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Inmaculada Soto Iglesias, estudia Ciencias do Mar en Vigo

Rematado o verán, parece que o vindeiro curso móstrase algo cambiado. Pasaremos ó ins-
tituto, con novos profesores, compañeiros e un edificio aínda por explorar.

Co nerviosismo do primeiro día comezaba unha nova etapa na vida de todos nós.

Quedos nas nosas cadeiras ollábamos inmóbiles ós que a partir de agora, serían os nosos
compañeiros de fatiga, descubriamos así unha enchenta de posibles amigos, os que compar-
tirían con nós tantos bos momentos e os que ofrecerían un apoio incondicional nesas xornadas
que parecen non rematar xamais; todos eles acabarán por converterse indispensables no día
a día, e hoxe son os protagonistas principais das nosas lembranzas. Nestas tamén fica a
pegada indiscutible que deixaron algúns profesores; marcas que non quedarán no
esquecemento.

Tódalas verbas que flotaban naquelas clases quedaron ben arquivadas; todo aquelo que nos
ensinaron como persoas e que, por moi importante que pareza, non era materia de exame.
É de agradecer as mentes abertas e inxeniosas dalgúns, profesores, os que quedarán ben
definidos atribuíndolles o adxectivo xeniais; que nos ensinaron moito máis que o temario;
puxeron a proba nosas mentes e obrigáronnos a pensar por nos mesmos, descubrindo así ata
onde podíamos chegar.

Sen embargo, nada que agradecer ás clases daqueles profesores cuadriculados, duros de
mente e incluso retorcidos; o seu paso polas nosas vidas foi amargo no seu momento e de
ningunha utilidade agora;soamente válido para lembrar de cando en vez como non debemos
ser; homes e mulleres faltos de vida, sen espírito e cunha forma de ser pouco envexable.

A rutina matinal de preparamento rómpese co rechouchío dos paxaros- nese intre sabíamos
que daba comezo a aventura dun día, na que intentariamos que a felicidade superase a
presión dos estudios.

Non é o instituto en si o que inflúe en nós, senón que é a nosa adaptación a el e a nosa forma
de vivilo; de esto depende a importancia ou, pola contra, esquecemento, que lle outorguemos
como guía, no camiño que tomamos no presente e na nosa forma de vivir.
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