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?Avui fa 60 anys que es va posar a
la venda el Seat 600
El 27 de juny de 1957, la marca va treure el primer vehicle inspirat en l'italià Fiat
600 | Abans de sortir al mercat, ja hi havia 300.000 comandes realitzades

El Manlleu dels anys 60 i 70, amb el popular 600 | Rafael Rueda/Museu Industrial del Ter

Seat va sortir al mercat el primer model del 600 el 27 de juny de 1957, avui fa 60 anys. El vehicle,
a uns preus assequibles per a la classe treballadora, va tenir un gran èxit i el franquisme el va
vendre com un gran símbol de progrés.
Tot i que inicialment es van importar uns pocs exemplars, Seat va iniciar la producció el 1957 a la
Zona Franca de Barcelona, sobre la base del model italià Fiat 600. Fins al 3 d'agost de 1973, quan
es va deixar de fabricar, es van produir més de 790.000 unitats, amb la qual cosa es va convertir
en el primer automòbil produït en massa a l'estat espanyol.
Quan va sortir al mercat costava 71.400 pessetes (65.000 més 6.400 d'impostos), uns 430
euros. Inicialment va ser el cotxe al que podia accedir la classe mitjana que no es podia permetre
adquirir vehicles de prestacions superiors com el Seat 1400, que costava gairebé el doble,
144.600 pessetes (uns 869 euros). En aquells moments, la renda per càpita a Espanya era d'unes
18.472 pessetes (uns 111 euros).
La demanda va ser tan gran que calia esperar mesos per obtenir-lo. En el mes de març, tres
mesos abans del llançament, ja hi havia 300.000 comandes realitzades. El 1958 la seva producció
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es va multiplicar gairebé per cinc, en passar de gairebé 2.600 unitats a més de 12.000.
Cal tenir present que al 1950 el parc automobilístic a Espanya era d'unes 100.000 unitats; és a
dir, uns 3,1 vehicles por cada 1.000 habitants. Amb el temps es va convertir en un cotxe popular i
posteriorment objecte de desig de col·leccionistes i aficionats als automòbils clàssics.
Recordem aquella exitosa sortida al mercat amb un vídeo del règim, que ho explicava d'aquesta
manera a través del NO-DO...
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=RFenRlt9uHA
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