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 A ORIXE DO TOPONIMO “AS LAGOAS”

Afonso Vázquez-Monxardin Fdz.

O noso Instituto, ó igual que outros centros de ensino, leva o nome do barrio no que está asentado. Na maioría dos
casos esta denominación popular e “toponímica” convive con outras oficiais e de homenaxe a un persoeiro da cultura
(Instituto do Posío ou Otero Pedrayo, Instituto da Ponte ou Blanco Amor, Instituto do Vinteún ou Xulio Prieto
Nespereira, Instituto da Finca Sevilla ou Ferro Couselo), pero o noso, xunto con outros na cidade –A Farixa, A
Carballeira e  O Couto– leva só a denominación do barrio: As Lagoas. Quen isto escribe, tentou convencer os
profesores da conveniencia de asociar ó noso topónimo a memoria do escritor ourensán Carlos Casares, promovendo
este como nome oficial para o centro. Non o conseguiu. O claustro rechazou a proposta cunha reacción decidida pola
conservación simple do topónimo... Pero ó que imos, ¿de onde lle vén este nome ó barrio e, pois, ó Instituto? Hoxe
pola zona non hai nin lagoa nin nada que se lle pareza

Como o lugar coincide cunha revolta do río Miño, hai quen cre que noutrora o río debía facer algo así  como unha
especie de encoro natural ou  “lagoa”, formada, se cadra, por un meandro abandonado ou algo semellante. Pois nada
diso. Erro transparente á luz dos documentos históricos. A orixe é ben outra e fácil de explicar. Vexamos:

Na documentación medieval da cidade -unha das máis abondosas de España-, publicada fundamentalmente por
Xesús Ferro Couselo (A vida e a fala dos devanceiros) e Duro Peña (Documentos en pergamino de la Catedral de
Orense), endexamáis aparece As Lagoas, mentres que si o fan a práctica totalidade dos barrios, paraxes e as propias
rúas da cidade vella, desde finais do século XII.

Daquela, pois, debemos rastrexar en tempos máis achegados a nós, –modernos e non medievais– a orixe do  tal
nome. Un documento conservado no Arquivo Histórico Provincial deita luz sobre o caso. Nel, o 18 de novembro de
1802 don Josef Vaamonde, sarxento do rexemento Monterrei, propón ó Concello de Ourense desecar ó seu cargo A
Lagoa -co que a cidade de Ourense gañaría en salubridade ó evitar aquel foco de infección- a cambio de que lles
cedesen a propiedade do terreo.

Pero o que nos interesa agora son os datos sobre a toponimia. Di no seu comezo que o tal Josef Vaamonde “...posee
una viña al término de Forno Telleiro, por el lado del naciente, dize a su cabezero un lago o Laguna (con el nombre
de Forno Telleiro) en cuio sitio se depositan las aguas llobedizas é igualmente las que concurren de las superiores
viñas...”  E acláranos a orixe do lugar “ según los testigos de sus inmediziones se cre puede ser prozedido aquel bajo
de haberse hecho teja antiguamente en el...”

Exactamente. O topónimo “Forno Telleiro” é rastrexable nesa zona desde un documento datado o 11 de novembro de
1286 e continúa aparecendo de forma constante ata varios séculos despois. Unha ocupación de varios séculos en
fabricación de tellas e ladrillos para a cidade -aproveitando as boas arxilas do lugar que aínda se recoñecen nalgún
corte da estrada- deu lugar a grandes escavacións que se enchían daquelas augas pluviais citadas no documento.

Cando se perdeu a actividade -e con ela o nome- de Forno Telleiro, quedoulle o que respondía ó fisicamente máis
chamativo: unha concentración de auga en varias amplas pozas: A Lagoa ou As Lagoas -a escavación no era regular-
onde se criaban “sabandixas ponzoñosas” segundo a proposta de desecación, e onde se levaba o lixo da cidade e os
animais domésticos mortos.

O nome “As Lagoas”, foille gañando terreo ó seu singular –“a lagoa”– ata facelo desaparecer. Así pois, sen dúbida,
o nome do barrio –e xa que logo do IES–  procede desas vellas extraccións de arxilas  para  unha das telleiras que
forneceron de tellas e ladrillo á cidade durante os séculos medievais e modernos. A construcción nos anos vinte do
Hospital vello, a vía do ferrocarril nos corenta, e edificación do barrio residencial entre os sesenta e setenta, as
dotacións educacionais (o noso IES, o Portovello, os varios centros de primaria, o EOI, o Conservatorio, O Campus
universitario...) e viarias (Av. Otero Pedrayo, Castelao, etc.) modificaron tanto a topografía daquelas paraxes que,
superadas as memorias máis vellas, só queda das lagoas un simple resto toponímico.


