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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Després d’un número extraordinari en més d’un sentit, costa de 
reprendre la normalitat. Ens feia molta il·lusió inserir en País Petit 8 un 
monogràfic dedicat al comiat de Lluís Llach: era una manera de dir-li 
que nosaltres també l’estimem i que li estem agraïts per voler ser un 
país-petitenc més de la nostra minúscula tribu. 

Van ser 68 pàgines, quan la nostra idea de revista i el pressupost 
amb el qual ens movem no dóna per a gaire més de 50 i un tiratge de 
600 exemplars. Precisament per això i perquè suposàvem que hi hauria 
una sobredemanda d’aquell número, més aviat per part de seguidors 
d’en Lluís i generalment de fora de Verges, vam decidir de fer-ne una 
edició un xic més llarga i cobrar a un preu mínim els números sobrants. 
Un cop repartits gratuïtament, com sempre, els que eren destinats 
als vergelitans, es van posar a la venda aquests exemplars de més en 
algunes de les botigues del poble que hi van voler col·laborar desinte-
ressadament. Així no hem hagut de suportar tot el sobrecost de l’edició 
amb els ajustats pressupostos que tenim.

No s’hi val, però, a aturar-se, i comencem amb moltes ganes la nova 
revista. Tot primer ens feia un xic de por de no saber estar al nivell assolit 
en el número anterior i, malgrat tot, quan ens trobàvem en les primeres 
reunions, ja van començar a sortir temes i projectes engrescadors que 
ens han motivat i ens han fet avançar cap a la realitat que teniu avui 
entre les mans. Us en fem un tastet.

Ens arribava, d’entrada, un tema estrella: l’escultor més bo i més 
famós de tot el gòtic català, Antoni Canet, era de Verges! Ràpidament 
ens adonàrem que aquesta descoberta, gràcies a mossèn Miquel Pujol, 
de Castelló d’Empúries, eminent historiador de la catedral de l’Empordà, 
on precisament havia treballat el nostre escultor, no era una notícia més; 
ans al contrari, en faríem la notícia de portada i presentaríem el nostre 
il·lustre conciutadà desconegut en un article del mateix investigador 
que n’ha descobert la filiació.

També ens arribà la nova del vint-i-cinquè aniversari de la Coral Verge-
litana, una altra mostra de la fortalesa del voluntariat i l’associacionisme 
vergelità. País Petit no podia ni volia quedar-se al marge de les celebra-
cions, i vam creure que la millor manera de felicitar la nostra coral era 
dedicar-li les pàgines centrals de la revista i un pòster commemoratiu 
de la seva magnífica interpretació del Glòria de Vivaldi.

Ja fa mesos que rebem textos de diversos tipus per si poden ser 
publicats en la revista. Sovint són tan personals que es fa difícil de posar-
los en un índex que pretén ser d’interès general. Amb tot, hem cregut 
que tant d’interès i voluntat a col·laborar es podria canalitzar a través 
d’una secció nova que portarà per capçalera «El lector escriu». Pretén 
ser un espai semblant a les cartes al director d’un mitjà de comunicació 
qualsevol, malgrat que sense l’actualitat pròpia d’aquestes seccions. 

Finalment volem donar la benvinguda als nous companys que s’han 
incorporat al Consell de Redacció. Havíem arribat a un punt en què la 
manca de recursos humans, sens dubte, hauria posat en perill l’existèn-
cia de la revista. No es tractava de trobar gent que enviés articles per a 
ser publicats –afortunadament d’això n’anem ben servits–, sinó que el 
que ens feien falta eren redactors d’activitats i ressenyes i encarregats de 
seccions; gent que respongués més a un perfil de periodista que no pas 
de literat. Confiem en les persones que s’han ofert per cobrir els espais 
que han anat quedant vacants al llarg del recorregut de quatre anys que 
hem fet, i estem segurs que aquesta saba nova reviscolarà l’aventura 
de País Petit, la revista de Verges, la revista dels vergelitans.




