Els Ferrocarrils de Muntanya a
Grans Pendents
Per

Amb motiu de l'adquisició per part de la
Generalitat de Catalunya de la major
part de les accions de "Ferrocarriles de
Montana a Grandes Pendientes, S. A.",
hem pensat que fora interessant de descriure, encara que sigui de forma breu, la
història d'aquesta Societat.
La "Companía de Ferrocarriles de Montana a Grandes Pendientes, S. A." fou
fundada a Barcelona el 31 de desembre
de 1881, és a dir que ara ha fet el seu
centenari. L'any següent ja va obtenir la
concessió d'un ferrocarril de cremallera
que havia d'arribar al Monestir de Montserrat tot sortint de Monistrol. Poc després s'iniciaren les obres, les quals s'hagueren de suspendre per motius econòmics.
El 1 891 es va fer càrrec de la Companyia
una empresa suïssa que, un cop replantejat el projecte, va començar la construcció de la línia. Acabades les compli-

cades obres, es va inaugurar el 6 d'octubre de 1 892. Anys després es va inaugurar, el 27 d'abril de 1905, una prolongació des de "Monistrol-Partida" que era
l'estació original fins a "MonistrolNorte", cosa que evitava als viatgers de
salvar el desnivell que hi havia entre
ambdues.
Els anys següents el Cremallera de
Montserrat aconseguí una gran popularitat a Catalunya, per tal com era utilitzat
per la majoria dels visitants de la Muntanya Santa, en romeries o bé en visita turística.
La Companyia va tornar a mans catalanes els anys vint, en adquirir la majoria
del capital social un grup de capitalistes
que construïa el funicular de Montserrat
a Sant Joan. En aquella mateixa època la
Societat construí també el funicular de
Montserrat a la Santa Cova. Però sens
dubte, el projecte més ambiciós fou ia
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construcció d'un altre F.C. de cremallera
entre Ribes de Fresser i el Santuari de
Núria. El 1925 es presentà el projecte i
el 1 7 de novembre de 1927 s'atorgà la
concessió. L'any següent començaren
les obres, les quals es perllongaren durant tres anys a causa de la seva complicació, una autèntica obra d'enginyeria, i
de les difícils condicions climàtiques, en
ser un ferrocarril d'alta muntanya, coses
que obligaren en ocasions a suspendre la
construcció de la línia. La inauguració, finalment, es féu el 22 de març de 1931.
Des dels anys trenta fins els cinquanta la
situació de la Companyia fou bastant
precària, a causa tant de la crisi mundial
com dels esdeveniments de l'època, les
quals coses motivaren un descens del
tràfic a les línies, totes elles eminentment turístiques.
El 12 de maig de 1957 circulà l'últim
tren al Cremallera de Montserrat. La
clausura d'aquest popular ferrocarril fou
deguda, entre altres motius, a la competència de la carretera i a la vetustat del
material i de les instal·lacions.
La Companyia continuà explotant a la
mateixa muntanya els dos funiculars ja
esmentats, així com el Cremallera de
Núria. Aquestes tres línies són les que
han passat a dependre de la Generalitat.
Tot seguit en descriurem les principals
característiques.
El Funicular de Montserrat a Sant Joan
s'inaugurà el 28 de setembre de 1918.
Construït en via mètrica i amb una longitud de 503 metres, salva un desnivell de
2 5 0 metres entre estacions, amb un
pendent del 65,5 %, que és el màxim
aconseguit per un funicular al nostre
país.
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El funicular de Montserrat a la Santa
Cova fou inaugurat el 22 de desembre
de 1 929, també construït en via mètrica
i amb una longitud de 262 metres, salva
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tants a causa de la bellesa dels paisatges
que travessa i dels esports d'hivern
dels que la Vall de Núria en fou pionera.
La línea surt de Ribes de Fresser, on enllaça amb el ferrocarril transpirenenc Ripoll-Puigcerdà (Renfe). Després de travessar la vila de Ribes remunta el curs
del riu Fresser fins arribar a Rialp, poc
més enllà comença la cremallera i la línia
va pujant fins al poble de Queralbs. A
partir d'allí s'inicia el tram més difícil i
espectacular del ferrocarril: es travessa
el saltant de la Fontalba i es segueix el
curs del riu Núria fins a l'últim túnel, a la
sortida del qual es contempla amb tota
la seva majestuositat la Vall de Núria.
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Les especials característiques d'aquesta
línia, en ésser un ferrocarril d'alta muntanya, fan que sigui de difícil explotació a
causa de les nevades i de tenir un tram
de cremallera. A més, cal una important
inversió per a modernitzar-lo, car hem de
recordar que l'any passat ja va celebrar
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el 50è. aniversari, cosa que indica que
les instal·lacions i el material ja necessiten una renovació. Com que la Societat
explotadora no podia fer front en
aquesta forta però necessària inversió,
això va induir a la Generalitat a fer-se
càrrec de l'explotació de la Companyia.
Ja hi ha previst un pla de millores, així
com un projecte de modernització, cosa
que sens dubte farà que els veterans ferrocarrils de muntanya del nostre país
tornin a ocupar la posició que sempre
havien tingut.

un desnivell de 118,6 metres, amb un
pendent màxim del 56,5 %. Fa anys es
projectà de perllongar-lo fins el peu de la
muntanya, cosa que facilitaria enormement l'accés fins el Santuari, especialment els festius, però per diverses causes no s'ha dut a terme.
La línia més important en explotació és
el Cremallera de Núria. Aquest ferrocarril
és de via mètrica i està electrificat a
1.500 V des de la seva construcció. Amb
una longitud de 12,5 Km en disposa de
7 d'equipats amb cremallera (sistema
Abt) per poder salvar les rampes del
1 5 % que té la línia. El traçat és veritablement espectacular, essent en alguns
trams una extraordinària obra d'enginyeria, més si comptem els escassos mitjans amb que es treballava a l'època que
es construïa.
Tot i que la seva finalitat primera era de
caire purament religiós, el Cremallera de
Núria ha anat atreient cada cop més visi-
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