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José Manuel Baltar Blanco, Licenciado en Dereito e Técnico Superior
da Administración da Xunta de Galicia

A canción “Sgt. Pepper’s lonely hearts club band”, do album do mesmo titulo de The Beatles, escomenza
con “It was twenty years ago today..”, é dicir, “Hai vinte anos...”. É incrible pero sucede que estamos a falar
dun centro educativo que pasa dises vinte anos, feito  que acredita a súa tradición e consolidación. No
instituto das Lagoas estiven nas “tempadas académicas” 1983-84 e 1984-85 cursando os agora creo que
extintos terceiro de B.U.P e o C.O.U. Abandonei o Colexio Marista, entón con alumnado unicamente mas-
culino, para adentrarme no atraínte mundo do Instituto. E xa o día da presentación decateime dun cambio
substancial: en terceiro B había tres homes e vintetrés mulleres. Os meus esquemas anteriores esnaquizáronse.

Era o  Instituto un centro xoven cunha vida especial, un lugar onde tamén estaban ex-compañeiros meus e
algún que outro amigo. Non había pavillón pero si un espacio suficiente para desenvolver a personalidade
nunha etapa crucial na vida como a adolescencia.

Vivía entón xusto enfronte da entrada, na rúa Eduardo Blanco Amor. Soaba o timbre que anunciaba o inicio
da xornada lectiva e caseque  daba tempo dabondo para erguerse da cama e conectar co mundo académico
puntualmente: tres minutos exactos tardaba en pechar a porta da casa e situarme na mesa da miña aula.

Dicir que foron anos inolvidables sería un tópico, pero non sería xusto esquecelo. Optei por letras puras,
comprobando co paso do tempo o acerto da miña decisión e de executala neste lugar. Nos anos posteriores,
incluídos os de carreira na facultade de Dereito de Compostela, lembro con cariño peculiar o C.O.U. Un
curso moi interesante, moi enriquecedor a nivel persoal, crucial e emotivo.

Non fixemos excursión nin orla, nin baile nin cena, pero profundicei con moitos no concepto da amizade
que aínda conservo. Tempos nos que apareceron “La Unión”, que seguen gravando, España gañoulle doce a
un a Malta (logo seríamos subcampións de Europa) e a “Quinta do Buitre” empezaba no Castilla  e no
Madrid a súa lenda.

Tamén nesa época visitounos o ciclón “Hortensia”, día no que, dado que estaba a realizar o servicio militar
(afortunadamente hoxe outro vestixio histórico) como voluntario na Cruz Vermella, acudín ó Instituto uni-
formado como tal...e así mil e unha anécdotas inesquecibles. Non sei por qué, é da colleita do noventa e
dous, resona agora dentro de min “El sitio de mi recreo” de Antonio Vega.

No momento en que se puxeron en contacto comigo para participar neste proxecto conmemorativo dos
vintecinco anos do Instituto, do meu Instituto, entroume unha mestura de nostalxia, aire fresco e un guiño
íntimo de complicidade que significaron a aceptación incondicional da miña humilde aportación. Permitídeme
que me salte a regra de non facer mencións persoais do profesorado pero quixera lembrar a grande impronta
de Arturo Leyte, mestre de filosofía, que foi quen de abrir as nosas mentes para tomar conciencia individual
de moitas cousas.

Desde estes parágrafos, escritos a presa nun dos descansos do Pleno do Parlamento Galego no que se apro-
barán os orzamentos de Galicia para o vindeiro ano, quero desexar longa vida a un Instituto que conta xa con
tradición e pegada suficiente na memoria colectiva de Ourense. Que este signo da nosa identidade siga a
incrementar a calidade do ensino, eixo fundamental no desenvolvemento dunha sociedade mellor e máis
xusta.

UN INSTITUTO MAIOR DE IDADE


