EDITORIALS
SANTPEREI
SANTPAU

IDEES,OPINIONS,
COMENTARIS I CONSELLS
una escapatòria per a instal.lar.se en
Fou Goetthe qui va escriure que
"pensar és relativament fàcil, obrar ja la confortable butaca del no fer rés,
és més difícil,però obrar conforme al per a criticar.ho tot.
Evidentment el qui no fa rés, mai
. que hom pensa, és obra de genis".
Dones bé, a la nostra Ciutat és s'equivoca.
El que resulta clar és que el que
molt corrent topar.se amb els que
no fà rés, hauría de tenir almenys,
ténen grans i lluminoses idees, amb
l'honestetat de no criticar als que fán,
els que ténen un abundós ventall
treballen i assumeixen el risc
d'opinions, capaç de deixar muts de
sorpresa als seus interlocutors, així d'equivocar.se.
I aquesta és la carència més greu
cm amb els que "aporten" el seu
de
la nostra Ciutat, L'absència de
comentari quasi sempre enrunador i
ciutadans
compromesos, que assufinalment amb els que regalen a mans
meixin
el
risc
d'equivocar.se, trebacurulles consells sobre qué es el que
llant per Balaguer.
s'hauría de fer.
La elemental manera de que la
Una Ciutat com la nostra, amb
Ciutat vagi endavant, és que avencin
aquesta munió de veins preocupats,
els seus ciutadans.
hauría hagut d'assolir ja, un grau de
La persona estàtica i aturada, no
perfeccionament de difícil superacorre
cap risc, El risc comença quan
ció.
hom
camina,
perque per avançar cal
I tots sabem que dissortadament
tenir
sempre
un
peu enlaire i això és
no es pas així.
un
risc
constant.
Qué passa?
Caminar, comprometre's, assumir
Dones que del dit al fet, hi ha un
responsabilitats ciutadanes, és el
gran tret.
remei per a que Balaguer assoleixi la
Sobren idees, opinions, comeni.lusió i l'entisiasme que ara li falten
taris i consells. Falten braços entusper a recuperar. se, per a retrobar.se.
siastes que converteixin algunes
idees en realitats, opinions en obres,
comentaris en positiu recolzament
als que treballen i sobre tot i per
damunt de tot, els consells hauríen
de convertir.se en ajuts tangibles o
quelcom més que paraules amables
que amaguen o preténen justificar

Abans, quan el ritme de l'any, el
portava més el Santoral que el calendari,
la diada de Sant Pere i Sant Pau era festa
grossa.
No cal dir que era día ele precepte,
d'aquells que hom no sols no treballava
síno que es pensava més en Deu que el
altres elies.
Avui hem inventat una sèrie ele festivitats laiques, que han aconsellat a l'autoritat civil, amb certa cornplicitat sil 11ciosa elela]erarquíaEclesiàstica, el sub tituirels eliesdel Senyor, per uns díes que
no són de Deu i quasi quasi ni dels
hornes.
I no obstant, quan hom pensa en el
que féren els Sants per a que els home
fòssin més humans, e dol de l'oblit en
que es ténen els prirners benefactors de
l'hurnanítatl

Vista la cosa només a nivell terrenal,
heu pensat alguna vegada en l'epopeia
grandiosa de l'evangelització elel món
antic per Sant Pere i Sant Pau, amb els
cristians del seu temps?
Es clar que les seves activitats no
poden enfocar.se des d'un punt ele vista
humà. No sols no ténen explicació, sino
ni tant sols sentit, quan s'oblida el caràcter sobrenatural de la seva prèdica i la
seva obra.
El món viu pendent del calenelari.
Nosaltres pensern que li convinelría rnés
pensar en el santoral. Per això hem volgut recordar als sants Pere i Pau, apòstols.
Que ells preguin per nosaltres davant Deu Pare, Deu Fill i Deu Esperit
Sant.
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