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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Les primeres editorials de PAÍS PETIT presentaven un projecte de re-
vista local engrescador i convidaven a la participació dels vergelitans, 
i molts, de manera il·lusionada, van voler ser-ne partícips. Només cal 
mirar els noms dels consells de redacció dels primers números i el to 
dels escrits per a adonar-se que les ganes de tirar endavant no trobarien 
entrebancs ni aturador.

Han passat tres anys i el to general ha canviat. Si mireu el Consell de 
Redacció actual, veureu que aquella opulència s’ha tornat migradesa. 
Quedem pocs per a fer avançar el carro, i, tot i que de ganes ens en 
sobren, no sabem pas si tindrem forces suficients per a mantenir els 
nivells assolits en els números anteriors.

El problema, però, no radica tant en els qui han plegat com en els qui no 
han pres el relleu. Alguns companys ens han deixat per sempre; d’altres 
potser tornaran i d’alguns no sabem ni tan sols en quina situació estan, 
però el cas és que a cada bugada perdem un llençol i no hi ha saba nova 
per a prendre el relleu dels qui se’n van.

També voldríem fer extensiva aquesta reflexió a les entitats del poble i 
als col·laboradors ocasionals. En els primers números tothom saludava 
l’aparició de PAÍS PETIT i totes les entitats veien amb bons ulls l’espai 
que la publicació els facilitava per a comunicar-se amb els veïns. Ara, 
però, costa de trobar algú que vulgui fer l’escrit de segons quines enti-
tats o associacions, i aquesta falta de ganes es nota, per descomptat, 
en la qualitat dels textos.

Si volem una revista, ens l’haurem de treballar entre tots; en el cas 
contrari, ens morirem d’èxit, però ens morirem. És un goig passar pel 
poble a repartir la revista i veure com la gent ja l’està esperant. Són 
molt estimulants els comentaris dels veïns sobre la seva qualitat; però, 
si continuem pel mateix camí, ens espera un temps de vaques magres 
que ningú no desitja.

No cal prendre aquestes reflexions en to de crítica. Estem contents 
d’haver treballat braç a braç amb tots els qui avui no hi són, i agraïm el 
seu esforç i la seva companyonia. Potser alguns tornaran quan la vida 
els sigui més favorable; d’altres, lamentablement, ja no ho faran, però 
tots han estat importants i a tots els trobem a faltar.

I, posats a agrair, voldríem expressar especialment el nostre afecte per 
Salvador Vega, que ha exercit durant aquests tres anys de coordinador 
del Consell de Redacció; una persona incansable, amb una gran capa-
citat d’assumir reptes i molta mà esquerra per a conduir el vaixell a bon 
port. Sense ell, PAÍS PETIT no hauria volat tan alt, i és bo que se sàpiga, 
encara que no ens perdonarà mai aquestes lloances.

Finalment, voldríem agrair l’esforç de tots els col·laboradors en el 
reconeixement de la feina d’un d’ells que se n’ha anat del poble i segu-
rament ens deixarà sense la seva col·laboració habitual: Josep Triadú, 
metge de Verges, però, per sobre de tot, un amic i una mà oberta per 
a tot el que calgués. 

Gràcies, doncs, a tots els qui heu estat en aquest projecte comú i ben-
vinguts també tots els qui us hi vulgueu afegir.


