
O ferrocarril en Galicia 

 
O ferrocarril revolucionou o transporte de persoas e mercadorías e estaba considerado 

como o máis evidente e destacado símbolo do progreso científico e tecnolóxico da 

época. Quedar fóra dos circuítos ferroviarios significaba manterse no atraso e quedar 

excluído dos beneficios que significaba a comunicación con outros territorios.  

 

 
 

Para coñecer algo máis sobre os inicios e o desenvolvemento dos trazados ferroviarios 

en Galicia nos séculos XIX e XX, busca información e redacta un informe no que 

desenvolvas cuestións como: 

 

-Cando comezou a funcionar o primeiro tramo de ferrocarril en Galicia?  Que puntos 

unía? Como era recibido pola poboación o acontecemento? 

-Que diferenza en anos había entre ese inicio e o ferrocarril en Inglaterra? Que 

significaba esa diferenza? 

-Como evolucionou a construción de vías férreas? Continuou logo da primeira posta en 

servizo ou quedou paralizada? 

-Cando quedou comunicada Galicia por vía férrea co resto de España? 

-Que razóns explican este atraso xeral do ferrocarril en Galicia? 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que 

fan referencia directa ao tema tratado: 

 

O primeiro trazado ferroviario en Galicia 
O asubío da locomotora deixouse oír polos habitantes de Santiago o día 15 de agosto 

de 1783; día de xúbilo para as comarcas de Santiago, Padrón, Carril, Vilagarcía e 

tantos pobos da ría de Arousa que veñen a constituír un só, enlazados polo potente 

brazo da vía férrea. 

A locomotora abriuse paso por fin ata o corazón de Galicia; penetrou no centro deste 

chan que é a cidade monumental, a cidade culta, na que nos días de maior 

efervescencia revolucionaria reúnense 20.000 forasteiros, e cal outra Barcelona, 

celebra a súas festividade nos campos Elíseos de Santa Susana e no paseo da 

Ferradura, sen que ningún cidadán se permita o menor desmando. Este pobo é digno 

da liberdade, porque é un pobo cidadán, un pobo agrícola, un pobo industrial. Por iso, 

despois de tanta ilustración, de tanta cultura, ven a xigante locomotora CARRIL, o 

novo rexenerador, a robustecer a este pobo na súa nova fe, que é a bandeira da paz, e 

baixo a súa sombra o vapor vai realizando tódalas melloras, levará á condición común 

todo o alivio das necesidades e o maior benestar. 

El Diario de Santiago. 16-8-1873 



Ledicia pola chegada do tren 

Vela aí ven, vela aí ven avantando 

cómaros e corgas, e vales, e cerros. 

(Vinde vela, mociños e mozas! 

(Saudaina, rapaces e vellos! 

Por onde ela pasa 

fecunda os terreos,  

espértanse os homes, 

florecen os eidos. 

Vela aí ven, vela aí ven tan ocupada, 

tan milagrosiña, con paso tan meigo, 

que parece unha Nosa-Señora 

unha Nosa-Señora de ferro. 

Tras dela non veñen 

abades nin cregos; 

mais ven a fartura 

(i a luz i o progreso! 

Catedral, demagogo de pedra, 

dun pobo fanático erguido no medio, 

repenica esas chocas campás 

en sinal de alegría e contento. 

(Asocia esas voces  

ó son dos pandeiros,  

ós santos sorrisos 

de terras e ceos! 

E ti, río dos grandes destinos, 

 que os himnos ensaias dos trunfos ibéricos, 

requeimadas as fauces de sede 

ven o monstro a beber no teu seo. 

Bo samaritano, 

dalle auga ó sedento; 

que a máquina é o Cristo  

dos tempos modernos. 

Manuel CURROS ENRÍQUEZ.  

Na chegada a Ourense da primeira locomotora. 1881 

 


