a revista
do IES Xulian Magariños

Ata sempre
Como todos os anos, aos alumnos de
segundo de bacharelato pídesenos que
escribamos un artigo sobre a nosa
derradeira experiencia académica no IES
Xulián Magariños. Habitualmente desta
petición resultan textos bastante humorísticos e optimistas que fan pensar que
detrás deles hai un grupo de estudantes
felices e realizados que, presos da axitación
e do frenesí tan característicos dunha fin de
curso, redactan entusiasmados unha
crónica emotiva á par que graciosa sobre as
súas aventuras.
Nada máis lonxe da realidade, polo menos
este ano. Resulta que o que ía ser un artigo
colectivo sobre algunha anécdota medianamente graciosa deste último curso no
instituto, rematou sendo, froito do
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estrés e do agobio colectivo, un vulto que
todo o mundo escorría ata que unha
servidora decidiu dar a cara e dicir: “Ei,
estou eu aquí, e ofrézome voluntaria para
redactar ese condenado artigo, que
maloserá”. Así que, con este panorama
solitario, decidín recompilar unha serie de
consellos que vos recomendaría poñer en
práctica se non queredes acabar toleando
cando cheguedes a segundo de bacharelato
(chamarédesme esaxerada, mais este ano
vin de todo). Aquí vai o que eu denomino a
regra dos tres s:
SERENIDADE: Semella unha tontería, mais
este primeiro s ínstavos claramente a
evitar o drama a toda costa. Non hai nada
peor que chegar a un curso de por si
potente e andar comendo a cabeza con
toleadas innecesarias.
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É segundo de bacharelato, tampouco
esaxeremos. Moitos estiveron antes aquí e
pasaron polo mesmo que estás vivindo ti
agora, e seguen vivos. Esquecede os
nervios de antes do exame, as inseguridades que parecen sacadas da nosa
primaria (tipo: preguntar con que cor
escribir un exame, negro ou azul...). Todo
isto é innecesario. Que non estudaches
como é debido as características da
Constitución de 1978? Pois xa as estudarás
para o seguinte exame. Que non lembras
cinco novelistas do século XX da literatura
española? Pensa, e se non saen desta, a
próxima vez seguro que si. E con isto non
pretendo facer unha apoloxía da indiferenza, senón lembrar (aínda que pareza
estúpido) que o mundo non acaba porque
un exame non saíu como esperabas. Un ten
que manter a calma e saber recoñecer
cando está esaxerando.
SESTA: Si, amigos, sesta. Esta palabra tan
española e tan inimiga de calquera
comportamento medianamente produtivo.
Ao mellor tedes razón e é un costume
insán. Mais, visto desde a miña perspectiva,
a sesta foi esencial para min neste curso.
Un dos meus piares elementais, un soporte
incondicional, para que vos vou mentir. En
serio. Sorprenderíavos o ben que pode
chegar a facer un descansiño antes de
estudar. (Advertencia: coidado co tema de
pospoñer a alarma, que despois acaba
unha durmindo sestas de tres horas... E sei
do que falo.) Despois de moitas horas de
clase unha acaba rebentada, e tampouco é
plan de forzarse cando o corpo non dá. O
noso cerebro tamén precisa desconectar, e
digo eu que é mellor durmir unha hora de
sesta e estudar dúas que pasar tres
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mirando para o libro morta de cansancio e
sen asimilar nada, non?
Que saibades por outra parte que non
sempre se vai producir un balance
equitativo (a non ser que sexades persoas
organizadas feitas e dereitas. Nese caso, a
miña noraboa.) Así que mellor que vos
vaiades preparando xa: se durmides a
sesta, asumide que se cadra haberá días
nos que vaiades para a cama moi tarde.
Non pasa nada. Por que? Porque ao día
seguinte... Outra vez sesta! É o ciclo da
vida.

SELECTIVIDADE: Esa palabra que ides
escoitar polo menos medio cento de veces
por día durante todo o curso, e que será a
causa de todas as vosas fobias e pesadelos.
Ben, xa sei que ao mellor as seguintes
xeracións non a ides oír polo cambio
lexislativo en marcha, mais nada é seguro
na vida. De feito, como estou escribindo
antes de ir á selectividade, aínda non sei
moi ben como é a experiencia, e teño que
admitir que me quedan tantos temas por
estudar, que estou pensando seriamente en
coller un trasatlántico e navegar lonxe da
CIUG durante uns meses, ata que pase este
tormento. Porén, a maioría dos que
pasaron por esta experiencia coinciden en
que, ao final, é moito máis sinxelo do que
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parece, e en que a clave está en manter a
calma (outra vez de volta ao primeiro s ), e
en non agobiarse. Vale... Agardemos que
teñan razón, porque estamos a mércores,
son as 3:21 da madrugada, e non teño
ganas ningunhas de levantarme para
estudar mañá pola mañá, para que imos
enganarnos.
En resumo, e poñéndonos algo serios,
segundo de bacharelato é a oportunidade
perfecta para madurar. É un ano no que vos
ides decatar de que o mundo que vos
agarda (a universidade, o mercado laboral),
non se parece en nada a este que estades a
piques de abandonar. E, para adaptarse a
el, cómpre madurar e deixar de lado
preocupacións infantís e dramas innecesarios. Non fagades caso das lendas
urbanas que rondan 2º de bacharelato. Vós
durmide as horas necesarias, poñede en
práctica a regra dos tres s, e non deixedes
que nada vos sobrepase. As cousas non
sempre van ser doadas, mais así é como se
medra, en todos os significados da palabra.
Tomade este ano con tranquilidade e
practicade a vosa capacidade de adaptación. Sendo sincera, e agora que estou
rematando de escribir este artigo, reflexionar sobre o futuro mesmo asusta un
pouco... Mais non pasa nada. Á fin e ao
cabo péchase unha etapa das nosas vidas,
mais ábrese outra igual de emocionante, ou
mesmo máis.

Judith Ruso Pereiro

P D : Quería adicar este artigo a todos os
meus compañeiros de segundo de bacharelato, e a todos os profesores que nos
deron clase, tanto este último ano como ao
longo dos outros cinco que pasamos neste
instituto, Non podo falar polos demais,
mais eu creo que a todos nos queda un bo
recordo desta experiencia da nosa vida,
experiencia que compartimos con persoas
que nos viron equivocarnos, facer o parvo,
loitar, gañar e perder e, sobre todo, medrar.

