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VINTECINCO ANOS, NADA MÁIS E NADA MENOS

Uxía Casal

Sempre me asombrará o funcionamento do cerebro, se cadra porque, con moita frecuencia, sae por onde
menos unha o espera. Poñerme a escribir con motivo do vintecinco aniversario (¡nada máis e nada menos!)
do instituto As Lagoas tróuxome nun lóstrego, antes de rozar unha soa tecla, os contiños de Calleja que
circulaban na miña casa cando era cativa. Editados en formato miniatura, ideal para as pequechas mans que
os ían manexar, amosaban na contraportada unha frase célebre, un refrán ou un dito ilustrados con debuxos
máis ou menos alusivos. Do único que gardo memoria é do seguinte: Nada é verdade nin mentira; todo é
segundo a color do cristal con que se mira. Creo que lin a frase milleiros de veces antes de que o conto se
perdese entre a morea de obxectos que enchían as caixas do pasado; o motivo de tanta relectura non foi outro
que o desexo, a necesidade urxente de comprender qué quería dicir. ¿Como podía haber varias maneiras de
ver unha cousa?; ¿había outras diferentes á miña?; ¿acaso a miña non era a verdadeira?; ¿que pasaba alí?

Pero non, claro que non, a miña non era a verdadeira. Daquela aínda tiña demasiados poucos anos para
coñecer a existencia de algo que o determina todo: o punto de vista, a perspectiva. Daquela aínda ignoraba
que as verdades absolutas e únicas tan só son entelequias, abstraccións, mentiras..., porque cada persoa ten
a súa particular, na que inflúe a infinita gama de matices, variacións e modificacións que as circunstancias
imprimen. ¡En fin! Daquela aínda ignoraba o que se tarda moito tempo, ás veces toda unha vida, en apren-
der: que nin eu era o embigo do mundo nin o reducido universo no que me movía era modelo de nada.

Anos despois, convertida xa nunha inquieta e desconcertada mociña, volveron caerme nas mans os famosos
contiños de Calleja, e busquei en todas as contraportadas ata dar con aquela que tantos desvelos lle producira
á miña tenra cabeza. Confeso que, ó botarlle o ollo enriba, me sentín decepcionada; ¡pero se era unha
evidencia!, ¿por que a remoera tanto?, ¿tan difícil resultaba aprender aquilo?

E, quizais porque é unha evidencia, nos momentos en que todos dubidamos ante o mundo, repito a frase,
mudada en abracababra máxico, para volver colocar as cousas no seu sitio. Nin eu son o embigo do mundo
nin o meu universo serve de modelo a nada.

Non sei cántos pés terán subido por unhas escaleiras que son para min tan familiares coma as da miña casa,
pero sospeito que moitos milleiros. E cada par sostiveron e sosteñen un corpo e unha cabeza que mira o
mundo desde o seu singular punto de vista. Algúns coincidirán en que o pasaron moi ben entre unhas pare-
des que medraban case a golpe de décadas; outros, pola contra, lembrarán o seu paso por elas coma un
pesadelo do que estaban desexando fuxir; a maioría, creo eu, non terá sentimentos tan extremos, oscilará
entre un “ben”, un “regular” ou un “mal”, coas escasas variacións que un “bastante” previo poida producir,
pero coas moitas que cada particular mirada introduce desde a súa color.

Todas estas persoas tiveron razón e todas están equivocadas. O instituto foi o que cada unha delas pensa,
pero con toda seguridade xa non o é. Faltan as impresións, vivencias e sentimentos dos que aínda circulan
polos corredores e que están deixando día a día, dun xeito ou doutro, a súa pegada neles. Faltan, tamén, os
que sentirán os que aínda non chegaron, pero que terán un papel importante –o seu papel- na conformación
do que chamamos IES As Lagoas. E falta, por suposto, a imposible visión conxunta que as reconcilie todas.

Por moito que pasasen vintecinco anos, a historia do instituto non estará completa ata que derruben o edifi-
cio e, quizais, nin sequera así.

Á fin de contas, estamos a referirnos a un ente vivo, do que me resulta moi difícil falar, se cadra porque teño
moi claro que todo o que vive cambia de xeito constante; cando o queres apreixar, xa non existe, é outro
distinto, nin mellor nin peor, só diferente. E así debe ser.


