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Xabier Rodríguez Sarmiento, Licenciado en Educación Física, actualmente é profe-
sor desta disciplina no I.E.S. As Lagoas.

Denantes de contar a miña historia, quero agradecer ó meu compañeiro Ramón Area a posibilidade que me
ofreceu de recordar momentos inolvidables, de rebuscar na miña memoria e traer ó presente accións, feitos,
situacións e, sobre todo, persoas que teñen significado moito na miña vida e que estou seguro foron forman-
do e creando a  persoa que agora se lembra deles.
A miña historia sáese un pouco do común porque eu vin a estudiar a este centro desde outra comunidade,
como era Cataluña, e empecei os meus estudios en terceiro de BUP; acórdome perfectamente porque ese
verán disputáronse en España os Mundiais de Fútbol, cun resultado desastroso para a nosa selección, corría
o ano 1982.

Ese ano o curso comezaba en outubro e coincidía coas festas de San Francisco; acórdome porque foi o meu
primeiro contacto coa cidade nocturna de Ourense. Cando empezamos o curso, atopeime nunha clase onde
o grupo estaba consolidado despois de dous anos de convivencia na mesma aula; e, por riba, cando falaba,
notaban un acento que non era o seu; rapidamente, como sempre acontece, o máis esperto e creativo do
grupo, ser perder un instante, rebautizoume co nome de “Catalán”. E así comeza o meu relato; nunha cidade
nova, cun idioma distinto e, por riba, ninguén me coñecía como Xabier; para eles era “Catalán”.

Como todo mozo de dezaseis anos, ó principio custoume un pouco crear o meu círculo de amigos, pero ó
mes xa coñecía a un grupo cos que xogaría o baloncesto, estudiariamos xuntos e me ensañarían todo o que
eles coñecían de Ourense; aínda recordo as patacas do Xabier, a leite frita dos viños, os mixilóns variados do
Mixilón, etc. En definitiva, esas tardes cheas de risas e cachondeo que pasabamos na zona máis emblemática
e imperecedeira da cidade. Non me gustaría olvidarme de ningún deles, pero sei que vai a ser moi difícil;
gracias Luís por acompañarme sempre a clase, gracias Javi peque por esas asistencias inverosímiles, gracias
Xosé Lois por esa paciencia co galego, gracias Gabriel por eses momentos de ocio, gracias Manoel por
compartir esas tardes de cine, a así podería estar agradecendo a moitos amigos todo o rato que pasamos
xuntos; pero simplemente quero que saibades que vos levo moi dentro e en momentos como este aínda nos
rimos xuntos.

Dos meus recordos no Centro das Lagoas, só podo escribir boas cousas, e non é porque todo era perfecto;
acórdome dos enfados cando me suspendían, de ter sido expulsado da clase e dalgunha que outra bronca cos
compañeiros, pero debe ser certo que cando o tempo pasa, só nos quedamos cos bos momentos ou que hai
máis recordos bos na balanza. O que si sei é que atopeime con profesores que me axudaron moito e se
preocuparon polo meu futuro; aínda recordo, cando un profesor me preguntou que qué quería seguir estu-
diando, e lle dixen que me gustaba moito o deporte, pero non sabía cómo encamiñar o meu futuro cara ese
campo; a semana seguinte trúxome información de todos os INEF de España onde se podía cursar esa
licenciatura; nese momento non apreciei o favor tan grande que se me estaba a facer e só cos anos, dinme
conta da importancia daquela información; agora son profesor das Lagoas no Ciclo formativo de actividade
física e animación; algúns profesores seguen no centro e estounos a coñecer mellor; outros levamos pouco
tempo nesto do ensino, si teño que aproveitar esta escrita e ser agradecido. Gracias Lagoas, considérome
afortunado de ter estudiado aquí e, por suposto, por traballar ó lado de persoas que representan un anaco moi
importante da miña historia.

UNHA VIAXE DE IDA E VOLTA


