
O MÍSTER & IRON MAIDEN

A Arsenio Iglesias e Basilio Losada

O mozo  maldiciu,  ergueuse  furioso  e  tirou  a  banqueta  dunha
patada. O home de pelo cano, ao falarlle, miraba na camiseta, coa
lenda Iron Maiden, o espectro monstruoso que suxeitaba coas mans
os extremos dun cable de alta tensión e lostregaba polos ollos. O
pelo do espectro era moi longo e dun branco de neve.

Que fas? Pon a banqueta dereita!
Estaban  vendo  o  partido  televisado.  O  rival  metera  o  gol  do

empate  e  afastábanse  as  posibilidades  de  que  o  Deportivo  da
Coruña  acadase  o  campionato.  Só  faltaban  cinco  minutos  para
terminar o encontro. Ao fondo da cociña, palillaba flores de encaixe
a  nai.  Aquel  son  industrioso  pertencía  á  orde  natural  da  casa.
Facíase notar cando non existía.

A culpa é del, dixo o mozo con resentimento.
De quen? Tamén o home de pelo cano se sentía molesto.
De quen vai ser? Mira que é burro!
Por que lle chamas burro? Non sabes nin de que falas!
Estabamos gañando,  estabamos gañando e vai  e  cambia  a  un

dianteiro por un defensa. Sempre recúa. Non te dás conta de que
sempre recúa?

Está el no campo? Dime. Está el no campo? Non hai aí once tipos
que xogan? Por que sempre lle botades a culpa a el?

Porque a ten! Por que non saca a Claudio? A ver? Por que non?
Iamos gañando e vai e cambia a Salinas. Todo ao carallo!

Non dis sempre que Salinas é un paquete?
Pero, por que o cambia por un defensa?
Os outros tamén xogan.  Non te dás conta de que o contrario

tamén xoga? Eramos uns mortos de fame. Recordas que eramos uns
mortos de fame? Estabamos no inferno e agora imos segundos. Non
sei que coño queredes!

Non me veñas con lerias! Ti es igual ca el, dixo o mozo facendo
no  ar  unha  espiral  co  dedo.  Que  se  tal,  que  se  cal.  Coidadiño,
sentidiño. O fútbol é así, unha complicación. Leria e máis leria.

Xa choraredes por el. Recorda o que che digo. Ides chorar por el!
O locutor anunciou que se cumpría o tempo. O árbitro consultaba

o reloxo. Logo, na pantalla viuse a bancada local e a cámara enfocou
o rostro apesarado do  míster.  O home de pelo  cano tivo  a  rara
sensación de que estaba diante dun espello. Fundiu a cabeza entre
as mans e o adestrador imitouno.

Xubílate, home, xubílate!
O home do pelo cano mirou para o mozo como se lle disparase

por detrás. A nai deixou de palillar e iso tivo o efecto dunha banda
sonora de suspense.

Por que dis iso?
O mozo foi consciente de que estaba a atravesar unha liña de

aramio espiñento. A lingua rozaba o gatillo como un dedo que lle
collera gusto e que xa non obedecía as ordes da cabeza.

Digo que vai vello. Que se largue!
Discutiran moito durante toda a liga, pero sen chegar ao enoxo.

Agora, por fin, o asunto estaba zanxado. O home de pelo cano ficara
mudo,  abstraído  nalgún  punto  da  pantalla.  A  cámara  buscou  ao
árbitro. Este levou o asubío á boca e deu os tres pitidos do final.

Xa está, fodeuse todo! A tomar polo cu!
Non fales así na casa!, rifou a nai. Cando apartaba os ollos cansos

dos alfinetes da almofada, tiña a sensación de que miraba o mundo
por unha celosía enreixada con punto de flor.

Falo como me sae do carallo! O mozo marchou dando un portazo
que fixo pestanexar a noite.

Agora o mozo gobernaba o motor e o pai escrutaba o mar. Polo
acantilado  do  Roncudo  de  Corme,  na  Costa  da  Morte,
descolgábanse os outros percebeiros. Achegábase a derradeira hora
da baixamar. Desde ese momento, e até que pasase a primeira hora
da preamar, cada minuto era sagrado. Ese era o tempo en que se
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deixaban pisar as Penas Cercadas, os temidos baixíos onde rompe o
Mar de Fóra. Só se aventuran alí os percebeiros versados, os que
saben ler o retortelo, as grafías que fai a escuma nos penedos. E hai
que medir como cormorán ou gaivota o reloxo caprichoso do mar.

O mar ten moitos ollos.
Cada vez que se achegaban ás Cercadas, o mozo recordaba esa

frase repetida solemnemente polo pai na primeira saída, como quen
traspasa  un  contrasinal  para  sobrevivir.  Había  outra  lección
fundamental.

O mar só quere aos valentes.
Pero hoxe o pai ía en silencio. Non lle dirixira a palabra nin para

espertalo.  Petou co puño na porta.  Bebeu dun grolo o  café,  con
xesto amargo, como se tivese sal.

O pai  tiña outra norma obrigada antes  de saltar  ás  Cercadas.
Polo menos durante cinco minutos estudaba as penas e seguía o
voo das aves mariñas. Un costume que el, ao principio, e cando todo
aparentaba calma, considerou inútil pero que aprendeu a respectar
o día en que descubriu de verdade o que era un golpe de mar. O
silencio  total.  O  pai  que  berra  desde  a  pena  que  goberne  e  se
afaste.  E  de repente,  saído da nada,  aquel  estrondo de máquina
infernal, de escavadora xigante. Transtornado, tremando, coa barca
anegada pola carga de auga, busca con anguria a silueta das Penas
Cercadas.  Alí,  ergueito  e  coas  pernas  flexionadas á  maneira  dun
gladiador,  coa  ferrada  disposta  como  lanza  que  atravesase  o
corazón do mar, está o pai.

Tantos ollos como o mar. O pai hoxe ten a mirada perdida. El vai
dicir algo. Mastiga as palabras como un chicle. Oes, que. Onte, non.
Pero o pai, de repente, colle a forcada e o trueiro, pónse de pé, dálle
as  costas e  disponse a saltar.  El  só ten tempo a manobrar  para
facerlle o xeito. Mantén o motor ao ralentí, cun remo apoiado na
rocha para defender a barca. Agarda as instrucións. Un xesto. Unha
mirada. É el quen berra: vai con coidado!

O mar está calmo. O mozo ten resaca. Bebeu e volveu tarde á
casa coa esperanza de que a noite limpase todo o do día  antes,
como fai o fígado co licor barato.

Mollou as mans no mar e humedeceu as pálpebras apertándoas
coa  xema dos  dedos.  Ao  abrir  os  ollos,  tivo  a  sensación  de  que
pasaran anos. O mar escurecera coa cor turbia dun viño pelexón.
Mirou ao ceo. Non había nubes. Pero foi aquel silencio contraído o
que o alertou.

Buscou ao pai. De xeito incomprensíbel, dáballe as costas ao mar.
Berrou  facendo  buguina  coa  mans.  Berrou  con  todas  as  forzas,
como se soprase por un corno mariño o día do Xuízo Final. Atento
aos movementos do pai, esquenceu por completo gobernar a barca.
Escoitou un son arrastrado de bielas  afastadas.  E  entón chamou
polo pai por última vez. E puido ver que por fin se volvía, chantaba
os pés, flexionaba os xeonllos e empuñaba a ferrada fronte ao mar.

O golpe pillou de costado a barca e lanzouna como un pau de
billarda contra  as  Cercadas.  Pero  o  mozo,  cando recordaba,  non
sentía dor. Corría, corría e braceaba pola banda, electrizado como o
espectro de Iron Maiden. Esquivara a todos os contrarios, un tras
outro, metera o terceiro gol no tempo de desconto, e agora corre
pola  banda  a  cámara  lenta,  as  guedellas  flotantes,  mentres  os
Riazor Blues ondean e ondean bandeiras branquiazuis. Corre pola
banda cos brazos abertos para abrazar ao adestrador de pelo cano.”

Manuel Rivas, Que me queres, amor?, Galaxia, Vigo, 2011.
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