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“La major part de les obres públiques es poden gestionar fàcilment de 

manera que obtinguin prou ingressos específics per sufragar la pròpia 

despesa que generen, sense imposar càrregues als ingressos generals de la 

Societat [...]. Quan les grans carreteres [...] es fan d’aquesta manera i estan 

finançades pel tràfic comercial que les usa, només se’n poden fer quan 

l’activitat comercial ho requereix. De la mateixa manera, la despesa que 

comporten, la seva grandiositat i magnificència, s’han d’ajustar al que 

l’activitat econòmica pot sufragar [...]. Una carretera magnífica no pot 

travessar un territori desert on hi ha poc o gens de comerç, només 

perquè resulta que porta a la capital de l’administrador de la 

província, o a la d’algun senyor a qui l’administrador considera 

convenient fer la cort

Adam Smith, La riquesa de les nacions, 1776.
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Qüestió: ¿Per què Espanya te unes polítiques
d‘infrastructures de caràcter absolutament
singular entre els països desenvolupats?

Hipòtesi:
Vigència d’un patró de fons: Fer d’Espanya un
país com França, amb una capital (Madrid) com
París

Mètode: Un viatge per les infrastructures de
transport dels darrers tres segles.



El punt de partida:
A 1561 Madrid és designada seu permanent de
la Cort per Felip II

Un problema fonamental:
El subministrament de la capital



Primer acte:
Madrid assoleix la condició de capital política a
partir de 1714.

Decrets de Nova Planta: 1707 (ARA-VAL), 1715
(BAL) i 1716 (CAT): Justícia, llengua i tributs







Origen del Estat radial:
Reglamento General para la Dirección y Gobierno de
los Oficios de Correo Mayor y Postas de España, en
los viajes que se hicieren

(23 d’abril de 1720).



Origen del Estat radial:

Xarxa radial centralitzada a Madrid, per anar a:
1) Baiona, per Irún i per Pamplona; 

(2) a Barcelona i la frontera amb França; 

(3) a València; 

(4) a Múrcia i Cartagena; 

(5) a Cádiz per Sevilla; 

(6) a Badajoz; 

(7) a Galícia per Medina del Campo (amb un ramal a 
Salamanca). 
La xarxa es complementa amb una carrera paral·lela a la 
Mediterrània entre Barcelona i Alacant (amb un ramal a Terol), un 
altra paral·lela a la frontera portuguesa, i la connexió entre Burgos 
i Medina del Campo, per Valladolid.





Origen del Estat radial:

Finançament pels municipis però....això no va ser efectiu 
per fer les millores a les carreres de postes.

A 1747, amb Fernando VI, s’emet una Real Cèdula que 
plantejava per primera vegada la possibilitat de construir 
els camins reals –els de les principals carreres de postes-
amb càrrec a l’erari de la Corona.

Al  1761, amb Carlos III, es posa en marxa un pla general 
de carreteres, inspirat per les recomanacions de Bernardo.
La proposta de Ward es centrava en sis carreteres radials 
bàsiques, coincidents amb les carreres radials de postes 
del Reglament de 1720:



Origen del Estat radial:

“Necesita España de seis caminos grandes, desde Madrid 
a La Coruña, a Badajoz, a Cádiz, a Alicante y a la Raya de 
Francia, así por la parte de Bayona como la de Perpiñán, y 
éstos se deben sacar al mismo tiempo para varios puertos 
de mar y otras ciudades principales”. (Bernardo Ward).

MOLT IMPORTANT: LES SIS CARRETERES REIALS SERIEN 
FINANÇADES PEL TRESOR DE LA CORONA, MENTRE QUÈ 
LA RESTA ES FINANÇARIEN PELS MUNICIPIS I PELS 
INTERESSATS





Origen del Estat radial:

Disposicions legals, inversió del
pressupost estatal en infrastructures, i
subsidi estatal a la despesa corrent en
transport van configurar una poderosa
combinació per garantir la vitalitat de la
capital política, combinació que ha deixat
una influència permanent en la política
espanyola.



Segon acte:

La implantació del ferrocarril:
1840s-1855: Iniciatives fragmentàries amb l’objectiu
d’unir punts amb necessitats productives. Predomini de
la iniciativa privada. Mataró-Barcelona (1848), primera
línia a Espanya.

Comissió de ferrocarrils de 1850 (Congrés Diputats):
“los miembros de la comisión, avecindados en la capital, veían
surgir ferrocarriles secundarios con trazados parciales, que
buscaban poner en comunicación núcleos de producción
próximos, con frecuencia dentro de la misma área provincial,
mientras que Madrid permanecía relativamente aislado y con
peligro de acentuar este aislamiento.” (Mateo del Peral)



Segon acte:



Segon acte:

La implantació del ferrocarril:

Llei General de Ferrocarrils de 1855: Basada en
dictamen Comissió de 1850:

-Cinc línies són declarades d’interès preferent: Les
mateixes que al segle XVIII, amb excepció de la que va
a Galícia.
-- Aquestes línies preferents –radials- es faran per càrrec
del Estat: concentraran els subsidis públics. Aquests
arriben en molta menor mesura a les línies transversals.







Segon acte:

La implantació del ferrocarril:

Llei General de 1870: Prioritats: extensió a Galícia i a
TOTES LES CAPITALS DE PROVÍNCIA encara no
connectades a Madrid a través de les línies preferents.

EXPLOSIÓ DELS DÈFICITS I DELS SUBSIDIS ESTATALS:
MERCAT TRANSVERSAL, ESTAT RADIAL





Lligant caps (1):

LES AUTOPISTES A ESPANYA

- 1960s-1980s: Mercat transversal
- 1980s-1990s: Estat radial











Lligant caps (2):

L’ALTA VELOCITAT FERROVIÀRIA A ESPANYA

-1990s-.... : Estat radial des del principi.

-José María Aznar, 25 d’abril de 2000, sobre prioritats
en inversions en infrastructures: “una red ferroviaria
de alta velocidad que, en diez años, situará a todas
las capitales de provincia a menos de cuatro horas
del centro de la península”……
- (¿recorden la llei de 1870?)







Lligant caps (3):

LA GESTIÓ ‘COMUNISTA’ DELS AEROPORTS A
ESPANYA

-Segle XXI: La gestió, més important que el
cement.

-Els arguments de la gestió centralitzada:
-1) La solidaritat amb els territoris pobres i
petits
-2) L’eficiència del sistema



Tabla 1. Distribución regional de la inversión en aeropuertos del gobierno central, y porcentajes 
en la inversión y en el total de los pasajeros. 1985-2008. 
 

Región 

(1) 
inversión to tal 85-08 
Millones euros 2008 

 
(2) 

% Inversión 8 5-08 
(3) 

% Pasajeros 85-08 

Madrid 10.109,2 44,5% 22,2% 

Catalunya 4.5 79,8 20,2% 15,3% 

Andalucía 2.1 35,1 9,4% 10,0% 

Canarias 2.0 82,3 9,2% 20,7% 

Baleares 1.4 67,8 6,5% 18,3% 

Co m. Valenciana 768,4 3,4% 6,3% 

País Vasco 411,4 1,8% 2,1% 

Galicia 408,0 1,8% 1,9% 

Castilla y León 209,1 0,9% 0,2% 
A ragón  173,0 0,8% 0,2% 

Asturias 95,4 0,4% 0,6% 

Murcia 82,6 0,4% 0,4% 

Melilla 82,5 0,4% 0,2% 

Cantabr ia 56,9 0,3% 0,2% 

N avarra 55,1 0,2% 0,2% 

Extremad ura 5,6 0,0% 0,0% 
Total 22.722,2   

 



El patró de fons:

Un país com França, una capital com París.

LA RETÒRICA: la solidaritat, l’eficiència del

sistema, i encara més solidaritat

LA REALITAT: Mercat transversal, Estat
radial: Lleis i subsidis del pressupost.



I EL CORREDOR MEDITERRANI?




