
UN MUGARDÉS CONVERTIDO EN BULL DOG 
 

Andrés Balsa foi un grande mugardés que percorreu o mundo loitando. Fíxose campión de 
loita libre vencendo ós máis potentes loitadores alemáns, ingleses, belgas, franceses, rusos ou 
norteamericanos. “O Sansón Mugardés”, así o nomeaba a prensa galega polo ano 1915, pero o seu 
nome de guerra definitivo no mundo do espectáculo foi Bull-Dog. 

O propio Balsa, sabedor dos eloxios que a prensa galega facía da súa arte, enviou dende Nova 
Iorque unha carta de agradecemento a La Voz de Galicia, pero polas dificultades propias da época, a 
carta, antes de chegar á Coruña, foise dar un paseo pola Galitzia (Polonia) onde estaba operando o 
exército alemán, segundo acreditaba o carimbo mouro estampado no sobre: <<K. u. K. 
Militarzensur.-Innsbruck>> Sucedeu que aberto o sobre, os alemáns viron que se trataba dun erro, 
reexpediron a carta a Zurich y dende alí chegou á Coruña, mes e medio despois de escrita. Balsa 
enviaba algúns recortes da prensa ianqui. Por eles puido saberse que “O Home-Touro”, como entón 
o nomeaba a prensa, debutou en Elm (EEUU) cun combate de loita libre contra o portugués Pablo 
Alvarado, “O Favorito de New Bedford”, que pesaba duascentas e oito libras e tiña a especialidade 
da “presa nervo-radial”. A prensa americana escribía: “Balsa, parece estar afeito a touros bravos nos 
países latinos, pero dubidamos que algunha vez tivera que verse con algo tan feroz como Alvarado, 
pois “O Favorito de New Bedford” amosaba os dentes a cada volta e ruxía como un oso. Alvarado 
tentou de trabar ao mugardés coa presa radial pero Balsa rompeuna doadamente. Logo dunha media 
hora de loita, o mugardés, que se movía con extrema axilidade e semellaba unha anguía entre as 
mans do corpulento Alvarado, agarrou de lado ao portugués e guindouno no chan con tanta violencia 
que este tivo que erguer a man para se render. O golpe que “O Home-Touro” galego doulle a 
Alvarado mancoulle o cóbado e obrigoulle a por o brazo nunha estribeira. 

Uns días antes, o 19 de xullo do mesmo ano, loitara co cosaco Ivan Michaloff. O ruso probou 
todas cantas ofensivas coñecía, tendo que ser amoestado polo árbitro por violar as regras da loita 
tentando de estrangular ao mugardés, tendo que intervir mesmo a policía. Noutro enfrontamento 
contra este ruso, no que tamén resultou vencedor, tivo que sufrir varias couces formidables de 
Michaloff, que foi amoestado polo xuíz. A expectación ovacionou a Balsa. 

Pouco despois a súa figura quedou fixada para a posteridade na película “Quo Vadis”, 
representando ao gladiador Ursus, que na area dun circo romano loitaba cun touro ao que conseguiu 
deitar no chan. 

A primeiros do ano 1916 atopábase en Norkfold (Virxinia) participando nun concurso cos 
trinta e cinco loitadores máis afamados do mundo. Balsa estaba considerado entre os dez mellores, 
co campión do mundo Mr. Aberg e o xigante ruso Lurich. Dende aquela cidade agradeceu á prensa 
española as informacións dos seus trunfos nos diversos torneos celebrados na Habana e noutras 
cidades americanas. Daquela enviou máis recortes de prensa polos que se puido saber que xa tiña 
loitado contra vinte deles, e vencido a todos. O combate máis sensacional foi o que mantivo contra o 
máis grande campión americano, o fortísimo Doctor Roller. O mugardés conseguiu abatelo aos 
vinteoito, a pesar de estar ferido. A loita fora tan dura que o vencido marchou a Cuba para descansar 
dúas semanas, despois de concertar unha revancha. Logo deste combate mantivo outra pelexa co 
americano coñecido como “O estrangulador”. Balsa agardaba o remate da guerra mundial para 
regresar e entrementres seguía viaxando por toda América, dando sopapos a quen se lle puxese por 
diante. 

En outubro de 1916 viaxou a Panamá. Os promotores do espectáculo chamárono para facer 
concursos de loita, pero a tournée foi un fracaso pois ninguén quixo poñerse diante da súa fortaleza. 
Sabían que o fenómeno galego celebrara o gran concurso de EEUU vencendo, un tras doutro, a 
cincuenta e un campións xigantescos que amosaban premios gañados en Europa e nas Américas. 
Entón Bull-Dog decidiu marchar ó Perú. A súa fama medrara tanto que difícilmente atopaba 
contrincantes. En febreiro de 1917 estaba na capital do pais retando a todos os afeccionados ou 
profesionais peruanos para disputarse un premio de cen libras ouro que el ofrecía a quen o vencese. 
O reto se celebrou no Excelsior. Ninguén puido vencelo aínda que un campión norteamericano, 
Albert E. Reid, estivo a piques de conseguilo. Unha vez que principiou o segundo round, o mugardés 
puido trabalo no chan cunha chave no brazo esquerdo. Como o público impacientaba pola falta de 



contrincantes, desexando fortes emocións, Balsa tivo que retar a grito pelado. Entón xurdiu o ruso 
Ostroporchenko disposto a combater con loita grecorromana, pero non con loita libre americana. 
Balsa aceptou de contado pero o ruso pediu que o combate se celebrase outro día, por non se atopar 
preparado. O cachondeo que se armou foi de marca maior. 

O mugardés escribiu unha carta aos seus amigos, na que dicía <<Por estas repúblicas non se 
atopan homes fortes. O que abunda moito é a anemia. ¡A quen me dea unha piña doulle un dolar! O 
mes vindeiro saio para Chile. Nesta parte si que hai moita afección ao sport e son moi fortes os 
chilenos. De alí pasarei a Arxentina para loitar con quen queira e logo daréi un brinco á querida 
patria para descansar un rato>>. Cando o noso paisano chegou a Chile, enfrontouse no Teatro-Circo 
Independiente da capital da nación, ao famosísimo negro Calvín Respress, que tiña o campionato de 
Chicago. O negro era un coloso, verdadeiro mestre de castch-as-castch-can ou loita americana, e a 
expectación foi grande. Calvin puxo en xogo todas as súas facultades, conseguindo igualarse nos 
dous primeiros asaltos, pero chegado o terceiro, Balsa  ergueuse co trunfo. 

Non só loitou contra homes; tamén o fixo contra animais. O mugardés se enfrontou cun touro 
de lidia. Primeiro o lanceou de capa axudado por dous peóns; logo botouse ao bicho, agarrouno 
polos cornos cos seus brazos de titán. Aos tres minutos humillou ao bicho, agarrotándolle a testa 
contra o chan. O touro, tentando desprenderse de Balsa, preguntábase: Quén será este animal?  

Con Balsa viaxaba un célebre boxeador norteamericano, Willie Murria. Ámbolos dous 
deixaron Chile para poñer o cartel en Bos Aires. Dende alí marchou ao Brasil e a morriña fíxolle 
embarcar para A Coruña, devezoso de abrazar aos pais e poder contar as súas fazañas a amigos e 
veciños. A prensa galega fíxose eco do fenomenal loitador, referindo as proezas e trunfos por todo o 
continente americano, dende os Estados Unidos deica o extremo Sur. 

Balsa volveu a Santiago de Chile en xuño de 1918 e acadou unha nova victoria. Non se 
trataba unha vez máis de dominar un touro, nin da loita americana. Agora a pelexa era entre as 
cordas dun ring. Retou a Víctor Vallejos, o boxeador de máis sona de todo Chile, e Balsa trunfou no 
cuarto asalto. La Opinión, de Santiago, dicía: <<Loitador formidable, quedou sen competidor en 
Chile logo de ter vencido doadamente ao mellor loitador que tiñamos: Calvin Respress, e amante 
como é de todas as manifestacións puxilísticas, creu estar en condicións para competir cos mellores 
boxeadores que ostenta Chile>>. O loitador mugardés quería que as súas victorias transcendesen: 
“Para que o saiban na miña vila”. 

En outubro de 1918, retou con un premio de mil pesos ao xove e famoso famoso campión de 
boxeo chileno, Mario Constantino. A velada celebrouse no teatro O’Higgins, de Santiago, 
rexistrando un abarrote de xente. Balsa venceu no cuarto asalto e obtivo unha sensacional ovación. A 
prensa de Santiago de Chile gastou moita tinta para gabar ao noso paisano. 

O domingo 14 de xaneiro de 1922 íase celebrar por vez primeira en Ferrol un combate de 
boxeo a dez rounds e o cuadrilátero se instalaría no Teatro Jofre, mais o certo é que se fixo no teatro 
Linares Rivas da Coruña. A velada principiou ás dez e media da noite cun combate de teloneiros 
entre o campión da súa categoría Gastón Alberson, de 18 años, e Avelino Yáñez, quen quedou fora 
de combate no segundo round. Alberson ofrecía duascentas pesetas a calquera afeccionado do 
mesmo peso que resistise o cuarto round. 

De seguido chegou o combate principal no que Balsa ofrecía a revancha a A. Alberson, irmán 
do loitador anterior, que excedía a Balsa en talla e peso. Pola contra, Balsa superábao no perímetro 
torácico, pescozo e bíceps. O irmáns canadianos Alberson entrenaban na sala Calvet. O combate non 
tivo moito interese, xa que dende o principio ben se viu a superioridade do mugardés, que no terceiro 
asalto tombou ao canadiano dunha piña na boca. Unha parte do público aplaudiu, pero a outros 
chegoulles a pouco tan corta pelexa, pois quixeran ver máis piñas. 

No ano seguinte acompañaba nun bote de remos ao nadador de Cariño, seu amigo Abelardo 
de Catavís, cando facía a travesía a nado de Ferrol á Coruña. Seguro que o grande campión papou de 
neno moitas cuncas de caldo e se na súa vida non dou máis foi porque non había moitos dispostos a 
levar unha tunda. Mugardos e toda Ferrol Terra deberían lembrarse deste Andrés que dou honra e 
sona á bisbarra, e eu atopei casualmente na prensa da época facendo unha esculca de outra índole. 

         
 


