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Xosé Lois Vázquez & Nicole Carpentier, S.C.

xoante proxecto chamado RAIGAME. Publicamos naquel primeiro número unha editorial titulada “IN MEMORIAM”, que
mesmo parece fora escrita para este número especial adicada a D. Xaquín Lorenzo. Reproducimos aquí a totalidade
daquela editorial pola súa plena vixencia e actualidade.

Con motivo do décimo aniversario do pasamento de D.
Xaquín Lorenzo Fernández, queremos adicarlle este número
especial á súa vida, á súa obra e á súa personalidade.
No mes de Maio de 1995 saía á rúa o número 0 deste apai-

5

~

Xaquín Lorenzo na súa biblioteca de Facós. 1967.

XOSÉ LINO VÁZQUEZ-MONXARDÍN BLANCO

tral e da autonómica e desde os anos
sesenta participou na organización de

Ourense, 1933

diversas iniciativas culturais galegas.
Presidente da Agrupación Cultural

Estudiou en Cisneros onde entrou en

Auriense a mediados dos setenta, mem-

contacto con Xocas que era xa amigo

bro do colectivo Escola Aberta e da

de seu pai desde os tempos do gale-

Fundación Otero Pedrayo, é na actuali-

guismo dos anos vinte e trinta. Fixo os

dade membro da Fundación do Pedrón

estudios de Axudante de Montes en

de Ouro e da xunta rectora do Museo

Madrid, foi funcionario da Facenda cen-

do Pobo Galego.

X A Q U Í N

L O R E N Z O

Xocas
na lembranza
Xosé Lino Vázquez-Monxardín Blanco

C

on motivo da publicac i ó n d e s t e n ú m e ro
homenaxe da revista

“Raigame” a Xoaquín Lorenzo
Fernández no décimo aniversario

do seu pasamento, pídenme que
escriba unhas cuartillas sobre a
súa faceta máis humana.
Para achegármonos a ela faremos
un percorrido por algunhas datas
claves na vida deste etnógrafo
ourensán, épigono daquel grupo
anovador da cultura galega nos
anos vinte que foi “Nós”, e personaxe xeneroso que actuou de
ponte activa entre as vellas xeracións da preguerra e a Galicia
que rexurdía por volta dos anos

Na Romaría
do Viso.

sesenta e setenta.
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pero nunca de exercicio, foi un

xogaba polas aforas da cidade,

debuxante de calidade, xornalis-

na “carretera” –hoxe Rúa do Pro-

ta ocasional, e impulsor activo de

greso– ou chegaba, por exem-

Nace Xoaquín Lorenzo Fernán-

sociedades obreiras. Desde o seu

plo, ó forno que existía onde

dez o 26 de xuño de 1907 na rúa

nacemento e o do seu irmán Xur-

hoxe está a Torre de Ourense e

da Paz, xusto fronte por fronte do

xo en 1910, o pai dedicouse por

onde perdeu as falanxes dos

edificio onde vivían uns mozos

enteiro á educación e prepara-

dedos anular e corazón da man

de 23 e 19 anos chamados Vicen-

ción dos fillos, como sempre gus-

dereita, cando os meteu no

te Risco e Ramón Otero Pedrayo.

taba de lembrar o “Xocas”.

m e d i o d u n h a e n gra n a x e d a
panadería. Bromeaba ás veces,

Vive desde pequeno de a cabalo
entre Ourense e as súas terras de

Foi un neno normal e rebuldei-

dicindo que o perfil do novo edi-

procedencia familiar de Lobeira.

ro nunha cidade ben distinta á

ficio da Torre se correspondía co

Seu pai, avogado de estudios

de hoxe. Desde a Rúa da Paz,

oco baldeiro dos seus dedos
inexistentes.
Otero Pedrayo –de quen recibiu
clases no Instituto que leva o seu
nome–, Florentino Cuevillas
–quen orientou os seus primeiros traballos e mesmo o animou
a dedicarse fundamentalmente á
etnografía– e Vicente Risco, foron
os seus mestres declarados. Entre
eles sempre se gardaron un
inmenso respecto –sempre se
trataron todos de vostede– a
pesar das súas diferencias vitais.
Pero lembremos que cando aparece a revista “Nós”, el conta só
con trece anos, polo que non se
pode considerar membro desa
xeración, aínda que si, o que non
é menos importante, o seu colaborador, herdeiro e épígono máis
directo.

No Pazo de Trasalba con Antonio
Fraguas e Xosé Lino Vázquez-Monjardín entre outros.
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En 1923 morre seu pai e en 1934

dou para toda a vida con moles-

seu irmán Xurxo,co que tiña unha

tias recorrentes. Pese a ser caba-

absoluta comuñón de ideas, polo

llero mutilado, en xullo de 1941

que desde a idade de 27 anos a súa

(BOE do 6 de xuño de 1941)

estrictamente cultural, centrán-

familia directa queda reducida a el

incóanlle un expediente de res-

dose na axuda que podía prestar

e á súa nai Dona Xoaquina.

ponsabilidades políticas (99/41)

á xente máis nova que se ache-

en compaña dos seus amigos e

gaba ó tema.

Desde que conta vinte anos de

mestres Otero, Cuevillas, Trasan-

idade, comeza a publicar os seus

cos, Leuter e meu pai, entre

Desde 1943 empeza a miña rela-

estudios etnográficos, arqueoló-

outros, e do que saíron cunhas

ción persoal con el, no Colexio

xicos e históricos, centrados fun-

condenas bastante leves –mul-

Cardeal Cisneros onde exercía de

damentalmente ó redor do tema

tas–, que, ó dicir de Xocas, algúns

profesor e onde o seu talante e a

dos aparellos agrícolas como o

deles nunca chegaron a pagar.

súa formación humana deixou

carro e o xugo, por exemplo, e é

unha grande impronta nos centos

admitido en sociedades tales

Ante a parálise de calquera posi-

de alumnos que pasaron polas

como o Seminario de Estudios

bilidade de actuación política,

súas aulas.A súa charla sempre for-

Galegos, do que será un impulsor

como o resto do grupo ourensán

mativa, máis alá da propia materia

destacado.A súa vida céntrase no

e en xeral do galeguismo da pre-

escolar, encontraba sempre oco

coidado da nai, na lembranza do

guerra, reprégase na actividade

para as referencias a Galicia e para

irmán Xurxo e nos traballos de
artellamento cultural de Galicia.
En maio de 1930 é nomeado
“segredario terceiro” da Irmandade Galeguista en compaña de
Otero Pedrayo, Vicente Risco,
Cuevillas e o seu irmán Xurxo
entre outros; aínda así, tanto por
idade como polas circunstancias
que lle tocou vivir,a súa adicación
ó mundo político foi ben escasa.
Na Guerra Civil combate do lado
que lle cadra –o nacional– e o
seu desacordo condúceo, como
gustaba de lembrar, disparándolle ós niños de procesionaria dos
piñeiros casteláns, en vez de ós
inimigos dos que nel mandaban.

En Campañó
durante unha
reunión do
“Pedrón de
Ouro”.

Aínda así -ou tal vez por eso- é
ferido gravemente no ombreiro
esquerdo, a resultas do cal, que-
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Couselo e a súa familia, vaille permitir seguir gozando do calor
humano para continuar co trabacumprir o seu afán de espalla-

llo polas cousas que sentía.

mento da cultura humanística.
Á b re n s e a d e m a i s n o t e m p o
Nestes anos finais dos corenta e

novas posibilidades. En 1965 for-

cincuenta traballa incansable-

ma parte do Patronato Pedrón

mente na que ha ser unha das

de Ouro, realmente o primeiro

súas obras máis sobranceiras, o

galardón que se outorga en Gali-

tomo de “Etnografía, cultura

cia a xente distinguida polo seu

material” do proxecto editorial

traballo no eido cultural. Cando o

“Historia de Galicia” que baixo

seu pasamento, hai dez anos, era

a dirección teórica de Ramón

o Presidente de Honra de dita

Otero Pedrayo, acabarían editan-

Fundación.

Na súa casa de Facós.

punto de encontro de sensibili-

do en Bos Aires os mecenas da
En 1967, e xunto con outros vete-

dades galeguistas vellas e novas

ranos como Xesús Ferro Couselo,

nos anos seguintes. O seu perma-

En 1963 comeza unha nova fase

Xesús Taboada Chivite, Leuter

nente e desinteresado compromi-

na súa vida: morre súa nai e que-

González, Bieito Fernández, parti-

so de colaboración e axuda cos

da só.Agora o arrimo dos amigos,

cipa na fundación da Agrupación

que empezaban, encontrou alí un

fundamentalmente Xesús Ferro

Cultural Auriense, verdadeiro

bo cauce de desenvolvemento.

emigración galega.

Durante unha ofrenda floral a Risco no Cimiterio de Allariz.
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Co fotógrafo
ourensano
Pacheco.

desta última desgracia, pon fin a
unha das súas afeccións máis persoais: desfaise da grande colección de selos que viña atesourando desde había décadas para
deixarlle en herdanza.
Sen embargo, a Galicia que rexorde comeza a darlle alegrías.
En 1968 consegue coa colabora-

Mediados os setenta mórrenlle

En 1976 fúndase o Museo do

ción de moitos dos xa menciona-

persoas moi achegadas. En 1975

Pobo Galego, como punto de

dos, a organización regular dunha

o seu amigo Xesús Ferro Couse-

encontro de vellos e novos antro-

misa en galego -“a misa dos gale-

lo; en 1976 o seu mestre, e por

pólogos e o seu labor empeza a

guistas”- que se celebraba o

sempre chorado, Ramón Otero

ser estimado na súa xusta medi-

domingo ás nove da mañá na

Pedrayo; ó ano seguinte, Leuter

da. Ocupa desde os incios o pos-

capela do Santo Cristo da Cate-

González e o seu afillado Xesús

to de Presidente do Patronato e

dral de Ourense. Ó rematar a

María Ferro. Como consecuencia

ve medrar durante os trece anos

misa, formábase unha animada
tertulia no cafe “Miño” ou en “El
Cortijo”,onde os presentes facían
xirar as súas conversas ó redor
dos temas de actualidade cultural
e se ilusionaban cos avances que
agromaban no rexurdir da cultura galega daqueles momentos.

Coa viuva e familiares de
Ferro Couselo.
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Coa viuva
e familiares
de Ferro Couselo.

que lle restan de vida
unha idea vellamente agarimada por el desde os
tempos do Seminario de
Estudios Galegos. Dirixe
ó Museo do Pobo Galego
doazóns tales como os valiosos

seus sinais de identidade. En 1983

eles un grande respecto e goza-

facsímiles das “Cantigas de Santa

é nomeado “Fillo Predilecto da

ron dunha amizade máis ou

María” ou do “Libro do Xadrez”

Provincia” e en 1984 a nacente

menos intensa, por riba de que

de Afonso X, e mesmo o conxun-

Xunta de Galicia outórgalle, como

tivesen as súas diferencias.Vicen-

to da súa biblioteca e outros fon-

non podía ser doutro xeito, a

te Risco, recoñecía en “Xocas”alá

dos, entre os que se encontran as

medalla Castelao na súa primeira

por 1962 que: “Es amigo de

maquetas de madeira de diversos

edición.A medalla legouma a min

todos, discutidor de todo, orga-

aparellos agrícolas, outra das súas

e eu consérvoa como unha xoia

nizador de todo”. Indubidable-

afeccións máis personais.

polo valor testemuñal de lem-

mente, coñecíao ben.

branza do esforzo dos homes de
En 1981 regálalle tódalas súas fin-

“Nós” e dos seus colaboradores.

Agora, ós dez anos da morte de
Xocas, vémolo desde esta curta

cas de Facós ós seus aparceiros.
Posteriormente vende a súa parte

Estas datas sinaladas, entre outras

distancia como un dos “bos e

no Colexio Cardeal Cisneros, ven-

que podiamos escoller, coido que

xenerosos” e como unha persoa

da que polas súas condicións lle

son fitos importantes na vida des-

fondamente humilde, reservada,

produce unha grande amargura

te gran traballador e último epí-

agradecida e emotiva.Nunca dicía

meses antes do seu pasamento.

gono do grupo xeneracional

“isto é así” senón “Eu coido que

ourensán coñecido polo nome

debe ser así”. Dos seus asuntos

Chégalle a época dos honores. A

da revista “Nós”e que nos deixou

persoais, endexamais falaba. Lem-

Galicia autonómica e democrática

fisicamente o día 18 de xullo de

braba continuamente ós seus

agradece con homenaxes e reco-

1989.

“mestres” e só coa lembranza,
emocionábase. Ademais era un

ñecementos públicos a contribución de moitos intelectuais no

Aquel grupo de amigos galeguis-

estoico absoluto:tiña domeadas as

mantemento dos valores culturais

tas de antes, durante e despois da

súas necesidades materiais e físi-

tradicionais e na formación dos

guerra, sempre se gardaron entre

cas ata case facelas desaparecer.Se

12
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En Facós coa filla e a neta
de Ferro Couselo.

Na súa casa de Facós.

tocaba comer, comía como o que
máis, senón, pasaba absolutamente.
Como “bo”dicir que nunca falaba mal
de ninguén,aínda que un soubese que
lle tiñan feito malas pasadas. Como
“xeneroso”non fai falta máis que reparar nas súas doazóns de fincas, de
materiais ó Museo do Pobo, en que
non reclamou as débedas... Non era,
ben seguro, nada bo administrador
dos seus bens. Xeneroso foi sempre
tamén con tódolos estudiosos da cultura galega: ós vellos, novos ou novísimos, que se achegaban a el, facilitáballes materiais, axuda e orientación.
Cando moitas persoas teimen no
amor, dedicación e xenerosidade que
el lle profesou á Terra que o viu
nacer, Galicia será máis culta e feliz.
Velaquí un bo exemplo a seguir.
Ourense, 12 /10/1999
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Galiza, dirixida por D. Pedro de Lla-

de Santo Estevo”, celebrado en Agos-

Ourense, 1954

no e celebrada no Museo do Pobo

to de 1996 no Mosteiro de Santo

Galego.

Estevo –Ourense– e patrocinada pola

Técnico especialista en delineación.

2.- Exposición en Xuño de 1987 na

Excma. Deputación Provincial de

Participación no 1º Congreso Euro-

Sala de Exposicións de Caixa Ouren-

Ourense.

peo do Hórreo en Santiago de Com-

se, patrocinada pola Excma. Deputa-

5.- Exposición durante as Festas de

postela, Outubro, 1985. Exposicións

ción Provincial de Ourense.

Esgos 1997, Ourense, en agosto de

de maquetas e fotos de hórreos:

3.- Exposición en Outubro de 1987

1997 na sala de usos múltiples (Cen-

1.- Colaboración con maquetas pro-

no Aula de Cultura Banco Bilbao, en

tro de Saude de Esgos).

pias na Exposición:“As contruccións

Vigo, patrocinada pola “Asociación

6.- Exposición permanente de 14

Adxetivas na Arquitectura Rural”,

de amigos de los pazos”.

maquetas de hórreos no Pazo de Vila-

Outubro 1985. Organizada polo

4.- Exposición dentro das actividades

marín, propiedade da Excma. Depu-

Colexio Oficial de Arquitectos de

paralelas do Festival Folk “Domingos

tación Provincial de Ourense.
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Xaquín Lorenzo “Xocas”
O mestre.“O Amigo”
Xosé Arturo Fernández Araujo

Foron moitos os ourensáns que

todos aqueles alumnos proceden-

realizaron os seus estudios no

tes de outros centros, sobre todo

Colexio Cardenal Cisneros e

rexidos por comunidades relixio-

posiblemente so coñeceron a

sas, que ben sexa por motivos

oñecín a don Xaquín

don Xaquín como un home

académicos (fracaso escolar) ou

no ano 1969 cando rea-

serio, de aspecto autoritario que

por motivos de mala conducta,

lizaba os estudios de

ocultaba a súa faciana con uns

eran rexeitados por estes centros.

Bacharelato no Colexio Cardenal

anteollos escuros e que trataba a

En Cisneros, que contaba con un

Cisneros no que el desempeñaba

todo o mundo de vostede.

gran equipo de profesores, eran

Almanaque do Colexio
Cisneros do ano 1972.

C

dúas funcións. Estas dúas fun-

admitidos e dábaselles unha nova

cións eran de profesor e á vez

Temos que ter en conta as carac-

oportunidade de seguir os seus

director do centro, e esto é moi

terísticas do centro no que el era

estudios.Debido ás características

importante pois este segundo

o máximo responsable, pois o

de algúns destes alumnos o direc-

cargo, pola súa responsabilidade

Colexio Cardenal Cisneros reali-

tor tiña que adoitar a imaxe que

pode distorsionar a idea da súa

zaba unha gran labor social ó

describín anteriormente para

personalidade.

admitir nas súas instalacións a

poder poñer un pouco de orde.

15
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que o vin máis enfadado,debido ás

persoa que mellor podería califi-

consecuencias que podería ter o

calo dado o seu coñecemento

feito.A primeira reacción do direc-

sobre esta materia. A opinión foi

Eu, concretamente, que procedía

tor foi de expulsar o alumno ata

moi favorable e brindouse a axu-

da Universidade Laboral de Zamo-

nova orde. Ante a posterior peti-

darme en todo o posible.

ra, que estaba rexida por unha

ción de disculpas por parte do

comunidade salesiana e con un

alumno, foi admitido novamente,

Desde este momento ata o final

sistema disciplinario casi militar,

48 horas despois.

da súa vida, visitábao con certa
frecuencia no seu domicilio da

puiden apreciar as diferencias
Ao concluír os estudios en Cis-

Rúa da Paz, sobre todo os sábados

neros, un grupo de sete ex-alum-

pola mañá. Soíamos estar falando

Como anécdotas sobre o com-

nos do centro decidimos visitar o

unha ou dúas horas. No inverno,

portamento dos alumnos vou a

Museo Arqueolóxico, tal vez

D. Xaquín adoitaba estar ao carón

relatar dúas das moitas que suce-

motivados polo interese que des-

dunha estufa de butano e con bata

deron durante a miña estancia no

pertaron en nós aquelas clases de

de casa para tornar o frío.

centro.Para valorar estas anécdo-

historia que nos daba D. Xaquín,

tas tamén temos que sinalar que

nas que nos falaba dos castros e

Moitas veces cando chegaba, xa

sucederon no ano 1969 ou 1970,

principalmete das excavacións

tiña preparado o material que ía

en plena dictadura.

realizadas en Castromao. Despois

atopando pola semana. Este

desta visita decidimos realizar

material que me facilitaba con-

A primeira foi que durante a sema-

labores de guías, abrindo incluso

sistía en fotos, negativos, artigos

na de entroido se realizaban vota-

o Museo os Domingos pola mañá

de xornais e revistas, publica-

cións democráticas na Praza das

para que a xente que traballaba

cións pequenas e libros da déca-

Mercedes onde se decidía se se

puidese velo con máis facilidade.

da dos cincuenta ou sesenta e ao

asistía ou non ás clases durante

Nesta época estaba de director

estar esgotados facía copias e

dous ou tres días ata que remata-

do Museo D. Xesús Ferro Couse-

logo devolvíallos.A maioría deste

ba o MERCORES DE CINSA. O

lo e tamén ía moito por alí D.

material era sobre o tema dos

Xoves voltabamos a clases e todo

Xaquín.Aquí escomenza a segun-

hórreos, aínda que tamén había

discurría con normalidade outra

da etapa da miña relación con el.

de outros temas.Algúns eran edi-

entre un centro e o outro.

cións en portugués editadas pola

vez.
Despois de sete ou oito anos sen

Universidade de Porto.

A segunda anéctoda é, que en cer-

ter relación con D. Xaquín, inícia-

ta ocasión un compañeiro de cla-

se no ano 1980 a terceira etapa,

No ano 1985 celebrouse en San-

ses despois de faltar a calefacción

debido a unha nova actividade

tiago o “I Congreso Europeo do

durante dous ou tres días en ple-

que eu realizaba no tempo de

hórreo na arquitectura rural”, e

no mes de Decembro, decidíu

lecer. Esta actividade consiste en

paralelamente o Colexio de

prenderlle lume a unhas follas de

recoller datos de diferentes tipo-

Arquitectos de Galiza realizou

xornais dentro da aula para así ele-

loxías de hórreos e reproducilos

unha exposición sobre arquitec-

var un pouco a temperatura. Des-

posteriormente a escala con mate-

tura popular no Museo do Pobo

cuberto o feito por un vixiante,foi

riais orixinais. Debido ás caracte-

Galego, dirixida por D. Pedro del

posto en coñecemento de D.

rísticas desta actividade, ocurríu-

Llano, con material gráfico da súa

Xaquín como director.Ese foi o día

seme amosarlle o meu traballo á

propiedade e cinco maquetas de
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Por este motivo fixen dúas via-

a Coral Polifónica de Betanzos

xes a Santiago no meu coche nos

interpretando entre outros temas

que me acompañou D. Xaquín. O

o Himno Galego, nese momento

primeiro co gallo da exposición

D. Xaquín emocionouse moito e

Nesta terceira etapa fun coñe-

e o segundo para asistir ao “Con-

ao rematar comentou que estaba

cendo a verdadeira personalida-

greso do hórreo”, no que D.

moi ledo vivindo os anos que lle

de de D. Xaquín e dinme conta

Xaquín deu a lección inaugural e

deron de propina nesta vida.

que nada tiña que ver con aque-

eu presentei unha comunica-

la idea que tiñamos cando eraCando voltamos para Ourense

mos alumnos do Colexio Carde-

eran perto das doce da noite e ao

n a l C i s ne ro s, po i s o m e stre

O primeiro día da celebración do

pasar pola vila de Bandeira as

demostrou que non só era eso

“Congreso do hórreo” a Deputa-

rúas estaban completamente

senón tamén un bon amigo.

ción da Coruña ofreceunos aos

solitarias, entón dixo en tono

participantes unha cea no Pazo

humorístico “...é unha boa hora

As viaxes foron eran amenas.

de Mariñán e antes da cea actuou

para roubar un banco”.

Polo camiño D. Xaquín lembraba

ción.

Tal vez sexa este un dos últimos actos oficiais nos que estivo presente.
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O recurso de publicar en Portugal
era unha solución para facelo en
galego noutros tempos.

L O R E N Z O

medios materiais eran como

copias de tipos de carros, rodas e

hoxe en que todas as estradas

eixos numerados e coa corres-

están pavimentadas e dispoñe-

pondente relación da proceden-

mos de medio de transporte pri-

cia de cada un, por si me eran de

vado que nos permite ir a onde

utilidade para a realización de

se desexa con máis facilidade.

maquetas de distintos tipos de
carros. O traballo é interesantísi-

Outra dificultade que tiña, sobre

mo para contribuír á difusión

todo ao final da súa vida, era a fal-

desta parte da nosa cultura. Por

ta da vista e os problemas físicos

outra banda, tamén penso que a

no brazo, que non lle permitían

súa ilusión era velo publicado

movelo con toda a liberdade que

algún día; un sobre non é o

el desexaría. Un día fun a visitalo

mellor sitio para estar gardado

a Facós en Lobeira, onde tiña a

este gran traballo, e por iso prá-

súa casa e pasaba o verán. Cando

ceme dar a coñecer integramen-

cheguei eran as cinco e media da

te esta pequena obra de investi-

tarde aproximadamente, e D.

gación como colaboración a esta

Xaquín estaba no seu taller pre-

homenaxe.

parando unha roda de carro a
os tempos nos que percorreu

escala. Esto sucedeu tres anos

eaqueles lugares formando parte

antes de morrer. A roda está no

dun equipo ao frente do que esta-

Museo do Pobo Galego.

ba D.Vicente Risco.A misión deste grupo era recoller datos que

Vendo esto, eu dinme conta de

logo foron utilizados na Historia

que a mellor ferramenta para rea-

de Galiza que se editou na Arxen-

lizar o que un se propón é a for-

tina. Para facer o seu traballo des-

za de vontade.

prazábanse dende Ourense en
autocar e logo percorrían a zona

Tamén temos que destacar con

a pé.

relacción á súa obra, a variedade
de temas que tratrou con máis ou

Á hora de valorar a súa obra

menos profundidade dentro da

temos que ter en conta as difi-

cultura material deste país.

cultades de todo tipo que atopou
para poder realizala, xa que na

De todos os temas que tratou,

época que lle tocou vivir, as con-

penso que do traballo que estaba

secuencias tanto económicas

máis fachendoso era o do estu-

como políticas despois da guerra

dio do carro. Un día cando o fun

civil non facilitaban un labor des-

a visitar ao seu domicilio da Rúa

te tipo. A demostración disto é

da Paz, tiña preparado un sobre

que varias publicacións foron fei-

que me entregou. Por fora puña

tas fora do país. Tampouco os

“rodas” e no seu interior había

18
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No ano 1983 xa era máis doado
publicar en galego.

X A Q U Í N

1. Lugo
2. Ourense
3. Lugo
4. Bentraces
5. Xinzo
6. Loiro
7.Vilagarcía

8. Xinzo
9. Ourense
10.Vigo
11. Lobeira
12. Xinzo
13. Porriño
14. Gustei

15. Pontevedra
16. Reinante
17. Caamouco
18.Vimanzo
19. Celanova
20. Santiago

19
~

L O R E N Z O

X A Q U Í N

1. Ourense
2. Lugo
3. Foxados
4. Lonia
5. Bande
6. Olelas
7. Barco de V.

L O R E N Z O

8. Lobeira
9. Lobeira
10. Bande
11. Bande
12. Lobeira
13. Ortigueira
14.Vilaselán
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15. A Graña
16. Melide
17. Lugo
18. Mondariz
19. Xinzo
20. Allariz

X A Q U Í N

1. Lobeira
2. Laza
3. Gudiña
4. Gudiña
5. Laza
6. Pontedeume
7. Mezquita

8. Ourense
9. Ourense
10. Lobeira
11. Ourense
12. Santiago
13. Santiago
14. Santiago

15. Ourense
16. Padrón
17. Cordeiro
18. Silleda
19.Vilagarcía
20.Vilagarcía
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1. Foxados
2. Faramello
3. Ourense
4. Allariz
5. Merca
6. Barbadás
7. Barbadás

L O R E N Z O

8.Vilagarcía
9. Ribadavia
10. Barbantiño
11. Ourense
12. Ourense
13. Ourense
14. Ribadavia
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15. Barco de V.
16. Barbadás
17. Ourense
18. Ourense
19. Cenlle
20.Vigo

X A Q U Í N

1. Lugo (I-5)
2. Ourense (I-2)
3. Lugo (I-3)
4. Bentraces (I-4)
5. Lonia (II-4)
6. Lugo-Ourense (I-1)
7. Lobeira (II-8)

8. A Gudiña (III-3)
9. Id. (III-4)
10. Laza (III-5)
11. Lobeira (III-10)
12. Laza (III-2)
13. Bande (II-10)
14. Allariz (II-20)
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15. Mondariz (II-18)
16.Verín (Decor. 12)
17.Vilagarcía (III-20)
18. Ourense (IV-13)
19.Vigo (IV-20)

X A Q U Í N

1. Lobeira
2. Santiago
3. Santiago
4. Santiago
5.Verín
6. Mondariz
7.Vigo

L O R E N Z O

8. Xinzo de Limia
9. Bande
10. Laza
11. Montederramo
12. Carracedo (Gudiña)
13. Castro Caldelas
14. Maceda
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15. Ourense
16. Foxados
17. Ourense
18.Vigo
19. Ourense

X A Q U Í N
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Arteixo

Ousende

Cardeixón

Sur de Galiza
Sur oeste de Ourense

Carracedo

25
~

X A Q U Í N

L O R E N Z O

Ourense

Ourense

Lugo

Ourense
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Vigo

Ourense

Guillarei

Noia
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Seixalbo

Ourense

Vigo

Vigo
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Vigo

Santiago

Lugo
Allariz

Silleda
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Xinzo

Velle

Lobeira

Calvos
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Calvos

Mondariz

Olelas
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TOMÁS VEGA PATO
Naceu en Manzaneda (Ourense) en 1938.

A súa investigación, no tempo que
lle deixa libre o seu labor profesional, desenvólvese con prioridade no
campo da etnografía, interesándose
ademais pola heráldica. A fotografía
mailo debuxo ocupan tamén boa
parte do seu tempo, tanto profesional como de ocio.

X A Q U Í N

L O R E N Z O

“Xocas”.
Fotógrafo e debuxante.
Fotografado e debuxado.
Tomás Vega Pato

N

este ano de 1999 cum-

mércores adoitaba dicirme que

É destas dúas facetas súas, que

pliuse o décimo ani-

un bo etnógrafo só era aquel que

como é ben sabido dominaba, do

versario da morte do

reunía as cualidades seguintes:

que quero ocuparme nestas páxi-

que foi mestre no labor de inves-

ser observador, rigoroso, metódi-

nas. No ánimo de facer un traba-

tigar, recoller e trasmitir a cultu-

co e sentir paixón pola discipli-

llo que non se limite só a por de

ra popular: Xaquín Lorenzo Fer-

na. Pero tamén engadía como

manifesto estas dúas habilidades

nández, “Xocas”. Nas longas con-

indispensable o dominio das téc-

súas, senón que sirva de home-

versas que ambos sostiñamo-los

nicas de debuxo e a fotografía.

naxe a tan querido personaxe,

Fig. 1
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ocorréuseme que podería resultar de interese mostralo como
debuxante e fotógrafo, e tamén
como “Xocas debuxado”e “Xocas
fotografado”. Este planeamento
podería resultar non só interesante senón novedoso, xa que
algunhas das aportacións que se
fan son inéditas, e outras pouco
coñecidas. Inclúense no traballo
fotografías artísticas, retratos, ilustracións, caricaturas, debuxos aleFig. 2

góricos, etc.

Fig. 4
Fig. 3
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Fig. 5

súa resistencia a rachar ou ó desgaste, senón polo efecto resorte
que se precisaba, capaz de non
experimentar apenas fatiga co
tempo e co uso.
Da fotografía artística de Xaquín
Lorenzo, consérvase un bo número de negativos, en tamaño grande, 9x12 cms, e algo menores,

XOCAS FOTÓGRAFO
O legado fotográfico de Xaquín

6x9 cms. Os soportes emulsionade elementais predecesores do

dos son en vidro, tódolos de

que hoxe denominamos duplica-

9x12, e soporte convencional fle-

dores de focal.

xible os de 6x9. Consérvanse

Lorenzo é grande. Os seus nega-

tamén algúns positivos orixinais,

tivos abrancan toda a paisaxe

O artiluxo fotográfico máis inxe-

galega, os costumes, as xentes, os

nioso de cantos emprega ba

oficios, etc. É esta unha cuestión

Xocas era un pulsador de presión

Entre os positivos elixidos para

de todos sabida, pero o que des-

continua, aplicable ó disparador

ilustrar este apartado figuran:

coñece a maioría é a súa afección

da cámara, realizado con asom-

“Casas de Facós, reflectidas nun

á fotografía artística. Bodegóns,

brosa perfección, ¡feito en madei-

tapón de vidro” (fig. 3); “Som-

paisaxes, efectos especiais, retra-

ra de buxo! Na foto, e na repre-

bras do Quixote e Sancho no

tos, etc., eran fotografías que el

sentación gráfica (fig. 1 e 2)

solpor” (fig. 4); nesta foto foi pre-

facía, senón con asiduidade, sí

poderá o lector apreciar a singu-

cisa unha maqueta dos persona-

como entretenemento. Para a rea-

laridade deste aparello. A madei-

xes mailo muiño, feitas cunha

lización de determinadas imaxes

ra de buxo non foi elixida só pola

serra de marquetería, silueta que

recurría a laboriosos procesos
nos que era preciso facer complicadas figuras. Empregaba
madeira, cartón, area, papel, serraduras, etc.
Tamén modificou os obxectivos
das súas primeiras e rudimentarias cámaras fotográficas, coa
adicción de lentes, ata lograr dis-

Fig. 6

tintas distancias focais, partindo
do obxectivo “normal”, do que ia
provisto o instrumento.Tratábase
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situada a contraluz, xeraría a sombra proxectada sobre serradura
que daría lugar á toma fotográfica.Negativo sobre soporte de
vidro de 9x12. “Casas reflectidas
na auga” (fig. 5); “Unha rosa”
(fig. 6); “Nevada en Lobeira” (fig.
7), este é o maior dos positivos
orixinais conservados no arquivo consultado; “As carabelas de
Colón”, maquetas de papel sobre
cartón con pregues que semellan
ondas do mar (fig. 8); “AutorreFig. 8
Fig. 7

trato no seu estudio de Facós”
(fig. 9); “Estudio de botella e
copa de vidro” (fig. 10); “Retrato
do seu tío” (fig. 11) e “Paisano
de Lobeira” (fig. 12).
O revelado dos negativos mailo
positivado dos mesmos tiña lugar
as máis das veces no estudio de
Augusto Pacheco, con que tiña
gran amizade.
As cámaras fotográficas empregadas por Xocas eran sinxelos
instrumentos.As primeiras foron
de fol, cambiando nos anos 60 e
70 ás ref lex monoculares, das
que tivo dúas, unha Praktica
Super TL, e outra Praktica, LTL
(fig. 13-a e 13-b). As dúas dispo-
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

ñían de exposímetro incorporado, o cal non era óbvice para que
se axudara dun preciso fotómetro de man, un Lunaxis, instrumento dos máis perfectos da
época.
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seu día, para calquera ocasión ou
circunstancia, pero preferín
optar por incluir unicamente os
positivos orixinais.
Outras foron ademais as fotografías de Xocas a maiores das
estrictamente etnográficas ou
artísticas; a que máis me impresiona delas é un pequeno e deteriorado positivo no que se recolle a escea dunha muller e un
home na que cata os piollos, ela,
e corta o pelo, el, a dous nenos,
respectivamente, ó sol no corredor dunha casa aldeá. Dentro deste tipo do que poderíamos definir como fotografía social conven
Fig. 12

citar os retratos dos que Xaquín
Lorenzo denominaba como “inocentes”, personaxes de escasas
luces, e carácter bondadoso, case

No que se refire ó retrato o seu

Respecto dos bodegóns destacan

sempre esmolantes, e que nunha

modelo máis recurrido era o seu

os seguintes: “B. con pementos e

aclaración daquela persoal deno-

tío, do que se conservan alome-

mazás”, “B. con vaixela”, “B. con

m i n a c i ó n n o s d e fi n í a c o m o

nos sete negativos.

coello”, “B. con froita”. Outras

“pobres de espírito”.

composicións do estilo foron
Fig. 13 a

“Xarrón con flores”, “Composición con búcaro”, “Flores de

XOCAS DEBUXANTE

mimosa” e “Froitos de millo”.
Xaquín Lorenzo posuía o domiEntre as paisaxes figuran: “P. con

nio da outra técnica que el con-

neve”, “Agro de Lobeira”, “P. con

sideraba imprescindible para o

penedos” e “Río de Lobeira”.

estudio e trasmisión da cultura

Fig. 13 b

popular, o debuxo, o cal confería
O meu desexo houbera sido ilus-

un extraordinario valor ós seus

trar este traballo con maior

traballo. Na “HISTORIA DE GALI-

número de fotos, pero, esto, ade-

ZA, SEGUNDA PARTE - O HOME”

mais de precisar un espacio

(Buenos Aires, 1962) deixou

maior do disponible, obligábame

amplo testemuño da súa extraor-

a positivar os negativos, cal labor

dinaria realización gráfica. Debu-

me foi confiado polo autor, no

xos de trazo peculiar, de gran lim-
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Fig. 14

peza e capaces de trasmitir ó
observador unha visión obxectiva da realidade que neles plasmaba; só a fotografía pura podía
gañarlles, e non sempre, en
obxectividade.
Da idoneidade das ilustracións de
Xocas da idea o feito de que,
hoxe en día, son moitos os auto-

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19
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res que as empregan nos seus tra-

poleiro, Olelas” (fig. 14); “Ferra-

ballos de etnografía, e ás veces

mentas de ferreiro” (fig. 15); “O

sen sequera facer mención da

lagar” (fig. 16); “A meda” (fig.

autoría.

17); “A lareira” (fig. 18); “Casa

L O R E N Z O

con solaina” (fig. 19), e “O mazo
Como queira que o debuxo, igual

e a moa” (fig. 20).

que a fotografía, non precisa de
moitas explicacións, xa que
ambas artes, ou técnicas, falan

XOCAS FOTOGRAFADO

por si mesmas, inclúense neste
traballo algúns dos seus debuxos.

Reunir tódalas fotos que de tan

Son os seguintes: “Aldea en

significado personaxe se fixeron
Fig. 21
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Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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Fig. 26

resulta punto menos que imposible; sen embargo xulgouse interesante mostrar aquí algunhas
–as disponibles– de distintas etapas da vida de Xaquín Lorenzo,
elexindo aquelas menos coñecidas ou aqueloutras que son case
“retratos oficiais”, como o caso
da de Fernando del Río (fig. 21).
O resto das incluidas son: “No
castelo de Sobroso” (grupo) ano
1935 (fig. 22); “No castelo de
Sobroso” (so) 1968 (fig. 23);
“Xogando a partida co médico de
Lobeira”, c. 1930 (fig. 24), posiblemente tomada por Xocas co
auxilio do dispositivo de retardo
da cámara, e “Xocas na Pedra Alta
de Cortegada, 1987 (fig. 25),
tomada por min.

Fig. 27
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Fig. 28

XOCAS DEBUXADO
Ó fío do anterior apartado “Xocas
debuxante”, pensei que podería
resultar de interese mostrar a
“Xocas debuxado”e incluir como
colofón deste traballo os debuxos nos que está representado,
sexan retratos, caricaturas ou
debuxos alegóricos.
Os que foi posible xuntar son
“Caricatura” obra de Siro (Fig.
26); “Caricatura” por Carlos

Quesada (Fig. 27): “Debuxo alegórico” de Xosé Lois González
no xornal “La Región” con motivo do seu pasamento (fig. 28).

Esta ilustración ó meu xuízo,
constitúe a máis fermosa
homenaxe que se lle fixo a
Xaquín Lorenzo. A caricatura
e o apuntamento (fig. 29-30) que
cerran este traballo son da man
de quen escribe estas liñas; man
que a dicir de Xocas era, nos últimos anos da súa vida, a “súa
man”, xa que é sabido que, a causa da ferida que sufriu na súa
xuventude no brazo, perdería á
mingua a capacidade de debuxar
e mesmo de escribir se non era
con ímprobo traballo cando tiña
que dedicar un libro ou poñer a
súa sinatura.

Fig. 29
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Estoxo con catro casetes dunha hora de duración. Contén gravacións de: Xesús Ferro Couselo, Ramón Otero Pedrayo, Xesús
Taboada Chivite, e Xoaquín Lorenzo, editadas con motivo do
centenario do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

xandre Bóveda, no Grupo Marcelo-

ballos de recuperación de docu-

FERNÁNDEZ

Macías de colaboradores do Museo e

mentación histórica (hemerográfica,

Ourense, 1960

Arquivo Provinciais de Ourense, na

fotográfica, sonora, etc.) tanto en

Fundación Otero Pedrayo e colabora

Galicia como en Bos Aires.

AFONSO

VÁZQUEZ-MONXARDÍN

Catedrático de Lingua e Literatura

co Consello da Cultura Galega a tra-

Galegas no IES “As Lagoas” de Ouren-

vés das Comisións de Cultura Galega

se. Participa no Clube Cultural Ale-

no Exterior e Arquivo Sonoro en tra-
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Xoaquín Lorenzo,
1979
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Na primavera de 1979 o mundo

concienciación cidadá, se xunta-

A gravación destas charlas (a de

fervía. Jomeiny chegaba a Irán en

ban a redor daquela ou doutras

Xocas e Blanco Amor en cadansúa

febreiro. Margaret Thacher era eli-

iniciativas ocasionais non exentas

casa, a de Celso Emilio no Hotel

xida en maio. Os sandinistas fací-

de romanticismo, como a exitosa

Padre Feijóo e a de Ramón Piñei-

anse co poder en xuño. España

para salvar o Teatro Principal.

ro na Casa de Chocolate) influirí-

viña de aprobar unha Constitu-

an, sen dúbida, nunha teima per-

ción democrática en decembro

Algunhas das actividades daquela

soal sobre a necesidade de for-

pasado, celebraba elección xerais

“comisión cidadá polas letras gale-

mación dunha fonoteca de con-

o 1 de marzo,e a constitución dos

gas” das que gardo lembranza

servación para Galicia. Traballan-

concellos democráticos en abril.

foron unha festa infantil na praza

do nesta dirección co Consello da

da Magdalena, un acto no salón

Cultura Galega, a través do pro-

Ourense latía co pulso da época.

dos Salesianos e,o que nos ocupa,

grama Arquivo Sonoro de Galicia

Buscaba, de moitos xeitos, o seu

unha serie de entrevistas realiza-

e en colaboración co Grupo Mar-

oco de identificación na historia.

das por uns mozos “botados para

celo Macías do Museo Arqueoló-

adiante” a persoeiros do mundo

xico de Ourense, editamos con

Un deles, o máis modesto, foi a

da cultura e que se emitiron logo,

motivo do centenario do Museo

constitución dunha “Comisión

coido, en Radio Ourense. Con

de Ourense, hai catro anos, un

Cidadá” para celebrar a Festa das

dezanove inexpertos anos,e sen o

estoxo con catro casetes dunha

Letras Galegas. Eran tempos de

temor ó ridículo propio da idade,

hora de duración: Xesús Ferro

ilusión nos que un pequeno gru-

cadroume entrevistar nun par de

Couselo, Ramón Otero Pedrayo,

po de persoas sen trascendencia

días a Ramón Piñeiro, Celso Emi-

Xesús Taboada Chivite, e Xoaquín

na marcha do mundo político,

lio Ferreiro,Eduardo Blanco Amor

Lorenzo. Esta última cinta incluía

pero con vontade de influír na

e Xoaquín Lorenzo Fernández.

unha escolma de dúas entrevistas:
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unha de Alfredo Vara de 1985,
publicada no seu momento en “La
Voz de Galicia” e outra, da que
hoxe ofrecemos a transcrición,
que foi a realizada por min en
maio de 1979. Para quen as queira escoitar,aínda queda fondos no
Museo Arqueolóxico.

Na casa de Vicente Risco
xuntábanse moitas xentes. Alí se
catalogaron castros, alí se
recolleron cantigas, alí se
clasificaron contos, alí se fixeron

Nesa altura, os mozos interesados

toda unha serie de obras que
quedaron.

nestas cousas, encontrabámonos
en Ourense, con dous persoeiros
que funcionaban como elementos
referenciais do polimorfismo da
rexurdente cultura galega. Facen-

Arquivo Sonoro do Consello da

do un pouco de reduccionismo,

Cultura Galega,Antonio González

podemos lembrar, coido que sen

Salgado, é unha modesta home-

enganarnos, o esgrevio e difícil

naxe á súa persoa e ó seu com-

Eduardo Blanco Amor,como unha

promiso vital.

de fóra que pasaban por Ouren-

personalidade seductora pola súa

se e ían recalar alí pra pórense

calidade de creador, transgresor,

en contacto con estes homes... e

home de mundo e progresista

TRANSCRICIÓN

logo pois eramos uns cantos

comprometido coa marcha social

DA ENTREVISTA:

que dunha maneira perma-

e política do momento. Viamos,

nente e constante íamos traba-

Xocas como o máximo expoñen-

A ORIXE DO GALEGUISMO
CULTURAL OURENSÁN

te na cidade da continuación da

Pra eso haise que remontar alá

pero sempre unha laboura feita,

fidelidade á tradición de traballo

atrás, ós anos en que Risco, Cue-

claro está, dirixida por eles. Alí

cultural conservador do galeguis-

villas e Otero iniciaron eiquí

se catalogaron castros, alí se

mo local, sempre disposto a par-

unha laboura marabillosa de

recolleron cantigas, alí se clasi-

ticipar emocionadamente –non

potenciación do galego como

ficaron contos, alí se fixeron

sei dicir que non, repetía moitas

lingua científica: é o “Nós”.De alí

toda unha serie de obras que

veces– cando era requirida a súa

saiu o “Nós”, e o “Nós” é un fito

quedaron. Moitas perdéronse

colaboración por parte dos que el

fundamental na cultura galega.

despois, traballos que non che-

por outra banda, ó amabilísimo

consideraba, paternal e paternalistamente, rapaces.

llar alí. Unhas veces eran tertulias outras veces eran traballos

garon a publicarse, e perdéronNa casa de Vicente Risco xuntá-

se como consecuencia de todas

banse moitas xentes. Uns de

estas circunstancias que produ-

Esta transcrición, na que colabo-

paso ían un día e outro non vol-

ciron unha ruptura, un iatus

rou o bolseiro do programa

vían. Outras veces eran xentes

no movemento galego.
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Pero alí formáronse homes, homes en tódolos
terreos. Eu non podo agora lembralos todos
un por un, pero en fin, como mostras pois
baste falar por exemplo de Prego, que ía alí
e alí facía os seus debuxos.

o s d o m i n go s a

A POSTGUERRA

facer esas visitas.

Logo veu a Guerra e todo esto

En xeral, os cons-

desorganizouse. En primeiro

tantes, como dixen,

lugar, claro, as circunstancias

eran Otero, Risco,

nos levaron a uns a un sitio e a

Cuevillas, Ben-

outros a outro. As dificultades

Cho-Sei, e mais eu.

de se xuntar, entón non se podí-

Pero alí formáronse homes,

Despois agregábase algún outro

an ter xuntanzas deste tipo e

homes en tódolos terreos. Eu

unhas veces si e outras non.

moito menos cuando tiñan un

non podo agora lembralos

Pero sempre nos atopábamos

signo político, porque a nós,

todos un por un, pero en fin,

coa misma dificultade: sempre

anque eramos uns homes adi-

como mostras pois baste falar

tíñamos que saír con certa tar-

cados exclusivamente á ciencia

por exemplo de Prego, que ía alí

danza, sempre con retraso, por-

pois éramos dises que eran

e alí facía os seus debuxos, o

que había entre todos estes un

“galeguistas”, e o ser galeguista

desaparecido Trabazo, Luís Tra-

home amante do fútbol que

era un crimen, e claro, non

bazo, tamén opinaba e escribía,

non quería saír de Ourense

podíamos xuntarnos. E así foise

ía o Ben-Cho-Sei, ía Xesús Tabo-

mentres non rematasen os par-

espallando esto, e entramos nun

ada, ía eu e despois, claro está,

tidos que se xogaban entón no

período non direi de esquece-

Cuevillas, Risco, Otero, dunha

campo do Loña, o antiguo cam-

mento, porque o esquecemento

maneira permanente.

po de fútbol que xa desapare-

non o houbo nunca.

ceu. E este home non toleraba
Os domingos por exemplo saía-

saír de Ourense sen ter visto o

Todo aquel material que nós

mos ós arredores, unhas veces

remate do partido, este home

recolléramos, o material que se

máis lonxe outras máis preto, a

era nada máis e nada menos

recolleu no “Seminario de Estu-

catalogar unha eirexa, a visitar

que Florentino Cuevillas.

dios Galegos” nos primeiros

un castro, a recoller cantigas ou

tempos, todo aquelo quedou, e

contos de alguén que sabiamos

Florentino Cuevillas, farmacéu-

a base deso, fóronse facendo

que, en fin, que as coñecía.

tico, empregado da Facenda,

unha serie de traballos que se

arqueólogo, e afeccionado ó fút-

publicaron en moitas revistas

Por certo que hai unha anéc-

bol. Despois máis tarde deixou-

de eiquí. Unhas de eiquí de Gali-

dota da que non oín falar nun-

no, non volveu a ocuparse deso.

cia, por exemplo nos “Cuader-

ca e que ten certa gracia. Iamos

Pero entón si.

nos de Estudios Galegos” do Ins-
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Otero naceu, viviu
e morreu eiquí,
en fronte da miña
casa. Cuevillas
estaba aí ó lado,
na Plaza do Ferro,
e Risco un pouco
máis adiante, na
Rúa de Santo
Domingo.

Debuxo de Conde
Corbal en
El Orense
Perdurable.

tituto Padre Sarmiento co que

Agora xa non. Esa convivencia

porque nos falta xente. Hai pou-

quixeron substituír ó Semina-

desapareceu en parte. Porque

ca xente pra traballar nela, por-

rio de Estudios Galegos. Outros

eu, por exemplo, continuei tra-

que a xente que está disposta a

no Consello Superior de Inves-

ballando codo con codo, sobre

traballar e que quere traballar

tigaciós Científicas, na Revista

todo con Risco e con Cuevillas,

e lle interesa esto, non se queda

d e D i a l e c t o l ox í a e n a d a

constantemente, e o mesmo con

en Ourense, vaise a Santiago á

Arqueoloxía.

Otero.A Otero tíñao en frente da

Universidade. E traballan na

miña casa. Otero naceu, viviu e

Universidade e en Santiago, e a

E alí téñense publicado traballos

morreu eiquí, en fronte da

consecuencia de todo esto son

ó longo de todo ese tempo. Alí

miña casa. Cuevillas estaba aí ó

estas novas asociaciós ou estes

publicou Risco, publicou Cuevi-

lado, na Plaza do Ferro, e Risco

novos centros de cultura que se

llas, publicou Otero, publicou

un pouco máis adiante, na Rúa

están organizando hoxe: por

Xesús Taboada, publicou Ben-

de Santo Domingo. De maneira

exemplo un Museo do Pobo

Cho-Sei, publiquei eu, publica-

que nos viamos constantemen-

Galego, onde están colaboran-

ron, en xeral publicamos tódolos

te e así continuabamos ese tra-

do unha enorme cantidade de

q u e t rab a l l a ra m o s n a q u e l

ballo de colaboración, pero non

xente, ou a Sociedade Galega de

núcleo. O que ocorre, é que cla-

a colaboración xa máis miúda,

Hi s to r i a Na tu ra l, qu e e s tá

ro, traballamos xa un pouco des-

ata que claro, foron cambian-

facendo cousas moi interesan-

ligados uns dos outros. Xa non

do os tempos.

tes. Precisamente acaban de
publicar o segundo número

t i ñ a m o s e s a c o l ab o ra c i ó n
mutua da que saíron por exem-

AS NOVAS INICIATIVAS: O

dunha revista, Braña, e claro,

plo o libro da Terra de Melide, ou

MUSEO DO POBO GALEGO

estes rapaces si, están traba-

a xeira de Lalín ou onde se orga-

Esto modificouse e hoxe esta-

llando e farán cousas moi gran-

nizaban os Arquivos do Semi-

mos nun intre difícil pra a cul-

des e moi boas. Estanas facendo

nario de Estudios Galegos.

tura galega de Ourense. Difícil

xa, anque claro, tropezan de
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un obstáculo nunca.

tomar como unha cousa culta,
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en último término cousa moi

en frascos con alcohol uns

Eu teño a teoría de que estas

discutible, o demais é cultura

exemplares de cousas pra que

agrupacións de tipo cultural

popular. Non hai motivo pra

as xentes as vexan, non. Quere-

soamente traballan ben cando

separar dentro deste tipo de

mos algo vivo, e ese algo vivo

están endebedadas. Mentres dis-

estudios a machada do home

farase a base de publicacións, a

poñen de moito diñeiro non

paleolítico da machada que fai

base de conferencias, a base dal-

dan de si, materialízanse dema-

o ferreiro hoxe nunha forxa

gunhas exposicións, como algun-

siado. En cambio cando se está

dunha aldea calquera. É o mes-

has que se fixeron eiquí no

debendo diñeiro é cando hai

mo.Varíou o material, variou a

Museo Arqueolóxico. Por exem-

que apretar os codelos contra a

factura, pero é o pobo quen o

plo a da dorna, a dos cruceiros,

mesa e hai que traballar de fir-

fai, é o pobo quen o crea. Así o

a dos reloxes de sol, a do monte.

me, e esto é o fundamental.

Museo do Pobo Galego comeza

Todo esto, que logo se fará dun-

por aí, pola prehistoria, e logo

ha maneira itinerante en diver-

En realidade nós queremos

claro, imos reunir todo o que

sos pobos da Galiza, é ó que

todo no Museo do Pobo Galego.

poidamos en canto a eses obxec-

aspira o Museo do Pobo Galego,

Porque cando se fala da cultu-

tos materiais de cultura.

pra que a xente vexa, coñeza e

ra dun pobo non é só a cultura

se interese por esa cultura popu-

popular. Hai que ter en conta

Pero por outro lado tampouco

lar. Aínda que contemos, de

que a cultura popular dá des-

queremos que o Museo do Pobo

momento, con poucos medios.

pois lugar, valga a redundancia,

Galego sexa unha obra morta.

á cultura culta. Un señor que

Non queremos que o Museo

Esto é unha laboura de tempo e

inventa un arado de ferro,

sexa un cuarto onde se meten

de diñeiro, pero temos o funda-

invéntao porque hai antes un
arado de madeira feito polas
xentes do pobo, senón el non
podería inventalo. Un muíño
mecánico ou un tear mecánico
funcionan porque antes houbo
uns populares, e a súa vez esta
forma popular dos aparellos da
cultura tén tamén uns antecedentes de tipo histórico. Hai que
ter en conta que o estudio dos
periodos máis vellos da historia, a prehistoria concretamente, non é máis que etnografía.
Pero por outro lado tampouco queremos que o Museo do Pobo Galego sexa unha obra
morta. Non queremos que o Museo sexa un cuarto onde se meten en frascos con alcohol
uns exemplares de cousas pra que as xentes as vexan, non. Queremos algo vivo.
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se dá conta deste perigo. Un cas-

que esa non se improvisa nin

tro ou as ruínas dunha vila

pode vir de fóra porque esa é

romana, por exemplo, se non se

obra do mismo pobo.É tan obra

mental. E o fundamental é, en

escavan hoxe, escávanse dentro

do pobo como é o idioma. Nós

primeiro lugar, un edificio onde

de cincuenta anos, as cousas

non podemos esperar pra comu-

estar instalados: que é o con-

están alí soterradas, esas xa non

nicarnos que nos veñan traer

vento de San Domingos en San-

se perden. En cambio as cousas

unha lingua de fóra.Temos que

tiago. E despois, o que non se

que o pobo usa, que vai desbo-

usar a nosa, o galego, e a nosa

pode improvisar, un fato de

tando, esas desaparecen. Hoxe

cultura ten que estar basada

rapaces que están traballando

xa é dificilísimo encontrar

nesa cultura popular, na cultu-

con todo o seu interés e con

algunhas cousas destas do pobo.

ra que fixo o pobo. Poden vir de

todo o seu corazón no Museo do

Hoxe un arado de madeira xa é

fóra mestres da pintura ou da

Pobo Galego. Rapaces que fan

dificil, unha cambela costa Dios

escultura ou da literatura, do

todo o que hai que facer, dende

e axuda dar con ela. Agora

que non poden vir é mestres que

pórlle selos ás cartas, ata mon-

andamos eiquí atrás de conse-

sean capaces de facernos un

tar as cousas no museo; pintar,

guir unha barca “de dornas” do

arado de madeira ou de facer-

instalar luces, facer o que haxa

río Miño que desapareceron

nos unha agrade ou de mon-

que facer, pero faise. E así se

practicamente. E dese xeito, hai

tarnos un muíño de rodicio.

están abrindo cada ano novas

outras moitas cousas que se

salas.Agora, neste verán, conta-

están perdendo definitivamente,

Hai que ter en conta que neste

mos con que se abran dúas ou

que hai que recollelas agora,

traballo hai dous aspectos: un é

tres máis, e así, pouco a pouco,

porque é o intre agora, en can-

a recollida de material, e outro

ir facendo unha recolleita de

to deixemos pasar uns anos, de

o estudio dese material. E a

todo esto que se perde.

todo eso non queda xa nada, e

recollida deste material é unha

naturalmente esas cousas con-

cousa perfectamente factible.

A URXENCIA DA RECOLLIDA

vennos conservalas. A única

Grupos de rapaces por exemplo

ETNOGRÁFICA

maneira de entender un pobo é

que saisen a facer excursiós e

Porque a etnografía está nun

o entender a cultura dese pobo,

nas que levasen unha máquina

perigo gravísimo e a xente non

e a cultura é a cultura popular,

fotográfica ou alguén que souAs cousas que o pobo usa, que vai
desbotando, esas desaparecen. Hoxe xa
é dificilísimo encontrar algunhas cousas
destas do pobo. Hoxe un arado de
madeira xa é dificil, unha cambela costa
Dios e axuda dar con ela. Agora
andamos eiquí atrás de conseguir unha
barca “de dornas” do río Miño que
desapareceron practicamente. E dese
xeito, hai outras moitas cousas que se
están perdendo definitivamente, que hai
que recollelas agora, porque é o intre
agora, en canto deixemos pasar uns
anos, de todo eso non queda xa nada.

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
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bese dibuxar, ir recollendo as

te. E son, xa digo, recollidas ata

cousas que lle chamasen a aten-

o ano 32. De entón pra acá non

ción, de casas, de aparellos de

recollín ningunha, e as xentes

laboura, de cousas deste tipo,

de alí xa non as coñecen. É

tomar notas, preguntarlle á

unha cousa que se está perden-

xente. Eu teño encargado tra-

do. É como quen tira unha cou-

ballos destes moitas veces a

sa polo río abaixo e non a colle

alumnos meus, e téñenme feito

no momento en que a ten á

e traído cousas moi interesantes

man: despois a auga lévaa e

porque esa é obra do mismo

sobre determinados aspectos.

non se volve ver. E eiquí ocorre

pobo.

Por exemplo encol do cultivo do

o mesmo. Esto váisenos.

A única maneira de entender
un pobo é o entender a cultura dese pobo, e a cultura é a
cultura popular, que esa non se
improvisa nin pode vir de fóra

millo ou do corte da leña, de
calquera cousa destas, nunha

GALICIA E PORTUGAL

cultura do occidente de Astu-

parroquia determinada. Estes

Hai que ter en conta que o nor-

rias, da zona do Bierzo... En fin,

traballos que eu recollía levei-

te de Portugal e Galicia, son

tódalas terras limítrofes forman

nos pra o Museo do Pobo Gale-

practicamente o mesmo. Se ben

parte culturalmente desta que

go. E a continuación desta reco-

politicamente hai unha dife-

chamamos, tamén moitas

llida sería perfectamente facti-

renciación, xeograficamente,

veces, cultura do noroeste, non

ble no día de hoxe, porque xa

historicamente, etnografica-

cultura de Galicia, porque ó

digo, trátase, de momento, de

mente, é o mesmo. Incluso o

falar de Galicia, claro, enténde-

recoller materiais. Despois, estes

idioma o é. Hai que ter en con-

se a Galicia xeográfica de hoxe,

mesmos rapaces, se seguen un

ta que os cancioneiros galaico-

e non, ten un ámbito máis

vieiro determinado nos seus

portugueses están escritos nun-

amplio.

estudios, eles mesmos poden

ha lingua que lle chaman galai-

facer despois estudio dese mate-

co-portugués, porque natural-

E esta colaboración precisa-

rial recollido. Hai moito por

mente nin era portugués nin

mente do norte de Portugal e de

facer. Hai moito por facer.

era galego. Era galego e era por-

Galicia no terreo da investiga-

tugués ó mesmo tempo. A iden-

ción estámolo vendo constante-

E sería moi interesante esa reco-

tidade é tan extraordinaria que

mente. Eu teño asistido a unha

llida porque o que non se reco-

se ten visto moitas veces e está-

serie de congresos de etnogra-

lla agora, pérdese. O día de

molo vendo constantemente.

fía, e en todos eles se insistía

mañá, pois en fin, inda haberá

Desde os traballos que facemos

sempre no mismo: que é nece-

cousas, pero hase perder a

en etnografía sobre todo, bate-

saria unha colaboración estrei-

maioría.

mos cos mesmos feitos, batemos

ta de investigadores galegos e

cos mesmos costumes, mellor

portugueses porque estamos

Eu teño unha experiencia. Ata

conservados en Portugal, por

investigando o mesmo, estamos

o ano 1932 estiven recollendo

exemplo na materia de traxes,

investigando a mesma cultura.

cantigas da terra da Limia Bai-

pero en xeral é o mesmo.

Eu ando, hai algún tempo, cun

xa. Publiqueinas –son preto de

traballo encol da distribución

tres mil– e xa non encontro alí

A cultura do norte de Portugal

dos diferentes tipos de xugos en

unha soa persoa que saiba esas

e a da Galicia é exactamente a

Galicia, e atopeime con que as

cantigas. Perdéronse totalmen-

mesma cultura, como é tamén a

tres zonas en que se empregan
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E esta colaboración precisamente
do norte de Portugal e de Galicia
no terreo da investigación
estámolo vendo constantemente.
Eu teño asistido a unha serie de
congresos de etnografía, e en
todos eles se insistía sempre no
mismo: que é necesaria unha
colaboración estreita de
investigadores galegos e
portugueses porque estamos
investigando o mesmo, estamos
investigando a mesma cultura.

os tres tipos de xugos que hai

O OURENSE ANTIGO

pero o demais está xa perdido,

en Galicia prolónganse mate-

Ourense derramárono total-

totalmente.

maticamente polo norte de Por-

mente.

tugal, e cada tipo de xugo de

Claro que cando falo de que

Galicia comprende unha zona

Hoxe quen ve o Ourense vello

todo está perdido refírome ós

que logo segue cara ó sur por

non sabe o que era Ourense

conxuntos. Individualmente

Portugal. É o mesmo. É un feito

cando realmente Ourense tiña

non. En Ourense, por exemplo,

por exemplo, que non logrou

un Ourense vello. Había rúas

hai unhas casas moi interesan-

romper a política. É un feito cul-

encantadoras, como a Rúa de

tes que son estas casas que

tural que continuou. ¿Como

San Pedro, que xa non hai quen

teñen o primeiro piso voado

imos falar da distribución de

a coñeza, había rúas coma de

sobre o baixo, o segundo voado

xugos na Galicia se non pode-

San Miguel que a están desfa-

sobre o primeiro, e que rema-

mos amplialo ó norte de Portu-

cendo, rúas como a de San Fer-

tan nun corredor. Son unhas

gal onde o fenómeno continúa

nando que tamén está comple-

casas cunhas fachadas encan-

exactamente igual? E en xeral,

tamente desfeita. Están derra-

tadoras, e simpatiquísimas,

en tódolos aspectos da cultura,

mando o pouco que queda en

pero claro, quedan poucas. O

sobre todo deste da cultura

Ourense. Estano derramando

que se pode facer, eso si, é con-

popular, o norte de Portugal, –o

da maneira máis definitiva.

servar esas casas, polo menos

sur xa non tanto, claro, porque

Ourense non creo que teña xa

conservar as fachadas. Hai

está influído por outros ele-

arranxo nese aspecto. Conser-

tamén casas, por exemplo bai-

mentos– pero o norte de Portu-

var algún rinconciño, algún

xando polos soportais da Praza

gal e Galicia é o mesmo.

monumento, algunha casa,

do Trigo, unha casa que ten un
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Debuxo de Conde
Corbal en
El Orense
Perdurable.

Hoxe quen ve o Ourense vello
non sabe o que era Ourense
cando realmente Ourense tiña
un Ourense vello. Había rúas
encantadoras, como a Rúa de
San Pedro, coma a de San
Miguel, como a de San
Fernando...

pedra natural, con pedra tal
como se utilizaba antes?
Claro, eu sei que todo esto ten
unha razón de ser: unha razón
de tipo económico. O arquitecto
a quen un señor lle pide facer
unha casa e lle di quero unha
patio interior marabilloso. Estas

pación miña, o estudio da

casa que me coste pouco, o

casas que tiñan unha entrada

vivenda popular, que se está

arquitecto ten que recorrer a

que daba ó patio, e logo arre-

perdendo– e aplicar os seus

materiais pouco nobres pra gas-

dor do patio unha balconada

recursos, unha cantidade de ele-

tar o menos posible, e facela de

en cada un dos pisos... Desas

mentos enormes, prefectamente

cemento ou facela de ladrillo

aínda quedan algunhas. O que

aproveitables pras construc-

recuberto de cemento. Xa se

había que facer con elas era,

cións modernas. Este é o labor

sabe, é unha necesidade de tipo

primeiro conservar as que hai,

que hai que facer, conservar a

económico. Pero ó lado deso hai

pero sobre todo, e esta é a miña

casa vella e conservar os ele-

a obrigación por parte das

gran preocupación, utilizar os

mentos da casa vella.Hai algun-

autoridades de impoñer un cri-

elementos tradicionais que

has casas en Ourense, na rúa

terio pra esas cousas. ¿Quere

tiñamos eiquí pra as casas

de Lepanto precisamente hai un

vostede facer unha casa nova?

novas. ¿Por que imos facer unha

par delas, nas que foron moi

Moi ben. Fágaa vostede con

casa nova recubrirlle a fachada

ben aproveitados estes elemen-

arreglo a un modelo determi-

de gresite, facerlle unha serie de

tos, e as casas teñen moita gra-

nado ou coa aprobación duns

dependencias inútiles mal feitas

cia, pero aínda se podían ter

organismos que entendan deso.

que lle quiten todo o carácter?

aproveitado mellor. ¿Por que as

Ou se a quere vostede facer

Eu non digo que vaiamos facer

casas que fan agora as han de

como as de agora, desas que fan

casas vellas. Non se trata de

recubrir con esas chapas de gra-

agora, fabríquea vostede onde

facer casas vellas, pero trátase

nito pulimentado que é horro-

non estorbe, e onde non estea

de estudiar, –e esta é a preocu-

roso, podendo recubrilas con

desentonando.

55
~

A súa xenerosidade e
altruísmo quedou ben
manifesto nos últimos
tempos da súa vida,
cando acolleu con
ilusión a fundación en
Compostela do Museo
do Pobo Galego,
institución da que foi
Presidente do Patronato
ata o seu pasamento e
á que acabou legando a
súa biblioteca nun
último acto de amor a
Galicia.

XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ REBOREDO

Lugo, 1946

Participa en institucións como o Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento” (sección Etnografía), o Consello da Cultura Galega (Ponencia de
Antropoloxía) e o Museo do Pobo
Galego. Ten publicados diversos
libros sobre etnografía de Galicia así
como numerosos artigos en revistas
e publicacións colectivas. Participou
tamén en numerosos congresos e
cursos de temática etnográfica e
antropolóxica. Na actualidade é o
coordinador dos tomos de Antropoloxía do “Proxecto Galicia”, editado
por Hercules Edicións.
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Don Xaquín
Lorenzo Fernández
e os estudios
de etnografía en Galicia
Xosé Manuel González Reboredo

O nacemento dunha vocación

Risco, os que exerceron un maxiterio desinteresado e eficaz nun-

Don Xaquín Lorenzo Fernández,

ha Galicia que non contaba con

nacido en Ourense no ano 1907

posibilidades reais de levar a

e falecido en Lobeira no 1989,

cabo unha especialización en

pertence a unha xeración de

ciencias humanísticas aplicadas á

investigadores que chegaron a

nosa terra dentro dos estudios

este mundo na primeira década

universitarios.

do século que está a rematar, tal
Bouza-Brey, Fraguas Fraguas, Fil-

Normalmente adoitamos consi-

gueira Valverde, ou Taboada Chi-

derar que os mestres citados deli-

vite, ós que habería que engadir

mitaron os seus campos de tra-

outra figura dos estudios etno-

ballo para encher con eficacia os

gráficos, Xosé Ramón Fernández

baleiros máis notorios que se per-

Oxea, cronoloxicamente algo

cibían, a comezos dos anos vinte,

anterior, mais incorporado ás

nos estudios sobre Galicia. Así,

tarefas desenvolvidas por estes

Otero Pedrayo é sempre consi-

estudiosos con fidelidade meri-

derado como o pai dos estudios

toria.Todos aproveitaron as ensi-

de Xeografía, Cuevillas dos de

nanzas de mestres como Don

Arqueoloxía e Risco dos de Etno-

Ramón Otero Pedrayo, Don Flo-

grafía e Folklore. Se en liñas

dos de Arqueoloxía e Risco dos

rentino Cuevillas e Don Vicente

xerais isto é certo, non debemos,

de Etnografía e Folklore.
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Don Xaquín atopou

Mais ese pulo espontáneo inicial

na cidade de Ourense

necesitaba dunha racionalización

a Cuevillas como

e dunhas orientacións que o con-

orientador e racionalizador

verteran en vocación definida,

desas inquedanzas de mocidade.
O Cuevillas mestre –seguido en

correndo o risco de se perder e

anos vindeiros por Otero

quedar reducido a un mero

Pedrayo e Vicente Risco–, foi

e n t re t e n i m e n t o c u r i o s o d e

quen de orientar un xerme

xuventude en caso contrario. E,

vocacional e conseguir que un
rapaz interesado polas cousas do

afortunadamente, Don Xaquín

pobo tomase un camiño

atopou na cidade de Ourense a

que o levaría a cultivar os

Cuevillas como orientador e

estudios etnográficos durante

racionalizador desas inquedanzas

toda a súa vida.

de mocidade. O Cuevillas mestre

con todo, esquecer que os tres

nun escrito publicado na Homa-

–seguido en anos vindeiros por

cultivarán tamén outras pólas do

xe a Cuevillas (1956), sendo un

Otero Pedrayo e Vicente Risco–,

saber, o que se pon de manifesto

rapaz de dazaseis anos, ocorréu-

foi quen de orientar un xerme

nos traballos de Otero ou de Ris-

selle construír un carro en minia-

vocacional e conseguir que un

co dedicados a Historia ou a Lite-

tura no transcurso dunhas vaca-

rapaz interesado polas cousas do

ratura, ou as aportacións ó Fol-

cións en Lobeira, e tamén reco-

pobo tomase un camiño que o

klore e Etnografía de Cuevillas.

ller os nomes que alí se usaban

levaría a cultivar os estudios

Para eles a realidade cultural

para denominar as distintas pezas

etnográficos durante toda a súa

Galega era unha realidade global

deste popular vehículo, compa-

vida. Sen deixar de achegarse a

e, sen deixar de lado a necesaria

ñeiro inseparable do labrego

outros aspectos do pasado e pre-

compartimentación dos saberes

galego durante séculos. De volta

sente de Galicia por medio de

coa finalidade de atinxir maiores

na cidade para comezar o curso

traballos de Arqueoloxía, de His-

cotas de eficacia investigadora,

escolar, tivo a oportunidade de

toria e de Arte, el será, a partir de

non puideron nunca perder de

amosarlle o seu carriño a Don

agora, un etnógrafo ante todo.

vista a visión de conxunto dunha

Florentino Cuevillas, quen lle

Galicia que debía ser amada e

facilitou dous libros e encomen-

estudiada, feito que se acentuou

doulle que fixera un estudio do

por razóns prácticas, como a

carro. Así naceu Don Xaquín á

escaseza de investigadores cando

Etnografía, dunha maneira sobre

eles principiaron a laborar en

a que convén deterse un pouco.

Para entender a obra etnográfica

procura do pasado e presente do

En efecto, na descrición anterior,

do noso persoeiro é preciso lem-

país galego.

resumo da que nos deixou el

brar,como xa fixemos en anterior

mesmo, é de salientar, en primei-

ocasión, as tendencias, obxecti-

No contexto dun Ourense dos

ro termo, que aquel rapaz ache-

vos e método que se propuxeron

anos vinte, dominado no aspecto

gouse á cultura tradicional por

os etnógrafos e folkloristas gale-

cultural polos persoeiros antes

iniciativa persoal a través dun

gos da primeira metade do pre-

citados, é onde hai que situar o

obxecto que chamou a súa aten-

sente século, en xeral bastante

nacemento de Xocas como etnó-

ción, sen mediar, en principio,

coincidintes co que se facía nou-

grafo. Como el mesmo nos conta

ningunha ensinanza ou consello.

tras terras peninsulares e euro-
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aspectos da cultura popular

recompilar o dato

–idioma, costumes, festas, cren-

etnográfico antes de

zas, traballo e artes populares,

que desapareza

cultura mariñeira–.

atopámolo nun
traballo seu dos

Este afán recompilador, de salva-

últimos tempos, o

ción do dato antes da súa desa-

Cantigueiro da Limia

parición, seguirá presente nos

Baixa (1973), no

etnógrafos do século XX, e por

que se recollen 2547

suposto na obra de Don Xaquín

cantigas, 9

Lorenzo Fernández. Basta recorrer algún dos seus escritos para

composicións en

comprobalo. Así, nun traballo

verso, 5 desafíos, 10

publicado no ano 1934 na revis-

parrafeos, 7 oracións

ta Nós e dedicado ás dornas de

e 6 romances.

Porto do Son, dínos o seguinte:

peas.Na súa concepción dos estu-

a Sociedade El Folklore Gallego,

“Nada se ten feito da Etnografía

dios da cultura do pobo, eminen-

da que será presidenta Dona Emi-

das costas de Galicia. Así o noso

temente oral, van influír tanto

lia Pardo Bazán. Malia que a

traballo tropeza coa dificultade da

principios herdados do pasado

Sociedade citada tivo unha curta

falta de antecedentes.

como novas correntes presentes

vida, deixou asentado en Galicia

E o momento é crítico: a punto

na Europa dos anos dez e vinte.

o concepto de ciencia do folklo-

de desaparecer unha chea de

Vexamos este asunto por partes.

re, realizando unha ser ie de

costumes i embarcacións típi-

recompilacións de datos sobre

cas, aixiña non serán máis que

Con respecto á herdanza do pasa-

literatura oral e outros aspectos

unha lembranza na mente dos

do, é preciso lembrar que, na

do “saber do pobo”. A intención

vellos mariñeiros...” (o subraia-

Galicia da segunda metade do

da Sociedade era a de recoller

do é noso, como nalgún outro

século XIX xa xurdiran institu-

eses saberes populares reflecti-

caso deste escrito).

cións dedicadas a recoller datos

dos en cantigas, contos, lendas,

da cultura tradicional conserva-

romances, música e danza, habi-

E tamén desexo de recompilar o

da por labregos, mariñeiros e

lidades artesáns, crenzas e valo-

dato etnográfico antes de que

artesáns. Así, e seguindo a inicia-

res coa intención de conservalos

desapareza atopámolo nun tra-

tiva do iniciador dos estudios de

para as xeracións futuras. Entre

ballo seu dos últimos tempos, o

Folklore en España, Antonio

as súas actividades destaca a con-

Cantigueiro da Limia Baixa

Machado y Álvarez, nacido en

fección dun primeiro Cuestio-

(1973), no que se recollen 2.547

Compostela, mais afincado axiña

nario de folklore galego que

cantigas, 9 composicións en ver-

en Andalucía, no ano 1884 foi

consta de 445 preguntas nas que

so, 5 desafíos, 10 parrafeos, 7 ora-

presentada en público na Coruña

se inclúen os máis var iados

cións e 6 romances, acompaña-
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como Don Manuel Murguía, dos

prácticas populares como reli-

cales herdarán os homes do

quias do pasado, algo facilmente

Seminario unha dimensión inter-

perceptible en obras importan-

das todas estas pezas de literatu-

pretativa dos datos que recollían.

tes saídas da súa pluma, como a

ra oral de notas que sinalan para-

Esta dimensión ten un carácter

Historia de Galicia (1865) ou o

lelos ou aclaran contidos, mais

eminentemente histor icista.

libro Galicia (1888).Ademais, en

sen pretender facer un estudio

Fillos dunha época na que pre-

Murguía, a teoría das superviven-

demorado e contextualizado das

dominaba un pensamento evolu-

c i a s m e s t u ro u s e c o a t e o r í a

mesmas. Nesta dimensión da súa

cionista,“progresivista”diríamos,

romántica do Volksgeist, da exis-

obra, Don Xaquín actúa, coma

fixéronse eco dunha proposta

tencia dun espírito colectivo dos

outros etnógrafos do seu tempo,

amplamente espallada pola Euro-

pobos que perdura ó longo da

da mesma maneira que o histo-

pa do seu tempo, a saber: nas cul-

historia e que serve de indicador

riador que publica unha colec-

turas populares, o mesmo que

da súa peculiaridade, así como

ción de documentos, deixando

nas dos mal chamados “pobos

cun celtismo militante que per-

para mellor ocasión a análise dos

primitivos”, quedan superviven-

mitía establecer unha diferencia-

mesmos. Seguramente que esta

cias de estadios anteriores da

ción étnica fonda frente ó iberis-

forma de presentar os materiais,

evolución humana. Por iso, o

mo de Castela.

fóra do contexto cultural no que

estudio destas supervivencias

se manifestan, pode ser criticada

pode servir para anchear o dis-

Pola mesma época en que nos

pola moderna Antropoloxía Cul-

curso da Historia e para amosar

movemos xurden, como reacción

tural, que necesita da antes citada

trazos peculiares dos pobos pro-

ante o evolucionismo, uns move-

contextualización para poder che-

cedentes de remotos tempos.

mentos de interpretación das cul-

gar a unha interpretación cabal

Propostas deste tipo podémolas

turas nos que se pretende facer

das culturas e subculturas. Pero

atopar nos pais da Antropoloxía

fincapé na difusión de trazos cul-

non debemos esquecer que esa

contemporánea,

non era unha arela omnipresente

como Tylor, Morgan,

nos etnógrafos como o que nos

Bachofen, algo máis

ocupa, pois para eles a salvación

tarde Frazer, e tamén

de formas culturais converteuse

nos máis importan-

unha meta válida e necesaria no

tes folkloristas euro-

seu quefacer diario.

peos do século pasado e comezos do

Mais o Folklore e a Etnografía

p re s e n t e ,

como

galegas contaban con outros

Pitré, T. Braga, etc. O

antecedentes decemonónicos

citado Don Manuel

que cómpre ter en conta. Se o

Murguía, que saudou

afán recompilador está ben

con ledicia a apari-

representado pola citada Socie-

ción dos estudios de

dade El Folklore Gallego, tamén

Folklore en España, é

na segunda metade do século

un bo exemplo de

XIX e comezos do actual desen-

historiador que con-

volveron o seu labor estudiosos

sidera moitas das
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Xaquín para ver os principios
antes expostos en acción.
En efecto, partidario decidido do
principio das supervivencias, e
da pervivencia ó longo do tempo
dunhas prácticas que lle dan personalidade á nosa cultura popular, amósase el nun traballo seu
sobre o liño e a lá , que data de
1933. Alí atopamos afirmacións
xenéricas como:
“A poboazón do noso campo,
esencialmente agrícola, adicaba,
loxicamente, as súas festas e rogaDon Fermín Bouza-Brey.

tivas ás faenas do campo. O desexo de unha boa colleita, a satis-

turais. Este difusionismo vai estar

ficamente, o que era de esperar

facción do producto adequerido,

presente en etnólogos xermanos

nuns homes que pretendían

a sementeira, etc., son ocasións

como Frobenius, e culminará, xa

poñer de manifesto a singulari-

que se prestan ás manifestacións

entrado o século XX, en terras

dade de Galicia mediante a

relixiosas, manifestacións hoxe

xermánicas coa escola de Etno-

reconstrucción dunha “historia

cristianizadas na sua case tota-

loxía que se coñece como a dos

do pobo”, unha historia na que

lidade, mais que na sua orixe

círculos culturais ou histórico-

non tiveran cabida únicamente

foron pagáns, e que conservan

cultural, da que se sentirán debe-

feitos políticos de carácter xeral,

aínda o seu carácter básico,

dores parciais etnógrafos galegos

senón tamén a vida cotiá dos

pese as infruenzas estranas reci-

como Vicente Risco. Pero esta

galegos, na que se poderían ato-

bidas”.

nova corrente seguirá asumindo

par compoñentes de moi diversa

o principio de que existen super-

orixe, mais sempre integrados

Nesta mesma liña está outro

vivencias de estadios pasados nas

nun conxunto con trazos pro-

exemplo máis serodio no que

culturas de tradición oral, polo

pios. É imposible no marco deste

Don Xaquín bota man das teorí-

que, neste aspecto concreto, non

artigo analizar polo miúdo os

as e dos exemplos etnográficos

se produce unha ruptura meto-

diversos matices e os múltiples

de Frazer, un destacado antropó-

dolóxica radical.

argumentos ós que este posicio-

logo evolucionista, seguidor de

namento deu lugar na obra de

Compte, que tratou de descubrir

Os etnógrafos galegos de tempos

Vicente Risco, de Bouza-Brey, etc.

nas prácticas dos campesiños e

de Don Xaquín asumirán os prin-

Pero si resulta obrigado achegar-

dos “primitivos” reminiscencias

cipios antes enunciados telegrá-

nos a algún escrito de Don

de vellas crenzas e rituais da anti-
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dúbida para el, coma para Frazer,

obstante, íntegra e pura a ialma

de que estamos ante unha moi

popular que preside todo o pro-

vella práctica que procede dos

greso do pobo...”. É decir, que por

güidade ou da remota prehisto-

tempos da paganía e que chegou

moitas modificacións que sufran

ria. Referímonos ó artigo titulado

ata nós desdebuxada e vaciada

as formas artísticas populares,

O esprito da més en Lobeira

do seu significado orixinal

sempre poderemos atopar nelas
un selo especial gracias á existen-

(Ourense) (1973). Nel fálanos
dunha vella práctica da súa que-

A vella teoría que sostiña a exis-

cia dun espírito colectivo que,

rida Lobeira, segundo a cal o

tencia dun Volksgeist,dunha alma

inconsciente, mais reiterativa-

derradeiro feixe de palla da

colectiva dos pobos, xunto con

mente, mantén certas pautas ó

malla, chamado a raposa, gárda-

influencias directas ou indirectas

longo dos séculos. Esta idea, por

se ata a sementeira seguinte coa

de estudiosos da chamada “psico-

suposto,está tamén presente nou-

finalidade de misturalo coa

loxía dos pobos”, no que Wundt

tros estudiosos do tempo de

semente que se bota na terra.

foi figura destacada, estaba tan

Xocas, e nos seus mestres, poden-

Este feixe, e algunhas prácticas

amplamente difundida nos tem-

do rexistrala, con distintas mati-

realizadas arredor do mesmo,

pos de Don Xaquín que non facía

zacións, en páxinas de Risco, de

poderían ser a reliquia de vellos

falta coñecela en versións orixi-

Otero Pedrayo ou de Bouza-Brey.

ritos agrarios en torno ó que o

nais para que fixera acto de pre-

citado Frazer chama “o espírito

sencia en numerosos escritos.

da més”, documentado, segundo

Está, como mostra, presente nun

a súa perspectiva, en numerosas

traballo seu, titulado A arte popu-

Anteriormente insinuamos algun-

prácticas de campesiños da Ale-

lar dos xugos de Galiza (1935),

has das correntes de interpreta-

maña, Rusia, Bretaña, etc. Aínda

no que anuncia que os tempos

ción dos fenómenos culturais des-

que o noso etnógrafo renuncia a

novos traerán modificacións e

critos pola Etnografía vixentes no

precisar a orixe desta tradición,

perdas dos motivos por el estu-

século XIX e comezos do XX.

asignándolle un horizonte histó-

diados, pero tamén engade que

Lonxe dos nosos investigadores

rico concreto, non cabe a menor

neste proceso “permanecerá, non

quedaban, agás parciais coinci-

Palabras e obxectos

DON XAQUÍN PROCURARÁ ASOCIAR OS OBXECTOS
Q U E E S T U D I A B A C O A S Ú A N O M E N C L AT U R A E
VARIANTES QUE DA MESMA SE PODEN DETECTAR
NO PAÍS GALEGO. NESTE SENTIDO PODERÍAMOS
DESTACAR ESCRITOS SEUS COMO O TITULADO

NOMENCLATURA DEL CARRO GALLEGO

O carro e a súa nomenclatura: 1, estadullos ou fungueiros.
2, Cheda. 3, soallo. 4, eixo. 5, chumaceira. 6, apeladoiras. 7,
tufo. 8, cadea. 9, pecho. 10, cabezallo. 11, chavella. 12, camba. 13, ollal. 14, rella. 15, mion. 16, ferra.
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A mesma preocupación polo léxico está presente na
súa importantísima aportación á Historia de Galiza
editada por primeira vez en Buenos Aires no 1962, e
que leva por título Etnografía, cultura material.

dencias, outros enfoques, espe-

borados pola fenomenoloxía reli-

eles. Partían os que así pensaban

cialmente o chamado funcional-

xiosa de Mircea Elíade. E tamén

do principio de que había fre-

estructuralista, de berce anglosa-

Don Xaquín Lorenzo vaise ache-

cuentemente un vínculo entre a

xón e representado por investi-

gar a algunha forma de investiga-

verba en cuestión e a cousa á que

gadores como Malinowski ou,

ción desenvolvida nas catro pri-

se aplicaba, relación que permi-

algo despois, Evans- Pritchard. De

meiras décadas do século actual,

tía aclarar tanto a orixe ou desen-

tódolos xeitos, os etnógrafos gale-

da que daremos conta a seguir.

volvemento dos mentados obxec-

gos, sen renunciar a un histori-

tos como a orixe ou evolución

cismo de base, que permitía aso-

A partir dos anos dez, xorde en

das palabras con el relacionadas.

ciar a Etnografía a saberes como

Hamburgo unha importante esco-

Por outra banda, esta metodolo-

a Prehistoria, non deixaron de

la de etnolingüistas, dirixidos por

xía permitía establecer un claro

asumir algunhas perspectivas que

F. Krüger, que poñen en práctica

vínculo entre a linguaxe e outras

non estaban rifadas con esta con-

métodos asociados ó que se ven

manifestacións da cultura huma-

cepción e que fan acto de pre-

chamando a corrente de “Pala-

na. Para aplicar este método, Krü-

sencia xa no noso século.Así, por

bras e cousas”. O obxectivo fun-

ger primeiro, e discípulos seus

poñer un exemplo,Taboada Chi-

damental, neste caso, era o de

despois, como Ebeling ou Schnei-

vite, outro dos grandes etnógra-

poñer en relación directa os

der, fixeron diversos estudios na

fos ourensáns, aproveitou nos

obxectos, é dicir, as “cousas”, coas

Península Ibérica, e máis concre-

seus traballos os conceptos ela-

verbas utilizadas para aludir a

tamente en Galicia e terras limí-
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trofes, froito do cal foron varios

Con esta inclinación,

libros do propio Krüger ou publi-

non é de extrañar

cacións dos seus seguidores que

que os

viron a luz na revista Volkstum

investigadores

und Kultur der Romanen.

alemáns acolleran
na súa xa citada

Pois ben, Don Xaquín, que non

revista Volkstum...

era lingüista profesional, terá

dous traballos seus,

unha coincidencia con estes

un dedicado ó carro

investigadores xermanos no sen-

galego e outro á

tido de que tamén el, etnógrafo

casa na Limia

preocupado por temas da nosa

Baixa.

cultura material, procurará asociar os obxectos que estudiaba
coa súa nomenclatura e variantes
que da mesma se poden detectar
no país galego. Neste sentido
poderíamos destacar escritos
seus como o titulado Nomencla-

non é de extrañar que os investi-

fica de Don Xaquín.Trátase da súa

tura del carro gallego (1956), no

gadores alemáns acolleran na súa

preocupación polo estudio do

que se nos dá conta das formas

xa citada revista Volkstum... dous

que se ven chamando, con certa

deste vehículo na nosa terra, pero

traballos seus, un dedicado ó

imprecisión, a “cultura material”.

tamén, e sobre todo, se indican os

carro galego e outro á casa na

O carro, as dornas, os teares e o

distintos chamadeiros que os seus

Limia Baixa.E tamén,cando a Uni-

tecido, as embarcacións fluviais,

compoñentes reciben por todo o

versidade do Cuyo, na Arxentina,

os xugos, a casa e as construc-

país galego, así como a posible

decideu publicar unha homena-

cións adxetivas son temas que

orixe etimolóxica dos mesmos

xe a F. Krüger no ano 1952, Don

abordou con asiduidade na súa

cando é factible coñecela.A mes-

Xaquín colaborou na mesma cun

producción. Esta inclinación –na

ma preocupación polo léxico

artigo sobre peches de fincas na

que xogou tamén un papel impor-

está presente na súa importantí-

provincia de Ourense.

tante a súa facilidade para o debu-

sima aportación á Historia de
Galiza editada por primeira vez
en Buenos Aires no 1962, e que
leva por título Etnografía, cultu-

Outras aportacións de
D. Xaquín ós estudios
etnográficos.

xo– é a que o leva a aceptar a
redacción da xa citada síntese da
nosa cultura tradicional material
para a Historia de Galicia dirixida por Otero Pedrayo, na que por

ra material, síntese de inapreciable valor sobre as construc-

Algúns dos traballos que citamos

primeira vez atopamos unha des-

cións, os obxectos e as habilida-

anteriormente apuntan a un feito

crición completa das técnicas e

des dos nosos labregos,artesáns e

ben coñecido polos estudiosos

trebellos usados no campo, na

mariñeiros. Con esta inclinación,

que se achegaron á obra etnográ-

cidade e nos oficios.
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De todas maneiras, os puntuais

nos que se xuntaba traballo e fes-

exemplos manexados ata o pre-

ta e nos que a xuventude das

sente tamén permiten compro-

aldeas atopaba un lugar propicio

bar que temas relacionados coas

para establecer relacións entre

anos e, aproveitando que Don

crenzas ou coa literatura oral non

varóns e mulleres. Esta mesma

Xaquín aínda vivía, foi sonoriza-

foron alleos á mirada atenta do

visión, encamiñada a presentar

da coa súa propia voz e poste-

etnógrafo que levaba dentro.Ade-

facianas relacionadas da vida

riormente divulgada mediante

mais de cantigueiros e de estu-

cotía da aldea galega, manifésta-

video editado polo Museo do

dios sobre algúns rituais popula-

se no seu achegamento ó docu-

Pobo Galego.

res, Don Xaquín deixounos inte-

mento filmico. Efectivamente,

resantes traballos sobre romarí-

pouco despois da Guerra Civil,

as, como o titulado Nosa Señora

Don Xaquín foi guionista dun

do Viso (1983), ou sobre os ditos

d o c u m e n t a l fi l m a d o n a s ú a

Nas páxinas antecedentes trata-

e cantigas relacionados co carro

Lobeira querida no que, utilizan-

mos de encadrar a producción

galego, dos que nos fala en escri-

do como fío conductor o carro,

e t n o gr á f i c a d e D o n X a q u í n

tos como o titulado El carro en

ese obxecto tan estimado por el

Lorenzo Fernández, así como de

el folklore de Galicia (1974). Bo

dende os seus comezos como

dar conta dalgúns contados

observador da cultura dos seres

etnógrafo, se pasa revista ó uni-

exemplos da mesma, ilustradores

humanos, el ben sabía que as

verso aldeán e se logra dar esa

das nosas afirmacións. Segura-

manifestacións da mesma esta-

sensación de que a cultura

mente que a súa obra pode apa-

ban, na mente do pobo, intima-

humana, por riba de comparti-

recer ós ollos de antropólogos do

mente relacionadas, e por iso

mentacións, é un todo confor-

presente como algo demodé, e

prestou atención tanto ós obxec-

mado por aspectos materiais,

non cabe a menor dúbida de que

tos e ás técnicas como ós rituais

sociais e ritual-crenciais. Afortu-

o aproveitamento da mesma en

desenvolvidos en relación con

nadamente, unha parte desta fil-

estudios antropolóxicos actuais

aqueles, ás crenzas manifestas

mación puido ser recuperada hai

pode presentar problemas, en

A xeito de remate

arredor dos mesmos ou tamén ós
vínculos sociais que a tecnoloxía

Neste sentido

tradicional xera, aínda que non

é de salientar

chegase a practicar a plena visión

de novo

holística da cultura propugnada

traballos seus
como o

polos estudios de carácter fun-

dedicado ó

cional-estructuralista. Neste sen-

liño e á lá en

tido é de salientar de novo tra-

Lobeira, onde

ballos seus como o dedicado ó

se describe

liño e á lá en Lobeira, onde se

polo miúdo a

describe polo miúdo a tecnolo-

tecnoloxía

xía tradicional aplicada a estes

tradicional

productos textís, mais tamén se

aplicada a

nos informa sobre aspectos tan

estes

importantes da sociedade rural

productos textís, mais tamén se nos informa sobre aspectos tan

galega como eran os fiadeiros,

importantes da sociedade rural galega como eran os fiadeiros.
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dos Galegos, soubo aprender dos
seus mestres un amor pola terra
tanto que amosa unha tendencia

e unha bonhomie que hoxe, en

a analizar os fenómenos de cul-

tempos tan “tecnificados”, nos

tura como “cousas”, sen atender

que os cultivadores da Etnografía

á complexidade dos procesos

e a Antropoloxía intentan adqui-

nos que esas “cousas” se enca-

rir carta de profesionais regra-

dran. Pero iso non é impedimen-

dos, algúns botamos de menos.

to para que recoñezamos nel a

En calquera caso, a súa xenerosi-

un etnógrafo de grande valor

dade e altruísmo quedou ben

para o seu tempo, atento a recu-

manifesto nos últimos tempos da

perar o dato antes de que se per-

súa vida, cando acolleu con ilu-

dese e sempre peocupado por

sión a fundación en Compostela

buscar as claves dunha cultura

do Museo do Pobo Galego, insti-

galega peculiar, sen prexuízo de

tución da que foi Presidente do

que moitos dos seus compoñen-

Patronato ata o seu pasamento e

tes podan estar presentes nou-

á que aca bou legando a súa

tros pobos. Formado nesa “Uni-

biblioteca nun último acto de

versidade informal” creada baixo

amor a Galicia.

o maxisterio dos homes da Xeración Nós e o Seminaruo de Estu-

Santiago, outubro de 1999

Pouco despois da
Guerra Civil, Don
Xaquín foi
guionista dun
documental
filmado na súa
Lobeira querida
no que,
utilizando como
fío conductor o
carro, ese
obxecto tan
estimado por el
dende os seus
comezos como
etnógrafo, se
pasa revista ó
universo aldeán
e se logra dar
esa sensación de
que a cultura
humana, por riba
de compartimentacións, é un
todo conformado
por aspectos
materiais, sociais
e ritual-crenciais.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

Non contamos polo momento cunha
completa historia dos estudios de
Etnografía, Folklore e Antropoloxía
en Galicia. De tódolos xeitos, nos
últimos anos publicáronse algunhas
achegas que, cando menos en parte, enchen ese baleiro. Nelas pode o
lector atopar datos máis ou menos
precisos para enmarcar a obra etnográfica de D. Xaquín. Así sucede en:
M. MANDIANES: “Folklore, Etnografía y Etnología en Galicia”. En:
A. Aguirre (ed.): Historia de la
Antropología española. Ed. Boixareu
Universitaria. Barcelona, 1992. Páx.
57 e ss.
X. RODRÍGUEZ CAMPOS: “Cultura e
experiencia humana na antropoloxía
romántica de Galicia”. En Actas do
Simposio de Antropoloxía in memoriam Fermín Bouza-Brey. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago,
1994. Páx. 41 e ss.
X. M. GONZÁLEZ REBOREDO:
“Notas para una historia de la
Antropología en Galicia”. En Identidad y fronteras culturales. Antropología y museística. Actas del II Congreso de historia de la Antropología
española. Ed. Psicoex , Badajoz,
1996. Páx. 707 e ss.
Da obra etnográfica de Don Xaquín
ocupámonos persoalmente con anterioridade. A referencia bibliográfica
precisa é:
X. M. GONZÁLEZ REBOREDO: “A
obra etnográfica de D. Xaquín Lorenzo Fernández”. En Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do Simposio Internacional in memoriam
Xaquín Lorenzo. Ed. Consello da Cultura Galega. Santiago, 1996. Páx.
21 e ss.

No simposio que acabamos de citar
pode tamén verse unha sentida lembranza de D. Xaquín debida a Don
Antonio FRAGUAS FRAGUAS, baixo
o título “Lembranza de Don Xaquín
Lorenzo Fernández”. Op. Cit., pax.
13 e ss.
No presente escrito soamente manexamos uns cantos exemplos da abondosa producción etnográfica de D.
Xaquín. Para quen queira coñecer
con máis detalle a súa producción
neste campo resulta aconsellable
consultar a bibliografía completa do
noso persoeiro publicada por F.
FARIÑA BUSTO en: Boletín Auriense.
Homenaxe a Xaquín Lorenzo Fernández . Tomo XX-XXI. Ourense
1990-91. Tamén nesta homenaxe
aparece unha semblaza de D.
Xaquín debida a F. FERNÁNDEZ DEL
RIEGO, que leva por título “Memoria
do home e do etnógrafo” (páx. 19 e
ss.)
Finalmente, daremos as referencias
bibliográficas dos escritos de D.
Xaquín aludidos no presente artigo:
X. LORENZO FERNÁNDEZ:
– “As dornas do Porto do Son”. Nós.
Nº 126-127. Ourense, 1934. Páx.
109 e ss..
– “A arte popular nos xugos da Galiza”. Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropología e Etnología.
Vol. VII, fasc. IV. Porto, 1935. Páx.
209 e ss.
– “Notas etnográficas da terra de
Lobeira: o liño e a lá”. Arquivos do
Seminario de Estudos Galegos. Vol.
VI. Santiago, 1933-34. Páx. 27 e ss.
– “Die Bremse am galizischen
Wagen”. Volkstum und Kultur der
Romanen. Vol. XI, Hamburgo, 1938.
Páx. 282 e ss.
– “Das Bauerhaus im unteren Limiabecken”. Volkstum und Kultur der
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Romanen . Vol. X V. H ambur go,
1942-43. Páx. 276 e ss.
– “Cierres de fincas en el S. E. de
Orense”. Homenaje a F. Krüger .
Mendoza (Arxentina), 1952. Vol. I,
páx. 175 e ss.
– “Nomenclatura del carro gallego”.
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomo XII , Cuad. 1-2.
Madrid, 1956. Páx. 54 e ss.
– “Etnografía. Cultura material”. En
R. Otero Pedrayo (dir.):
Historia de Galiza. Ed. Nós. Buenos
Aires, 1962. Vol. 2.
– Cantigueiro popular da Limia Baixa. Ed. Galaxia. Vigo, 1973.
– “O esprito da més en Lobeira”.
Cuadernos de Estudios Gallegos .
Tomo XXVIII, fasc. 86. Santiago,
1973. Páx. 345 e ss.
– “El carro en el folklore de Galicia”.
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomo XXX, cuad. 1-2.
Madrid, 1974. Páx. 43 e ss.
– A Nosa Señora do Viso. Ed. Patronato R. Otero Pedrayo. TrasalbaOurense, 1983 (hai unha edición
anterior deste tema do ano 1955 no
Boletín da Comisión de Monumentos
de Ourense).
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A obra
de Xaquín Lorenzo Fernández,
instrumento para a patrimonialización
e a musealización antropolóxica en Galicia

Xosé C. Sierra Rodríguez

A obra etnográfica de Xaquín
Lorenzo. Alicerce para o rescate dunha memoria patrimonial.

folclorica, etnográfica ou antro-

unha imaxe identificadora e afir-

polóxica. O debate reside en pre-

madora da peculiriadade cultural

cisar se construían unha historia

do País.

ou unha antropoloxía, porque
para eles todo se implicaba na uni-

A referencia ao pasado protohis-

Boa parte dos traballos e a mei-

dade indisociable entre Home,

tórico e medieval constitúe un

rande parte dos apartados da súa

Terra e Cultura.As disciplinas eran

limiar que traza un horizonte

obra sintética, comezan sempre

consideradas meras parcelacións

sobre o que se sitúa a orientación

cunha alusión histórica procuran-

instrumentais, necesidades dun

e a posición fronte á historia do

do lexitimar a permanencia do

reparto operativo da tarefa inves-

fenómeno descrito. Ese pasado

descrito nuns precedentes sólidos

tigadora e non áreas de coñece-

cimenta, lexitima e ordea unha

que se atopan nos períodos máis

mento diferenciado, porque os

secuencia que a etnografía rede-

recuados. A historia e a prehisto-

presupostos dos que partían, tan-

seña nun escenario sobre o que

ria marcan o punto de partida ou,

to os ideolóxicos como os cientí-

se representa unha memoria cul-

cando menos, o lugar de articula-

ficos, lle impedían reproducir os

tural, alicerce e fundamento da

ción no tempo dunha forma de

campos parcelarios da especiali-

imaxe de Galicia que a patrimo-

ser e existir. En boa medida o

zación académica. Como indica

nialización posterior e os museos

debate para comprender adecua-

González Reboredo (1996) seu

reproducen e rehabilitan.A socie-

damente a obra dos homes de

esforzo tende á construcción dun-

dade campesina conserva unha

NÓS e do Seminario de Estudos

ha historia cultural de Galicia que

tradición que a historia descobre

Galegos non reside en delimitar

a etnografía enche de datos obser-

e a etnografía verifica e certas

se elaboraron unha epistemoloxía

vables que contribúen a fixar

paisaxes e certos cultivos son os
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“O home lígase directamente á

análise minuciosa na observación

casa do mesmo xeito que a casa

e descripción dos rasgos culturais

se xungue á terra, sendo así a

da vida campesina, para lograr

soportes da evolución da tradi-

vivenda un vencello que xun-

respostas inductivas que desem-

ción rural galaica e a manifesta-

gue ó home coa xeografía dun

boquen en taxonomías e tipolo-

ción das permanencias que per-

xeito íntimo [...]

xías que permitan dar patróns e
postulados concluintes nunha

filan o caracter identitario de
“Por esta razón é intresante un

sociedade que ten límites e que

lixeiro rexistro na historia que

se pode comprender a través de

“A tradición agrícola de Galiza

nos amostre os antecedentes

características e peculiaridades

é moi vella; ó parecer, o traballo

das nosas casas de hoxe[...]

xenéricas, producto dunha histo-

Galicia:

ria particular e dunha forma pro-

da terra tiña xa unha certa
importancia durante a época

Pero o historicismo evolucionista

pia de tecer a trama entre home

dolménica como se comproba

que preside a concepción da cul-

e xeografía. Moitos son exemplos

polo achádego de muiños chai-

tura e da vida social de Xaquín

que podemos dar para ver a pega-

ros nos sepulcros megalíticos [...]

Lorenzo non está orfo de crítica e

da deste itinerario científico e

Coa pacificación imposta por

de cautela mesurada. A historia é

cultural. As propias descripcións

Roma e co abandono polos cel-

referencia obrigada para ordenar

que fai distinguen variantes maio-

tas dos castros en que vivían,

as relacións entre home e territo-

res e menores nas que é o terri-

debéronse de intensificar a agri-

rio, o que non conleva que a ori-

torio quen actúa de condicio-

cultura que sofre logo outro

xe dunha forma ou dunha expre-

nante, pero esas variantes non

retroceso coas invasións xer-

sión cultural se manifeste sempre

desdebuxan as invariantes ou os

mánicas [...]”

como unha pervivencia ou unha

rasgos que relacionan as formas

permanencia ríxida e mecánica:

dun lugar coas diferencias observables noutro:

“O arraigo que o centeo tén na
Galiza semella sinalar este cere-

“convén non esaxerar o arcais-

al como indíxena, cultivado

mo das pallozas até o extremo

“Se faguemos un análisis deti-

desde os tempos máis vellos”

de ollar nelas unha especie de

do da pallaza, veremos que non

fósil protohistórico pois, se ben

é tan orixinal que non conteña

se non pode negar a súa seme-

tódolos elementos que atopa-

llanza coas casas citanienses ,

mos no resto das vivendas de

compre ter en conta as diferen-

Galiza; cecais se reduza o seu

A unión íntima entre home e

cias entre elas en canto ó gran-

interés a presentar xuntos istes

terra ven mediatizada pola casa

dor, rixidez de forma, economía

elementos que nas restantes se

como lugar de producción e

á que responde cada unha, etc.”

atopan espargallados”.

co. A xeografía é a representa-

É salientable o uso do metódo sin-

A importancia e a relectura que

ción dese vínculo, polo que sen

tético para concluir e establecer

compre facer de boa parte da

xeografía non hai historia e sen

as imaxes da cultura rural e da

obra etnográfica de Xaquín Loren-

elas non é doado interpretar a

singularidade histórica das expre-

zo pasa necesariamente polo fil-

cultura que se coida identifica-

sións propias da sociedade galai-

tro da moderna antropoloxía eco-

dora da “alma galega” :

ca. Xaquín Lorenzo parte dunha

nómica e pola significación dada

Da inducción científica á síntese patrimonial e museal

reproducción do grupo domésti-
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Sa de Oficios do Museo do
Pobo Galego (MPG). o influxo da obra de X. Lorenzo.

estercado coinciden coa xeralización do cultivo intensivo que
se produce entre os tempos finiseculares e o primeiro tercio do

Foto Vilasó. Cedida polo Museo do Pobo Galego.

por varios autores aos

aspectos

presente século (Balboa, 1988).
Mantiñán, 1998). Imaxe robuste-

extraeconómicos da organiza-

cida pola regresión que a crise da

Hai certamente na súa obra un

ción social da vida campesina,

posguerra provocóu nas condi-

interese en mostrar unha socie-

máxime cando a súa obra é pro-

cións habitacionais de moitas

dade rural priorizada polas per-

ducto dunha observación que bio-

familias labregas “filmadas” polos

manencias, que non o levan a

gráficamente coincide co seu tra-

textos de Xaquín Lorenzo.A aná-

ocultar cambios e renovacións

ballo máis activo de investigación

lise que J. M. Cardesín (1999) rea-

evidentes, pero que lle dificultan

de campo: entre 1925 e 1965.

liza da demora nos procesos de

a visión homoxénea da paisaxe

cambio iniciados entre 1900 e

que observa. Cita a mecanización

Se analizamos as descripcións

1930, ocasionada pola involución

do primeiro tercio deste século,

que realiza de certas actividades

autárquica do franquismo, coin-

estudiada posteriormente polos

e tarefas e da xeralización de cer-

cide de cheo coas formas pro-

historiadores (Fernández Prieto,

tos oficios veremos que é nese

ductivas e a estructura social per-

1992), pero difumina o seu inte-

período onde hai que situar a pai-

ceptible na obra do noso etnó-

rese, en boa parte porque aprecia

saxe que debuxa, sen esquecer,

grafo. Os efectos do Plano de

que a tecnificación é un axente

por outra banda, que as súas

estabilización: reducción e des-

desvinculador do home respecto

vivencias e a memoria oral da que

apar ición dos xor naleiros e

da terra e reductor da forza e

foi testemuña directa exprican

tamén dos caseiros (comezada xa

cohesión dos mecanismos de

datos e fenómenos que proceden

antes da guerra), a reconversión

reciprocidade (axudas e entrea-

de momentos anteriores ao perí-

de cultivos e a nova mecaniza-

xudas) tan doadamente analisa-

odo indicado. Esta acotación cro-

ción caen fóra do guión redacta-

dos desde a antropoloxía econó-

nolóxica foi percibida por varios

do pola síntese etnográfica deste

mica por R. Iturra (1988).

autores que destacan a imaxe do

autor.As tipoloxías sociais por el

“vello complexo agrario” galego

descritas responden nídiamente

“Certo é que estas máquinas

s ub minis tra da p o la o b ra de

á sociedade r ural anter ior á

alivian ó traballador do cam-

Xaquín Lorenzo e que retrata a

mudanza da década dos 60. O

po mais non hai dúbida de que

sociedade campesina do período

apartado que adica ao monte e a

tamén o desvencellan da terra

autárquico da España dos anos 40

descripción que realiza das alar-

ó fague-las angueiras máis

ao 60 (Lois González e Piñeira

gas e da relevancia do toxo e do

impersoás”
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Sala de Oleiros do MPG.
Museografía da galería cultural.

Foto Vilasó. Cedida polo Museo do Pobo Galego.

A sociedade que Iturra estudia en

da obra de Xaquín Lorenzo son os

aglutinante que xungue entre sí

Vilatuxe, que maximiza a acción

seus traballos sobre a casa. Para el

ós membros dunha mesma

individual e racionaliza as axudas

o espacio construido como habi-

familia.

da reciprocidade colectiva e parro-

tación é ante todo un lugar de rela-

O home lígase directamente á

quial é, sen dúbida, o paradigma

ción onde se combinan formas

casa do mesno xeito que a casa

da sociedade campesina descrita

constructivas adaptadas ás necesi-

se xungue á terra, sendo así a

por Xocas e o que conforma, en

dades do grupo doméstico coas

vivenda un vencello que xun-

termos patrimoniais, o binomio

que se derivan da implicación no

gue ó home coa xeografía dun

memoria-identidade asumido

espacio habitado doutros elemen-

xeito íntimo”

como propio polo conxunto da

tos que forman parte dos proce-

sociedade galega.A sintese muse-

sos productivos, ao tempo que

Xaquín Lorenzo ve a casa como

alizadora, tanto a que reduce a

participan das relacións sociais e

espacio construido socialmente

estereotipos esa identidade como

simbólicas construidas polo gru-

e como lugar que se insire har-

a que pretende representar unha

po familiar co seu contorno. Na

mónicamente no nicho ecolóxi-

memoria crítica da vida social

casa coexisten, mellor conviven,

co do que forma parte reflectin-

galaica obedece ao discurso teci-

persoas e facenda (persoas e ani-

do nas súas técnicas constructi-

do polo etnógrafo de Lobeira, ata

mais) e todos tecen a rede de rela-

vas esa noción etimolóxica que

o punto de provocar hoxe na com-

cións que explica e configura ese

considera a técnica como un acto

pulsión musealizadora pola que

mundo-centro real, simbólico e

creador, tal e como M. Mauss tan

atravesamos unha mímesis tan

social, do ecosistema rural:

nídiamente a definira. Acto creador do individuo, polo tanto

acrítica como estereotipada.
“O elemento máis interesante

construcción do suxeito, que

de toda a producción popular

para Xocas e para os seus colegas

é, sen dúbida, a casa. Non enche

de NÓS e do S.E.G., é un suxeito

somentes o papel de refuxio

histórico, individualizable na

Un dos aspectos que ref licte

contra os ataques do meio

exper iencia e a bstraible no

mellor a densidade antropolóxica

ambente, senón que é tamén o

colectivo:

Os estudios sobre a casa. A
antropoloxía premusealizada.
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“É dabondo sabido o moito que

morfoloxías e dependencias. A

a terra infruíu na vivenda, xa

lectura dos seus traballos sobre

que é o chan o que ha dar os

este aspecto invita á reflexión

materiás pra faguela e tén que

sobre a realidade e a virtualidade

gráfico en Galicia. Non tocare-

ser condicionada a certas carac-

do espacio museístico e xa nos

mos aquí a cuestión do patrimo-

terísticas climáticas e topográfi-

tempos do S.E.G. a reproducción

nio etnográfico, a súa definición

cas; máis convén non esquecer

visual dos lugares de habitación e

e os seus límites, cuestión que

que, en derradeira, é o home o

residencia levaron á reproducción

analisamos polo miudo noutros

que organiza eses materiás e

dunhas sorprendentes maquetas,

traballos (Sierra, 1999), como

esta organización faina dun xei-

hoxe no Museo do Pobo Galego,

tampouco trataremos a comple-

to persoal, atendendo, incons-

executadas na Escola de Artes e

xa fenomenoloxía na que se ins-

cientemente, ós mandatos da

Oficios de Ourense.

cribe a “febre” patrimonializado-

raza e da historia[...]
A complexidade e riqueza etnoantropolóxica da obra de Xaquín
Lorenzo foi recentemente destacada, no que afecta singularme á
casa, por Beatriz Ruiz nun clarexador artigo sobre o patrimonio

A obra etnográfica de Xaquín
Lorenzo e o seu reflexo na
acción musealizadora. O
Museo do Pobo Galego, texto
aberto e inacabado de Xocas e
do Seminario de Estudos
Galegos.

ra e musealizadora que nos invade (Sierra, 1999). O certo é que,
non tanto a obra directa de
Xocas, como a traducción e interpretación que fixeron e fan aínda moitos dos seus difusores
axudan a comprender moitas das
manifestacións e maneiras que
rodean á creación e montaxe de

doméstico, froito da súa investigación neste eido (Ruiz, 1997) e

Anteriormente temos indicado o

museos e coleccións etnográfi-

que penetra nos valores percepti-

influxo exercido pola obra etno-

cas, así como á restauración de

vos que Xocas converte en itine-

gráfica de Xocas no proceso de

moitos elementos da chamada

rarios cando describe espacios,

reactivación do patrimonio etno-

arquitectura popular.

Museo Etnográfico de Viana do
Bolo. Mimetismo
museográfico do
MPG e da obra
de Xocas
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xe e ao debuxo e na animación

instrumentos representativos para

de actos e xestualidades, o tipo

ilustrar aspectos e quefaceres

de relato etnográfico que reco-

impediron nestes 20 anos a res-

A análise da estructura museográ-

ñecemos na lectura da obra dita,

critura museográfica continua da

fica e, máis fundamentalmente, o

sen prexuizo de que posterior-

antropoloxía galega que se aco-

discurso museolóxico do Museo

mente recibiran novos aportes

cha tra-la obra que serve de guión

do Pobo Galego (MPG) constitúe

informativos da man de investi-

a tan relevante empresa cultural.

unha réplica museal da obra etno-

gadores que estaban íntimamente

Pero só o realizado é fedatario da

gráfica de Xaquín Lorenzo. Répli-

vencellados ó proxecto cultural

relación especular entre texto e

ca asumida e consentida por quen

do MPG (Calo, 1980; G.Alén,

museo, o que mostra a virtualida-

foi desde a súa fundación Presi-

1981), chegandose a remodela-

de icónica e a versatilidade narra-

dente do seu Patronato e inspira-

cións sucesivas das diferentes

tiva da etnografía de Xaquín

dor constante do seu desenvolve-

salas e seccións (Oleiros-Cerámi-

Lorenzo, rasgos que reforzan a

mento museográfico gradual. Sig-

ca ou O Mar). Outros etnógrafos

potencialidade antropolóxica

nificadamente a organización iti-

epígonos de NÓS ou da xeración

dunha obra que debe ser lida e

neraria museal foi procurando,

do S.E.G., caso de Bouza-Brey,

relida por etnomuseólogos e

dentro das dificultades inherentes

Antón Fraguas ou Taboada Chivi-

antropólogos,se queremos enten-

á arquitectura do convento de San

te mostran o seu influxo, conver-

der e reconstruir a xenealoxía do

Domingos de Bonaval, unha res-

xente co de Xocas, na museoloxía

pensamento etnohistórico galego.

posta museográfica nas salas que

e museografía do MPG.
No cadro que xuntamos facemos

se foron deseñando ó longo dos
Problemas inherentes ás técnicas

un achegamento sumario á corre-

museográficas, os recursos sem-

lación entre a obra emblemática

Os grandes espacios de museali-

pre escasos que recibe o Museo

de Xaquín Lorenzo e o seu influ-

zación e as mesmas subseccións

do Pobo Galego ou indisponibili-

xo na musealización do Museo

nas que se dividen algunhas salas

dade en moitos casos de pezas e

do Pobo Galego:

22 anos de existencia do museo.

recollen, en discurso e intención,
a grande obra de síntese escrita
por Xaquín Lorenzo co nome de

Detalle dunha maqueta da sala de Habitat e Arquitectura do MPG.
A presencia do Seminario de Estudos Galegos.

Etnografía. Cultura material,
dentro do ambicioso proxecto
editorial dir ixido por Otero
Pedrayo e publicado en 1962 baixo o título de Historia de Galiza.
Incluso aquelas salas que tratan
cuestións que foron investigadas
por outros autores de xeito máis
exaustivo e monográfico, caso da
Sala do Mar ou a subsección de
Cerámica, recollen no tratamento
descriptivo dos fenómenos mostrados, na relevancia dada á ima-

Foto Xenaro Martínez. Cedida polo Museo do Pobo Galego.
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Itinerario museográfico do

COMENTARIOS

MUSEO DO POBO GALEGO
Sala Hábitat
e Arquitectura Popular
•Organización do espacio
•Tipos de asentamentos
•Paisaxe agrícola (peches)
•Camiños e cruces

Os elementos da casa

A casa
As dependencias da casa
Construccións adxetivas
Construccións comunais

•Construccións e elementos
•Volumes, materiais
e aparellos constructivos
•Fachadas
•Morfoloxía casa e tipoloxías xeográficas

•Construccións adxetivas

Sala do Campo
(agricultura e gandeiría)
A terra

•Territorio: evolución da paisaxe humanizada (cultivada)
•Transporte: centralidade do carro e as
bestas de tiro

Os productos do campo
A facenda

Os productos do mar

Incorpora as maquetas do incipiente museo do S.E.G. e outras novas,
así como unha sintética e precisa
representación en maquetas e dioramas da paisaxe rural e da conformación das unidades bioxeográficas de Galicia

•Labores agrícolas
•Gandeiría e Feiras

Sala do Mar
•A memoria galega do mar
(complem. audiovisual)
•Tipoloxías de embarcacións
•Gran maqueta da construcción naval
•As artes de pesca no mar
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A síntese de Xocas é aquí sintetizada novamente mediante unha constricción museográfica fidel ao guión
marcado na obra de referencia, na
que se integran outros aspectos
como o transporte e o carrexo. A
presentación da galería cultural
(marcada en orixe pola museografía do Museo Nacional de AA.TT. PP.
de París) vai combinada con modos
mixtos de dioramas e paneis varios.

Sala varias veces reformada: conxugación dos elementos reais (embarcacións),
con soportes audiovisuais e maquetismo
modelado mediante a forma museográfica da galería cultural (maqueta construcción naval)
Nesta sala hai a obra de Xaquín Lorenzo
non dirixe xa o discurso museográfico,
pois son as aportacións posteriores en
etnografía e antropoloxía pesqueira as
que marcan o guón. Si hai unha presencia da súa obra no aspecto gráfico e iconográfico destacadamente na representación das artes de pesca, refeito, recreado e incrementado polos magníficos
debuxos de X.R. Pena (singularmente na
tipoloxía das embarcacións)
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Musealización non desenvolvida
Sala do Mar

A conservación da pesca

A caza

Musealización non desenvolvida

A mineiría

Musealización non desenvolvida

Os oficios

Sala de oficios (I)

• Latoeiros

• Latoeiros

• Zapateiros

•Zapateiros e Zoqueiros*

• Afiadores
e paragüeiros

•Afiadores e Paragüeiros

• Zarralleiros
e Cantorleiros

•Cerralleiros e Cantorleiros

• Albardeiros

•Albardeiros

• Oleiros** e Telleiros

•Telleiros

• Carpinteiros

•Carpinteiros

• Serranchíns

•Serranchíns

• Ferreiros
• Ferradores***

•Ferreiros e Ferradores***

• Pedreiros e Canteiros

•Pedreiros e Canteiros

• Carboeiros****

Parcialmente tratado nela. Falta a
evolución industrial

X.Lorenzo fala das actividades
extractivas do ferro, do estano, do
ouro, do wolfram ou da pedra, que
se implican en oficios e produccións
tratadas na ferrería ou na relativa
aos pedreiros (si museografiadas
nas salas de oficios do MPG).

* Os zoqueiros son tratados na obra
de Xocas dentro das variantes dos
carpinteiros como facedores de
“paus de chancas”. No MPG son
considerados conxuntamente.

** Os oleiros reciben tratamento
especial no MPG, debido aos traballos monográficos dos irmáns García-Alén.

*** Non hai discrepancia na secuencia coa que se tratan estes oficios
emparentados pola producción
(uns) da materia prima que precisan os outros.

•Mineiros e Carboeiros****
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**** Entendidos os mineiros como
extractores de ferro para as ferrerias. Xocas utiliza o termo mineiro
para os que furan a terra na procura de auga. Os oficios
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Os oficios
• Penereiros
• Penteiros
• Albañís
• Ourives
• Mineiros
• Curtidores e coireiros
• Muiñeiros e Foloeiros
• Forneiros
• Chiculateiros
• Redeiras
• Veleiros
• Xastres e costureiras
• Palilleiras
• Mazadeiras, fiandeiras e teceláns
• Leiteiras, rianxeiras e
lavandeiras
• Castañeiras
• Criadas e damandadeiras
• Xornaleiros
• Seitureiros
• Fogueteiros
• Feirantes
Oleiros

L O R E N Z O

Musealización
non desenvolvida
de xeito monográfico
Varios dos oficios e actividades que completan a densa relación feita por Xocas e
dos que describe as súas singularidades
son tratados no MPG dentro de oficios con
especializacións menores ou aparecen
disoltos na musealización global de procesos de traballo ou de relacións de producción máis complexas.
Algúns especializan técnicas dentro da
carpintería, outros do vestido ou do encaixe, outros da construcción e outros se inscreben nos procesos de producción asociados a diferentes cultivos, caso do liño
ou o cereal.

Sala de Oleiros
(remodelada sobre a de cerámica anterior)

Cesteiros
Os tecidos

Sala de Cestería

Cuestión ben coñecida pola obra de Xocas e a
monografía de Bouza-Brey

Sala Oficios urbanos

Aquí é a obra de A. Fraguas a que rexe o tratamento museolóxico dado a estes oficios vilegos e compostelanos

•Prateiros
•Picheleiros
O traxe

•Acibecheiros
•Eborarios

Sala do Traxe
(remodelada)

Encaixe
(prolongación traxe)

Gaiteiros e músicos

A matanza

Información complementada cos estudios de L.
G.-Alén. O obradoiro museografiado co modelo
da galería cultural.

Sala instrumentos musicais
e Taller de Gaitas

Traslación museográfica directa da presentación de X. Lorenzo. Non hai unha ambientación
de galería cultural
Unha museografía que concede á exposición
estética un protagonismo implicado na lóxica do
elemento mostrado e explicado: a vestimenta.
A obra de Fraguas asoma aquí nídiamente.
Coherente continuación expositiva do tema
anterior. O adorno e un saber artesanal altamente especializado demandan un tratamento
espacial a parte dos restantes oficios.

Musealización non desenvolvida

O camiño

Sala Habitat e Arquitectura

Incluido na musealización desa sala

O carrexo

Sala do Campo

Incluido na musealización desa sala

Sala Prehistoria

Utilízase provisoriamente utilizada unha exposición temporal (“Galicia. Nas orixzes dunha cultura”).
A procura museolóxica dun tratamento relevante para a historia e as orixes lembra a concepción evoluciomista e histórico-cultural dos
homes de NÓS e do S.E.G., pero sitúa curiosamente ao MPG na vangarda dunha museoloxía
que procura reconciliar nos museos antropolóxicos e de sociedade o tempo e o espacio.

(xérmolo Sección Hª de Galicia)
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lez Reboredo ten salientado
(1996). Este obxectivo arrinca
das súas primeiras colaboracións
A conciencia que Xaquín Loren-

no Arquivo filolóxico e etno-

zo tiña da necesidade de docu-

gráfico de Galicia promovido

mentar e musealizar o patrimo-

por Risco na revista Nós e man-

nio antropolóxico galego está

tense nun artigo sobre a “vivenda

doadamente reflectida non só na

e a terra” publicado en 1988, no

configuración da súa obra inves-

que deixa un testemuño enor-

tigadora, senón explicitada en

memente ilustrativo da concep-

textos escritos que reivindican

ción –mantida ata o remate da

unha transformación do patri-

súa vida– do valor cultural (antro-

monio en memoria social activa.

polóxico) atribuido ao patrimo-

A dependencia do seu pensa-

nio etnográfico:

mento histórico e etnográfico
dun evolucionismo perceptible

“Dous problemas temos prante-

sempre e a alusión reiterada aos

xados, polo de hoxe, coa viven-

valores esenciais, que permane-

da campesina: o primeiro é o da

cen á marxe das mudanzas téc-

adaptación ás novas técnicas

nicas e económicas da socieda-

introducidas no noso campo; o

de, dan boa fe da intención

segundo, a necesidade de con-

extraacadémica (polo tanto

servar a persoalidade de iste

sociocultural) da reconstrucción

elemento da cultura popular,

etnohistórica que el e os outros

que nunca debe de perder a ori-

membros de NÓS e do S.E.G. rea-

xinalidade e xeito propio de ser.”

lizan.
Nun traballo conmemorativo do
Seminario de Estudos Galegos
(1966) concreta as intencións
dos traballos e xeiras do S.E.G. e
fala da acción emprendida para
crear un museo etnográfico de
Galicia, saudando con ledicia o
proxecto do Museo do Pobo
Galego, que el coidará culminación da súa tarefa etnográfica.
Esto explica a indisociabilidade
da teima compiladora que caracteriza a súa investigación de campo do labor reconstructor da
identidade galega, como Gonzá-

NOTA: As citas son todas da obra de
Xaquín Lorenzo: Etnografía. Cultura
material (1962), a excepción das que
se fai indicación expresa doutra obra.
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Ó

facerlle frente a evo-

A infantil é a dun home atento,

unha interpretación, a teimuda

cación de don Xaquín

que sempre tiña pra os rapaces,

procura dun dato que gardaba

Lorenzo Fernández,

fillos dos seus amigos, un deta-

na memoria, cando regresei a

Xocas, que se me solicitou ó

lliño que nos engaiolaba e que

Ourense a traballar no Museo. O

cumplirse o seu décimo cabo-

era producto máxico para nós: a

coñecelo, apreciabao cada pou-

dano, afloran en mín duas lem-

figuriña dun soldadiño de chum-

co un chisco máis, véndoo dis-

branzas diferentes e comple-

bo. E o impacto infantil, a evo-

posto a ir aló onde conviña para

mentarias.A da nenez e a de acti-

cación primeira nunca máis se

falar dos seus mestres, dos seus

vidade profesional posterior,

desvanece e volve unha vez e

amigos, da paisaxe e dos homes,

que se entrecruzan e comple-

outra á miña memoria, mixtu-

de Galicia en fin, bromeando

mentan ó lembralo, e que se aso-

rándose logo co aprecio persoal,

sempre como fai don Antonio

cian entre sí caseque sen sepa-

a amizade, a discusión apaixoada

Fraguas, cun humor fino que

ración posible.

sobre un libro, unha noticia ou

non por iso deixa de por de rele-
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Era don Xaquín home de
grande habilidade no
debuxo e no traballo
artesán, teimudo e
perfeccionista; dispuña dun
tallerciño na súa casa na que
gustaba de facer aparellos
de utilidade, tanto para
resolver un problema
fotográfico como para unha
maqueta dun carro, ou de
calquer trebello da terra dos
que vía, debuxaba e
describía.

vo a súa opinión, matizada da
súa ironía.
Era don Xaquín home de grande
habilidade no debuxo e no traballo artesán, teimudo e perfec-

Pero máis aló desta evocación

ñanza favoceron a integración

cionista; dispuña dun tallerciño

persoal, debo trasmitir tamén

de Xaquín Lorenzo nun ambien-

na súa casa na que gustaba de

unha imaxe cabal e centrareime

te concreto, o dos circuitos cul-

facer aparellos de utilidade, tan-

sobre unha faciana pouco coñe-

turais de Ourense e a súa rela-

to para resolver un problema

cida da súa actividade, o seu

ción con Risco, Otero e Cuevi-

fotográfico como para unha

papel como organizador e man-

llas fíxoo partícipe, dende moi

maqueta dun carro, ou de cal-

tedor de proxectos e de publi-

novo, de arelas e situacións nas

quer trebello da terra dos que

cacións, tanto na Comisión de

que sempre participou. É o caso

vía, debuxaba e describía, e

Monumentos como no Grupo

da súa colaboración coa Comi-

tamén disfrutaba facendo cousas

Marcelo Macías de colaborado-

sión de Monumentos que esco-

coma aqueles xoguetes que eu

res do Museo Arqueolóxico Pro-

menza alá pola década dos trin-

lembraba no comenzo, aqueles

vincial de Ourense.

ta, cando nen a Comisión, nen o
seu Boletín, nen o propio Museo

soldadiños de chumbo, dos que
fixera tamén os vaciados.

As relacións familiares e a veci-
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tes. Máis ben ó contrario, a catás-

villas quen comisionou a Xocas

trofe que supuxo o incendio de

para que botase unha man, de

1 9 2 7 , d e i x a ra m e r m a d a s a s

maneira extraoficial, tanto no

posibilidades e a situación fací-

Museo como no Boletín da

e logo, de novo, á Deputación,

ase crítica. Os bens do Museo

Comisión.

no pasillo do fondo da Bibliote-

estaban repartidos en varios bai-

ca onde estiveran durante

xos, o Boletín precisaba dunha

Contaba logo Xocas, con certa

algúns anos máis. Dáballe vida e

redacción, xa que a edade de

sorna, os problemas das prome-

vivencia á situación de crise que

don Marcelo Macías, a atención

sas e das idas e vindas dos fon-

se vivía e que reflexa o texto das

preferente á Biblioteca Pública

dos do Museo: dun baixo na rúa

Actas da Comisión, na súa sesión

de don Juan Fernández e as con-

García Mosquera, fronte o Cen-

de vinteseis de febrero de mil

tinuas idas e vidas doutros mem-

tro Provincial de Instrucción,

novecentos trinta e catro, na que

bros da Comisión, deixaba prac-

onde se meteran provisonal-

o Presidente “manifiesta que rei-

ticamente a don Juan Domín-

mente cando o incendio, ós bai-

tera la dimisión que tenía pre-

guez Fontela e don Florentino

xos da deputación, dalí para o

sentada por su avanzada edad de

López Cuevillas como únicos

antiguo Hospital das Mercedes,

noventa años, su falta de vista y

encargados do asunto. E foi Cue-

novamente ás caixas e ós baixos

achaques, lo que no le permite

As relacións familiares e a veciñanza favoreceron a integración de
Xaquín Lorenzo nun ambiente concreto, o dos circuitos culturais de
Ourense e a súa relación con Risco, Otero e Cuevillas fíxoo partícipe,
dende moi novo, de arelas e situacións nas que sempres participou.
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villas, que requeriu a axuda des-

ga del Boletín a don Joaquín

interesada do Xocas e contou

L o re n zo Fe r n á n d e z , q u i e n

con ela rapidamente.

venía entendiendo en la edi-

atender el cargo con la activi-

ción a pesar de no ser miembro

dad, celo e interés que quisiera”

E, no entanto, ía á imprenta e

de la Comisión”, á que poste-

e o Sr. Domínguez Fontela “pre-

procuraba a correción das pro-

riormente se incorporaría co

senta también su dimisión, no

bas do Boletín, que paseniña-

título de Académico correspon-

sólo de conservador del Museo,

mente, saía á rúa e cumpría a

dente da real Academia de la His-

sinó también de su cargo como

misión de manter vivos os inter-

toria.

vocal, fundándose en las cir-

cambios dunha Biblioteca mer-

cunstancias en que se encuen-

mada, e que tamén acadou o

Pero non acaba nisto o asunto.

tra actualmente el Museo y que

momento do recoñecemento

Man con man con Ferro Couse-

solamente cooperaría a la publi-

nunha sesión da Comisión de 13

lo, o seu grande amigo e irmán,

cación de los números que falta

de abril de 1943, na que don

traballa no Boletín do Museo

del Boletín del pasado año de

Jesús Soria, secretario da mesma,

Arqueolóxico, que sae durante

1933”. De feito, quedan nese

fai constar nas Actas: “Se encar-

ises anos (1943-1960) e ó tempo

momento a cargo da Comisión
don Cándido Cid como secretario e don Florentino López Cue-

Man con man con Ferro Couselo, o
seu grande amigo e irmán, traballa
no Boletín do Museo Arqueolóxico,
que sae durante ises anos (19431960) e ó tempo procura manter
vivo o propio Boletín da Comisión.

Debuxo
de Xaime Quessada.
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procura manter vivo o propio

os traballos estiveran a punto,

Boletín da Comisión, favorecen-

revisándoos, interesándose por

do mesmo con fondos, de xeito

incorporar ós novos colabora-

persoal, a súa edición e loitando

dores no traballo e apoiando co

para que retomase a súa andai-

seu esforzo e ánimo tódalas ini-

na.Así sucedeu cos volumes XIX

ciativas. E a mesma iniciativa e

e, sobre todo, XX - adicado ó seu

preocupación mantivo en rela-

grande mestre, don Florentino

ción co Museo do Pobo Galego,

López Cuevillas- do Boletín, que

un proxecto co que se identifi-

se encargou de organizar e sacar

caba directamente como pro-

adiante con entusiasmo e adica-

longación dos seus anceios e o

ción.

que convertiu no seu herdeiro
directo, por máis que sexamos

Posteriormente, insistíalle a Ote-

moitos quen teñamos a obriga

ro Pedrayo, a Fer ro, a Xesús

de gardar a súa memoria e man-

Taboada, na necesidade de reor-

ter aceso ó lume que nos tras-

ganizar a Comisión de Monu-

mitiú, dese xeito calado, rexo, e

mentos, e mesmo procuraron, en

teimudo que el mesmo foi quen

1967 como consta na documen-

de facer na súa vida.

tación que se garda no Museo
relativa á Comisión de Monumentos, reunir traballos para un
novo volume do Boletín, o XXI,
que non pasaría de ser un proxecto e que ó non callar en realidade deu paso a outra iniciativa movida directamente dende
o Museo por Ferro Couselo,
quen conseguíu financiación da,
entonces nacente, Fundación
Pedro Barrié de la Maza “Conde
de Fenosa” e se lanzou o Boletín
Avriense, continuador das anteriores andainas, que se manten
vivo co mesmo apoio da Fundación.
E mentres vivíu, como Presidente do Grupo logo do pasamento
de don Xesús en 1974, mantivo
vivo ese espíritu emprendedor e
organizativo, na procura de que
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e El Correo Gallego, en distintos

hoxe, despois dun pequeño parén-

momentos entre 1968 e 1972. En

tese para desempeñar a dirección

1972 entrou a traballar en <Radio

en funcións do xornal madrileño

Orense>, chamado por Pedro Arcas,

<Diario 16>, entre xaneiro e marzo

Mestre de ensino primario (Escola

ás ordes de quen traballou ata a

de 1998, cando este pasou a formar

Normal do Maxisterio de Ourense,

morte do ilustre radiofonista ouren-

parte do Grupo Voz.

1968-70)

sán. Foi xefe de programas desta

ALFREDO VARA FERNÁNDEZ

nado no 1950.

emisora ata que pasou a <La Voz de

Foi tamén o primeiro director de

Licenciado en Ciencias da Informa-

Galicia> en 1974, xornal do que foi

<Radio Voz> en Ourense, dende a

ción, sección Xornalismo, pola Uni-

redactor ata que en 1982 foi nome-

apertura desta emisora en xaneiro

versidade Complutense (1972-78).

ado delegado en Ourense, función

de 1995 ata a primavera do ano

na que permaneceu ata xullo de

seguinte e responsable do semana-

Colaborador de <Hoja del Lunes>

1997, en que pasou a redactor-xefe

rio <Urbe> de difusión gratuita, que

de Ourense, Faro de Vigo, Radio

de España-Extranxeiro da redacción

se publicou en Ourense entre os

Popular de Ourense, Radio Ourense

central do xornal. Nesta tarefa sigue

anos 92 e 93.
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Lembranzas
de nenez
Textos:

Alfredo Vara
Ilustracións:
debuxos de «El Orense perdurable»
de

Xosé Conde Corbal

en colaboración con Vicente Risco

Pequena historia dunha

vivencias que don Xaquín citaba

Tiven, a partires de entón, opor-

conversa

ás veces como anécdotas coas

tunidade de tratar algunhas veces

que ilustrar unha conversa sobre

máis con un home afable e enor-

calquer tema.

memente humilde, de compartir

Foi unha longa conversa, na que
Xaquín Lourenzo foi desgranan-

ratos moi agradables no sofá da

do lembranzas da sua infancia e

Pensei que habia que recoller

pequena biblioteca que tiña ins-

xuventude. A idea xurdiu, como

algunhas desas vivencias. Coñe-

talada nunha habitación italiana

tantas, de modo casual, un día

cía a don Xaquín dende que, por

integrada no despacho da sua

que Xocas fixera un comentario

medio do inesquecible Anxo,

casa da rúa da Paz, xusto frente á

sobre algún personaxe ou feito

chegara a impartir unhas clases

que daquela aínda ocupaba don

dos seus anos mozos. Había tan-

de recuperación, no verán do

Ramón Otero Pedrayo e tamén

tas cousas na prodixiosa memo-

1970 ou 71, no entrañable Cis-

está vencellada á memoria de

ria do etnógrafo ourensán, que

neros, e membros do grupo Folk

Vicente Risco, polos que Xocas

moitas delas, ás que non lle dera

Cantigas, de efímera pero intensa

sentía profundo afecto e admira-

a suficiente importancia como

v i d a , p a s a ra n ó p e n t a gra m a

ción.

para poñelas por escrito nal-

algunhas das moitas cantigas da

gunha das suas obras, perderian-

Limia Baixa que o etnógrafo reco-

Don Xaquín non puxo reparo

se sin remedio. Entre elas, tantas

llera con enorme dedicación.

ningún á iniciativa daquela con-
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vendendo periódicos, porque

zaba pra atrás, pra botar ós

entón os periódicos vendíanse

rapaces. A veces escapábaselle

polas rúas. Por eiquí pasaba

o látigo i-arreáballe ós viaxei-

versa, que non debería ter sido a

sempre un vendedor de perió-

ros que iban dentro. En fin, era

única na que a grabadora estivo

dicos que foi moi célebre, Lisar-

a gran diversión nosa.

presente. O resultado foi publi-

do, e hoxe ten aquel estableci-

cado durante varios domingos

mento no Padre Feixó. Pero cla-

Era un Ourense pequeniño,

na edición de Ourense de La Voz

ro, aquel vendía os periódicos.

mire usté, podemos situar a

de Galicia. A grabación orixinal

Iba, viña por eiquí. I-eu o recor-

Ourense naquela época e dar-

forma parte hoxe dos fondos do

do, era cego, e recordo os pre-

lle os límites seguintes: por un

Arquivo Sonoro de Galicia, por

gós dil: “¡A Correspondencia!,

lado O Xardín do Posío. Por

iniciativa de Afonso Vázquez

¡Diario de Orense !, ¡O Socia-

outro lado a Carreteira do Pro-

Monxardín. O que sigue é a

lista, que hoxe ben bo!”

greso, coa Alameda. Do outro

transcripción íntegra daquela

lado do Barbaña había unhas

conversa, coas mínimas corre-

Continuaba, i-a veces, paraba

cuantas casiñas desperdigadas

cións imprescindibles para adap-

nas esquinas das rúas a prego-

con hortas pero nada máis.

tar a linguaxe oral á escrita.A ini-

nar tamén:“¡Hoxe fulano de tal

Pola banda esta de eiquí rema-

ciativa de incluila neste número

ten cabrito!, ¡En tal sitio hai

taba no que se chamaba entón

corresponde á dirección de Rai-

merluza fresca a tanto!” (...). I-

a Carreteira de Trives, i-a rúa

game, interesada en incorporar

os periódicos atrasados íbaos

que é hoxe a Rúa do Paseo,

a testemuña de Xocas, falando

gardando, e de vez en cando,

sigue sendo a Rúa do Paseo

da sua infancia.

cada oito ou cada dez días,

hasta o Parque de San Lázaro.

saía á rúa co eles e vendíaos

Era un sitio tan extraurbano

pregonando: “¡Dez periódicos

que por ahí aprendín a andar

DATA:

dun can, que sirven para cal-

en bicicleta.

OUTUBRO DO 1967

quera cousa!”.

- ¿Polo Paseo?
E polo norte. Bueno, pola ban-

TRANSCRIPCIÓN DA

Logo, lembro tamén, claro hai

da esta de Montealegre, chega-

ENTREVISTA

que ter en conta que en Ouren-

ba pouco máis ou menos has-

se non existían autos, que uni-

ta a Plaza de San Cosme. Ese

Cando un se pon a lembrar os

camente de vez en cando pasa-

era o Ourense de entón. Os

primeiros anos da súa vida

ban algún coche de cabalos, e

rapaces, a veces, os domingos

atopa, unicamente algunhos

nós, rapaces, corríamos detrás

queríamos ir ó monte, e pra ir

retazos pequenos, isolados, que

del pra montarnos no portae-

ó monte, ós quinientos metros

non teñen relación uns cos

quipaxes. Pero claro, no por-

estábamos xa en pleno monte.

outros. Eu lembro por exemplo,

taequipaxes cabían dous ou

sendo eu moi neno, un día que

tres, i-os demais que non alcan-

I-aiquí, a rúa esta, a Rúa da

fuxín da casa. Na casa gran

zaban sitio berrábanlle ó

Paz era a rúa principal de

alarma.Lanzáronse por aí a

cocheiro: “¡Traia atrás, que lle

Ourense. Aiquí facíase o paseo,

buscarme, i-atopáronme na

van detrás!”, e o cocheiro aga-

entón aínda había paseo. Hoxe,

alameda cun paquete de perió-

rraba o látigo e atizaba desde

claro, hoxe é imposible, nin nes-

dicos vellos debaixo do brazo

o portal... desde o pescante ati-

ta rúa nin en ningunha, hoxe o
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paseo quen o fan son os auto-

aí, transformárono en cine e

móbiles. Entón a xente paseaba

puxéronlle na porta un timbre.

a determinadas horas. Desde ás

Media hora antes de comenzar

seis e media ou por ahí, facía-

a función empezaba a tocar o

- ¿Onde está o Banco Pastor?

se o paseo.A xente viña a pase-

timbre aquel. Oíase en casi todo

- Ardeu, era de madeira i-ardeu.

ar ó longo da rúa. Era unha

Ourense, porque claro, Ouren-

Refixérono e fixeron o Salón

rúa importante. Estaba a redac-

se era un sitio de silencio abso-

Losada.

ción i-a imprenta do Miño, o

luto. Non había motos. Non

- O Salón Apolo.

periódico, estaba aí adiante a

había coches. Oíase en todo

- O Apolo, o Salón Apolo. Pero ó

sastrería dun home moi célebre

Ourense o timbre aquel anun-

primeiro chamábase Varieda-

que era o Varela, estaba unha

ciando o comenzo da sesión.

des. O cine entón era moi pin-

librería, a de Miranda, i-estaba

Montáronse despois máis cines.

toresco. Era mudo, naturalmen-

o Teatro Principal. En realida-

Un deles o Salón Apolo, que se

te, i-en blanco e negro. Pero

de era o único. Non podía ser

chamou primeiro Variedades,

como o cine era mudo non

máis principal porque era o

que era de madeira e estaba

había nada que oír, i-entón a

único que había en Ourense. E

onde está hoxe a Casa de Con-

xente falaba en voz alta. E

máis tarde, ese teatro, cando

de, na esquina da Rúa do Paseo

había unha orquesta pra entre-

empezou o cine a aparecer por

i-a Rúa da Alba.

teñer á xente. Mentras rebobi-

«ERA UN ORENSE PEQUENIÑO.»
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«POR UN
LADO O
XARDÍN DO
POSÍO E POR
OUTRO LADO
A CARRETEIRA DO PROGRESO COA
ALAMEDA.»

naban unha parte e colocaban

señores que pasaban por alí,

por ahí. Rara era a casa de

a outra había un espacio balei-

pero nada máis.

Ourense donde houbese rapaces, que non tuvese o seu grilo

ro. I-entón a orquesta tocaba, e

correspondente.

tocaba cousas conocidas da

Usábamos outra cousa, que

xente. E sobre todo os rapaces

tiña certa gracia. Moi útil, era a

desde xeneral, que costaba un

que chamábamos aiquí, non sei

Logo era un Ourense, diría eu

can a entrada –dez céntimos–,

por qué, boina viguesa. Eran

familiar, no sentido de que

coreábamos as músicas que

boinas bilbaínas, e tíñamos

naquel Ourense conocíase todo

tocaba a orquesta. Chamábase

unha habilidá extraordinaria,

o mundo. Estoulle falando dun

Variedades porque ó terminar

porque con esa boina facíamos

Ourense que tería arrededor de

o cine a sesión non acababa.

unha pelota, e cando parába-

doce mil habitantes. Hoxe pasa

Salía unhas veces unha can-

mos de xogar desfacíamola i-

dos cen mil. Aqueles doce mil

tante, outras veces un malaba-

encasquetábamos outra vez a

habitantes pois conocíanse

rista... Claro, era na Plaza do

boina, que nos servía tamén

todos. Non había ademais, fóra

Ferro. Na Alameda, i na rúa que

cando íbamos ó monte pra

dalgunhos, distinciós sociales. O

está entre a Diputación i-a casa

cazar grilos. Cazábamos os gri-

señor, un obreiro, eran todos

de Simeón, tíñamos os grandes

los cunha palliña e metíamolos

unhos, e eu recordo que meu

partidos de pelota, pero claro,

na cabeza debaixo da gorra, i-

pai, tiña unha gran amistá con

hoxe non se concibe un grupo

así traíamolos pra casa.Na casa

don Bernardino Temes, o médi-

de rapaces xogando alí, cos

despois mercábamos -que cos-

co, pai do médico actual, que

coches, cos automóbiles. Enton-

taban paréceme que un can- a

por certo foi o que me cortou o

ces non. Había media ducia de

xaula pra grilos que vendían

dedo este. Habíao magullado e
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«A RÚA ESTA
QUE É HOXE A
RÚA DO
PASEO... »

empezou a aparecer a gangre-

paraban a empanada e levába-

Ourense en cada casa hai un

na nel, i-entonces cortou, cor-

na a cocer ó forno.A muchacha

tolo!”.Porque efectivamente había

toume o dedo e curoumo.

que tiñamos foina levar i-eu

unhos tolos moi pintorescos.

- ¿ Foi de rapaz tamén o dese

fun co ela e mentras estaban

dedo?

metendo a empanada no forno,

Un deles era don Juan Dato,

- Pois debía de ter eu seis anos

eu vin alí unha máquina que

irmao de doña Filomena Dato

ou unha cousa asi cando ...

tiña un volante. Deille ó volan-

Murais. Este don Juan Dato era

- ¿Que foi un corte que se fixo

t e . A m á q u i n a e m p e zo u a

médico, e púxose tolo. Era médi-

ahí?...

andar. Era unha máquina de

co militar. Púxose tolo na Gue-

- ¿Eh?

gramar o pan. Tiña dous cilin-

rra de Cuba. Cando veu da

- ¿Que fora? ¿Un corte que se

dros i-agarroume os dedos estes

Guerra de Cuba, veu o home

fixo aí, ou unha ferida?

entre os cilindros, e non me

tolo. Claro, non pudo volver a

- Non, foi unha barbaridá des-

levou toda a mao de milagro.

exercer. E tiña unhas manías

as que fan os rapaces. Donde

rarísimas. Ó millor dáballe por

está a torre. Eu digo moitas

Cóntase que nunha ocasión veu

vir cun caldeiro á plaza do

veces que a torre, ese edificio da

eiquí Unamuno e visitou a

Ferro e dedicarse a baciar o

torre, está feito en honor do

Lamas Carvajal, visitou a doña

pilón. Enchía o caldeiro e iba a

meu dedo, porque ahí había

Filomena Dato, i-a non sei quen

unha alcantarilla a bazar a

unha panadería. A panadería

máis, que resulta que cada un

auga. Claro, a auga seguía

que se chamaba cívico-militar. I-

deles tiña un tolo na casa, e que

correndo. Non a acababa nun-

un día, eiquí na casa, fixeron

Unamuno marchou un pouco

ca. Iba, na Rúa de Alba, ó por-

unha cousa moi corrente. Pre-

asustado decindo: “¡Pero se en

tal dun médico que había alí,
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No Instituto, xa entón era eu

Tamén fora tolo da guerra. Este

alumno do instituto. No institu-

fora da Guerra de Filipinas, i-

to foi unha vez, i-o Instituto ten,

andaba polas rúas, cando lle

que era Ríonegro. Ríonegro, un

ou tiña un paseo todo ó redor.

daba a tolería, cun pao ó lombo

gran médico, e non se sabe por

Un pasillo no primeiro piso con

marcando o paso. Era ó que se

qué, desde o portal berráballe:

ventanas destas de guillotina.

dedicaba. Non se metía con

¡Eu non lle pago, que lle paguen

Estaban abertas, i-entón don

nadie, nin facía daño ningún.

os pochos! Non se sabe quenes

Juan empezaba a baixalas e nós

eran os pochos, nin o que tiñan

detrás del. I-el baixaba as deste

Había outra, era unha tola, a

que pagarlle. Pero deulle por

lado, daba volta pra baixar as

Bruxa. Unha velliña que contan

ahí, e iba berrarlle.

daquel, e nós detrás del levan-

que pola mañá cando saía da

tándoas outra vez. I-ensisto, un

casa, no portal da súa casa

Dáballe tamén por pechar as

home a mar de tempo baixando

arrodillábase, rezaba un padre-

ventanas. Si pasaba por ahí

as ventanas sin darse conta.

nuestro, persignábase, collía a
bara, decía vamos á guerra, e

pola rúa, i-a ventana desta casa
estaba entreaberta, subía, cha-

Outro tolo era o Rufino. O Rufi-

salía. Metíanse co ela: “¡Bruxa,

maba, abríanlle a porta, entra-

no era panadeiro, i-estaba tolo

matáchelo fillo no palleiro!,

ba, pechaba a ventana e volvía

solo no vrao.Cando viña o calor,

¡Bruxa!, ¡Bruxa!” I-ela frenética,

marchar tan tranquilo.

entonces o home trastornábase.

metíase coa xente, levaba unha

«... SEGUE SENDO A RÚA DO PASEO.»

92
~

X A Q U Í N

L O R E N Z O

latiña chea de auga pra botar-

E miña nai marchaba a Lobei-

lle á xente. Unha vez na esqui-

ra, i-as vacaciós pasábamolas

na onde está hoxe ese café, Café

en Lobeira, non en Ourense.

Latino, ahí había un comercio

Pois mentras miña nai estuve-

I-é que meu pai valía moito.

de Celestino, i-un día viña ela

se en Facós, no vrao ou en

Meu pai era un gran dibuxan-

cara eiquí, i-os dependentes

Navidades, en cualquer época,

te, era un gran escritor, pero foi

metéronse co ela. Ela non dixo

non morreu un solo home,

un home que casou, i-en canto

nada, calou como si non ouvi-

unha sola persona que non

nacimos meu irmao i-eu, aban-

se. Deu a volta i-ó chegar ó esca-

tivese a miña nai á cabeceira.

donouno todo pra dedicarse

parate daiquí da calle da Paz

Cando nalgunha casa se ato-

única i-exclusivamente a nós.

agarrou a bara, arreoulle un

paba mal alguién, “Hai que

Non volveu a intervenir en

bareazo ó cristal e rompeuno, e

fulano está mui mal, ide avi-

nada. E tiña unha conversación

continuou moi tranquila.“¡Ago-

sar á señorita”. A Señorita era

extraordinariamente agradable

ra como eu estou tola que

miña nai, “Ide avisar á Señori-

e conocía mui ben á xente, de

veñan a reclamarme!”

ta”. Viñan onde a miña nai,

maneria que sabía levarlle as

“Mire doña Juaquina que está

conversaciós alí, as cousas que

Miña abuela materna tiña casa

fulanín mui grave”. Alá mar-

á xente lle interesaban. Os

en Lobeira, que é hoxe miña, e

chaba miña nai, i-estaba alí co

homes pasaban o tempo con el

pasábamos os vraos alí. Parte

il hasta que morría.

encantados.

molos pasar a Vigo, porque en

Logo era moi amiga dos rapa-

Eu en realidá non fun nunca á

Vi go e s t a b a o m e u a b u e l o

ces, gustábanlle moito os rapa-

escola porque o meu maestro

materno. Miña nai era de Vigo.

ces. Chamábanlle os rapaces...

foi sempre o meu pai. Unica-

Sin embargo a miña nai, anque

“Vamos á festa da Señorita”,”¿A

mente unha tempada antes de

era de Vigo, sentíase máis agus-

onde vas rapaz?”, “Vou á festa

ingresar no Instituto, dixo meu

to eiquí que en Vigo. Cando íba-

da Señorita”. A festa da Señori-

pai:“Bueno, vas ir ó colexio este,

mos a Vigo, iba de visita por

ta era, hai alí unha pequena

ós Villares”, rexido por don

decilo así. Bueno, hai que ir ver

capela que os levaba alí. Ense-

Amador e don Saturnino Villar,

á familia e hai que estar co ela,

ñáballes cantigas, rezaban o

“con obxecto de que te poñas en

pero ela donde se encontraba a

rosario, dáballes caramelos, ou

contacto con outros rapaces que

gusto era aiquí. Non solo en

figos..., i-os rapaces entusias-

son os que van ser compañeiros

Ourense sinón en Lobeira. A

mados coa miña nai. As mozas

teus de bachillerato. De manei-

miña nai era moi popular en

iban polas tardes á casa, i-alí

ra que convén que vaias pra

Lobeira, hasta o extremo que

no corredor, miña nai enseñá-

que te vaias familiarizando con

mire usté. Lobeira son varias

baas a bordar. Algunhas ense-

eles”. E pra eso fun. O demais, a

entidades. Nunha delas, Facós,

ñounas a leer. Inda agora me

preparación toda, o mismo que

é donde temos a casa, e pasá-

fala algunha nai cando vimos

a das asignaturas do bachille-

bamos alí o vrao. Incluso estan-

aiquí: “Cando vivía súa nai...

rato era meu pai, o noso maes-

do na Universidade meu irmao

mire estas cousas, bordeinas

tro. El preparábanos aiquí, era

i-eu, antes das vacaciós de Navi-

porque me enseñou ela a bor-

un gran matemático e tiña

dá decíamoslle a miña nai:

dalas”. Era mui expresiva que

unhas grandes condiciós de

“Vamos a ir tal día de vacaciós”.

din por alí. Era mui dada.

pedagogo. I-el nos preparaba as

do vrao, quince, vinte días, íba-
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miña nai en que retornamos xa

Eu claro, con todo aquel tras-

definitivamente pra Ourense.

torno xa non me examinei en
maio e funa rematar en setiem-

asignaturas eiquí na casa polas
tardes, incluso no vrao. Pra que

Meu irmao empezou arquitec-

non perdésemos o tempo dába-

tura. Meu irmao era un gran

nos clases de dibuxo a meu

dibuxante, i-empezou arquitec-

irmao i-a min. E miña nai

tura porque creeu que o arqui-

dábanos clase de francés a meu

tecto era un artista. Pero resul-

irmao i-a min, ós dous. E xa

ta que se bota á cara con aque-

sabíamos, durante o día tíña-

lo, i-empeza a ter que estudiar

mos un tempo determiñado

álxebra, a ter que estudiar xeo-

pola mañá pra unha cousa i-

metría, esta cousa que lle tiña

outro determiñado pra outra. El

completamente sin cuidado, i-

co dibuxo e miña nai co fran-

entón decidiu deixala i-empe-

cés. Meu irmao era tres anos

zou Filosofía e Letras. E pra

máis novo ca min e cando eu

estar os dous xuntos, cando

rematei o bachillerato foi cando

rematou o primeiro ano veuse

morreu meu pai. Entón claro,

pra Santiago. I-eu tamén, fúmo-

xa pra nós cambiou a vida

nos pra Santiago e xa seguimos

completamente porque tiñamos

alí estudiando os dous Filosofía

do meu abuelo unhas propie-

e Letras hasta o derradeiro ano,

dades en Bos Aires. Corría co

que foi no ano 34, en que nos

elas un administrador, i-en can-

puxeron a proba unhos profe-

to o administrador soupo que

sores da Universidá. Puxéron-

meu pai morrera quixo apro-

nos a proba porque traballába-

veitarse e quedarse con aquelo.

mos no Seminario de Estudios

Planteou un pleito e miña nai,

Galegos e porque éramos gale-

recén morto meu pai practica-

guistas, i-eso entonces alí non

mente, tivo que marcharse a

se podía, non se toleraba. E

Bos Aires. Alí tiña un irmao

cuando vimos o xeito que leva-

casado, foi pra onda o irmao, i-

ba a cousa, transladamos a

alí estuvo tres anos defendendo

matrícula a Zaragoza, porque

o pleito hasta que o ganou. I-

tiña o plan. Entonces había

eses tres anos, claro, meu irmao

diversos planes según as uni-

i-eu quedamos. O meu irmao co

versidades, i-o que tiña máis

meu abuelo de Vigo, i-eu coa

parello co de Santiago era Zara-

miña abuela aiquí.Antes de que

goza. Fúmonos pra Zaragoza

regresase miña nai, morreu

no mes de abril i-alí rematába-

miña abuela, i-entonces eu fun-

mos a carreira. No mes de abril

me tamén pra casa do meu

morreu meu irmao, dunha sep-

abuelo pra Vigo. I-estuvemos alí

ticemia. Xa non, claro, non

meu irmao i-eu hasta que veu

rematou a carreira. Por un mes.
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