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EL TREN D' OLOT TORNA A FUNCIONAR 

El tren 
d'Olotja 
torna a 

funcionar 

FRANCESC RUBIO 

A l'estació de Martorell es veu el 
fum i se sent el xlulet de la máquina 
que havla donat l'avís de sortida o arri
bada a cada una de les estacions del 
trajéete Olot-Girona, per Amer, durant 
una colla d'anys. L'homenatge al tren 
d'Olot ha estat diferent que en molts 
d'altres indrets de Catalunya. Moltes 
estacions teñen les nostálgiques maqui
nes de tren al damunt d'una plataforma 
de pedra, immóbiis, tot i que es deixa 
per ser un símbol d'agraíment i de valo-
ració de la incidencia que en el seu 
temps havien tingut per al desenvolu-
pament tecnológic. Quan l'Ajuntament 
d'Olot va rebre aquesta máquina de va
por en propietat es va plantejar el seu 
destí. Durant un temps considerable 
havia estat aparcada en un cobert de 
l'antiga estació d'Olot, malmesa i vícti
ma deis pispes que li manllevaren tots 
els adornaments de valor. Fa uns tres 
anys que Tactual alcalde de la ciutat 
exposava en el pie de l'Ajuntament: 
«les maquines s'han fet per funcionar». 
Amb aquesta determinació s'aprovava 
la proposta de cedir la máquina ais 
Amics del Ferrocarril de Barcelona per 
a la seva restaurado. Com a compensa
do, aquests podien explotar-la durant 
cinc anyscom a tren turístic. Ara, des-

. prés de gairebé tres ánys; la máquina ja 
funciona i diumengevinent s'inaugura-
rá oficialment amb un viatge simbólic 
de recuperado del tren, tenint com a 
passatgersd'honor gent de la Garrotxa 
Ltot el personal que encara Higa la seva 
vidav al- menys en bona part, amb el 
funcionament del popular tren, mes 
tard anomenat carrilet. 

La .incógnita sorgeixamb «qué pas-
sara d'aquí a- cinc anys?». Tornar a por
tar el tren á Olot amb garanties de fun-
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cionament, segons un estudi realitzat 
pels mateixos Amics del Ferrocarril, su-
posa una inversió de 187 milions de 
pessetes. Aquest recorregut seria en un 
tram turístic entre Olot i Sant Esteve 
d'en Bas. Serien pocs quilómetres pero 
el tren tornaría a casa on aquesta má
quina núm. 22, pertanyent a la compa-
nyía terrestre-marítima de Barcelona, 
mantindria viu el record d'una época 
important per Olot, quan el tren havia 
creat al seu entorn una activitat econó
mica i social important. Prova d'aixó és 
la gran assisténcia de treballadors des 
de maquinistes, fogoners, caps de tren, 
caps d'estació, mossos.... que va aple
gar el 75é. aniversari de l'arribada del 
tren a Olot, celebrat l'any 1986. 

Fou precisament en aquest any quan 
es va traslladar la máquina per ser res
taurada. El procés ha estat difícil i, se
gons sembla, la inversió ha superat els 

Els Amics del Ferrocarril han tingut 
cura de la restauració de la máquina. 

canviar la caldera i ajustar totes les vál-
vules i conduccions peí vapor de la ma
quinaria recuperada. 

Durant cinc anys els nostáigics que la 
vulguin veure hauran d'anar a Marto
rell. D'aquesta estació cada cap de set-
mana el tren d'Olot fará un viatge sense 
presses fins a Monistrol. La máquina no 
ha deixat de perdre la seva identitat i 
per aixó, en uns plaques ben Iluentes, 
s'hi pot veure el nom de la ciutat on en 
realitat pertany: Olot. 

El tren i la nostalgia 
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Durant cinc anys, els 

nostáigics que el vulguin 

veure hauran d'anar a 

l'estació de Martorell 

deu milions de pessetes. La principal 
dificultat ha estat el trobar peces origi
náis per canviar, i haver de fer-ho de 
nou en els tallers de ferrocarril de la 
Generalitat de Catalunya a Martorell. 
Ara la máquina ja rutila, després de 

Olot a Gírona, passant per 
Amer, se n'ha dit fins fa ben poc la 
«carretera de la vergonya». Les comu-
nicacions amb Olot durant molt de 
temps han estat molt deficitáries, enca
ra, Déu n'hi do. Un deis motius que la 
carretera C-152 es trobés en aquest es
tat és peí factor del mateix tren. Els 
habitants d'aquella zona comptaven 
amb aquest mitjá, com el mes impor
tant del transport que va revitalitzar 
moltes industries téxtiis de l'entorn. La 
fundó del tren va perdre intensitat a 
mitjan d'aquest segle, quan van fer 
aparició a la comarca de la Garrotxa els 
autocars de línia i els mateixos vehicles 
turismes que van treure el paper d'im-
prescindible del carrilet. Tot i aixó, l'any 
1969, quan es va retirar el tren hi hagué 
moltes mobilitzacions populars a la ca
pital de la Garrotxa. La gent no volia 
perdre el tren. L'empresa FEVE, Ferro-
cariles Españoles de Vía Estrecha, havia 
considerat que les pérdues eren impor-
tants i que el tren no acomplia la fundó 
pretesa. La decisió fou rebuda amb 
gran decepció. La gent relacionada 
amb l'activitat del tren d'Olot va sentir-
ho mes que ningú, peí canvi que supo-
sava per la seva-vida aquesta retirada. 
En el Ilibre «Fotografíe del tren d'Olot», 
fet per Josep Callís, Antoni Bosch i 
Joaquim Doménech, aquest darrer ex
plica la sentida supressió del trajéete. 
«Era el 15 de juliol de 1%9, mes o 
menys a dos quarts de quatre de la 
tarda. L'estació de Girona aquell dia 
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