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Asubío inicial

Coniezainos esta andaina con inoita ilusión, mais saliendo que o panorama editorial non 

é especialmente favorable para este tipo de publicacións.

Procuram os un espazo entre esa xente que se gaba da excelencia galega cando existe un 

bo motivo para facelo. non gustamos do chauvinismo, e prestaremos a máxima atención 

a esas figuras da nosa térra que están a efectuar un traballo sobranceiro no eido futbolís

tico. mais tainén achegaremos unha visión sobre temas doutros lugares que nos parezan 

de interese.

Tampouco irnos esquecer unir este deporte con diversos aspectos culturáis que adoi-

tan reivindicar o máis positivo desle xogo. afastándose da pura e dura com ercialización.

Neste prim eiro número realizamos unha reivindicación do m ellor futbolista, sen dis

cusión. que tivo Galicia na súa historia e o seu historial referenda rotundamente esa afir

mación. Que Luís Suárez non leña o recoñecemento que se merece resulta significativo c 

fala dun pobo ao que lie custa afondar na súa memoria histórica, un apartado importante 

que esta revista non pensa descoidar. Temos o único Balón de Ouro que existe a nivel es

tatal e nunca foinos quen de darlle o valor que merecía. Non hai ningún futbolista galego 

que se poida arrepoñer aos excelentes logros do coruñés, quen debería ser un auténtico 

orgullo para os galegos.

Ñas súas costas levaba o número dez. o dos xenios. Ksa camisola representa a esencia do 

mellor deste deporte, posto que foi vestida por algún dos bornes eon maior talento da historia.

A mítica con este número principiou no Mundial de Suecia 103S. Os dirixcnlcs bra- 

sileiros enviaron a relación dos scus xogadores, pero esqueceron pór os números á lista 

enviada c un mandatario, na sede da FIFA, decidió desígnalos ao cliou. por puro azar, e 

así foi como a Pelé He locou a camisola do dez. A partir dese momento. O l)FZ é a cifra do 

que chega ao celme.

Con el acadamos a máxima nota cando irnos a un exame e en eada novo número desla 

publicación pretendemos achcgarnos o máximo posible, saliendo (pie se pode quedar 

lonxe dese desexo, a ese DKZ perfecto.
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O VERDADEIRO 
LUÍS SUÁREZ
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Os dez mandamentos dun balón de ouro

1 Talento. Nace con un. Nin se ensina nin se aprende.

2 Traballo. Imprescindible para elevar o talento.

3 Humildade. Para aceptar os consellos dos adestradores.

4 Paixón. Necesaria para xogar e para transmitir.

5 Ambición. Básica para superarse cada día.

6 Seriedade. No comportamento e no traballo.

7 Perseveranza. Insistir cando as cousas saen mal.

8 Paciencia. Non ter présa por gañar diñeiro e si por mellorar.

9 Sacrificio. Para poder triunfar e alongar a carreira. 

ío Sorte. Fundamental. Sobre todo coas lesións.



O 1X2

F
alar de Luís Suárez supon facelo do mellor xo- 
gador español de todos os tempos. Máis que 
polos seus títulos, pola influencia no xogo 
dos equipos nos que estivo. Segue a ser o 
único Balón de Ouro estatal, desde a creación 
do galardón en 1956.

Para comprendermos a dimensión real de Luís Suárez 
pódese recorrer a diversas fontes. A de compañeiros como 
Arsenio, presente no debut de Suárez co Deportivo ñas 
Corts ante o Barcelona, quen sinala: "Foi o mellor xogador 
que coñecín.Tiña unha técnica exquisita, unha visión de 
xogo excepcional, como non vin a ninguén e, ademáis, era 
tremendamente elegante"; tamén fala del Sandro Mazzo- 
la, bicampión de Europa co Inter canda Suárez: "Naquel 
tempo, os xogadores técnicos eran un pouco lentos, pero 
Luisito era rápido co pensamento e eos pés. Un auténtico 
xenio'.' Lodetti, rival na súa época no Milán, comenta o se- 
guinte: "Tiven a sorte de marcar e de que me marcara Luís 
Suárez, o mellor futbolista que vin na miña vida'.'

Os seus adestradores tamén participan da mesma 
opinión. O seu descubridor, Rodrigo García Vizoso, che- 
gou a dicir que Suárez "naceu futbolista, xa que xogaba 
igual con nove anos que con vinte. Eu non o descubrín, 
destapouse el só. Luís facía bailar o balón'.'

Helenio Herrera, o seu gran valedor, tamén o enche de 
eloxios ñas súas memorias. "Era o herdeiro de Alfredo Di 
Stéfano. Disciplinado, de vida exemplar e grande organiza
dor de equipos. Valía máis unha perna del que dúas doutro'.'

Incluso, houbo pais co apelido Suárez que lie puxe- 
ron o nome de Luís aos seus fillos. Ese é o caso do in
ternacional uruguaio do Barcelona, chamado así pola 
admiración que sentía o seu proxenitor, de orixe galega, 
polo futbolista coruñés.

Números de ouro

Ora ben, máis aló das opinións subxectivas, están 
os datos incuestionables. Ai os números de Suárez non 
deixan lugar a dúbidas. 5 Ligas, 2 Copas, 2 Copas de 
Europa, 2 Copas de Feiras, 2 Copas Intercontinentais e 
1 Eurocopa de Nacións. E no plano individual, o Balón 
de Ouro de 1960 por diante de Puskás, Uwe Seeler, Di 
Stéfano eYashin.

"Creo que na miña época había máis xogadores de 
alto nivel que na actualidade, onde compiten Messi con
tra Cristiano. Daquela, cada país díspoñía dunha gran 
figura", comenta.

Andrés MercéVarela, o correspondente en España 
da revista France Football, realizou a cotiá descrición do 
gañador nos seguintes termos: "Luís Suárez non é un 
loitador. Non o necesita. El sábeo facer todo coa auto- 
ridade dun duque, a precisión dun xeómetra e a beleza 
dun Apolo'.'

Durante oito anos consecutivos, de 1958 a 1965, o 
galego aparece entre os mellores de Europa. Convén

erro - t i-: : r : :  caña o liberiano Weah, o
c'e~ : ' .  • : r r : e a  xogadores europeos
quem ílitaoa- a- E . • : :  a Coidoqueos argumentos 
de* ; : _ - ~ a : - - = ~ o premio foron a Liga e a
Copa ce -e * = = r ea r a s  : :  Ea-ae ona xunto coa traxec- 
toria na Copa de Europa, onde chegamos a semifinais. 
Sobre toce o encontró de ¡da ante o Wolverhamtpon 
en cuartos de final, no que vencemos por catro a cero 
en inferioridade numérica por lesión de Kocsis. O Wol- 
verhampton era o mellor equipo inglés do momento e 
nós realizamos un partido grandioso, tanto a nivel de 
conxunto coma individual. Unha Vitoria que aínda se 
engrandecería máis co triunfo en Inglaterra por cinco a 
dous. Alí fomos despedidos cunha ovación do público 
e dos rivais'.'

Suárez xa era un fixo ñas votacións ao Balón de 
Ouro. En 1961 logra o Balón de Prata a seis puntos do 
italo-arxentino Sivori da Juventus, posición que repite 
en 1964 por detrás do escocés Denis Law do Manches- 
ter United, nunha das decisións máis controvertidas na 
historia dos premios, xa que nese ano Suárez gañara a 
Eurocopa, xunto a Copa de Europa e a Copa Interconti
nental co Inter.

"Pensó que ese ano ano fixen máis méritos que en 
1960 para vencer. Non sei que criterios seguiron para 
dardo a Law, que nesa temporada non gañara nada. 
Quizáis é que nunca me souben vender. Nunca fun 
un gran relacións públicas, esa é a verdade. Cando se 
cumpriron 25 anos da creación do galardón, en 1981, 
contáronme que se ía celebrar unha edición especial 
na que se premiaría, por puntuación, ao mellor futbo
lista de todas as edicións. Entón, a Gazzetta dello Sport 
principiou a facer contas e chamou para dicirme que o 
gañador era eu. Finalmente, esa edición non se levou 
a cabo. Curioso, non?"

A explicación do premio a Law atopámola na propia 
France Football do 22 de decembro de 1964, onde se 
recoñece que "Luís Suárez non ¡maxinaba que o Balón 
de Ouro se lie puídese escapar.Tiña serios argumentos 
para facer valer o éxito no escrutinio. O home dos tres 
títulos supremos, semellaba ter achandado todo ao lon
go do ano (...), pero o xurado preferiu saudar o talento 
en estado puro dun xogador capaz de facer diferentes 
funcións nun terreo de xogo'.'

A última aparición do herculino entre os elixidos tivo 
lugar ao ano seguinte, no que rematou terceiro, malia 
que o Inter conquistou a Liga, a Copa de Europa e a 
Copa Intercontinental. Curiosamente o triunfador desa 
edición foi o portugués Eusébio, do Benfica, derrotado 
polos italianos na final do máximo torneo continental.

Xogador de barrio

Todo comezou un 2 de maio de 1935. Ese foi o día 
no que naceu Luís Suárez. Non deixa de ser casualidade
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O VERDADEIRO L lIS  SUAREZ

"QUIZAIS NUNCA ME SOUBEN VENDER. NON FUN UN GRAN 
RELACIÓNS PÚBLICAS, ESA ÉA  VERDADE"

que alumeara na rúa Hércules, nome de heroe mitolóxi- 
co coñecido pola súa forza, pero tamén polo seu talento, 
tampouco que pertencera ao barrio de Monte Alto, nome 
apropiado para iniciar unha escalada ao éxito, nin que o 
seu primeiro equipo se chamara Perseverancia. Como a 
que había de amosar Luisito, así lie chamaban os amigos, 
para salvar todos os obstáculos que lie foron poñendo polo 
camiño. En especial no Deportivo e no Barcelona. Pero o 
certo é que ese lugar marcou a súa carreira. "Era un barrio 
modesto de traballadores. Meus pais tiñan unha carnizaría 
e pasábamos todo o tempo xogando na rúa ata que miña 
nai me chamaba. Ninguén tiña un balón, nin unha bici
cleta. Por ¡so fichei polo Perseverancia, porque che daban 
todo, camisolas, pantalóns... Facíamos a pelota con trapos 
e xogabamos en terreos cheos de pedras e buratos. Por 
exemplo, no campo do hospicio había unha parede e alí 
aprendías a apoiarte nela, de ai vén a expresión de 'facer a

parede'. Practicabas moitas horas, en condicións moi difí
ciles, onde tiñas que espabilar para que non te superaran. 
Por iso considérame un xogador de barrio: porque apren- 
dín a desenvolverme en circunstancias adversas?

A influencia dos seus irmáns Pepe e Agustín, tamén 
futbolistas, fixeron o resto. Pepe, sete anos maior, xogou 
no Deportivo, Celta, Albacete e Alcoiano, co que debutou 
en Primeira na tempada 1950-51. Agustín, pola súa banda, 
non pasou do Xuvenil, daquela filial do Deportivo, e da 
Orensana, malia que todos os que o virón destacaban a 
súa enorme calidade. "ía todas as tardes con eles ao ades- 
tramento, cando militaban no filial do Deportivo. Axudaba 
ao seu técnico. García Vizoso, unha das persoas que máis 
influíu na miña carreira e que me orientou no que tiña que 
facer, como debía comportarme no fútbol'.'

Luisito, mentres tanto, seguía a brillar no Perseve
rancia, non só no fútbol onde era o mellor de todos.
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O DKZ

senón tamén noutros deportes. Antonio Bouza, amigo 
da infancia, e posteriormente compañeiro no Fabril, 
descobre que "se na parroquia había torneos de pim- 
pón, gañaba Suárez; se xogabamos ao xadrez, ganaba 
Suárez. Ao billar, gañaba Suárez. O resto competíamos 
polo segundo posto'.'

Fichaxe polo Deportivo

Con todo, o que lie gustaba era ó fútbol. Por ¡so, 
cando viu un anuncio na prensa anunciando que o De
portivo buscaba xogadores entre trece e catorce e anos, 
presentouse ás probas. "Scopelli era o adestrador do 
Deportivo e tivo a feliz idea de crear unha escola. Pre
sentémonos uns cincocentos rapaces, dos que quedaron 
vinte e dous para formar dous equipos que xogabamos 
no estadio antes do partido do primeiro equipo. Nese 
grupo de elixidos, curiosamente, había outro Suárez, 
Adolfo, que logo sería presidente do gobernó'.'

Luís vai queimando etapas ata chegar ao primeiro 
equipo. Co conxunto xuvenil proclámase dúas veces cam- 
pión galego en 1951 e 1952 e co Fabril, posteriormente 
filial do Deportivo, gaña o campionato galego de afeccio
nados derrotando na final aoTurista.

Dagoberto Molí, compañeiro seu no Deportivo e no 
Barcelona, lembra unha anécdota desa época. "Estaba 
vendo o partido con Oswaldo e Luís fixo unha xogada des
comunal. Oswaldo dirixiuse a min e díxome: 'Ché, Lalo, 
ese rapaz vainos foder o posto'. E así foi'.' Era o 21 de no- 
vembro de 1953. Quince días despois, o 6 de decembro, 
Suárez debuta en Primeira ñas Corts ante o Barcelona.

"Fixéronnos seis goles. No adestramento do xoves, 
Iturraspe incluíume no equipo titular e xa me comecei a 
pór nervioso. Despois no autobús seguiume traballando 
a cabeza. Era un desprazamento longo e tardabas dous 
días en chegar. Cando entrei no campo e tiven enfronte a 
eses xogadores, impresioneime moito. Uns meses antes, 
na Coruña, estívera pedíndolles autógrafos no hotel, so
bre todo a César, un dos meus ídolos xunto con Panizo. 
Non me saíu un bo partido, pero algo debeu gustadles'.'

Suárez só disputa 17 encontros co Deportivo, nos 
que marca tres goles, ante a Real Sociedade, o Xaén e o 
Osasuna. Curiosamente, nese partido ante os donostia
rras, no que marca o seu primeiro gol en Primeira, vive 
un episodio que explica os problemas tidos no equipo 
da súa cidade. "No descanso do partido, o presidente 
Antonio Rumbo baixou á caseta e comezou a herrarme 
coma un desesperado. O porteiro Otero, que era veciño 
meu, lanzouse a por el e case lie pega'.'

A realidade é que, malia ser un xogador da casa, 
que só ten dezaoito anos e conta cun talento extraor
dinario, o Deportivo tenta desfacerse del canto antes. 
"O presidente non confiaba en min, cría que non ía saír 
adiante. Quizáis porque o meu estilo lembráballe ao do 
meu irmán Agustín, un xogador de moíta calidade pero

cun comportamento pouco profesional. Debeu pensar 
que eu era igual e vendeume na primeira oportunidade 
que tivo'.'

Esa oportunidade aparece antes de rematar a tempo
rada cando o Barcelona fai unha oferta por Molí e mais 
por el. Meses antes, en xaneiro, o Real Madrid enviara 
un dos seus técnicos, Ipiña, para ver a Suárez ante o 
Valladolid, pero o informe desaconsellou a fichaxe.

"A verdade é que non xoguei ben. Marcoume Ortega, 
que era "un pesado? un veterano con moitos anos de 
experiencia, e non me deixou tocar pelota'.'

Agasailo ao Barcelona

O traspaso ao club catalán concrétase en abril de 
1954 e o Barcelona paga polos dous xogadores 600.000 
pesetas (3.200 euros na actualidade). Suárez firma ini- 
cialmente por cinco temporadas. Curiosamente, o debut 
de Suárez co Barcelona prodúcese catorce días despois 
na Copa ante o Deportivo.

"Non me afectou. Estaba do lado dos máis fortes, 
os compañeiros apoiáronme e eu sentinme moi seguro. 
Gañamos por catro a cero e alí comezou a miña carreira 
cara ao futuro. Xoguei toda a Copa a bo nivel, pero per
demos a final contra o Valencia por tres a cero'.'

A tempada seguinte, Suárez conta pouco no primei
ro equipo. Só disputa seis partidos de Liga (3 goles) e 
incluso baixa de categoría para reforzar ao filial, o Es
paña Industrial, situado nos postos baixos da Segunda 
División, obxectivo que cumpre grazas aos seus sete 
goles en oito partidos. Porén, non foi ata a chegada de 
Helenio Herrera ao banco do Barcelona en 1958 cando 
Suárez acada o seu máximo nivel. "No Barga había moita 
competencia na dianteira e non era fácil xogar. Estiven 
dous anos entrando e saíndo do equipo ata que fichou 
Helenio Herrera. O primeiro día que chegou chamoume, 
levoume a un lado e díxome: " 'T i, tranquilo, confío ñas 
túas posibilidades e comigo vas xogar".' E desde o pri
meiro día púxome como titular''

Kubalistas e Suaristas

A explosión de Suárez co Barcelona coincide co de
clive da súa estrela nos anos anteriores. "Coincidiu que 
na tempada anterior, Kubala tivera unha grave lesión de 
ligamentos, xa superaba os trinta anos, e Helenio Herre
ra decidiu deixalo fóra do equipo nalgúns partidos nos 
que xogabamos como visitante. Pero a xente tomouna 
comigo, coma se eu fose o culpable, malia que non xoga
bamos na mesma posición. Cando non xogaba Kubala, 
facíao Kocsis. Eu xogaba no centro do campo, non tiña 
nada que ver. Persoalmente levabámonos ben, mais o 
público dividiuse ce :a xe :o que parecía que eu era dou- 
tro equipe Se e "a :a  p =55. ou me equivocaba ou lan
zaba tora teso o campo asubiaba. Houbo un partido no
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"HELENIO HERRERA ERA UN 
ADIANTADO AO SEU TEMPO, TANTO 

NA PREPARACIÓN COMO EN 
COÑECEMENTO DOS RIVAIS. FACÍA 
ADESTRAMENTOS QUE AÍNDA SE 

VEN AGORA"

que aos catro minutos xa me asubiaron porque disparei 
desviado. Poucos minutos despois marquei gol e a xente 
aplaudiu. Entón dirixinme a eles e díxenlles: "Agora non, 
agora non fai falta que aplaudades. Eu son o mesmo de 
antes'.' Fixen ese xesto porque xa non podía máis.Todo 
aquilo polo que estaba a pasar non era normal'.'

Helenio Herrera, ñas súas memorias, explica clara
mente os motivos da súa decisión. "Pronto me decatei de 
que, malia que Kubala aínda mantiña a súa excepcional 
clase, carecía de velocidade e de continuidade no esforzó. 
Se prescindín del en moitos encontros, sobre todo fóra da 
casa, foi ao meu pesar (...). Kubala foi o que mellor lanzou 
os penaltis e os libres directos (...), pero fóra da casa sina
lábanse menos'.' En canto a Suárez, o técnico xustificaba 
o seu apoio incondicional, incluso nos peores momentos: 
"A clase fabulosa deste rapaz só a recoñeceu o sector máis 
intelixente da crítica. O catalán é un sentimental e vive de 
lembranzas. A xente prefería a actitude sentimental-heroica 
de Kubala, á simplicidade e xuventude de Luisito'.'

O certo é que ñas dúas temporadas de Helenio He
rrera no equipo, o Barcelona gaña dúas Ligas, unha Copa 
e unha Copa de Feiras, mentres que Suárez, ñas sete 
temporadas no club disputa 256 partidos e marca 133 go
les, uns números abraiantes para un centrocampista de 
dirección. A súa única decepción foi a derrota na final da 
Copa de Europa de 1961 ante o Benfica por tres a dous, 
coñecida como "a final dos postes". "De todas as fináis 
que disputei foi na que máis méritos fixemos para ga- 
ñar. Considéroa como a derrota máis dolorosa da miña 
carreira. Custounos moito chegar á final, eliminamos ao 
todopoderoso Real Madrid que lograra as cinco edicións 
anteriores. Nós tivemos moitísimas ocasións para vencer 
e estrelamos catro pelotas nos postes".

Historia no Inter

Ficha polo Inter por petición expresa de Helenio He
rrera, que o considera chave para o seu novo proxecto. 
Os italianos pagan 25 millóns de pesetas polo coruñés,

un traspaso récord naquela época. E o club, que só con
taba con sete Ligas e unha Copa de Italia, pasa a esten- 
der o seu dominio por todo o mundo.

"Ese desembolso era un gran risco porque podían 
pensar que eu tiña que sacar os córneres e remátalos 
a gol. Pero a min a responsabilidade non me asustaba 
porque, ademáis, ía dun equipo grande naquel momen
to, como era o Barcelona, a un club pequeño como o 
Inter. O único que me asustou un pouco foi que tres 
días despois da final ante o Benfica me convidaron a ver 
o Catania-lnter da Liga italiana para contarme as ideas 
de futuro e as ambicións do equipo. O Inter perdeu por 
dous a cero e fixo un partido desastroso. Entón díxenlle 
aos directivos: 'Pero vós pensades que con este equipo 
podemos chegar tan lonxe?'.'

Ñas nove temporadas no Inter gaña tres Ligas, dúas 
Copas de Europa e dúas Copas Intercontinentais. O seu 
fútbol transfórmase en Italia e do centrocampista con 
chegada que era no Barcelona, convértese no lanzador 
das contras interista grazas á súa calidade e visión de 
xogo. "A primeira tempada actuei coma no Barcelona. 
Metín once goles na liga que en Italia é moito para un 
centrocampista. A campaña seguinte o equipo fichou 
xente moi rápida para a dianteira e tiven que atrasar a 
miña posición para aproveitar o meu desprazamento de 
balón. O bo que tiña aquel equipo é que todos os seus 
integrantes estaban dispostos a ceder parte do seu luci- 
mento persoal a prol do conxunto'.'

Herrera e Suárez formaban unha parella triunfadora. 
"Herrera era un adiantado ao seu tempo, tanto na prepa
ración como en coñecemento dos rivais. Facía adestra- 
mentos que aínda se ven agora. Canto aos rivais, tíñaos 
perfectamente estudados. Cando xogabamos en Europa, 
dispoñía de contactos en todos os países que o informa
ban sobre os equipos aos que nos enfrontábamos. Un 
xenio',' sinala o coruñés.

De todas as Vitorias logradas co Inter, Suárez lembra 
a primeira Copa de Europa conseguida ante o Real Ma
drid. "Demos un golpe na mesa. E ¡so que no túnel de
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vestiarios vin como algúns dos meus compare ros m - 
raban impresionados aos madridistas polas fazañas que 
lograran. Daquela eu, que os coñecía, e que tiña mais ex
periencia, collín a Mazzola e díxenlle: 'Sandro, mos cara 
a adiante que son coma nós. Despois, se queres, dásiles 
bicos, pero agora temos que gañarlles'. Logo Mazzola 
fixo un gran partido e marcou dous goles. Daquel triunfo 
lembro a imaxe do presidente Moratti cunha faciana de 
felicidade plena que non vin en ningunha outra persoa 
na miña vida''

O taco da retirada

Suárez remata a súa etapa interista cunha contunden
te Vitoria por cinco a cero en Xénova ante o que ía ser o 
seu novo club, a Sampdoria. "Era un equipo moi familiar 
que só tiña o obxectivo de manterse en Primeira. Para 
min foi unha etapa de relaxación. Non nos concentrába
mos, comiamos xuntos o día de partido e gocei moito ñas 
tres temporadas que estiven. Retireime tres días antes de 
cumprir os 38 anos.Tiven unha ferida na planta dun pé 
por culpa dun taco que non souberon tratar os médicos. E 
como non estaba seguro de que fose curar, decidín deixa- 
lo. Quería retirarme no Deportivo, pero nesas circunstan
cias non me apetecía facer o ridículo'.'

Un ano antes despediuse da selección cun empate 
a cero en Grecia logo de 32 partidos, 14 goles e o título 
da Eurocopa do 64. "Na miña etapa na selección destaco 
o meu debut ante Holanda, no que vencemos por cinco 
a un. Meana fíxome xogar a min en lugar do madridis- 
ta Rial malia que o partido se disputaba no Bernabéu. 
Lembro que naquel partido tamén debutou Di Stéfano, 
quen me dixo: 'Che, gallego, ti tranquilo, que cando 
comecemos a xogar nos aplauden'. A maior alegría foi a 
Eurocopa porque en vez dunha selección semellaba un 
equipo. O grupo xiraba ao meu redor, á miña experiencia 
a nivel internacional. A pena foi non trasladar o éxito 
da Eurocopa aos campionatos do mundo, onde nunca 
estiven, nin estivemos, ao noso verdadeiro nivel'.'

Suárez disputou máis de 700 partidos en vinte anos 
de carreira, nos que marcou 214 goles e gañou catorce 
títulos. E sesenta e cinco anos despois, segue a ser o 
único Balón de Ouro español da historia.

"Cando o gañei non lie din importancia, pero agora 
que pasou tanto tempo e que ninguén máis o conseguiu, 
pensó que algo importante debín facer'.'//
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Iríbar
Un adiantado. Foi dos primeiros que co- 
mezou a sacar o balón coas mans.Tiña 
grandes calidades, tanto por arriba como 
por abaixo. Non tivo o recoñecemento 
que se merecía, quizáis porque xogou 
toda a súa carreira no Athletic e daquela 
tampouco había televisión.

Beckenbauer
Intelixente e cunha gran visión de xogo. 
Elegante e cun comportamento señorial 
dentro do campo.

Bobby Charlton
Tiña moita presenza en distintas zonas 
do campo. Goleador. Destacaba pola súa 
clase e pola súa facilidade para chegar a 
posicións de remate.

Di Stéfano
O máis completo. Non lie darías un dez en 
ningún apartado determinado, pero en to
dos levaría un nove ou un nove e medio.

Puskas
Un xenio nos últimos vinte metros.Tiña 
técnica, velocidade e un gran golpeo. Cun 
só movemento era capaz de marcharse e 
de sacar o disparo.

Cruyff
Moi técnico, moi veloz e cun excepcional 
cambio de ritmo que lie permitía ir direc
to a gol. O seu xogo era tremendamente 
profundo.

Am ancio
Rapidísimo, con gran capacidade para 
desbordar e para ¡mpoñerse no un contra 
un grazas ao seu alto nivel técnico.

Maradona
A técnica personificada. Non vin a nin- 
guén facer o que el facía a esa velocidade 
e con esa soltura.

Kubala
Un revolucionario do fútbol español. Un in
novador no xeito de lanzar as faltas por riba 
da barreira, na forma de protexer a pelota e 
de executar os penaltis con paradiña.

Pelé
Completísimo. Facía de todo e facíao ben. 
Tiña moitos recursos. Era forte físicamen
te, ía ben por arriba e, ademáis, marcaba 
moitos goles.

14



O VERDADEIRO LUIS SUAREZ

A CORUÑA, NO CUME DO FÚTBOL EUROPEO

Hai cincuenta anos aconteceu un feito histórico ao 
que daquela non se lie deu excesiva im portancia. 
Se hoxe en día dous futbolistas coruñeses acada- 
sen o Balón de Prata e Bronce na mesm a edición  
do galardón sucedería unha revolución m ediática. 
En 1965, a im portancia do premio creado por Frail
ee Football era ben diferente. Nesa edición, dous 
herculinos ocuparon a segunda e terceira posición  
ñas votacións. Para Suárez non era unha novidade 
estar entre os m ellores, pero si para un Am ancio  
Am aro que nunca m áis logrou un resultado seme- 
llante ao dese excelente terceiro posto. Lembre- 
m os que ese ano debeu influir ñas votacións a Vito
ria de España na Eurocopa de 1964, onde os dous 
hom es tiveron un papel destacado. Que unha ci- 
dade como A  Coruña vise nun ano dous coruñeses  
entre os tres m ellores, foron derrotados na vota
ción polo esco cés Denis Law, integrante do Man- 
chester United, é un feito excepcional. Só outra 
cidade europea, Am sterdam , foi quen de colocar 
dous dos seus cidadáns nese podio balom pédico. 
Sucedeu no ano 1988, cando Ruud Gullit quedou 
segundo e Frank Rijkaard ocupou a terceira praza.

Luís Suárez

GIL CARRASCOLuisito
LUIS SUÁREZ,

EL BALÓN DE ORO QUE EL BARCA 
NO SUPO APRECIAR

AS BIOGRAFÍAS DE SUÁREZ

0  primeiro traballo biográfico en forma de libro naceu na nosa térra. A editora 
Baía publicou "Luís Suárez. Fútbol de seda" coincidindo co 50 aniversario da 
concesión a Luís Suárez do Balón de Ouro e o 75 aniversario do seu nacemento. 
O autor é o historiador Xan Fraga, quen realiza un repaso á traxectoria futbolística 
do coruñés, incluíndo o seu paso polos bancos de diferentes equipos como ades
trados Non convén esquecer que o galego chegou a dirixir á selección española. 
O libro conta cun limiar de Arsenio Iglesias.
A segunda obra veu a luz hai pouco, co título "Luisito" e un subtítulo ilustrativo 
(Luis Suárez. El balón de oro que el Barga no supo apreciar). A editorial Salaman
dra realizou a edición da obra en castelán e catalán. O autor é un galego que leva 
moitos anos residindo en Catalunya, onde foi un dos fundadores do diario depor
tivo Sport. O xornalista Gil Carrasco reivindica a figura dun crack que non gozou 
do mesmo predicamento público que outras estrelas de primeiro nivel. A obra 
realiza un percorrido polos feitos máis significativos da historia futbolística do 
alcumado galego de ouro e contén interesantes declaracións do propio Suárez.
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