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Iniciem una nova secció i 
col·laboració al FET amb la 
idea de donar a conèixer pu-
blicacions periòdiques que 
han aparegut a Tarragona al 
llarg de la història. Comen-
cem per un periòdic biset-
manal que hem adquirit 
enguany. En conservàvem 
un exemplar i ara en dis-
posem de tota la col·lecció, 
un any entre 1892 i 1893.

El Ferrocarril apa-
reixia els dijous i 
diumenges amb la 
intenció de fer evi-
dents els avantatges i 
beneficis de la cons-
trucció d’una línia 
fèrria que comuni-
qués Tarragona amb 
Valls i Balaguer. Com 
s’indica a la capçale-
ra és un “Periódico 
independiente de 
noticias e intereses 
morales y materia-
les”. El Ferrocarril va 
veure la llum durant 
un any però va tenir 
continuïtat amb El 
Tarraconense, per 
fer evident la seva 
passió per la ciu-
tat i el seu enalti-
ment. Aleshores 
va passar a ser de 
periodicitat diària.

Dirigit per Joan Ruiz 
i Porta, compta amb 
la col·laboració de 
persones vinculades 
al món cultural de la 
ciutat com Antoni 
de Magriñà, Alfred 
Opisso, Antònia 
Opisso, Emili Mo-
rera i del mateix director, 
entre d’altres. Es fa ressò de 
temes d’història local com 
el setge de Tarragona de 

1811, la nova Audiència a 
la plaça del Pallol, el penal 
del Miracle, els carrers i 
personatges de la ciutat, 
el problema de l’aigua… 

En destaquem una anècdota 
d’una secció amb receptes 
de cuina i moda. Des d’allí 
el director va convidar el 
reputat gastrònom Ángel 
Muro a visitar la ciutat per 

provar el romesco. Muro 
va acceptar i en va fer 
una crònica en què lloava 
el plat. Se’n va fer ressò 
a La Vanguardia dient 
que era un plat “único, 
exclusivo de Tarragona, 
con un sabor romano y 
una contextura ciclópea, 
que bien pudiera 
resucitar a un muerto. 
Manjar suculento”. I

El Ferrocarril (10 d’abril 1892 – 2 d’abril 1893)
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