
Els orígens de la industrialització: la revolució 
dels transports 

L’increment en la producció d’articles creava excedents agrícoles i industrials per abastir el mercat, a la 

vegada que la indústria demandava cada vegada quantitats més grans de matèries primeres. Aquesta 

situació provocaria la necessitat d’articular nous mitjans i noves vies de transport. 

D’aquesta manera, des de mitjans del segle XVIII, a la Gran Bretanya i bona part d’Europa es va produir 

una millora dels mitjans de comunicació tradicionals. Així doncs, es van reparar camins i carreteres i es 

van construir canals per millorar el transport fluvial. Però el fenomen realment innovador va ser la 

incorporació de la màquina de vapor al transport terrestre i al marítim. 

 

El ferrocarril. Els primers ferrocarrils es van utilitzar a les mines de carbó, on el mineral era transportat 

amb unes vagonetes que anaven damunt d’uns rails, primer de fusta i, més endavant de ferro. La primera 

gran innovació va ser la construcció d’un carril de ferro proveït d’una pestanya sobre la qual se situaven 

les rodes, un mecanisme que impedia que el ferrocarril descarrilés fàcilment. 

La invenció de la locomotora per Stephenson (1814), que accionava el ferrocarril mitjançant una màquina 

de vapor va permetre traslladar els estocs de productes en un volum i un temps mai aconseguits 

anteriorment. El 1825 ja funcionava regularment una línea de càrrega entre Stocton i Darlington. 

Posteriorment, l’aparició de la locomotora Rocket el 1829 va permetre un desenvolupament constant 



d’aquest model de transport. El 1830 una primera línea de passatgers ja unia les ciutats de Manchester i 

Liverpool. 

 

Ràpidament s’articularia una xarxa de transport ferroviari a la Gran Bretanya i poc temps desprès 

s’iniciaria la creació de la xarxa internacional de comunicacions ferroviàries. A Espanya, el primer 

ferrocarril que va funcionar unia les ciutats de Barcelona i Mataró (1848) i el trajecte entre Madrid i 

Aranjuez s’inaugurava el 1851. 

A la vegada que es creava una indústria pròpia (la construcció ferroviària), el tren estimulava altres 

sectors com la indústria siderúrgia el carbó o la construcció, estrenyent encara més la relació entre el 

ferro, material de les vies i les locomotores, i el carbó, utilitzat com a combustible. 

El ferrocarril va permetre escurçar enormement la durada dels trajectes, va augmentar la seguretat dels 

viatges i, gràcies a la seva capacitat de càrrega, va abaratir el transport de les mercaderies. 

El transport naval. Més complicacions va tenir l’aplicació de la revolució industrial al desenvolupament 

naval. Els primers vaixells de vapor van començar a funcionar als Estats Units cap al 1807, i el 1847 els 

vaixells podien travessar l’Atlàntic en quinze dies. 

Però, tot i això, l’aplicació del vapor en forma de rodes de pales cap a 1840 no va acabar de resoldre els 

problemes tècnics que van derivar-se fins els volts de 1880 amb l’adopció de l’hèlix com a sistema motriu 



de propulsió. A partir d’aquest moment, la navegació a vapor es va fer molt segura, més regular i bastant 

ràpida. 

En aquests primers moments era un sistema de navegació mixta ja que continuava aprofitant-se de la 

força del vent. En qualsevol cas, la introducció del vapor va permetre una relativa independència respecte 

dels vents i les marees permetent un tràfic continuat al llarg de tot l’any. Així, més enllà dels entrebancs 

tècnics, les flotes van començar a especialitzar-se i la marina mercant va incrementar el seu tràfic 

transoceànic facilitant l’emigració, els intercanvis comercials i la posterior colonització, a més de generar 

una nova demanda siderúrgica. 

El transport terrestre. Finalment, el transport terrestre per carretera va beneficiar-se en aquest període 

de nous traçats i de la consolidació de les xarxes viàries estatals fonamentades sobre els antics camins 

reials; es desenvoluparien les comunicacions fluvials ampliant i estenent els tradicionals canals de 

navegació fluvial; i les noves necessitats del transport estimularien la creació d’una “arquitectura del ferro” 

amb la construcció de ponts, estacions i ports. 

Conseqüències de la revolució dels transports. Els nous transports, cada vegada més ràpids, més 

segurs i amb més capacitat de càrrega, van tenir un impacte econòmic i social molt gran. La millora dels 

transports va permetre apropar la producció agrícola i industrial als consumidors. 

Es va produir un fort creixement del comerç, perquè es van reduir els temps de travessia i els costos del 

transport. A més, l’increment de la producció havia fet necessari ampliar els reduïts mercats locals i 

comarcals per a consolidar un mercat molt més ampli i homogeni. 

L’economia mundial es va especialitzar donant pas a una economia de mercat. Així, els països 

industrialitzats obtenien primeres matèries a les colònies, les importaven a la metròpoli i elaboraven 

productes manufacturats, que després exportaven a les colònies i a d’altres països. És a dir, no es 

produïa per al consum propi, sinó per a la venda posterior. 

Els nous transports també van permetre diversificar la dieta de la població, perquè es van poder 

transportar aliments peribles, i van facilitar l’emigració a altres països i continents, perquè es van abaratir 

els preus dels passatges. 

 


