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David Bruzos Higuero, Licenciado en Químicas e actualmente prepara oposicións.

Hai tempo que deixei de crer na Xustiza. Unha persoa non debería ser máis culpable ou máis inocente
dependendo dun factor tan variable como é a competencia do avogado que o defenda; As nosas avaliacións
tampouco dependían (nin dependen) unicamente dos nosos coñecementos. Influían factores como o profe-
sor que te avaliaba, o resto dos profesores (a chamada Xunta de Avaliación), a facilidade para copiar e para
que non te viran, ademais da sorte no exame (tanto nas preguntas como na inspiración no momento). ¿Xustiza?
Non.

Pero aí non queda a cousa. Falemos de Democracia, da Democracia nas aulas. ¿Quén cre nela? Se os profe-
sores crían na Democracia, ¿por qué nunca nos deron a posibilidade de elixir se queríamos aprender a Lei de
Ampère e maila Xeración Nós ou preferíamos ir a tirarnos no campo? Simplemente porque eles (os profeso-
res) tampouco cren na democracia, só que non nolo quixeron dicir nunca, preferían que o descubrísemos nós
mesmos. Certamente, a Democracia é autoritaria: só porque estea dacordo en algo o 60 ou 80% dos votan-
tes, non quere dicir nin que se poida facer nin que estea ben feito. Por iso nunca nos deixaron baixar a
tirarnos no campo en horas de clase, aínda que votáramos a favor o 98% dos presentes.

Outra gran falacia: A Igualdade. Ningún dos profesores negaría nunca nunha aula que todos somos iguais.
Pero ningún de nós (os alumnos) tíñamos os mesmos coñecementos, as mesmas inquietudes, as mesmas
aspiracións, os mesmos gustos, as mesmas actitudes, non cometíamos os mesmos erros e ningún de nós
decidiu da mesma forma qué camiño quería seguir, porque cada un aplicou a súa propia lóxica. Pero é que
tampouco os profesores eran todos iguais. Quero dicir, ¡ningún é igual a outro! Elixide dous e comparádeos.

Porque a Xustiza e a Democracia só serven para nos clasificar, para nos diferenciar entre o bo e o malo, entre
o ben e o mal; para demostrar (por maioría) quén tiña razón e quen non a tiña; para lexitimar a uns e nunca
ós outros; e, en definitiva, para afondar mais que nunca nas nosas desIGUALDADes. Pero nas desigualda-
des non banais, non na cor do pelo, non no gusto pola Química ou pola Xeografía, non no noso inxenio nin
tampouco na nosa imaxinación. Sí para illar e desprestixiar a uns e encumiar e loar ós outros.

En cambio, veredes o que fixéchedes por nós: loitar por facernos persoas, individuais e autónomas, pero
sociais. Enchernos de convivencia; facernos suar, incluso, tolerancia. Ensinarno-los contidos, por suposto, e
tamén as vivencias. Facernos chorar e sempre rir; traballar, aínda que fora para facer chuletas; pensar ou
non; xogar a estudiar; soñar a vivir espertos... E tantas outras cousas.

A nós só nos queda esperar gustarvos, porque tamén contribuíchedes a que sexamos como somos. E qué
mellor que saber que os teus pais están orgullosos de ti. Moitas gracias por todo. Felices 25 anos, e a por
outros tantos.
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