
ATA SEMPRE! 

 

Profesores, aprobados, suspensos, ledicia e bágoas, os nosos primeiros amores e amigos, que             

contados coa palma da man, nunca vou esquecer por moi maior que me faga. Podería escribir                

unha listaxe enorme con cada momento vivido no IES Xulián Magariños, ese instituto que foi               

coma unha segunda casa para min e que sempre levarei no corazón porque seis anos dan para                 

moito.  

Aínda lembro o día no que morría dos nervios e das ganas por chegar a 1º da ESO, eu que con                     

tan só once anos soñaba con facerme maior, e agora ese momento quedou tan atrás na                

memoria dunha nena que xa deixou de selo … Hoxe teño 17 e sobrevivín a estes seis anos de                   

instituto, e o que é peor, a “O EXAME”, é dicir, a famosa selectividade, actualmente tamén                

coñecida co estridente nome de “Avaliacións de Bacharelato para Acceso a Universidade”. Por             

sorte ou por desgraza sobrevivín a eses tres días de nervios infinitos e presión desmesurada e                

agora vós ides poder ler o artigo dunha alumna demasiado sensible. Preparados para unha              

dose de cursilería? 

A fermosura dun día como hoxe atópase na maxia que teñen as lembranzas, porque cando               

pechas unha etapa da túa vida se fan máis fortes e tócanche o corazón máis que nunca. Con                  

elas viaxo ao pasado e recordo o odio que lle tiña ás matemáticas, mais o boas que sempre                  

foron as profesoras e o moito que me aguantaron. Lembro os recreos, que se facían               

demasiado curtos entre sorrisos verdadeiros e amigos que sempre estiveron comigo; clases            

que adoraba, como a de música e plástica, e outras que non me entusiasmaban tanto, como a                 

de educación física e que agora boto de menos. Acórdome perfectamente de cando en sexto               



de primaria recorrín por primeira vez os corredores dun instituto que me parecía enorme e               

misterioso por ser descoñecido e que os anos fixeron que agora coñeza como a palma da miña                 

man.  

Na miña memoria gardo noites enteiras estudando o día anterior, os nervios en cada exame e                

repetir unha e outra vez a pregunta do millón: “Profe, xa tes as notas?”. Nalgún recuncho dela                 

tamén están as horas traducindo grego e latín cunha profesora que me gana en nerviosismo e                

que ten un corazón que non lle colle no peito (Margarita); a cara dunha profesora               

enormemente intelixente e apaixonada do seu traballo, unha das mellores que tiven e das              

máis peculiares, pois a ver quen se atreve a escribirlle frechas nun dos seus exames (isto vai                 

por ti Susana). Lembro as risas das mestras máis simpáticas e modernas que tiven, elas son as                 

Marías (Rey e Blanco), e tamén recordo con cariño a mestra escritora, María López. A Joseba                

coñecino no último ano, mais como esquecer a ese vasco de nome impronunciable que              

sempre nos axudou en todo … Hai demasiados recordos como para escribir cada un deles, e a                 

todos levareinos no corazón. Tamén a todos eses que están, compañeiros e profesores, e aos               

que un un día estiveron, como a Chus, á que me gustaría dedicarlle este relato porque ela                 

tamén me viu medrar. 

Por todo isto, nas miñas lembranzas está o recordo de moitos profesores, e por iso lles quero                 

adicar un pequeno anaco do meu artigo exclusivamente a eles, porque foron os que me               

dedicaron unha parte da súa vida. Grazas a vós convertinme na rapaza que son hoxe en día. Só                  

espero que algún día sintades orgullo por terme como alumna, porque eu estou moi orgullosa               

dos profesores que tiven e sobre todo espero que non vos sacara moito de quicio nestes seis                 

anos de estudos. Con vós aprendín a caer e a levantarme, a non renderme nunca, a apreciar o                  

valor da ensinanza e forxar os meus gustos, como por exemplo o da escritura. Non tendes nin                 

idea da vergoña que me daba saír ao encerado, responder preguntas ou expoñer. Por que vos                

gustan tanto as presentacións? Parece mentira que agora queira estudar filoloxía e nun futuro              

non descarte a idea de ser profesora.  

Grazas por tantas risas e tamén por tanta cultura. Grazas polas excursións, sen dúbida foron               

unha das mellores cousas do instituto. Mais sobre todo grazas por ser vos mesmos e abrirnos                

os vosos corazóns, polo apoio ao longo destes anos e por todo o tempo que compartides con                 

pequechos que cada ano vedes crecer. Grazas por ser os mellores mestres do mundo!              

Tampouco é que tivera moitos máis … En definitiva, queridos profesores, nunca pensei que              

diría isto: Vouvos botar moito de menos! Desexádeme sorte porque esta etapa está pechada, e               

aínda me queda un longo camiño que percorrer, e se chego a exercer de mestra algún día                 

acordareime de todos vos.  

PD: Que nin se vos pase pola cabeza pensar que vos ides desfacer tan rápido de min, porque                  

cando menos o esperedes irei facervos unha visita.  
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