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Nicanor Alonso Álvarez é profesor titular de Álxebra no departamento de Matemáti-
cas na Universidade de Vigo

Contra as once da mañá sona o timbre. Por fin chega a hora esperada polos preto de mil estudiantes que
dende as nove enchen o instituto. Axiña estarán fóra, no patio, agrupados por afinidades, cumprindo o rito
acostumado.

Na dereita, conforme se sae ó patio, hai tertulia deportiva, con certeza unha das máis animadas. Alí, unha
vez regresan do quiosco coa dose diaria os adictos á nicotina, o ton das voces vai medrando nun crescendo
que non ha minguar ata que o timbre marque a fin do recreo. Nesta tempada 80/81 nin o Madrid nin o
Barcelona andan coa sorte de cara, e os siareiros dos dous equipos verán rematar a liga co trunfo da Real
Sociedad..

A carón dos teóricos do balón, na pista deportiva están a xogarse varios partidos a un tempo. Por suposto,
non hai árbitro algún. A única lei que se respecta é a da botella (o que a tira vai por ella), que obriga de cando
en vez a saír á rúa aos máis bestas. E como táctica, tódolos equipos utilizan a mesma: “todos adiante a
montón e maricón o último”.

Un pouco máis afastados, grupos de rapaces e rapazas pasean polo recinto valado mergullados en intermina-
bles conversas sobre tódolos temas, dende cuestións relativas ás aulas ata outras máis transcendentais rela-
cionadas cos sentimentos mais íntimos. Aquí, nos grupos masculinos eles adoitan falar delas, e nos femininos
elas deles. Pero tamén os hai mixtos, adicados moitos días ó intercambio de opinións sobre política, pois a
primeiros do curso, cunha participación ridícula no referendo, foi aprobado o Estatuto de Autonomía de
Galicia, e en xaneiro demitiu o presidente do Goberno. Algúns aventuran que de continuar a crise na UCD,
se cadra ese tal Felipe González é quen de levar ós socialistas ó trunfo electoral.

Finalmente están os outros, os solitarios. Xa no pasado, pero tamén neste curso, o seu número medrou moito
por mor dun novo trebello, un xoguete de cores chamado cubo de Rubik que os ten aparvados, camiñando
sen ver, alleos a todo e a todos, pendentes unicamente de achar os xiros que cómpre facer para amañar ese
invento do demo.

E así, nesa rutina tantas veces repetida, decorre o curso 80/81 no Instituto das Lagoas, o cuarto dende a súa
creación, suplindo a carencia de instalacións coa ilusión de todos, profesores e alumnos, que co tempo farán
del un exemplo a seguir. Unha rutina rachada de súpeto nun día de febreiro, cando un tolo entrou no Congre-
so dos Deputados pretendendo secuestrar a vontade do pobo. Durante o recreo daquela mañá do día vintecatro
non houbo tertulia deportiva, nin partidos na pista, nin conversas amorosas, e os solitarios esqueceron por un
día o cubo de Rubik na casa. O patio era unha fermosa e vibrante ágora onde  centos de almas intercambiaban
opinións, decatándose coa mesma de que nas clases, naquel tempo supostamente destragado entre recreo e
recreo, deprenderan na liberdade que vivían no instituto o máis fundamental: a pensar por si mesmos.

UNHA MAÑÁ CALQUERA DO CURSO 80-81
NO INSTITUTO DAS LAGOAS
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Claudio Pato, funcionario de correos e escritor

As Lagoas, Frank Zappa, a xeración beat e os estudiantes revolucionarios galegos.

...el sosiego lo causa la falta absoluta de relación con lo humano.

Eliot Weinberger

1. Pasan vintecinco anos (case tantos como os que tarda, digo eu, en madurar o ser que  acubillamos no
interior de nosoutros) dende que comezara este cohabitar coa intemperie da nosa aprendizaxe: unha vez
máis expornos no común, no tecer do río que nos leva coma unha noite; saírmos de nós, enfrontármonos
dunha forma  espiritual e física ao outro.

Por aquel entón os estorniños estaban xa nos xardíns do vello hospital, así como as árbores e o espacio
natural dos ríos, a cercanía do Miño (os coiñais) e do Loña. Tamén o misterioso túnel do tren coa súa
embocadura nun alucinante viaducto que, penso, non foi solución para ningún/ha estudiante suicida. En fin,
no centro de todo este organigrama atopábase o Mecho. E todas as rúas que caían como radiais, ou mellor,
como pezas dun cosmos que derivaba cara a aquela mole de ladrillo a dobre planta.

2. Mais, o que non emitía aquela caixa ou caixón hermético era precisamente sosego.

Moito máis que un centro de ensino, o recén nominado caixón hermético reflectía unha multitude de forzas,
unha infinitude de formas de entender a Vida, de manter esa relación co real, que tan difícil se nos anuncia.

As nosas relacións co outro sempre se presentan complexas, conflictivas. Por aquel entón a caixa levaba un
ano de rodaxe, viña descadrar a polaridade que ata entón funcionaba na cidade de Auria (a cidade medraba,
expandíase) entre os chamados Institutos «femenino» e «masculino». Tanto, como que viña de xeito notable
a configurarse coma o referente «democrático» dunha nova época que se abría no país.

3. Os acontecementos que vivimos marcaron para sempre a nosa forma de percibir as cousas e os outros. Os
tales acontencementos viñeron dados por un plural elenco de alumnos/as, núcleo (por veces disperso) huma-
no de tanto devir.

Dende xente que escoitaba a David  Bowie e zurraba seguido licor café no antes citado Mecho, a elitistas
zappianos  consumidores de hachis e seguidores da beat generation que outeaban o ser dende unha altura
moi superior á bóveda do propio caixón hermético.

Xentes do común que atendían os contrastes, daquela patentes, entre o rural e a cidade, ese artellarse da
cousa que tanto ten arrasado o noso país.
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Militantes das Xuventudes Comunista Galegas, do Movemento Comunista Galego, Troskistas, Anarquistas
no curso fundacional 77-78, xentes organizadas e xentes de a pé que entre adolescencia e xuventude ían
catar, ¡como non!, existencialmente, que aquilo que estaban a vivir era, de moitas maneiras e de maneiras
moi singulares, parte inesquencibel do seu Mundo.

4. Non querendo ser subxectivo, si quero artellar o final desta pequena carta con dúas notas que falan de
dous dos maiores acontecementos que percuten de maneira portentosa no meu recordo.

A expulsión e posterior desterro académico do compañeiro Anxo Carballo, agochaba por aquel tempo (un
tempo magnífico, falo do curso 79-80), as esvaradizas relacións entre un «victorioso» pasado, que algúns
porfiaban en non deslousar, e unha apertura real a unha nova época, brindando polo anecdótico e abrindo
camiño a unha mesquiña astucia na que se ocultaban as causas e se explanaba unha situación delicada.

Sería neste mesmo curso, tan cheo de Historia e historias, onde eu entronco o meu declive académico. Este
albiscábase fulxente, co mesmo fulgor que a cosmogonía que día tras día trazaba na táboa da miña mesa de
estudios, uns signos que adiantaban a miña preocupación metafisica e o meu interese e in-compresión polo
humano.

A maneira de coda

Unha forte aperta para todos/as os/as que, dalgunha maneira, estivemos ligados/as ao  «Instituto das Lagoas»,
e un moi especial saúdo para todos/as os/as que hoxe (ano do chapapote, do ascenso ao poder de Lula da
Silva no Brasil, e ano no que non deberíamos deixar bombardear Irak...) sodes e vivides ese cosmos fisicamente
permutado.

Pois iso, felicidade e feliz aniversario.

Unha fonda aperta.

P.D.: Dicir que, como hai 25 anos, sigo a cohabitar coa “intemperie da nosa aprendizaxe”.


