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Carme Méndez Casado, Licenciada en Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela.

¡Ola! Eu son Carme. Podería dicir mil cousas de min mesma, pero non podería dicir nada máis importante
do que dixen ó principio: son Carme, porque todiño o demais depende só desa miña manía de ser alguén en
concreto.

Cando en entrei no instituto,  era unha filla feliz, unha irmá feliz, unha amiga feliz, un neta feliz...
e ademais chamábame Carme.

Cando saín do instituto chamábame Carme e ademais tiña pais, irmán, amig@s, aboa e un montón
de circunstancias. Porque entón xa me contarán que “cada uno es cada uno, y sus cadaunadas” e
ademais de sabelo, non o dubidaba.

En todo ese cambio coido que o instituto en si non tivo moito que ver . Non  recordo que fose un
sitio espantoso  onde fun tremendamente infeliz nin tampouco un paraíso onde todo me era dado.
Simplemente foi o escenario duns dos anos máis importantes para min, porque neses anos aprendín
que eu era eu.

Entre clases de 50 minutos, recreos de 20 e pandeiretas a ritmo de bocatas de tortilla, eu funme
apropiando da miña vida, saboreando a miña autonomía, conquistando independencia, estudiando
para min, decidindo para min, vivindo para min... Planificando un futuro mellor ou peor, pero sobre
todo meu. E non sei como exactamente, pero cando saín do instituto conseguirao. Sabíame persoa,
e ademais sabíame ben..

O que si me teño planteado moitas veces e se o noso instituto tiña unha construcción especial que o
transformase nun inmenso amplificador de emocións, porque todo o que me ocorría por aquel
entón era moi moi grande, moi intenso, e con mil ecos dentro da miña cabeza. Todo o que alí
aprendín, aprendino  con moitísima intensidade: vivindo moito, sufrindo moito, ríndome moito,
cabreándome moito, lendo moito, discutindo moito,decepcionándome moito...

O instituto, o físico e o das persoas, foi o contexto para todo iso onde todo e tod@s cabían. O
instituto das persoas sigue comigo, e síntome moi afortunada pol@ s profesores que souberon ser
amig@s, e pol@s amig@s  que souberon ser e son profesor@s. No que respecta ó instituto físico,
teño entendido que está moi cambiado. Máis grande, máis xente, novas materias, novos horarios
que marcan novos ritmos... Pero supoño que para os que agora están alí, segue a ser básicamente
igual. Un escenario onde moitísimas persoas rematan por entender que o son , e no que comezan
tamén a dixerilo e a desfrutalo.

A tod@s el@s: Bon Apetit!

EU SON CARME


