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UNHA PINCELADA DA MIÑA ANDAINA POLO I.E.S. “AS LAGOAS”
CANDO ERA O I.B. “LAS LAGUNAS”

José Carlos Arjiz Tresguerras

Na homenaxe ó inspector José Mª Arias Quintairos -caro amigo- Ramón Area me propuxo redactar un escrito, curto de
extensión e prazo breve de entrega, para o número especial da revista por mor dos 25 ANOS do Instituto. De aí estas letras.

O primeiro que teño presente do tempo transcorrido entre o 1 de outubro do 1979 e o 30 de setembro do 1989, tempo da miña
estadía no I.E.S. “As Lagoas”, –a pesar de ser case unha anécdota pueril e non este cronoloxicamente situada entre as datas
referenciadas-,  foi cando souben  ía destinado a “La Laguna”, deducindo de inmediato o facer as maletas e emigrar, como
millóns de galegos o levan feito ó longo do tempo histórico. Aínda non “espertara” da impresión producida por saber o meu
destino, cando, ¡de súpeto!, o meu interlocutor me clarexou o nome da cidade e do Centro, imprimados no B.O.E., OURENSE
e o I.B. “Las Lagunas”, e dicir , coméralle eu ou o meu amigo o plural do topónimo e máis do seu artigo. ¡Imaxinádevos a
delicia que sentín!, mais tempo un malestar ensombreceu o meu momento de gloria. Lembrar, á perspectiva de hoxe, o motivo
da miña inquedanza non ten a mesma valoración daquel momento, nembargantes tanto entón como na actualidade para min -
á marxe dos dereitos de antigüedade- segue a ter a mesma  validez: Os compañeiros/as con mellor puntuación tiveron que
desprazarse, mentres eu saín favorecido ó non obter praza, quedando en expectativa de destino no I.B. “Otero Pedraio”.

¡Xa pertenzo á plantilla do I.B. “Las Lagunas”!. Como fixera cando me incorporara o Instituto do Posío, saudei ós cargos
directivos, Director Albino Núñez, Secretario Samuel Lago, Xefe de Estudios Rafael Boullón, despois os que serían entrañables
compañeiros/as de Seminario, María Rivas, Mª José Maneiro, Albino Núñez, Cesáreo González e Samuel Lago, o seguinte paso
cubrir o papeleo administrativo onde coñecín a Olga, Mariluz (¡querida Mariluz!), “Nicolás”,… e pouco a pouco, a outro persoal
non docente e resto de membros claustrais, Julio Sánchez (¡canta preocupación!), Elías (amable,cortés),… De todos, presentes e
ausentes, gardo un profundo sentimento, moitos seguimos a vernos e con algúns manteño unha grande amizade, e non fago un
nomenclátor para non deixar a ninguén no tinteiro, porque a memoria ten xa os seus lapsus. Sabedes que tedes o meu agradecemento
polos bos momentos  pasados e pola aprendizaxe que con vos adquirín, válida ata hoxe. O Centro levaba dous cursos funcionando
e era o terceiro instituto da capital, -primeiro como mixto- , recibindo o alumnado que nos outros non “collían”. De feito, o
ambiente era tenso e non só entre os alumnos/as, tamén afectaba ó profesorado e todo repercutía na marcha académica e adminis-
trativa. O Director e mailo Xefe de Estudios tiveron que facer fronte a sesións claustrais longas e difíciles e ás folgas do alumnado
por mor da reivindicación dos dereitos que entendían se lle denegaran durante moito tempo. Teño no recordo a mañá que xunto
con Rafael e Albino nos puxemos na porta pequena do patio diante do grupo de alumnos que obstaculizaban a entrada, ¡ollo!, co
ánimo de que cada alumno/a  adoptara libremente a decisión de entrar ou non no centro.

Fun nomeado, previa consulta do director ó Claustro, Xefe de Estudios Nocturno, implantados nese curso no Instituto por
primeira vez. Aceptei o cargo por tres motivos, primeiro pola experiencia acadada no Centro anterior onde impartira durante
varios anos académicos a educación para adultos en horario nocturno, segundo porque dita experiencia fora moi positiva o
tratar con persoas cunha actividade laboral e que se matriculaban non só para mellora-la cultura senón tamén a súa promoción
interna no traballo, e, en terceiro termo, se cadra o máis importante para a miña toma de decisión, foi o respaldo por parte dos
membros claustrais. Estiven durante tres anos académicos, xusto ata que a dirección de acordo coa Delegación estimaron
conveniente suprimilos. Asemade, formei parte do Consello de Dirección e do Consello Escolar como membro electo. ¡Paseino
fenomenal¡, dicir esto resultará prepotente ou irrisorio, pero é a verdade. ¡O certo é que nacín para o ensino e son feliz nel!
(perdoade esta licencia).  A extensión que me sinalou Area, bótase enriba. Deixei o I.B. “Las Lagunas”, no intre que miña filla,
Mariquiña, quixo matricularse para facer o Bacharelato. A miña andaina polo hoxe I.E.S. “As Lagoas” foi unha década de
transición, tensa, entrañable,  de amizade.......¡o tempo despois....foi outra cousa!. Amigos, meus amigos, sabedes que contades
comigo e eu sei que conto con vosco. A amizade é como a familia, pasará tempo sen verse pero sábese que está aí.

Unha aperta agarimosa e sinxela.


