510.
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41.Edicte municipal de 1906 pel que s’anunciava el tràmit d’exposició pública en 
període de reclamacions  de la proposta de modificació dels passos a nivell del 
costat de llevant, que afectaven directament al Bari Marítim.110

110AMTO: Fons Municipal. Obres Públques. Caixa 510.
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La companyia, i així ho reflectia la R.O. del 13 d’agost de 1906, va tolerar en 
un principi l’existència de 3 passos a nivell per travessar la via pel terme mu-
nicipal: el pas, vigilat amb guarda des del 1906, prop del final del passeig de 
la Sort, que servia per comunicar-se amb la platja de la Paella; el pas a nivell 
sense barrera que ocupava el lloc de l’actual pas soterrani per a vehicles, el 
número 10; i el pas a nivell sense barrera de darrera de Cal Bofill, que de fet 
mai es va construir, tot i que com es pot llegir en l’edicte municipal que obria el 
període de reclamacions, la seva localització ja es deixava per a una posterior 
negociació amb la companyia. Finalment, entre el 1929 i el 1933, quan es va 
construir la doble via, aquest pas a nivell fou traslladat 135 metres més cap a 
llevant del número 10, o sigui, al final del carrer Pescadors, que traspassava 
la via pel costat del magatzem dels Morros. Va ser el pas a nivell de Baix a 
Mar amb barrera que va perdurar fins l’any 1986.
 

42.En aquesta fotografia aèria, feta poc abans de 1929, es pot veure que el pas a 
nivell que comunicava l’estació i Dalt la Vila amb Baix a Mar encara era al lloc que 
ocupa actualment el pas soterrani de vehicles actual, al costat del teatre nou, i prop 
de l’antiga fàbrica SACE. 111

111Fotografia propietat de l’autor.
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43.En aquesta fotografia aèria de 1959 es pot observar que el pas a nivell per acce-
dir a Baix a Mar ja s’ha traslladat al final del que actualment és el carrer Pescadors 
i per tant s’ha clausurat el pas a nivell de prop de la SACE. També es pot observar 
la situació del pas a nivell del començament del Passeig del Mediterrani que pocs 
anys més tard seria eliminat. 112

 

44.En aquesta fotografia del 1959 es pot veure veure el pas a nivell de Baix a Mar i 
els camins laterals que comunicaven els passos a nivell i facilitaven la comunicació 
amb Dalt la vila. 113

112Fotografia aèria de 1956. Institut Cartogràfic de Catalunya.
113Fons Família Fortuny.
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4.2.La supressió total dels passos a nivell: 1969-1998.

La Renfe volia tancar per seguretat, i per estalviar personal, els dos passos a 
nivell vigilats del terme municipal. Però va tardar gairebé trenta anys a acon-
seguir-ho.
Després de la construcció de la desviació de la carretera i del pas elevat als 
Munts l’any 1969, per sobre de la carretera i del ferrocarril, es va tancar el 
pas a nivell del Passeig del Mediterrani. Tot i que l’ajuntament va demanar 
sense èxit la conservació d’un pas per a vianants per tal de permetre el pas 
a la platja de la Paella.114 La Diputació ja havia construït l’avinguda paral·lela 
a la via pel costat de mar i, per tant, es podia accedir pel pont dels Munts al 
Barri Marítim. 

45.Els pas a nivell vigilat de Baix a Mar a l’any 1957. A l’esquerra de la fotografia es 
pot veure la caseta del guarda.115

El pas a nivell de Baix a Mar des de l’any 1965 ja no estava vigilat per guarda-
barreres. Des de l’estació es tancava amb una barrera mecànica i s’avisava 
amb uns llums del pas del tren. L’any 1986 es va suprimir i en canvi es van 
construir el pas elevat sobre la via a l’alçada de Clarà, el petit pas soterrani al 

114AMTO: Fons municipal. Acta de la sessió del ple  del dia 9 d’abril de 1970.
115Foto de Francisco Ribera Colomer. Arxiu del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
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darrera de l’església, que ja s’havia reclamat al segle XIX, i les dues passarel-
les, encara existents, per a vianants per sobre del ferrocarril: una al final del 
Passeig de la Sort i una altra al final del carrer Pescadors.116 El dia 15 de juliol 
de 1986 es van inaugurar aquestes millores. El tancament del pas a nivell va 
produir una protesta dels veïns de Baix a Mar, que van tallar la circulació de 
les vies durant un temps. Demanaven la reobertura del pas a nivell fins que el 
pas soterrani de darrera de l’església s’hagués acabat de construir.  
Al 1996 es va aïllar tot el ferrocarril amb una alta tanca metàl·lica quan es va 
convertir en una línia de velocitat alta o en el “corredor del Mediterrani”. Per 
això es van construir diversos passos soterranis al terme de Torredembarra. 
El dia 18 d’abril de l’any 1998 es van inaugurar el pas soterrani per a cotxes 
i vianants a continuació del carrer Viló i el pas soterrani per a vianants del 
passeig de la Sort. Poc temps després, es van construir tres passos soterra-
nis de vianants més per comunicar les urbanitzacions Sadolla, Bizanci, Clarà 
Mar i Marítima Residencial amb la platja. Abans, els estiuejants i residents 
passaven per sobre de les vies per arribar a la platja.
 
4.3.El camí a Baix a Mar. 

Fins l’any 1906 els habitants de Baix a Mar, per pujar a l’estació o a Dalt la Vila, 
feien servir l’antic camí que anava des dels magatzems Huguet, travessava 
el pas a nivell número 10 i entrava al pati de mercaderies de l’estació. Però la 
Companyia aleshores volia tancar el pas d’entrada al pati de mercaderies per 
tal de garantir la seguretat dels productes guardats en el magatzem cobert i 
per evitar accidents als vianants que travessaven el pati de viatgers. 
Si es feia efectiu aquest tancament, els habitants de Baix a Mar per anar a 
l’estació haurien de creuar el pas a nivell número 10, pujar pel carrer de les 
Dues Parets fins la carretera vella de Barcelona a València, seguir per la car-
retera i baixar pel passeig de l’Estació. Tant els vianants com els carros hau-
rien de fer un trajecte de més de mig quilòmetre, quan en línia recta el barri 
marítim es trobava a uns dos-cents cinquanta metres de l’estació.
MZA suggeria a l’ajuntament l’any 1908 que per a l’ús dels veïns de Baix a 
Mar es construís un camí des del pas número 10 que passés per fora del pati 
de mercaderies fins l’entrada de l’edifici de viatgers. Però, tot i la disposició 
a col·laborar en la seva construcció, proposava que la seva construcció la 
realitzés el municipi, perquè els propietaris dels terrenys afectats demanaven 
1,50 pessetes per metre quadrat mentre que la companyia només en volia 
pagar 0,60 o 0,65 pessetes, segons el seu criteri.

 
116AMTO: Fons municipal. Projecte de supressió dels passos a nivell.1984. Caixa 365.
117L’antic camí de la casa Huguet entrava directament al pati de mercaderies.
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En el ple municipal del dia 6 de juliol de 1909 el regidor Biscamps es queixà 
que MZA havia ja tancat el pas directe de Baix a Mar al pati de l’estació. Es 
parlà el cas i, tot i que s’acceptà que la companyia havia obrat amb total dret, 
perquè havia comprat el camí dels Huguet, es va nomenar una comissió per 
negociar i demanar que tornés a obrir el pas fins que el nou camí no estigués 
construït.
En un escrit del 9 de novembre del 1909 l’alcalde encara insistia en demanar 
a la companyia la construcció d’aquest nou camí, però aquesta no va canviar 
la resposta de l’any anterior: que el fessin per fora del pati de mercaderies i 
que pagués l’Ajuntament la construcció.
Frustrats pels fracassos en la negociació, els regidors, de majoria republicana 
federal, van demanar al 1911 la intercessió d’un diputat tarragoní a les Corts, 
el republicà federal Julià Nougués, bon amic dels regidors torrencs. Li encar-
regaren que comuniqués a MZA que l’ajuntament estava disposat a pagar la 
diferència de 0,35 a 0,40 pessetes el metre quadrat als propietaris torrencs 
afectats, fins a completar el preu de 1 pesseta el metre quadrat que aquests 
demanaven i que MZA no estava disposada a pagar. Nougués va enviar un 
escrit al gerent de la MZA per tal de convèncer la companyia de construir el 
nou camí per fora del pati de l’estació.

46.Projecte del camí a Baix a Mar que MZA proposava el 1908 per fora del pati de 
mercaderies i anava al pas a nivell número 10 del plànol. 118

118AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-308-1-5-1.
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Sembla que la gestió del diputat va tenir efecte perquè l’any 1912, MZA va 
avenir-se a construir el camí, segons una carta del dia 3 de juny de 1912. Amb 
les següents condicions:

1-L’ajuntament hauria d’oferir a la companyia MZA, al preu de 0,65 pes-
setes el metre quadrat, tot el terreny necessari per allargar el camí del 
Sr Huguet des del pas a nivell fins l’estació i unir-lo amb el passeig que 
comunica la població amb l’estació. 
2-Per compensar la despesa de la Cia, l’ajuntament li cediria sense cost 
els terrenys per construir els camins laterals del ferrocarril per desviar els 
passos a nivell suprimits als punts dels quilòmetres 14,137 i 14,992 fins el 
del punt quilomètric 14,437.
3-La Cia MZA no restaria obligada a executar cap treball fins que l’ajunta-
ment complís les dues condicions anteriors.119 

El 1914 encara seguien les negociacions en el mateix punt... i els camins la-
terals del costat est de l’estació sense construir.120 En una carta del dia 27 de 
febrer de 1914 dirigida a l’alcalde, MZA insistia en demanar que l’ajuntament 
cedís gratuïtament els terrenys de propietat municipal i facilités la compra 
de les dels particulars a 1 pesseta el metre quadrat. Es referia als terrenys 
necessaris “para el establecimiento de los caminos de desvío laterales al fer-
rocarril y el que ha de comunicar con la carretera de Valencia, para desviar los 
pasos a nivel de los kilómetros 14,137 y 14,992 al punto kilométrico 14,437, in-
dicados en el plano adjunto por las letras A.B, C.D y B.E, respectivamente.” 121

Fins el projecte de reforma general de l’estació de 1925 i la posterior cons-
trucció de la doble via des de Tarragona a Sant Vicenç, no es va realitzar la 
construcció per part de la companyia d’aquests camins i accessos comple-
mentaris. 
El 1929 la Companyia va construir el camí que anava per fora de l’estació i 
que portava a Baix a Mar. Era una vella reivindicació de l’ajuntament i dels 
veïns de Baix a Mar. El camí tenia quatre metres de calçada i mig metre de 
vorera a cada costat. Naixia al davant de l’estació i s’unia al camí o carrer de 
les Dues Parets, que baixava des de la carretera fins a Baix a Mar travessant 
la via pel pas número 10. L’ajuntament havia demanat que fos més ample, 
però la Companyia deia que era suficient per al trànsit que, quan fes falta, es 
podria ampliar un metre més sense cap problema. La MZA afirmava que amb 
aquest camí els habitants de Baix a Mar estalviaven 400 metres en el trajecte 
fins l’estació i milloraven la qualitat de l’accés.
El contractista Sr. Mayor, que s’encarregava de l’esplanació per instal·lar la 
doble via, va ser qui el va construir perquè s’havia inclòs en el projecte de 
1927. 

 
119AMTO: Fons municipal: Ferrocarril, camins i altres afectats pel ferrocarril: 1912-1930. Sig.Top. 510/6.
120Ibídem.
121AMTO: Fons municipal. Caixa 510.
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47.Plànol de la construcció del nou accés a l’estació des del barri de Baix a Mar. 
1929.122
        

122AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: V-569-19-2. 
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48. Comunicat de MZA a l’ajuntament anunciant l’acabament de la construcció del 
nou camí de l’estació a Baix a Mar per fora de l’estació. 1929.123

123AHF: Compañía MZA. Vías  y Obras: V-569-19.
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49. Continuació. 
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50. Continuació. 
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Al mateix temps, mentre es construïa la doble via, es va decidir instal·lar la il-
luminació elèctrica a l’estació de Torredembarra: “Con motivo de la ejecución 
del proyecto de “Asiento de vías e instalaciones en la estación de Torredem-
barra” por el Servicio de Via y Obras, es conveniente la instalación de alum-
brado eléctrico en entrevias que creemos se justifica por la cantidad de trenes 
de mercancías que se estacionan y maniobran en dicha estación”.124 Es va il-
luminar el tram que anava des del pas a nivell de Martineta fins el pas a nivell 
de Baix a Mar. Es van col·locar al costat del mar de les vies divuit fanals amb 
pals de fusta de nou o vuit metres d’alt. Va costar 10.640,57 pessetes. El mes 
de març de 1931 es va fer la liquidació del cost de les obres de l’enllumenat 
elèctric. Per tant, ja devia estar acabada la il·luminació elèctrica de l’estació.

5.el ProjecTe de reforma i amPliació de l’esTació a l’any 1925

Des de l’any 1920, com a mínim, es produïen queixes per la insuficiència i 
la deficient conservació de l’estació de Torredembarra. Hi havia passatgers 
que es queixaven perquè alguns vagons d’alguns trens no cabien a l’andana 
principal de davant de l’estació, que era massa curta. També s’havia d’allar-
gar la tercera via ja que alguns trens de càrrega no tenien prou espai a l’hora 
d’estacionar-hi per tal de deixar el pas a altres trens principals. Tot plegat era 
una mostra del creixement del moviment a l’estació torrenca.
El 28 d’agost de 1922 l’Ajuntament, amb el suport de les signatures de les 
“forces vives” de la vila, van dirigir una seriosa queixa al Cap de Moviment de 
MZA, Red Catalana, pel mal estat de l’estació. Explicaven que feia poc temps 
la Companyia havia cobert l’andana de l’estació amb cinc centímetres de re-
sidus del carbó utilitzat per les màquines de tren, però “tal medida resulta 
plagada de una serie de inconvenientes que llevada a la práctica hacen que 
toda la población en masa protesta, porque, en cuanto se moja la carboniza 
produce cierto barro que se pega como si fuera arcilla y ensucia y mancha 
calzados y las ropas externas del individuo [...] y mientras se conserva en 
seco produce constantemente un polvillo que es sumamente molesto y per-
judicial a las personas...”. 
Els torrencs proposaven una solució: “Creen los firmantes se podría con-
seguir esparciendo gravilla o sorra de mar sobre la carboniza y con ambos 
elementos en combinación con el cemento tal vez resultara una especie de 
asfaltado, o bien adoquinarlo...”.
L’escrit acabava amb una irònica i sibil·lina referència al caràcter pacífic, però 
decidit, dels torrencs, per tal de reforçar la seva petició de millora de l’andana 
de l’estació: “Esta población, que se honran en representar los infraescritos 
es enemiga de acudir a medios irrespetuosos, de promover escándalos en 
la prensa ni de producir quejas ante las altas esferas gubernamentales, pero 
124AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles: (04) 102.00  24/10021.
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también guarda la firmeza inquebrantable de que los intereses generales y 
particulares de la misma se respeten en todas las manifestaciones de la vida, 
y por tales motivos y persuadidos de que V.S. sabrá apreciar los defectos 
expresados, con su alto espíritu de justicia sabrá también corregirlos...”.
Afortunadament, no hi va haver necessitat de posar en pràctica les amena-
ces. L’any 1925, per l’augment del tràfic de viatgers i mercaderies en la línia 
entre Tarragona i Barcelona per Vilanova, es va aprovar un ambiciós projecte 
de reforma de l’estació de Torredembarra, coordinada amb el projecte de 
construcció de la via doble. 
En el projecte d’ampliació s’explicava que els molls de càrrega eren insufici-
ents degut a l’augment de mercaderies, principalment de les procedents de la 
companyia de fabricació de cables SACE, instal·lada feia poc a la vila. 
L’ampliació consistia en transformar la via general de circulació en doble via. 
La via ascendent, la que anava cap a Tarragona, s’havia d’apropar més a 
l’edifici de l’estació, ocupant la via de l’andana principal que era massa curta 
per encabir el nombre de vagons d’alguns trens, i la segona, descendent o 
en direcció a Barcelona, ocuparia l’espai que ocupava la via de circulació 
anterior. 
L’andana s’allargaria fins els 200 metres per tal d’adaptar-se a la llargària de 
tots els trens de passatgers. També s’allargaria en igual mesura l’andana que 
hi havia al costat sud de la via general que serviria per als passatgers que 
utilitzessin el trens descendents. 
També es va preveure allargar la tercera via o via morta, que servia per apar-
car els trens, i unir-la per un costat a la via descendent i per l’altra a l’ascen-
dent. Així s’aconseguia augmentar en 50 metres la via morta que ja era de 467 
metres de llarg i es facilitava l’accés i sortida dels trens estacionats en ella.  
La secció o pati de mercaderies havia de tenir un magatzem tancat, un moll 
descobert amb rampa i tres vies d’accés dels trens unides per una bateria de 
plaques giratòries. 
Estava previst també, com ja hem vist, que s’havia de desplaçar el pas a nivell 
del camí que portava a Baix a Mar uns 135 metres cap a Barcelona, a l’alçada 
dels magatzems de la casa Morros i de l’actual carrer Pescadors, i també que 
la companyia MZA construiria un nou camí des del pas a nivell fins l’estació 
per fora del pati de mercaderies per tal de facilitar l’accés de la gent i de les 
mercaderies des del Barri Marítim a l’estació. 
En la memòria també es contemplava la construcció d’un nou edifici de viat-
gers, seguint el model dels de la línia de Valls a Vilanova pel que feia a carac-
terístiques arquitectòniques. Evidentment, mai es va construir aquesta nova 
estació tot i que es va incloure repetidament en diversos projectes de reforma 
al llarg de la seva història.
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51.Fragment de la memòria del projecte d’ampliació de l’estació de Torredembarra 
de 1925 en el qual es fa referència a la construcció d’un nou edifici de viatgers.125

 
125AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: VA-130-4.
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52.Projecte de d’ampliació de l’estació de Torredembarra del 22 de gener de 1925. 
Secció oest.126

 
53.Ídem. Secció central. Es pot observar com està projectat el camí per fora del pati 
de mercaderies cap al nou pas a nivell de Baix a Mar, a l’alçada del magatzem de la 
casa Morros.

126Ibídem.
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. 

 

54.Ídem. Secció est.

En aquests plànols es pot observar que aquesta reforma de l’estació ja estava 
previst fer-la juntament amb la construcció de la doble via. Per això es pre-
parava tota la platja de vies i el servei de mercaderies amb aquesta finalitat. 
També es pot observar que havia de desaparèixer el moll del costat de mar, 
que utilitzaren primer la casa exportadora de vins Gibert i després la casa 
Huguet per carregar les seves mercaderies de vi i aiguardent als trens. 

De fet, però, aquest projecte no es va dur a terme fins la construcció de la 
doble via entre els anys 1927 al 1933. Així i tot, com es veurà més endavant, 
una part del projecte d’obres mai es va realitzar, com és el cas ja comentat de 
la construcció d’un nou edifici de viatgers.
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6.consTrucció de la doble via: 1927-1933.
Donat l’augment de trànsit de trens per aquesta línia, per una Reial Ordre del 
3 d’agost de 1925 fou aprovat el projecte d’ampliació i reforma de l’estació 
de Torredembarra del que acabem de parlar i per l’Ordre del 17 de febrer de 
1927 es va aprovar la construcció de la doble via entre Tarragona i l’estació 
de Sant Vicenç, que havia d’enllaçar amb la línia de doble via ja construïda 
fins a  Barcelona per Vilanova. També es va preveure una sèrie d’obres com-
plementàries a les estacions. Eren els anys de febre en la construcció d’obres 
públiques atiada per la política interventora del dictador Miguel Primo de Ri-
vera. Era un projecte molt ambiciós que pretenia canviar tota la distribució i 
dimensió de les vies de l’estació i, fins i tot, l’edifici de viatgers.
El projecte preveia que la data probable per poder circular per via doble seria 
el 15 de maig de 1930 i que la de l’acabament de les obres complementàries 
seria el 15 de novembre de 1931. El pressupost de la col·locació dels 24.057 
metres de via en aquest tram pujava a 1.950.000 pessetes. La reforma i am-
pliació de les estacions i obres complementàries, 4.296.000 pessetes. El to-
tal pressupostat pel tram de doble via entre Tarragona i Sant Vicenç era de 
6.246.000 pessetes.
Pel que fa a l’estació de Torredembarra, el pla d’obres de 1927 recollia el 
projecte de reforma de l’estació no executat del 1925, del que ja hem parlat, i 
que tampoc ara es durà a terme. 
El 21 de juliol de 1927 es va signar entre el cap de Via i Obres de MZA i el 
contractista Vicenç Mayor Climent el contracte per a construir l’esplanació i 
les obres de la doble via de Tarragona a Sant Vicenç. Aquest va acceptar fer 
les obres d’esplanació amb un preu un 30,10 % més baix del pressupostat 
pels enginyers que havien fet el projecte. 
Al novembre de 1928 ja s’estava construïnt a Torredembarra l’esplanació de 
la segona via. El contractista demanà permís municipal per instal·lar una via 
estreta al camí de la platja, es devia referir a l’actual Passeig del Mediterrani, 
i poder creuar el camí de l’estació per passar vagonetes que s’utilitzaven per 
les excavacions i construcció de la plataforma de la doble via. Els regidors 
torrencs el van concedir sense cap oposició.127

El 23 d’octubre de 1928 la Companyia MZA va demanar al Consejo Superor 
de Ferrocarriles que es col·loquessin les vies de manera urgent i, alhora, de-
manava que es concedís a la mateixa MZA l’execució d’aquestes obres a les 
estacions d’Altafulla i Torredembarra perquè s’havien de realitzar sense inter-
rompre la circulació i el servei dels trens i per tant requeria la col·laboració de 
la Companyia. 

127AMTO: Fons municipal. Acta del ple municipal del dia 8 d’octubre de 1928.
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El pressupost que va presentar la companyia MZA per la instal·lació de les 
vies a l’estació de Torredembarra pujava a 888.211,26 pessetes. Els tècnics 
del Ministeri d’Obres Públiques en el seu informe deien que era un preu molt 
elevat, però corrent en aquell tipus de treball. Tot i així deien que calia dismi-
nuir en un 10 % la partida d’imprevistos.
El projecte pressupostat de reformes de l’estació de Torredembarra finalment 
només preveia les següents obres: la prolongació de l’andana principal, exe-
cució de l’andana d’entrevies i la construcció d’un altre moll descobert. També 
preveia la construcció de tres plaques giratòries per tal de poder moure els 
vagons un a un i facilitar així la seva càrrega i descàrrega.
En la seva petició, la Companyia deixava per a més endavant la construcció 
del nou edifici de viatgers i els molls de mercaderies previstos en els projec-
tes de 1925 i de 1927.
L’informe del departament de Via i Obres del dia 7 de setembre de 1929 expli-
cava que ja s’havia acabat l’esplanació per la instal·lació de la doble via i que 
aviat s’hi posarien els carrils de la segona via. 

55. Plànol del projecte de construcció de doble via i ampliació de l’estació de 
Torredembarra. 23 d’octubre de 1928. En aquest plànol es pot observar que era 
un projecte molt ambiciós i que volia transformar tota la distribució de les vies de 
l’estació i fins i tot l’edifici de viatgers.128

128AHF. Compañía MZA. Vías y Obras: Madrid: VA-130-4-1.
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56. Pressupost de la construcció de la doble via a Torredembarra.129

129Ibídem.
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57.  Ídem. Continuació.
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58.  Ídem. Continuació.



101

150 anys de ferrocarril a Torredembarra

59.Fotografia feta el 1936, poc abans del començament de la Guerra civil. Ja hi 
havia la doble via i es pot veure, a baix a la dreta, una de les  plataformes gira-
tòries que servien per  desviar els vagons cap als molls de càrrega i descàrrega. 
L’edifici de l’estació era el de 1880 i encara tenia la teulada original i les parets de 
maó vist. Les parets, com veurem, es van pintar de blanc l’any 1940, en la repara-
ció dels danys patits durant la Guerra civil i la teulada fou substituïda per un terrat 
cap a l’any 1959. Fins ben entrat els anys 70 no es va fer  cap més canvi important 
a l’estació, tret de la construcció de la cantina al 1961.130

130Foto cedida per la família Huguet.
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7. efecTes de les guerres sobre l’esTació. 
7.1.La tercera guerra carlina: 1872-1876.
Sabem que durant l’última guerra carlina, a l’últim terç del segle XIX, l’estació 
va patir diferents atacs de partides carlines que volien provocar el caos en 
l’exèrcit liberal governamental. Els atacs consistiren en actes terroristes que 
volien impedir les comunicacions de les tropes per tren i destruir la línia de 
telègrafs. En alguns casos, efectivament, van aconseguir l’anulació de la cir-
culació dels trens i la incomunicació pel telègraf. 
Així explicava el Diari de Tarragona l’atac carlista del mes de maig de l’any 
1873 a l’estació de Torredembarra. L’edifici de viatgers, que en aquell any en-
cara era només de planta baixa, va patir molts desperfectes:

Las partidas carlistas que mandan los cabecillas Vallés, Cucala y Quico, 
componiendo un total de 900 a 1.000 hombres y 60 caballos, se presentaron a 
eso de las doce de anteanoche en las inmediaciones del importante pueblo de 
Torredembarra, tomando las avenidas e incendiando la estación del ferro-carril, 
sin que de ello se apercibiera el vecindario.131

Però el fet més notable produït durant aquest atac fou el segrest per part dels 
carlins de l’administrador de l’estació del ferrocarril de Torredembarra, el Ra-
mon Miràs i Pedro, que va haver de pagar un considerable rescat de 1.000 
duros per aconseguir la seva llibertat. Segons el diari, de l’edifici de viatgers 
de l’estació només en restà en peus les quatre parets i el sostre.

A las cuatro de la mañana abandonaron el pueblo dejando al vecindario en 
extremo consternado y particularmente a las familias que tenian preso alguno 
de sus individuos,contándose entre estos el jefe de la estación, a quien pidieron 
1.000 duros con amenazas de fusilarlo.
[...]
La estación ha quedado reducida a las cuatro paredes y el techo.132 

Un important objectiu dels carlistes era atemorir els caps i empleats de les 
estacions per tal que no deixessin circular trens militars. Fins i tot els amena-
çaren amb la mort. No fou, però, aquest el cas del Ramon Miràs...133

El cabecilla Vallés manifestó a los vecinos que se llevó de Torredembarra que 
ninguna cantidad han percibido los carlistas de las empresas de los ferrocarriles 
por concepto de contribución: que no se ha impuesto más obligación a aquellas 
que la neutralidad con respecto al transporte de tropas y efectos de guerra; pero 
que en vista de no haberse dado cumplimiento a dicha órden, se tomó al principio 
la resolución de ínutilizar las vías, como se ha predicado, habiéndose cambiado 
de parecer por no causar perjuicios materiales y tomado la determinacion de 

131Diario de Tarragona, del dia 28 de maig de 1873. Pàgina 2.
132Ibídem.
133El propi Ramon Miràs en el seu primer testament recordava el fet i perdonava  els carlistes que l’havien 
segrestat: “Declara que perdona a todos sus enemigos y hasta desea la gloria celestial a los Carlistas 
que se propusieron fusilarle”. AHBP. Fons notarial del notari Rossend Güell. Capsa 147, protocol núm. 9.
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fusilar a los jefes de las estaciones, lo cual hizo saber anteayer a los de la linea de 
Barcelona por medio de un oficio.134 

Pocs dies després l’estació de Torredembarra continuava abandonada, sense 
cap empleat:

La estación de Torredembarra se encuentra sin empleado alguno y en el mismo 
estado en que la dejaron los carlistas. Los viajeros que toman el tren en dicho punto 
han de proveerse de billetes llamados suplemento que les facilita el conductor.135

7.2.La Guerra civil: 1936-1939.
En plena Guerra Civil, durant la segona meitat de l’any 1937, al llarg del 1938 
i fins el 13 de gener de 1939, foren freqüents els atacs aeris de l’aviació italia-
na, aliada dels rebels franquistes, sobre les vies i l’estació del ferrocarril. Per 
tal d’evitar els seus efectes sobre empleats i viatgers es va construir un petit 
refugi al costat occidental de l’edifici de viatgers. Tenia una entrada exterior 
feta de formigó i trossos de carril al sostre i un petit túnel excavat. Estava lo-
calitzat entre l’edifici de viatgers i el lloc on es construí més tard la cantina.136 
Des de la seva base a l’illa de Mallorca, a Pollença, acostumava a viatjar un 
hidroavió italià que llençava les seves bombes preferentment sobre qualsevol 
tren que es trobés circulant en aquells moments sobre la via. Els atacs s’inici-
aren el 8 de maig de 1937.137

L’atac feixista més important sobre l’estació de Torredembarra es va produir a 
les 10 hores i 36 minuts del dia 26 de març de 1938 efectuat per cinc avions 
tipus Savoia S-79, que també bombardejaren la costa des de Barcelona fins 
Tarragona. Però les bombes, que anaven destinades a l’estació i la via, im-
pactaren en diverses cases del carrer Pere Badia i causaren la mort de quatre 
torrencs: Joan Valls Solé, de 67 anys, Joan Virgili Solé, de 22 anys, Teresa 
Rull Isabel, de 55 anys, i Joaquima Guasch Valls, de 32 anys.138  
Més d’un cop els avions encertaren algun tren en plena via en el terme mu-
nicipal. Una barcelonina, Concepció Mestres Barberà, casada i amb dos fills, 
resident temporalment a Torredembarra, va morir en el bombardeig a un tren 
entre Creixell i Torredembarra el dia 8 d’agost de 1938. Un altre cop un tren 
de mercaderies que transportava aliments, la nit del 2 al 3 de gener de 1939, 
fou destruït per les bombes.139 
134Diario de Tarragona , del dia 30 de maig de 1873. Pàgina 2.
135Diario de Tarragona , del dia 5 de juny  de 1873. Pàgina 2. Amb la paraula conductor, a l’estil anglès, es 
volia  referir a l’actual revisor.
136Segons testimonis coincidents de Ramon Morán Recasens, fill de Josep Morán Gual, el primer cap  d’estació 
que va ocupar la plaça en acabar la guerra civil al 1939, i de Lluís  Ramon, fill de qui va construir la cantina al 1961.
137Arnabat Mata, Ramon i Iñíguez Gràcia, David (2013): Atac  defensa de la reraguarda: els bombardeigs 
franquistes a les comarques  de Tarragona I Terres de l’Ebre. 1937-1939. Cossetània Edicions. Valls. 
138Català Massot, Lluís i altres ( 2010): II República  i Repressió franquista a Torredembarra (1931-1945). 
Monografia núm. 10. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra. Pàgines 207 i 208.
139 Ibídem
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En el darrer bombardeig sobre l’estació, efectuat per un hidroavió a les 22 
hores i 49 minuts del dia 13 de gener de 1939, sis dies abans de l’entrada dels 
franquistes a la vila, van morir per les ferides sofertes el maquinista de tren 
Manuel González Alonso, de 34 anys, que estava de pas per Torredembarra, 
i el seu fill Juan Manuel González Solana, de 8 anys, que viatjava amb ell. 
Després d’un atac aeri, van sortir massa aviat del refugi de l’estació i els va 
sorprendre un altre atac inesperat. En aquest bombardeig resultà ferit lleuge-
rament el guardagulles Miquel Sonsona.140 
Els danys causats a l’estació durant la Guerra civil foren descrits per un infor-
me fet des del submarí franquista General Sanjurjo, arran d’un viatge d’espi-
onatge prop de la costa realitzat el dia 13 de gener del 1939, precisament el 
dia en el qual es va efectuar l’últim i mortal bombardeig franquista, i pocs dies 
abans de l’entrada de l’exèrcit nacional a Torredembarra:

Botigues de Torredembarra: La estación del ferrocarril aparece con las ventanas 
quemadas. El edificio colindante partido en dos y el tinglado de la estación con 
grandes boquetes. Se observan asimismo bastantes vagones destruidos. 
[…]
Aparte de la descripción de las defensas, da cuenta asimismo de otros detalles de 
tipo general. Sobre el tráfico terrestre afirma que se ha comprobado la circulaciión 
de trenes en ambas direcciones, uno de ellos de 51 unidades, y en todas las 
estaciones se ven vagones parados. Lo que hace llegar a la conclusión de que 
a pesar de estar las vías férreas tan castigadas por la aviación, los daños eran 
rápidamente reparados.141

Tot i que la circulació de trens no es va interrompre durant la guerra, l’estació va 
patir alguns desperfectes que foren reparats l’any 1940. Es van haver de posar 
noves totes les finestres, vidres i portes i els canalons de la coberta de l’edifici 
de viatgers i reparar la coberta del moll de càrrega. A més a més, es va arrebos-
sar amb ciment sobre els maons vistos i es va pintar la façana de l’edifici. Les 
reparacions de l’estació foren pressupostades en 32.878,35 pessetes el 29 de 
febrer de 1940 per l’enginyer en cap de Vies i Obres de la companyia ferroviària 
Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA).142

Després de la guerra, els franquistes van posar de cap d’estació el torrenc Jo-
sep Morán Gual, el qual havia desertat, a finals de la guerra, del seu lloc de cap 
d’estació militaritzat a Móra la Nova. El seu pare Ramon Morán Parrondo havia 
estat cap d’estació a principis de segle i també alcalde de Torredembarra durant 
els anys de la dictadura de Primo de Rivera. El Josep Morán es va encarregar 
de tornar a posar en marxa l’estació. Hi va estar només fins a finals de 1940.
140Testimoni facilitat per Josep Gual i Gallofré, qui va veure les víctimes poc abans del seu enterrament.
141González Huix, Francesc  (1992): “Enero 1939. Un proyecto de desembarco  en  la zona Tamarit-Ven-
drell”, Estudis  Altafullencs, núm. 16, pàgines 149-150.
142La teulada a quatre vessants de l’edifici de viatgers no es va substituir per un terrat probablement fins 
l’any 1959. Ho va demanar i aconseguir el cap d’estació Emilio Pardo, segons testimoni de la seva filla 
Emília, que va viure les incomiditats de les obres ja que en aquells moments la familia Pardo habitava en  
el pis de l’estació destinat al caps.
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Els trens tornaren a circular per Torredembarra des de principis del mes 
d’agost de 1939, sense esperar a acabar les obres de reparació de tots els 
danys de la Guerra Civil. Però les mancances de material ferroviari van pro-
duir deficiències en el transport ferroviari durant els primers anys de la post-
guerra. Per exemple, al 1945 el paleta Josep Virgili es queixà que per manca 
de material ferroviari no li arribaven dos vagons de pedra picada per posar 
al passeig de l’Estació, i demanà que l’ajuntament li vengués pedra picada 
de propietat municipal. L’alcalde li va cedir la pedra per tal de no dificultar el 
trànsit pel passeig per més temps, amb la condició que l’hauria de tornar al 
més aviat possible.143

   

143AMTO: Fons municipal. Acta del ple municipal del dia 16-8-1945.
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60.Pressupost de les reparacions dels danys soferts durant la Guerra Civil en els 
edificis de les estacions d’Altafulla i Torredembarra. 1940.144

        144AHF. Compañía MZA. Vías y Obras: C-373-3. 
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61. Ídem. Continuació.
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62. Ídem. Continuació.
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63. Ídem. Continuació.
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8. elecTrificació i auTomaTiTzació de l’esTació: 1956-2004. 
A Espanya, abans de la Guerra Civil, ja s’havien electrificat algunes línies 
senceres i alguns trams d’altres. Per exemple el 1911 s’havia electrificat un 
tram molt curt a la província d’Almeria i el 1925 el tram del port de Pajares. El 
1928 s’electrificà el tram entre Barcelona i Manresa i el 1929 la línia sencera 
de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses. El 1933 el tram des de Bilbao 
a Portugalete. 
La Guerra civil va produir una aturada en l’electrificació fins l’any 1944, quan 
es va electrificar el ferrocarril de Madrid a l’Escorial. Però aquest mateix any 
es va iniciar un projecte més ambiciós per electrificar un gran nombre de 
quilòmetres. L’electrificació dels ferrocarrils espanyols, aleshores ja naciona-
litzats per la RENFE, suposava una modernització de la xarxa i també un 
estalvi de carbó i petroli difícils d’importar en aquells moments d’aïllament 
internacional, durant els primers anys de la dictadura franquista.

64. L’estació de Torredembarra cap al 1950, uns anys abans de l’electrificació de la 
línia.145

145En la foto apareixen Josepa Rovira Turull i Maria Teresa Papiol Rovira, parents d’un empleat ferroviari 
torrenc.
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L’any 1956 es van electrificar la línia de Tarragona a Barcelona i les línies que 
formen el que es coneix com “vuit català ferroviari”, o sigui, les dues línies que 
van des de Sant Vicens de Calders a Barcelona per l’interior i la costa i les 
dues que van des de Barcelona a Maçanet. 
L’electrificació de la línia de Tarragona a Barcelona per la costa, que passa 
també per Torredembarra, es va inaugurar oficialment el dia 26 de juny del 
1956.

 

65.Estació de Torredembarra al 1952, poc abans de l’electrificació.146

146Foto de Francisco Ribera Colomer. Arxiu del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
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66.Idem

67. El cap de l’estació Emilio Pardo con-
trola el pas d’un tren de vapor cap a l’any 
1954.147

147Foto cedida per la família Pardo.
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68.Estació ja electrificada. 1957. 148

69.Ídem. 148Foto de Francisco Ribera Colomer. Arxiu del Museu 
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
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El diari barceloní d’aquell dia anunciava el viatge inaugural des de l’estació de 
Tarragona fins l’estació de França de Barcelona, que tenia previst una durada 
de dues hores. El cronista fa notar la presència en la cerimònia d’un represen-
tant de l’ambaixada nord-americana.150

Hoy, inauguración del ferrocarril eléctrico Barcelona-Tarragona.
Hoy se celebrará la inauguración del tramo electrificado de la R.E.N.F.E. 
correspondiente al trayecto Tarragona-Barcelona, cuyo primer tren saldrá a las 
once y media da la mañana de la estación tarraconense, donde se bendecirá el 
convoy, para llegar a la estación-término de nuestra ciudad a la una y media de 
la tarde.

70. Emilio Pardo controla el pas d’un 
tren elèctric al 1963.149

149Foto cedida per la família Pardo.
150El suport americà al règim franquista va ajudar a aquest a sortir de l’aïllament internacional, alhora 
que li va aportar ajut econòmic a obres públiques, a canvi de la construcció de diverses bases militars 
americanes a Espanya.
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Inaugurará el nuevo servicio de tracción eléctrica el ministro de Obras Públicas, 
conde de Vallellano, quien hará el viaje desde Tarragona, donde será recibido por 
las autoridades locales y barcelonesas, que a primera hora se trasladarán con 
este fin a la vecina capital. En el curso del trayecto el tren inaugural se detendrá 
en la estación transformadora de Garraf, que será visitada por el ministro y las 
autoridades dada su importancia como elemento de alimentación a las líneas del 
servicio.
Para asistir a los actos se encuentran en nuestra ciudad, entre otras. personalidades, 
el director de la R.E.N.F.E., don José María García Lomas, el inspector jefe del 
departamento de explotación, don Mateo Silvela, y Mr Emmon, de la Embajada de 
los Estados Unidos en Madrid, especialmente invitado. Después de mantener una 
conferencia con el director adjunto de la R.E.N.F.E., don Alfredo Moreno, con el 
director de la quinta zona, don José Puig Batet, y con don Mateo Silvela en torno 
a diversos detalles técnicos de la inauguración de los servicios, el señor García 
Lomas cumplimentó a las primeras autoridades.
En su día comentamos debidamente la extraordinaria importancia de la mejora, que 
hoy cobrará total realidad, y, por consiguiente, tan sólo nos resta señalar una vez 
más el beneficio que ha de reportar en todos los órdenes de las comunicaciones 
ferroviarias en la vasta zona afectada por la electrificación, y consignar la gran 
satisfacción con que se ha visto la conclusión de las obras.151

71. Tren de mercaderies 
elèctric al seu pas per 
Torredembarra.1960.152

151La Vanguardia, del dia 26 de juny de 1956, pàgina 16.
152Foto cedida per la família Pardo.
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Una cop acabada l’electrificació de la línia, al 1958, es van millorar les instal-
lacions de l’estació de Torredembarra. Es van allargar les andanes i millorar 
els canvis de via i la il·luminació:

“Las obras a realizar son prolongación de ambos andenes en 60 m. y en 100 
m.; levante de travesías de unión sencilla; adquisición y asiento de travesía de 
unión doble; 1,240 m. de suministro y asiento de transmisión bifilar y partidas 
alzadas a justificar de levante y nueva colocación de señales, modificación de 
enclavamientos; catenaria y alumbrado eléctrico.
El presupueso total de estas obras asciende a la cantidad de 1.445.869,71 pesetas. 
15 de noviembre de 1958.” 153

72. Un dels primers models de ferrocarril elèctric de rodalies a l’estació de Torre-
dembarra, vista des del costat de mar. 1974.154

153AGA: Ministerio de Fomento. Vías y Obras: (04) 34  25/4823. 
154Foto del fons Manuel Crehuet.
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A la segona meitat dels anys 70, sent cap d’estació Miguel Berciano, l’estació 
va veure importants canvis modernitzadors: es van enderrocar les restes del 
tinglado de càrrega i descàrrega, es van col·locar marquesines tant a l’anda-
na principal com a l’andana d’entrevies i es va començar l’automatització del 
control de circulació de trens.

73.Estació a finals dels anys 80.155

L’any 1976 es va automatitzar el control de la circulació dels ferrocarrils per 
la línia de Tarragona a Sant Vicenç de Calders. Es va col·locar un sistema de 
bloqueig automàtic (BA) per augmentar la seguretat. Els canvis d’agulles van 
passar a fer-se per mitjà de motors elèctrics accionats des d’un lloc de control 
a distància, un tauler instal·lat a l’edifici de l’estació. Era el començament de 
la pèrdua del lloc de treball de guardagulles de l’estació.

155Fons Escuredo Ramon.
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74.Detall del projecte d’instal·lació de control automàtic de la circulació de trens del 
1971.156

L’any 1995, amb la transformació de la línia a velocitat alta, a 200 km/h,157 es 
va instal·lar el BAB, sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat, que permetia 
fins i tot canviar el sentit de la marxa dels trens, quan fos necessari, per qual-
sevol de les dues vies des del tauler de control de l’edifici de l’estació.
Finalment, l’any 2004 l’estació de Torredembarra ja no va necessitar cap fer-
roviari present perquè es va instal·lar a tota la línia el CTC, sistema de Control 
de Tràfic Centralitzat, que dirigeix tot el tràfic de la línia des del lloc de control 
instal·lat a Barcelona.

156AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: VA-225-3
157En capítol posterior n’expliquem els detalls.
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9. la canTina de l’esTació de Torredembarra:1961-2002. 
La cantina de l’estació de Torredembarra es va construir el 1961,158 gairebé 
cent anys més tard que els edificis de viatgers i dels serveis sanitaris, que 
foren construïts entre 1865 i 1880. Edificis tots ells que encara actualment es 
poden veure a l’estació, tot i que molt malmesos.

    

75. Cantina de l’estació de Torredembarra als anys 60.159

El primer concessionari del servei de cantina a l’estació de Torredembarra fou 
el morellenc Pere Ramon Barbarà, conegut com Peret. Ell ja havia construït 
el 1944 la primera cantina a l’estació del Morell, en la línia fèrria que anava 
de Roda de Berà a Reus. Quan el 1960 es va decidir clausurar aquella línia 
se’l va compensar amb l’oferiment de la concessió del servei de cantina a 
una d’aquestes estacions: Calafell, Altafulla o Torredembarra. Ell va decidir 
construir una cantina a Torredembarra. Li va semblar el lloc més interessant 
de tots els oferts. 
A finals de la primavera de 1961 el Pere va anar, amb un paleta del Morell i 
amb el seu fill Lluís Ramon Gené,160 de divuit anys, a l’estació de Torredem-

158Trobareu més informació a : Lluís Català (2012): “La cantina de l’Estació de Torredembarra”, Recull de 
Treballs, núm. 13. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra. Pàgines 149-162.
159Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
160El Lluís, nascut el 30-12-1943 al Morell, és qui m’ha donat la major part de la informació sobre aquest 
tema. També he obtingut informació del seu nebot Ignasi Escuredo Ramon.
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barra i es van posar a construir la cantina que encara podem veure, tot i que 
abandonada des de l’any 2002. El model i plànol de la cantina el va proporcio-
nar la mateixa RENFE. Era un model que s’aplicava a totes les estacions de la 
mateixa categoria, semblant a la que ja havien construït l’any 1944 al Morell. 
Tot i això, el van autoritzar a construir-la una mica més llarga que aquella. 
Per estalviar en la construcció de la nova cantina, el Pere Ramon va aprofitar 
alguns materials de la cantina del Morell. El seu mateix fill Lluís va netejar, per 
exemple, alguns maons que van traslladar en tren a Torredembarra. De fet, 
la companyia Renfe havia pressupostat una despesa de 43.979,07 pessetes 
per construir-la, però el Pere Ramon va aconseguir construir-la per 16.000 
pessetes, segons declarava a la companyia el 20 de desembre de 1961. 
La construcció va presentar certes dificultats perquè, en el lloc de l’andana 
on es va decidir edificar la cantina, durant la guerra civil s’hi havia construït 
un refugi. Va ser necessari omplir de pedres i formigó el forat del refugi abans 
de construir la cantina.161

L’edifici de la cantina, com he dit, recorda molt l’estructura de la del Morell. 
Pel costat que dóna a les vies hi ha una finestra gran, per la qual es servia als 
viatgers, i dues de més petites. S’entrava a dins la cantina per l’extrem orien-
tal, que donava a l’edifici de viatgers. Al costat que donava a la carretera hi 
havia finestres. Posteriorment es van modificar algunes d’aquestes finestres. 
Unes es van tancar i una altra, que donava a la carretera, es va convertir en 
una porta.
A l’interior, on hi havia un mostrador i dues o tres taules, hi podien atendre a 
la vegada una vintena de persones. També es col·locaven taules amb cadires 
a l’exterior quan feia bon temps.
Durant el primer contracte de quatre anys els concessionaris pagaven per la 
concessió 1.500 pessetes anuals en dues pagues semestrals. Després del 
primer contracte, la Renfe posava a concurs el servei de cantina cada quatre 
anys al millor postor. L’última paga anual que recorda el Lluís va ser d’un milió 
de pessetes. 
La cantina, per contracte, havia d’estar oberta tots els dies des de l’hora del 
pas del primer tren fins l’últim. Es servien tot tipus de begudes i entrepans. 

161Segons testimoni de Lluís Ramon. 
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76.Llistat dels preus de les begudes i entrepans del primer any de funcionament de 
la cantina.1961.162 162Document cedit pel Lluís Ramon Gené.
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162Document cedit pel Lluís Ramon Gené.

 

77. La cantina poc temps després de la seva construcció, als anys 60.163 

La família Ramon sempre va aconseguir els drets i en va ser la concessionà-
ria fins el seu tancament. Primer va ser el pare Pere Ramon, després el seu 
fill Lluís i la dona d’aquest en van ser els titulars. El Lluís a partir de l’any 1982 
es va posar en altres negocis, com el taxi o una botiga de pollastres a l’ast, un 
restaurant i un hotel, i aleshores es van fer càrrec de la cantina la seva germa-
na Josefina i el seu marit, el gallec José Ignacio Escuredo, als que ajudaven 
els seus fills, Ignasi i Lluís. Aquests van continuar en el servei de la cantina 
fins a l’any 2002, quan RENFE va decidir fer una reforma total de l’estació i, 
segons estava planificat, la cantina havia de desaparèixer per donar pas a 
una via i s’havia de construir un nou edifici de viatgers amb la cafeteria en el 
seu interior. Com ja és ben conegut, la nova estació no s’ha construït encara, 
i la vella cantina mostra el seu trist aspecte actual d’abandó... 
  

163Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
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78. Pere Ramon Barbarà, el seu gendre José Ignacio Escuredo i els seus nèts.164 
164Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
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10. el movimenT ferroviari.
10.1. Història del moviment dels trens de passatgers. 

Quadre elaborat per l’autor a partir de les dades del fons documental de l’Archivo  
Histórico Ferroviario (AHF) (Madrid).172

165A la temporada d’estiu, des del mes d’abril al setembre, hi  circulaven, però, tres trens de passatgers 
diaris en cada sentit, mentre que la resta de l’any eren dos. També tot l’any hi circulaven dos trens de 
mercaderies diaris en cada sentit. 
166Encara no existien les estacions de Sant Vicenç i Lavern, ni els trens arribaven a l’estació de França, 
sinó a una estació desapareguda a prop de la plaça de Catalunya, i per això estalviaven el temps de les 
parades i la durada del trajecte era menor que alguns anys després.
167Fins l’any 1887 no es va inaugurar el tram de la línia de la costa des de Sant Vicenç a Vilanova.
168Aquest any ja circulaven  6 trens de viatgers entre Tarragona i Barcelona i vice-versa, però no tots 
s’aturaven a Torredembarra. Els de les línies de València i Lleida no ho feien.
169Els trens ja utilitzaven locomotores elèctriques.
170Era un tren semidirecte que no parava a les estacions entre Sitges i Sants. El tren més ràpid dels que 
paraven a totes les estacions trigava 1 h 43 m. 
171En el cas dels trens directes des de Sant Vicenç a Sants.
172AHF: Guías y itinerarios de los ferrocarriles:  AQ-2.
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Del 1865 al 1955
Aquest període correspon als anys en els quals els trens eren moguts per 
locomotores de vapor.173 Difícilment superaven els 40 km per hora de mitjana. 
També en aquest període encara no s’havia produït ni un augment demogràfic 
ni un creixement econòmic en les nostres comarques com el que es va pro-
duir a partir dels anys 60. Per això la circulació de trens encara era escassa. 
Durant gairebé aquests anys, com ja hem vist, el ferrocarril de Tarragona a 
Martorell fou propietat de diverses companyies privades: T.M.B. (Tarragona-
Martorell-Barcelona), T.B.F. (Tarragona-Barcelona-França) i M.Z.A. (Madrid-
Zaragoza-Alicante). Foren les tres companyies que consecutivament explo-

79. Anunci de l’horari i dels preus dels primers trens comercials que circularen per 
la línia de Tarragona a Martorell i Barcelona.174

173Les locomotores elèctriques  foren introduïdes a partir de l’electrificació de la línia,  el 1956.
174Diari de Tarragona, del dia 14 de maig de 1865. Es pot observar una curiosa i històrica errata en la 
indicació de l’any de  la data del dia inaugural de l’anunci, en el qual es diu que seria  el dia15 d’abril de 
1685.
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taren la línia de Tarragona a Barcelona per Vilafranca. A partir de 1942 foren 
nacionalitzades totes les línies d’ample ibèric i es creà R.E.N.F.E., la companyia 
estatal que encara explota les línies dels ferrocarrils espanyols de via ampla. 
A pesar de la gran inversió que suposava la construcció de la línia Tarragona-
Martorell-Barcelona, els primers anys el moviment ferroviari era molt minso, no-
més s’aturaven dos trens de passatgers diaris en cada sentit a la temporada 
d’hivern i tres a la d’estiu. Als matins circulava un tren mixt procedent de Bar-
celona que sortia a les 5 del matí i arribava a Torredembara a les 7 hores i 44 
minuts. S’aturava un minut a l’estació torrenca i arribava a Altafulla quatre minuts 
més tard, a les 7 hores i 49 minuts. Finalitzava el seu recorregut a Tarragona 
a les 8 hores i 5 minuts. El trajecte de Barcelona a Tarragona durava, doncs, 
3 hores i cinc minuts. I el de Barcelona a Torredembarra, 2 hores i 44 minuts. 
La velocitat mitjana era d’uns 41 quilòmetres per hora, si descomptem el temps 
esmerçat en les aturades.
S’aturava un minut a totes les estacions, excepte al Papiol, 2 minuts, a Martorell 
i Vilafranca, 6 minuts, i 3 minuts a l’estació del Vendrell. Encara no estava cons-
truïda l’estació de Sant Vicenç.
A la tarda també hi havia un sol tren procedent de Barcelona, un tren correu que 
sortia a les 16 hores i arribava a Tarragona a les 18 hores i 45 minuts i a Tor-
redembarra a les 18 hores i 26 minuts. Aquest tren no tenia parada a Altafulla. 
Tampoc tenia parada a les estacions situades entre Barcelona i el Papiol. Per 
això la durada del viatge era més curta: 2 hores i mitja entre Barcelona i Tarra-
gona i 2 hores i 11 minuts entre Barcelona i Torredembarra.
En sentit descendent, de Tarragona a Barcelona, a la temporada d’hivern hi 
havia també només dos trens. El primer, un tren correu, sortia a les 6 hores i 5 
minuts de Tarragona i arribava a Barcelona a les 9h i 30 min.. Tardava doncs, 3 
hores i 25 minuts. 20 minuts més que el tren ascendent perquè el descendent 
havia de superar el fort desnivell entre Vilafranca i la Granada. 
El tren de la tarda, un tren mixt, de mercaderies i passatgers alhora, sortia de 
Tarragona a les 18 hores i arribava a Barcelona a les 21 hores. El trajecte durava 
doncs 3 hores.
L’any 1865 els trens de passatgers normalment duien de mitjana 9 vagons. Men-
tre que els de mercaderies en duien 15, segons explica la pròpia memòria de 
l’empresa d’aquell any.175 
Les locomotores de trens de passatgers acostumaven a gastar 9 quilògrams de 
carbó per cada quilòmetre i els de mercaderies, 11 quilògrams. El carbó emprat 
era una meitat de coke de superior qualitat i l’altra meitat de carbó pedra o carbó 
conglomerat, conegut amb el nom de “patentfuel”. El preu del primer era de 8 
escuts o 20 pessetes la tona i el del segon, 6 escuts o 15 pessetes la tona.
175Memòria de l’empresa de 1867. AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles: (04) 41 25/13855.
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80. Vista del 1864 de la desapareguda estació a Barcelona de la companyia Tarra-
gona-Martorell-Barcelona; estació on acabaven el viatge els torrencs que anaven a 
aquella ciutat. Es trobava entre el començament de l’actual Rambla de Catalunya i 
la Ronda de la Universitat.176

81. L’estació antiga del ferrocar-
ril de Tarragona a la ciutat de 
Barcelona es trobava a la cruï-
lla de la Rambla de Catalunya i 
la plaça de Catalunya.

176Fotografia dipositada al Museu del 
ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
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82. Estació de Tarragona en la qual acabaven el seu viatge la majoria dels torrencs 
que utilitzaven el ferrocarril. Fotografia de prinicpis del segle XX. 177

83. Primer projecte, no realitzat, d’estació de Tarragona. Tenia una coberta metàl-
lica que cobria les vies entre l’edifici de viatgers i el de les cotxeres, semblant a la 
que hi havia a l’estació antiga de Barcelona, ja desapareguda, de la mateixa línia, 
que podeu veure a la fotografia número 80.1866.178

177Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal de Tarragona.
178AGA: Expedient MZA: (4) 36  25/7335
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L’any 1881 el nombre de trens des de Barcelona a Tarragona ja havia aug-
mentat a tres diaris en cada sentit durant tot l’any. Des de Barcelona, el primer 
sortia a les 5 del matí i els altres a les 15 hores i 15 minuts i a les 21 hores. 
Des de Tarragona, sortien a les 5 hores i 30 min., a les 17 hores i 25 minuts 
i a les 21 hores.
Com explicava un anunci del diari la Vanguardia,179 els trens enllaçaven a 
Tarragona amb els procedents de la línia de València i amb els de la línia de 
Reus i Lleida. 
A partir de 1887 va entrar en funcionament la parada a la nova estació comu-
na a les dues línies, Sant Vicenç de Calders, tot i que pertanyia pròpiament a 
la línia de Barcelona a Valls per Vilanova
Els trens de la línia de Tarragona a Barcelona per Martorell paraven un minut 
a Sant Vicenç i per tant era possible anar a Barcelona passant per Vilano-
va, tot i que durant molts anys els horaris de les dues línies no facilitaven el 
transbord dels viatgers. La línia de la costa estava encaminada a comunicar 
Barcelona amb Madrid directament sense passar per Tarragona. Per això 
aquesta companyia també era coneguda com la dels trens directes a Madrid. 
La nova estació va suposar a la llarga un augment de la durada del trajecte 
entre Tarragona i Barcelona per Vilafranca. 

COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA Á 
BARCELONA Y FRANCIA.1887.

MOVIMIENTO
Establecida la estación de San Vicente de Calders entre las de Torredembar-
ra y Vendrell de la línea de Tarragona á Barcelona, los trenes de viajeros de 
dicha línea llegarán y saldrán de la expresada estación de San Vicente de 
Calders á las horas que á continuación se expresan:

              LLEGA             PARADA               SALIDA
                                              Horas minutos  Horas minutos       Horas minutos
Tren mixto               núm. 1      8       20  M.       ----    1          8       21 M.
  »  correo-mixto        núm. 4          6        21  M.        ----   1                  6      22 M.
  »  mixto          »  5           2       46  T          ----    1                  6      47  T
  »  mixto                      »  8          3      31  T          ----    1                  3      32  T
  » correo-mixto    »  9           8      44  N         ----    1                  8      45  N
  » expreso         » 10           8       —  N         ----   ---                 8      —  N

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Barcelona, 29 de abril de 1887.—P. A. del C. de A.—El secretario, Miguel Victoriano 
Amer.180 
179La Vanguardia, del 29 d’agost de 1881.
180La Vanguardia, del 5 de març de 1887.
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L’any 1904 circulaven set trens entre Tarragona i Barcelona i viceversa per la 
línia de Vilafranca i alguns podien enllaçar a l’estació de Sant Vicens amb els 
trens que passaven per Vilanova i que anaven a Reus, a Barcelona o a Lleida. 
Al 1904 el viatge de Tarragona a Barcelona per Vilafranca continuava durant 
entre tres i quatre hores. Tampoc paraven a Altafulla ni a Torredembarra els 
trens de les línies de València i Lleida. Pocs anys més tard, els torrencs re-
clamaren amb insistència que paressin tots els trens a la seva estació perquè 
eren els anys del començament del turisme de platja.
Aquest any encara cap tren amb parada a Torredembarra passava per la línia 
de la costa o de Vilanova. Fins i tot quan, al 1897, les dues línies passaren 
a ser propietat de la mateixa companyia, la MZA, els trens de Tarragona a 
Barcelona continuaren passant tots per Vilafranca.
L’any 1908, però, es va produir un important canvi en la gestió del moviment 
dels trens entre Tarragona i Barcelona: dels sis trens diaris que sortien de 
Barcelona cap a Tarragona, quatre passaven ja per Vilanova i només dos ho 
feien per la via de Vilafranca.181 Es guanyava així en rapidesa i economia. 
Però tot i així, els tarragonins tenien motius per queixar-se de la gestió de la 
circulació de trens. Encara es reservava la línia de Vilanova per als trens de 
Barcelona a Madrid, en deien els trens directes, trens que no passaven per 
Tarragona sinó per Roda i Reus. Prou que protestaren els tarragonins l’any 
1927 per aquest motiu. També es queixaven de l’horari inadequat dels trens 
de Tarragona a Barcelona i dels preus més cars dels bitllets fins a Barcelona 
que els trens amb la mateixa destinació des de Reus, Lleida o Valls. 
Així lamentava la situació un editorial de primera pàgina del Diari de Tarrago-
na el 1927:

Temas actuales
Datos concluyentes
Nuestra comunión espiritual y material con Barcelona— y perdónesenos que 
insistamos en esta circunstancia como determinativa de la ley que ha de regir y 
regular las relaciones, de todo orden entre Tarragona y la capital de Cataluña—
nos obliga por modo imperioso a multiplicar y perfeccionar los medios por los 
cuales las comunicaciones resulten cada día más fáciles y rápidas. Un horario 
bien combinado y la baratura del transporte y del pasaje en el sistema ferroviario 
que nos une con Barcelona, tienen enorme importancia y desde luego, en una 
proporción casi inconcebible si se les compara con las comunicaciones de la 
misma naturaleza con Tortosa y Lérida, por ejemplo.
¿Quiere esto decir que debamos olvidar y mucho menos despreciar las relaciones 
que por ferrocarril mantenemos con estas y otras poblaciones? En manera alguna. 
Intentamos significar tan sólo que el más pequeño detalle, la más leve molestia, la 
más insignificante contrariedad, en las combinaciones y tarifas de la Compañía de 

181La Vanguardia, del 26 d’agost de 1908, pàgina 3.
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M. Z. A. revestirán siempre los caracteres de verdadero conflicto, mientras serán, 
imperceptibles casi, cuando del mismo modo se produzcan en la Compañía del 
Norte.
[…]
Sentado ya todo esto, vengamos a considerar la situación de notorio 
desplazamiento y de acusada inferioridad en que la Compañía de M. Z. A. ha 
colocado, y mantiene obstinadamente, a Tarragona en punto a horario de trenes y 
tarifas para viajeros, comparándola con el trato que la misma Compañía dispensa 
a Reus y Valls. Y téngase en cuenta que, ni reclamamos preferencia de ninguna 
clase,—nos sentimos iguales, jamás superiores a ambas poblaciones—, ni mucho 
menos, pretendemos la desaparición o reducción de las ventajas que Reus y Valls 
disfrutan ,y que estimamos perfectamente justificadas.
Respecto de horario, ahí está el hecho por demás elocuente de la falta de 
comunicación directa, de Tarragona con Barcelona desde las ocho y media de 
la mañana hasta las seis de la tarde: poco menos de once horas. Y nótese que 
para que la incomunicación no sea mayor, precisa utilizar el expreso procedente 
de Valencia, de las 16,25, tren dotado de plazas limitadas, con todos los 
inconvenientes que de su condición se derivan o pueden derivarse en un momento 
determinado. No se le ha ocurrido otra galantería a la Compañía de M. Z. A., para 
evitar esa interrupción, que el establecimiento del tren mixto—mixto de burla y 
sarcasmo—que tiene su salida de esta a las 11,17 para llegar a Barcelona a las 
15,30; tren susceptible de ser mejorado… cuando esté construída la doble vía 
entre S. Vicente y Tarragona.
En cuanto al precio del pasaje, he aquí las tarifas que rigen, y que desde hace 
tantos años pedimos sean unificadas, por lo que a Tarragona se refiere. De Reus a 
Barcelona: distancia recorrida, 105 kilómetros; 2ª clase Ptas. 7,65; 3ª clase, 4,95. 
De Valls a, Barcelona; distancia, 97 kms.; 2ª clase Ptas. 7,30; 3ª clase pesetas 
4,85. De Picamoixons a Barcelona; distancia. 103 kms; 2ª clase, Ptas. 7,80; 3ª 
clase, 5,30. De Tarragona a Barcelona; distancia, 91 kms,; 2ª clase, Ptas, 10,45; 
3ª clase, pesetas 6,75. (Es de advertir que en estos precios no está comprendido 
el recargo del 15 por 100 ni el timbre). En suma, pues, menor recorrido un 10 por 
100 aproximadamente entre Tarragona y Barcelona, y un aumento de precio en 
relación con las demás poblaciones citadas de cerca un 40 por 100.
Por si no quedase bien patente la injusticia de que M.Z.A. hace objeto a Tarragona, 
véase el precio establecido por la Compañía del Norte, para los billetes de esta 
ciudad a Lérida, con distancia de 103 kilómetros, exactamente igual a la que 
existe entre Picamoixons y Barcelona y con 12 kms. de recorrido más que entre 
Tarragona y Barcelona: 1ª clase Ptas. 8,50;2ª clase, Ptas. 6,40; 3ª clase Ptas. 
4,70.
No se dirá que no nos atenemos a los hechos ni que las reclamaciones que 
apoyándose en ellos ha formulado la representación de las Corporaciones 
y entidades tarraconenses dejen de tener una fuerza incontrastable. No se 
pretenderá tampoco que la desigualdad de trato engendre el mismo afecto e 
idénticas simpatías.182

182Diari de Tarragona, del dia  14 de juliol de 1927, pàgina 1.
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84.Dibuix satíric contra la discriminació negativa de la companyia en vers els 
trens amb destinació a l’estació de Tarragona respecte als de Reus.183

Fins després de la Guerra civil els trens directes de Madrid no passarien per 
Tarragona. A les estacions de Torredembarra i Altafulla mai van parar, com 
tampoc ho feien els trens de la línia de València.

El parèntesi de la Guerra Civil, 1936-1939.
Com hem vist, la Guerra civil, tot i els bombardejos nombrosos, no va impedir 
la circulació dels trens. Les destrosses sobre les vies van ser reparades amb 
rapidesa. Mai van deixar de circular els trens fins l’últim mes de guerra. 
Durant els primers mesos de 1939 els franquistes van aconseguir fer circular 
els trens, però ho feien a una velocitat molt baixa perquè els ponts i les vies 
estaven en obres.
Pocs dies després de l’entrada dels franquistes a Tarragona i Torredembarra, 
el dia 27 de gener de 1939, ja van passar uns trens que anaven de Valls a 
Reus i a Tarragona per la via de Roda. 

Restablecimiento del servicio de ferrocarriles entre Tarragona, 
Valls y Reus
A partir de mañana día 27 se reanudará el servicio de viajeros entre Tarragona y Valls, 
por San Vicente, con enlace en Roda para Reus y Riudecañas.
Salida de Valls a las 8’35 para llegar a Tarragona a las 11’10, con paso por Roda a las 
9’30.
Salida de Tarragona a las 16 para llegar a Valls a las 18-4C, con paso por Roda a las 
17’30.
Salida de Reus a las 8’11 para llegar a Roda a las 9’30 y salida de Roda a las 17’41 

183Diari de Tarragona, del 20 de juliol de 1927.
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para llegar a Reus a las 19’03.
De Reus para Riudecañas se saldrá a las 6’30 y de Riudecañas para Reus a las 7’30.
Se recomienda al público que para efectuar el viaje es indispensable además de 
adquirir el correspondiente billete ir provisto de salvoconducto.
Tarragona, 26 de Enero de 1939.
III Año Triunfal.184

Força aviat es va recuperar el moviment dels ferrocarrils de Tarragona i Reus 
a Barcelona. El dia 17 de maig de 1939 ja van passar els primers trens entre 
aquestes ciutats. El trajecte des de Reus per Roda i Vilanova durava ja només 
dues hores, mentre que el trajecte des de Tarragona per Vilafranca durava 
dues hores i quart o dues hores i mitja segons el sentit del trajecte, degut a la 
seva major longitud i als diferents desnivells de la via per Vilafranca. Només 
hi circulava, però, un sol tren en cada direcció. Cal tenir present que els ciuta-
dans tenien restringits els seus desplaçaments i els calia un salconduit de les 
autoritats franquistes per poder sortir de la seva vila. 

Compañía de los Ferrocarriles de M. Z. A.

Implantación de un nuevo servicio diario de trenes y automotores 
entre Tarragona y Barcelona y entre Reus y Barcelona, 

que regirá a partir del próximo miércoles día 17.
Barcelona-Término-Tarragona 

Trenes con coches de 2 / y 3 / clase · Automotores (clase especial y general)
Salida de Tarragona… 16’10 h.

Llegada a Barcelona-Término. . . 18’40 h.
Salida de Barcelona-Término. . . 13’00 h.

Llegada a Tarragona 15’15 h.
“SALUDO A FRANCO” 

Barcelona-Térmíno-Reus
Salida de Reus… 19’45 h.

Llegada a Barcelona-Término. . . 21’45 h.
Salida de Barcelona-Término. . . 14’30 h.

Llegada a Reus. . . . . . . 16’32 h,

Tarragona 16 Mayo 1939.-Año de la Victoria.

“ARRIBA ESPAÑA” 185 

L’any següent, el 1940, els pocs trens programats circulaven plens de gent. 
Clients que havien comprat el seu bitllet amb dret a seient havien d’anar dem-
peus. La manca de vagons i màquines i la falta de combustible per a trens 
i automòbils obligaven a viatjar en aquestes condicions molt incòmodes, tal 
com criticava un editorial del Diario Español de Tarragona.186 
184Diario Español de Tarragona,  del dia 26 de gener de 1939, pàgina 4.
185Diario Español de Tarragona, del dia 16  de  maig de 1939, pàgina 2.
186Diario Español de Tarragona, del dia 17 d’octubre de 1940, pàgina 2.
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La escasez de combustible ha producido como consecuencia inmediata la 
afluencia de pasajeros y de mercancías en los ferrocarriles.
La mayoría de trenes van completos y son muchas las personas que han de 
efectuar sus viajes, debido a la aglomeración, de pie y en pésimas condiciones.
Ya sabemos que a todos estos inconvenientes para el público se nos objetará el 
deterioro que sufrieron los vehículos en la pasada guerra y si hablamos de una 
intensificación de los servicios se recordará la necesidad de limitar en lo posible 
el consumo de carbones. Pero son muchas las personas que pagan su billete, sea 
de la clase que sea, y han de ir de pie y estos clientes tienen sus derechos porque 
han pasado previamente por taquilla y las Compañías han de procurar darles toda 
clase de facilidades.

El 1941 es van nacionalitzar totes les companyies de ferrocarril de via ampla 
i es va crear per a substituir-les l’empresa estatal RENFE. De fet, les compa-
nyies privades ja feia temps que estaven en crisi i, a més, les seves conces-
sions arribaven al seu final.
L’any 1942 circulaven 4 trens amb parada a Torredembarra entre Barcelona 
i Tarragona per Vilanova. Trigaven entre les 2 hores 10 minuts el tren lleuger 
i les 3 hores i 27 minuts el tren de mercaderies, el qual tenia una aturada de 
45 minuts a Sant Vicenç. En sentit contrari, entre Tarragona i Barcelona, hi 
circulaven 3 trens diaris. Per anar de Torredembarra a Tarragona trigava 18 
minuts el més ràpid i 38 minuts el tren de mercaderies. 
Aquest any també es podia anar entre Torredembarra i Barcelona i viceversa 
en dos trens diaris que circulaven per la via de Vilafranca. La durada del tra-
jecte era superior, 3 hores i 2 minuts el més ràpid, o sigui, una hora més que 
el viatge per la costa. 

De 1956 a 2012

El 1956 foren electrificades les línies de Tarragona a Barcelona tant per Vi-
lafranca com per Vilanova. Però fins el 1965 no es van instal·lar els mitjans 
automàtics de control i de seguretat per la circulació dels trens. Per això fins 
aquest any no fou possible reduir la durada dels viatges i augmentar el nom-
bre de trens circulants.
Una de les primeres mesures que prengueren les autoritats ferroviàries fran-
quistes fou que els trens directes de Madrid passessin per Tarragona des de 
Reus a Sant Vicenç, en lloc de passar per Roda. Primer van haver de comu-
nicar les dues estacions reusenques entre elles i construir la doble via entre 
Reus i Tarragona per poder permetre el pas d’un nombre major de trens.
A partir del 1956 tots els trens de passatgers de la línia ja circulaven amb lo-
comotores elèctriques. Els trens de passatgers de mitja distància ja no tenien 
vagons de 1ª classe. 
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L’any 1960 circulaven 4 trens diaris entre Barcelona i Tarragona i 3 en sentit 
contrari per la línia de Vilanova, i també 4 i 3 per la línia de Vilafranca. 
A partir del 1965, gràcies a la incipient automatització de la línia, trobem un 
salt important en el moviment ferroviari de trens de passatgers a Torredem-
barra. S’augmentà de manera molt significativa la freqüència de pas de trens 
per la línia de Vilanova: 11 trens diaris entre Barcelona i Tarragona i 10 en 
sentit contrari. Mentre que la freqüència de pas de trens per la línia de Vila-
franca es veu reduïda encara més, 2 en sentit Barcelona i Tarragona i 3 en 
direcció contrària. En total, sumaven 13 trens diaris en cada sentit. La qual 
cosa era conseqüència de l’augment demogràfic i del creixement socioeco-
nòmic de les comarques costaneres tarragonines. Eren els primers anys del 
creixement econòmic espanyol. Cal fer notar que des d’aquesta data gairebé 
tots els trens que s’aturaven a Torredembara tenien l’origen o el final del seu 
trajecte a Barcelona per un costat i a Reus, i no a Tarragona, per l’altre.
La durada del trajecte per la línia de Vilanova entre Barcelona (estació de 
França) i Torredembarra s’havia reduït a 1 hora i 46 minuts per al tren correu. 
Es va crear el tren semidirecte, que no parava entre Barcelona-Sants i Sitges 
i viceversa i trigava 1 hora i 23 minuts des de Sants a Torredembarra. El viat-
ge per Vilafranca durava encara entre les 2 hores 30 minuts i les 3 hores i 20 
minuts, segons la classe de tren.
Al 1994 ja trobem el servei ferroviari entre Torredembarra i Barcelona i Tarra-
gona molt semblant a l’actual. Tots els trens a Barcelona passaven ja per la 
línia de Vilanova. Circulaven 23 trens amb parada a Torredembarra en sentit 
Tarragona i 25 en sentit contrari. La durada del viatge s’ha reduït encara més: 
1 hora i 30 minuts des de l’estació de França de Barcelona fins Torredembar-
ra en el cas del tren més lent, i 1 hora i 9 minuts en el cas dels que trigaven 
menys. Aquests anaven directes des de Sant Vicenç fins l’estació de Sants i 
viceversa. 
Al 2012 seguia la tendència a l’augment de la freqüència del pas de trens 
per Torredemarra: 27 trens diaris en direcció a Barcelona i 26 en direcció a 
Tarragona. 

10.2. Evolució dels preus dels bitllets. 

Pel que fa als preus dels bitllets, en el quadre adjunt podem observar que es 
van mantenir molt estables fins després de la Guerra Civil, tal com va passar 
també amb els sous i els preus de la majoria de productes durant aquells 
anys.
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PREUS DELS BITLLETS DELS VIATGERS (en pessetes) 

Quadre elaborat per l’autor a partir de les dades de diversos diaris i dels documents 
de l’AHF (Madrid).

A partir de la guerra, els preus dels bitlles, i de tots els productes en general, 
van experimentar a Espanya una inflació imparable. 
Cal tenir present que ben aviat es van crear bitllets a preu reduït. Ja a finals 
del segle XIX la companyia va establir la possibilitat dels viatges d’anada i 
tornada a un preu més econòmic i, fins i tot, va facilitar els abonaments men-
suals, trimestrals o anuals, per a viatjar des de Barcelona als pobles de la 
rodalia, i els abonaments quilomètrics, que eren vàlids durant un any i oferien 
reduccions de fins al 30 o 40% del preu del bitllet senzill.
187Recordeu que 166,386 pessetes equivalen a 1 euro. He expressat tots els preus en pessetes per tal de 
facilitar la comprensió de la seva evolució. Però, de fet, els primers anys els preus es fixaven en rals i des 
del 2002 en euros.
188Per la línia de Vilafranca.
189Idem.
190Idem
191Idem. El preu l’he calculat en aquest cas i els següents multiplicant les tarifes del preu/km pel nombre 
de quilòmetres perquè no he trobat llistats de preus per cada estació a la documentació de l’AHF. 
192Per la línia de Vilanova.
193Havia desaparegut ja la tercera classe.
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L’any 1884 la companyia ja oferia preus reduïts d’anada i tornada a les festes 
majors i fires d’algunes poblacions o fins i tot durant tots els dies festius.
Per exemple, a La Vanguardia194 s’anunciava el 1884 que per assistir a la fes-
ta major de Torredembarra des de Barcelona es podia viatjar els dies 4 i 5 de 
setembre per 11 pessetes en segona classe i per 7,50 pessetes en tercera, 
anada i tornada.

COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA Á 
BARCELONA Y FRANCIA

Servicio de viajeros con billetes de ida y vuelta a precios reducidos

Deseando esta Compañía facilitar la asistencia a las fiestas que van a celebrarse 
en Torredembarra y en Granollers, ha dispuesto la expedición de billetes de ida y 
vuelta de 2a y 3a clase con rebaja de tarifa desde las estaciones y en los días y 
bajo las condiciones que á continuación se espresan:

Línea de Tarragona.--Días 4 y 5 de setiembre.—Fiesta de Torredembarra.
—De las estaciones de Barcelona y Sans á la de Torredembarra y regreso, 11 
pesetas en 2a clase y 7’50 en 3ª. 
—De la estación de Villafranca a la de Torredembarra y regreso, 4’25 en 2a y 2’75 
en 3ª. 
—De la estación de Tarragona á la de Torredembarra y regreso, 1’75 en 2a y 1 
en 3ª. […]

Barcelona, 30 de agosto de 1884.—Miguel Victoriano Amer, secretario.195

Des de Vilafranca es podia viatjar a Torredembarra per 4,25 i 2,75 pessetes i 
des de Tarragona per 1,75 i 1 pesseta.
A principis de segle XX la companyia MZA també va crear els bitlles de preu 
reduït per anar a banyar-se a la platja. En aquest cas el preu era encara més 
econòmic que el del bitllet d’anada i tornada. És el cas, per exemple, del bitllet 
especial per anar i tornar de Vilafranca a Sant Vicenç durant els mesos d’estiu 
que costava només 2,50 pessetes l’any 1931. Facilitats que els vilafranquins 
i l’ajuntament vilafranquí196 van demanar sense èxit que s’estenguessin als 
preus dels bitllets a altres poblacions marineres com Torredembarra i Altafu-
lla. La companyia va al·legar, presentant xifres, que el nombre de vilafranquins 
que van a anar a banyar-se a Torredembarra era deu vegades inferior (543 
bitllets venuts) al de les que anaven a Sant Vicenç (5.567 bitllets venuts).197 

194La Vanguardia, del dia  30 d’agost de 1884.
195La Vanguardia, del dia 2 de setembre de 1884.
196L’Ajuntament de Vilafranca ho havia demanat a MZA el 2  de juliol  de 1932 .
197AHF: Compañía MZA. Servicio Comercial: D-657-4.
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“El examen de la expedición de billetes en verano de 1931 desde Villafranca a las 
estaciones de Torredembarra, Altafulla y Tarragona, demuestra que existe poco 
movimiento de viajeros para estas playas y en esas circunstancias no parece 
conveniente crear billetes especiales cuya reducción repercutiría sobre la venta 
ordinaria sin conseguir probablemente una atracción de viajeros yq que estos se 
encuentran antes con los baños de San Vicente a los que asisten por menos 
precio en los billetes y menos recorrido de tren.”

 
85.Informe dels preus i del moviment de passatgers des de l’estació de Vilafranca 
cap a poblacions de platja properes durant l’estiu de 1931.198 

En un altre escrit del sots cap del servei es deia: “De las gestiones practica-
das, se ha venido en conocimiento que varias familias de Vilafranca veranean 
en Torredembarra, entre las que se cuenta la del Sr. Sans199 las cuales tienen 
interés en fomentar el acceso a aquellas playas”.200 
En canvi els barcelonins als estius podien anar a la platja de Torredembarra 
per només 4 pessetes a l’anada i el mateix a la tornada en tercera classe ja 
des de l’any 1883.201 
198AHF: Compañía MZA. Servicio Comercial: D-104-1/40.
199Alfons Sans Rosell era regidor de Vilafranca i era qui havia demanat el 25-6-1932 un bitllet de preu 
reduït.
200AHF: Compañía MZA. Servicio Comercial: D-104-1/40
201La Vanguàrdia, del dia 31 d’agost de 1883.
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COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE TARRAGONA A BARCELONA 
Y FRANCIA
AVISO
Esta compañía ha acordado establecer desde el 1º de setiembre próximo, y durante 
la temporada de verano billetes especiales de 3.a clase á los precios siguientes:
     Para la comp.  Para el Tesoro     Precio total 
De las estaciones siguientes 
á Barcelona ó vice-versa   Ptas. Cs.         Ptas. Cs.                 Ptas. Cs.
Tarragona     4’19            0’31             4’50
Torredembarra    3’72            0’28             4’00
Vendrell     3’02            0’23             3’25
Arbós      2’79            0’21             3’00
Vilafranca     2’56            0’19             2’75
La Granada    2’33            0’17             2’50
San Sadurní                                         2’09            0’16             2’23
Gélida                                   1’86            0’14             2’00
Martorell                                               1’63            0’12             1’75
Papiol                                                   1’16            0’09             1’25
Molins de Rey                0’93           0’07            1’00
San Feliu                               0’70            0’05             0’75
Cornellá                                             0’47             0’03             0’50
Hospitalet                                             0’47             0’03             0’50

Dichos billetes se expenderán para los trenes números 4 y 8 los de la sección de 
Tarragona á Arbós inclusive para Barcelona, y para los trenes números 2, 6 y 12 
los de la de Vilafranca a esta ciudad. Igualmente se expenderán én Barcelona 
para los trenes números 3, 5 y 11 los billetes con destino a Hospitalet y siguientes 
estaciones hasta Vilafranca, y solo para el tren número 9 se expenderán con 
destino á las estaciones comprendidas entre Arbós y Tarragona. 
Los mencionados billetes no servirán sino para el día, tren y destino en ellos 
indicados.
En su consecuencia, al viajero que se apee en una estación que no sea la marcada 
en su billete, se le recogerá el billete especial, exigiéndosele el importe de un 
billete ordinario desde el punto de salida al en que se haya apeado.
Los portadores de estos billetes especiales de 3a clase no podrán pasar a 2a ni 
a 1a, sino pagando la diferencia entre el precio del billete reducido que tengan y 
el del billete de la tarifa general correspondiente al asiento que vayan á ocupar.
No se admitirá otro equipaje que el que pueda llevarse á mano según reglamento.
Los militares y niños no tendrán derecho á reducción alguna sobre los precios 
arriba expresados.
Quedan vigentes las disposiciones qué rigen para los trasportes de viajeros, en 
todo cuanto no se oponga á las condiciones precedentes.
Barcelona 15 de agosto de 1883.—El secretario, Miguel Victoriano Amer.202

202La Vanguardia,  del dia 31 d’agost de 1883, página 10.
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L’any 1910 el viatge d’anada i tornada des de Barcelona a Torredembarra 
costava els festius 5,45 pessetes en segona classe i només 3,55 pessetes 
en tercera.203 

10.3. El nombre dels usuaris.

Hem trobat poques dades sobre el nombre de passatgers que procedien de 
Torredembarra o arribaven a aquesta estació. Només coneixem les dades 
dels anys 1875, 1876 i 1877. 

    

86.Resums estadístics del moviment de passatgers i mercaderies a les estacions de 
la línia Tarragona-Barcelona durant els anys 1875 i 1876.204 

203AHF: Compañía MZA. Servicio Comercial: D-657-4.
204AHF: Compañía MZA. Vías y Obras: VA-79-1. 
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En total, durant l’any 1875 viatjaren 506.485 persones per la línia, de les quals 
256.963 ho feren en el sentit Barcelona-Tarragona i 249.522 en sentit contra-
ri. El valor dels bitllets dels viatgers en el sentit Barcelona-Tarragona fou de 
521.973,42 rals  i de 516.805,19 rals205 el dels bitllets dels viatgers en sentit 
contrari.206 
Entre l’any 1875 i el 1876 es va produir un gran increment de passatgers tant 
a l’estació de Torredembarra com a la resta de les estacions de la línia. El 
1875 van comprar bitllets 5.959 viatgers a l’estació de Torredembarra. El 1876 
foren 14.780 els viatgers torrencs (uns 40 passatgers diaris de mitjana). Pel 
que fa al producte econòmic de la suma dels bitllets i de les mercaderies, Tor-
redembarra ocupava la novena posició entre les disset estacions de la línia. 
L’any 1877 el nombre de passatgers a la línia va baixar i també els de l’estació 
de Torredembarra, que passaren a ser 11.792, però l’estació va conservar la 
seva novena posició pel que fa al seu rendiment econòmic.

 

2054 rals formaven  una pesseta.
206AGA: Ministerio de Fomento. Ferrocarriles:  (4) 41   25/13713.
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11. el Personal de l’esTació. 

207No sabem l’any en el qual  Miràs va deixar d’exercir el càrrec.  
208No sabem la data exacta en què va començar a exercir el càrrec a Torredembarra, però en canvi a 
l’Archivo Histórico Ferroviario hem trobat l’any en el qual va acabar d’exercir el càrrec. AHF:  Compañía 
MZA. Secretaría  Dirección General: S-115-16.
209Ídem.
210AMTO: Fons Municipal. Padró de l’any 1924. Caixa 709.
211Ídem de l’any 1925.
212Informació facilitada pel seu fill Ramon Morán Recasens.
213Informació extreta dels padrons municipals a AMTO.
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S’ha pogut reconstruir una bona part de la sèrie de caps d’estació de Torre-
dembarra des de la construcció del ferrocarril fins els anys 90 del segle XX, 
quan ha desaparegut aquest càrrec substituït a poc a poc pels sistemes auto-
màtics i centralitzats de control de la circulació ferroviària. 
El primer cap d’estació, o administrador en deien la majoria de documents de 
l’època, a l’arribada del ferrocarril, el 1865, fou Ramon Miràs Pedro. Nascut 
a Xerta el 1824, vingué de ben jove a Torredembarra. Cap a l’any 1845 ja l’hi 
trobem. Fou mestre de l’escola municipal de nens fins el 1864. Mentrestant es 
va casar amb una jove d’una rica família torrenca, Teresa Rovira Flaquer. Es 
va convertir en tot un hisendat. Va participar com a regidor del partit conser-
vador en la política municipal, un cop va deixar la docència el 1864. El 1865 
es va convertir en el primer cap o administrador de l’estació de Torredembar-
ra, contractat per la Companyia Tarragona-Martorell- Barcelona.214

No sabem la data exacta en què Ramon Miràs va deixar el càrrec. Però al 
1880, quan es va afegir el pis a l’estació, ja residia en aquesta, segons el pa-
dró municipal, l’altafullenc Jaume Munté, nascut el 1849, amb la seva dona, la 
creixellenca Rosa Plana Gibert. El 1885 hi residia Jaume Roca Virgili i el 1886 
el vilanoví Josep Olivella Ballester. Entre 1887 i 1889 figura com a resident a 
l’estació l’alacantí Félix Múgica Navarro, nascut a Oriola el 1845. Estava casat 
amb la barcelonina Teresa Subirana. En els padrons hi figuren qualificats com 
empleats ferroviaris, no com a caps d’estació. És possible que aquests fossin 
només empleats i que exercís el càrrec de cap el mateix Ramon Miràs enca-
ra, el qual sempre va residir a la seva casa pròpia, al carrer Nou, número 2.
El 1892 el cap d’estació era Eusebi Alsina, qui l’any 1897 va marxar a l’esta-
ció de Puebla de Híjar. Al Diari de Tarragona li dedicaren unes paraules de 
comiat.215

Després, tot i que no sabem des de quin any, fou cap d’estació Ramon Morán 
Parrondo fins el dia 14 d’octubre de 1910. Havia nascut el 12 d’abril de 1879 
a Villanueva de Raiñadorio (Oviedo). Va deixar el càrrec quan just tenia 31 
anys i va marxar, probablement el 1912, a “fer les amèriques” a San Pedro de 
los Pinos (Mèxic), on va treballar en una botiga de roba.216 Estava casat amb 
la torrenca Francesca Gual Gabardòs, que va viatjar també a Mèxic amb els 
seus dos fills poc temps després, l’any 1913. Van tornar aviat, l’any 1917, a 
causa de la revolució zapatista a Mèxic. Després, va prosperar a Torredem-
barra on residia a la plaça de la vila, i, com a militant del partit Unión Patrióti-
ca, fou alcalde de Torredembarra durant la dictadura de Primo de Rivera, 
entre els anys 1924 i 1929. Va morir el setembre de 1930.

 
214Podeu trobar  més informació sobre Ramon Miràs  a Lluís Català (2011):  Polítics, escoles i mestres a la 
Torredembarra del segle XIX, Patronat municipal de Cultura, Torredembarra, pàgines 194 -197.
215Diari de Tarragona, del dia 3 de juliol de 1897, pàgina 2.
216Segons informació  facilitada pels seus néts Maria Farré Morán i Ramon Morán Recasens. 
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87.Ramon Morán Parrondo

 

88.Certificat de ciutadà espanyol 
resident a Mèxic de Ramon Morán 
Parrondo.
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Ocupà el lloc des del 1910 fins el 1920 José Coté Gruas, que havia nascut a 
Barbastre (Osca) el 25 de març de 1870. A Blanes es va casar amb Dolors 
Pons Albert.217 L’any 1924 era cap d’estació en la vila natal de la seva dona. I 
el 1928 el trobem treballant a l’estació de Calella. 
Entre el 1920 i el 1925 fou cap d’estació Joan Farré Carbonell, nascut a Bar-
celona el 13 de juny de 1872. Es va casar amb Raimunda Casanovas, natural 
de Plan (Osca). 
Del 8 de gener de 1926 al gener de 1930 fou cap d’estació Vicente Tormo 
Pelegrín, natural de Jaca (Osca). Sabem que pocs anys després, l’any 1934, 
estava destinat a l’estació de l’Hospitalet.
A continuació fou cap d’estació del gener de 1930 al 30 de juny de 1936 Eme-
renciano Fernández Muela, que l’any 1919 havia treballat a l’estació de Faba-
ra i l’any 1928 era cap d’estació a Peralada. Havia nascut el 1884 a Paredes 
(Guadalajara) i es va casar amb Maria Puig Terrada, de Figueres.

    

89.Emerenciano Fernández Muela, cap d’estació entre 1930 i 1936.

 217AHF:  Compañía MZA. Secretaría  Dirección General: S-0115-016.



147

150 anys de ferrocarril a Torredembarra

90.Empleats del ferrocarril als any 30 a l’estació de Torredembarra. Podem veure, 
entre altres, a dalt i al centre Baldomero Montserrat Baldrich, que feia de transpor-
tista des de l’estació, i a la dreta a Antonio Sonsona Yebra, guardagulles. Asseguts, 
el cap d’estació Emerenciano Fernández i el factor Josep Morán Gual.218

Després de la guerra civil fou cap de l’estació de Torredembarra, entre l’abril 
de 1939 i uns mesos de 1940, com ja hem dit en el capítol 7, el torrenc Josep 
Morán Gual (1904-1968), fill del cap d’estació Ramon Morán Parrondo, que 
havia ingressat com alumne o aprenent el 1921, als disset anys, a la compa-
nyia MZA, a l’estació de Torredembarra. Els anys 1933 i 1934 residia a Barce-
lona i exercia de suplent dels caps de les estacions situades entre Barcelona 
i Vilafranca. Durant la Guerra fou mobilitzat i treballà com a cap d’estació 
militaritzat a Móra d’Ebre, en ple front de guerra durant molts mesos. El gener 
de 1939, pocs dies abans d’acabar la guerra, desertà i s’amagà a Torredem-
barra. Els nacionals, que també havien militaritzat el personal ferroviari, el 
nomenaren cap de l’estació de Torredembarra, en la qual estigué els anys 
1939 i 1940, mentre organitzava la reconstrucció i el servei de l’estació. Entre 
el 1941 i el 1945 fou un dels tres sotscaps de l’estació de Tarragona. Aquest 
any abandonà la feina de ferroviari i aleshores va passar a treballar a la fàbri-
ca Mercadé o CEMSA de Torredembarra, on s’encarregava del transport de 
les mercaderies de l’empresa.219

218Fotos cedides per la família Morán Recasens.
219Informació facilitada pel seu fill Ramon Morán Recasens.
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91, 92 i 93. Josep Morán Gual, a l’esquerra quan era alumne ferroviari a l’estació de 
Torredembarra, a la dreta, vestit de factor i, a sota, quan treballava a la fàbrica de 
cables elèctrics CEMSA o cal Mercadé.220

220Les fotos i documents dels Morán han estat cedides també per Ramon Morán Recasens.



149

150 anys de ferrocarril a Torredembarra

94. Passaport franquista de Josep Morán al 1939.
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Del 1940 al 1947 va ser cap d’estació Felip Granolleras Delforn, nascut a 
Figueres el 10 de juliol de 1879 i casat amb la valenciana Trinitat Pallàs Con-
cepción. Van tenir quatre fills, nascuts en diferents pobles que testimoniaven 
algunes de les seves destinacions abans d’arribar a Torredembarra: Calde-
tes, Barcelona, Sant Vicenç de Calders i Riudecanyes. Després de Torredem-
barra, marxà a Sabadell. La seva filla Mercè es va casar amb el torrenc Josep 
Gual Aguadé i restà a la vila.221

Entre el 1948 i el 1951 van passar diferents caps d’estació de trajectòria molt 
curta: entre el 1947 i el 1949, José Navarro Pin, nascut el 1894 a Casp (Sara-
gossa), amb la seva dona Núria Illa Figa i dos fills, i després exercí el càrrec 
i habità a l’estació Marià Rodríguez Dalmau, natural d’Arenys de Mar i nascut 
el 1892. Era vidu i tenia dos fills.222

Emilio Pardo Calvo fou cap d’estació des de l’any1951 fins el 1970. Havia 
nascut el 1900 a Concentaina (Alacant). Abans havia treballat a la Companyia 
MZA, a les estacions de Gijón, a l’any 1920, Tarragona, El Cerro de Andrés 
(Huelva) on el 1948 començà a exercir de cap d’estació, i Cambrils. Es jubilà 
al 1970, sent cap d’estació de Torredembarra.223 El 1956 va veure l’electrifica-
ció de la línia i la desaparició de les locomotores de vapor. Ell va demanar la 
substitució per un terrat de la teulada a quatre vessants per poder estendre la 
roba, perquè s’havia eliminat el jardí i hort del costat de l’estació per construir 
el passeig de Miramar i el desviament de la carretera nacional. Va ser l’última 
reforma de l’edifici de viatgers.

          

221Informació extreta dels padrons municipals.
222Ídem.
223Informació facilitada pels seus fills Emília i  
Roberto Pardo.  
224Foto cedida per la família Pardo.

95. A la foto, el cap d’estació Emilio Par-
do, al centre, apareix acompanyat dels 
guardagulles Ramon Vernet Vernet, a la 
seva dreta, i Sebastià Oliver, a l’esquer-
ra, cap al 1965.224
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Miguel Berciano Fernández fou el cap de l’estació des de l’any 1971 al 1988. 
Va néixer a Destriana de la Valduerna (Lleó) el 1927. L’estació de Torredem-
barra fou la seva última destinació. Va habitar a la mateixa estació fins l’any 
1986. En va ser l’últim inquilí. Després es va traslladar a un pis de la seva 
propietat a Baix a Mar. Es va jubilar el 31 de desembre de 1988. Va morir l’any 
1992 a Torredembarra.
Entre el 1989 i el 1993 fou cap de l’estació Jaume Terradas Duran, nascut a 
Massanes (Girona) el 1929. Era fill de ferroviari i de ben jove ja va ingressar a 
la companyia RENFE. L’any 1955 ascendí a inspector de circulació a l’estació 
de Sils (Girona). Des d’allí suplia els caps de les estacions de la línia de Ma-
çanet a Granollers i a Girona. El 1959, quan ja era cap d’estació va exercir el 
càrrec a Tarragona, on era sotscap de l’estació. Poc després va ser a Guàrdia 
de Tremp i al 1963 va passar per diferents estacions, com Alcover, Vila-seca i 
Valls des d’on suplia als caps de diverses estacions de la comarca. L’any 1975 
va fer de suplent a Torredembarra i a altres pobles de la rodalia.
Al 1989 fou nomenat cap d’estació de Torredembarra. Ho fou fins el 1993, 
quan es jubilà als 64 anys.225

 
96. Jaume Terradas Romaguera, a dalt 
a la dreta, al 1955 a l’estació de Sils.

225Informació i fotos facilitades per Pilar Mercader, 
vídua de Jaume Terradas.



152

Lluís Català Massot

Jaume Terrades fou l’últim cap d’estació de Torredembarra. El projecte de 1987 
de Renfe sobre modernització de la línia contemplava la desaparició de tot el 
personal, i fins i tot de l’edifici de l’estació de Torredembarra. Per això a partir del 
1993 administraren l’estació diversos factors que controlaven la circulació amb 
el sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB). Així ho feren en Josep Barot 
Gornals, nascut a Roda de Berà el 1950, el reusenc Josep Moreno Martorell i 
Rafael Ramos Conde. Aquests tres foren els tres últims ferroviaris que treballa-
ren a l’estació de Torredembarra fins l’any 2004, data en la que la circulació de 
tots els trens per la línia fou controlada des de Barcelona per mitjà del sistema 
CTC, Control de Tràfic Centralitzat. 
Des d’aleshores a l’estació només hi treballa despatxant bitllets personal con-
tractat per Renfe a una empresa auxiliar de serveis. 
Moltes altres persones han treballat a la nostra estació. Podem destacar Josep 
Batet Suñer, un rierenc casat i resident a Torredembarra, qui arribà a ser capa-
tàs de brigada a la secció de Vies i Obres de MZA i de Renfe. Fou treballador 
ferroviari de l’empresa MZA des de l’any 1926.226 Aleshores treballava com a 
peó en la construcció de la doble via entre Tarragona i Sant Vicenç. Pocs anys 
després ascendí a la categoria de primer peó i es traslladà a viure a Martorell. 
Després fou capatàs de la brigada que tenia cura del manteniment de la via en-
tre Torredembarra i Sant Vicenç. Durant la Guerra civil fou militaritzat i treballà a 
prop de la frontera francesa, a Portbou. Va jubilar-se el 1964 i va morir el 1968. 

97.Jaume Terradas i la seva dona Pilar 
Mercader el dia de la celebració de la 
seva jubilació al 1993.

226Informació i foto facilitades  pel seu fill Lluís Batet.
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Altres moltes desenes de ferroviaris han treballat a l’estació durant aquests 
150 anys: guardagulles que dirigien els trens cap a la via correcta, factors que 
s’encarregaven de facturar les mercaderies i de suplir els caps d’estació a les 
nits o festius, mossos que carregaven i descarregaven les mercaderies dels 
vagons, guardabarreres que vigilaven els dos passos a nivell... La plantilla 
havia arribat a ser de set o vuit persones. Al llarg d’aquest llibre en són citats 
alguns d’ells. 
Un lloc de treball important a l’estació era el de guardabarreres en els passos 
a nivell vigilats, que es tancaven amb cadenes quan havia de passar un tren. 
Com hem vist, a Torredembarra a partir del 1906 n’hi havia dos: el del final 
del passeig de la Sort i el de Baix a Mar. Ambdós foren suprimits quan va 
augmentar el trànsit de trens. El primer a desaparèixer fou el del passeig de la 
Sort, al 1959, després de construir el nou pas elevat dels Munts i la desviació 
de la carretera nacional. A partir de 1968 es va substituir el lloc de guardabar-
reres del pas a nivell de Baix a Mar per una barrera moguda a distància des 
de l’estació. El 1986 aquest pas també fou tancat a la circulació, com hem 
vist. Els últims guardabarreres d’aquest pas foren Pedro Mellinas, Josep Pas-
qués, de la Pobla, i Amadeu Vila Solé. Aquest havia nascut el 1929 a la Pobla 
de Montornès. Havia entrat a treballar a Renfe al 1950 com a treballador de 
la brigada de Vies i Obres de la línia de Roda a Reus. També va treballar a la 
brigada de Torredembarra a Sant Vicenç, quan va patir un accident molt greu 
que li afectà la seva mobilitat. Aleshores, al 1957, fou encarregat de la barrera 
del pas a nivell de Baix a Mar. Amb altres vigilants s’encarregava de tancar 
el pas amb una cadena durant les vint-i-quatre hores del dia, quan passava 
algun tren. Mentrestant es refugiaven en una caseta d’obra situada al costat 
de mar del pas a nivell. En aquesta caseta hi havia una llar de foc per escal-
far-se a l’hivern.227

98.Josep Batet Suñer fou capatàs de 
brigada.

227Informació facilitada pel seu fill Amadeu Vila.
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Alguns dels últims empleats de l’estació els podem veure en aquesta fotogra-
fia de l’any 1970, quan encara hi treballaven un nombre notable de persones: 
els guardagulles Ramon Vernet Vernet, Manolo Zaragoza Rovira i Manuel 
Martínez; els factors Justo Lucea Secanella i Bernardino Sánchez Paniagua. 
I encara hi cal afegir algun factor o altre empleat que suplia els titulars en els 
dies festius, com és el cas del sr Lucea229 de Reus que apareix en la foto se-
güent entre el cantiner Pere Ramon i el guardagulles Ramon Vernet.

99.Antonio Sonsona Yebra, 
guardagulles.228

228Foto cedida per la família Morán Recasens.
229No coneixem  els seus nom i segon cognom.
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 100.D’esquerra a dreta veiem Pere Ramon, propietari de la cantina, i els treballa-
dors de l’estació el sr Lucea, que residia a Reus i feia de suplent, Ramon Vernet 
Vernet,guardagulles, Manolo Zaragoza Rovira, guardagulles, Justo Lucea Secane-
lla, factor, Emilio Pardo Calvo, el cap d’estació aleshores, Bernardino Sánchez Pani-
agua, factor, i, ajupit al davant, Manuel Martínez, guardagulles. Cap a l’any de 1970, 
l’any de la jubilació de l’Emilio Pardo. 230

230Foto cedida per la familia Pardo.
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101 i 102. Marc García Ballesté i Manuel Espinosa Lujano treballaren a vies i obres 
entre Torredembarra i Sant Vicenç i vigilaren alguns cops la barrerera de Baix a Mar 
entre els anys 40 i els 80 del segle XX.231

També personal aliè a les companyies ferroviàries havia treballat transportant 
amb carros o automòbils mercaderies i productes diversos des de l’estació 
o cap a l’estació. Durant l’últim terç del segle XIX i primer del XX fou molt 
important el transport de vi dels magatzems de Baix a Mar, propietat de les 
cases Gibert i Huguet i el de bótes de diversos tallers torrencs, com el dels 
Morros. Des del any 1922 fins els últims anys del segle XX fou especialment 
important el transport dels productes de les principals fàbriques torrenques: 
material elèctric de Pirelli i de Cemsa. I a partir dels anys 30, els productes 
refractaris de la casa Llovet.

 

231Fotografies i informació facilitades  per  Fina García  Vicente, filla del primer i jove del segon.
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103. Baldomero Montserrat Baldrich, a l’esquerra, que els anys després de la Guer-
ra civil feia el transport de mercaderies amb la seva tartana entre l’estació i els 
destinataris. Apareix davant de l’hort de l’estació, acompanyat d’un empleat del fer-
rocarril.232 

232Ídem.
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12. accidenTs i incidenTs a l’esTació de Torredembarra i rodalies. 
La vida del ferrocarril a Torredembarra va patir alguns ensurts i diverses des-
gràcies, alguna d’aquestes amb conseqüències dramàtiques. 
Ben aviat va tenir lloc el primer accident seriós. A les 7 de la tarda del 6 de 
juny de 1865, pocs dies després de la inauguració de la línia, es va produir un 
accident prop de l’estació de Torredembarra. 
En el Diari de Tarragona del 7 de juny de 1865 es troba una breu i objectiva 
crònica de l’accident. Els dies 8 i 14 el mateix diari va publicar unes cartes de 
passatgers que criticaven el mal funcionament de la companyia i la ineficièn-
cia dels seus empleats i, fins i tot, explicaven les causes de l’accident i s’atre-
vien a donar consells per tal d’evitar-los en el futur. Els escrits demostren que 
la gent encara no estava acostumada a la velocitat del tren, desconeguda fins 
aleshores en un mitjà de transport. Encara que la velocitat màxima difícilment 
superava els cinquanta quilòmetres per hora. 

“Descarrilamiento”
“Ayer lo tuvo, frente a Creixell, el último tren de Barcelona que venía a esta 
ciudad, lo que produjo varias contusiones, siendo un caballero de Reus el que 
más sufrió de entre los pasajeros, ocurriendo como era consiguiente sustos y 
desmayos entre las señoras, perdiendo algunas de estas los sacos de noche y 
otros objetos. La locomotora llegó sola primero a la estación para dar la noticia 
y volvió a salir inmediatamente con cinco coches para el sitio del suceso para 
recoger los pasajeros,y marchando igualmente algunos empleados de la línea 
y un facultativo. Entre los primeros un capataz diligente, llevaba un farol el cual, 
como lo sacara bastante fuera del tren, avalanzado demasiado el cuerpo, chocó 
inadvertidamente con un poste o alambre telegráfico cayendo del golpe a la vía, 
de cuyas resultas quedó en un estado de bastante graved. Muchas de las tartanas 
que hacen el servicio de traslación de viajeros y equipages fueron alquiladas por 
la empresa para conducir a Reus a las personas de dicha población” 233

Un viatger anònim pocs dies després donava la seva versió del descarrila-
ment:

“Reseña de uno de los viajeros: Más sobre el descarrilamiento del martes 6 
a las 7 de la tarde en el sitio llamado Creixell”
“El tren llevaba dos locomotoras colocadas ambas delante. Al salir de la estación 
de Villafranca, donde había hecho una detención bastante larga, salimos para 
Tarragona. Observado sin duda por el conductor del tren el atraso en que íbamos 
y disponiendo de una fuerza tan poderosa como tenían las dos locomotoras, se 
tomó una velocidad estrema que bien sea por la mala construcción de la vía, o bien 
sea por la elevación de los coches, lo visto es que el movimiento extraordinario 
que las personas que íbamos en el tren todas a la vez presentimos un próximo 
desastre como sucedió.

233Diari de  Tarragona,  del  dia 8 de juny de 1865. 
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233Diari de  Tarragona,  del  dia 8 de juny de 1865. 

A causa de esta velocidad insoportable descarriló primero la segunda máquina 
locomotora y seguidamente todo el tren y fortuna grande fue, que continuando en 
los carriles la primera locomotora sin observar el maquinista que se hallaba el resto 
descarrilado, uno de los coches de segunda clase volcó cogiendo por delante una 
caseta del guarda y la resistencia fue tan impetuosa que del coche que precedía 
al de primera clase que era otro de segunda se rompieron las amarras de hierro y 
quedó partido el tren en dos trozos. Esta feliz circunstancia hizo que el coche de 
primera quedase enclavado fuera de la vía; volcado y estropeado el de segunda 
que le seguía, en el que acontecieron las desgracias lamentables, y el otro coche 
de tercera y furgón parados. 
Resultado de este percance, según es reconocido por cuantos viajeros han 
circulado desde Tarragona a Barcelona, que si se quieren, como es justo, tratar 
de evitar frecuentes desgracias en este trayecto, es preciso: 1º que no se vaya 
con tanta velocidad. 2º Que los maquinistas cuenten mas esperiencia y sean más 
prácticos y racionales que los que dirigían el tren en el deia 6 de fatal recuerdo 
para los viajeros que libramos milagrosamente casi todos nuestras vidas de una 
muerte segura.
Para que se tomen las medidas convenientes por y para quien correspondan, 
hemos creido en justo aprecio de lo que valen las personas que se entregan 
confiadas al celo y buen régimen del servicio público y hoy único de Tarragona a 
Barcelona, para que se tome acta de la verdad referida en este escrito.
Concluiremos con una observancia y es: que los prudentes prácticos y buenos 
mayorales de coches y diligencias no vuelcan fácilmente; así tampoco descarrilan 
los prudentes prácticos y sobre todo racionales maquinistas de las vias férreas.
Varios viajeros del tren descarrrilado suplican la inserción de estos renglones al 
acreditado Diario de la capital.”
Tarragona 7 de junio de 1865.234

El Diari de Tarragona del 14 de juny encara es tornava a fer ressò de les quei-
xes i espant d’un dels passatgers del tren accidentat. 

“Uno de los viajeros que con parte de su familia se encontró en el coche de segunda 
que más sufrió en el descarrilamiento del tren procedente de Barcelona en la tarde 
del dia 6, nos ha pasado un extenso escrito que estractamos porque a pesar de los 
dias transcurridos, contiene pormenores de interés, y espone en él las razones que 
fueron causa de semejante desgracia.
Desde la salida de Barcelona, dice, notamos todos los pasajeros que el tren llevaba 
gran velocidad y al llegar a Molins de Rey miramos los relojes y habíamos recorrido 
en un cuarto de hora las cuatro horas que tiene la via.235 Seguimos con la misma 
velocidad hasta Vilafranca en cuya estación, así como en las intermedias se aligeró 
el peso por haber bajado mas de la mitad de los pasajeros.
El tren se detuvo mucho más de los seis minutos marcados, así es que para 

234Diari de Tarragona, del dia 9 de juny de 1865.
235Deu voler dir a peu. Això representava de fet una velocitat mitjana d’uns 45 quilòmetres per hora.
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ganar el tiempo perdido los maquinistas de las dos locomotoras que arrastraban 
el tren sin cuidarse del peligro a que nos esponían, sin tomar en consideración 
que el peso habia disminuido en gran parte, dieron toda la fuerz a las máquinas y 
aumentó la velocidad sobre la mucha que ya llevábamos, causándonos admiración 
y un fundado temor por lo que podía suceder, y en la imposibilidad de comunicar 
nuestros temores a quien podia calmarlos, nos sometimos al designio de la 
Providencia y a la voluntad de los maquinistas.
La escesiva velocidad hizo que las dos locomotoras no marchasen al compás, y 
habiendo descarrilado la segunda, después de recorrer unos cuatrocientos metros 
fuera de los rails que torcia, rompiendo traviesas y amarras volcó nuestro coche a 
la derecha de la via, y a no ser la casilla del guarda aguja que detuvo algun tanto 
la vuelta del coche, hubieran sido mayores las desgracias que se tendrian que 
lamentar, pues que si esceptuamos los dos heridos de más gravedad todos los 
demás tan sólo sacamos contusiones y rasguños y el susto consiguiente.
Rotas las amarras, la primera locomotora siguió en marcha veloz quedando la 
segunda en la via pero desperfecta, descarrilada y enclavada en la tierra con 
algunos coches hasta el de segunda que fue el primero en volcar fuera de la via, 
quedando en pie y dentro de ella uno de tercera y furgón que le seguia. 
Describir el susto, los lamentos y apuros para salir del coche lo creemos escusado, 
nuestros lectores podrán tan solo formarse una idea con decirles que hacinados 
unos encima de otros tuvimos que salir por un ventanillo superior. 
En este estdo y sin persona alguna de carácter oficial ni de la empresa ni del 
Gobierno que diese disposiciones, tuvimos que auxiliarnos unos a otros; así 
permanecimos una hora hasta que se presentaron algunos peones y se dispuso 
que los heridos mas graves fuesen trasladados a la estación de Torredembarra 
distante una media hora, a la que pudimos llegar todos a pie y con gran trabajo por 
lo afectados que nos sentíamos. Permanecimos en ella hasta la llegada del tren de 
auxilio en el que vino entre otras personas el facultativo señor Alfonso con camillas, 
vendages y medicamentos que podían necesitarse. También se presentó en la 
estación el señor Alcalde de Torredembarra con algun facultativo y correspondiente 
botiqíin del que se administraron pociones antiespasmódicas a todos.
Aquí debo hacer especial mención de la mujer que se hallaba en la casilla del guarda 
agujas que sin mirar el riesgo a que se esponia trabó la aguja, evitando con su 
arrojo que volcasen todos los coches que componían el tren y en su consecuencia 
que tuviesen que lamentarse mayores desgracias.
No me detendré en esplicar la desgracia causada al capataz que chocó contra un 
poste del telégrafo, ni los desmayos, sustos, gritos y trabajos que pasamos, pero 
si concluiré diciendo que a haber sucedido el descarrilamiento pocos momentos 
antes nos hundíamos todos en los terrenos pantanosos que tanto impresionan al 
pasar por ellos.
Y nosotros añadiremos que en vista de lo sucedido, de esperar es que la empresa 
tomará serias disposiciones para que no se repita un siniestro como el que podia 
haber tenido mas fatales consecuencias y que no podria menos de inspirar 
desconfianza en una via que tantos percances ha esperimentado.”
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La via, que feia poc s’havia acabat de construir, va portar diversos problemes 
sobretot per esllavissades i esfondraments del terreny, però la gent d’aquella 
època trobava espantosa una velocitat que no devia passar de 60 quilòmetres 
l’hora. El tren tardava quatre hores en anar de Barcelona a Reus, per tant la 
velocitat mitjana devia ser d’uns 30 km l’hora.
L’hospital Pere Badia va facilitar material sanitari236 i l’any següent l’empresa 
els tornà el material alhora que mostrà oficialment el seu agraïment.
Altres tipus d’incidències es produïren a l’estació de Torredembarra a finals de 
segle XIX. Com ja hem vist, la guerra civil entre carlins i liberals va provocar 
alguns fets violents en l’estació com el seu incendi per part dels carlins dirigits 
per Quico i Vallès o desperfectes al telègraf el desembre de 1873.237 Fins i tot 
el març de 1874 es va prohibir la circulació de trens cap a Barcelona per la 
inseguretat causada pels atemptats terroristes dels carlins.
El 18 de setembre de 1890 es va tornar a produir un greu accident: un fort 
aiguat típic d’aquest mes va inundar un tros de la via i va provocar un altre 
greu descarrilament a la sortida del túnel de Barà, a la rasa de la Murtra, en 
direcció a Torredembarra. Hi va morir el revisor del tren, un passatger en va 
resultar ferit greu i altres patiren lesions lleus.
Així explicava els fets la crònica del diari La Vanguardia:

“LA TORMENTA EN TARRAGONA
La tempestad de anteanoche dejó sentir sus efectos tanto o más que en esta capital 
en la provincia  de Tarragona, y causó el descarrilamiento del tren correo que salió 
de Barcelona para Valencia a las ocho y cuarto de la noche. El suceso ocurrió a 
la salida del túnel de Bará entre las estaciones de San Vicente y Torredembarra. 
La vía se hallaba llena de agua y derrumbados algunos metros de terraplén. El 
revisor de billetes murió instantáneamente y resultó herido de gravedad el teniente 
coronel del regimiento de Albuera.
Algunos viajeros resultaron también con lesiones.
La guardia civil y los empleados del tren prestaron en el acto auxilio a los viajeros 
a quienes sacaron desde luego de los coches que se hallaban inundados por 
efecto de la mucha agua que cayó, y se tomaron las medidas necesarias para la 
seguridad del convoy descarrilado.
 Uno de los conductores, a pesar de la oscuridad de la noche y de hallarse cubierta 
la vía por cerca de un metro de agua, retrocedió hacia San Vicente que dista de 
dicho túnel una hora, para pedir un tren de auxilio, en el que pasaron los viajeros 
a dicha estación, y donde fueron auxiliados convenientemente.
Luego que bajaron las aguas y quedó practicable el paso, se verificó el trasbordo de 
los viajeros del tren correo descarrilado a otro formado al efecto en Tarragona, en 

236AMTO: Fons municipal. Correspondència: Sig. Top. 247.
237AMTO: Fons Municipal. Correspondència: Sig. Top. 248.
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el cual salió el gobernador de aquella provincia y personal facultativo, continuando 
luego este tren en dirección a Valencia. 
El cadáver del revisor de billetes, fue encontrado por el médico de sección en uno 
de los coches del tren descarrilado, número 707.
[…] Los demás viajeros resultaron contusos.” 238

 

104.Dibuix il·lustratiu de l’accident del dia 18 de setembre de 1890 a la sortida del 
túnel de Barà en direcció a Torredembarra, al barranc dit de la Murtra. Tots els diaris 
de l’època es van fer ressò del greu descarrilament.239 

Tenim notícies d’algun accident menor que es produí en l’estació mateixa, 
com el de l’any 1915, en el que va descarrilar un vagó a les 12 hores 45 mi-
nuts. En un telegrama ho va comunicar el cap d’estació Ramon Coté a les 
13,40 hores al cap de Vies i Obres de la companyia. La via va restar expedita 
a les 14 hores i 45 minuts. 

“Haciendo maniobras en el día de ayer [es refereix al dia 12 de novembre de 1915] 
en la estación de Torredembarra el tren nº 1516, descarrilaron dos vagones por 
haberse maniobrado mal la aguja nº 2, quedando interceptadas todas las vías 
desde las 12 h 45‘ hasta las 14 h 45’. Desperfectos en la vía, solo ha resultado 
roto el tirante de maniobras de la citada aguja, que lo ha arreglado el herrero del 
pueblo, pagándolo el Jefe de la expresada estación.“ 

Amb aquest escrit ho comunicava el cap de secció d’Obres i Vies al seu en-
ginyer en cap dos dies després.

238La Vanguardia, del dia 20 de setembre de 1890, pàgina 3.
239La Opinión, del dia 20 de setembre de 1890, pàgina 2.
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El cap d’explotació de la Companyia va sancionar el treballador causant del 
descarrilament: “Tengo el honor de manifestar a V. que se ha impuesto un 
correctivo al agente de la estación de Torredembarra, responsable del des-
carrilamiento de dos vagones en la aguja nº 2, maniobrando allí el dia 12 del 
presente...”. 240

Al mes de febrer del 1917 el Diari de Reus explicava que un tren exprés pro-
cedent de València va xocar a l’estació de Torredembarra contra un tren de 
mercaderies. El tren de València devia anar a molt baixa velocitat perquè el 
diari explica que no hi va haver ni morts ni ferits greus, però si lleus, perquè  
“los viajeros, al darse cuenta del peligro, apresuráronse a saltar de los coches. 
Hubo que lamentar heridos leves. El material sufrió también desperfectos”.241 
A l’estiu de l’any 1959 es va produir un espectacular descarrilament d’una 
locomotora que feia maniobres a la via morta de costat de mar i que, per 
un error en la maniobra, es va emportar els topalls d’aquesta via, va passar 
per damunt de la caseta del guardabarreres i va anar a parar a la porta dels 
magatzems de la casa Morros. Encara que va destruir la caseta i la bicicleta 
del guarda de Baix a Mar, ocupada en aquell moment pel Pedro Mellinas, per 
fortuna no va tenir cap conseqüència greu per a ell, tot i quedar aquest sota 
les runes de la caseta. Però l’accident va deixar unes imatges espectaculars 
que alguns estiuejants van fotografiar. 

 

105.Locomotora de vapor descarrilada al 1959 a Baix a Mar, que va destrossar la 
caseta del guardabarreres.242

240AHF: MZA: Vías y Obras: V-822-1.
241Diari de Reus, del dia 14 de febrer de 1917, pàgina 2.
242Foto cedida per la família Pardo.
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L’any següent encara eren visibles les destrosses causades pel descarrila-
ment d’aquella màquina de vapor. El regidor Baldomero Morros, en la ses-
sió del ple municipal del dia 11 de novembre de 1960, va queixar-se perquè 
encara no havien reparat els danys causats a la via i al pas a nivell després 
d’un any de l’accident. Van acordar demanar la seva reparació a la companyia 
RENFE. 

106. Un altre punt de vista del mateix 
accident.

 
107.En aquesta fotografia es pot obser-
var les runes de la caseta al peu de la 
locomotora i la bicicleta de Pedro Melli-
nas destrossada. 

243Foto cedida pe la família Mellinas Navarro.
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L’accident més tràgic de la història de l’estació. 244

El vespre del dissabte sant del 30 de març de 2002 va tenir lloc l’accident 
ferroviari més dramàtic de la història de l’estació torrenca. Fou un xoc entre 
un tren regional, un Catalunya Exprés, i un Euromed, un tren d’alta velocitat. 
El tren regional procedent de Tortosa, que es disposava a sortir de l’estació 
i s’incorporava a la via principal en direcció a Barcelona, va impactar lateral-
ment amb un tren Euromed que circulava a uns 155 quilòmetres per hora en 
aquell moment per aquesta via. 
L’Euromed va descarrilar i la seva locomotora va bolcar cap a l’altre costat de 
la via i va impactar prop de la paret del càmping Miramar Platja.
Van morir dues persones, una passatgera de cada tren, i van resultar ferides 
greus 9 persones i altres 87 ferides lleus.
Donada la violència del xoc i la proximitat del càmping i d’un pas soterrani, i 
que era el vespre d’un dissabte sant durant el qual la vila era plena de visi-
tants, el nombre de víctimes fou afortunadament baix. 
La responsabilitat de l’accident s’atribuí a un error humà del conductor del 
tren regional, que no va respectar el senyal indicador en vermell. 

244Iguala el nombre de víctimes del tràgic bombardeig de l’estació de Torredembarra del 19 de gener de 
1939.
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108.Reportatge de La Vanguardia sobre l’accident del 2002 a l’estació de 
Torredembarra.245

245La  Vanguardia, del dia 1 d’abril  2002, pàgina 23
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109.Imatge dels xoc de trens del dia 30 de març de 2002.246

 

110. La locomotora de l’Euromed fou la part més afectada per l’accident. Per fortuna 
va parar al costat de la paret del càmping.247 
246/247Fotografies cedides per Maria Rosa Wennberg
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13.la reforma inacabada de l’esTació: 1995-2008
13.1.El projecte de l’any 2.000.
Degut a l’augment demogràfic de la vila i al creixement del turisme i de la 
població de segona residència, com ja hem vist, el 1986 ja s’havien substituït 
els passos a nivell del nucli urbà per passos elevats per a vehicles i vianants. 
S’havien construït els passos elevats per a automòbils dels Munts i de Clarà 
i dues passarel·les elevades per a vianants, la del carrer Pescadors i la del 
final del Passeig de la Sort. 

111.Vista de l’estació poc temps abans de començar les obres de l’última reforma 
inacabada. 1995.248

L’any 1995 es va començar una reforma integral de l’estació dins el projecte 
de transformar la línia en una línia d’alta velocitat, el que havia de ser el “Cor-
redor del Mediterrani”. El projecte tenia com objectiu permetre la circulació de 
trens a 200 quilòmetres per hora. En el projecte del tram entre Tarragona i 
Sant Vicenç de Calders, licitat el 1994,249 es preveia canviar les vies, construir 
dos nous ponts, un sobre el Gaià i un altre sobre la riera de la Murtra al terme 
de Roda, reformar la corba de Tamarit i eixamplar els marges de bona part 
del trajecte. 
248Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
249BOE del 25 de març de 1994.
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Pel que fa a l’estació de Torredembarra en aquest projecte es preveia ender-
rocar l’edifici de viatgers vell i el de la cantina de 1961. Es va projectar una 
nova estació amb quatre vies i dues andanes i un edifici nou de viatgers.250 
Es va canviar el traçat de totes les vies i es va construir un nou pas soterrani 
per comunicar les dues andanes de l’estació. Dins d’aquest projecte es van 
construir, com ja hem vist, un pas soterrani pels vehicles per accedir al Barri 
Marítim al carrer Viló i el pas soterrani de vianants de final del Passeig de la 
Sort, que es van inaugurar el dia 19 d’abril de 1998.

 

250En el Proyecto funcional de RENFE de l’any 1987 es preveia de manera sorprenent conservar l’estació 
d’Altafulla  com estació i construir a Torredembarra un baixador. Al de 1994 ja es va acordar construir una 
nova estació a Torredembarra i construir un baixador a la d’Altafulla en el lloc de la vella estació. AMTO: 
Fons Municipal. Obres. Caixa 1568.
251Ibídem

112.Detall del projecte de 1995 per adaptar el tram de via de Tarragona a Sant 
Vicenç a velocitat alta. En ell s’informa que s’han canviat els plans inicials de l’any 
1987, que preveien construir una nova estació a Altafulla i un baixador a Torredem-
barra.251
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 113.Obres a l’estació de Torredembarra. Març de 1996.252

 

114. Imatge de les obres al costat de l’edifici de viatgers al 1996.

252Les fotos de les obres de l’any 1996 són cedides per la família Escuredo Ramon.
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115.En aquesta fotografia de 1996 es pot observar el lloc per on ha de passar la 
quarta via quan s’enderroqui l’edifici de la vella estació i se’n construeixi una altra de 
nova més endarrere. 

116.Imatge general de les obres al mes de maig del 1996
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117.Imatge de la construcció del pas soterrani de l’estació al 1996.

Aquesta reforma encara no s’ha acabat. Falta enderrocar la vella estació i la 
cantina i construir la quarta via que ha de passar pel lloc que ocupen aquests 
edificis. També falta construir el nou edifici de viatgers i l’aparcament, previs-
tos en el pla signat el 2000. 
El 2002 Adif, entitat que s’ocupava de les infraestructures ferroviàries a l’estat 
espanyol, continuava amb el projecte de construir quatre vies, una estació 
elèctrica de tracció i un edifici de viatgers nou a Torredembarra. A prinicpis 
del 2015 ni s’han construït la nova estació ni la quarta via que ha de passar 
pel lloc que ocupen encara el vell edifici de passatgers i la cantina.
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118.Plànol del projecte de Fernando Portillo Gómez, del Ministeri de Foment, de la 
nova estació de Torredembarra del 2000.253

253Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torredembarra.
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119 Alçat del projecte no realitzat encara d’edifici del transform
ador del corrent elèctric de l’estació de Torredem

barra. 
2000.
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121/122.Alçats de la façana del costat del poble i del lateral cap a Tarragona del 
projecte de l’edifici de viatgers.2000.
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Segons la memòria del projecte de l’any 2000, l’edifici de viatgers havia de ser 
de planta baixa, de 370 metres quadrats i constava dels següents espais des-
tinats al públic: un vestíbul de 210 metres quadrats, cafeteria amb cuina de 
43 metres, serveis higiènics de 30 metres, un quiosc de premsa de 6 metres i 
una consigna de 10 metres. Els restants 47 metres estaven destinats a espais 
per a les feines del personal de l’estació. L’edifici auxiliar de senyalitzacions 
i subestació elèctrica, que havia d’anar a uns 80 metres a l’est de l’edifici de 
viatgers, tenia la façana semblant a la de l’estació per tal de donar una bona 
imatge urbana unitària.
La marquesina havia de ser metàl·lica, suportada per pilars circulars de for-
migó armat i bigues metàl·liques vistes. 
Aquest projecte agradà en general als regidors locals, tal com manifestà l’al-
calde Miquel Àngel Lecha Mercadé en carta del 19 d’octubre del 2000254 
dirigida a l’enginyer en cap de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, Manuel 
Zaragoza. Però, seguint les recomanacions de l’arquitecte municipal Xavier 
Olivé, demanava unes millores “sobre todo en el aspecto de su relación urba-
nística con el entorno y con la ciudad. [...] Creemos que el proyecto se ordena 
de espaldas a la ciudad, ignorándola, de forma que su utilización y también 
su imagen no será todo lo buena que cabría esperar en un proyecto de esta 
envergadura y con el objetivo claro de conseguir una mejora, tanto en la ciu-
dad como para el servicio público de la estación”.
“Aportamos una propuesta de ordenación de todo el sector de la estación 
en la que se puede apreciar que se mejora sustancialmente la relación de la 
estación con la ciudad, incorporándola y ofreciendo un nuevo espacio público 
frente a su fachada. También proponemos un aparcamiento que será, con 
toda seguridad, de gran utilidad para el ciudadano que utiliza el servicio de 
Renfe.”

13.2.El Pla especial de Reforma “L’estació” de l’any 2008.

Els diversos equips de govern municipal van buscar durant anys una solució 
per tal que es construís la nova estació projectada i alhora que s’urbanitzés 
de forma adequada el seu entorn. Un dels projectes més interessants fou el 
Projecte de Pla especial de Reforma Interior “L’estació”, del 2008. Però tam-
poc ha arribat a bon port.
El projecte, realitzat per l’arquitecte Xavier Mercadé, pretenia urbanitzar l’es-
pai de forma triangular del davant de l’estació. El pla preveia construir un hotel 
de quatre plantes més, un centre comercial i un aparcament soterrat de dues 
plantes. Però només es va arribar a dibuixar un plànol de distribució de tot 
plegat.

254AMTO: Fons municipal. Obres i urbanisme. Sig. Top 1769/6.
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S’havia de construir per mitjà d’un conveni entre una empresa privada i l’ajun-
tament de Torredembarra. El promotor del projecte era l’empresa Fran Tagna 
S.L., el representant de la qual era Albert Espallargas Pascual. Aquest es 
comprometia a pagar totes les obres.255

També hi havia de participar l’empresa Adif, administradora dels ferrocarrils, 
perquè el projecte contemplava que l’empresa ferroviària havia de cedir part 
del terreny per completar el projecte de l’entorn de l’estació.
Segons la informació obtinguda a Adif,256 aquesta proposta no era possible 
aplicar-la perquè l’empresa d’infraestrucutures no podia cedir el sòl que se li 
demanava ja que el necessitava per construir la subestació elèctrica al costat 
del nou edifici de viatgers. A més, l’any 2012 l’alcalde de Torredembarra per 
mitjà d’una carta presentava la renúncia de l’ajuntament a executar aquest 
Pla del 2008.

255Al final del llibre hi podeu trobar un annex sobre el projecte de conveni que  no es va arribar a signar per 
totes les parts.
256En entrevista realitzada a Barcelona el 16 d’octubre del 2012 per  l’autor a la senyora Helena Ruiz, 
responsable d’Adif  a Catalunya de les relacions urbanístiques de la seva empresa amb els ajuntaments. 
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 14. els ProjecTes del Tercer fil i de millores de l’esTació al 
2015.

La major part de les línies ferroviàries espanyoles tenen un ample de via 
major (1668 mm) que l’ample de via europeu (1435 mm). Amb la construcció 
de les línies d’Alta Velocitat en ample europeu, a Espanya conviuen els dos 
amples de via, la qual cosa dificulta la comunicació entre els dos tipus de líni-
es i consagra la difícil comunicació ferroviària de mercaderies entre Espanya 
i Europa. 
S’han inventat trens que s’adapten als dos amples, però la seva aplicació 
comporta un augment de costos i  la impossibilitat d’adaptar tots els trens a 
la doble amplada. 
Per això s’ha pensat en adaptar algunes vies de connexió a les línies europe-
es afegint un  tercer carril a alguns trams de vies d’ample ibèric. Aquest és el 
cas de la línia de Tarragona a Martorell. Es vol construir el tercer carril, o ter-
cer fil, des de València  per  Tarragona fins  el nus ferroviari de Castellbisbal, 
on ja existeix un enllaç amb la via  d’alta velocitat fins la  frontera francesa. 
D’aquesta manera es  facilitaria  el transport de mercaderies  del port tarra-
goní  i les fàbriques químiques tarragonines  i des de les terres valencianes 
cap a Europa. 
A llarg termini està prevista, amb l’aprovació de la Comissió Europea,  la 
construcció de l’anomenat “corredor del Mediterrani”, que  contempla la recu-
peració de la via, actualment en desús, entre Reus i Roda de Berà en ample 
UIC. D’aquesta manera s’evitaria les molèsties del pas de nombrosos trens de 
mercaderies per l’interior de les poblacions de la costa, com Torredembarra.  
Les principals raons per les que el govern defensa la construcció del tercer fil 
o tercer carril són els menors costos i temps d’execució respecte a la propos-
ta inicialment validada per la Comissió Europea. 
. 
 

124.Exemple de la via amb el tercer carril d’ample europeu.258

257La línia Roda de Berà - Reus fou inaugurada l’any 1884 i abandonada l’any 1992.  Només és manté 
obert el tram Reus- Constantí per donar servei a la petroquímica Repsol (2013).
258Foto de l’autor. 2015.
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El projecte del “Tercer Carril” també inclou la construcció a les estacions de 
vies d’apartat per a trens de mercaderies d’una longitud de 750 metres. Per 
aquest motiu, durant el segon semestre de 2012 s’havien enllestit tots els pro-
jectes necessaris per a donar sortida a aquestes obres que havien de comen-
çar el primer semestre de 2013 i s’havien d’allargar entre 15 i 24 mesos.259 
Però, tot i les freqüents declaracions ministerials, a mitjan 2015 encara no 
s’ha començat a construir aquest tercer carril a les comarques tarragonines. 
Únicament a partir del mes d’abril d’aquest any de 2015, gràcies a una min-
sa partida pressupostària del Ministeri de Foment, s’han realitzat petites re-
formes a l’estació i al vell edifici de viatgers: l’enderroc de l’edifici dels vells 
serveis higiènics de l’any 1865 i construcció dels mateixos dins l’edifici; la 
prolongació de les andanes i la millora de l’accessibilitat a l’estació. 

259Ara, del dia 9 de juliol de 2012.
260Foto de l’autor.

125. Cartell anunciador de les reformes dutes a terme l’estiu del 2015.260
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126-Vista general de les reformes de 2015.

 

127. Façana exterior pintada de nou.
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128. Vestíbul.

 

129. Pas soterrani reformat.
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Per aquestes imatges es pot observar que s’ha fet una millora i neteja notable 
de la vella estació. Però, segons ens ha informat Adif, aquesta reforma no 
substitueix la construcció d’un nou edifici de passatgers. 
A finals de l’any 2014 es va conèixer per la premsa que Adif preparava un nou 
projecte d’edifici de passatgers, lleugerament diferent del de l’any 2000. Ara 
ja no es contempla, però, la construcció d’una quarta via a l’estació de Torre-
dembarra. Ni l’edifici té l’amplitud ni la grandiositat del de l’any 2000.

130. Nou pre-projecte d’estació de finals de 2014.

Com es pot observar en la imatge, aquest últim pre-projecte  d’edifici de vi-
atgers és més senzill. S’apropa més a les formes arquitectòniques d’un bai-
xador equipat amb alguns serveis que no pas a les d’una estació tradicional. 
S’adapta, doncs, a la política de creixent automatització dels serveis ferrovia-
ris, que estalvia tant  personal de circulació com de venda de bitllets.
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annex: ProjecTe de Pla esPecial de reforma inTerior
“l’esTació”. Torredembarra.2008. 
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fonTs:
-ARCHIVO HISTÓRICO FERROVIARIO (Madrid) (AHF): consultats els expedients 

de l’estació de Torredembarra i de la Cia. MZA, que inclouen els documents de les 
anteriors empreses concessionàries: TMB i TBF i la Revista de Obras Públicas, 
número 1151 (año 1897), pàgines 413 i ss.

-ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (Alcalá de Henares) (AGA): 
consultats els expedients de construcció de la línia Tarragona- Martorell i la de 
Almansa-València i Tarragona.

-ARXIU MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA (AMTO): consultats els expedients 
d’obres públiques relatius al ferrocarril i les actes del ple municipal del segle XIX.

-ARXIU COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (Vendrell) (ACBP): protocols notarials 
dels notaris de Torredembarra des del 1861 al 1910.

-ARXIU NOTARIAL DE BARCELONA (ANB). Protocols notarials del notari Josep 
Ponsà Figuerola relatius als ferrocarril Tarragona-Martorell. 

-ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA (AHT). Protocols notarials del 1850 al 1910.
-ARXIU MUNCIPAL DE TARRAGONA (AMT): Actes dels plens municipals dels anys 

1856 al 1980.
-ARXIU DEL MUSEU DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ (MFVG).
-BIBLIOTECA-HEMEROTECA MUNICIPAL DE TARRAGONA: Diario de Tarragona 

(Anys consultats: 1862-2015) i La Opinión (Anys consultats: 1875-1904).
-BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Gaceta de los caminos de hierro. Madrid. 

(Anys consultats: 1854-1880).
-HEMEROTECA DE LA VANGUARDIA: Diari La Vanguardia (Anys consultats: 1880-

2015).
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