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IMPRESIÓNS DUN DESPERTAR
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Podería ser esta unha historia de despertares, de múltiples despertares, porque naquel
outono de 1977 arrancaba unha etapa de liberdade, despois dunha noite escura, que
moitos tiñan cravada na alma a sangue e a lume; resoaban músicas novas de esperanza

e da ilusión, que abrían un capítulo novo con novos horizontes, con vontades novas que deixaban atrás a
amargura dun tempo prohibido; para min, entón, non tiña moito significado porque non entendía nin o que
pasara, nin o que estaba pasando... Era unha historia demasiado grande.

Pero, case sen querer, ían abríndose paso as pequenas historias (“intrahistorias”) como as dun instituto
dunha pequena cidade, que nacía ese mesmo ano (outro despertar) e no que coincidían nas aulas rapaces e
rapazas, o que entón constituíu un verdadeiro acontecemento; eu tampouco o entendín moito, porque sempre
estivera con uns e outras, así que o de masculino e feminino só tiña significado no substantivo e no adxectivo.

Cun nome cheo de vinculacións coa auga (eterna dadora de vida), levantándose case solitario naquel barrio
da cidade dourada (porque caían as follas de outono) aquel edificio que despertaba foi marcando, outra vez
case sen querer, outro “nacemento”: o meu; cadaquén ten o seu e o meu foi lento, imperceptible, como o
lugar o que ía, cheo de timideces de adolescencia e un vago sentimento que non puiden descifrar (agora sei
que era medo ó descoñecido).

Mestúranse os recordos, os días, os tempos, os cursos, as sensacións; son lumieiras que se acenden e apagan,
pero algunhas quedaron gravadas, como aquel primeiro día dominado pola sensación case agobiante dos
estreitos corredores e os nervos de estar fóra de lugar; pouco a pouco van xurdindo espacios: o ximnasio,
que facía as veces de salón de actos e no que fixen, despois de moitos intentos, o “pino” por primeira vez; o
patio, tremendamente frío no inverno; as aulas, as escaleiras da entrada, polas que rodamos uns cantos unha
tarde que marchou a luz...

Multitude de anécdotas vinculadas ó Centro e á cidade (a fonte do parque nas mañás de inverno colgándolle
o carambelo), pero sobre todo, os recordos vanse enchendo de persoas que foron abrindo portas e fiestras a
ese despertar; algunhas foron capaces de explicarme a miña relación imposible coa Física e as Matemáticas,
outras, a miña relación posible coas Letras (ata conseguir, por exemplo, que Machado “entrara pola porta”).

Foron elas, as persoas, as que configuraron ese novo mundo, ata entón descoñecido; algúns son velas que xa
se apagaron, outras seguen alumeando camiños con xestos e palabras, as veces sinxelos, as veces complica-
dos. Coa súa axuda souben para que servía unha folga, ou simplemente quen era Blanco Amor, aquel escri-
tor que vivía cerca do instituto e que escribiu “a novela de Ourense”... pero souben, sobre todo, que a mirada
pódese mudar, que o mundo ten múltiples formas de ser mirado, que a realidade externa cambia, pero tamén
a interna, a de cada un.

Foron catro anos de historias compartidas, foron catro anos de camiños paralelos e cruzados, de vidas miúdas,
nas que as anécdotas, tristezas e ledicias se xuntan e confunden; a realidade externa quixo (a casualidade
tamén existe) que eses catro anos rematasen (ou case) co golpe de Estado de febreiro de 1981, acontecemento
que para min sempre terá rostro, a cara atemorizada da señora da librería que, cos ollos chorosos e as
palabras conxeladas na gorxa, me dixo: “marcha para casa, nena...”

Internamente a miña pequena ou grande “intrahistoria” foise trocando como se foi trocando a miña mirada;
seguramente foi entón cando as xentes da cidade, e a cidade mesma, cambiaron de nome para chamarse ...
xentes de Auria.


