El NOSTRE TIEN
IES ILTIMES XIUIAIIES
Quan sortira al carrer aquest
número d"ANCORA el nostre carrilet farà el seu últim viatge. Setanta set anys escassos haurà durât la seva vida. Efímera durada
tenint en compte l'esforç que representa en el seu temps la instailació i la llarga permanència que se
n'esperava. Les circumstáncies han
donat un tomb tan imprevist en el
que va de segle, que els homes que
en foren els promotors no podien
sospitar ni remotament que abans
de tres lustres tindria un epíleg
tan infaust.
Pels qui havem estât contemporanis de les décades triomfants del
nostre carrilet, quan la seva carrera denllaç amb la capital era, si
no única, la més ferma i activa de
qué disposàvem, aquests darrers
anys de decadéncia, suplantats els
seus serveis pels seus competidors
de la carretera, els havem viscut
amb Tai al cor. Temíem el que fa-

EL FERRO-CÁRRIL
De r o b r a c o s t u m i s t a «Les Pilles del Taper», d ' E n Parés repien a de belles cançons del m e s t r e Llusent, h e m s e p a r a t a q u e s t a

per en el futur de les comunicacions gironines.
Finalment tot ha estât en va.
Quatre o cinc anys de reunions, de
tràmits, de diligències i bons propòsits per salvar-los de res no han
valgut. La sentència de la seva
mort definitiva s'ha ratificat. Avui,
dia deu d'abril, el nostre carrilet ha
d'efectuar el seu darrer viage. Una
efemérides que no revestirà fàustiques celebracions, com succeí en
la de la seva inauguració, sino que
tindrà tot el carácter d'unes exéquies. Una mort que no poden sentir-la en igual Intensität tots els
présents, puix que els joves, que
no han compartii amb eli les jornades de plena eufòria, més aviat
pot semblar-los la liquidació d'un
fantasma que en la trépidant automatització del viure actual feia
més nosa que servei. Fins i tot eis
semblaran improceden:s les exclamacions de condol que sentirán
aquests dies deis homes madure.
Dirán que no n'hi ha per tant, que
una volta demostrada la caducitat
del «nostre» carrilet — que no el
«seu», ja que no podien conceptuar-lo com a propi, per no haver
tingut necessitat d'utilitzar-lo — el
logie era que pasés a ocupar un
Hoc al racó de les coses inservibles.

Polka dedicada al n o s t r e tren, p e r a publicar-la en aquest nùmer o d'ANCORA, q u e coincideix a m b la seva d a r r e r a sortida.

EL FERRO-CARRIl IPHLKA)
El tren de S. Feliu

El tren ja s'ha

que va fins a Girona

perqué diu que

ja surt, ja suri del niu

si tant eli ha

biifant que

dexeu-li fer tal cosa

talment ha succeit. Company que
fou de jovenils sortides, estre imprescindible en els desplaçaments
a Girona i viles intermitges, aquesta condemna a la inservitud ens
ha semblât injusta i irrespectuosa.
Ara, decretada definitivament la
seva desaparició, la certitud dun
impossible reviscolament ens ha
ahatut tot i haver-la prevista.
Però jo crec que, d'immediat,
no ens podem fer ben bé càrrec
del que representa la seva pèrdua.
Mentre l'hem vist traquetejar
aquests dies en els seus postrers
viatges intuiem el buit que en el
panorama comarcal deixaria la seva desaparició. Reduïda últimament la seva existencia en un anar
i venir en solitari, tan sols percebuda en unes poques xiulades diàries, ens mantenia encara un fil
d'esperança. Ens aferràvem a la
possibilitat que hom li trobés un
hipotètic recurs, que, aprofitant els
elements vàlids que posseïa, sel
pogués adaptar a les necessitats del
tràfec actual i se li déparés l'oportunitat d'exercir un important pa-
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Però no és ben bé aquesta la
ja veig que a Girona
qüestió. No és solament l'enyor de
passades vivéncies el que ens fa al dm d'un gran turò.
el tren ens ha portât.
lamentar la seva desaparició. El
que més ens dol és la pèrdua de les Com corre, com corre el tren!
Com corre, corre el tren!
futures possibilitats que creiem
que encara tenia. Unes possibilitats que de moment no poden caTornada:
librar-se, però que ens temem
sTiauran d'evidenciar d'ací alguns
El ferro-carril
any^, quan el tràfec automobilístic
creí problèmes de difícil resolució.
El ferro-carril
Perqué les comunicacions ferroviàries no están en decadéncia, ara
fa xum xum
com ara. a tot arreu. El que passa
és que aqüestes es renovellen, es,
fa tram tram
modernitzen a tenor deis avenços
de la tècnica. L'electrificació de
en treu flames
les línies s'imposa, i estem veient
com ací i allí sestableixen nous seri en treu fum.
veis, ràpids i còmodes, que res tenen que envejar ais de les vies asI corre, corre, corre com un llamp!
f ài tiques.
En el cas del nostre tren s'ha
corre, corre, corre com un llamp!
dit que la modemització no era
rendable. I será aixi quan els entesos ho asseguren. No podem
dones els profans en aqüestes disr e R ROC A R R I L E s DE
VIA E S T R E C V - Í A
ciplines posar objeccions a llurs
dictàmens. No obstant, ultra les
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raons sentimentals que ens fan
doldre la mort del nostre carrilet,
sentirti un profund temor de que
algún dia les circumstáncies facin
sentir remordiment per haver-lo
bandejat.
SUSPENSION DEFINITI»* DEL SEIVICIO EN EL
Sincerament, voldríem equivocar-nos ; que eis fets demostressin
DE SAN FELIU DE FLUIXOLS-SEFTONI
que les nostres aprensions eren injustificades. Tant de bo!
A partii* de lascerò horas del ciia U de abril cte~1989, cesará definitivamente el
seryicio eti et Ferrocarrii de SAI KUi SE liR!nH.$4ICI0llit.
Per acabar, i com a colofó a
aquest comiat al nostre carrilet,
Por consigiiiento. dasda la cifada focha tics sa admitirán facturaciones de
rendim un testimoniatge de gratininguna class, m so oxperKlorftn billolss en o para ninguna de las estaciones do t
tud a aquells homes que a les darindicada Una»,
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vida i ens feren ofrena deis seus
inestimables serveis.
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