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12 Ouros en Campionatos de España
30 medallas internacionais

LÚA, A PERSEVERANCIA
NO TAPIZ
Para Lúa Piñeiro (1987, Caldas de Reis) o tapiz é o
lugar máis seguro do mundo, aínda que nel tivo grandes
batallas. Está no seu territorio, onde se sinte forte, valente
e segura e, quizais por iso, aínda non chegou o momento
de dicir: Deixo a competición. Adora este deporte, a perfección dos movementos, a competitividade, os seus valores... e, por iso, non entende a súa vida sen el. Lúa é taekwondo.
- Como chegaches ao taekwondo?
Eu sempre fun unha persoa bastante
nerviosa, e cando era pequena teño que
recoñecer que era moi travesa, polo que os
meus pais estaban desesperados porque fixese algunha
actividade que me cansase.
Primeiro anotáronme a baile galego, pero o meu profesor acabou dicíndolles que pola súa saúde, por favor non
me levasen máis. Dedicábame a todo menos a bailar. Intercambiáballes as zapatillas ás miñas compañeiras, rompíalle
as formacións, escondíame noutras aulas…
Despois de moito pensar, unha profesora recomendoulle á miña nai que fose a clases de guitarra, por aquilo
de que igual a música podíame axudar a relaxarme. Pero
ao meu pai, que xa fixera taekwondo de pequeno, ocorréuselle que quizais esa podería ser unha opción para
canalizar o meu exceso de enerxía. Por iso decidiron que
primeiro iría a guitarra, e ao saír de aí, a taekwondo. Non
aprendía tocar nin un só acorde. Pasábame a hora de guitarra mirando o reloxo para que terminase a clase e irme
correndo a taekwondo.
- Que foi o que che atraeu deste deporte?
Primeiro, creo que a liberación de enerxía que sentía con
cada patada. Era a primeira vez que podía facer algo sen ter que
reprimirme. Logo, cando empecei a coñecer máis o deporte, a
obsesión pola perfección en cada movemento. Quedábame soa
repetindo as cousas ata que me saían. E máis adiante, sen dúbida,

o que me terminou por enganchar, foi o meu afán por ser a mellor. Eu sempre fun moi competitiva e cada vitoria, e aínda máis
cada derrota, enganchábame máis.
- O teu primeiro recordo nun tapiz
Un campionato galego cadete. Era a primeira
vez que pisaba un tapiz (eu adestraba en tatami) e empecei a competir bastante tarde, de
feito só puiden ir a un cadete, e ese galego
foi o meu primeiro campionato. Recordo
ata a incerteza de como tiña que saudar
cando o árbitro me chamase para entrar.
Fixen dous combates, creo lembrar.
Do primeiro non me acordo moito. Pero
o segundo lémbroo coma se fose hoxe.
Tocoume contra a que nese momento ocupaba a primeira posición no meu
peso, Noelia Irago, do Tao.
Saín o primeiro asalto e, como era de esperar,
fixo o que quixo comigo, pero segundo pasaba o
tempo eu íame enfadando
máis e cando chegou o descanso,
recordo que mirando para o chan
quedei calada sen mirar ao meu adestrador e pensei: Vale, por táctica e habilidade non lle vou a gañar. Así que só
me queda unha cousa. A forza. É ela
ou eu.
Os que me coñecen desde
pequena saben que son unha
competidora que sempre me caractericei por ser bastante agresiva e dura. Pois imaxínache iso,
combinado cunha total perda
de control. A pobre Noe gañoume o combate, aínda que non
por moito, pero lembro que a
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tiveron que sacar dúas persoas case ao lombo do tapiz. Aínda é hoxe
o día que mo lembra... Jajajaja
- E chegou o teu primeiro campionato de España… Que recordos
tes?
Lémbroo como un dos
días máis felices da miña
vida. Era un campionato de
España júnior e a miña primeira saída coa selección
galega.
Recordo que todos ao
meu redor estaban nerviosos. O meu adestrador
non se separaba do min,
o meu pai non facía
máis que facerme caricias en forma de sopapos do nervioso
que estaba e os meus compañeiros non paraban de dicirme
que ía gañar a medalla de ouro. Sentía unha presión
que nunca antes experimentara pero encantábame.
Todo era novo para min e fixábame en cada detalle do campionato.
Non sei como cheguei á final e gañeina. A partir
de aí teño lagoas.. Jajaja. Lembro ese asubío de fin do
combate acompañado duns berros enormes desde
as bancadas. E de súpeto, unha chea de xente botóuseme encima.
O coach, o meu adestrador, os meus compañeiros. E mentres tanto, a miña familia choraba nas
bancadas. Lembro subir a darlles un abrazo e ter
que ir buscar a José, o
pai do meu adestrador
fora do pavillón. El era
un tío duro que non podía chorar diante de ninguén. E díxome: Cabrona,
isto non cho vou a perdoar.
Fixéchesme chorar e eu non
choro.
Eses son uns dos meus mellores recordos. A cara e bágoas
de felicidade da miña familia, dos meus
compañeiros, do meu adestrador e de José.
- Houbo moitas medallas en Campionatos de España, europeos,
open internacionais… Se tiveses que elixir, con que momentos
quedarías?
Pois ademais do anterior, quedaríame con dous momentos.
Un é no mundial sénior de Poboa, México de 2013. Recordo
que me tocaba un sorteo bastante complicado, empezando o primeiro combate coa anfitrioa. As bancadas estaban a rebordar e todo
o mundo gritaba o seu nome.
Logo tocoume cunha iraniana
que me sacaba como dúas cabezas, e iso que eu non son baixa,
jajaja e por último, tocoume
xogarme o paso a semifinal con
Chía- Chía de China Taipei, campioa do mundo sénior e para o
meu unha das mellores competidoras que vira.
Ese combate lémbroo como
un dos que máis gocei ao longo
de toda a miña carreira. Final-
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mente escapóuseme o combate por un
axustado 3-2 pero lembro terminar e
aínda que moi lonxe de conformarme,
dicir, “hoxe por fin saíu o traballo”.
E logo o outro foi na
Copa do Mundo por equipos en Costa do Marfil. Somos un deporte individual
pero que á vez temos que
traballar man a man cos nosos compañeiros, pero saír a
competir todos xuntos no mesmo tapiz e defendendo o mesmo
marcador é outra cousa. É un momento e unha sensación que non
cambiaría por mil combates soa.
- No deporte sempre hai situacións complicadas. Cales foron
para ti os peores momentos como taekwondista?
Sen ningunha dúbida, o preolímpico Europeo de Istambul. Xogabámonos a clasificación para os xogos olímpicos
de Río 2016 no peso de -58kg masculino e -67kg feminino.
Marta Calvo era a elixida para defender esa ansiosa praza contra Eslovenia, competidora que as dúas coñeciamos
ben por anteriores combates contra ela. Lembro o instante no que acabou o combate. A sensación dese momento
prefiro non lembrala. Todo o traballo dese ciclo foise nun
combate. Ese foi para min o peor momento da miña carreira
deportiva.
- Non poder acudir a eses Xogos Olímpicos, foi a túa espiña nunha magnífica carreira deportiva?
Desde logo, aínda que non a única. Sei que a miña carreira deportiva foi boa, pero non podo deixar de sentir
unha sensación de inconformismo para comigo.
Logrei alcanzar moitos dos obxectivos que me
propuxen ao longo da miña carreira, pero ás veces segundo vas conseguindo obxectivos, parece que os vas deixando atrás, gañar un galego ou
un nacional xa non son motivo de celebración.
A túa mirada vai máis aló e iso, ás veces, pode
chegar a ser un erro, porque fai que nunca teñas
suficiente e esquezas gozar do camiño.
No meu caso, aínda que ir ás olimpíadas fose un soño, quizais
a miña maior espiña fose non conseguir unha medalla nun mundial. Pois me quedei en cuartos
de final tanto en júnior como en sénior e en
ambas por un só punto de diferenza.
- Houbo algunha rival que se che atascase ao longo da túa carreira?
Si, Haby Niaré de Francia. Pegueime
con ela polo menos 4-5 veces e o peor é que
me tocaba sempre dos primeiros combates. Hai
veces que empecei gañando e logo remontoume, outras nas que comecei perdendo e
outras nas que estivemos xustas pero
finalmente, ata nalgún punto de
ouro, perdín sempre.
- Que destacarías de Lúa Piñeiro como competidora?
Creo que en trazos xerais
quizais a miña perseveranza e
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cabezonería. A nivel máis específico a miña agresividade nos combates.
- Que significa o taekwondo na túa vida?
Pois máis do que me gustaría jajaja. Absorbín taekwondo desde
que teño 7 anos. Lévoo no sangue e non hai outra sitio no que me
senta máis segura que nun tapiz. Creo que con iso respóndoche á
pregunta.
- Gardas algunha medalla ou algunha foto nun lugar destacado
porque teña un especial significado para ti?
Si, teño unha foto que a gardo como un dos momentos máis
bonitos na miña carreira.
É unha foto con Fer, o meu
marido, na final dun campionato de España sénior. Chegara á
final contra outra galega, Katya
Calvar e os coach decidiron non
saír connosco e deixarnos escoller
a alguén para saír na cadeira. Obviamente eu escollín a Fer, e Katya
saíu con Juan Fernández.
Nesa foto, saio saltando aos
brazos de Fer xusto no momento no que gaño o combate.
- Agora adestras a nenos. Gústache esta nova faceta no taekwondo?
Si, é algo moi diferente desde logo pero claro que me gusta. Estou a descubrir unha nova vida dentro do taekwondo. Conseguir que
os meus alumnos superen as súas dificultades, dentro e fóra do tapiz,
é para o min unha gran satisfacción.
Recoñezo que as clases de combate son as miñas preferidas,
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pero o día a día do club e as
pequenas melloras de cada
un, son unha maneira nova
de gozar do noso deporte.
Para min é moi importante que confíen en min e no
meu traballo, e para que iso
se vexa reflectido no tapiz,
témolo que gañar en cada
adestramento.
- Se tiveses que elixir entre
deportista e adestrador,
con cal quedarías?
Se tivese que elixir agora
mesmo, diríache que deportista. Pero é certo que non
sinto que me retirara aínda e
hei de recoñecer que as sensación de sentarme nunha cadeira como
coach, foi o máis parecido a estar dentro do tapiz como competidora.
Iso si, non cambio un peto e un casco por nada.
- Animarías á xente para
probar o noso deporte?
Si, por suposto. Para
min, o noso deporte é dos
máis completos, porque
combina actividade física
cunha serie de valores,
que é difícil atopar noutras disciplinas.
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