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A constante dos meus catro anos no instituto é o cheiro a tortilla, das 8 e media da mañá
ás 2 e 10, tódolos días. É o primeiro que se me vén á cabeza cando alguén me di se lembro
aquel día no que fixemos non sei que no recreo, ou, da clase na que tal profesor dixo tal
cousa: fose o que fose o non sei que e tal cousa, seguro que cheiraba a tortilla.

Por máis que o intentaba entón, e sigo intentándoo agora, non podo entender por que
cheiraba a tortilla durante toda a mañá, e en cada recuncho do instituto. Se facían a tortilla
para os bocatas na cociña do bar, ¿por que cheiraba na secretaría, no primeiro piso, no
segundo e alá no pavillón de deportes? ¿Tan caro é un extractor de gases deses? ¿E cantos
millóns de bocatas facían cada día nese bar?

Agora, despois de ano e medio de ter acabado COU, doume conta de que cheguei a unha
identificación total entre o cheiro a tortilla e o instituto: a tortilla está ben, pero non tan cedo
na mañá. Ademais, se a comes tódolos días acaba cansando. Pero tamén é ese cheiriño o que
che esperta o apetito e, agora, cando percibo ese cheiro, non podo deixa-lo pensamento de
«nunm, tortilla ... instituto», e éncheseme o nariz de saudade, e desexo con tódalas miñas
forzas que a miña facultade e a miña casa e a miña rúa cheiren tamén a tortilla, aínda que
sexa con cebola.

O cheiro a tortilla é, xunto cos amigos, o único que permaneceu igual durante os catro anos.
Cambiamos tódolos demais, pero o cheiro seguiu alí, inalterable e inmóbil.

Cambiou a dirección, houbo obras, cambiaron os profesores e, sobre todo, nada temos que
ver os alumnos que entramos en primeiro cos que saímos en COU. Para comezar, a moitos
perdémolos de vista polo camiño. E, ao chegar a COU, es un pouco maior, case universi-
tario, e, polo menos no meu caso, tóma-lo instituto e o cheiro a tortilla máis a coña, dáche
igual a cebola, e ao mesmo tempo tamén valoras máis o útil e o importante que podes sacar
de ámbalas dúas cousas (algún que outro coñecemento e nutrición). Supoño que, por todo
isto, manterei toda a miña vida estes pensamentos e sentimentos contradictorios cara o
instituto. É a ambigüidade do cheiro a tortilla.
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