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El dia que en Gabi va rebre dels pares la seva pri
mera targeta T16, va sentir que s’estava fent gran,  
que confaven en ell per anar tot sol en bus. Dins  
seu va créixer una sensació de maduresa i segure
tat que no faria més que enfortir-se de manera na
tural amb el pas dels anys. Això el feia feliç. Als  
seus tretze anys, a punt d’iniciar el primer curs  
d’ESO, aquella T16 era tot un símbol! 

les primeres paraules que va aprendre i també  
havia estat un bus el protagonista d’una de les  
seves sèries de dibuixos animats, en què una pro
fessora feia microscòpic un autobús escolar mà
gic, amb una sintonia musical del tot inoblidable,  
que viatjava amb els seus alumnes dins, tots ells  
diminuts, per l’interior del cos humà... I encara ara,  
a  la seva edat, un bus és el vehicle volador amb el  

El bus sempre li havia agradat i des de ben petit  qual s’iniciava un dels seus videojocs d’estratègia  
que en guardava bons records! Bus  va ser una de  favorits. 
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Aquella targeta, aquell petit tresor amb el seu nom  
imprès, li permetria a partir de llavors agafar el  
bus per anar a la piscina. Una bona alternativa si  
no volia anar-hi a peu després d’una jornada esgo
tadora a l’escola. Va ser així i de manera ben casual 
com va descobrir en un dels monitors del bus que  
hi havia una exposició a l’Espai Mercè Sala de l’es
tació de metro Diagonal sobre la història de la xar
xa de bus. No es podia creure que fes cent anys  
que circulaven autobusos pels carrers de Barcelo
na! Fascinant! I encara més el dia que a l’escola la  
professora de Tecnologia va anunciar que hi fari
en una visita per conèixer millor quina era la histò
ria dels transports de persones a la ciutat. 

«Noies i nois», va exclamar la professora Anna, «ja  
fa més d’un segle que pels carrers de Barcelona hi  
circulen autobusos en forma de xarxa, és a dir, hi  ha  
diverses línies que es complementen les unes amb  
les altres de manera planifcada. Exactament des  
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del 14 d’octubre de 1922», va especifcar. A en Gabi  
aquella data li va fer pensar en un temps llunyà,  
però llavors es va sorprendre en adonar-se que la  
seva besàvia Amadora, que havia nascut l’any 1921, 
ara hauria celebrat el seu centenari pràcticament al 
mateix temps que el de la xarxa de bus de Barcelo
na. Si hagués estat a la ciutat, fns i tot hauria pogut 
viatjar en algun d’aquells autobusos. Això el va em 
ocionar, la imaginava tota feliç, amb els seus ulls 
menuts, la mirada sempre curiosa, observant per la 
fnestra els carrers d’aquella ciutat que no parava de  
créixer. Cent anys semblaven molts, però en realitat  
no ho eren tant per a una metròpoli com Barcelona  
amb més de dos mil anys d’història... Va quedar  
astorat tot pensant que comptant enrere, amb no
més una vintena d’avantpassats centenaris, es po
dria traslladar en el temps fns a l’època del mateix  
Imperi romà, quan es va fundar Bàrcino! Vist així,  
estudiar història semblava més fàcil, va pensar. 
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Sí, fa un segle Barcelona era una ciutat en plena  
expansió urbana. L’antic poble de Sarrià havia  
passat a formar part de Barcelona: havia deixat de  
tenir el seu propi alcalde i el seu propi escut per  
convertir-se en un barri de la capital. Tothom es  
preparava per a una exposició internacional que  
havia de portar el món a Barcelona i situar la ciu
tat al mapa mundial. El 1930 Barcelona arribaria a  
tenir fns a un milió d’habitants, una xifra mai vista  
abans! I totes aquelles persones necessitaven mou
re’s per anar a la feina, a visitar familiars o a prendre  
un bany a les piscines de la Barceloneta. 

Mitjançant el pagament d’una petita quantitat, el  
bus els oferia un servei públic a l’abast de la gran  
majoria en una època en què poquíssimes famílies  
disposaven de cotxe propi. Un dels avantatges dels  
busos era que si un vehicle patia una avaria, la resta  
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de la línia podria continuar transportant passatgers.  
En lloc de fer servir números, com avui, cadascuna  
de les línies s’identifcava per lletres. La primera que  
es va posar en funcionament va ser la línia A. Anava  
des de l’encreuament dels carrers d’Aribau i Proven
ça fns al pla de Palau, passant pel passeig de Sant  
Joan, l’Arc de Triomf, la Ciutadella, l’estació de Fran
ça, la Via Laietana i la plaça de Catalunya. La primera  
fota d’aquella primera línia estava integrada per  
dotze vehicles importats de Londres, i cadascun  
dels quals podia transportar fns a trenta-un pas
satgers asseguts i una dotzena més en una plata
forma exterior. A l’exposició, en Gabi havia llegit  
que la Fundació TMB estava restaurant l’original  
d’un d’aquells busos, un Tilling Stevens 3247, i fri
sava per poder-hi pujar un dia i fer una passejada  
per Barcelona com haurien fet els seus besavis!  
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El nom de l’empresa privada que va crear la prime
ra xarxa deixava clar a què es dedicava: Compa
nyia General d’Autobusos de Barcelona. Després  
es van crear tres noves línies de bus: les B, C i D. El  
seu llarg recorregut feia possible traslladar-se des  
de diferents llocs de la ciutat fns al centre, a la  
plaça de Catalunya, i viceversa sense necessitat  
de fer cap transbordament i, per tant, sense ha
ver  de pagar dues vegades el bitllet. 

Pocs anys després d’estrenar-se, l’autobús es va  
convertir en el transport ofcial de l’Exposició In
ternacional de 1929, per arribar des del centre fns  
al recinte de Montjuïc.  I pensant també en els mi
lers de visitants estrangers que atrauria la mostra,  
es crearia el primer bus turístic que passejava els  
forasters per la Barcelona del seu temps. 
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Durant la dècada dels anys trenta, l’autobús convi
via amb tramvies, metro i taxis com a principals  
mitjans de transport públic. També es van elaborar  

diversos plans per reorganitzar els transports  
públics, tot i que malauradament la inestabilitat  
política i l’esclat de la Guerra Civil van provo
car-ne el fracàs. La modernització de la xarxa  

de bus es va veure condicionada pels estralls  
del conficte bèl·lic i l’escassetat de recursos. Van  

ser anys de penúries i restriccions que van obligar  
les diverses empreses locals a construir els seus pro
pis vehicles. Durant la guerra, es posarien en pràctica  
algunes millores per les quals els treballadors del bus  
feia anys que lluitaven: per exemple, treballar «no
més»  durant quaranta hores a la setmana, en una  
època en què l’habitual era que ho fessin la major  
part del dia... 
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Després del fnal de la guerra i amb la instauració 
de la dictadura militar franquista, la xarxa de bus 
pràcticament havia estat destruïda, desballestada... 
Es van construir nous vehicles, anomenats troleibu
sos, però eren lents i molt contaminants! Més tard 
n’arribarien d’altres de més moderns, importats de 
França i el Regne Unit, com aquells característics 
busos de dues plantes de color vermell. En Gabi re
cordava haver vist, feia un parell d’estius, alguns 
d’aquests vehicles en el ral·li internacional d’auto
busos clàssics Barcelona-Caldes de Montbui. 

Molt lentament, Barcelona va anar recuperant la  
vitalitat d’abans de la guerra, tot i que no hi havia  
llibertats públiques. A partir de la dècada de 1950  
el creixement va ser tan gran que la reorganitza
ció de la xarxa de transports va ser ineludible. I el  
bus hi havia de tenir un paper important: les com
panyies privades de busos serien integrades en  
una única companyia que depenia de l’Ajunta
ment. La xarxa de bus esdevenia pública, fns als  
nostres dies. 
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El 1959 s’estrenaven els primers busos nocturns,  
que només feien el seu recorregut a la nit. D’aques
ta manera, el transport públic de la ciutat passava  
a oferir serveis les vint-i-quatre hores del dia. Uns  
anys després tenia lloc un fet que seria determi
nant per a l’ampliació de la xarxa del bus: la nit del  
18 de març de 1971 circulava l’últim tramvia des
prés d’un segle d’existència... La supressió de la  
xarxa de tramvies va consolidar el bus com el prin
cipal mitjà de transport, juntament amb el metro,  
que cada vegada disposava de més estacions. En
cara eren molts, però, els barris mal comunicats, ja  
que la majoria de línies es concentraven al centre.  
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Durant la dictadura militar de Franco, els transports 
públics no van ser una prioritat. 

Amb tot, algunes tímides millores tècniques se  
succeïen: el 1973 s’estrenaven els primers busos  
en què no hi havia un treballador de la companyia  
que cobrava el bitllet, sinó que l’usuari es trobava  
amb una màquina expenedora on calia introduir  
5 pessetes —així s’anomenava la moneda del país  
abans de l’euro— per aconseguir el títol de trans
port. Aviat segur que ja es podrà pagar amb la tar
geta bancària o amb el telèfon mòbil mateix amb  
un codi QR, va pensar en Gabi. 
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Tot i que el dictador va morir l’any 1975, la demo
cràcia encara va trigar anys a ser restablerta. Des
prés de les primeres eleccions lliures per escollir  
els governants de Barcelona el 1979, es van suc
ceir els plans per modernitzar la xarxa de bus i en  
general tots els transports públics, i no només  
pensant en Barcelona sinó també en la resta de  
ciutats del seu entorn. Amb el metro cada vegada  
més estès, la reorganització de la xarxa de bus va  
permetre fer-ne un ús més efcient, en molts casos  
arribant allà on no ho feia cap altre mitjà. I per pri
mera vegada es va fer realitat un vell somni: una  
targeta multiviatge que es podia utilitzar tant al  
bus com al metro. El 22 de febrer de 1988 tenia  
lloc un altre fet històric, avui ja habitual: s’incorpo
rava la primera dona conductora d’autobús. 
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El 1992, quan Barcelona va acollir la celebració de  dret al transport públic i els busos van ser pioners a  
l’Olimpíada, la xarxa de bus feia un autèntic salt  garantir que la xarxa fos accessible.  
olímpic cap a la modernització, com tota la ciutat!  
Aquell estiu del 1992 tots els atletes internacionals,  
dels Jocs Olímpics i dels Paralímpics, van fer de Bar
celona casa seva. Es va accelerar la transformació  
de la ciutat i també del seu transport públic. Els nous  
busos que s’incorporaven a la xarxa tenien aire con
dicionat i cada vegada més estaven adaptats per a  
les persones amb mobilitat reduïda, incorporant-hi  
les rampes que avui són del tot habituals. Tothom té  

Uns anys més tard, el 1998, començaven a circular  
uns petits busos, el Bus del Barri, que era capaç  
d’arribar a indrets inimaginables per als seus «ger
mans grans». L’objectiu: garantir que ningú es que
dés  sense bus, tampoc els veïns dels nous barris  
creats durant l’expansió urbana sense planifcació  
de les últimes dècades de la dictadura, com tampoc 
els nuclis històrics i els seus característics carrers  
estrets. 
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L’any 2001 marca un abans i un després en la his
tòria de la xarxa de bus: l’1 de gener d’aquell any,  
el primer del nou segle xxi, Barcelona estrenava el  
que es va batejar com «la integració tarifària» i que 
signifcava que pagant un sol bitllet qualsevol per
sona podia utilitzar fns a quatre mitjans de trans
port diferents dins d’un temps limitat, sufcient per 
desplaçar-se d’una punta a l’altra de la ciutat. Això  
que avui ens sembla molt normal, fa només vint 
anys no ho era! Va ser tota una revolució i ben aviat 
es va mostrar com un èxit. 
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Cent anys després de crear-se la primera xarxa de  
bus, per Barcelona hi circulen més de mil cent tren
ta-quatre autobusos. I cada vegada hi ha més vehi
cles  que circulen amb energies netes, elèctrics,  
híbrids de gas natural i fns i tot amb hidrogen.  
Aquesta fota dona forma a una xarxa de 103 línies  
que representen una longitud total de més de  
833  km. «Una línia de bus darrere de l’altra arriba
rien des de Barcelona fns al llac Leman, a Suïssa,  
on vam anar de vacances fa uns anys. Fascinant!»,  
es repetia en Gabi. Si aquestes són xifres especta
culars, encara ho és més el nombre de parades de  
bus: més de 2.600! 
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Contemplant el plànol de la nova xarxa de bus de  
l’exposició, Barcelona semblava un immens siste
ma de connexions, com una placa informàtica, de lí
nies blaves, verdes i liles que corresponien a les  
línies horitzontals, verticals i diagonals del bus i  
que abastaven tota la ciutat. Gràcies a aquella xar
xa tan senzilla de comprendre, viatjar semblava  
molt fàcil i ràpid. A en Gabi li va recordar el funci
onament del cos humà que havien estudiat a l’es
cola: semblava ben bé com aquella il·lustració que  
reproduïa el sistema sanguini, però va trobar un  
detall que li va plaure molt. A diferència del cos  
humà, amb un cor central que bategava la sang  
per tot l’organisme, la xarxa de bus actual no tenia  
cap centre, sinó multitud de centres on confuïen  
les diferents línies: les parades d’intercanvi. Du
rant la història sí que li havia semblat que l’antiga  
xarxa tenia com una mena de cor, a la plaça de  
Catalunya, on anaven a parar la majoria de línies.  
No obstant això, la xarxa d’avui disposa d’un cervell  
central, el centre de regulació i operacions d’auto
busos situat a l’anomenat Triangle Ferroviari, al  
barri de la Sagrera, des d’on es fa el seguiment a  
temps real de tots els busos de la ciutat.  



-A més, també s’havia fxat que entremig de les lí
nies H, V i D n’hi havia d’altres amb números i que  
li recordaven els números dels antics tramvies. A  
vegades, en Gabi i la seva germana petita Jana  
agafaven el número 59, per anar del Poblenou al  
pla de Palau a visitar la seva àvia Pepi. La propera  
vegada que ho faci, va pensar, serà com un viatge  
en el temps per la història de la xarxa de bus en  
aquests últims anys... Fascinant! 
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