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UNHA PEREGRINAXE POLO ENSINO MEDIO

Felipe Ferreiro Feixó

Primeiros anos da década dos oitenta. Nunha sesión en Santiago elixo unha praza como
interino para impartir docencia no Instituto As Lagoas de Ourense, praza de lingua e literatura
galega que debería compartir con inglés. O entusiasmo e a decisión estaban aí e coa mellor
das dispocións para afrontalo aínda que non era a mellor solución para os escolares ós que
lles tocara. Mais velaí a primeira das improntas e deses feitos que a un lles mostran a com-
prensión e solidariedade duns compañeiros que sen coñecerme, porque así se facía con todos,
buscaron a forma para asumiren esas seis horas que eu tería que impartir de inglés e polo ben
dos alumnos e tamén meu así foi: o seminario de inglés e o bo dispor da directiva liberáronme
coa mellor solución para todos aínda que a custa deles.

Para min, que comecei na Universidade Laboral,  por ser o primeiro destino, polo tipo de
alumnado, polo que supuña aínda naquel momento este tipo de centros e especialmente polos
anos que nos tocou vivir de cambios sociais e políticos, con docencia práctica en talleres, que
procedía e ía pola vía da técnica-tecnoloxía, o cambio dado desde aí facendo Filoloxía galega-
portuguesa e F. Hispánica, despois  de ter feito xa maxisterio tamén por Letras, chegar a un
instituto e pórme a impartir lingua e literatura, era un xiro considerable.

E foi así que, desde unha situación vivencial desde Madrid, de tomar conciencia de que
Galicia tiña unha lingua propia, unha lingua que mesmo logo se lle recoñece como tal e tamén
como lingua oficial da administración e do ensino, pero que viña sendo allea en tódolos
campos, a miña orientación cambie e dicididamente, como o avogado que lle gusta coñecer
as leis e defender ós demais, así eu decidín orientarme polo campo da lingua, da literatura e
tratar de coñecer, primeiro desde a filoloxia e da socilingüística, cal era a realidade da lingua
e de cómo facer para colaborar da mellor maneira nese mesmo coñecemento por outros e
concienciación a prol do feito lingüístico galego e do seu uso.

Primeiro foi no instituto E. Blanco Amor, compartido coa Universidade Laboral, para viren
despois ademais do das Lagoas, o Otero Pedrayo e ata a EOI, onde pasei  sete anos tamén
desde a súa creación en Ourense ata xullo do 94 cando volvo a reincorporarme ó IES As
Lagoas, aínda que casualmente, como na anterior, esta foi vista e non vista posto que ós
pouquiños días de presentarme no instituto e irme de vacacións, fun chamado para ocupar o
cargo de delegado de Cultura da Xunta e ata hoxe que sigo en servicios especiais... Sete anos
desde a EOI que supuxo e ven supondo unha excelente contribución para os ourensáns, primeiro
naquel fermoso e céntrico edificio cedido pola Deputación, o Simeón, e desde xa hai algúns
anos nese novo e e ben dotado edificio precisamente a carón do IES As Lagoas. Lembrar nese
senso a A Fina, directora, Xosé Antón, secretario, eu mesmo como xefe de estudios primeiro
e director nos dous últimos, e os poucos compañeiros máis que puxemos a andar aquela
aventura que xa leva atendidos a miles de ourensáns.

Pouco tempo e poucas oportunidades para entregarme ó instituto e de facer pola lingua galega
desde o mesmo. Pouco tempo pero intenso e froitífero porque a modo de exemplo sirva ese
curso e ano en que se lle dedicou o Día das Letras Galegas a A. Cotarelo Valledor, asturiano
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el pero que desde sempre e desde Santiago foi dos impulsores e entragados pola causa do
galego, da lingua, da literatura, da cultura, de Galicia. Foron uns actos os que se organizaron
desde o instituto que francamente marcan e poñen de manifestao gratamente as bondades de
profesores e alumnos. Poñen de manifesto a sensibilidade, traballo, entrega e solidariedade
que reinaba xa no instituto das Lagoas. Lembro con satisfacción aquela disertación que en
tiven a honra de facer naquel salón (segundo piso) abarrotado e entusiasta. Lembro aquela
exposición organizada polo alumnado, aqueles recitais poéticos acompañados de guitarra que
protagonizaron os alumnos e alumnas. Lembro, xa pola tarde, no Salón de Actos de Cultura,
na Avda. da Habana, aquela posta en escena da peza teatral Asamblea xeral do valdeorrés
Lauro Olmo e do éxito alcanzado; foi realmente unha excelente representación a feita polos
alumnos-as do instituto baixo a dirección  e colaboración dos seminarios de castelán e galego;
foi unha representación de profesionais. Velaí motivos que animan, que contribúen a crear un
ambiente de harmonía, democrático, plural e rigor no traballo obxectivo a prol da comunidade
educativa, da formación mellor para os alumnos-as e de interese para a sociedade. Velaí como
se foi forxando un bo facer no instituto que lle deu prestancia e prestixio.

Vintecinco anos dun instituto que se foi gañando curso a curso a consideración que hoxe ten.
Vintecinco anos ó longo dos cales foron xa moitos os alumnos-as que pasaron polo mesmo
e situados moitos deles en postos importantes de traballo e outros, contribuíndo ó progreso
e benestar propio e de Ourense. Con aporte duns profesionais que tamén foron (fomos) pa-
sando polas aulas e laboratorios entregados co mellor saber e dispor a prol de todos e cada
un dos alumnos e alumnas, tentando entusiatamente de contribuír a formar homes e mulleres
nun clima de tolerancia e plural para a súa mellor posible incorporación á sociedade. Uns que
comezaron e continuan, outros que pasaron e están noutros lugares, outros que se incorpora-
ron máis tarde e mesmo algúns que xa nos deixaron para sempre. Vaia para todos eles,
compañeiros-as presentes e ausentes, a miña satisfacción e orgullo polo deber cumprido.

Xa me gustaría lembrar a todos cantos compartimos horas de docencia, de colaboración en
actividades, de charlas e tertulias arredor dunha mesa, tomando un café, desa especial
sensibilidade que houbo a prol do feito lingüístico e do esforzo por usar o galego, na admi-
nistración, nalgunha aula e por suposto na conversa, no oral. Esforzo nuns anos de comezo
e de ir abrindo camiños, de facer camiño ó andar que sempre é máis difícil. A Dora, Elvira,
Zabal, Víctor, J.L.López, Sánchez, José Antonio, Mercedes, Isabel, Rafael, Samuel, Vicente,
Arturo, Ramón (e as súas canas), Chus, Mourín, Adolfo, María, Arias, Albino, Pedro, Mari
Carmen, Amorín, Amparo, Secundino, Laudino, Pulgar, Uxía, Celia, ...ó actual director, Ro-
berto, os nomeados e non nomeados, os que comezaron e os que continuan... ánimo porque
o labor é o máis fermoso dos posibles.

Noraboa polos VINTECINCO ANOS que xa son parte importante da historia do mesmo e
tamén unha pequena aportación para a historia de Ourense mesmo. Congratulármonos polo
traballo feito, que ademais  creo que ben feito, pola contribución á formación global de
moitos ourensáns e sobre todo que  profesorado, persoal non docente, alumnos-as, pais
contribúan cun centro sempre de portas abertas e saibamos seguir estando á altura do que nos
demanden.


