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DE LECTURA E SOÑOS

Cristina Villarmea Álvarez, Licenciada en Filoloxía Hispánica e profesora de Lingua e Literatura Castelá
nun Instituto de Ensino Secundario.

Xogar coa memoria sempre é perigoso. É doado caer na tentación de reconstruír o pasado segundo a imaxe
que temos de nós no presente: Ir tirando do fío ata atopar os primeiros sinais da identidade creada co paso do
tempo.

Case dez anos despois de rematar os meus estudios nas Lagoas, represéntome o instituto como un campo de
probas. Coa ficción de ter todo o tempo do mundo, aínda que tamén con grande ansiedade por vivilo íntegro
no momento, a adolescencia ven sendo unha sucesión de tentativas, ás veces luminosas, outras non tanto, de
comezar a ser, de romper o estreito abrazo da familia para crear un pequenísimo espacio de individualidade.

A imaxe coa que envolvo tal transcendencia non é, por suposto, a da mole de ladrillo laranxa que sen dúbida
é, contundente pero nada suxerente. Penso en enfoques máis persoais: nas esquinas dos pasillos (laberínticos
de tan rectos e asépticos, só contando portas ou caras coñecidas podíase orientar un), nas mesas da cafetería,
nos rincóns que cada quen escollía para tentar construírse, desexando atopar unha maneira de estar vivo.

Nese proceso, a lectura significaba poder, porque amosaba claves para comprender, ante todo, a complexidade
do máis próximo: a amizade, as paixóns, os xogos de poder, os medos. Pero ademais abría portas cara outras
realidades, outras vidas. A certeza de habitar un mundo de mundos, de infinitas posibilidades e enfoques
consolábanos a algúns das rutinas e dos madrugóns cotiáns, porque nos permitía soñar.

Por suposto que o pracer da lectura xa viña de atrás, pero o instituto marcou para moitos de nós o salto a
novos autores que, sen buscar intencionadamente un público adolescente, conectaban coa nosa sensibilidade:
Poe, Calvino, Cortázar, Márquez, M. Duras, Camus, Eco, Asimov e tantos outros... mestura sen complexos
movida pola curiosidade ante un mundo inabarcable.

Boa parte do mérito hai que atribuírllo ós profesores, claro. De pronto, comezamos a escoitar cousas dife-
rentes, ideas novas que logo íamos interiorizando, retorcendo, incorporando ó propio discurso. Mañás nas
que lías un texto ou subías a aquela sala de vídeo destartalada e logo baixabas a escaleira refuxiado nun oco
persoal, polo que saías do barullo e entrabas no espacio privado da imaxinación, ata que as obrigas da clase
seguinte te devolvían a este lado da realidade. A satisfacción de aprender a desentrañar un texto, como un
misterio; a marabilla da palabra e certas frases lapidarias coas que nos impresionábamos con facilidade e
logo memorizábamos como a quintaesencia, como berros de guerra ... ou declaracións de intencións.

Sen embargo, por moito que se  engane a memoria, o máis significativo, o que todos lembramos con máis
intensidade non é o que nos ensinaron os profesores, senón o que aprendemos ás súas espaldas. O profesor
representaba a norma, era necesario para que puidésemos desenvolver toda unha actividade á marxe da súa
vontade, que sen ser particularmente provocadora, cobraba a dimensión da aventura, o interese do prohibi-
do, do non guiado, marcado, imposto. Lembro, por exemplo, unha enorme bolsa de libros que chegou a min
case por casualidade. Un verdadeiro tesouro de títulos absolutamente descoñecidos (e que seguen séndoo,
porque olvidei todos os nomes), que devorei sentindo o privilexio de pertencer a algún círculo de escollidos.

En definitiva, lembro As Lagoas como o lugar onde aprendín que a forza das palabras non só residía -aínda
que tamén- en disfrazar os poucos coñecementos para que lucisen máis nos exames, senón que as palabras
podían ser apoio ou barricada, segundo os casos, para atopar o propio camiño.


