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Futbol
L’AHIR, l’AVUI I EL DEMÀ DEL FUTBOL A VERGES
Com en tantes coses a la vida, en futbol també és
important saber-se adaptar a les circumstàncies.
Qui tingui una certa edat i suficient memòria podrà
recordar el camp de futbol allà on ara hi ha l’escola,
amb un terreny de joc que no tenia res a veure amb
el d’avui. Li vindran al cap les persones que al llarg
de molts anys varen defensar els colors del poble per
tota la comarca, moltes vegades com si els hi anés
la vida; podrà pensar en les pilotes que llavors hi havia –si plovia i la pilota t’anava a la cara, la sensació
era perdurable–; sentirà l’ambient que hi regnava,
incloent-hi els inevitables comentaris al pobre àrbitre
de torn i els partits inacabats; recordarà gratament
les grans figures –moltes vegades amb projeccions
malauradament frustrades–, i tantes i tantes altres
anècdotes que donarien per a molt.
El futbol era dels pocs esbarjos que hi havia; no li
calia competir amb altres esports i la transcendència
social que tenia era molt remarcable. Quantes coneixences i relacions provenien del futbol!
A mesura que varen anar passant els anys, i com
que tot evoluciona, es va poder fer també futbol
base. N’hi havia des dels caganius fins als grans,
passant per alevins, infantils i juvenils. En aquella
època, si volies fer esport i eres noi, no tenies gaires
alternatives. Pràcticament la totalitat dels jugadors
del futbol de base eren del poble o hi tenien alguna
relació directa, normalment per l’escola.
Avui el jovent pot triar entre molts esports, i això
provoca que per a fer els equips s’hagi de recórrer als
pobles del voltant. En aquest sentit, és interessant
la tasca que s’està duent a terme des del CF Base
l’Empordanet, i creiem que el futur del futbol al nostre
poble no pot deslligar-se d’aquesta iniciativa.
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Què vol dir tot això? Que abans era millor? Que el
futbol de poble ha anat a menys? Que es presenta
un futur massa magre? Volem pensar que no; simplement que amb el temps tot evoluciona, que les
circumstàncies canvien i que ens hi hem de saber
adaptar.
Estem orgullosos de mantenir viu el futbol al nostre
poble, de poder-hi integrar gent d’altres zones, de
fer-los veure i viure els nostres costums, les nostres
aficions i la nostra manera de ser, i fins i tot que en
participin. El futbol no és tan sols futbol; pensem que
si a Veges fos només això, futbol, ja faria anys que
potser no n’hi hauria. Sempre agrairem haver conegut tanta i tanta gent de tants i tants llocs gràcies al
futbol. Volem continuar gaudint dels diumenges a la
tarda veient el nostre futbol i mantenint el caliu que
hi ha amb tots els qui avui formen part del CF Verges:
jugadors, junta, socis, aficionats i col·laboradors de
tota mena.
Ens agrada ser d’un poble on els jugadors vénen de
manera altruista, i tenim ganes de continuar treballant
pel futbol, de continuar divertint-nos treballant pel
futbol, i com més gent ho comparteixi amb nosaltres,
millor. I, si les coses continuen canviant, mirarem
d’adaptar-nos-hi i anar evolucionant, com toca, amb
els nostres errors i els nostres encerts. I tot això,
sense deixar mai d’agrair el que ha fet tota la gent
que ha passat pel nostre club.
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