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Hai xa seis anos que deixei o instituto (nunca pensara ata hoxe canto tempo pasou xa).  Sen embargo é agora,  e
non cando correspondía, que escribo algo para Gaiola. ¿O motivo? Pois como supoño que xa saberedes (e
como terán repetido na revista case ata o aburrimento) o aniversario do instituto. ¿Por qué eu? Amigo, eso non
o sei... pero tampouco quero preguntar, xa que agora pódome desquitar de non “entrar na gaiola” antes.

Eu cheguei ó instituto en 1992. Comezou mal, para que vou mentir. Na miña clase case non había ningún dos
meus compañeiros do colexio, e por suposto ningún dos meus amigos. Todos noutra clase. Pero a pesar de que
ó principio non me gustou nada, pronto dinme conta que case que foi mellor.

O longo dos anos no instituto coñecín xente case tan distinta como Ourense pode dar: xente a que lle gustaba
estudiar, xente a que non lle gustaba nada, xente que só pensaba en tirar bolos e pelotas, xente que pasaba os
fins de semana recollendo patacas; tocadores de gaita e de violín, fillos de ricos e de non tan ricos, futuros
debuxantes de cómic, grandes xogadores de xadrez, adoradores do costo, bebedores precoces, escrupulosos
cristiáns., redomados ateos, literatos en potencia , grandes deportistas... Todo eso metido nun mesmo edificio.
Eso é o bonito da educación pública. Aínda que mirando a lista non me estraña que de vez en cando pasasen
cousas raras.

O instituto tamén foi o inicio da “concienciación política”. Repasando a  Gaiola do último ano que pasei nas
Lagoas, redescubrín un articulo titulado  “¿Que quere dicir estar en folga?” Recordo especialmente a que se
montou para pedir media limpadora (pobre muller) para ter limpo o instituto. Entre nós, nesa folga e nas demais
había, coma en todas as de estudiantes, un pouco desa necesidade de faltar a clase de vez en cando, pero tamén
algo de verdade no que se pedía. Tantas folgas fixemos que incluso inventaron eso das faltas folga que contaban
como un tercio dunha falta normal (vale si, encontrámoslle gustiño ó de faltar a clase...). Todo este “sentimento
revolucionario” continuou en moitos, e de aí que moita da xente que movía as manifestacións nese tempo
acabase dirixindo tódolos recentes e repetitivos non: Non á L.O.U., non ó petróleo, non a Fraga... con mais ou
menos radicalidade.

Pero non é todo pasalo ben. Tamén toca estudiar. No instituto nos ensinaron moitas cousas, mais ou menos
útiles.  A min o que me gustaba era a Física e as Matemáticas. Tantas cousas crin que aprendín dos meus
profesores que acabei estudiando Física. A verdade é que a carreira pouco se pareceu ó que aprendín no institu-
to, pero polo menos o que alí me fixeron estudiar quedou ben aprendido e serviume coma base para o demais.

Pero aínda que estas clases serviron de adoutrinamento para a miña vocación, foron o resto das clases das que
aínda saco máis partido. Nunca máis ninguén ensinoume Lingua, Literatura, Historia ou Filosofía. E aínda que
tralo instituto sempre un trata de ler algo pola súa conta (por aquelo de aumentala cultura) a verdade é que a
maioría do que sei provén do que aprendín nas clases.

Moito cambiou desde que deixei o instituto: plano novo de estudios, algúns profesores marcharon e outros
viñeron, nova dirección, un novo edificio, converteron o campo de barro nunha pista e supoño que incluso
haberá auga quente no ximnasio. Pero seguro que o instituto segue a ser un lugar para coñecer xente, pasalo ben
e incluso aprender algo.
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