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CARTA AOS REIS MAGOS DUN PEQUENO SEGUIDOR 

FELICITACIÓNS A SECCIÓN DE BALONMÁN DA 

AD XIRIA DESÉXAVOS UN FELIZ ANO 2007  

 

O CALVO XIRIA PECHA O 2006 CUN EQUIPO 
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O descenso do Calvo 
Xiria a Segunda Nacio-
nal, logo de varios anos 
xogando en Primeira, 
foi o máis destacado 
dun ano 2006 cheo de 
contrastes para o clube 
verdibranco. A melloría 
experimentada na se-
gunda volta non chegou 
para salvar a categoría, 
un descenso marcado 
pola mala primeira volta 
do equipo, na que non 
conseguira puntuar.  

O período estival serviu 
para que a directiva 
diseñara unha nova 
tempada e comenzara a 
marcar as pautas dun 
clube no que a xente da 
casa pasa a ser a verda-
deira protagonista. Un 
equipo novo, ás ordes 
de Marcos Rodríguez, 
que xa devolveu a ilu-
sión a uns afecionados 
que, sábado tras sábado,       
están a mostrar o su 
apoio dende as gradas 

OBXECTIVO: RECUPERAR A ILUSIÓN 

do pavillón carballés. 
Lástima que as catro 
derrotas que acumula o 
equipo o deixaran xa 
moi lonxe de loitar pola 
primeira praza da cate-
goría. Aínda así, o Calvo 
Xiria sóubose sobrepo-
ñer ás baixas de Mario, 
Dubra e Javi Zas para 
completar unha primei-
ra volta ilusionante de 
cara ao futuro xa que 
xogadores moi novos 
están a ter un protago-

-nismo destacado e ad-
quirindo unha experien-
cia que xogará un papel 
decisivo no futuro máis 
recente do clube nesta 
nova etapa. De momen-
to, o 2007 comeza coa 
ilusión intacta por un 
equipo que, a bo seguro, 
está chamado a dar 
grandes alegrías a unha 
afeción que recupera o 
ambiente de sempre 
carballés.  
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“INCLUYA AQUÍ UNA FRASE O UNA CITA DEL ARTÍCULO PARA CAPTAR LA 
ATENCIÓN DEL LECTOR”. 

A baixa de Javi Zas é a 
terceira que sufre o 
equipo esta tempada. A 
súa marcha, por moti-
vos laborais, non lle 
pecha definitivamente a 
porta do Xiria, xa que o 
seu desexo é volver. 

- Logo de dez anos no 
Xiria, ¿asimilaches xa 
a túa marcha? 

- Non de todo. Foron 
moitos anos no clube e 
deixei grandes amigos. 
Non é doado deixar 
atrás algo tan importan-
te en tan pouco tempo. 

- ¿Cómo valoras a 
tempada que está a 
realizar o equipo? 

- Creo que está a ser 
irregular. Fóra da casa, 
sobre todo, falta un 
pouco máis de agresivi-
dade e esa está a ser a 

débeda pendente do 
Xiria 

- ¿Poderemos volver a 
ver a Javi Zas no 
Xiria? 

- Espero que algún día 
sí, polo menos para 
poder cumprir o que 
tiña pensado, que era 
xogar ao lado do meu 
irmán. 

Javi Zas: “Espero volver para 
poder xogar co meu irmán” 

O CARBALLÉS, TERCEIRA BAIXA DO CALVO XIRIA DESTA TEMPADA  

-¿Qué tal a nova expe-
riencia laboral? 

- A verdade é que moi 
ben. Ao principio foi un 
pouco duro ter que sair 
fóra para traballar, pero 
agora todo vai moi ben 
cos meus compañeiros. 
Traballamos moito, aínda 
que se leva ben porque 
hai moi bo ambiente. 
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Mellor non puido resultar 
o III Torneo Internacio-
nal de Balonmán Conce-
llo de Carballo, disputado 
a principios do mes de 
decembro en Carballo. 
Equipos da talla do Ade-
mar León, Cisne ou OAR 
convertiron os Pavillóns 
Vila de Noia e Berganti-
ños nunha auténtica festa. 
O papel dos equipos da 
AD Xiria volveu a  ser 
destacado, aínda que 
mención especial merece 

o equipo cadete Ifecgás 
Pereira Xiria, que gañou 
os tres partidos que 
disputou fronte ao 
OAR, Ademar León e 
Cisne. O infantil do 
Procasa Xiria acadou o 
subcampionato, mentres 
que o xuvenil do Ase-
soría Sueiro Xiria foi 

O XIRIA 

CONSEGUIU 

GAÑAR O 

TORNEO NAS 

CATEGORÍAS 

BENXAMÍN, 

ALEVÍN E CADETE 

Ifecgás Pereira Xiria, campión do torneo 

terceiro do seu grupo. 
O equipo cadete femi-
nino do Garaysa Xiria 
deixou unha moi boa 
imaxe, mentres que os 
alevíns e benxamíns 
do Caixanova Xiria A 
resultaron campións 
na competición dos 
máis pequenos. 

ÉXITO DO BALONMÁN EN CARBALLO 
III TORNEO INTERNACIONAL CONCELLO DE CARBALLO  
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As categorías de base da 
sección de balonmán da 
AD Xiria comezan o 
ano 2007 coa esperanza 
de superar os éxitos 
acadados durante 2006. 
Mención especial neste 
apartado merece o equi-
po xuvenil, que dispu-
tou o primeiro sector do 
Campionato de España 
o ano pasado, logo de 
acadar o subcampionato 
galego. O equipo femi-
nino tentará igualar os 
éxitos da pasada campa-
ña na que acadou o títu-
lo de copa,  que supuxo 
o primeiro a nivel auto-
nómico do balonmán 
feminino carballés. O 
reto que se plantexan os 
equipos cadete e infantil 
masculino será meterse 

na fase final do galego. De 
momento, estes dous últi-
mos equipos están en dis-
posición de loitar polas 
primeiras prazas da clasifi-
cación. A impronta deixada 
polos equipos do Xiria no 
último Torneo Internacio-
nal ‘Concello de Carballo’ 
fai albergar esperanzas de 
crecemento e marcarse 
metas máis ambiciosas no 
recentemente estreado ano 
na liga territorial norte.  

Os equipos cadete e 
infantil feminino come-
zan  no mes de xaneiro a 
competición, tamén coa 
idea de alcanzar bos 
resultados nunha idade 
na que o importante será 
a asimilación de concep-
tos. Na categoría alevín, 
os máis pequenos ten-
tarán repetir a consecu-
ción do Campionato 
Provincial.    

A SUPERAR OS ÉXITOS MÁIS RECENTES 

CATEGORÍAS DE BASE  
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Rexistraba cada xogada 
nos partidos e volvía a 
perfeccionala, obligando 
a repetilas tanto, que os 
rapaces movíanse solos, 
coma sen pensar. Acos-
tumbrándoos a eses 
sinais tan particulares, 
como o que facía nese 
momento, servindo, 
ademáis, para telos máis 
atentos ainda. Dedo 
índice cara riba: lanzar 
de lonxe. Índice cara 
baixo: penetración. Os 
dous índices xuntos 
dirixidos o centro da 
cancha: marca home a 
home. 

- O rival está diante 
vosa, eu o costado, e si 
non fan o correcto, ¡o 
rival vou  ser eu no des-
canso e o longo dos 
adestramentos da sema-
na!- 

Decía medio en broma 
e medio en serio; por-
que eso si, que os quería 
os rapaces ninguén o 
dubidaba, e as súas iron-
ías, como una vocación 
o absurdo, volvían tolas 
a tódalas mentes lúcidas 
d e s e ,  s e g ú n  é l , 
"compricadisimo depor-

te de técnicas tan ele-
mentais como tirar a 
portería e facer gol".  

Por esas ironías e expre-
sións contradictorias 

tíñase gañado dos cir-
cunstanciais técnicos e 
dirixentes oponentes, 
non diría odio, pero 
bronca si.  

A MELODÍA PERFECTA 

ESTE ARTIGO/CONTO FOI 
PUBRICADO NA WEB ARXEN-

TINA DE ‘SUPERHANDBALL’. 
XIRIA BM OFRECE A SEGUNDA 

DAS ENTREGAS, ÁS QUE LLE SU-
CEDERÁN OUTRAS, NO NÚMERO 

DESTE MES DE DECEMBRO. O ARTIGO 
FOI ESCRITO POLO PROFESOR EDUAR-
DO FERRO. 

Cando gañaban os seus 
rapaces comentaba con 
mentada soberbia: - "Xa 
o dixera Sherlock Hol-
mes, "elemental Wat-
son"-. E os que escoita-
ban comíanse os 
cordóns das zapatillas 
do cabreo.  

 Cando perdían opinaba 
displicente: - "A próxi-
ma vez si gañan é por 
casualidade, cunha basta 
e sobra, a sorte estivo 
do seu lado" -. 

Todo en broma, simu-
lando seriedade e arro-
gancia para os de fora, 
alguns tontos  tomaba-
no en serio. Un gran 
actor. 
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Pero cando explicaba o 
por qué aos seus xoga-
dores, brillaba a sua 
capacidade de análisis, 
síntesis e didáctica, con-
vencéndoos a todos de 
que estaban no camiño 
correcto. 

- "Eso foi unha pedriña 
no camino" -. enfatizaba 
cando perdían. E cando 
gañaban: -"¡qué non o 
creran!"-, porque para 
eso estaba tamén él, 
para que non o creran. 

De todas formas, facía o 
que se fai cando se 
xoga: xogar; él coas 
palabras e seus rapaces 
coa pelota, creando ese 
ardid, esa gran ilusión, 
contradicción do home, 
que é: "xogar en serio". 

Súa estratexia, resumíase 
en crear falsas expectati-
vas ao rival, súa táctica: 
a sorpresa. 

Sen esas armas, un equi-
po pequeno como o que 
entrenaba, non podía 
enfrentarse a esas super-
potencias. Eran só carne 
de cañón, servindo eles 
para facer bos aos que 
non o eran verdadera-

mente, e figuras de pri-
meira plana os cromos 
repetidos, que se regala-
ban na calle.  

En realidade, a súa loita 

era moito máis seria do 
que aparentaba, moito 
máis seria  solapada. 
Unha verdadeira loita de 
poder.  

Cas declaraciós públicas, 
acorralaba os que cha-
maba: -"mediocre alto 
nivel complicativo da 
nosa merecida conduc-
ción técnica e política"-. 
Dando esa tola defini-
ción os que non o co-
ñecìan, considerábano 
un diletante, así non o 
molestaban con pregun-
tas;  para os que si o 
conocían, a gran maior-
ía, alimentaba con gaso-
lina o lume da bronca 
que tiñan coa súa visión 

do deporte.  

Os recursos técnicos e 
tácticos que dispoñía 
eran dunha simplicidade 
sobresainte, como as 
súas explicacións, inter-
pretadas polos xogado-
res perfectamente du-
rante todo o partido.  

-"¡Do primeiro ó último 
segundo!. ¡Aí radica a 
diferencia! .¡E soamente 
aí!"-  escoitabáselle decir 
tódalas veces que lle 
viñan con algún planteo 
ou novidade sacada de 
non sabía qué misterio-
so oráculo. 

Amante da música de 
Jazz, de donde viña a 
expresión "melodía per-
fecta".  

Un equipo é como unha 
orquesta de Jazz: un 
ritmo base, unha melod-
ía moi simple e unha 
improvisación xenial de 
cada un dos integrantes. 

 

CONTINUARÁ... 

 

 

A MELODÍA PERFECTA 


