
O NADADOR DE CARIÑO 
 

Agora que estamos en tempo de verán e gusto de practicar a natación no río Sor, que baña o meu corpo e as 
ribeiras da miña vila, lémbrome dunha historia dun home da nosa bisbarra ortegana que vou a contar. Os veciños 
chamábanlle Abelardo de Catabís e dáballe pola auga. O padroado de deportes do concello de Ferrol organiza a 
Travesía a nado entre Mugardos e Ferrol, que leva o seu nome para honralo. 

Abelardo López Montovio naceu no Porto de Cariño o día 12 de abril de 1887, sete meses antes da gran 
catástrofe que destragou a totalidade das embarcacións pesqueiras, traíñas e galeóns, arruinando a todos os 
fomentadores que tiveron que pechar as fábricas e o Gobernador civil fixo principiar as obras da estrada dende Mera 
de Abaixo para dar emprego ós mariñeiros e non morresen de fame. Este rapaz xogou moito pola praia e tomou 
afección polo mundo do mar, pero afastouse da pesca que tantas desgracias ocasionaba para enrolarse na Armada 
española ós dezanove anos. Sería mestre de velame cando se retirou aos cincoenta e cinco anos. 
 En 1916, cando levaba dez anos na Armada, trunfou nos campeonatos de natación organizados pola fragata 
Nautilus, que ensinara a nadar a toda a dotación e máis á do iate real Giralda na badía de Santander. 
 Catro anos despois participou en probas eliminatorias e fixo a travesía de Curuxeiras á Graña en dezaseis 
minutos. Pasados uns anos máis faría este mesmo percorrido de ida e volta diariamente en tan só once minutos. 
Noutra proba eliminatoria fixo o percorrido da milla, entre Ferrol e Mugardos, en vintetrés minutos e foi seleccionado 
para participar nas probas de San Sebastián. Facía os mil cincocentos metros en vintetrés minutos. 
 Partiu logo para Bélxica co gallo de participar na Olimpiada de Amberes. Alí uniríase a outro nadador 
seleccionado, o barcelonés Cuadrada, pero este deportista catalán denunciou ao Comité Olímpico que o Nuevo Club 
ferrolán, ao que pertencía López Montovío, non estaba federado, co fin de que lle prohibisen tirarse á piscina ao 
nadador cariñense, cando xa estaba a piques de facelo seguro do trunfo. Con iso se consiguiu que Abelardo non 
nadase, pois o cariñés fixera en San Sebastián o percorrido das probas con marusía, os mil e cuatrocentos metros en 
vintetrés minutos, o que non puido facer ningún outro español. 
  Despois de toda unha odisea para voltar a España, agardou a que retornara de Amberes o catalán 
chivato, que por certo deixou a España no ridículo, e retouno a unha proba onde só competirían eles dous. O catalán 
acetou pero coa condición de que o enfrontamento se celebrase en Barcelona. Entón Abelardo propuxo un porto 
neutral, e o clube ferrolán pagaríalle a Cuadrada todos os gastos, perdese ou gañase, para nadar catro millas de costa 
en San Sebastián. Pero Cuadrada non se dispuxo, poñendo á familia como desculpa. Non era home para Abelardo. 

  Por unha Real Orde de 23 de setembro de 1921 foille concedida a Cruz de Prata do Mérito Naval 
con distintivo vermello polo seu comportamento durante o ciclón que sufriu a corveta Nautilus o 17 de xullo do 
mesmo ano.  

 En 1923 Abelardo intentou a travesía de Ferrol á Coruña, doce millas aproximadamente, e tivo que 
abandonar pola altura do Seixo Blanco debido a un par de copas que se tomara antes de botarse ao mar. Pero quince 
días despois intentouno de novas acompañado por Andrés Balsa, aquel campeón de loita libre mugardés que non lle 
tiña medo a ninguén, e acompañouno nun bote a remos. Algúns lembrarán aquel Ursus loitando no circo romano cun 
touro na película Quo Vadis ata vencelo, aquel forzudo era o grande mugardés. Abelardo chegou ó Campo da Estrada 
en cinco horas e media e logo fixeron unha aposta entre Balsa e el para ver quen comía máis e gañou o nadador. Non 
era de estrañar despois do esforzo feito. Todos os nadadores comen como limas. 
 No ano 1997, o 19 de xullo, outro nadador madrileño Javier López Chicheri, de 50 anos, percorreu 13 
kilómetros de Ferrol a Coruña en catro horas, facendo unha media de 50 brazadas por minuto e seu acompañamento 
proporcionáballe bebidas enerxéticas ou té quente con glucosa. Esta é outra forma de nadar que Abelardo non 
coñeceu. Chicheri nadaba unha media de 25 quilómetros por semana e se consideraba a si mesmo como un nadador 
mediocre. 
 Dez anos máis tarde o nadador de Cariño tiña o propósito de cruzar o Canal da Mancha e entrenouse 
nadando dende Redondela ás illas Cíes para estar en condicións de realizar a proeza no verán de 1934, pero non 
sabemos se o levou a cabo ou non. 
 No ano 1935, nunha das dúas ocasións no que deu a volta ó mundo no buque escola Juan Sebastián de 
Elcano como mestre veleiro, cando arribou a San Francisco de California, atopouse que o Cónsul Xeral da cidade era 
o seu amigo Aguilar, que o incluira no equipo español que foi á Olimpiada de Amberes, e se convertiu no seu 
mecenas. O Sr. Aguilar invitouno a cear no mellor establecemento de San Francisco, o Fairmon Hotel. Aquilo foi 
unha grande homenaxe, unha cea baile coa presencia da mellor sociedade de San Francisco e os xefes das aemadas 
española e americana.  
 En 1940, contando cincuenta e dous anos, fixo a travesía dende A Carraca ao porto de pescadores de Cádiz 
(distancia de 10600 mts) en catro horas e doce minutos. O día 12 de outubro do ano seguinte, para celebrar o día da 
Hispanidade, cruzou de Cádiz a Rota en seis horas e en xullo de 1942, sendo aínda moi novo pois tan só tiña 
cincuenta e cinco anos, vai subir o río Guadalquivir, dende Bonanza a Sevilla en tres etapas continuas de 27, 29 e 30 
quilómetros. Estas tres etapas fan un total de 86 quilómetros que resolveu en vinte e unha horas e media. Este mesmo 
ano quixo facer a travesía do Mar do Plata pero non se puido realizar por non ter quen sufragase os gastos do 
desplazamento. 

  En 1947 acadará en cinco horas a travesía de Ferrol á Coruña e realizará unha gran marca na milla. O 17 de 
agosto saiu ás sete da mañán da ponte de Neda, cubrindo 19 Kilómetros en catro horas. 

  Nos derradeiros tempos e con 65 anos fixo no mes de outubro de 1951 a travesía de A Graña ó Seixo, un 
recorrido de 3500 metros nunha hora e coarenta minutos e o día 12 do mesmo mes os 2800 metros dende Mugardos ó 
Seixo levoulle unha hora e quince minutos co seu estilo de doble Ower e braza de peito. 



  O sábado día 2 de agosto de 1952, con 65 anos, atravesou dende o porto onde aprendera 
a nadar deica o peirao de Santa Marta de Ortigueira, un paseiño de seis millas, en menos de tres horas. O campeón foi 
despedido por todos os pixíns e en Ortigueira estaba para recibilo o Axudante de Marina, Sr. Alcalde e todas as 
autoridades. A saída de Cariño, na Ponte San Telmo foi ás 07:27 horas da mañán; da Punta Castro da Moura, ás 
08:15; da Punta da Escala ás 08:45; de Punta do Fraile ás 9; de punta Ostreira ás 09:45; e chegou o peirao de 
Ortigueira ás 11:10 da mañá. Acompañábao nun bote seu amigo Felipe de Marcelino. 
 


