
I.n larrelcra I el tren. Ja DO es faran la competencia. La carretera ha ven^ut. Qué se o'ha fet d'aquella 
euforia de progrés de comencaments de segle? D'aquell vlatge d'Alfons XIII? D'aqucll esperil de supera
d o que a Pany 1959 va fer comprar el dos automotors? I, sense anar tan lluny, per qué han servil 
tots els esforfos encaminats a aconseguir la supervivencia deis carrllets? Res no ha servit de res. La 
íiinuosa, difícil, inhóspita I perlllosa carretera ha vencoL 

El día 15 de juliol, quan a cada eslacló la máquina 
fumejanl delHava anar el seu entranyable xtulet per 
última vegada, un regust amarg de desll.Iusló es pln-
tava a les cares deis qui no havlen volgut perdre's 
el darrer vlalge del carrUet. 

Pero, encara que el fotógraf i una gran part del públlc han segult amb recauda rúltlm vlatge del tren de 
fum, cus ha semblal niolt mes dramátic d'haver de perdre per a sempre la silueta menys romántica per6 
m¿s funcional deis automotors. Els trens de fum, lents i poc económics, havien d'enterrar-se, perqué ja 
eren morts. Els dos automotors, en canvi, rápids com un autocar i perfeclament rendables, els hem ha-
gul d'enterrar Tfn. 

r 

Demá ja no eos demanaril el bllllet. Qué fará? La 
cara del revbor explica prou bé el problema, I la mi
rada de simpatía, afecte I comprensló de la jove vlat-
gera voldria compensar tota la ingratitud borocrá-
llca que pesa sobre les seves espatlks. 

la cangó del tren d'olot 
Surt quan vol 

i arriba quan pot; 

fent xup-xup, xup, xup, xup 

8e*D va el tren d'Olot. 

Canten els vailets del Casal d*£stiu, d'A-

mer, que han volgut acomiadar el carrílet. 

La can^ó del Grup de Folk, mig en bro- tía de tot un poblé. 

ma, mig seriosament, ha esdevingut himne 

en el seu funeral. 

Tot i el snenci de la premsa local, que ha 

fet oblidar a molts lliora de rúltim viatge, 

els vells vagons del tren de fum o els mes 

moderas de l'automotor han esfat insufi-

cients per acollir la manifestació de simpa-

V. 

• 
Presència, 1969-07-26, p. 11.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)


