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CASTELLBISBAL “ME FECIT”.
22ª Exposició de Tractors d’Època 2018

Els de les terres de ponent, els primers tractors que vàrem veure eren els mal anomenats “Trens Renards”,
que van utilitzar unes empreses estrangeres (EEC a la vall del Flamisell i RFE a Susterris i al canal de
Serós) per fer unes centrals hidroelèctriques per fer llum en quantitat industrial pel entorn industrial de
Barcelona.
Dins del nom “Tren Renard” hi barregen tractors de vapor anglesos, Locomobils, i tractors amb motor
d’explosió d’olis pesats, Daimler, utilitzats per traginar tot el material necessari arrossegant-lo amb convois
de 2 o 3 remolcs.

LOCOMÒBILS.
Any 1913. Un tren Locomòbil John Fowler (màquina de vapor) arrossegant 3 remolcs al Vernadot de la pobla de Segur,
camí de la central de Sossís, la primera central hidroelèctrica industrial construïda per les obres de Susterris.
Lo que es veu no es pas un Renard, es
un Locomòbil John Fowler amb remolcs
de dos eixos.
Els Locomòbils, tractors de vapors,
similars a les màquines de tren petites,
però adaptades per circular pels
camins, van ser inventats pels britànics
(inventors de la màquina de vapor i
amb molt, i bo, carbó).
Normalment funcionaven amb carbó,
però també ho podien fer amb fusta.
Podien arrossegar 2, 3 o 4 vagons de
dos eixos ben carregats (10 Tm cada
un).
RFE en va matricular a Lleida 4 unitats,
del L-62 al L-65, de la marca John
Fowler de Leeds (UK).
Per
posar-los
en
marxa
havien
d’esperar unes 3 hores (calia escalfar
l’aigua i que agafés pressió).
Anaven al pas, i podien portar una
persona al davant amb una bandera
per avisar al carros i altres vehicles de
que en venia un, ja que els era molt
laboriós maniobrar i frenar.
A la foto se’n veu un al pas pel
Monestir de Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes, traginant una locomotora
Porter i una virolla pel forn de la fàbrica
de Ciment de Susterris. Any 1913.
Contemporàniament van treballar a les
obres del canal de Seros i després a les
obres de la central de Camarasa.
El gran inconvenient dels Locomòbils
era que tota la tracció la feien en les
enormes rodes del darrera i, en
terrenys humits, deixaven unes roderes
molt marcades i espatllaven els camins.
A la vall de Moror, els més vells, al
veure un tractor enganxat al fang,
encara
reneguen
diuen
“S’ha
embarrancat com un Renard”.

TREN RENARD.
El Tren Renard va ser un invent
d’un coronel militar francès de la
Normandia.
Preocupat
pel mal que
el
Locomòbils feien als camins, va
idear un remolc amb 3 eixos, el
del mig “tractor”, a traves de la
presa de força connectada al
motor del vehicle tractor, de
manera que tots els vagons
també traccionaven el conjunt, i
que ja no calia que el tractor
tingués
aquelles
rodes
tan
enormes que espatllaven els
camins. Va fer una “jointventure” amb la casa Daimler,
que li va proporcionar tractors
amb motor d’explosió, rodes
normals i amb una presa de força
que connectar directament als
remolcs.
RFE va matricular a Lleida 4
unitats, del L-58 al L-61, de la
marca Daimler.
A la foto de dalt es veu un Tren Renard original a la Pobla de Segur. A sota, el mateix tractor a Tremp, però amb el
radiador engrandit notablement. Cal suposar que per pujar el port d’Àger ben carregats, s’havien d’escalfar molt (com un
600 fa 50 anys).
Popularment, es va
donar el nom de
Tren Renard a tots
els
conjunts
que
circulaven pel país
amb
vagons,
be
fossin
Locomòbils
John Fowler o bé
tractors
Daimler
arrossegant remolcs
Renard amb motors
d’explosió.

Extret de la web del
Centre Excursionista
de Lleida i del Arxiu
Izard-Forrellad de
Lleida.

Lleida, estiu
de 2018.

Un Locomóbil Best rondant pel Bergadà camí del Clot
del Moro.

Un Pavesi al Port del Compte, prop de St Llorenç dels Piteus, anys 1960s i un altre a Italia.

