
Fútbol e cultura

Algunhas persoas consideran a cultura e o deporte como algo antitético e nós cremos que ese suposto 
antagonismo reside máis no pensamento deses individuos que na realidade. Cinguíndonos ao fútbol, este 
número é unha mostra de que algunhas das mellores mentes deste país, os homenaxeados no Día das 
Letras Galegas, non foron, nin moito menos, contrarios a este deporte. Algunha que outra cabezada ao 
balón deberon dar Celso Emilio Ferreiro, Carlos Casares e Luís Pimentel nos equipos en que militaron. Con 
moito gusto deberon ver desenvolverse aos futbolistas Antón Losada Diéguez, no cargo de presidente do 
Eiriña, e Valentín Paz Andrade, exercendo de secretario no Pontevedra Athletic. As caricaturas de xogadores 
realizadas por Castelao amosan que foi un espectador interesado nesta práctica deportiva. Pola súa banda, 
Manuel María deixou unhas estrofas para a posteridade no himno do Lemos monfortino. Todos eles, próceres 
do noso país, vían con bos ollos a práctica deste xogo.

Como dato curioso salientamos que a Villar Ponte non lle gustaba o futbolismo que había na sociedade, mais 
o seu fillo Chao foi un destacado xogador do Deportivo. Hai poucas mulleres que acadasen o recoñecemento 
do Día das Letras e por cuestións de idade resulta complicado achar algunha que tivese ligazón futboleira, 
pero si demos cun equipo feminino en Ourense que leva con orgullo o nome de Rosalía para honrar a nosa 
insigne escritora.

Dixemos dende o primeiro día que o apartado cultural ía ser de grande importancia nesta publicación e 
este número é unha mostra máis do noso compromiso. É unha mágoa que haxa institucións que non lle dean 
valor a este tipo de traballos que realizamos e agradecemos a aquelas que nos apoian con publicidade, así 
como ás empresas privadas que decidiron contar con nós para anunciarse.  

O que foi tema de portada, baixo o título O meu ídolo futbolístico, vai ser agora unha sección fixa en que os 
literatos nos acheguen a figura dun  xogador que os engaiolase e, claro, Diego Armando Maradona, falecido o 
pasado mes de novembro, non deixou indeferente aos amantes do fútbol e a súa pegada dá para facer moita 
literatura.
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Texto: Redacción

Celso Emilio xogaba pola 
banda dereita

Da ligazón do insigne poeta co fútbol só queda a imaxe 
que vemos abaixo, na que se constata a súa participa-
ción como futbolista do Sporting Celanova.  
Na fotografía aparece de pé, ocupando o terceiro lugar 
pola esquerda. Disque a posición na que se desenvolvía 
no campo era a de extremo dereito.
Na seguinte páxina publicamos un relato humorístico 
do celanovés pertencente a un libro editado por Xerais, 
titulado Semblanzas, crónicas e artigos, que recolle es-
critos do poeta realizados para o xornal Faro de Vigo ao 
longo de trinta anos. Os lectores do diario puideron ler o 
texto o 15 de xuño de 1964. Orixinalmente estaba escrito 
en castelán, mais fixemos a adaptación á nosa lingua. //     

Celso Emilio Ferreiro (Celanova, 1912–Vigo, 1979).
Foille dedicado o Día das Letras Galegas de 1989.
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celso emilio ferreiro

Texto: Celso Emilio Ferreiro
Agradecemos á editorial Xerais a cesión dos dereitos para reproducirmos este texto

O Rachapedras foot-ball club  

Entre os precursores do deporte futbolístico español, 
cómpre citarmos, por imperativo histórico, o “Racha-
pedras foot-ball club”. Un equipo, daquela chamábanlle 
team, composto por uns homes de pelo en rostro: dous 
barbudos, oito bigotudos e dous rasurados. En total, 
once fenómenos que, como adoitaban dicir os cronistas 
da época, saltaban ao campo “famentos de coiro”, pois 
practicaban a técnica do paso de carga: alí onde caía 
o balón, ían todos os equipiers, agás o porteiro, que 
ficaba á expectativa por se acaso…

O equipo triunfaba constantemente por esmaga-
mento físico dos seus adversarios, aos que non lles daba 
tempo nin de respirar, xa que as súas galopadas en tro-
pel non cesaban durante os noventa minutos do match. 
Corrían en pelotón compacto, a trote burricán, e as súas 
pisadas rotundas e ruidosas levantaban faíscas sobre 
as abondosas pedras do chan; e de aí víñalle o nome. 

Máis que un equipo de mozos deportistas e angló-
filos, o Rachapedras, posto en acción, semellaba unha 
manda de búfalos correndo e arfando sobre un pedregal 
que, ademais, estaba moi lonxe de ser chan coma a 
palma da man. O árbitro, que era nativo e partidario, 
cando botaba ao aire a moeda para elixir a cara ou cruz 
o terreo de cada un dos contendentes, amañábase gua-
pamente para sacar cruz ou cara, segundo lle conviña. 
E por iso o seu equipo comezaba os encontros axudado 
pola vantaxe do plano inclinado que lle permitía para-

petarse na parte alta do campo, de moi difícil acceso 
para os inimigos e de moi boas condicións para invadir 
o predio contrario, que sempre foi máis doado correr 
cara a abaixo que cara a arriba, segundo recoñece aquel 
refrán que di: “Las cuestas arriba las sube mi mulo, que 
las cuestas abajo yo me las subo”.

Deixando a un lado a técnica do paso de carga, tan 
eficaz, e prescindido da vantaxe tan favorable do plano 
inclinado, o Rachapedras para triunfar tiña da súa parte 
outro factor decisivo: os seareiros locais e de parroquias 
lindeiras que non só os animaban cos seus berros de 
guerra e cos seus alaridos de entusiasmo, senón que se 
ao caso viña —e viña por desgraza moitas veces— sa-
bía arrebolar, con rara e unánime puntería, coiazos de 
distintos calibres sobre as sufridas costas dos rivais do 
momento que, ao recibiren a primeira descarga de aviso, 
freaban axiña os seus impulsos de gañar e resignában-
se á derrota. O Rachapedras desapareceu un día como 
agrupación balompédica ao desaparecer, por morte sú-
bita, o mecenas que sufragaba os gastos de material 
deportivo, únicos que o equipo devindicaba: camisolas, 
botas, balóns e boma de aire para inflalos. Non había 
soldos, primas, nin demais emolumentos actuais. Non 
había desprazamentos, pois o Rachapedras xogaba sem-
pre no seu campo e con árbitro propio. O famoso equipo 
morreu invito e na palestra onde tanta gloria colleitaran 
noutrora, apáñanse agora viles hortalizas. //
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Carlos Casares (Ourense, 1941–Vigo, 2002)
Día das Letras Galegas no ano 2017.

Carlos Casares e o fútbol 
en Xinzo de Limia

Texto e fotografía: Edelmiro Martínez Cerredelo
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CARLOS CASARES

Aínda que de seguro se xogaba xa ao fútbol anterior-
mente, sen organización ningunha, a historia oficial 
deste deporte en Xinzo de Limia nace dunha conversa 
de taberna entre amigos nos primeiros días do mes 
de xuño de 1919: a fundación da Sociedad Deportiva 
Antela F.C., que deu vida e puxanza ao primeiro equipo 
do Antela. Entón os afeccionados ao fútbol aumentaron 
de tal forma que non había domingo que non se xoga-
sen partidos entre este e outros equipos da provincia. 
Homes, mulleres e nenos asistían en gran número e 
con moita paixón aos encontros. O primeiro campo de 
xogo estaba situado no Toural, con chan de terra, que 
se utilizou ata que se adaptou outro novo, en 1936, o 
campo da Seara. Aquí é onde Carlos escribiu as súas 
mellores páxinas como futbolista do equipo local.

Carlos cando viña de vacacións do Seminario, onde 
se xogaba moito e ben ao fútbol, ademais de xogos 
infantís tamén nos organizaba aos nenos do seu ba-
rrio os partidos que disputabamos con equipos forma-
dos por un grupo de rapaces no que tamén estaba o 
seu irmán Xabier. Non podía faltar a pelota de trapo, 
todo un clásico, para xogar ao fútbol; outras veces era 
unha pelota de goma que recibía como regalo algún 
afortunado cando lle mercaban uns zapatos da marca 
Gorila. Xogabamos en prazas, rúas e no verán —cando 
secaba— na Ladeira que tiña herba. O lugar de xogo 
principal era a estrada xeral diante da súa casa. Tiña 
o inconveniente de que, de cando en vez, había que 
parar, pois pasaba algún vehículo. Eran tan poucos 
que case sabiamos as horas nas que circulaban. Polo 
serán non era doado xogar, posto que eran moitos os 
camións que, cargados con caixas de peixe, pasaban 
a toda velocidade camiño dos mercados de Castela. 
Tamén tiñamos que velarnos dos gardas municipais, 
especialmente do famoso Saturnino Bolaño, o Sarillo 
—o terror dos nenos— que gozaba amolándonos o par-
tido, embarcando a pelota nun tellado ou quedándose 
con ela. A súa especialidade, cando fuxiamos da súa 
presenza, era lanzar a porra para que se nos enredase 
nas pernas e afociñarmos no chan.

Eran xogos de rapaces que, posteriormente, Carlos, 
con data 21 de agosto de 1995, lembra e publica no 
seu artigo “Unha biografía”, onde comenta: […] Agora 
acórdome, por exemplo, que cando os rapaces estába-
mos xogando ao fútbol na estrada de Madrid, pola que 
transitaba un camión só de cando en vez, este home 
facíanos rabiar, pois sempre que pasaba por alí, dáballe 
un punteirazo á pelota para mandala ás quimbambas.

Sobre a súa afección ao fútbol escribe o seu irmán 
Xabier no artigo “A Infancia de Carlos” na revista de 
Mondoñedo Amencer (n.º 234 de abril de 2017): A Car-
los gustáballe xogar ao fútbol; era moi habilidoso no 
manexo da pelota. Os compañeiros chamábanlle Kuba-
lita, alcume futbolístico que non lle desagradaba, xa 
que tiña unha grande admiración polo famoso xogador 
do F.C. Barcelona. Xa de mozo, xogou no Antela F.C., o 
equipo da vila.

Carlos mencionou en varios artigos d’A marxe a 
súa afección ao fútbol e a súa participación como xo-
gador do Antela F.C. na súa mocidade. Temos varios 
exemplos. Un deles é o artigo publicado o día 31 de 
maio de 1994, titulado “Fútbol e literatura”. O venres 
pasado estiven en Xinzo de Limia, falándolles aos alum-
nos dun colexio. Gustoume recordar que me atopaba 
sobre o chan do antigo Campo da Seara, onde xoguei 
tantos partidos de fútbol co Antela, o equipo da miña 
vila, para o cal metín algúns goles en partidos de moita 
paixón e bastantes nervios. Quen non coñeza o pracer 
de provocar unha explosión de alegría desbordada no 
público cun remate afortunado, está privado de emo-
cións que resultan difíciles de sentir en ningunha outra 
circunstancia. 

No artigo “Fotos”, publicado o día 13 de outubro de 
2000, comenta: O venres pola noite, nun acto literario, 
atopeime cun vello amigo que me fixo entrega dun re-
galo: un sobre con dúas fotografías dentro. Abrino e alí 
estaba eu co equipo de fútbol da miña vila, o Antela, 
nesa instantánea característica na que os xogadores 
aparecen colocados en dúas filas: atrás e postos de 
pé, o porteiro cos tres defensas e aqueles outros dous 

 O escritor Carlos Casares practicou o fútbol nos seus anos mozos. Defendeu as cores da 
escuadra do Colexio Santa Mariña, a escola na que estudou, e tamén xogou no Antela F.C., 
o equipo da súa terra de adopción. Nalgún dos seus artigos publicados na prensa deixou 
constancia do seu interese por este deporte. 
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que entón se chamaban medios, e diante, agachados, 
os cinco dianteiros. Nunha das fotos aparezo eu cunha 
abundante melena, cousa que non recordo, e situado 
nunha posición que non era a miña. Tiña dezaoito anos. 
Na outra, estou agachado, pero levo unha camiseta 
distinta dos demais, o cal quere dicir que non xoguei, 
polo menos ao principio. Pola data que figura no dorso, 
estaba a punto de cumprir os vinte.

O día 28 de outubro de 2000 publica o artigo “No 
Bar”, no que lembra una anécdota dunha disputa entre 
afeccionados: Eu recordo unha vez, nunha vila de Ou-
rense que non vou citar aquí para que ninguén se sinta 
ofendido, que aos xogadores do Antela F. C., de Xinzo 
de Limia, nos tiraron de todo: pedras, paus, un zapato, 
bólas de aceiro e ata unha navalla aberta de dimensións 
considerables. En contrapartida, cando eles viñeron a 
Xinzo, o Queixo, o Cuco, o Carrolas e dous ou tres máis 
saíron ao medio do campo dispostos a vingar a ofensa 
recibida. A cousa rematou a centos de labazadas...

Son moitos os que algunha vez cuestionaron a 
súa afección ao fútbol e discutiron a súa participación 
como xogador do Antela F.C. Afortunadamente tamén 
son moitas e variadas as fotos daqueles anos nos 
que podemos velo militando no equipo da vila e no 
do Colexio Santa Mariña, onde estudaba. Tamén hai 
constancia oral e gráfica da súa pertenza á currobla 
barcelonista de Xinzo. //

 Carlos Casares aparece de crequenas, o primeiro pola dereita, nas 

dúas imaxes de xogadores do Antela e tamén o vemos golpeando 

un balón. As tres fotografías foron tomadas en 1960. 
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Antón Villar Ponte (Viveiro, 1881–A Coruña, 1936).
Dedicóuselle o Día Das Letras Galegas no ano 1977.  

Antón Villar Ponte 
refuga do fútbol

Antón Villar Ponte visto por Luís Seoane

Texto: Redacción
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ANTÓN VILLAR PONTE

Para elaborarmos este texto o estudoso Emilio Ínsua 
forneceunos de variadas declaracións do intelectual 
relacionadas co fútbol. Villar Ponte tivo unha sección 
no Correo Gallego chamada "Apostillas estivales". Na 
primeira colaboración, datada o 6 de agosto de 1921, 
titulada El sport por el sport, arremeteu contra quen 
practicaba deporte: "España necesita pensadores, no 
pollitos elegantes; de caer en alguna exageración -ad-
vierte un autorizado cronista- vale más estudiar dema-
siado que jugar al polo, al foot ball o al tennis todo el 
día. El estudioso que se mata trabajando se perjudica 
a sí mismo pero deja a los demás una obra útil. El que 
adquiere buenos músculos y no se preocupa de otra 
cosa más que de ganar campeonatos, nunca pasará, en 
su vida, de parásito”.

O 28 de maio de 1924 publica un artigo no xornal 
Galicia que lle serve para ironizar sobre unha derrota da 
selección española fronte á italiana: "Claro está que el 
honor colectivo de un pueblo no puede estar ni a merced 
de los pies de un once de fútbol, ni a merced de la agili-
dad de un esgrimista o de un jugador de billar. Cosa que 
deben tener muy en cuenta celtistas y deportistas [sic], 
empeñados en resucitar entre La Coruña y Vigo aquellas 
luchas aldeanas de parroquia contra parroquia, que eran 
menos bárbaras que estas urbanas".

A crecente preeminencia outorgada nas páxinas 
da prensa española á información deportiva, nomea-
damente á futbolística, levará o noso autor a advertir 
con indisimulado enfado: "Nosotros aconsejamos a 
todos los que quieran encontrar un eco de opinión 
considerable que escriban sobre temas futbolísticos. 
Esto es casi lo único que no se pierde en el vacío. 
Lo demás se pierde por completo, o punto menos. Si 
habláis de libertad, como si hablárais de la luna. Si 

habláis de las carnes, de la pesca, de cualquier otro 
problema de verdadero interés regional, muy pocos 
serán los que os entiendan. Pero, de fútbol…". Este 
escrito do viveirense foi publicado no xornal Galicia 
en 1925. 

O localismo era unha teima do escritor e en varios 
textos menciona o dano que fai o fútbol a ese mal endé-
mico do país. Preocupábao o futbolismo imperante na 
sociedade. "El fútbol, como entretenimiento de escolares 
y muchachos trabajadores, como medio vigorizante de 
los músculos de la juventud (según se entiende y se 
practica en Inglaterra y otros países que rinden culto 
serio al desenvolvimiento físico de los ciudadanos) nos 
parece excelente cosa. Pero cuando resulta, como aquí 
ocurre, modo de fomentar la ineducación y el apasiona-
miento, entonces tenemos que mirarlo con recelo. En-
tonces, no ya el fútbol, sino la mayoría de los cronistas 
futbolísticos (y éstos aún más que aquél) se nos antojan 
perniciosos para la buena marcha de la República. Bas-
tantes de tales cronistas son los más culpables de los 
odios que se destacan entre unos y otros pueblos, desde 
que el balompié está en auge".

Villar Ponte escribe un traballo na sección "Pre-
textos cotidianos", do xornal  El Pueblo Gallego (25 de 
outubro de 1930), para insistir no absurdo da vivencia 
fanática no eido deportivo. Para el era un síntoma máis 
da incultura xeral que aínda hexemonizaba na socieda-
de. "Once profesionales del arte de darle patadas y ca-
bezadas a una pelota, que hoy están al servicio de este 
pueblo y mañana a la del otro (si el otro les paga más) 
sufriendo generalmente hipertrofia de los músculos a 
costa de la atrofia del cerebro". 

Tamén soubo gozar do que significou unha vitoria 
futbolística, cando en maio de 1932 o Deportivo vence 
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ao Real Madrid en Chamartín. Ese triunfo foi ben festexa-
do pola comunidade galega e os xogadores chegaron en 
autobús á sede do Lar Gallego para confraternizar cos 
seareiros. Villar Ponte puido estar presente nese xúbilo 
dos afeccionados ao atoparse en Madrid exercendo como 
deputado da ORGA nas Cortes e publica o artigo "Una jor-
nada galleguista" en El Pueblo Gallego, no cal reflexiona 
sobre o vivido: "Esta jornada debe hacernos meditar a 
todos. Porque, como en el fútbol, Galicia podrá obtener 
victorias en otros órdenes de la actividad regional si la fé 
y el entusiasmo de sus hijos no decae".

Algún xornal galego aludiría a este artigo pregun-
tándose, talvez con intención un tanto envelenada, se 
tería vivido coa mesma intensidade un encontro seme-
llante entre Celta e Barcelona. A resposta do viveirense 
deixou moi clara a súa posición ao respecto: "Allí donde 

vea exaltado un valor gallego, sin tener en cuenta para 
nada membretes municipales ni provinciales, tendré 
mi aplauso pronto al servicio del mismo.Y si he visto 
con satisfacción los esfuerzos del Deportivo por llegar 
a finalista ¿cómo no había de ver con idéntica satisfac-
ción los esfuerzos del Celta? Yo no puedo ser sospe-
choso en este aspecto, pues mi odio a los localismos 
suicidas llega a tal extremo de rigurosidad que hoy 
quiero confesaros una cosa que no he dicho nunca 
hasta ahora; que jamás fuí a un partido entre el Celta 
y el Deportivo por no sufrir con ciertos comentarios 
de ciertas gentes (...) De modo que sin ser un gran 
aficionado al fútbol soy su simpatizante  sincero. Pero 
siempre acérrimo enemigo de que se le tome como 
bandera para pugnas odiosas y mezquinas entre pue-
blos hermanos". //

Antón Villar Ponte visto por Castelao
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Texto: Luís Timiraos

Antonio Villar Chao é fillo de Antón Villar Ponte. 

No nome do pai

Cinco meses despois de nacer o seu fillo, Antón Villar Ponte publicaba no Correo Gallego 
unha reflexión crítica sobre o deporte e os deportistas recollida neste mesmo número. Nese 
momento, o político e intelectual viveirense non podía imaxinar que aquelas palabras se 
lle ían volver na contra uns anos máis tarde. Xusto cando Antonio Villar Chao (A Coruña, 
26-3-1921) comezou a pegarlle patadas á pelota no Olímpico de Viveiro e no Unión Sportiva 
de Santa Lucía. Villar Ponte quería que Tonecho, como se lle coñecía familiarmente, 
estudase. De feito, comezou a carreira de Medicina, pero as repentinas mortes da nai, a 
política Micaela Chao Maciñeira, con 36 anos, e do pai, con 55, fixeron que se decantase 
definitivamente polo fútbol para contar, deste xeito, cuns ingresos económicos, dadas as 
dificultades que tiñan na ditadura os descendentes dos represaliados.
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O 
talento do rapaz esperta o interese do De-
portivo, que o incorpora ás súas filas en 
1939 nunha tempada na que os coruñeses 
se fixan como obxectivo o ascenso a Pri-
meira División. Chao debuta na terceira 

xornada ante o Salamanca (9-0) e marca o último gol 
do encontro.

Pepe Guillín (A Coruña, 26/9/1931), ex-directivo do 
Español de Santa Lucía e do Deportivo foi testemuña da 
súa aparición e posterior evolución como futbolista de 
primeiro nivel. “Foi un xogador distinto, tanto polo seu 
estilo no campo como polo seu comportamento fóra 
del. Era unha persoa culta, cunha educación exquisita 
que logo trasladaba ao terreo de xogo, onde destacaba 
pola súa rapidez, habilidade e remate”.

Situado na banda esquerda, vai asentándose na 
titularidade ao carón de Chacho, a principal estrela de-
portivista da época. Remata a campaña con 20 parti-
dos e tres goles entre Liga, Copa e a fase de ascenso, 
na que perden ante o Celta no encontro decisivo. Luís 
Suárez lembra “escoitar na casa, por boca dos meus 
irmáns, relatos das xogadas de Chacho e de Chao que 
me impresionaron. E malia que aínda era un neno, re-
cordo oír falar da dianteira ‘CH’ como a mellor de Gali-
cia: Chicha, Machicha, Chas, Chacho e Chao”. 

O extremo consegue resarcirse ao ano seguinte 
cando logra o ansiado ascenso grazas, en gran medida, 
á súa achega, ao marcar quince goles en vinte partidos 
da Liga e tres máis na Promoción, que culmina co as-
censo ante o Murcia poucos días despois de cumprir 
os vinte anos.

Estrea en Primeira 

A estrea de Chao na máxima categoría ten lugar en 
Balaídos, onde o Deportivo perde ante o Celta por 2-1. 
Nove xornadas despois marca o seu primeiro tanto 
no empate ante o Oviedo en Buenavista. A súa actua-
ción estelar desa tempada prodúcese no encontro da 
segunda volta ante o conxunto celeste. Os coruñeses 
vencen por catro a cero e asina dous goles en dous 
minutos. Precisamente, os vigueses serían unha das 
súas vítimas favoritas ao longo da súa carreira (4 go-
les en 14 partidos). Os herculinos rematan a Liga nun-
ha brillante cuarta posición, a cinco puntos do Real 
Madrid e do Atlético Aviación e a doce do campión 
Valencia.Chao permaneceu no Deportivo durante dez 
tempadas, nas que disputou 220 partidos e logrou 68 
goles, moitos deles decisivos, como os dous que lle 
deron a vitoria ante o Atlético (daquela chamábase 
así) en San Mamés en decembro de 1942. Repetiría 
nas campañas seguintes ata facerlles cinco en nove 
partidos, que o converteron no inimigo público núme-
ro un dos bilbaínos.

Malia non ser un artilleiro, dada a súa escorada po-
sición no campo, medraba nos partidos grandes. Como 
ante o Real Madrid, ao que lle marcou dous goles nas 
tres primeiras tempadas. Sumou tres ascensos (1941, 
1946 e 1948), sufriu dous descensos (1945 e 1947) e 
marchou do Deportivo cunha actuación para a lembran-
za ao lograr unha tripla ao Tarragona na derradeira xor-
nada, na que logrou o seu mellor rexistro en Primeira 
con dez goles en vinte e un partidos.

Un dos futbolistas chamado a substituílo foi Antonio 
Bouza (Carballo, 3/8/1935), extremo esquerdo coma el e 
que, con dezanove anos, debutou no Deportivo en Pri-
meira nun partido ante As Palmas. “Sempre nos compa-
raron e o certo é que tiñamos certas semellanzas. Chao 
era un adiantado ao seu tempo, cun estilo modernista, 
moi distinto do que se practicaba. Poderiamos definilo 
coma un artista, coma un xogador moi fino, aínda que 
fisicamente feble para unha época na que ese tipo de 
futbolistas acababan voando polos aires ante defensas 
sen escrúpulos. Logo tíveno como adestrador e foi o 
que me ensinou a centrar. Era unha persoa moi rica en 
coñecementos, intelectualmente por riba da media, que 
trataba de chegar ao xogador pola vía do razoamento e 
das ideas, e non polo das imposicións”.

De xira coa selección

Concluída a súa etapa no Deportivo, o mítico Ricardo 
Zamora ficha a Chao para o Málaga, onde é titular in-
discutible na súa primeira campaña, na que os axuda 
a salvar a categoría. Ao rematar a Liga, recibe a cha-
mada do seleccionador español Benito Díaz para unha 
xira de dous partidos por México, previa ao Mundial 
de Brasil. No primeiro encontro disputado no estadio 
Olímpico, España vence por tres a un tras remontar o 
tanto inicial dos mexicanos. Chao é titular na dianteira 
xunto a Juncosa, Arza, César, e Hernández. O segun-
do partido, tamén co galego no equipo inicial, dispu-
touse dous días despois e rematou con empate a cero 
logo de que o colexiado sinalase o final xusto cando a 
pelota lanzada por Hernández viaxaba camiño da por-
tería. A decisión alporizou aos afeccionados españois 
presentes nas bancadas, que arrebolaron obxectos ao 
campo, un dos cales impactou nunha das figuras mexi-
canas, Horacio Casarín, quen llelo mandou de volta aos 
afeccionados. O presidente da nación, o xeneral José 
Manuel Núñez esixiu a retirada do campo dos mexica-
nos e prohibiulles aos xogadores que acudisen á cea 
organizada polo Real España. A resposta do goberno 
español, vistos os informes emitidos polo delegado da 
expedición, Alfonso de la Serna, foi ordenar que o As-
turias e o Real España, o conxunto máis laureado do 
país nese momento, con quince títulos, abandonasen 
a Liga mexicana. 
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comunidade galega, mentres que eu xogaba no Elche 
Galicia. Era unha persoa educadísima, moi preparada 
e amable, dun trato refinado. Lembro un ano, cando 
volvemos a Galicia, en que o invitamos á romaxe do 
Naseiro e ensinounos como se controlaba unha pelota. 
Colleu un pelouro, lanzouno ao aire e pensamos que ía 
romper o pé, pero baixouno con elegancia e deixounos 
a todos coa boca aberta”.

Nunha desas viaxes a Galicia, en agosto de 1970, o 
buque Montserrat no que navegaba, sufriu unha avaría 
no sistema eléctrico e os 630 pasaxeiros tiveron que ser 
trasladados. Como consecuencia dese transbordo per-
deu gran parte da equipaxe, da que só conseguiu salvar 
algúns libros e documentos que a súa viúva doou ao 
Consello da Cultura e á Real Academia Galega. Pouco 
antes de morrer recibiu unha homenaxe por parte da 
Irmandade Galega de Caracas na que estivo presente 
Pepe Guillín como representante do Deportivo. “Foi un 
acto moi emotivo no que puidemos comprobar a verda-
deira dimensión de Chao. Alí estaba Eduardo Meilán, o 
presidente da Irmandade, o xornalista Lázaro Candal, o 
atleta Francisco Rama… Todos coincidiron en destacar a 
súa bondade e preparación, así como a súa exemplari-
dade na transmisión de valores aos deportistas novos”.

Dos últimos anos de Chao dá boa conta o escritor 
Pepe Carballude, dúas veces Premio O Barco de Vapor 
de literatura en galego, quen mantivo unha gran rela-
ción con el e coa súa dona, Esperanza Casal Rodríguez, 
inspiradora dunha das personaxes do seu vindeiro 
libro, In Memoriam, que sairá en setembro. “Acudín 
a Chao para mercarlle un cadro de Xesús Corredoira 
e, a partir de aí, seguimos mantendo o contacto, aín-
da que por pouco tempo porque enfermou e acabou 
morrendo. Tiña problemas de circulación na súa perna 
esquerda que provocaron a súa amputación parcial e, 
posteriormente, a total. Malia todo, non perdía o bo 
humor cando se refería a súa enfermidade: ‘O que son 
as cousas, Pepe, esta perna que tanto me deu e canto 
me está a quitar’. Foi tratarse a Estados Unidos, onde a 
súa filla traballaba de doutora, pero non puideron facer 
nada por salvalo”. Chao morreu o 23 de maio de 2000 
e os seus restos descansan no cemiterio de Oregón 
despois dunha vida de viaxes, de grandezas e de mi-
serias que resumiu nunha frase: “Grazas ao fútbol por 
permitirme vivir de xeito tan marabilloso”. //

Estación México

A grande actuación do coruñés, sobre todo no se-
gundo partido, chamou a atención do América, que o 
incorporou a finais da seguinte tempada despois do 
descenso do Málaga a Segunda. A Chao, que xa tiña 
30 anos, ofrecíaselle a posibilidade dun retiro dourado 
nunha liga competitiva e nun equipo importante, que 
xa contaba con catro títulos no seu palmarés. Ademais, 
naquela viaxe co equipo español fixera boa relación 
co seleccionador mexicano, Octavio Vial e con Rafael 
Garza Gutiérrez “Récord”, todo un símbolo no América 
como xogador e adestrador. Todo iso animouno a facer 
as Américas. Porén, as cousas non saíron como pen-
saba. A primeira decepción sufriuna nada máis chegar, 
cando o seu adestrador, José Luis Borbolla, ex-compa-
ñeiro no Deportivo na tempada 1944-45, apenas conta 
con el. Só xoga cinco partidos, nos que marca un gol 
contra o Puebla. O equipo ía mal clasificado, así que 
Borbolla foi cesado e substituído por Donato Alonso, 
que tampouco o fai xogar. Todo muda na campaña se-
guinte coa chegada ao banco do seu amigo Octavio 
Vial. O ex-seleccionador dálle toda a confianza e res-
ponde con dous goles ante o Atlas e outro contra o 
Guadalajara nas primeiras xornadas, aos que lle suma 
varios pases decisivos. Cando mellor estaba a render 
sofre unha mancadura que o ten varios meses afastado 
dos terreos, aos que regresa na derradeira xornada, na 
que conseguen salvar a categoría malia perder fronte 
o Zacatepec.

Recuperado da súa lesión, afronta con espírito 
reivindicativo o inicio do torneo de Copa. Faino mar-
cándolle ao Atlante un tanto liberador. Porén, un novo 
acontecemento rompería ese momento de ledicia. O 
América quere contratar o dianteiro arxentino Emilio 
Fizel e para fichalo deben dar de baixa un dos estranxei-
ros. O sacrificado é Chao, que opta por volver á Coruña 
e axudar o Club Deportivo Xuvenil a lograr o ascenso 
a Segunda División.

Galego polo mundo

Conseguido o obxectivo, decide retirarse e principiar 
a súa carreira como técnico, que o leva por distintos 
equipos de Terceira, caso do Deportivo Xuvenil ou do 
Ordes, e máis tarde á selección galega xuvenil antes de 
marchar a Venezuela, onde se reencontra con Manuel 
Fernández Bermúdez, Lolucho, ex-xogador e ex-ades-
trador do Viveiro. “Coñecín a Tonecho aló polo ano 1958 
na Coruña. Meu pai e mais el eran amigos desde a in-
fancia. Regaloume un libro de tácticas que aínda gardo. 
Anos máis tarde, a mediados dos sesenta, volvemos 
coincidir en Venezuela, onde dirixiu varios equipos da 
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Texto: Carlos Castro
Foto do Eiriña cedida por vellapontevedra.blogspot.com

Caricaturas de xogadores do Eiriña: Castelao

Antón Losada Diéguez (Boborás, 1884–Pontevedra,1929). 
Dedicóuselle o Día das Letras Galegas en 1985.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886–Bos Aires, 1950). 
Foi homenaxeado en 1964 co segundo Día das Letras Galegas. 

O DEZ

A vida deportiva do Eiriña

PACHECO



21

ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ–CASTELAO

Canto ao fútbol pontevedrés, a cidade estaba dividida 
entre os seareiros do Pontevedra Athletic Club, que 
recollía os rescaldos do que fora o Pontevedra Spor-
ting Club (o cadro importante da cidade na segunda 
década do pasado século) e os do Alfonso XIII F.C., 
fundado en xaneiro de 1921. 

As primeiras referencias competitivas do Eiriña 
parten dunha daquelas convulsas asembleas da Fe-
deración Galega de Clubs de Foot-Ball (FGCF). Nunha 
delas, datada en xaneiro de 1922, decídese que xogue 
na Segunda Categoría do Campionato Galego, ocu-
pando o lugar do Suevia Sporting Club. En calquera 
caso, como nin o testemuño dos asembleístas nin 
as sinaturas de secretario e presidente tiñan o sufi-
ciente peso, na asemblea do 17 de xuño daquel ano 
decidiuse que se o conxunto quería gañar o dereito 
a acceder á categoría de prata do fútbol galego, de-
bería xogar un partido de clasificación contra o seu 
veciño, o Alfonso XIII F. C. Malia todo, o papel seguiría 
sendo mollado, pois precisouse dun novo referendo 
asembleario. En principio, chegara a falarse de que 
o choque ía ter lugar pola consideración que tiñan os 
alfonsinos, derradeiros clasificados da Segunda Ca-
tegoría do Campionato Galego, logo das retiradas do 
citado Suevia e do Club Deportivo Español, ambos de 
Vigo. O que hai de certo é que o partido se disputou por 
decisión dunha nova asemblea moi accidentada, que 
debeu suspenderse o día 15 de outubro e retomar-
se o día 20 baixo o mandato presidencial de Camilo 
Bernárdez, o popular Thedy, que asinaba así como 
colaborador do Faro de Vigo. Na primeira das datas 
citadas, Bernárdez conminara ao representante do 
cadro da cidade do Lérez, xunto cos do Nuevo Club e 
o Santiago Sporting Club, a retirarse da reunión por 
seren entidades da Terceira Categoría.

O que realmente salvou á escuadra foi ter campo 
propio, o do Progreso. Iso axudou a que fose consi-
derado como o club máis desenvolvido da devandita 
Terceira e con condicións infraestruturais para poder 
competir polo ascenso a Segunda. O 29 de outubro 
organizouse en Pasarón o encontro da promoción, 
que debeu ser atrasado tres días máis debido ás in-
clemencias meteorolóxicas. Gañaron os aurinegros 
do Eiriña por 2-3. O partido tíñano encamiñado no 
descanso cos goles case seguidos de Besada (11’ e 

18’) e Carlitos (12’), pero todo se complicou no segun-
do acto, cando recortaron Maquieira (60’) e Rivadulla 
(75’). Quince minutos de sufrimento e, finalmente, co 
asubío final de Míguez Mouriño, celebraron o seu pri-
meiro éxito. Diante de dous mil seareiros, o primeiro 
once do equipo conformárono Lages, entre os paus; 
Tobío e Barros, na zaga; Gabriel, Mouriño e Viñas, na 
parcela central; e  Besada, Quintáns, Carlitos, Gueva-
ra e Lorenzo, na vangarda.

O resultado non implicou nada máis que facer real 
un sentimento existente na cidade, que mostraba ao 
conxunto aurinegro como o gran candidato a desban-
car da hexemonía ao Pontevedra Athletic Club, naquela 
altura na máxima categoría do Campionato Galego.

O partido da estrea eriñista no segundo chanzo 
do fútbol galego resultou decepcionante. Viaxaron 
a Serantes para se enfrontar no Inferniño contra o 
Racing e o conxunto de Ferrol non lle deu opcións. 
O 4-0 ilustra ben o que foi o enfrontamento. Afortu-
nadamente, foi o único borrón da campaña. Despois, 
os sete restantes encontros concluíron con triunfos, 
incluído o do Racing, que o 15 de abril de 1923 incli-
nou o xeonllo no Progreso. Os verdes caeron nun 
partido dramático por 3-2, decantado a prol dos pon-
tevedreses cun tanto de Pacheco a oito minutos do 
remate. O primeiro lugar non garantía inicialmente o 
ascenso e si o partido de promoción contra o derra-
deiro clasificado da Primeira Categoría. Ao final, por 
ampliación do primeiro chanzo e a fusión do Real 
Vigo Sporting e o Real Fortuna, non só subiu o Eiriña, 
senón tamén o Racing. O ascenso foi ratificado na 
asemblea da FGCF do 22 de xullo de 1923. A prensa 
local festexaba os éxitos e non se escondía á hora de 
mostrar os seus amores polo conxunto que desde 
o derradeiro día daquel ano presidía Antón Losada 
Diéguez. A tempada 1923/24 non só foi para o Eiriña 
a da súa presenza na elite do fútbol galego, senón a 
do título que lle outorgaba a hexemonía local, logo 
de derrotar ao Alfonso XIII na Copa de Pontevedra 
grazas a un 6-0 na ida e un empate a dous na volta. 
Era unha hexemonía ficticia, porque o Pontevedra 
Athletic renunciara a participar na competición, que 
tivo lugar nos dous últimos domingos de setembro, 
con España mergullada na ditadura de Primo de Rive-
ra, quen asaltara o poder o día 13 dese mesmo mes.

Para coñecer as orixes do Eiriña temos que situarnos en 1921. Son anos en que os 
futbolistas galegos, incluso os dos equipos importantes de Vigo, tanto marchan como 
volven da Guerra de África. 
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Como o deseño da Primeira Categoría do Campiona-
to Galego mudara non tardaron en producirse os primei-
ros duelos cos athléticos. A primeira fase organizouse 
por proximidade xeográfica e por iso, no segundo grupo, 
competiron os dous cadros da beira do Lérez. No primei-
ro encontro, o Eiriña arrasou ao Athletic en Pasarón (1-5), 
pero como a diferenza de goles non servía como criterio 
houbo que ir ao desempate despois do 1-2 favorable aos 
branquivermellos no campo do Progreso. Os aurinegros 
conseguiron a clasificación para a fase dos mellores tras 
o segundo desempate, grazas a unha diana de Edelmiro 
no segundo acto. Logo, contra o Celta e o Racing, o equi-
po non deu o mellor de si e caeu nos catro encontros, 
polo que quedou terceiro na clasificación.

O conxunto asentouse permanentemente, até a 
súa desaparición, nese primeiro chanzo do Campio-
nato Galego. Quince campañas nas que nunca tivo a 
opción de proclamarse mellor equipo. Na maior parte 
delas ancorouse ao cuarto lugar, posición que ocupou 
nove veces. En dúas ocasións viu comprometido o 
seu lugar na elite, ao rematar último e quedar aboca-
do a defender a categoría en partidos de promoción.

Coa creación da Liga española, asomou o seu 
perfil pola Terceira División, categoría na que estivo 
durante tres campañas (1929/30, 1930/31 e 1931/32), 
nas que non contou con opcións de ascenso. 

A súa estrea no fútbol estatal foi outra vez con-
tra o Racing, co que perdeu 1-2. Álvarez, no primeiro 
acto, e Varelita, no segundo, adiantaran aos de verde. 
Chicho, a cinco minutos do remate, fixo un gol histó-
rico, pero insuficiente para darlle os primeiros puntos 
ao equipo. O Eiriña fíxoo mellor nun torneo menor, o 
Campionato Galego Amateur, no que venceu en dúas 
tempadas consecutivas (1932/33 e 1933/34).

A reforma parcial dos campionatos rexionais, coa 
creación dos Interrexionais, tampouco levaron o Ei-

riña a xogar lonxe de Galiza partidos oficiais. Os de 
Pontevedra non conseguiron clasificarse entre os tres 
primeiros na 1934/35 e na 1935/36. Como compensa-
ción, e mergullados nos comezos da Guerra Civil, o 
Eiriña logrou un dos éxitos máis importantes da súa 
historia. A FGCF inventárase a Copa Galicia, á que 
os eiriñistas chegaron á final para verse as caras co 
Club Deportivo Coruña, que coa II República perdera 
a condición de Real. En Riazor gañaron os branquia-
zuis por 4-2. Na volta houbo virada. Coruña, aos dez 
minutos, Carolo, nunha cabezada antes do descanso, 
e Canis, recollendo un rebote da trabe e cun disparo 
desde lonxe, montaron a festa no campo do Progreso. 
Aquel 28 de xuño, o Eiriña formou con Iglesias na por-
ta; Carballino e Fernando, atrás; Gil, Seoane e Ernesto, 
no medio; e Carolo, Canis, Coruña, Daniel e Cacú na 
parcela ofensiva.

O equipo volvería ocupar discretas posicións nas 
seguintes edicións do Campionato Galego, no que non 
chegou a participar no reducidísimo da 1938/39, xogado 
entre o Racing e o Deportivo. Na seguinte campaña, 
a derradeira na competición dos aurinegros, comeza-
ron moi ben o torneo, ao derrotar ao Celta por 1-0. 
A baixada da tela no Progreso resultou vitoriosa, ao 
derrotar ao Racing por 2-0. A derradeira aliñación foi 
esta: Iglesias; Cons, Botones; Fonseca, Quico, Pirelo; 
Carolo, Canis, O’Donnell, Herodes e Cacú. O’Donnell 
abriu o marcador e Herodes fixo o derradeiro gol oficial 
na historia eiriñista.

Coa extinción dos campionatos rexionais, o Eiriña 
e o Alfonso XIII non competiron na tempada 1940/41. 
O tempo de reflexión deixoulles claro que o mellor 
era unir esforzos para faceren un equipo máis com-
petitivo e logo dunha reunión máis que simbólica na 
Alameda acordaron a fundación do Pontevedra C. F., 
que quedou constituído o 16 de outubro de 1941. //

O EIRIÑA GAÑOU DOUS 
CAMPIONATOS GALEGOS AMATEUR 

E XOGOU TRES CAMPAÑAS EN 
TERCEIRA DIVISIÓN
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ARIS

FARIÑA

GUEVARA TELESFORO
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Losada era un intelectual que gozaba de moita reputación na cidade do 
Lérez. Ademais de ser o presidente do Eiriña tamén ocupou ese cargo 
na Coral Polifónica de Pontevedra. O galeguista morreu despois dunha 
grave enfermidade. No xornal El Pueblo Gallego informaron dunha 
operación moi delicada da que saíra con vida, pero meses despois o 
seu corpo non puido resistir máis e finou o 15 de outubro de 1929. No 
diario do día seguinte recollían o lutuoso suceso e informaban de que 
unha das coroas enviadas era do club Eiriña para honrar ao seu fale-
cido presidente. No cadaleito do catedrático colocouse unha enorme 
bandeira galega traída ex professo pola Irmandade da Fala da Coruña. 

A ligazón eiriñista co mundo da cultura non só se patentizaba na 
presidencia. Algúns intelectuais tiñan vínculos co club. O rianxeiro Cas-
telao chegou a publicar no xornal deportivo pontevedrés Aire, nos anos 
1929 e 1930, as caricaturas dalgúns xogadores destacados da escuadra. 
Entre eles estaban Fariña, que militou no Celta e o Deportivo, e Gueva-
ra, que xogou para os celestes. Outro home importante do noso país, 
Alexandre Bóveda, tamén era simpatizante do conxunto da capital. //

O presidente Antón Losada Diéguez
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Texto: Ó. L.
Fotografías e relato: cedidos pola Casa-Museo Manuel María

O HIMNO DO LEMOS E A 
LEMBRANZA DE ACUÑA 

Manuel María (Outeiro de Rei, 1929–A Coruña, 2004).
Foi o literato homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2016. 
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O escritor Manuel María comentou nunha entrevista 
na revista RCD, editada hai anos polo Deportivo da Co-
ruña, que el se sentía futboleiro, “mais son un espec-
tador desapaixonado. O fútbol profesional deixou de 
ser un deporte para se converter nun espectáculo, que 
é unha cousa moi distinta, esaxeradamente pagado, 
sobre todo no caso das estrelas… Eu pertenzo ao fútbol 
de Zarra e Acuña; sorpréndeme que a xente identifique 
a súa cidade ou o seu país con equipos compostos por 
xogadores mercenarios”. 

Tamén engadiu que cando residía en Monforte “fun 
socio do Lemos por monfortinismo. Naquel tempo pa-
recíame que o único vencello de monfortinismo era 
o equipo de fútbol, pero chegou un momento no que 
subiron tanto os prezos que me dei de baixa. Parecíame 
excesivo, case inmoral, pagar moito máis do que valía 
aquel espectáculo”. O poeta declaraba que despois diso 
deixou de ir ao campo e foi Álvaro Cunqueiro “quen 
nos anos cincuenta e pico me leva a Riazor, o único 
recinto de Primeira División no que estiven. Xogaba 
o Deportivo contra o Real Madrid e Pahíño, que aínda 
era dianteiro centro dos brancos, marcou os goles que 
derrotaron aos galegos. O fútbol é moi bonito, un es-
pectáculo fermoso e agradable, pero tamén un xogo. 
Por moi bos xogadores que haxa nun ou noutro equipo, 
dende o momento no que comeza o xogo intervén o 
azar. Polo tanto, hai que agardar calquera cousa. Na súa 
etapa como director de Faro de Vigo, Cunqueiro facía 
todas as semanas unha quiniela tirando o tarot e puña 
os resultados segundo lle saían nas cartas. Creo que 
incluso as publicaba”.

A súa estadía en Monforte deu pé a que anos máis 
tarde fose o autor do himno do club máis representa-
tivo da vila, que a seguir reproducimos. 

Himno do Lemos
O Club Lemos de Monforte
que representa a cidade:
é un equipo moi forte
e dunha gran calidade!
As cores que nós queremos
son dun branco primoroso:
as cores do noso Lemos,
as cores do Lemosnoso!
O Lemos ten unha historia
ben difícil de igualar:
soio o contenta a victoria
e xoga sempre a ganar!
Arriba Lemos, Lemiños:
compre loitar como os bos!
Ánimo Lemos, Lemiños
que hai que vencer campeós!

MANUEL MARÍA
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* Publicamos un extracto deste conto, que aparece no 
libro A tribo ten catro ríos, no que se fai referencia ao 
porteiro Xan Acuña.

Breve e proveitosa noticia da barbaría de 
Paderna

Unha das grandes fraquezas de Paderna era o fut-
bol. Sempre se mostrou moi parcial do Deportivo da 
Coruña. Na compaña de don Francisco Roca, nativo 
de Outeiro de Rei, que se foi para Vilalba fundar un 
famoso café e ser presidente vitalicio do Rácing Clube 
Vilalbés, e doutros afeccionados de Outeiro de Rei, 
ían moitos domingos na «rubia» —unha furgoneta 
de nove prazas— de Isidoro de Rábade até A Coruña 
para presenciar os partidos de futbol do Deportivo. 
Paderna tiña unha grande paixón polo famoso garda-
rredes deportivista Acuña. Cando casou Acuña, Pader-
na compuxo uns versos á efeméride e non sabemos 
se llos chegou a enviar a Acuña ou non. Paderna dicía 
que Acuña era un «porteiro-gardameta», porque se 
trataba do máis grande de todos e cun nome só non 
lle chegaba.

O caso foi que a revista deportiva Marca –daquela 
aínda non era diario– publicou un grande retrato de 
Acuña. Paderna retallouno e pegouno na parede do 
local onde exercía a súa industria de barbeiro. De-
baixo puxo estes versos da súa invención:

Aquí tendes un poeta
chamado don Xan Acuña,
gran porteiro-gardameta
do Deportivo Coruña...
Non hai quen lle META gol
a este PORTEIRO xenial,
pois o Sol con ser o Sol
non se achega ao seu portal!

Os versos estaban escritos en tinta azul. A palabra 
META, en maiúsculas, figuraba en negro. Paderna dicía 
a quen quixera escoitalo que se trataba dunha alusión 
á revista deportiva Meta, que se editaba en Vigo e que 
logo ía fenecer, polo cal, adiantándose, xa escribía en 
mouro o seu nome, pois é a cor propia da morte e aos 
defuntos cómpre respectalos para que fagan o mesmo 
con nós cando cheguemos a tal extremo. Canto á pala-
bra PORTEIRO escrita en vermello, conviña destacala 

Manuel María, con gabardina, posa co conxunto do Instituto de Lugo no ano 1949. 
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por dúas razóns ben evidentes para calquera que non 
fose unha besta brava, a saber:

a) Acuña merecía que fose destacada a súa función 
dentro do Deportivo, pois, ademais de ser o mellor xo-
gador deportivista, tamén o era do mundo.

b) Ao destacar a palabra PORTEIRO, Paderna es-
tábase nomeando a si mesmo. Ben consideradas as 
cousas, un alguacil de concello —e el era o alguacil 
propietario do Concello de Outeiro de Rei— vén a ser o 
mesmo que un porteiro. Ao deixar escrita aquela pala-
bra daquel xeito, calquera erudito do futuro decataríase 
de que o autor dos afortunados versos era Paderna.

Xa se sabe: os versos saen do nume do poeta, o 
pobo fainos seus e, ao cabo de vinte ou corenta xera-
cións, xa ninguén sabe o nome do autor. El non era un 
incauto e ben sabía o que facía e por que o facía. Vale 
máis coello no prato que cento no mato. A quen Deus 
lla dá, que San Pedro lla bendiga. A bos entendedores, 
poucas palabras...

O señor cura párroco —a quen Paderna chamaba 
con retintín Exmo. Sr. Cardeal-Arcebispo da Arquidio-
cese de Outeiro de Rei— sempre, como xa puidemos 
comprobar ao longo deste verídico relato, lle poñía 
chatas aos versos de Paderna. Nin que lle tivese zunia. 
Aínda que algo diso podía acontecer, pois Paderna ne-
gárase a escribir uns versiños de nada que o abade lle 
encomendara para a Catequese, un himno para as Fillas 
de María e uns ditos poéticos para acompañar o rezo 
do responso de Santo Antonio. Paderna escusárase ale-
gando que el non tiña ningunha preparacion teolóxica 
e que, ademais, a súa musa era totalmente laica. Para 
Paderna non tiña sentido ocuparse do que el chamaba 
supersticións en que só acreditan os ignorantes.

Aquel día, que para ser exactos era o trinta e un de 
febreiro, o señor abade presentouse de mañanciña na 
barbaría, nerviosísimo, para que o mestre o barbease 
competentemente, lle preparase a coroa e lle asease o 
cabelo, pois requiríano do Bispado con certa urxencia e 
non sospeitaba para que podía ser. Paderna, que seguía 
o sabio principio de «vísteme devagar que teño moita 
présa», comezou o seu traballo con máis parsimonia 
da habitual. Quizais esa calma puxo máis nervioso ao 
pastor de almas, que comentou, un tanto alporizado, 
co seu barbeiro de cámara:

—Non fas senón parvadas. Ese futbolista que tes 
pendurado na parede só serve para embrutecer a pas-
páns. A xente enche os campos de futbol para esquecer 
outros problemas. Berran como animais, péganlles aos 
árbitros..., que sei eu...! O futbol si que é o verdadeiro 
opio do pobo...

—Eu non o inventei.
—Iso é verdade. Mais andas a difundilo, que é o 

mesmo. Tan culpábel é o ladrón como o encubridor. 
Non habías ter unha estampiña do Santo Antonio, de 
San Xoán, que é o noso padroeiro, de Santa Rita ben-

dita avogosa dos imposíbeis, ou aínda de San Caralam-
pio, patrón dos bébedos...?

—Un momento! –dixo Paderna. Esta non lla paso. E 
logo a Súa Eminencia non sabía que, na Grecia clásica, 
os poetas escribían versos en louvor dos vencedores 
nas competicións deportivas?

Píndaro recitou os seus versos nos estadios!
—Iso é verdade.
Ambos a dous calaron.
Paderna seguiu, pausadamente, barbeando o señor 

abade.
Escoitábase nidiamente o ruído da navalla rapando 

a barba.
«Ras, ras, ras...!»
Así que rematou, deulle unha masaxe na cara con 

alcohol.
Retiroulle o babeiro que lle tiña posto na sotabarba 

e díxolle:
—Servido.
O señor cura párroco respostoulle amabelmente, 

mais con certa sequidade:
—Moitas grazas.
Xa cando o señor abade tiña postos os seus pés na 

soleira da porta, Paderna con moita sorna espetoulle:
—Ah, unha cousa que me esquecía!
—Que?
—Lea os clásicos, señor cura, lea os clásicos.
O señor crego dubidou un momento. E retrucoulle:
—Tes razón. Lereinos.
O señor abade de Outeiro de Rei saíu correndo 

para apañar o autobús que xa estaba parado diante da 
taberna de Roibás. Por nada do mundo quería faltar á 
chamada que lle fixeran do Bispado.

Cando Paderna contaba este feito aos seus amigos 
e parroquianos, dicía que, ao estar lavando as mans, 
despois de servir ao señor abade, pois era moi limpo, 
aseado e coidadoso de todas as súas partes, ollou para 
o retrato de Acuña. E Acuña, desde o retrato chantado 
na parede da barbaría, chiscoulle un ollo e díxolle:

—Ben, machiño. Vas por todas!  //
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Texto: Carlos Castro

Luís Pimentel, centrocampista 
do Lugo Sporting

Dixo Manuel María nunha entrevista á revista RCD que 
se desprazaba para ver os partidos do Lugo no automó-
bil de Luís Pimentel, “que era moi afeccionado e militou 
no Lugo Sporting. Moi pouca xente sabe que Pimentel, 
un home tan delicado, xogou ao fútbol de mediocentro”.  

O Lugo Sporting naceu o 1 de outubro de 1924, 
data na que se inscribe na Federación Galega de Clubs 
de Foot-Ball, aínda que xa disputara partidos con an-
terioridade. Inaugurou o campo do Polvorín o 21 de 
setembro nun partido no que de-
rrotou á Sociedad de Cultura Física 
Lemos Club por 2-1. O once local es-
tivo composto por Madarro, entre os 
paus; Varela e Gordón, na retagarda; 
Lago, Alonso e Pimentel, no centro; 
e Gandoy, Capdevila, Torres, Tavito e 
Latas, adiante. Precisamente, contra 
os monfortinos e o Betanzos estaba 
previsto que se estrease en compe-
tición oficial no contexto do Grupo 
Centro do Campionato Galego de Terceira Categoría. 
Non foi así porque eses dous cadros decidiron non par-
ticipar. Sería diferente na seguinte campaña, co equipo 
na Segunda Categoría e mantendo unha progresión 
ascendente que o levou a disputar a final da categoría 
contra o Alfonso XII de Pontevedra en xuño de 1928. 
Na campaña 1928/29 quedaría segundo, por detrás do 
Orense F.C. Malia o novo bo resultado, foi a derradeira 
campaña en competición do conxunto sportinguista.

A.D. Luís Pimentel, morrer erguendo unha Copa

A Agrupación Deportiva Luís Pimentel comezou a cami-
ñar como equipo federado na tempada 2008-09. Foi algo 
polo que devecían varios xogadores do barrio lugués 
da Piringalla, que principiaran xogando quince anos 
antes nos campionatos escolares de fútbol sala defen-
dendo o nome do colexio, o Luís Pimentel, grazas á 
implicación do profesor Lamelo. Xogaban no Luís López 

Gorgoso, no ano en que o recinto mudou o nome de 
Frigsa polo do deportista local. O seu único técnico foi 
Manolo García, sempre acompañado como compilador 
de datos por Gueli. Foi chegar e encher. O seu segundo 
lugar, no grupo décimo segundo da Terceira Autonómi-
ca, permitiulle ascender de categoría. Ao ano seguinte 
o conxunto baixou, xa que o goal average co Bonxe 
condenouno como cuarto pola parte baixa da táboa. 
A nova visita á Terceira Autonómica non foi tan agra-

dable como a da estrea e remataron 
a liga no sexto lugar. O cadro volveu 
sorrir ao final do exercicio 2011-12 por-
que ascendeu novamente a Segunda 
Autonómica. Fíxoo como terceiro do 
grupo décimo primeiro. Foron a es-
cuadra máis goleadora, con 68 dianas, 
entre as que salienta o 6-1 ao Abadín, 
co que igualaban a maior goleada da 
súa historia, que lograran na campaña 
2008-09 contra o Ourol. Na tempada 

2012-13, o Luís Pimentel conseguiu aguantar na Se-
gunda Autonómica noutro final de liga axustadísimo. 
Ocupou o décimo lugar, con 40 puntos, un máis que o 
Parga, que baixou por ser o cuarto pola cola. 

Un ano despois subían até o noveno lugar do grupo 
sétimo de Segunda Autonómica e viviron o seu mellor 
instante ao derrotar ao Guitiriz na final da Copa de Lugo 
para equipos de Segunda e Terceira Autonómica. O parti-
do, disputado no histórico Roca, en Vilalba, rematou con 
igualada sen goles, mais impúxose nos penaltis por 4-3 
(29-06-2014). O derradeiro gol, o que deu a Copa desde 
os once metros, foi obra do mellor xogador que vestiu a 
camisola verde e negra, Manuel Méndez “Camacho”, que 
militou no Lugo de Segunda B. Foi algo inesperado para 
un club afeito a non pasar da segunda eliminatoria, coa 
excepción da edición anterior na que avanzara até os oita-
vos de final. Ese foi o derradeiro encontro na súa historia, 
pois as seguintes semanas confirmaron a integración da 
asociación na S.D. Cultural Residencia, un dos conxuntos 
importantes do fútbol modesto da capital amurallada. //

Luís Pimentel (Lugo, 1895–1958).
Elixido como figura do Día das Letras Galegas en 1990.
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Texto: Rubén Ventureira

Cando Lugrís Freire 
arengou o deportivismo

É 18 de xaneiro de 1925 e o Deportivo visita o Celta por 
primeira vez. No sur os ánimos están moi quentes, pois 
dous dos xogadores branquiazuis (Luís Otero e Ramón 
González) son, para a afección celtista, uns “traidores”, 
integrantes do cuarteto (completado por Isidro e Chia-
rroni) que, cando se fusionaron o Vigo 
e o Fortuna, optaron por irse ao ca-
dro herculino. En Coia está en xogo o 
Campionato Galego. As crónicas dos 
xornais coruñeses, e o relato oral dos 
propios xogadores, refiren un partido 
máis que quente que finalizou cun 
3-0 para os locais. O xogo “brutal” do 
Celta deixa malparados a Vasco, Paco 
González, Otero e Ramón González. 
Polo é expulsado tras unha entrada 
terrorífica ao porteiro branquiazul 
Mulero. O público mostra unha gran-
de hostilidade, tanto dentro como no 
exterior do campo.

Na Coruña enténdese que con esa 
actitude non só se ofende ao Deporti-
vo, senón a toda a cidade. Ese sentir 
popular plásmase nunha asemblea de 
apoio ao club coruñés, que ten lugar 
no Teatro Linares Rivas o 25 de xaneiro. O recinto abarró-
tase. O obxecto do encontro é pedir á Federación Espa-
ñola a anulación do partido e a súa repetición en campo 
neutral e a porta pechada, rogo que non se atenderá. O 
acto está presidido polo presidente deportivista, Virgilio 
Rodríguez Rincón, que é toda unha lenda, pois foi fun-
dador do club e a súa primeira estrela deportiva. Asisten 
autoridades (non só locais, tamén os cónsules de Francia 
e Arxentina), representantes de sociedades coruñesas 
e da prensa, e tamén intelectuais como Manuel Lugrís 
Freire, que é un das personalidades que intervén desde a 

tribuna. O erudito, o “orador enxebre”, como se lle cuali-
fica na revista Galicia, repasa os actos “llenos de envidia 
y rivalidad” que “otros pueblos hermanos siempre efec-
tuaron contra La Coruña”. Fala en castelán porque, como 
aclara o propio Lugrís, quere que o entenda toda España. 

“Rechazo con energía la injusta ani-
madversión que en algunos pueblos 
gallegos se siente a La Coruña, propi-
cia siempre a secundar las legítimas 
aspiraciones de aquéllas; a La Coru-
ña que, sensible, generosa, cordial y 
hospitalaria ha glorificado las figuras 
preeminentes de la intelectualidad ga-
llega (Curros, Pondal, etc.), guardando 
con veneración sus terrenales despo-
jos”, lemos en El Pueblo Gallego, en 
alusión a dous pais da patria (Curros 
e Pondal) que xacen no cemiterio co-
ruñés de Santo Amaro.

Atribúe o comportamento da 
afección viguesa á influencia taurina, 
pois entende que esa “ineducación 
do público es producida indudable-
mente por las corridas de toros, cuya 
influencia se deja sentir aún en las 

ciudades que carecen de circo taurino”, como se resalta 
na crónica de El Pueblo Gallego. 

O escritor faise eco tamén doutra das reivindica-
cións da xornada: “Solicita como imprescindible la 
construcción de un stadium, relata El Ideal Gallego. O 
stadium non se estreará ata case dous decenios des-
pois, en 1944. Un longo e sentido aplauso pon fin á 
intervención de Lugrís Freire: “Su párrafo final, dicho en 
gallego, es ovacionado como merece el hombre bizarro 
que ama su Coruña sobre todas las cosas y siente por 
Galicia pasión ferviente”, recolle a publicación Galicia. //

Manuel Lugrís Freire (Sada, 1863–A Coruña, 1940).
Homenaxeado en 2006 co Día das Letras Galegas.
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ROSALÍA DE CASTRO

Texto: Carlos Castro

Escola de Fútbol Feminino 
Rosalía: un verso e unha flor

En xuño do 2017 comeza a súa actividade un dos clubs 
máis singulares do fútbol feminino galego, que acabaría 
fundándose oficialmente o 4 de xullo do 2018. Estamos 
falando da Escola de Fútbol Feminino Rosalía. Adopta-
ron ese nome polo que representa Rosalía de Castro no 
noso país. 

A súa singularidade parte de ser, na actualidade, 
o único equipo de fútbol feminino de toda a provincia 
do Ourense, a verdadeira zona cero do futfem galego, 
dominada fundamentalmente polo seu exitoso fútbol 
sala. O Rosalía tamén é singular pola súa filosofía. É 
dos escasísimos clubs que teñen 
firme o seu concepto de escola 
por riba de club e esa perspectiva 
eminentemente pedagóxica faino 
unha entidade que se ocupa de 
xeito permanente do lado cultural. 
Como sinalan na súa páxina web, 
parafraseando a Eduardo Galeano: 
“Temos a coraxe de xogar polo 
pracer de xogar nun mundo que 
manda xogar polo deber de gañar.” 

Cando lles cadra un partido o 
24 de febreiro, o Día de Rosalía, 
agasallan as futbolistas rivais cun 
verso e unha flor antes do comezo 
do partido. Acostuman actuar como locais no campo 
Monte da Aira, en Velle, e desde que comezaron a com-
petir están na Segunda División Galega, o quinto chanzo 
do fútbol feminino español. Mesmo así, son quen de for-
mar futbolistas que xa chegaron ás seleccións españolas 
de base, como Ana Toubes, na actualidade xogando na 
U.D. Mos. 

O Rosalía tamén ten unha actividade social no seu 
barrio de Ponte Canedo, desenvolvendo eventos que axu-
dan a crear unha identificación máis fonda entre a entida-

de e os veciños. É frecuente ver como o club enfoca a súa 
actividade á consecución de obxectivos marcados por 
diferentes ONG. Unha das decisións neste eido é dedicar 
o un por cento do seu orzamento actual a GaliciAME, a 
Asociación da Atrofia Muscular Espinal de Galicia. 

Un dos piares deportivos máis importantes do club 
é Alba Rodríguez, que despois do seu paso polo Bar-
badás, Guardesa e U.D. Ourense, acabou por integrar-
se no Rosalía. É xogadora é técnica do equipo infantil, 
pero tamén a responsable da selección ourensá sub’12 
feminina. Saltou ás páxinas dos xornais por un compor-

tamento insolitamente nobre. Nun 
partido do Campionato Galego de 
Seleccións Comarcais, o colexia-
do non reparou nun gol logrado 
polo rival. O coiro batera dentro 
da portería e o árbitro interpretou 
que fora no pau. Alba pediu parar 
o partido e convenceuno de que a 
xogada do outro equipo acabara 
en gol. Canto ao nivel competiti-
vo, o Rosalía pasou do oitavo lugar 
no grupo cuarto con 32 puntos, na 
campaña da estrea, ao sexto do 
exercicio 2020/21, con 38 puntos 
en 21 partidos antes do remate 

provocado pola pandemia. Zaira Fernández foi, nas dúas 
campañas, a mellor goleadora da escuadra, con 20 e 18 
goles, respectivamente; pero o primeiro gol na historia 
do conxunto foi logrado por Andrea Pardo. Miguel Saa 
é o preparador do primeiro equipo. O club conta cun 
equipo infantil e participa tamén na Liga Promesas. Na 
primeira edición desa competición caeu na final, por pe-
naltis, fronte ao Victoria de Santiago (Velle, abril 2019). 
En 2018 recibiron o Premio Mudega á mellor iniciativa a 
prol do deporte feminino. //

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837–Padrón, 1885). 
O primeiro Día das Letras Galegas honrou a súa figura. 
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Texto: Xesús M. Mosquera

Lingua, fútbol e referentes

Corría o ano 2004 e o daquela presidente da Real Acade-
mia Galega, o recentemente falecido Xosé Ramón Barrei-
ro, fantasiaba nunha entrevista coa hipotética existencia 
dun David Beckham galegofalante e as bondades que tal 
feito suporía para a lingua. Malia non haber aínda as in-
vasivas redes sociais de hoxe en día, o británico era xa o 
exemplo perfecto de futbolista mediático total. Atractivo 
físico, sona mundial, consorte dunha spice girl, a súa facia-
na tanto estaba na prensa deportiva coma nas portadas do 
papel couché. Vendía camisolas, marcaba tendencias de 
estilismo, abría mercados e a súa simple presenza servía 
mesmo para encher bancadas só por velo adestrar. Sim-
bolizaba, en definitiva, o que algúns entenden por éxito.

Naquela altura, para a lingua galega semellaba abrir-
se un novo escenario. Novo século e novas ferramentas, 
caso do plan xeral de normalización, con que alicerzar a 
base de falantes e ampliar o seu uso social, mais esa é 
outra historia... Pasaron os anos e non todo o que veu des-
pois foi positivo... Nin na realidade futboleira galega nin 
tampouco na sociolingüística. En ambas, as vitorias foron 
máis ben cativas, poucas alegrías, moito xogo de conten-
ción, escasa verticalidade e mesmo algunha xogada sucia.

Non nos apareceu ningún Beckham —e talvez nin 
falta fai— pero si nos fomos agarrando a eses goles bal-
sámicos de autoestima que desde o céspede subimos 
ao marcador da lingua e dos seus falantes: celebramos 
que a pluralidade lingüística fose tida en conta cando a 
clásica repartición dos dereitos televisivos se esfarelou; 
dámoslle ao gústame con fervor cada vez que un xoga-
dor ou xogadora de fóra nos dá un pase de gol chiando 
en galego; do norte, aplaudimos os pasos dados na ga-
leguización —aínda incompleta— do club herculino; do 
sur, bendicimos a afouta asociación dos olívicos cunha 
palabra de noso; facémonos seareiros de cada futbolista 
que loce con orgullo a camisola da lingua nas salas de 
prensa; imos a morte con ese adestrador que parece 
vivir nun LGx15 permanente; corremos pola banda cara 
ao quiosco con cada número que sae desta revista que 
nos acolle; etc. 

Así pois, no fútbol (e non só) continuamos á procura 
de referentes. A cuestión da lingua galega non parece 
ser cousa de grandes fichaxes nin de grandes estrelas O 
noso proxecto tira máis ben de canteira. Fíxose así, de 
sempre, cando non veñen ben dadas. //
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Texto: Redacción

Apuntamentos futboleiros 
doutros escritores

A revista quincenal Céltiga editouse en Bos Aires entre 
1924 e 1932. Da dirección literaria encargábanse Blanco 
Amor, Suárez Picallo e Eliseo Pulpeiro. 

No ano 1928, o Celta realizou unha xira por América 
e no número 84 publicaron un editorial nas páxinas 
deportivas, titulado “Ben chegados”, no que daban a 
benvida aos compoñentes da embaixada deportiva ga-
lega. Recollemos o comezo dese texto: Bariles mozos 
galegos, irmáns na Raza e na Terra, ben vidos sexades a 
esta grande urbe, a cidade galega meirande do mundo. 
Representantes da nosa mocedade deportista, topades 
abertos de par en par cen milleiros de corazós latexan-
tes de amor a Galicia, que ven nos vosos ollos azúes 
un anaco do añorado mar de Vigo; e na Cruz bermella 
que loce enriba dos vosos corazós, o roxo sangue da 
Terra Nosa, por sempre bendizoada. 

No número especial 85-86 da publicación aparece 
unha foto de Blanco Amor cos xogadores Luís Otero e 
Polo en Montevideo, “a onde foi esperar á delegación 
deportista galega en nome de Céltiga e acompañou ao 
Celta nos diversos actos que se celebraron no seu ho-
nor na capital uruguaia. Tamén estivo con eles na viaxe 
realizada ata esta metrópole [Bos Aires]”.

No libro Fala Fole, da Biblioteca El Progreso, o escritor 
sinala que estudou no Instituto de Lugo canda Michines 
e Núñez Torrón “que estaban sempre xogando ao balón 
no patio”.  Torrón foi o primeiro presidente do C.D. Lugo 
e o derradeiro do C.D. Polvorín. Michines é o alcume 
polo que foi coñecido Manuel Martínez Suárez, que foi 
xogador e técnico do Lugo.

Comenta o escritor lucense na obra: “Por certo, que 
se tardou bastante en chamar balón ao balón. Chamába-
se pelotón e había unha canción de borrachos que dicía: 

Venimos de Montirón*, 
de jugar al pelotón.
Aguardiente, vino y ron,
después de borrachos,
a la Prevención.

*O Montirón foi o primeiro campo de fútbol en Lugo. 
Inaugurado en 1905.

Cando foi alcalde da cidade do Lérez viviu o ascenso 
logrado polo Pontevedra F. C. en 1960. No xornal El 
Pueblo Gallego do 17 de xuño recóllese a alocución 
que realizou co gallo dese logro deportivo, na que fa-
laba dunha vitoria limpa “de un equipo de voluntades 
compenetradas, premio recibido a un generoso fervor 
colectivo, prometedor de nuevas empresas. Cuando 
gritábamos estos días Aúpa Pontevedra lo hacíamos 
formulando votos porque la capital se supiese empren-
dida a rumbos altos y generosos en todos los terre-
nos de su vida colectiva. En estos momentos nuestra 
gratitud a esos jugadores que han sabido fortificar su 
espíritu para que venciese al cansancio de estos seis 
partidos a prueba”. O rexedor lembrou na arenga os 
vellos equipos da cidade (Eiriña, Alfonso e Athletic) así 
como a glorias pontevedresas do fútbol: Otero, Pasarín, 
Encinas, Morales, Rey e Novoa.

Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897-Vigo, 1979).
Elixido en 1993 como o homenaxeado no Día das 

Letras Galegas.

Ánxel Fole (Lugo, 1903-1986).
Homenaxeado do Día das Letras Galegas en 1997.

Xosé Filgueira Valverde (Pontevedra, 1906-1996).
Autor escollido para o Día das Letras Galegas 2015.

No centro da imaxe vemos a Eduardo Blanco Amor, que ten á súa 

esquerda ao defensa Luís Otero e á dereita ao dianteiro Ramón Polo.



35

APUNTAMENTOS FUTBOLEIROS DOUTROS ESCRITORES

En 1996 dirixiu e interpretou a obra !Oé, Oé, Oé!, escrita 
polo asturiano Maxi Rodríguez. Os protagonistas son 
tres seareiros que percorren media España para ver 
un encontro transcendental da selección. Ávidos por 
conseguir unha entrada, dormen ás portas do estadio 
días antes de que abran a billeteira. Un deles non está 
alí por afervoamento futboleiro, senón porque lle quere 
comentar ao pai da súa parella (o papel interpretado 
por Bolaño) o interese que ten pola súa filla. Resulta 
inesquecible ese momento no que Bolaño narra a tác-
tica necesaria para un triunfo seguro e como se alporiza 
cando o seu futuro xenro descoñece o básico:
—Como que quen é José Luis? Pérez Caminero!!! 

Na súa obra posiblemente máis coñecida, Arredor de 
si, aparece Xacobe, irmán do protagonista, que é un 
amante da práctica deportiva e o culto ao corpo, polo 
que decide montar un equipo cun fato de rapaces para 
xogaren ao fútbol. 

“O corpo de Xacobe rexido por unha coidada 
intelixencia dinamizaba o vivir un pouco pousón do 
pazo. Aos poucos días xa tiña organizado un once cos 
rapaces da aldea. Se Xacobe meditase diríalles o seu 
pensamento: 

—Tráiovos o Evanxelio do Deporte que inda non 
vos foi por ninguén predicado. Téñenvos falado da re-
dención da alma, da divinidade do traballo; uns quéren-
vos facer bos cristianos coa esperanza posta no mundo 
de alén-cova; outros quérenvos dar os dereitos de ho-
mes ceibes para que sexades os donos da Terra.… Os 
once xogaban baixo a sombra do pomar; polos muros 
axexaban caras curiosas de nenos. Os mociños aldeáns 
e o señorito xuntábanse nunha comunidade deportiva. 
Xa non era o vencello do respeto social, da gratitude, 
do medo, da tradición; outra figura de sociedade facía 
os seus primeiros ensaios na aldea. Algúns días soaban 
na estrada trompetas mañanceiras de auto. O Xacobe, 
xa listo e bañado de alba e de auga fría do tanque, des-
pedíase cun bico da nai e con outro da avoa, e corría 
cara ao coche que levaba o equipo algareiro. Lucía as 
brillantes cores deportivas e os rapaces da aldea xa 
envexaban aquela gloria dos xogadores. Ían a outra 
capital a lucir baixo o sol xusto do estadio, a conseguir 
a sona desinteresada e inocente”. 

Segundo nos informou o noso colega Xan Carballa 
dentro da intensa actividade que Paz Andrade despre-
gou na súa vida consta que exerceu como secretario 
na Xunta Directiva do Pontevedra Athletic Club, unha 
entidade que nace do consenso. Pontevedra é unha 
cidade que quere, pero á que aínda lle falta un treito 
para que os seus equipos estean á altura dos grandes 
de Vigo. A lóxica do achegamento parte da unión de 
forzas e de aí nace a fusión do Pontevedra Sporting 
Club e do Deportivo F.C. Pontevedra. O matrimonio 
chega polo pacto asinado por Eduardo de Cea e Vare-
la de Luaces, en representación dos sportinguistas, e 
por Antonio Martínez Herrera, quen sería o carismático 
presidente athlético. Era tal o seu peso que, acotío, ao 
novo equipo lle chamaban o club de Don Antonio, un 
dirixente que soubo rodearse de nomes como o de Va-
lentín Paz Andrade, quen pouco antes estivera destina-
do na Guerra de África facendo crónicas clandestinas. 
Martínez Herrera fichouno como o primeiro secretario 
da entidade. O conxunto das cores vermellas e bran-
cas sempre estivo na categoría de elite do noso fútbol. 
O seu primeiro partido oficial aconteceu en Pasarón 
o 9 de xaneiro de 1921, no que perdeu contra o Real 
Vigo Sporting por 3-4, despois de se adiantar con dúas 
dianas de Celestino Rey, ambas de penalti. Logo do 
nacemento do Eiriña, disputou contra os aurinegros a 
hexemonía do fútbol pontevedrés con máis fortuna que 
desgraza. Iso foi até 1926, ano no que o equipo morre 
pouco antes de comezar o Campionato Galego, no que 
estaba inscrito.

Roberto Vidal Bolaño (Santiago de Compostela, 
1950-2002)

Dedicáronlle en 2013 o Día das Letras Galegas.

Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-Trasalba, 1976).
En 1988 dedicóuselle o Día das Letras Galegas. 

Valentín Paz Andrade (Pontevedra, 1898-Vigo, 1987).
En 2012 foi o protagonista do Día das Letras Galegas.

Roberto Vidal Bolaño, de pé, interpretando o papel principal da obra 

!Oe, Oe, Oe!
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Texto: Héctor Pena
Fotografías: cedidas polo Granada F.C.

Aínda que algúns fans atribúen á alquimia os éxitos conseguidos polo galego Diego 
Martínez (Vigo, 1980) nun equipo tan modesto como é o Granada Club de Fútbol, os 
seus brillantes resultados no conxunto nazarí non son cousa de meigas.

DIEGO MARTÍNEZ

Lothar Matthäus, Roger Milla, Salvatore Schillaci ou 
Paul Gascoigne foron algunhas das maiores estrelas 
do Mundial de Italia 1990. Como non podía ser doutro 
modo, os seus cromos eran os máis perseguidos entre 
unha rapazada que, empregando a case desaparecida 
xerga dos ‘sipi, nopi’, os intercambiaban para intentar 
completar un álbum que se converteu en pasatempo 
predilecto dunha infancia que aínda tería que agardar 
algúns aniños para imbuírse de pleno no ocio dixital.

Un deses nenos era un vigués de nove anos chama-
do Diego Martínez Penas, quen abría sobre tras sobre 
sen saber que máis de trinta anos despois acabaría por 
ser non só un profesional do fútbol, senón que sería 
quen de se enfrontar en competición europea a equipos 
da relevancia do Nápoles e o Manchester United. E o que 
lle confire aínda máis mérito, todo iso logrouno dirixin-
do un conxunto tan modesto como o Granada Club de 
Fútbol, que desde a súa chegada no verán de 2018 está 
a vivir os mellores momentos dos seus noventa anos de 
historia. Baixo o mando do preparador galego a escua-
dra nazarí certificou un ascenso a Primeira División na 
súa tempada de debut, alcanzou as semifinais da Copa 
do Rei e a clasificación europea na segunda, e nesta 
terceira puxo contra as cordas ao Barcelona de Koeman 
nos cuartos de final da competición copeira e na UEFA 
Europa League logrou avanzar eliminatorias até morrer 

coas botas postas, tamén en cuartos de final, ante os 
mesmísimos Diaños Vermellos do Manchester United.

As dúas palabras exactas que empregou logo de 
caer ante os Pogba, De Gea, Rashford, Bruno Fernan-
des e compañía foron “decepción”, mais tamén “orgullo, 
por competir e porque respectamos os nosos valores 
e identidade até o último segundo”. Ademais, como se 
adoita dicir desas series de televisión que logran cativar 
a audiencia, pero que decepcionan na súa derradeira 
tempada ou no episodio final, o preparador queda “co 
inesquecíbel que foi o camiño”.

Isto simboliza a forma de pensar dun home que 
non se marca metas, inmerso nun constante proceso de 
aprendizaxe, de absorción de conceptos e de experien-
cias. Quizais, quen sabe, iso foi o que en 2009 chamou a 
atención do seu mentor, un tal Ramón Rodríguez Verde-
jo, que todos no mundo do fútbol coñecen polo sobre-
nome de Monchi. Mais, que pasa pola cabeza de alguén 
de só 29 anos, que dirixe ao Motril da Terceira División 
andaluza, cando recibe a chamada dun dos directores 
deportivos máis prestixiosos do planeta? “O momento 
da chamada estivo ben —recoñece Diego Martínez—, 
pero o que teño realmente gravado foi a primeira re-
unión que tivemos no Sánchez Pizjuán. Aí estaba eu, 
cun tío que é un referente no seu a nivel europeo, pero 
que me trataba con naturalidade, proximidade, e que 
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me quería para formar parte do seu equipo nunha nova 
área do club que pretendía desenvolver para afondar no 
eido da tecnificación, dos adestramentos específicos, así 
como para xerar unha base de datos de accións a balón 
parado e de estratexia. Naturalmente nin o pensei e iso 
que tería unha mellor situación económica como ades-
trador de Terceira División que como responsable de tec-
nificación no Sevilla, pero apostei por eles porque vin aí 
unha grande oportunidade 
para min, tanto para apren-
der como para medrar”.

Este all in non lle pui-
do saír mellor, pois da 
man de Monchi e do seu 
traballo foi ocupando dis-
tintos postos na estrutura 
hispalense —por exemplo 
o de adestrador do Sevilla 
F.C. xuvenil de División de Honra, co que gañou a Liga 
e a Copa de Campións por primeira vez na historia do 
club—, até alcanzar o primeiro equipo, no que forma 
parte do cadro técnico de Míchel, primeiro, e de Unay 
Emery, despois, e gaña a Europa League no segundo 
ano deste último. Logo dá un paso atrás para dar dous 
adiante e colle as rendas do filial sevillista, co que aca-
da o ascenso a Segunda División en 2016 e unha épica 

permanencia na campaña seguinte, que puxo fin ao seu 
ciclo de oito anos dentro do Sevilla Fútbol Club. Casual-
mente, ou non, na tempada posterior á súa partida o 
segundo equipo nervionense descende a Segunda B e 
desde aquela non volveu pisar a categoría de prata.

Tras un fugaz paso por Osasuna –que cualifica de 
“moi produtivo”– e no que quedou a tan só un punto 
de entrar no play-off de ascenso a Primeira, asina polo 

Granada en xuño de 2018 
cunha meta que, insiste, 
“non era a do ascenso, xa 
que o equipo acababa de 
baixar o orzamento con 
respecto ao ano anterior 
e o obxectivo era non pa-
sar apuros”. Mais se algo 
caracteriza a carreira pro-
fesional de Diego Martínez 

é a superación de todas as expectativas e contra todo 
prognóstico consegue subir á máxima categoría con 
78 puntos.

Foi o primeiro paso na construción da súa lenda 
na cidade andaluza, onde é coñecido como o xamán 
da Alhambra. Cuestionado sobre a idolatría que por el 
profesan en Granada, o técnico responde humilde que 
“o fútbol é dos equipos e dos xogadores”, pero, aínda 

"CANDO RECIBÍN A OFERTA DE 
MONCHI NIN O PENSEI, VIN UNHA 

GRANDE OPORTUNIDADE TANTO PARA 
APRENDER COMO PARA MEDRAR"
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que a modestia lle impida recoñecelo, as súas achegas 
teñen unha parte transcendental do mérito para que un 
equipo conformado nun 80% por xogadores que mili-
taban na Segunda División lograse cualificarse para a 
UEFA Europa League e acadar as semifinais da Copa do 
Rei na súa segunda campaña.   

Unha vez finalizado o soño europeo e comodamente 
instalado na zona media-alta da táboa ligueira, o vigués 
terá que decidir se esta será a súa derradeira campaña 
nunha cidade onde é un semideus, ou afronta novos re-
tos, xa sexa na Liga española —desde Valencia apuntan 
que é o favorito da propiedade do conxunto che para 
substituír Javi Gracia— ou no estranxeiro, onde o seu 
bo desempeño en Europa, en combinación coa súa xu-
ventude, levouno a protagonizar reportaxes en medios 
da relevancia de ESPN.

Talvez o destino máis lóxico sería o Sevilla do seu 
gran valedor (Monchi) “unha persoa chave na miña ca-
rreira pola confianza que me deu”, como engade o propio 
Martínez, pero salvo espantada imprevista de Lopetegui 
–cousa que non cabe descartar por completo ante os pre-
cedentes protagonizados polo ex-seleccionador español–, 
o regreso do fillo pródigo terá que agardar. E unha hipo-
tética volta á Galiza? Aínda que, como di Martínez, “sen-
do galego, claro que me gustaría que nalgún momento 
do futuro xurdise a posibilidade de volver á miña terra”, 
tamén semella complicado, dado o positivo impacto cau-
sado polo Chacho Coudet no Celta do seu Vigo natal e a 
travesía no deserto que sofre na categoría de bronce un 
Deportivo da Coruña que para el é “un grande que volve-
rá onde se merece, que é a Primeira División”.

Conversando co preparador vigués, transmite a im-
presión de que os períodos festivos dos que goza na súa 
terra durante as datas estivais –e onde come “demasiado 

ben”, segundo confesa entre risos–, mitigan esa morri-
ña intrínseca a todo galego, e máis en quen, como é o 
seu caso, xa leva máis de dúas décadas lonxe da casa, 
despois de facer as maletas cando tiña tan só 18 anos. 
O seu destino foi a cidade de Cádiz, onde estudou para 
técnico superior en animación de actividades físicas e 
deportivas ao mesmo tempo que trataba de forxarse 
unha carreira futbolística en pequenos clubs, como o 
Portuense ou o Imperio de Albolote. Foi defendendo as 
cores deste conxunto da provincia de Granada cando se 
lesiona e deixa de xogar, con tan só 20 anos, para acceder 
inmediatamente ao cargo de adestrador do cadete B do 
propio Imperio. “Daquela xa tiña claro que como xogador 
chegaría como moito a estar en Terceira ou Segunda B, 
tocara teito, pero apaixonábame adestrar”, rememora un 
Martínez que destaca, ademais, o feito de poder compa-
tibilizalo sen problemas coa licenciatura en Ciencias do 
Deporte que estaba a cursar na Universidade de Granada. 
Un lustro máis tarde, con 25 anos, xa estaba á fronte do 
Arenas de Armilla de Terceira División, un dos conxuntos 
con máis solera de toda Granada, que lle serviu de pla-
taforma para acceder a un Motril ao que clasifica para os 
play-off de ascenso, o cal esperta o interese de Monchi 
neste vigués formado futbolisticamente en Andalucía.

O resto é historia. Aquel rapaz que vestiu as cores 
do Real Club Celta de Vigo nas categorías inferiores e 
que pegaba cromos e cromos no álbum do Mundial de 
Italia-1990 seguiu os pasos desa longa estirpe de ades-
tradores que alcanzaron a elite sen o background de 
ser futbolista de elite, como sucedeu co italiano Arrigo 
Sacchi, con Rafa Benítez ou con José Mourinho, e ago-
ra o xamán da Alhambra afronta o futuro con todas as 
portas abertas para seguir medrando a base de traballo, 
que non de maxia. //
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