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Xosé Lois Brea Sanmartín, Licenciado en Dereito, mantén un bufete de avogado na cidade de Ourense.

Pertenzo á primeira promoción do Instituto das Lagoas, aquela que comezou en 1º de B.U.P., o ano da apertura, e
cursando sempre alí, rematou ós catro o C.O.U; veu logo a Selectividade, ir para Santiago, en resumo a vida, avalando
e desavalando, cos momentos bos e os malos. No Instituto tamén houbo momentos bos, malos, ou simplemente de
esquecemento; a primeira promoción non ten nin tan sequera unha foto dos que chegamos ata C.O.U; tampouco
houbo festexo algún, nin discursos, nin viño español con gambas á gabardina, nin un café; seica as cousas agora
cambiaron moito, e de seguro os meus fillos, que irán a estudiar dentro duns anos ó mesmo Instituto que foi o seu pai,
terán algún acto final. E sen embargo, aínda que hai xente que mantén que o individuo lembra o bo esquecendo o
malo para poder sobrevivir, sen deixarme levar por ningunha emotividade, cómpre sinalar que o saldo outorga un
montante sobranceiramente positivo.

En primeiro lugar, As Lagoas era, foi e deberá ser un Instituto sinaladamente progresista; en momentos en que a
educación pasaba por fases serodias ou carpetovetónicas, casposas, aquel era un lugar onde se nos ensinaba a ser
eminentemente críticos, incluída a autocrítica, que é a mellor forma para poder lidiar cos tabeiróns que agardan aí
fóra, cando a persoa remata os seus estudios.

En segundo lugar, daquela a cidade de Ourense carecía de Campus Universitario que puidera dinamiza-las activida-
des culturais, e o noso Instituto cumpría tal función, coas limitacións propias, viaxando a anos luz do que se estaba a
realizar noutros centros educativos, por moito renome que tivesen, ou caro fose o seu pagamento. Non era raro atopar
escrito no encerado a «Oración polos probes parvos”, de Celso Emilio Ferreiro, coa fraseciña de «perdoa ós que
esquencemos a fórmula do binomio de Newton», antes de que entrara o profesor de Matemáticas ou Física; discutir
en clase de Literatura se a aportación ó nacionalismo galego era máis fonda en Otero, en Castelao ou en Risco;
aprendimos a viviseccionar a Manuel María e o seu poemario de Tatavento de Neutróns Domesticados en clases de
Filosofía; as aportacións prácticas do anarquismo en Historia; que o Románico buscaba a introspección e o temor a
Deus namentras o Gótico perseguía o culto pola beleza e a extroversión en Arte; todo elo sen descoidar as materias
das chamadas ciencias.

En terceiro lugar porque, todo hai que narrar, tamén houbo a sorte de atopar un grupo de profesores con inquedanzas
sociais e políticas, o número de ensinantes nacionalistas era máis alto ca noutros centros, co que conlevaba naqueles
tempos (cando Tejero eu ía en C.0.U.), pero así mesmo existía un grupo amplo no alumnado coas mesmas inquedanzas,
e polo tanto máis receptivo e con anceios de aprender e facer cousas; persoalmente penso que aqueles primeiros anos
configuraron o carácter do centro educativo para o seu futuro.

Finalmente, tan só sinalar que o período do Instituto é o que dá a denominada cultura xeral; uns porque non conti-
núan e outros porque as carreiras que escollen son cada vez máis especializadas: saber moito dun pouco ou un pouco
de todo é unha dicotomía existente na sociedade actual; ben está que a especialización chegue ó traballo, pero ter uns
mínimos coñecementos do global foi algo que o Instituto das Lagoas conseguiu grandemente.

Noraboa por un aniversario, que tamén é o meu, agardando que non só saia xente preparada senón tamén persoas
críticas e autocríticas, capaces de saber comer o medo, que a vida, en moitas ocasións lles enviará; eso será a mellor
lección que poden levar.
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