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Un libro de Eusebio Lorenzo Baleirón. 

Herdo da néboa (finalista do Premio 
Esquío en 198 1 e segundo premio do 
certame Celso Emilio Ferreiro en 1984) 
e Os ollas no camii'ío (Premio Celso 
Emilio Ferreiro en 1984), obra que á súa 
vez integra as escolmas homónimas Os 
días olvidados e O carpo e as sombras 
(finalista do Premio Esquío en 1984). 
Logo da súa morte a revista Dorna, da 
que foi membro do comité de redacción, 
dedicoulle o número 12 (1987), no que 
incluíu os títulos Herdanza na néboa, Os 
motivos de Laura e Gramática do silen
cio. Esta última peza apareceu máis per
feccionada no seu libro póstumo A morte 
presentida (1988), prologado por Pauli
no Vázquez e Luciano Rodríguez. Poste
riormente creouse a colección e o Premio 
de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, 
gañado, entre outros, por Lupe Gómez. 
Como estudoso da literatura publicou 

en Grial distintos traballos sobre escrito
res galegos, como Aquilino Iglesia Al va
riño e Cunqueiro, ou portugueses, como 
N uno J údice. (X osé Ramón Fandiño Veiga e l al.) 

LORENZO DE CASTRO. Liñaxe gale
ga que trae como armas un escudo axa
drezado de prata e goles ; o seu bordo é 
de azur, con oito estrelas de ouro. (Eduardo 

Seijns Vázquez) 

LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín. 
Joaquín María Perfecto Lorenzo Fernán
dez, coñecido polo hipocorístico Xocas, 
que non pseudónimo pois non asina con 
el ningún dos seus traballos, nace na rúa 
da Paz de Ourense o 23 de xuño de 1907, 
no seo dunha fami lia acomodada econo
micamente, con propiedades en Calvos 
de Randín , Lobeira e Bos Aires, nestas 
dúas últimas por parte do avó paterno. 
Cursa o bacharelato no instituto da súa 
cidade e ós 16 anos matricúlase como 
alumno libre na Facultade de Filosofía e 

Letras da universidade compostelá e logo 
na de Dereito, estudos que axiña abando
na; pasa dende entón longas tempadas na 
aldea de Facós (Lobeira), sobre todo a 
partir do pasamento do pai en 1923, 
cando a nai ten que ir á Arxentina co gallo 
de graves problemas co administrador 
dos bens que posuía a familia. En Vigo 
queda o irmán, Xurxo, cos avós mater
nos. Na casa do Outeiro de Facós coñece 
o mundo do campo, dende os apeiros e 
ferramentas, ata os ditos e os costumes, 
así como a especial idiosincrasia dos 
labregos galegos. Nunhas vacacións labra 
un carriño e recolle a nomenclatura, 
xoguete que chega a coñecemento de Flo
rentino López Cuevillas, quen lle aconse
Ua continuar afondando no tema; por este 
traballo vai ser nomeado socio activo do 
Seminario de Estudos Galegos (SEG) na 
xuntanza do primeiro de maio de 1926. 

Re1aciónase dende moi novo cos círcu
los intelectuais ourensáns e, en particular, 
cos dirixentes de Nós, Vicente Risco, 
Florentino López Cuevillas e RamÓn 
Otero Pedrayo, participando xunto a eles 
en tarefas cul tu rais e políticas como 
membro da Mocedade Galeguista, que 
pasa a denominarse Irmandade Galeguis
ta en 1930, da que é terceiro secretario, e 
que remata fusionándose con outros gru
pos para dar lugar ó Partido Galeguista, 
do que se consideraba un dos fundadores . 

O 8 de setembro de 1926 publica o pri
meiro artigo no xornal vigués El Pueblo 
Gallego, " A faJa galega", e dende xuño 
de 1927 colabora na revista Nós, que 
dirixe Vicente Risco. En 1930 edita o 
primeiro libro, fe ito en colaboración con 
Florentino López Cuevillas, Vila de Cal
vos de Randín. Notas etnográficas e fol
klóricas , sobre aterra do avó paterno. 

Matricúlase en 1931 xunto con seu 
irmán na Facu ltade de Filosofía e Letras 
compostelá e residen na praza de San 
Miguel dos Agros. Compaxina cos estu
dos o labor no SEG (en 1932 Xesús 
Carro García e el son nomeados di recto
res do museo etnográfico) e toma parte 
activa nas reivi ndicacións a pro! da cul
tura galega e pola mellora e galeguiza
ción da universidade como membro des
tacado da FUE (Federación Universitaria 
Escolar) , na que tamén milita Francisco 
Fernández del Riego. Ante a persecución 
por parte de varios profesores antigale
guistas, os dous irmáns vense obrigados 
a deixar Compostela e matricúlanse na 
Universidade de Zaragoza; nesta cidade 
fal ece Xurxo ó pouco de chegar. Xaquín 
licénciase en Filosofía e Letras (sección 
de Historia) en 1934. 

No SEG relac iónase coa maioría dos 
intelectuais galegos (Castelao, Filgueira 
Valverde, Bouza-Brey, Fraguas Fraguas, 
Carballo Calero, etc.), así como con 
varios estranxeiros, especialmente co 
portugués J.R. Santos Júnior -co que 
manterá estreita amizade ata o pasamen
to- e co dialectólogo alemán Fritz Krü-
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ger. En 1934 publica o primeiro artigo 
fóra de Galicia, "O tardo (notas de mito
loxía popular ga1ega)", á vez que colabo
ra en Nós e en Arquivos do Seminario de 
Estudos Galegos. Cando xa empezara a 
Guerra Civil , sae en Ourense o libro 
Parroquia de Velle, feito con Florentino 
López Cuevillas e Vicente Fernández 
Hermida. A esta época pertencen, entre 
outros, os traballos: "A muller no can
cioeiro galego" (1932), "Notas etnográ
ficas da terra de Lobeira. O liño e a !á" 
(1934), "As dornas do Porto do Son" 
(1934) , "A arte popular nos xugos da 
Galiza" (1935), "Notas etnográficas da 
parroquia de Borneiro" (1936), "As fes
tas populares do 3 de maio en Laza" (con 
Vicente Ri sco, 1936), etc. 
É mobilizado para a fronte no intre en 

que Ourense queda baixo o control do 
exército sublevado e da Falanxe e xa cae 
gravemente ferido en Vil lab1ino (León) 
o inmediato 12 de agos to de 1936. 
Regresa para a súa cidade e ó pouco é 
declarado inútil para o serv izo das 
armas. Durante o tempo de convalecen
cia organiza na casa un pequeno parla
doiro, ó que asisten, entre outros, Risco, 
Otero Pedrayo e Cuevi llas. Continúa 
colaborando, malia a eiva que !le deixa
rá para sempre a ferida; nesta época saen 
dous artigos en alemán, un sobre o freo 
do carro ("Die Bremse am galizischen 
Wagen", 1939) e outro verbo da vivenda 
na zona limiá ["Das Bauernhaus im unte
ren Limiabecken (Prov. Orense, Spa
nien)", 1943], así como outros en Revis
ta de Guimariies, Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Orense, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, Revista de Dialecto
logía y Tradiciones Populares, etc. 

Xaquín Lorenzo X ocas. 

AnxosG
Resaltado
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Antón Fraguas ponlle a X ocas a Insignia do Padroado Otero Pedrayo_ 

En 1937 noméano profesor interino de 
Xeografía e Historia do instituto de 
Ourense, no que continúa ata 1942, ano 
en que desiste de opositar a cátedras, logo 
de que o Xulgado Instrutor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de Ourense 
lle incoe un expediente polas súas activi
dades culturais e políticas anteriores ó 18 
de xullo de 1936, polo que será sanciona
do. Dedícase ó ensino privado, como pro
fesor, director e copropietario do colexio 
Cardeal Cisneros ata a xubilación en 
1980, ós 73 anos. Segundo os seus alum
nos, non se caracterizaba por esixente, 
senón por abrir vocacións e infundir 
amor polo saber, pero tamén é de subliñar 
que encargase traballos en galego sobre 
aspectos do lugar de procedencia do 
alumnado nunha época en que estaba 
proscrito no ensino. Grazas a varios des
tes estudos sábese como se desenvolvía o 
cultivo da pataca, do centeo e do viño, o 
labor dos oleiros, as cantigas populares, a 
vivenda, os muíños, etc. de parte da pro
vincia de Ourense. 
É nomeado membro do Comisión Pro

vincial de Monumentos Históricos e 
Artísticos de Ourense, forma parte do 
Grupo Marcelo Macías de colaboradores 
do museo provincial (constituído oficial
mente en 1942) e colabora co Instituto de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento de San
tiago de Compostela, só ou con outros 
compañeiros, como Florentino López 
Cuevillas, Xesús Ferro Couselo, Manuel 
Rubén García Álvarez e Fermín Bouza
Brey. Sobresae a publicación "El monu
mento protohistórico de Augas Santas y 
los ritos funerarios en los castros" (1948) 
e o libro Inscripciones romanas de Gali
cia. IV. Provincia de Orense, con Fermín 
Bouza-Brey e Álvaro d'Ors (1968). 

En 1951 ingresa como membro nume
rario da Real Academia Galega, acto que 
ten lugar en Celanova, versando o seu 

discurso "La casa gallega" sobre a viven
da tradicional, ó que responde Ramón 
Otero Pedrayo. Empeza a traballar na 
obra máis importante, para a que fai un 
detido labor de campo, á vez que recolle 
todo canto se levaba publicado, "Etno
grafía. Cultura material" , traballo que 
con·esponde ó segundo vol u me de Histo
ria de Caliza, dirixida por Ramón Otero 
Pedrayo (Bos Aires, 1962). Ademais dos 
textos, tamén son seus os debuxos (351 
figuras , dende con 1 só obxecto ata máis 
de 20) e as 163 fotografías. Constitúe 
unha síntese da cultura material non 
superada, coa descrición de tódolos labo
res agrícolas, gandeiros e mariñeiros, os 
oficios, a casa, as construcións comple
mentarias, o mobiliario, as ferramentas, 
os apeiros, etc., feita nunha época crucial 
en que xa se empezaban a senti-las trans
forma.~;ións e innovacións modernas. 

Non deixa de publicar ata o seu pasa
mento, destacando entre os artigos e 
libros posteriores: "As casas dos mortos" 
(1963), "O mazo, a trompa e a moa" 
(1963), "Vellas artes de pesca no río 
Miño" ( 1966), "Distribución dos xugos 
na Galiza" ( 1967), Cantigueiro popular 
da Limia Baixa (1973), "Vida espiritual" 
(no libro Galicia , 1982), Refraneiro 
galego (1983), Castro de Cameixa. 
Campañas 1944-46 (en colaboración 
con Cuevillas, 1986), etc. 

Xaquín Lorenzo, ademais de etnógrafo, 
sobresae como arqueólogo, historiador, 
estudoso da arte da alta idade media, 
etnolingüista, debuxante e fotógrafo. 
Como arqueólogo toma parte en varias 
escavacións dende novo: castro de Baro
ña (Porto do Son), Borneiro (Cabana de 
Bergantiños), Castromao (Celanova) , 
Cameixa (Boborás), Cabanca (Verín), 
etc. É o primeiro presidente do Padroado 
do Museo do Pobo Galego dende que se 
constitúe en 1976 ata o seu pasamento, 

institución á que lle legará a biblioteca, o 
arquivo persoal e parte do fotográfico. 
Ademais de membro numerario da Real 
Academia Galega, é correspondente da 
Real Academia da Historia (1953), socio 
correspondente da Asociación dos 
Arqueólogos Portugueses, Cruz da orde 
civil de Afonso X (1953), Premio Otero 
Pedrayo das catro deputacións provin
ciais (1982), filio predilecto da provincia 
de Ourense ( 1983), Medalla Castelao da 
Xunta de Galicia (1984), etc. Falece na 
súa casa de Facós o 18 de xullo de 1989. 
O 12 de xullo de 2003 a Real Academia 
Galega acorda dedicarlle o Día das 
Letras Galegas e a Xunta de Galicia 
declara 2004 Ano de Xaquín Lorenzo. 
(Ciodio González Pércz) 

LORENZO FERNÁNDEZ, Xurxo. 
Investigador e ilustrador que naceu en 
Ourense, o 11 de febreiro de 191 O. Pasou 
a súa infancia e adolescencia na súa cida
de natal e en Vigo, onde aprendeu a tocar 
con gran facilid ade diversos instrumen
tos musicais, ademais de mostrar espe
ciais aptitudes para o debuxo. Esta disci
plina cultivouna baixo a orientación de 
Luis Fernández Pérez, O X esta. Con pos
terioridade, comezou Arquitectura en 
Madrid, carreira que abandonou pola de 
Filosofía e Letras, que cursou en Santia
go e Zaragoza, localidade esta última na 
que morreu prematuramente, o 3 de abril 
de 1934. 

Dende moi cedo amosou unha signifi
cativa vocación galeguista, mundo no 
que entrou influído polo seu irmán 
Xaquín, así como unha considerable 
afección á literatura e a outras materias 
vinculadas con Galicia. Oeste xeito, rea
lizou numerosos traballos de historia, 
arte, arqueoloxía, heráldica, etnografía 
ou epigrafía galegas, tales como "A cris
tianización do castro de Monterrei" ou 
"Notas arqueológicas do cruceiro maríti-

Xurxo Lorenzo Fernández, investigador. 


