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Palpábase no ambiente histórico do momento unha fe imparable no futuro, do

que As Lagoas formaba parte: un futuro de renovación, de liberdade, de moder-

nización en todolos sentidos. O noso Centro parecíanos o centro do mundo; tal

o vivimos quen estabamos aquí, tal a nosa ilusión, que hoxe podemos ponderar.

Se o anterior é certo, fomos todos protagonistas dun nacemento, no que, a salvo

dos erros e acertos imputables á forza dos tempos, cada quen aportou o mellor

de si mesmo -sospeito que o presente non da a razón enteira a ninguén, porque

hai que repartila, un edificio modestísimo, un personal animoso, un profesorado

xuvenil e ilusionado. Había que ir vendo chegar ó despacho de Dirección a aqueles

profesores e profesoras de pouco máis de vinte anos, hoxe persoas maduras e

xenerosas sempre coa institución. Embargados todos por un sentimento de inau-

guración, de comezo, de principio de existencia. O miragre ¡ai! do irrepetible.

Cando o vórtice das cousas nos foi empuxando a cada quen ó lugar no que

eramos máis necesarios no Centro, e chegou o tempo da reacomodación, quedóu

a salvo aquela impresión que presumiblemente non nos abandonou: As Lagoas

non só era o noso destino profesional, que había que manter á altura das circuns-

tancias, senón o anaco de historia profesional e personal onde eramos capaces

de achegar algo ó noso proxecto xeneracional.

Cumplimos a nosa obriga co gozo do sufrimento que é inevitable, pero

pensabamos, unhas veces con impertenencia, outras con terquedade e, aínda

con arrogancia, que a nosa pequena tarefa, máis que traballo forzado, era o pac-

to semiclandestino entre nós e a historia.

Sería de curso dudoso acuñar agora unha moeda de cinco lustros para pagarse

con ela, cando hoxe como onte o Centro é un neniño anchuroso de xentes e

proxectos. O curso da historia, e o do noso IES As Lagoas, fluie incesante e

lévanos. Se nel deixamos moitas das nosas forzas, el pagounos con creces en

afectos e ensinanzas, perdoándonos tantos erros. Bendito sexa por iso, e porque

non deixa de facelo. Amén


