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Ilustración dun partido de fútbol

Un partido de fútbol no ano 1545

Esta vella ilustración mostra ao rei Enrique
VIII e o seu exército en 1545 mentres
observan ao porteiro inglés co balón e ao
árbitro sacando un cartón vermello a outro
xogador, seguramente francés, posto que é
altamente improbable que o árbitro
amoestase a un xogador inglés nos narices
de Enrique. O partido era: Inglaterra contra
Francia. Non sabemos o resultado final.

Na Inglaterra dos Tudor os deportes
estaban moi controlados polo goberno. A

xente común apenas tiña a oportunidade de practicalos, porque se consideraba máis importante
que estivesen en boa forma para traballar. A clase traballadora dedicábase ao manexo do arco os
domingos, mentres que os cabaleiros de alto rango eran animados a participar en toda clase de
xogos porque se supuña que iso era un bo adestramento para a guerra. En 1512, en tempos de
Enrique VIII, unha lei prohibía aos traballadores o tenis, as cartas, os dados ou os birlos.
Soamente en Nadal relaxábanse un pouco as normas.

O fútbol, en cambio, era un deporte popular na Inglaterra do século XVI, aínda que era moi
diferente do deporte que coñecemos na actualidade. Chamában “un amigable xogo de loita”.
Non había límite ao número de xogadores en cada equipo, ás veces a poboación enteira
implicábase, as porterías colocábanse a unha milla (1,6 km) de distancia, e o campo podía incluír
bosques, arroios, rúas do pobo, sebes e prados. Os participantes loitaban pola posesión da
pelota. As regras, que variaban dun punto a outro do país, tamén permitían recoller e lanzar o
balón coas mans á portería contraria, ademais de cos pés.

Descubriuse que Enrique VIII ordenou, no ano 1526, que lle fixeran un par de botas de fútbol.
Elaboradas en coiro e custáronlle 4 chelines, aínda que a historiadora que fixo o descubrimento
deste encargo, non cre que o rei practicase tal deporte: “Non era un xogo para cabaleiros”.

Un fútbol similar xógase todos os anos en Shrove Tuesday en Ashbourne, Derbyshire. Dura dous
días e toman parte miles de xogadores. As porterías están a tres millas (4,8 km) e só hai unhas
cantas regras. A pelota está pintada a man e rechea de cortiza, e crese que este xogo practicouse
durante mil anos.

Na época Tudor era un xogo moi violento, polo que moitos dos mozos resultaban lesionados
mentres o practicaban. Por desgraza isto facía que frecuentemente causasen baixa no exército,
cando os necesitaba para algunha guerra. En 1540, durante o reinado de Enrique VIII, o fútbol foi
prohibido.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. En que século se disputa o partido de fútbol?
2. Que se enfrontan?
3. Que practicaba os domingos a xente traballadora?
4. Cantos xogadores participaban?
5. Que medidas tiña o campo?
6. Que regras tiña?
7. Aínda que o rei tiña un par de botas de fútbol. Practicaría este deporte?
8. Hoxe en Shrove Tuesday aínda se practica algo semellante. Canto mide o campo?
9. Por que foi prohibido ofútbol en tempos de Enrique VIII?


