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1. Antecedentes/ Estudo da Arte 

 

Antes de comezar o traballo realizamos unha busca co fin de 

entender a forma que íamos seguir para afrontar o noso traballo. 

Coñeciamos varias peñas de fútbol, así que como punto de 

partida utilizamos a Peña Merlegos Celestes de Santiago de 

Compostela.  
 

Esta asociación, que apoia ao Celta de Vigo, axudábanos moito 

pola súa proximidade. Como non era suficiente con esta peña e 

queríamos atopar outra do equipo rival, o Deportivo, utilizamos 

diversas fontes para encontrar o que necesitábamos. A 

federación de peñas de España ou a lista de peñas que aparecen 

na páxina oficial do equipo branquiazul foron algunhas delas.  

 

Así localizamos a Peña Deportivista de Carballo. A forma que 

tivemos de coñecela foi o achado dunha noticia no xornal Diario 

de Bergantiños, no que se comentaba que a devandita peña 

estaba de noraboa xa que cumpría vinteún anos de existencia. A 

partir de aí fixemos todo o posible por contactar con eles. 

Recibíronnos coas mans abertas e dispostos a colaborar 

totalmente con nós. Tratábase dunha organización pequena pero 

antiga que nos axudou a ter outro punto de vista no traballo.  
 



Contábamos co inconveniente de non ter un punto de referencia 

sobre algún traballo similar realizado por outros alumnos. Polo 

tanto, o único do que podíamos botar man era o blog dos 

Merlegos Celestes onde tiñamos un pequeno indicio sobre como 

tratar un tema coma este.  
 

2. Cuestións de Investigacións (hipótese/ obxectivos) 

 

O obxectivo do noso traballo foi dende un principio o de 

adentrarnos nas peñas futbolísticas e entender o por que destas 

asociacións e así observalas dende dentro, ben con preguntas ou 

ben actuando a modo de “flaneur” para así non alterar o normal 

transcorrer do seu día a día. 
 

A nosa intención, a de transmitir alén do ámbito futbolístico un 

xeito de vivir unha paixón ou gusto común. Era importante para 

nós lograr comunicar esa idea, de non ser así o traballo perdería 

o seu sentido, necesitábamos transmitir á xente un sentimento 

empático e deste xeito acadar identificar a toda aquela xente que 

seguiu o noso traballo e que non ten relación algunha co fútbol, 

cos integrantes das peñas coas que tratabamos. Outra vía 

comunicativa aberta que debíamos ter en conta era a que se 

establece entre as diferentes peñas.  
 

Deste xeito fomos construíndo un mapa de relacións 

comunicativas. As relacións que se dan entre cada unha das 

peñas, as que estas teñen como grupo con outras asociacións 

iguais ca eles, é dicir, outras peñas e a que todos estes grupos 

teñen co nexo principal ao que seguen e en base ao cal se 

formaron, o equipo de fútbol. Esta vía aberta plantexounos outra 

meta; a de ver cal era o ben común que perseguían tódalas 



peñas deportivistas e tódalas peñas celtistas e que incidencia 

podían ter neste ben sen participar directamente del, como 

verdadeiramente o fan os clubes aos que apoian. 
 

En base a estes obxectivos plantexámos unha xeira de hipóteses 

coas que comezar a traballar. 
 

A primeira hipótese era simple: Íamos traballar con grupos de 

persoas moi heteroxéneos en canto a idades, gustos e 

ideoloxías. 
 

A segunda é que estes grupos a partires dun punto común farían 

insignificantes todas as súas diferenzas. 
 

A última das hipóteses foi referente ao ben común que 

perseguen:  
 

Os membros das peñas futbolísticas xúntanse para seguir ao seu 

equipo, ata aquí todo é moi simple, mais cuestionámonos a 

dúbida de se o ben que buscan é o feito de sinxelamente seguir 

ao seu equipo ou tamén o é o de axudalo e o seguimento é o 

xeito de conseguilo. Antes de coñecer aos peñistas tiñamos moi 

claro que o motivo das súas xuntanzas era presenciar os partidos 

en comunidade, pero pouco a pouco foron tirando as nosas 

hipóteses abaixo. O seu obxectivo vai máis aló, as peñas son o 

sustento da afección que cada equipo posúe, sen a afección de 

seguro os resultados do equipo se verían prexudicados. Por isto 

os peñistas están convencidos de que as súas xuntanzas teñen 

un ben común a eles e as demais peñas, o de axudar a gañar ao 

seu equipo. 
 

 



3. Metodoloxía 

 

Para alcanzar os nosos obxectivos o primeiro paso foi contactar 

cos membros das peñas, saber ata que punto estarían 

interesados en colaborar con nós, e que poderíamos sacar do 

seu grupo.  
 

Unha vez contactado coas peñas “Merlegos Celestes” e “Peña 

Deportivista de Carballo”, comezamos o noso traballo. Pensamos 

en ter un trato próximo con eles e vivir a maior cantidade de 

experiencias xunto a eles para entender mellor a súa 

comunicación como grupo. Sabíamos que se trataban de grupos 

moi heteroxéneos polo que tratar a xente tan diferente non nos 

sería fácil, por iso que a maior contacto, maior información. 
 

Polo tanto e co obxectivo de coñecelos mellor, asistimos en 

diversas ocasións ao seu lugar de culto, aos seus locais. Nos 

seus bares puidemos observar como se moven e o tipo de 

relación que teñen entre eles. Trátase de grupos de amigos, que 

se xuntan cada semana con un único desexo, apoiar o seu 

equipo. A partir de ese interese no fútbol adentrámonos nas súas 

vidas, non todos comparten ideas nin crenzas mais se algo teñen 

en común e o seu fervor polo equipo.  
 

Gran parte do traballo estivo focalizado neste contacto persoal 

que adquirimos ao asistir semana a semana ao seu local. 

Ademais de vivir con eles os partidos, así como días normais 

dentro da peña, tamén realizamos unha serie de actividades que 

nos permitiron coñecelos mellor e indagar sobre a súa historia. 
 

Coa peña Merlegos Celestes asistimos a un partido do Celta, 

conxunto ao que suportan, no Estadio Municipal de Balaídos. 



Realizamos a viaxe en bus con eles dende Santiago ata Vigo, e 

nesa hora e media acercámonos máis as súas vidas privadas. 

Foi un punto chave a hora de seguir coa nosa investigación. 

 

Por outro lado, e xa para terminar o proxecto realizamos unha 

entrevista aos líderes de cada peña. Entrevistamos a socia 

número dous e fundadora da Peña Merlegos Celestes, e ó 

presidente da Peña Deportivista de Carballo. Tamén tivemos 

unha conversa cun dos membros da peña Chamberí Branquiazul. 

Esta organización ten a súa sede en Madrid polo que nos serviu 

para ter unha visión totalmente diferente de como funciona a 

comunicación entre peñas, e saber como poden apoiar ao seu 

equipo dende un lugar tan lonxano.  
  

4. Argumentación 

 

Como xa dixemos anteriormente, estar no local das propias 

peñas e vivir diferentes momentos con eles era o punto chave 

dentro do noso traballo. Para levar a cabo este obxectivo a nosa 

estratexia foi asistir a maior cantidade de veces posible aos seus 

bares. Alí vivimos experiencias diversas e numerosas que fomos 

plasmando nos nosos post. 
 

A pesar de que isto non parece sinxelo, os peñistas sempre nos 

abriron as portas da súa familia e nos permitiron coñecelos 

mellor. 
 

Polo tanto o paso seguir foi acercarnos as súas vidas a partir 

desa paixón que procesan, e nos como bos amantes do fútbol 

tamén compartimos.  
 



Esta crenza non fixo máis que aumentar cando xa tiñamos un 

pouco de confianza con eles. Chamounos moito a atención o 

comentario dun dos peñistas de máis idade. El díxonos que 

entrar dentro dese grupo fora a mellor decisión que tomara nos 

últimos dez anos. Que alí cada un era totalmente diferente, pero 

que a través do Celta se xeraba un grupo de amigos cos que 

doutro xeito non coñecería, e ter unha relación con eles que lles 

permite falar de calquera cousa e compartir tanto alegrías como 

preocupacións. 
 

Descubrimos que é como unha droga. Unha vez que entras 

quedas enganchado e solo che apetece pasar máis rato con eles 

porque te acollen de tal maneira que te sentes integrado 

totalmente.  
 

Outro tema do que non tiñamos coñecemento eran as súas 

actividades. Queríamos saber se a súa historia se quedaba só 

nas reunións que fan nos seus bares para ver os encontros ou se 

realizaban outras tarefas. Isto comprobámolo na convivencia, e 

temos que diferenciar entre os Merlegos e a Peña Deportivista de 

Coruña.  
 

Os primeiros son unha asociación moi activa. Realizan múltiples 

actividades e tratan de captar a xente a través delas. Con elas 

non so conseguen atraer a persoas alleas senón que tamén 

manteñen contentos aos que xa están dentro. Froito destas 

iniciativas o número de integrantes aumentou considerablemente 

no último ano, o que deixa ben  clara a boa actuación que están 

facendo. Ademais, coa fin de chegar a máis xente anúncianse 

nas redes sociais e van publicando día a día as historias que van 

realizando, así como as vindeiras. Entre estas actividades 



podemos nomear a asistencia a todos os partidos que o Celta 

xoga coma local, viaxes especiais acompañando ao equipo 

celeste a algún partido no que actúan coma visitantes, comidas 

as que asisten membros do Celta, concertos, festas especiais en 

días simbólicos como os carnavais… 

 

Por outro lado temos a peña de Carballo. Esta destaca pola súa 

experiencia, con 21 anos as súas costas. O que visualizamos xa 

dende un comezo e da súa pouca vitalidade comparado cos 

Merlegos. A entrevista que tivemos co seu presidente 

corroboróunolo. 

 

Por este motivo contactamos cos citados Chamberí Branquiazul, 

feito que nos fixo ver unha diferenza cas peñas autonómicas pero 

moi importante para entender ben este sentimento que todas 

profesan. Eles tamén nos confesaron que xa non eran un grupo 

de amigos. As súas xuntanzas, festas e saídas para ver ó 

Deportivo, como tamén fan os Merlegos Celestes, lograron que a 

día de hoxe, eses compañeiros de peña pasasen a ser parte 

dunha familia galega en Madrid. Un grupo cunha raíz común, 

máis aló do fútbol que doutro xeito quizás nunca se chegasen a 

coñecer nunha cidade tan afastada dos seus orixes e que logrou 

mesturar un sentimento futbolístico cunhas tradicións sociais, 

idiomáticas e culturais que moitos anhelaban na vida do 

traballador ou estudante, fora das súas casas. 

 

Outro dos nosos obxectivos era descubrir como se relacionaban 

as peñas tanto cos clubes aos que apoian como a interacción 

que manteñen, se fose así, entre elas.  
 



A información que necesitábamos atopámola a través das 

conversas mantidas. Por outro lado, tamén nos serviu a citada 

viaxe que tivemos cos Merlegos.  
 

En canto os Merlegos, observamos que teñen unha gran relación 

coa peña de Milladoiro e con Norte Celeste. O seu punto de 

conexión é a proximidade con estas asociacións. Ademais dende 

fai dous anos comparten o autobús que o club lles facilita para 

acudir aos encontros que o Celta xoga en Balaídos. Tamén teñen 

unha gran relación coa peña dos Carcamáns. Cada vez que 

asisten os partidos do equipo celeste, acoden ao bar destes 

últimos, o “Movie”.  Alí congréganse con moitos outros peñistas e 

afeccionados do Celta compartindo unhas cervexas e 

comentando o partido que lles espera.  
 

A conexión con Carcamáns non se queda solo nisto, senón que 

se crearon uns lazos tan grandes entre eles que os levaron a 

realizar algunha viaxe conxunta alén da Galiza.  
 

Por outro lado, a peña Merlegos e o Celta están en continuo 

contacto. A cambio da cota o conxunto ofrécelle o servizo do 

citado autocar para que asistan ao templo celeste, ademais de 

enviar a xogadores ou membros do corpo técnico ás comidas e 

festividades que as peñas realizan.  
 

En canto a peña Deportivista de Carballo ao non estar tan activos 

non se relacionan tanto. Aínda así e tal como nos comentou o 

seu presidente acoden a comida entre peñas do Deportivo que 

ten lugar na Coruña. Ademais fai uns anos tamén realizaron un 

convite internacional de peñas a que acudiron gran cantidade de 

peñistas deportivistas.  

 



Non podemos opinar do contacto directo ca outra peña 

deportivista de Madrid, pola distancia coa que traballamos, pero 

sabemos de primeira man que grazas a esta relación que 

formaron entre si, mesmo se chegan a xuntar a peñas do Celta, 

tamén galegos en Madrid, para xogar derbis e botar algún partido 

vestindo as cores dos seus equipos e seguir mantendo vivo o 

espírito polo que se xuntan e se crearon, ademais de todas as 

saídas e comidas frecuentes que, como os demais, tamén 

realizan. Algo difícil de pensar entre peñas de Galicia, onde a 

rivalidade se fai máis latente.  
 

5. Triangulacións (observación/conversas/documentación) 

 

Triangulación:  

Para levar a cabo este traballo eran necesarias e innegociables 
tres fases do proceso: Documentación, observación e 
conversación. Por este orden fómolas levando a cabo. 
 

Proceso de documentación: 

Unha vez escollido o tema precisamos buscar peñas do R.C. 

Celta e R.C. Deportivo preto de nós e, tras a escolla destas, 

debiamos documentarnos previamente ao primeiro contacto. 
 

Dado o caso de que xa coñeciamos gran parte do funcionamento 
das peñas futbolísticas este proceso foi máis dinámico. 
Indagamos na historia de ambalas dúas peñas; Peña Deportivista 
de Carballo e Merlegos Celestes, puxémoslle cara e nome aos 
seus fundadores e presidentes, descubrimos que tamén teñen 
presencia en internet e lemos publicacións súas para saber algo 
máis deles antes do primeiro contacto: 
 

En canto a triangulación atopamos dúas vertentes. Unha 
relacionada a peña celtista e outra a peña do deportivo. 



Coa Peña Deportivista de Carballo: 

  

a) Documentación  

Partimos  dunha noticia do periódico “Diario de Bergantiños” na 

cal fala  sobre o vixésimo primeiro aniversario da peña, 

converténdose na  peña de fútbol máis antiga de Carballo. A 

partir de aquí,  conseguimos ampliar a nosa documentación 

sobre esta peña con dúas noticias máis. Unha sobre unha 

homenaxe que lle renderon a Lotina e os seus axudantes no 

2009, e outra na “Voz de Galicia” sobre o cambio na presidencia 

producida no 2010 que é a que está ó mando actualmente.   

 

b) Observación  

Realizouse unha análise sobre os comportamentos e relacións 

establecidas entre os membros da peña. Onde se xuntaban, que 

hábitos e  tradicións adoitan ter. Para iso realizamos un 

seguimento con eles en varios partidos para coñecer estes 

aspectos. Nesta convivencia  puidemos ver que é unha peña 

consolidada, cuns hábitos marcados e  que actualmente se 

dedica a ver os partidos no bar e a celebrar  comidas e festas. 

Tamén observamos o hábito do alcoholismo que  afecta ao 

mundo do fútbol, tanto nos afeccionados como en diversos casos 

de xogadores.   
 

c) Conversas    

O noso primeiro acercamento coa peña foi a través do dono do 

bar “A de Pako”, que é un dos principais socios e tesoreiro da 

peña. Él contounos detalladamente cales eran os obxectivos da 

peña nestes momentos, tamén foi o que nos permitiu e facilitou 

poder contactar co resto das persoas que a integran. Deixou 

entrever que eran como unha “peña de amigos” que se xuntaban 



para ver o Depor. Continuamos tendo conversas con diversos 

socios da peña, que viñeron a confirmar o que xa nos contara o 

propietario. Finalmente realizamos unha entrevista ó actual 

presidente da peña, onde nos contou como se organizaban e que 

actividades realizaban. Outro tema que abordamos foi a relación 

que manteñen co club de fútbol; afirmando que asistían a todas 

as reunións que o Deportivo ofrece, así como a estreita relación 

que manteñen coa federación de Peñas deportivistas. 

 

Con estas tres fontes podemos ver como as tres veñen a 

confirmar o que nos aportaron cada unha delas. Partimos da 

primeira fonte, a documental, que a pesar de non ser a que máis 

datos nos aporta, é a que nos permite contactar coa peña. A 

partir de aquí entrelázanse as dúas fontes restantes. Por un lado 

a observación directa con eles mediante a convivencia que ó 

mesmo tempo provoca conversas entre os distintos membros da 

peña. A fonte que máis valoramos foron as conversacións xa que 

nos aportaron a maior cantidade de información sobre a forma de 

organizarse e construír unha pequena comunidade. Tamén 

valoramos en certa medida a observación directa, xa que a través 

da convivencia con eles logramos percibir certos hábitos e 

comportamentos que son as características que definen a este 

grupo de persoas. 
 

Coa peña celtista Merlegos Celestes: 

 

a) Documentación 

Partimos do coñecemento previo da existencia dunha peña 

celtista en Santiago de Compostela e da súa sede, o Bar 

Merlego. A partires de aí buscamos información sobre eles nas 

súas plataformas de contacto, como son Facebook, Twitter e o 



seu blogue. Precisamente, do blogue tiramos a maior parte da 

información que necesitabamos: A historia de como nace a peña 

en 2010 e a súa inauguración oficial en 2012, por parte dun 

conxunto de amigos celtistas que se xuntaban no bar Merlego. 

Grazas a este blogue e ás redes sociais que tamén teñen unha 

actividade regular puidemos ter un coñecemento previo do que 

nos iamos atopar. 
 

b) Observación 

Realizouse unha análise sobre os comportamentos e relacións 
establecidas entre os membros da peña. Onde se xuntaban, que 
hábitos e tradicións adoitan ter. Para iso realizamos un 
seguimento con eles asistindo aos partidos do Celta como 
visitante no Bar Merlego e facendo con eles unha viaxe a Vigo. 

Mediante estas xuntanzas puidemos comprobar que son unha 
comunidade moi activa que realiza máis dunha actividade 
semanal tendo en conta o partido da fin de semana como as 
quedadas para xogar ao futbol sala coa Peña Celtista do 
Milladoiro, os cocidos nos que tamén está presente esta peña, as 
festas temáticas realizadas no bar, as visitas de futbolistas e 
membros do R.C. Celta de Vigo e a viaxes a partidos do equipo 
tanto en Balaídos como as que se organizaron este ano a O 
Porto e a Pamplona. 
 

Ademais, observamos a actividade nas aplicacións de 
mensaxería nas que se confirman as asistencias a tódalas 
xuntanzas, ben sexan viaxes, reserva de mesa no bar ou a 
participación en comidas, festas, ou actos organizados 
conxuntamente co Celta de Vigo na sede da peña. 

 

c) Conversas 

O primeiro día presentámonos no Bar Merlego co obxectivo de 

comezar a comunicación con esta comunidade e, como non, 

fixémolo en día de partido para descubrir de primeira man como 



se vivían estes na sede da peña. Tra-lo partido quedámonos a 

conversar co socio fundador, presidente e dono do bar; Miguel 

Barja, que en realidade é todo isto pero non deixa de ser un máis 

dunha gran familia. 

 

A primeira reacción de Miguel ante a nosa intención de estudar a 

súa comunidade foi invitarnos ao cocido que tiñan preparado 

para o día seguinte e ao que ían asistir gran parte dos membros 

da peña. Debido ó inmediato da invitación non foi posible a nosa 

asistencia, mais si foi posible viaxar con eles no seguinte 

desprazamento a Vigo para ver ao equipo en directo. 

 

Esta viaxe supuxo a maior oportunidade que tivemos para 

relacionarnos cos membros da peña. De aquí extraemos 

conversas que aportaron moito á nosa visión desta comunidade: 

Falamos co socio máis veterano e co máis cativo e apreciamos 

que a idade non era un sesgo para este conxunto de persoas e 

que a partir dunha afección común se podían establecer lazos de 

amizade con persoas coas que nunca se houbese dado a 

comunicación. 

 

Puidemos conversar co organizador das viaxes, elixido en 

asemblea, quen nos explicou o método que seguía para levalas a 

cabo sen ningún problema. Coñecemos tamén o estado da Peña 

Norte Celeste, de A Coruña, a cal ten unha actividade moito máis 

clandestina polo feito de estar na cidade do equipo rival. E, por 

último, conversamos cos presidentes das peñas Carcamáns 

Celestes e Peña Celtista do Milladoiro, quenes nos contaron 

como é o seu día a día. Nos demais días de visitas ao Bar 

Merlego puidemos conversar largo e tendido con Miguel Berja e 



realizarlle unha entrevista á socio nº2 María Xesús Villaverde, 

ademais de coñecer a moitos outros socios. 
 

6. Conclusións 

 

Tras tres meses de seguimento ás peñas Merlegos Celestes e 

Peña Deportivista de Carballo comprobamos de primeira man 

que son comunidades moi heteroxéneas en canto a que os 

membros de cada peña son moi diferentes entre si e en canto a 

que as diferentes peñas poden ser como o día e a noite en canto 

a costumes, actividade e forma de vivir a paixón polo fútbol. 

 

Estas comunidades móvense por unha afección a un equipo de 

fútbol, consolídanse ao redor deste espectáculo, mais terminan 

expandindo a outras actividades principalmente lúdicas, outras 

relacionadas co clube de fútbol ao que apoian e mesmo algún 

acto cultural relacionado co deporte ou con tradicións populares 

como o entroido. Todo isto fai que se ben este conxunto de 

persoas se relaciona polo fútbol ao final acaban por realizar 

xuntanzas de todo tipo e creando relacións de amizade e 

afectuosas que nada teñen que ver co nexo que os uniu. 
 

O por que de xuntarse para animar a un equipo vai máis aló do 

tópico de “sentir as cores”. Realmente é un método de relación 

interpersoal como outro calquera co engadido de poder loitar por 

un ben común a todos eles. As peñas son a base das afeccións 

que así mesmo son as que permiten que un equipo poida ou non 

triunfar. Deste xeito os membros de peñas saben da súa 

importancia dando folgos aos equipos que animan como tamén o 

saben os clubes que coidan ás peñas o máximo posible. 
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