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La primera línia de Catalunya i de 
tota la Península es va inaugurar el 28 
d’octubre del 1848. Pel seu traçat, al 

costat de les platges del Maresme, aviat 
va ser la més utilitzada de Catalunya. 
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TRENS
DE  POSTAL

Lluís Miquel Tuells
EL FERROCARRIL A CATALUNYA Entre els nombrosos temes que es poden 

trobar representats a les targetes postals, el 
ferrocarril és un dels més preuats per a 
molts col·leccionistes. A través de les pos-
tals hem pogut conèixer l’evolució d’aquest 
mitjà de transport durant el segle xx.  En 
aquest llibre, Lluís Miquel Tuells ens mos- 
tra una selecció de les postals que formen 
la seva extensa col·lecció. A través de les 
seves pàgines podem realitzar un viatge  
pel paisatge ferroviari de Catalunya tot 
seguint les seves línies, algunes d’elles 
desaparegudes, hereves de les antigues 
companyies que van configurar la xarxa 
ferroviària catalana. 
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Lluís Miquel Tuells
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Estació de Caldes de Montbui, el 1912, plena d’adoquins 
per pavimentar barcelona.



Estacions de 
Barcelona

M. Z. A.
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante

Durant molts anys, l’estació de 
França va ser l’estació principal de 
Barcelona de la companyia MZA, 

fins que el 1902 es va posar en servei 
el baixador del passeig de Gràcia al 
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Aquesta estació va néixer a causa 
d’un litigi que tenien les compa-
nyies del ferrocarril de Mataró i 
de Granollers. Totes dues volien 
arribar a França i el Govern va 
decidir que les dues perllongues-
sin les seves línies fins aquest 
punt proper a la riera de Santa 
Coloma; des d’aquí continuarien 
juntes fins a Portbou. És l’actual 
Maçanet-Massanes.
Josep Boixadera, 1912.

Empalme

La majoria d’estacions servien 
diverses poblacions; per aquest 
motiu era habitual veure diferents 
vehicles al seu exterior per trans-
portar els viatgers a la destinació 
final. De l’estació de Sils sortien 
els autocars que anaven a Santa 
Coloma de Farners. Actualment 
s’anomenaria estació intermodal, 
però en aquella època això era 
habitual. 
Valentí Fargnoli, 1914.

Sils

L’estació de Breda va ser la més 
utilitzada pels viatgers per a les 
seves excursions a la zona del 
Montseny. Per aquest motiu, 
MZA va substituir el primitiu 
edifici per aquesta important 
construcció. A part de Breda, 
l’estació servia les poblacions de 
Riells, molt propera, i Viabrea.
J. Ponsa, 1915.

Breda
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Al gener del 1878 es va establir 
l’enllaç ferroviari amb França. 
L’estació de Portbou esdevindria 
un important punt d’intercanvi 
de viatgers i mercaderies. El seu 
primer edifici de viatgers presentà 
una construcció bastant pobra i no 
va ser fins a l’any 1929 que es va 
construir l’imponent edifici que ha 
arribat fins als nostres dies.
Àngel Toldrà Viazo , 1910.

Portbou

La precarietat de finançament i 
la pressa per arribar a la frontera 
van fer que les estacions del tram 
de Girona a Portbou es cons-
truïssin amb materials de poca 
qualitat i per això presentaven 
un aspecte de provisionalitat. Els 
edificis es van aixecar amb una 
estructura de bigues de fusta i 
parets de maó vist. 
Comptoir Photos, Bordeaux, 1915.

Figueres

L’exprés de Barcelona a Portbou 
passa davant l’església de Sant 
Feliu i la catedral de Girona a 
la sortida de l’estació gironina. 
Aquest tren enllaçava a la fronte-
ra amb un altre amb destinació a 
París en un viatge de més de 20 
hores de durada. 
J. Vila, 1910.

L’exprés de Portbou
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Una de les poblacions amb més 
encant del Maresme és Sant Pol. 
Des de sempre, el turó sobre el 
qual s’alça l’ermita de Sant Pau 
ha estat punt d’observació de 
l’estació i la majoria d’editors 
de postals en van realitzar des 
d’aquest lloc. En aquesta imatge, 
una de les més espectaculars, el 
fotògraf ha plasmat el moment 
de l’encreuament de dos trens. 
El tren que va cap a Barcelona 
s’ha aturat per esperar l’arribada 
del tren ascendent, que arriba en 
aquest moment deixant anar una 
fumera impressionant, mentre a 
la sorra de la platja una munió de 
barques, a tocar del tren, esperen 
el moment de sortir a pescar.
Lucien Roisin, 1915.

Sant Pol
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El carrilet de 
Girona a Sant 

Feliu de Guíxols

S. F. G.
Compañía del Ferrocarril de San Feliu de Guíxols a Gerona

El primer viatge de proves es va fer el 
6 d’agost del 1891 amb un tren que 

va circular a 30 quilòmetres per hora 
arrossegat per una de les dues primeres 

locomotores Krauss arribades d’Alemanya.
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