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Un libro de Eusebio Lorenzo Baleirón. 

Herdo da néboa (finalista do Premio 
Esquío en 1981 e segundo premio do 
certame Celso Em ilio Ferreiro en 1984) 
e Os ollas no camii'io (Premi o Celso 
E milio 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 rev ista Doma, da 
que fo i 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 Bale irón , 
gañaclo, e ntre outros, por Lupe Gómez. 

Como estudoso da literatura publicou 
en Grial distintos traballos sobre escrito
res galegos, como Aqu ili no Iglesia Alva
riño e Cunqueiro, ou portugueses, como 
N uno Júdice. (Xosé Ramón Fandiño Vciga e1 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 o ito estre las de ouro. (Eduardo 

Scijas Vázquez) 

LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín. 
Joaquín María Pe1fec to 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 patemo. 
Cursa o bacharelato no instituto da súa 
cidade e ós 16 anos matricúlase como 
alumno libre na Facul tade 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, 
as í 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
lla 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. 

Relaciónase dende moi novo cos círcu
los intelectuais ourensáns e, en particular, 
cos dirixentes de Nós , Vicente Risco, 
Florentino López Cuev illas e Ramón 
Otero Pedrayo, participando xunto a eles 
en tarefas cultu rais e políticas como 
membro da Mocedade Galeguista , que 
pasa a denominarse lrmandade Galegu is
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 co labora na revista Nós , que 
dirixe Vicente Risco. En 1930 edita o 
primeiro libro, feíto en colaboración con 
Florentino López Cuevillas, Vila de Cal
vos de Randín. Notas etnográficas e fol 
klóricas, sobre aterra do avó paterno. 

Matricúlase en 193 1 xunto con seu 
i.rn1án na Facultade de Filosofía e Letras 
compostelá e residen na praza de San 
Miguel dos Agros. Compaxina cos es tu
dos o labor no SEG (en 1932 Xesús 
Carro García e el son nomeados directo
res do museo etnográfico) e toma parte 
activa nas reivindicacións a p rol da cul
tura galega e pola mellara e galeguiza
ción da universidade como membro des
tacado da FUE (Federación Un iversitaria 
Escolar), na que tamén milita Francisco 
Fernández del Riego. Ante a persecución 
por parte de varios profesores antigale
guistas, os dous irmáns vense obrigaclos 
a deixar Compostela e matricúlanse na 
Universidade de Zaragoza; nesta cidade 
fa lece Xurxo ó pouco de chegar. Xaquín 
licénciase en Filosofía e Letras (sección 
de Histori a) en 1934. 

No SEG relaciónase coa maioría dos 
intelectuais galegos (Castelao, Filgueira 
Val verde, Bouza-Brey, Fraguas Fraguas, 
Carballo Calero, etc.) , así como con 
varios estranxeiros, especialmente co 
portugués J .R. Santos Júnior - co que 
manterá es treita am izade ata o pasamen
to- e co dia lectólogo alemán F ritz Krü-
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ger. En 1934 publica o primeiro artigo 
fóra de Ga licia , "O tardo (notas de mito
loxía popul ar galega)", á vez que colabo
ra en Nós e en Arquivos do Seminario de 
Estudos Ga legos. Cando xa empezara a 
GueiTa Civil, sae en Ourense o libro 
Parroquia de Ve/le , feíto con Florentino 
López Cuevillas e Vicente Fernández 
Hermida. A esta época pertencen, e ntre 
outros , os trabal! os: "A m uller 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 popu lar nos xugos da 
Galiza" (1935) , "Notas etnográfi cas da 
parroquia de Borneiro" (1936), "As fes
tas populares do 3 de maio e n Laza" (con 
Vicente Ri sco, 1936), etc. 

É mobili zado para a fronte no intre en 
que Ourense queda baixo o contro l do 
exército sublevado e da Falanxe e xa cae 
gravemente ferido en Vi ll ablino (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 organi za na casa un pequeno parla
doiro, ó que as isten, entre outros, Ri sco, 
Otero Pedrayo e C uevillas. 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 gali zischen 
Wagen", 1939) e outro verbo da vivenda 
na zona Ji mi á ["Das Bauernhaus im unte
ren Limiabecken (Prov. Orense, Spa~ 

nien)", 1943], así como outros en Revis
ta de Guimaraes, Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Orense, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, Revista de Dialecto
logía y Tradiciones Populares , etc. 

Xaq uín Lorenzo X ocas. 
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Antón Fraguas ponlle a Xocas 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 viña, 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 Ferrnín Bouza
Brey. Sobresae a publicación "El monu
mento protohistórico de Augas Santas y 
los ritos funerarios en Jos castros" ( 1948) 
e o libro Inscripciones romanas de Gali
cia. IV. Provincia de Orense, con Ferrnín 
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 
corresponde ó segundo volume de Histo
ria de Galiza, dirixida por Ramón Otero 
Pedrayo (Bos Aires, 1962). Ademais dos 
textos, tamén son seus os debuxos (351 
figuras , dende con l 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
formacións 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), Bomeiro (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 arde 
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 Oonzález Pérez) 

LORENZO FERNÁNDEZ, Xurxo. 
Investigador e ilustrador que naceu en 
Ourense, o 11 de febreiro de 1910. Pasou 
a súa infancia e adolescencia na súa cida
de natal e en Vigo, onde aprenden a tocar 
con gran facilidade diversos instrumen
tos musicais, ademais de mostrar espe
ciais aptitudes para o debuxo. Esta disci
plina cultivouna baixo a orientación de 
Luis Femández Pérez, O Xesta. 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. Deste 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. 
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mo de Ultreya". Boa parte destes estudos 
recolleuna en diferentes documentos para 
futuras investigacións, así como en dis
tintas revistas, sobre todo en Nós e, en 
menor medida, en Arquivos do Seminario 
de Estudos Galegos ou en Logos. Algu
nhas destas publicacións, editadas entre 
1928 e 1933, fíxoas en colaboración con 
Florentino López Cuevillas, Xaquín 
Lorenzo Femández ou Luciano Fariña. 
Como debuxante ilustrou varios libros, 
entre os que salientan O señor feudal e 
Xogador de parca, volumes que sacou á 
luz Nós. Outros traballos aínda permane
cen inéditOS. (Antón Fraguas Fraguas er al.) 

LORENZO GONZÁLEZ, Cándido. 
Eclesiástico orixinario de Laroá, parro
quia ourensá de Xinzo de Limia na que 
naceu o 23 de setembro de 1925. Des
pois de ingresar na Mercé de Sarria e de 
realiza-los seus votos simples (1947), 
trasladouse ó mosteiro de Poio, onde 
cursou Filosofía e Teoloxía, profesou 
solemnemente como frade mercedario e 
finalizou os seus estudos relixiosos. En 
1945 ordenouse sacerdote e xa ó ano 
seguinte destinárono ó Brasil, á comuni
dade de Ramos (O Río de Xaneiro) . 
Dende entón non abandonou o seu país 
de adopción, de xeito que en 1960 exer
ceu como párroco de Santa María de 
Pavuna, en 1966 responsabilizouse da 
igrexa de Nosa Señora das Mercés de 
Ramos e logo converteuse en vigairo 
provincial dos mercedarios brasileiros. 
En 1969 Paulo VI designouno hispo titu
lar de Scardona e prelado de Sao Raí
mundo Nonato (Piauí), cargo que ocu
pou dende 1970 ata xullo de 2002, cando 
Xoán Paulo Il aceptou a súa renuncia por 
razÓnS de idade. (Lois Vázquez Femández) 

LORENZO LÓPEZ, Alfredo. Escritor 
e relixioso que naceu en Lugo, en 1873. 
Cursou a carreira eclesiástica na súa 
cidade natal, onde se ordenou sacerdote 
en 1896. Xa licenciado en Dereito Civil 
e Canónico, exerceu, na provincia lucen
se, como ecónomo de Portomarín, bene
ficiado e logo cóengo da catedral o u pro
fesor do seminario conciliar. Con todo, o 
seu dinamismo apostólico non lle impe
diu dedicarse á súa vez a actividades de 
tipo literario e artístico. De certo, foi fun
dador e director do Museo Diocesano, 
integrante e conservador da Comisión 
Provincial de Monumentos, membro da 
Xunta do Museo Provincial e da Xunta 
Diocesana de Arte Sacra ou correspon
dente da Real Academia de Belas Artes 
de San Fernando dende 1919. 

Ó falecer, o 10 de maio de 1943, deixou 
varias publicacións, tales como os dis
cursos académicos "La guerra" (1914), 
"El Museo Arqueológico Diocesano" 
(1927) e "La escuela anarquista" (impre
so nas páxinas de Boletín Oficial del 
Obispado de Lugo) ou as obras Mi viaje 
a Roma. Impresiones (1925) e San Tar
sicio (1926). [Nicanor Rielo Carballo] 

• El museo Hraueológlco Diocesf!!l~ 

DISCURSO 
LEllJO EN 1..4 API:KTUKA OFL CURSO 

ACAUÉ~IICO IJE 19Z7 A 19Z8 

¡(MiftftKIO COftCillftl Ol mo 
D. 1\llredo Lorenzo y López 

Llt~,·•~•rt-l • r....,... ,, ., ,, L , , . ._....,,. .•. nc-.(:ho'"'', 
lobru• • 1•• ~>IICllo.•li'IJ.O.,.. 1 1 ¡.. 1 1' IL.Uooo,ooA 

0..'4nu'"'h'"'' 1111 ._~,IO'rt>' h• .. ·~\u¡• .. <.J• u ...,,.,. 
,.,.,_.,. ,\o J.oot.Jor,_. ,.,...,. .... toiun< •••~ 

Ruo ,,,.,,,._,.,. r>rll<O+.u \ •n• w. o.-rl.2•..to•""• 
,.,.,u, or~ •''"'"''"'>t r·.,,.lltC"UI I•C 

J.lo· ~ ... ltJI"IO ... ~~-· n\.' 

. --... - '-" uc•- ·--

, .... ..-.---· l ... \I'O Z OC ~ vti:IUU~O 

Un discurso de Alfredo Lorenzo López. 

LORENZO Y RODRÍGUEZ, Tirso. 
Peóodista e escritor oriúndo de Tui (Pon
tevedra), onde naceu, o 15 de febreiro de 
1877, e estudou a carreira sacerdotal ata 
1893, cando a interrompeu definitiva
mente. Pouco despois emigrou á Arxenti
na, país no que iniciou a súa traxectoóa 
xomalística e fundo u o diario El Heraldo, 
na localidade bonaerense de Lincoln. 
Deseguido pasou a colaborar na prensa 
peóódica de Bos Aires, especialmente en 
La Nación, Caras y Caretas, El Hogar, 
El Eco de Galicia ou Mundo Argentino, 
medio no que sobresaíu como crítico lite
rario. Ademais da edición destes traballos 
e dun gran número de conferencias e arti
gos, foi autor dos libros Antología de 
motivos poéticos (1928), El celibato del 
doctor Adonis (1932) ou Nuevos horizon
tes del idioma (1936), entre outros. 

Presidente da primeira Casa de Galicia, 
ó estala-la contenda civil española incor
porouse á causa republicana, responsabi
lizándose do Centro Republicano Espa
ñol, do Ateneo Pi y Margall e da direc
ción de España Republicana . Neste 
periódico tamén se ocupou de redacta-la 
sección fixa "Fuego graneado", dende a 
que se destacou como un dos maiores 
defensores da democracia española na 
capital arxentina, onde faleceu o 12 de 
xullo de 1943. 

LORENZO TORRES, Francisco Ja
vier. Actor coñecido popularmente como 
Francis Lorenzo, que naceu, o 24 de 
setembro de 1960, en Pontevedra. Diplo
mado en Maxisterio e licenciado en Psi
coloxía pola Universidade de Santiago de 
Compostela, realizou múltiples cursos de 
interpretación, voz, expresión corporal, 
cine e televisión, produción e dirección. 
Comezou a súa actividade como intérpre
te no Centro Dramático Galego baixo a 
supervisión de Antonio Simón, coa obra 
Caderno de bitácora, de Francisco 
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Taxes . En 1985 trasladouse a Madrid 
para continua-la súa formación no Teatro 
da Zarzuela á vez que participou en 
varias montaxes do Centro Dramático 
Nacional, dirixidas por Lluis Pascual. 

A partir de 1990 incorporouse á peque
na pantalla con papeis en series televisi
vas que lle deron certa sona, tales como 
Médico de familia, Compañeros ou Mis 
adorables vecinos, e traballando como 
presentador de varios programas. Tamén 
no mesmo ano principiou a súa carreira 
cinematográfica como actor con Merlín, 
faceta na que traballou ás ordes de 
Vicente Aranda, José Luis Cuerda, 
Gutiérrez Aragón, Icíar Bollaín ou Jaime 
Chávarri, entre outros. Destacan da súa 
filmografía Un paraguas para tres 
(1991), Un café de ollas verdes (1992), 
Tocando fondo (1993), Los amigos del 
muerto (1994), El rey del río (1994), La 
pasión turca (1994), Antártida (1995), 
Nadie hablará de nosotras cuando haya
mos muerto (1995), Gran slalom (1995), 
Sabor latino (1996), Black (1998), El 
florido pensil (2002), El año del diluvio 
(2004), etc. 

LORENZO TORRES, José Manuel. 
Nado na cidade de Pontevedra, o 29 de 
maio de 1959, destacouse como profesio
nal no campo enerxético, do cine e da 
televisión. Nestes eidos cursou Enxeñería 
Superior Industrial na EscoJa Técnica 
Superior de Enxeñeiros Industriais de 
Madrid, realizou un máster en Deseño e 
Implantación de Centrais Nucleares na 
Escota Técnica Superior de Enxeñería do 
Instituto Católico de Artes e Industrias 
(ICAI) e outro en Mercadotecnia Televi
siva na Universidade de San Diego (Cali
fornia), ademais de formarse en dirección 
de teatro e cine na Escola Superior de 
Artes e Espectáculos TAl. Así mesmo, 

EL DOCTOR HIPOUTO IRJGOYEN 
Y EL IDEAL HISPANOAMERICANISTA 

po• TIRSO LORENZO 

E DITADO EN HOMENAJE AL EMINENTE CIUDADANO 

APIQE.NTINO, CREADOR DE L " DIA DE LA RAZA .. , 

POR EL " COM ITE HISPANO ARGENTINO" 

QUE PROPICIO SU CANOIDATURA 
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Un libro de Tirso Lorenzo y Rodríguez. 


