
 

A APRENDER DE FERNANDO 

A PREGUNTA ¿QUÉ DIRECTIVO NON QUITOU AS GAFAS 

DE SOL EN TODO O ACTO DE PRESENTACIÓN DO CALVO XIRIA? 
Á ÚLTIMA 

Sabido é de todos e 
todas a experiencia de 
Fernando Vázquez coas 
pasarelas. As súas dotes 
de modelo parece que 
non van a ser as únicas 
a ter en conta nas filas 
do Calvo Xiria xa que, 
como se pode ver na 
imaxe, estanlle a sair 
competidores. Como se 
dunha clase máis se 
tratase, Pablo, Quique e 
Alex pareceron mirar ó 
mestre do “glamour” 
do Xiria e adoptaron a 
misma postura para 
presentar as novas equi-
pacións do Calvo Xiria. 
Brazos en xerra, ángulo 
de corenta e cinco gra-
dos nas pernas, mirada 
ó frente e nin un atisbo 
de sorriso por ningún 
lado.  

Habería que saber se a 
mirada desafiante era 
simplemente cuestión 
de guión ou que non 
había moitas ganas de 
posar para os medios 
gráficos. De tódolos 
xeitos, parece que os 
alumnos aprenden rápi-
do do profesor. Por 
certo,    a      equipación  

deste ano ofrece varias 
novidades en relación a 
temporadas pasadas. 
Un cambio a mellor 
que esperemos traia 
tamén ó Calvo Xiria 
mellores resultados que 
os do ano pasado. Can-
do menos, podémonos 
agarrar á verde, a cor da 
esperanza. 
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As instalación de Con-
servas Calvo acolleron a 
presentación do Calvo 
Xiria, nun acto no que 
se deron cita todos os 
xogadores, adestradores 
e directiva. A presenta-
ción estivo presidida 
por Luciano Calvo, pre-
sidente da AD Xiria, 
quen se congratulou de 
que “salvo Roberto e a 
excepción de Fernando, 
que xa podemos dicir 
que é da casa, son todos 
xogadores de Carballo”. 
Luciano Calvo desexou 
os mellores éxitos ó 
equipo e lle pediu un 
esforzó “para regresar a 
Primeira e volver a ter 
aquelas magníficas sen-
sacións que tiñamos 
cando xogamos nesta 
categoría”. O concellei-
ro de Deportes, Marcos 
Trigo, ratificou as pala-
bras do presidente da 
AD Xiria e disculpou a 
ausencia ó acto de pre-
sentación do alcalde de 

UN XIRIA MÁIS CARBALLÉS QUE NUNCA 

Carballo, Evencio Fe-
rrero. A foto de familia 
pon de manifesto o 
mimo co que se segue a 
traballar coas categorías 
de base, xa que moitos 
dos integrantes do 
conxunto senior xoga-
ban non hai moito nos 
equipos de base do Cal-
vo Xiria. O club segue a 
apostar pola xente da 
casa e, ademais do re-
greso de Bruno, Alex e 
Dubra, é destacable 

tamén a presenza na 
portería de Iago quen, 
polo visto na pretempo-
rada, non lle vai por as 
cousas doadas a Quique. 
Este último xogador, 
por certo, repetirá como 
capitán do primeiro 
equipo. Un dos máis 
veteranos con tan só 22 
anos… Ganas e ambi-
ción non lle han faltar ó 
conxunto carballés á 
hora de afrontar esta 
nova temporada. 

Plantilla e directiva posaron nas instalación de 
Conservas Calvo no acto de presentación  oficial 

 PÁXINA 7 SETEMBRO 

Poucas son as novida-
des que ofrece o Calvo 
Xiria para esta tempora-
da. Se ben se pode falar 
de catro incorporacións, 
como Roberto, Alex, 
Dubra e Bruno, só o 
primeiro se vai a estrear 
coa camiseta do Xiria. 
O ex de Lalín é a única 
das fichaxes 
“novedosas” que pre-
senta o conxunto car-
ballés, xa que Bruno, 
Alex e Dubra xa vesti-
ran a camiseta do Xiria 
noutras ocasións. Cha-
mativo é o caso de Bru-
no, que volve tras xogar 
no Balonmán Carballo e 
no Camariñas. O caso 
de Dubra e Alex é me-
nos relevante, xa que 
non hai moito que vest-
ían a camiseta do Xiria 
e, tras un ano sabático 
(de balonmán) volven ás 
ordes de Marcos Rodrí-
guez. As catro incorpo-
racións veñen a suplir as 
baixas de xogadores 
importantes, como Al-

berto Salgado ou Joa-
quín, que este ano 
xogarán no OAR da 
Coruña. Alex deberá 
aportar a súa experien-
cia no pivote. Bruno, a 
súa calidade na direc-
ción do ataque. Dubra, 
o seu carácter gañador e 
velocidade. E Roberto, 

BRUNO, ALEX, DUBRA E ROBERTO INCORPÓRANSE Ó CALVO XIRIA 

o seu bo pulso e efecti-
vidade desde o extremo. 
Fichaxes que aportarán 
equilibrio a unha planti-
lla que ilusiona e na que, 
como o ano pasado, a 
meirande maioría son 
xogadores de Carballo. 
Unha aposta que gusta á 
afición. 

CATRO FICHAXES PARA LOITAR POLO ASCENSO 

Alex, Bruno, Dubra e Roberto son as incorpora-
cións confirmadas do Calvo Xiria para a presente 
temporada 
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Marcos Rodríguez volve 
a dirixir ó Calvo Xiria 
no seu intento de regre-
sar a Primeira Nacional. 
O ascenso non obsesio-
na ó técnico, se ben se 
marca como obxectivo 
prioritario xogar a fase 
de ascenso. 
 
-¿Cómo se presenta 
esta nova temporada? 
 
- Dura e competitiva, 
como xa sabemos que é 
esta categoría. Será unha 
boa ocasión para com-
probar se o traballo do 
ano pasado deu os seus 
froitos. 
 
-¿Cales son os obxec-
tivos do Xiria para 
esta temporada? 
 
- O obxectivo debe ser 
intentar xogar a fase de 
ascenso, a aí a ver que 
pasa. Pero non nos de-
bemos obsesionar co 
feito de ascender. 

 
- Logo das fichaxes 
realizadas, ¿cres que a 
plantilla está compen-
sada? 
 
- Regular. Necesitaria-
mos algún extremo 
máis, xa que tivemos 
moitas e importantes 
baixas na segunda liña. 
Haberá que compensala 

e dar un paso máis de 
experiencia. 
 
-¿Algún favorito na 
loita pola fase de as-
censo? 
 
- Supoño que aí arriba 
volverán a estar a SAR e 
o Seis do Nadal. Do 
resto, a verdade, non 
coñezo moito para po-
der valóralo. 

Marcos Rodríguez afronta unha nova tempora-
da ó frente do Calvo Xiria, co que quere loitar 
polo ascenso a Primeira Nacional 

MARCOS RODRÍGUEZ: “O OBXECTIVO DEBE 
SER O DE XOGAR A FASE DE ASCENSO” 
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A Cervexaría Dublín de 
Carballo acollerá en se-
tembro, os días 21 e 22, 
unha nova edición do 
XiriaPop. O xa clásico 
festival organizado polo 
Xiria volve a contar cun 
cartel de auténtico luxo 
para os amantes da boa 
música. Dous días e oito 
concertos que farán as 
delicias de máis dun na 
sala Dublín. A presenta-

ción do evento tivo lugar 
a principios deste mes no 
pub A Reserva de Carba-
llo. Un aperitivo para os 
dous días fortes de con-
certos que han congregar 
a centos de seguidores da 
boa música en Carballo. 
Se aínda tes dúbedas do 
cartel deste ano, neste 
boletín poderás encon-
trar –nas páxinas cen-
trais– toda a información 

dos oito grupos que 
participan na presente 
edición. Achégate á Cer-
vexaría Dublín e goza de 
dous días inesquecibles. 
Xa están á venda os 
bonos para os dous días 
(15 euros) e as entradas 
para un día (10 euros). A 
apertura de portas terá 
lugar, tanto o sábado 
como o domingo, ás 
22,00 horas. Ademáis, 
haberá dúas exposicións 
de fotografía e un mer-
cadillo. 

CARTEL DE LUXO PARA UN NOVO XIRIAPOP 

O Pub A Reserva de Carballo acolleu a presetación 
desta nova edición do PopXiriaPop 
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Bap Kennedy 
(Irlanda)  

Única actuación en Es-
paña. Bap Kennedy, ex-
cantante e líder da len-
daria banda irlandesa 
Energy Orchard, vai 
tocar temas dos seus 
respectadísimos discos 
en solitario ˜Domestic 
Blues", "Lonely Street" 
e "The Big Picture", o 
último até agora. Bap 
gravou en Nashville, 
con Steve Earle na pro-
dución, e nos estudios 
de Van Morrison e con 
parte de músicos das 
súas sucesivas bandas, 
dos que varios o van 
acompañar en Carballo. 

  XIRIAPOP 07   OS GRUPOS 

L a  G r a n j a 
(Mallorca)  

Nacidos en Palma de 
Mallorca, debutan con 
DRO, con quen chegan 
a editar cinco discos 
oficiais e un compilato-
rio. En 1988 volven os 
membros orixinais e 
preparan novas can-
cións que editan nun 
pequeno selo mallorqui-
no e que serven para 
volvelos poñer en circu-
lación e para afinar coa 
vista posta nun próximo 
LP. ˜Tobogán”, o séti-
mo xa na súa carreira, 
non ofrece sorpresas. Aí 
radica unha boa parte 
do seu valor. 

Portrait (Vigo) 

Pop bonito, currado e 
moi mimado; produto 
con sensibilidade nacio-
nal 100% (choiva, pe-
dra, morriña...). Até 
agora únicamente teñen 
editado un disco, "Self", 
e nun selo "Ernie Re-
c o r d s " ,  d o u t r o 
"mimador" da música, 
Josiño. 

The Runarounds 
(Murcia) 

Murcianos cun directo 
absolutamente brillante 
e enérxico, power-pop 
ultravitaminado. O últi-
mo traballo até agora, 
editado hai uns meses 
por Rock Indiana, 
"Wating for the hurrica-
ne" son quince fulmi-
nantes directos ao 
mentón. 
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The Pirates (UK)  

Única actuación en Es-
paña. Banda mítica onde 
as haxa. Os Pirates xa 
tocaban a finais dos 50 
nunha banda chamada 
BATS HEATH AND 
THE VAMPIRES na 
que cantaba e tocaba a 
guitarra Frederick Heath 
(Johnny Kid para os 
colegas). Despois de 
var i a s  apar ic ións-
desaparicións nos 70, 
nos 80 e nos 90, no 
2006 Green e Spence –
guitarra e baixo orixi-
nais– gravan e editan un 
novo disco, "Skull Dug-
gery", pleno de forza e 
viagridade. 

L o s  C h i c o s 
(Madrid) 

Madrileños, gamberros, 
simpáticos, e ademais 
transpiran negritude 
incluso até polas calvas; 
un pouco de blues, un 
p o u c o  d e 
rhythm&blues, un pou-
co de soul, un chisco de 
garaxe, un montón de 
paixón, e varios calimo-
chos, e festa rachada. 
Veñen a Carballo para 
presentar as cancións do 
seu inminente terceiro 
disco e tamén as dos 
dous anteriores. 

The Right Ons 
(Madrid) 

Madrileños-carballés, de 
formación recente e 
amantes tamén dos sons 
da negritude máis soule-
ra e funkadelica: James 
Brown, Sly&The Family 
Stone, The Bellrays...  A 
banda perfecta para que 
todo o mundo entre en 
color e calor. 

Tin Soldier Band 
(Madrid) 

Tamén madrileños, pero 
vía UK, estes soldados 
de latón son os FOR-
TUNE TELLERS (que 
nos visitaron hai tres 
anos), homenaxeando 
exclusivamente aos seus 
venerados SMALL FA-
CES. Hoxe é o máis 
parecido que podemos 
ver aos orixinais, con 
"All or nothing". 


