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El tren màgic
L'enèsim intent de connectar ferroviàriament Roses amb la muntanya

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1 Fons Ajuntament de Roses, sèrie 1.8.1. Entrada de correspondència,
registre 2118/1970, 24 d'octubre de 1970, tramesa de 200 exemplars d'un fulletó a
favor del tren vertebrat entre Olot, Figueres i Roses per part de Laboratoris Sobrino i
Gràfiques Alzamora. Castellà.
Història arxivística
Històricament, la correspondència que rebia un ajuntament era controlada mitjançant
un llibre de registre en el qual s'anotaven les dades bàsiques per poder recuperar
qualssevol document i, sovint, per una còpia de totes les comunicacions rebudes. Amb
tot, era habitual que alguns documents que no havien de donar lloc a cap tràmit

administratiu -almenys hipotèticament- fossin conservats originalment en aquesta sèrie
documental. És el cas del document que presentem aquest mes.
Contingut
Es tracta d'una carta tramesa per Laboratoris Sobrino i Gràfiques Alzamora, ambdues
empreses d'Olot, i signada pel director gerent de la primera, Lluís Tremoleda de Bolós,
a l'Ajuntament de Roses, en la qual informava que enviava 200 exemplars d'un fulletó
informatiu sobre el projecte de tren vertebrat que havia inventat l'enginyer basc
Alejandro Goikoetxea (Elorrio, 1895 – Madrid 1984), creador del Talgo, per ser
distribuïts a Roses. A més, la carta servia per defensar les bondats de l'esmentat
projecte i promoure'n "un clima popular favorable" entre la ciutadania.

Context històric
El darrer franquisme es va caracteritzar —entre d'altres coses— per un intent de oferir
una imatge moderna i, fins i tot, futurista de la societat espanyola. El “desarrollismo”
urbanístic iniciat a la segona meitat de la dècada de 1960 es complementà amb un
impuls, a vegades evasiu i tebi, a diferents projectes que oferissin una visió oberta i
avançada del règim.
En aquest context, el tren vertebrat de l'enginyer Goikoetxea era una aparador magnífic
del que pretenien les estructures d'Estat, malgrat que la imatgeria publicitària no
s'adequava gaire amb la realitat, més aviat pedrestre, que es mostrava, com s'aprecia
en el següent prototipus.

Prototipus de tren vertebrat inventat per l'enginyer basc Alejandro Goikoetxea

El tren vertebrat era, segons les especificacions tècniques que es varen enviar,
ultralleuger, indescarrilable i de rodadura neumàtica. Segons les proves efectuades a la
província d'Araba, podia agafar una velocitat d'entre 85 i 130 quilòmetres a l'hora. En el
trajecte previst de Girona a Sant Feliu de Guíxols es calculava una velocitat màxima de
120 km/h. També es preveien els trajectes Girona-Olot i Olot-Figueres-Roses.
Malgrat tot, el tren vertebrat només es dugué a la pràctica a Las Palmas de Gran
Canaria, en un trajecte curt d'un quilòmetre i mig. L'oposició social a l'emplaçament
d'aquest ferrocarril, just al davant de mar i en el passeig marítim, frenaren la iniciativa,
que acabà morint lentament fins a l'òblit més absolut.

Roses participà d'aquest projecte ferroviari, de la mateixa manera que ho havia fet des
del primer intent de línia de l'any 1844... i no ha estat ni serà l'últim. Segur.
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Vídeos del tren de Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas:
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