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SAÚDA

Unha andada de vintecinco anos ben nos fai merecentes dunha pausa para ollar o camiño percorrido.
Desde aquel Instituto Nacional de Bachillerato Mixto nº 1 co que comezamos a andaina, ata o actual Institu-
to de Ensino Secundario As Lagoas, media un proceso cuia longura e resultados o lector debe valorar,
porque o tempo sempre é relativo. Seguramente o Centro que o lector viviu tense transformado tanto en
certos aspectos que lle pode resultar descoñecido: non pasaron en balde distintas Leis de Educación cos seus
sucesivos currículos e políticas educativas, idades do alumnado, varias ampliacións físicas de edificio...e
todo isto nun mundo que cambiou extraordinariamente neste cuarto de século. E cada un de nós mudamos
tamén.

¡Cantos acontecementos escolares desta casa máis ou menos importantes (que tamén isto é relativo)
naquel momento, agora lembrados nos parecen banales, e cantos, que entón xulgamos triviales, ocupan un
espacio preferente e querido na nosa memoria! Podemos comprobalo nas vivencias, algunhas elevadas a
categoria sociolóxica ou histórica, outras máis íntimas e personais, de tantas personas que quixeron deixar a
súa testemuña-recordo do seu pasado por este Centro, e que veremos nesta valiosa publicación. En todo
caso, a vida deste Instituto, sempre ben incardinado na realidade social, por forza tiña que vir enmarcada
asimesmo en importantes acontecementos da historia galega: naceu naquel outono de 1977 cando a sociedade
galega, como nunca antes o fixera, se botou á rúa en defensa da súa dignidade (manifestación do 4 de nadal);
e ó cabo de vintecinco anos, outra inmensa marea humana manifesta na rúa e no mar a disposición a defen-
der tamén a súa dignidade frentre á soberbia e marxinación políticas e á desgracia dos verquidos tóxicos no
noso mar e cuias funestas consecuencias aínda estamos empezando a sufrir. Tamén nós estivemos ahí.

Todos gardamos do noso pasado polo Instituto o mesmo que imos recollendo da vida: arrombamos un
fardel de recordos, experiencias, alegrías, sofrimentos ou afrentas, éxitos e fracasos, que queremos unhas
veces preservar e outras tirar lonxe de nós, pero que non hai máis remedio que levar: isto está escrito na letra
pequena das reglas do vivir, e o Instituto forma parte tamén da vida. Pero se discriminamos, seguramente o
positivo pode sobre o despreciable negativo. Por iso, tí, lector amigo, que respiraches os mesmos aires desta
casa, ou aínda compartes connosco vivencias, inquietudes e inquedanzas, sexas ou foras alumno ou profe-
sor, pai ou nai, traballador da casa, ou benefactor do noso común proxecto, ou simplemente pasabas por
aquí, quero que leas e acariñes as páxinas deste libro que tenta recoller, como voceiro coral, as palabras e as
imaxes que tantos aportaron e que tanto agradecemos. E que te submerxas no saco dos gratificantes recordos
e peches a saqueta dos agravios.

E gracias a Ramón Area, o noso profesor de filosofía e editor, que soubo artellar, coa súa sabeduría e
talento, tras xigantesco traballo, esta GAIOLA ABERTA feita libro que agora temos nas mans; verdadeiro
tesouro onde arde ese espíritu inmorrente caracterizador do noso Instituto, que temos o deber de preservar.

Benvidos todos a este exercicio de memoria duns vintecinco anos sen dúbida irrepetibles; esta é unha
práctica moi útil, cando nos preparamos xa para iniciar outra xeira, e comecemos a ocuparnos do futuro,
onde pasaremos o resto da nosa vida.
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