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E d i t o r i a l

P a í s

Diputació
de Girona

Amic lector,
Quan tinguis aquest número a les mans, potser t’adonaràs que ja fa sis 

anys que som puntuals a la cita amb tu. Durant aquest temps, s’han anat 
forjant dotze números de País Petit, que, encara que algú trobi molt ensu-
crats, són també admiració per a moltes poblacions tan grans com Verges 
o més i que se’l miren fins i tot amb una certa enveja.

Però dotze números donen també prou perspectiva per a fer balanç d’un 
projecte que s’iniciava el 2003 amb molta il·lusió i que ha anat passant per 
diferents etapes. Així, doncs, si rellegeixes el primer editorial i consultes el 
sumari dels les primeres vegades que vam acudir a la cita amb tu, convindràs 
que moltes coses han canviat i que des de llavors ha plogut molt. Conside-
rem, doncs, que és higiènic per a País Petit i per a nosaltres mateixos passar 
revista als objectius previstos fa tants mesos i a la realitat actual.

Un dels dubtes que teníem en aquells primers moments era si tindríem 
prou escrits per a omplir una revista cada sis mesos. La veritat és que fins 
i tot els més optimistes ens hem sorprès de la quantitat de col·laboracions 
que hem rebut; fins ha calgut dosificar, i de vegades frenar, les iniciatives en 
aquest sentit, perquè ens arriscàvem a fer una revista superior a seixanta 
planes, que és el màxim que considerem convenient.

La il·lusió que ens movia, però, era que País Petit fos una eina de diàleg 
i comunicació entre els vergelitans, i que les institucions i associacions de 
la vila hi trobessin un espai per a poder-se comunicar amb tothom d’una 
manera fàcil, efectiva i regular. Ara bé, aquesta ambició només s’ha acom-
plert en part. Algunes entitats que col·laboraven en els primers números es 
van donar de baixa ben aviat –algunes fins i tot a la francesa, com haureu 
pogut comprovar–; d’altres han anat acudint regularment a la cita després 
d’insistir-los molt, i finalment –també és just dir-ho– hi ha hagut qui ha cre-
gut en aquesta voluntat de servei i ha presentat regularment i puntualment 
els seus escrits. En resum, hi ha seriosos dubtes de poder-nos posar un 
aprovat en aquest tema.

El tercer punt sobre el qual calia fer balanç és el Consell de Redacció. 
Catorze persones formaven el primer, disset el segon, i ara tenim treballs 
per a ser quatre o cinc. La majoria dels companys ens han abandonat per 
imponderables que no tenen res a veure amb la voluntat de deixar la revis-
ta, però el més greu del cas és que no han tingut relleu. Els qui quedem 
hem convidat, públicament i privadament, força persones que crèiem i 
creiem vàlides per a la feina, però no hem aconseguit que ni una de sola 
es quedés a treballar amb nosaltres de manera constant. No és que ens 
faci mandra continuar els quatre o cinc que som, però no voldríem que 
País Petit deixés de ser la revista de Verges per a convertir-se en la revista 
d’aquest o d’aquell.

Tot això ens porta a la reflexió següent: El poble de Verges vol la revista País 
Petit? Les persones i entitats de Verges se la senten seva o la consideren 
aliena a elles? És normal i correcte que quatre o cinc persones dirigeixin els 
destins d’una revista que es defineix i es vol plural, democràtica i sensible 
a les diferents tendències de pensament? És just que en temps de crisi 
continuem fent una revista, pagada en part amb diners públics, si moltes 
de les entitats vergelitanes se n’han desvinculat i d’altres ho farien si no 
els atabaléssim dia sí dia també?

Ens agradaria que tu també ens ajudessis a fer les reflexions que ens hem 
proposat, com a lector particular o com a membre d’alguna de les entitats 
vergelitanes, i per això et demanem que ens escriguis a paispetit@gmail.com 
amb les teves opinions i suggeriments. Si no fas servir correu electrònic, ho 
pots fer per carta, que pots adreçar a l’Ajuntament o directament a algun dels 
membres del Consell de Redacció. Pensa que d’aquestes reflexions i les seves 
conseqüències dependrà que tinguis a les mans el número 13 o no.

Finalment, estimat lector, tant si ens tornem a trobar com si no, gràcies 
per haver estat fidel a la cita amb País Petit.




