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Xosé Anxo Cid Fernández, Enxeñeiro Agrónomo pola Universidade de Santiago de Compostela. Actual-
mente é Profesor Invitado do Departamento de “Deseño na Enxeñería” na Facultade de Ciencias, Campus
de Ourense, Universidade de Vigo.

Non me gusta facer memoria escrita de etapas previas da miña vida, non por malas, senón pola sensación
inevitable de que te estás facendo maior. A pesares disto, penso que os catro anos que pasei no instituto si
merecen a lo menos unhas liñas de recordo.

Meu pai definíame coma un “bailanacriba” e coido que, durante os dous primeiros cursos nas Lagoas,
acadei a máxima definición desa palabra. Creo que en grande parte se debeu a esa liberación indiscriminada
de hormonas que os nosos corpos fan dos 14 ós 17, acentuado polo meu pasado nun colexio que acadou a
idea de aceptar estudiantes femininas cando eu ía en oitavo da exebé. Deses anos lembras máis ós compañei-
ros que ós profesores por razóns obvias e máis exactamente a ese par de belezas que me roubaron horas e
horas de atención ás extensas clases de combinatoria, clasificación dos organismos vivos e historia (sempre
defenderei que eu fixen o que puiden para atender nesas asignaturas pero...).

Coa cegada de terceiro comezou a presión. Xa cada un elexía a súa opción de estudios e os profesores
tratábante máis seriamente, supoño que no afán de que conseguíramos esa madurez da que eu carecía total-
mente. E a min en certa forma valeume. Asentei a cabeza e dende entón xa só me fixaba nunha soa beleza,
unha vez aprendido que “o que moito abarca, pouco apreta”.

E cheguei a C.O.U. alá polo ano 93, sen puñetera idea de que ía facer coa miña vida. Tal e como estaba
estructurada a educación, este curso convertíase nunha carreira bestial de apuntes, exames constantes, char-
las de orientación e presión e máis presión. As carencias do sistema universitario suplíronse impondo esta
proba inxusta e o calvario previo durante nove meses, fastidiando a moitos bos alumnos non por falta de
preparación, senón por non poder soportar esta presión agobiante. Desto decátaste cando ves tanta xente
que, sendo mediocre no bachiller ou incluso suspendendo o selectivo , son verdadeiros “cracks” na
universidade, e a inversa.

Xa remato. Facendo balance, persoalmente o meu paso polo instituto de AS LAGOAS foi positivo, non só
polas belezas que tiven a sorte de coñecer, senón por saber conxugar familiaridade e profesionalidade algo
que hoxe, é tremendamente difícil.

PD. A pesares do grande esforzo que UXIA puxo para que aprendera a fixarme nas contraccións e nos
acentos, sego na mesma. Admítoo.
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