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Alba Vázquez Carpentier, fixo un FP de Imaxe na Escola de Imaxe e Son de A Coruña.
Actualmente está realizando prácticas para finaliza-la titulación.

Un labirinto longo de corredores blanquecinos que son mestura de voces e olladas; de pensamentos que se
golpean a gritos no seu silencio e sobreviven.

É todo o sentimento que se transmiten as olladas ó cruzarse aproximadas pola estreitura dos corredores.

Falar de amor e engano sería unha simplificación absurda das olladas; falar de amizade ou de odio, ou de
repugnancia, sería só unha falacia poética que non nos levaría máis que á conclusión de que a vida do
instituto parece unha novela ou unha imitación desas series que se ven tanto á hora da comida. Falar de
soño...si; falar de soño nas olladas é máis realista. Máis profundo. Falar do soño e da expresión que queda da
noite remexida coa ducha apaciguadora do tempo que fai entre a casa e o instituto. Facer así da vida unha
imaxe incerta dos nosos soños con ese quezor estraño que nos deixan cando son especiais. Nas olladas
permanece esperto o ecoar irreal que fai que poidan contar e dicirse e gritarse incluso, cousas moito máis
estrañas ca esas que levan por título verbas humanas que non fan senón simplificar unha realidade moito
máis intensa: a realidade dos sentimentos na que nos mergullamos no soño, a que permanece nos ollos, a que
podemos sabernos só si nos miramos, só si nos miramos fondo.

Os corredores do instituto son o lugar no que todo o mundo albisca nas olladas porque son estreitos, porque
si non miras olladas miras un muro branco, e quén non escolle a ollada, porque a estreitura do corredor
cércanos para estremecernos nese silencio estraño que nos enche tanto porque non é palabras pero é
sentimentos, i é soño e maxia; e desexo indeciso que probablemente non saiba falarse.

Poderíaselle engadir á multiplicidade das olladas a súa ansia de dicirse, algún sorriso e as conversas oídas de
“esguello”. Atopariámosnos entón con que o instituto é unha estraña poesía -melancólico sorriso dos que
non saben que son parte de algo tan grande-.

Non me é doado falar do instituto, porque expresar pola palabra eses sentimentos que se esvaran e desbor-
dan polas escaleiras supón unha grande dificultade. Seica as palabras non entenden de sentimentos, aínda
que si os sentimentos entenden de palabras  i é gracias a iso que ás veces algún escrito produce a maxia de
sentirse enchido por algo que non sabe dicirse. De tódolos xeitos non pretendo eu acadar tan grande empre-
sa, aínda que si me esmero en tentar de explica-la importancia das olladas.

As olladas: son o barullo máxico dos corredores do instituto, son esa impiedade do silencio que non existe,
que só se traduce nun prototipo fallido de silencio cando as olladas andan pechadas nas aulas efémeras feitas
de verbas dalgún profesor.

O instituto é o ser (porque ser é, un ser cheo de vida, da vida nosa) que aínda que te esmeres en tentar de
explicar e convencerte do contrario... quérelo un pouco. E el quéreche a ti, claro, porque qué había de se-lo
instituto sen os berros, sen os sermóns, sen os sorrisos, sen os enfados, sen as carreiras, sen os retrasos, sen
as palabras que lle dicimos nas portas dos baños e sen o olor a “tabaco” nos sitios onde todos sabemos que
ninguén fuma porque está prohibidísimo. Qué había de ser.

¿Que había de ser? Sería só un silencio absurdo i estremecedor que se derrubaría pola ansia de escoita-las
nosas olladas.
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