
BIOGRAFIA 
Naix el 26 d'Octubre de 1908 a Madrid, en el si d'una acomodada i influent família bilbaïna. Els seus 
pares van ser Pedro de Careaga, primer comte de Cadagua, i Concepción Basabe i Zubiría. Dotada d'una 
gran intel·ligència i una alta dosi de determinació, no dubta a emprendre estudis d'enginyeria industrial en 
l'Escola de Madrid, que acaba amb èxit en 1929, amb tan sol 21 anys. A la seua promoció li la solia cridar 
"la promoció de Pilar", de la qual formaven part, entre uns altres, D. Ernesto La Port i D. José María d'O-
riol i Urquijo.  

Alhora que Pilar Careaga, assistia una altra dona a classe, María Teresa Usabiaga, que no va acabar els 
seus estudis. 

Pilar Careaga va ser la primera dona enginyera d'Espanya. El seu pas per les aules va ser tot un esdeveni-
ment social, especialment quan realitzava les seues pràctiques obligatòries en la cabina d'una locomotora 
de vapor. La sorpresa i l'esbalaïment dels ferroviaris i curiosos no tenia límit. Pilar va ser la primera dona 
enginyera d'Espanya, i el seu pas per les aules va ser tot un esdeveniment social, especialment quan va 
realitzar les seues pràctiques en la cabina d'una locomotora de vapor. Va ser la primera dona espanyola a 
conduir un tren. 

El número 59 de la revista “Estampa” li va dedicar, al febrer de 1929, un reportatge gràfic i literari, pel 
fet, llavors insòlit, de conduir una locomotora (com a part de les seues pràctiques d'últim curs). Un repor-
ter i un fotògraf de la revista van acompanyar en un dels seus viatges des de la madrilenya estació del 
Nord al País Basc. La crònica reflecteix l'estupor de viatgers davant “una dona que guia locomotores”. 
Però per a Pilar Careaga la locomotora era més que una simple màquina, no en va la mecànica fóra la 
seua vocació des dels tretze anys, edat a la qual va decidir estudiar industrials. Amb el seu vestit ferroviari 
i equipada amb ulleres per a evitar la carbonissa en els ulls, Careaga es referia a les locomotores així: 
“quin simpàtiques són!… Són admirables… Tan patides!… Tan valents!”. En aquest reportatge es mani-
festa apassionada per les matemàtiques, l'àlgebra i la física.  

En una altra entrevista concedida a la revista de l'època “Blanco i Negre”, Pilar Careaga li llevava impor-
tància a les seues pràctiques i declarava: “No és molt cansat… Sis hores d'anada i altres sis de tornada 
entre Madrid i Valladolid… La palanca de canvi de marxes i l'equilibrador són molt manejables… Una 
mica més dur és el regulador… S'ha sentit una mica de fred, perquè aquests dies hem viatjat a sota zero; 
però en la màquina no es va malament. La màquina no és molt treballosa… Done fe que, en la pujada de 
Tablada, els pobres fogoners realitzen un treball aclaparant, titànic… El fre és delicat, però resulta qüestió 
de costum. El més penós, la pols de carbó. 

No va exercir, no obstant això, la professió. Es va dedicar a la política, es va afiliar a Renovació Espanyo-
la, Es va presentar com a diputada a Corts. Va realitzar la seua campanya recorrent diverses províncies 
espanyoles i va continuar la seua vida plenament dedicada a la política, sent la primera alcaldessa de la 
ciutat de Bilbao entre 1969 i 1977. 

Pilar Careaga i Basabe, la primera dona enginyera d'Espanya, va morir a Madrid, el 16 de juny de 1993 


