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Editorial

Fa deu anys que País Petit ha acudit puntualment, dues vegades l’any, a la cita amb tots els vergeli-

tans. En el seu format de revista clàssica, en paper, per als qui viuen a la nostra vila, i en format 

electrònic per als més familiaritzats amb la informàtica, especialment per als vergelitans que viuen 

lluny de nosaltres. 

Una efemèride com aquesta és motiu de satisfacció, però també és una oportunitat per 
al balanç, la reflexió i els projectes de futur. 

Fer balanç ho hem fet tot sovint des d’aquestes pàgines mateix, perquè creiem que és 
bo escoltar i valorar les opinions que ens arriben, i és imprescindible l’autocontrol per a no 
desviar-nos gaire dels objectius de la revista. Sabem que no farem content a tothom, però 
això no ens ha de desanimar si els vergelitans, majoritàriament, ens reben amb il·lusió.

El futur, però, és tota una altra cosa. Aquella empenta de fa deu anys s’ha canviat per 
una visió més realista de la situació. Sabem que la continuïtat i la qualitat de País Petit 
depèn de molts factors aliens al Consell de Redacció i que, per tant, en l’actual situació de 
crisi, ens haurem d’anar plantejant els objectius a més curt termini. Certament, la paràlisi 
econòmica del país ens planteja dubtes constants sobre la supervivència del projecte i 
sobre si serà possible mantenir els balanços dins d’una línia assumible sense que variïn les 
condicions actuals per als lectors. De moment sembla que sí, i amb aquesta perspectiva 
continuem treballant.

Passat el Dijous Sant, circulava pel poble el rumor que País Petit tancava portes. Des 
d’aquí ho volem desmentit del tot. Mai no ens hem plantejat de plegar, i si algun dia ho 
hem de fer, no serà pas a la francesa, sinó que abans intentarem buscar solucions perquè 
això no passi i en sereu informats puntualment. 

El camí, però, passa també per la implicació de gent nova en el futur de la revista. Ens 
hem acostumat a ser pocs i podem continuar així indefinidament; ara bé, la feina es pot 
convertir en una rutina i el resultat final segur que se’n ressentirà. Els qui som al Consell de 
Redacció passem tots dels quaranta, i alguns en tenim molts més. La nostra percepció de 
la realitat ciutadana, que transmetem en la revista, probablement no és la mateixa que la 
dels joves de vint o trenta anys; però no ens podem atribuir aquesta culpa, i menys quan 
les repetides convidades a integrar joves a la redacció han quedat en no res. 

Sabem que és possible redirigir la nau, i amb aquest esperit continuarem navegant, amb 
l’esperança que algun dia a País Petit hi hagi el miracle que ja s’ha produït a la Processó 
i que faci possible que les generacions que tenim al darrere garanteixin una llarga i nova 
vida al projecte.


