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25 ANIVERSARIO

(Extracto da conferencia pronunciada pola profesora de Filosofía Dª  Marifé Santiago Bolaños
no Salón de Actos do Instituto As Lagoas o día 24 de xaneiro con motivo da festividade de
Santo Tomé)

“É para min moito máis ca un pracer compartir convosco esta mañá de xaneiro no que foi o meu
primeiro Instituto como profesora de Filosofia, hai xa uns cantos anos. Era o curso 1986-1987, e
aquí quedan testemuñas daqueles días, hoxe boísimos amigos.

Hoxe vou celebrar na vosa compañía unha data que ten que ser un orgullo para todos, alumnado e
profesorado; pero aínda máis, unha fonte de reflexión para tódolos habitantes desta “polis”, deste
universo que hai poucos días inauguraba o ano 2003. Ledicia porque un centro de ensino, o noso
Instituto, cumpre 25 anos, e iso non pode ser indiferente, menos cando desde tódolos centros de
poder (véxse non só gobernos, senón tamén publicidade, medios de comunicación etc.) estáse
menosprezando o contido maxestuoso da palabra “Cultura”, se cadra porque como di o filósofo
galego e univeral Enrique Pajón Mecloy

(...) Lo contrario de la cultura no es la ignorancia, porque la cultura no trata
de conocimiento; (...) lo contrario de la cultura es el poder, porque de lo que
sí trata la cultura es de la libertad:

Boa ocasión, digo, esta de celebrarmos 25 anos dun Instituto de Ensino de Secundaria, e facelo
desde un pensamento xerminativo capaz de facer da nosa existencia un xardín digno de se chamar
humano; facelo, pois, reflexionando: a cidade, nós, estamos de festa, e por iso imos facer memoria
e falar da memoria.

... Porque non o esquezamos, celébranse os vintecinco anos do nacemento dun Instituto. E cando
se configura un espacio destas características é porque alguén, recoñecido ou anónimo, aprendeu a
lección da historia...

... Eu vivín cinco anos en Ourense; tres deles traballei neste Instituto que, case, ten a idade da
Constitución. É, pois, un Instituto de trazas “democráticas”, feito que temos que agradecer as
xeracións que co seu esforzo fixeron posible que hoxe poidamos estar aquí xuntos e repectuosos.
Neste desmemoriado mundo noso, esquécense moitas cousas que explicarían moitas outras. Iso
quere dicir que o seu espírito é comunitario, “político” no mellor sentido, e que foi concebido
para que ninguén quedase fóra dese incalculable ben que é “cultivarnos”. Estou segura que os
organizadores destes actos non consideran a cifra, vintecinco anos, como un evento máis, e que
se pon toda a vontade en que tal data non pase desapercibida, senón que mereza acadar o seu
lugar na nosa memoria, é porque cren  no que fan día a día, aínda que sexa, moitas veces duro,
tanto para o alumnado coma para o profesorado. Duro e, ás veces, cun certo halo de derrota...
pero non: nós, alumnado e profesorado, cidadáns dun mundo que ten, que pode asemellarse ós
nosos soños, non imos deixar que venza a miseria; porque nós sabemos algo que os donos do
poder manifesto e tamén do poder agochado nos recunchos da nosa preguiza ignoran, nós sabe-
mos que non sabemos e que, polo tanto, queremos seguir desvelando anacos de verdade que fagan
a nosa vida máis luminosa.
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Vivín digo, cinco anos en Ourense, a cidade na que, díxeno moitas veces, renacín: o que é
estupendo, porque este meu “segundo nacemento” foi elixido por mín. E moitos dos “maieutas
socráticos” estaban, están aquí, no Instituto “As Lagoas”. Todos eles teñen na miña paisaxe da
memoria, un lugar preferente, e o que eles poidan darvos, aínda que agora non o vexades claro,
constituirá parte central na vosa personalidade que está facendo de vós cidadáns e futuros cons-
tructores do mundo.

.... Aquí, nas Lagoas, aprendín a importancia de crear nas clases e fóra delas, traballando en
grupo, poetizando sobre o escenario cun grupiño de teatro que hoxe me permite dirixir a Aula de
Investigación Teatral da Facultade de Filosofia en Madrid, aprendín a importancia de ter un
espacio no que a crítica non se confunda co cotilleo, por medio da Revista do Centro, que é, -
aproveitádeo- un extraordinario ensaio do que ten que ser a prensa e tódolos medios de comuni-
cación: un vehículo que transmite información e que, polo mesmo, fomenta a nosa capacidade
intelectual. Aquí aprendín que hai leis feitas con amor ó coñecemento e leis que optan por
obrigarnos a aceptar as sombras do fondo da caverna; aprendín tamén a non aceptar cada engano
que quere pasar por verdadeiro no que atinxe á responsable tarefa do ensinar e do aprender. Aquí,
neste Instituto, aprendín a establecer lazos que non atan, senón que liberan porque se chamana
“amizade” e nacen na mesma viaxe vital. Algúns deses lazos xa non están, e temos que nomealos
para que sigan vivos, nomealos e, sobre todo, aproveitar a obra que deixaron para nós. É o caso
do meu querídísimo José Luis López Cid, por exemplo.

...E quedan as sombras. Hoxe, diredes con razón, o espíritu do que un centro de ensino ten que
ser non é garantía de éxito vital porque vivimos nun mundo no que o humano está en crise. Digo
o humano e refírome a esas grandes palabras que sosteñen o Universo e que xustifican a existen-
cia dun Instituto: falo da Liberdade, da Xustiza, da Honestidade, do Respecto, ou mesmo do
Amor.

Por exemplo, dice George Steiner (recente Premio Príncipe de Asturias, como sabedes), que os
nazis, sen irmos máis lonxe, foron educados para ler a Shakespeare e a Goethe e non deixaron
de facelo...a pesar dos campos de exterminio.

Ben. !qué cambio¡, despois de todo parece que remato un pouco co ronsel dun certo pesimismo,
como se alguén me dixera ó oído: “é unha boa teoría, máis estás a falar do Instituto e iso é falar
dunha illa no medio do mar”.

...Queda, pois, pensar, aproveitar o tempo, coma dixera Nietzsche, facer que cada un dos nosos
actos poida  regresar outra vez e que non nos f ixesen sentir vergoña. Queda, desde a memoria en
construcción, establecer o plano do noso futuro, e que este teña as dimensións dos nosos brazos
abertos como ás capaces de voar. Creo que non é necesario seguir e espero que sexades vós os
que sigades escribindo esta historia, Perdoádeme polo meu galego que practico máis na memoria
do meu corazón, e moitas felicidades a todos porque o Instituto “As Lagoas” cumpre vintecinco
gloriosos anos: mil primaveras máis e que cante o merlo...”


