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ESPERTARES
Óscar Iglesias Álvarez

Unha das desvantaxes que supón ter que medrar é que conleva irremedia-
blemente espertar. Ó facernos maiores, sen darnos conta, aumentan as res-
ponsabilidades, o mundo “real” é cada vez máis serio, e paulatinamente
temos que abandoar a arcadia da nosa adolescencia e deixar de soñar para
espertarmos.

Un non repara na nova situación ata que mesmo é demasiado tarde. Non é
un cambio repentino, de súpeto, senón que se vai fermentando día tras día,
sen velo vir. Ir á universidade, marchar da casa, coñecer xente nova, buscar
traballo... Cada vez temos menos tempo para durmirnos, no leito e nos
loureiros, menos tempo para visitar a rexión de Babia, a carón do belo
recuncho da Inopia.

Ollando cara atrás, todo semella máis sinxelo e divertido. Un síntese tenta-
do de voltar á época do instituto e quedar alí para sempre, quizais non
tanto, só unha tempada máis longa, retrasando o inevitable, facerse maior.

Pero era marabilloso. Lembro que queriamos facelo todo, tiñamos ganas
de meternos en todas partes, e o faciamos. Estabamos no grupo Leria de
teatro, entre bambalinas e ensaios, facendo que sabiamos actuar, toleando a
Elvira; participabamos na Gaiola Aberta, a miña benquerida revista, coas
súas capas cor marrón; e tamén escribiamos contos para concursos litera-
rios coma o do Día do Libro.

Nós xa non acordamos o vello concurso de Santo Tomás de Aquino, creado
(¡hai máis de 20 anos!) alá polo 78, cando era por xaneiro. Na miña época
xa era o Día do Libro, mobilizado ata unha efeméride seica máis significa-
tiva, 23 de abril, moito máis próximo ó certame do Día das Letras Galegas.
Este nunca trocou de data desque fóra creado o seminario de Lingua Galega.

Paréceme curioso (sempre dende un ollar retrospectivo) que tivesemos
tantas cousas que contar. Si, porque realmente tiñamos ilusión por escri-
bir as nosas historias. Quen sabe se teriamos a sorte de gañar algún pre-
mio aquel ano. Era unha febre contaxiosa, un andazo de literatura que
percorría As Lagoas e que por uns días facía de nós bardos da nosa
cotidianidade. Dame magoa pensar que moitos dos meus coetáneos, xente
con talento daquela, colgaron o boli cando remataron o insti e nunca
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volveron escribir máis nada... Non foi culpa deles, tiveron que espertar, e
xa sabemos que espertos non hai tempo para fantasías e andrómenas.

Mesmo máis importante que gañar (non nos enganemos, no fondo a nosa
meta era levar o premio) era compartir liñas cos amigos, emprestarnos os
nosos relatos, amosar o que eramos capaces de facer. Tardes enteiras pasei
eu co señor Villarmea facendo sesudas deconstruccións críticas dos nosos
fillos literarios, dous por ano, un en galego e outro en castelán, para nós un
ritual trascendentalísimo.

Vexo, curioseando na documentación emprestada para redactar estas liñas,
que no vello concurso de Santo Tomás os alumnos escribían sobre todo
poesía, e que nos meus tempos, un pasado recente, coa excepción da infati-
gable señorita Dorrío, eramos case todos prosistas. É para min un gran
cambio xeracional, pero pode que nós xa non tivesemos a necesidade de
amosar intimidades e compartir sentimentos, e que fosemos máis partida-
rios de ficcionar as nosas vidas e loitas con narradores omniscientes, unha
certa ironía e moitos puntos e seguido e puntos e aparte.

Unha última lembranza, pode que a mellor que teño destes concurso: a
cerimonia de entrega de premios-acto conmemorativo (si, si, había diso)
que organicei cuns compañeiros no meu ano de COU, empurrados polo
desafío ó aire que nos lanzara Zabal. Foi grandioso convencer a uns ami-
gos para facer o paiaso nas táboas diante dun auditorio cheo e ¿entrega-
do?, representando a decadencia da literatura e o fin do libro, con Helena
Bruzos caracterizada de voz da esperanza que chegaba no último intre
para darnos ánimos e fomentar a lectura. Cousas que só pasan na adoles-
cencia, poder embeberse así do místico espírito do 23 de abril.

Remato. Un saúdo a tódolos soñadores que compartiron anhelos literarios
comigo no instituto (Iván, Xoel, Nuria, Jaime, Xavier, Rubín, Cris Salgado,
Paula, Beatriz, Enrique, Alicia... a lista é tan longa), e a todos os que soña-
ron antes de que eu chegase e despois de que me fose, gañadores das Letras
Galegas, de Santo Tomás ou do Día do Libro, cando criamos que seriamos
actores, xornalistas, escritores e artistas, antes de ir pouco a pouco
espertando.


