
RECREACIONS VIVENTS
La Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre de Fals. Són dos dels es-
pectacles nadalencs per excel·lència del Bages que, un any més,
destaquen per la seva qualitat artística i escènica, amb centenars
de visitants que s’hi acumulen tots els dies que hi ha funció. 

La notícia es pot explicar d’aques-
ta manera: el tren ràpid entre la
segona i la tercera ciutat d’un es-
tat de 46 milions d’habitants

atropella un ramat d’ovelles en un tram
de via única sense cap mena de protecció.
Les imatges mostren els cadàvers dels
animals escampats envaint un camp
d’oliveres, a un costat, i un camí de terra, a
l’altre. A quin continent passa això? A
l’Àfrica més endarrerida? En un país
d’Àsia que no atrapa el seu creixement
demogràfic descontrolat? En un d’Amèri-
ca del Sud, víctima del pillatge de les oli-
garquies i la corrupció dels governants?

Doncs no. L’escenari de l’atropellament,
com potser ja saben, és el terme munici-
pal de Mont-roig del Camp, comarca del
Baix Camp, Catalunya, Europa occiden-
tal. Les ciutats enllaçades són Barcelona i
València. I el responsable de la infraes-
tructura és el ministeri de Foment del Go-
vern espanyol, titular de les vies i dels
trens que hi circulen a través de les em-
preses estatals Adif i Renfe.

Adif i Renfe són, per cert, dues de les
empreses espanyoles que participen en
el projecte de tren d’alta velocitat entre
Medina i la Meca, a l’Aràbia Saudita, jun-
tament amb altres com Indra (que té l’Es-

tat com a primer accionista), Talgo i OHL
(propietat del marquès de Villar Mir). Un
gran èxit de la Marca Espanya, segons els
cronistes més engrescats. La Marca Es-
panya exporta tecnologia ferroviària de
primer nivell gràcies a l’experiència de
crear la segona xarxa d’alta velocitat més
extensa del món, superada només per la
Xina. L’AVE (Alta Velocitat Espanyola, que

és un nom comercial) ha fet que Madrid
estigui molt més a prop, en temps de viat-
ge, d’un gran nombre de capitals de pro-
víncia, i el projecte és que arribi a totes.
Però sempre en una concepció radial.
Sempre, per anar de la perifèria al melic
peninsular.

L’AVE de Barcelona a Madrid recorre
620 quilòmetres en dues hores i mitja. El
tren més ràpid de Barcelona a València
triga més de tres hores a recórrer uns 340
quilòmetres. El primer va a una velocitat
mitjana de 248 km/h. El segon no arriba
ni a la meitat d’aquesta xifra. I, a més a
més, atropella ovelles en trams de via
única sense cap mena de tanca de pro-
tecció. Simplement tercermundista. Amb
aquest aval no haguessin aconseguit el
contracte amb Aràbia, però segur que els
van ensenyar les altres línies, les que
apropen la capital del Regne a un munt
de províncies i acabaran per relligar-la
amb totes elles. Unitat que no falti.

Opinió
LA TALAIA

ALLIÇONANT A LA SEU

É
s conegut per qualsevol regidor o responsable cultural de
Manresa que el bisbe Romà Casanova ha mantingut una acti-
tud passiva respecte de la Seu que, en molts casos, s’ha con-
vertit en obstruccionisme. El qui ha estat durant 28 anys àni-

ma de l’entitat que més ha treballat per la basílica, Lluís Guerrero, ho
va explicar en una entrevista a Regió7 en la qual deia el que sap tot-
hom. Ara, el nou rector, Jean Hakolimana, amb només mig any al càr-
rec, respon a Guerrero que no se senti tan perfecte i que pensar en el
museu de la Seu és una ingenuïtat. Coneixent la jerarquia i els estils
diocesans, és impensable que siguin retrets desconeguts pel bisbe i
fruit d’un acalorament. Una resposta escrita a una personalitat tan res-
pectada d’una entitat tan sòlida no pot ser una iniciativa ni individual
ni irreflexiva. Per això sorprèn la duresa alliçonadora de la resposta. I,
a més, descobrim que cal treure’s del cap la il·lusió d’un museu de la
basílica. Per als amants de la Seu i la seva entitat més representativa,
gairebé és una declaració d’hostilitats. Sembla que Hakolimana no ens
porta un tarannà de distensió, sinó d’enduriment. Decebedor.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

EL TREN MATAXAIS
El tren ‘ràpid’ que uneix la segona i tercera ciutats d’un estat de 46 milions d’habitants atropella un
ramat de xais en un tram de via única sense protecció. A quin continent creuen que ha passat?
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

Amb aquesta mena d’aval no haguessin 
aconseguit el contracte amb Aràbia
Saudita, però els deurien ensenyar les
magnífiques i deficitàries línies de l’AVE 
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ESTRELLA

ADIF
Principal responsable que l’estació de la Renfe de Manresa no esti-
gui en unes condicions equiparables a les infraestructures ferro-
viàries que hi ha en moltes altres ciutats catalanes i que deixa la
capital del Bages en clar desavantatge. 

ESTRELLAT

ELS BUROTS D’ARTÉS
Culminen els actes del centenari de la revolta.Artés ha plas-
mat en 6 plafons el llegat de l’alçament popular contra el caciquis-
me que va marcar la història del municipi fa un segle. D’aquesta
manera s’ha posat fi a un any d’activitats per recordar l’efemèride.
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