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MEMORIA DUNHA ÉPOCA

Víctor Campio Pereira

Tal vez ninguén saiba. Tampouco importa moito, porque se trata un feito do pasado, dun simple
dato anecdótico insignificante, útil soamente para nostálxicos e sentimentais. ¿A quen lle pode
interesar? Posiblemente, a ninguén. Agora mírase máis ó futuro que ó pasado. Agora seguimos a
Unamuno, que xa renegaba do pasado. Dicía el: “Atravesamos os séculos baixo o peso da historia.
Felices os pobos que non a teñen, porque canto máis lixeiros de pasado, máis resoltos podemos
camiñar cara o futuro”.

Pero este instituto de As Lagoas tivo o seu pasado, a súa historia e prehistoria (“Prehistoria”,
entendámonos, non como ciencia, senón como metáfora).

Digo eu que tal vez ninguén o saiba, porque daqueles tempos queda xa moi pouca xente. E digo
eu tamén que tal vez a ninguén lle importe moito, porque agora vivimos moi de présa, sempre
atafegados no presente, sen nos preocupar maioritariamente das cousas do pasado. Como Unamuno
quería.

A vida é así, pasa a grandes zancalladas, a grandes voos, tal un ave -ou o AVE- e non nos paramos
a reflexionar sobre aquelo que Boileau chamaba a “moratoria”, ou sexa, o lento devalar da mente,
un dar tempo ó tempo para podermos asumir sen traumas os grandes cambios sociais. Si, agora
vivimos moi de présa. O de onte xa non vale para hoxe. Queda distante, arcaico, trasnoitado. ¡
Lástima!

Digo eu que tal vez ningún alumno o saiba

-¿O que?

Digo eu -recunco- que tal vez ningún alumno o saiba. Porque daquela aínda as vacas da señora
Eudosia de Portovello pacían por aquí, á beira da estrada. Os viñedos tamén baixaban desde aquí
mesmo, desde os aledaños deste instituto -que loxicamente aínda non existía- embacelados en
socalcos, cara as ribeiras do río. Os rapaces xogabamos ó pión ou á billarda sobre as laxes do
eirado, nos terreos do hospital provincial (hoxe campus universitario), detrás do longo valado de
pedra e o enreixado de ferro. Os mozos xogaban á chave na taberna do Rulete, máis alá dos
últimos vimbieiros, xa no barrio da Lonia. As xentes ribeirás desta banda do Miño atravesaban
o rio desde o embarcadeiro de Portovello, na lancha do Carrascosa, que cobraba a patacón por
viaxeiro. O Carrascosa, durante a travesía, poñiase a cantar, pero non as cancións foráneas de
agora, senón cantigas da terra, é dicir, a máis fermosa poesía do noso pobo, xurdida do seu
raiceiro máis fondo, da súa entrana máis pura. Por exemplo, esta cantiga de M. de Dios, que fai
referencia ás xentes de por aquí:

“En Peliquín fun solteiro
e na Lonia namorei;
pasei polo Portovello
e fun casar a Gustei”.
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Detrás do valado de pedra, ó pe dos últimos pavillóns, estaba tamén a Inclusa. A Inclusa era unha
pequena casoupiña chea de nenos hospicianos, de neniños expósitos, incluseiros, que vivian alí
chorando, estudiando, traballando ou aprendendo algún oficio. De cando en vez saían de paseo
polos arredores, en filas de dous, sempre collidos da man e vixiados por unha monxiña de hábito
negro e touca branca. Pasaban serios e calados, lucindo os seus grisallentos mandilóns, os seus pe-
los encristados e as súas cariñas albeirizas, foscas e tristes.

As Lagoas aínda non estaban urbanizadas. Todo por aquí era campo, viñas, lameiroas, canavais,
coiñeiras e pochancas. (Nunha desas pochancas, tragado polas xeadas augas da invernía, morreu
Milhomes, escuro personaxe de “A Esmorga” de Blanco Amor).

Nembargantes, pola beira da estrada, que daquela -igual que hoxe- cobregueaba cara a Monforte,
empezaban a xurdir algunhas tabernas e negocios como nos poboados do vello Ourense.

E digo eu que este pequeno feito, esta simple anécdota que agora vou relatar, tal vez ninguén a
saiba.

-¿O que, oh?

-O que agora- ¡por fin!- contarei.

Aquí, xustamente aquí, onde agora se ergue este instituto, había unha vez unha gran saa de festas
chamada “Parque Bouzo”, Aquí, xustamente aquí, onde agora vós, os alumnos deste Centro, rachades
os cóbados e queimades as cellas contra os libros e demáis inimigos perversos, os vosos avós racharon
os zapatos  e queimaron a flor da súa vida bailando valses, tangos, sambas, rumbas ou chachachás.

¡Que si, amigos! ¡Que calquera tempo pasado foi mellor!. E senón preguntádelle a Manrique -e non
a Unamuno-. a través do voso profesor de literatura


