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En Maio de 1999, adicamos a nosa revista á figura de D. Xaquín

D. Xaquín Lorenzo estaría compracido, non polo recoñecemento a

Lorenzo, con motivo do décimo cabo de ano do seu pasamento.

título persoal, senón polo que significa a difusión e valoración da

A prensa, por aquelas datas, facíase eco do desexo de moitos

súa obra, testemuña dunha cultura milenaria. Unha meirande divul-

estudiosos, discípulos, seguidores e mesmo admiradores de D.

gación dos seus traballos constituirá un forte impulso para preser-

Xaquín Lorenzo, de que se lle adicase o día das Letras Galegas.

var moitos elementos da nosa cultura, que debido á irreversible

Hoxe, transcurridos cinco anos, o protagonista do presente núme-

evolución da sociedade do século XXI, corren o risco de desapa-

ro de Raigame, adicado exclusivamente ás Letras Galegas, é D.

recer, non somentes como parte do acontecer cotiá, que xa é un

Xaquín Lorenzo, o noso querido, admirado e añorado Xocas. Por

feito, senón, e isto é o máis grave, como elementos referentes da

fin aqueles desexos fixéronse realidade, cumpríndose así numero-

memoria colectiva do noso pobo.

sas expectativas.
D. Xaquín Lorenzo, sendo bo e xeneroso, como se propuxo, trabaPara esta revista, nacida na súa honra, para todos os que traballa-

llou arreo ao longo de toda a súa vida para contribuir á pervivencia

mos nela, para todos os alumnos, discípulos e seguidores de

da nosa cultura que se ía perdendo lenta pero inexorablemente.

“Xocas”, e para moitos coñecedores e estudiosos da súa obra, iste
acontecemento longamente esperado, é un acto de estricta xustiza.

Ao adicarlle o día das Letras Galegas, ademais de recoñecer o

Vense a recoñecer o que todos nós levamos tempo pregonando e

seu importantísimo traballo, estase contribuíndo á conservación e

difundindo, a importancia da obra de D. Xaquín Lorenzo para

pervivencia de moitos aspectos da nosa cultura popular, que mar-

Galicia e a súa cultura.

can e definen a nosa propia identidade como pobo.
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XAQUÍN LORENZO
E O PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO
DE GALICIA
Esta colaboración foi presentada no “I Congreso sobre patrimonio
etnográfico galego” que tivo lugar en Ourense, en Memoria de
Xaquín Lorenzo Fernándes, os días 2, 3 e 4 de maio de 2003.

Carlos García Martínez

ai moita xente que pensa que esto da
etnografía, do estudo da cousa popular, presupón o deseo de fixala, que a
xente siga vivindo o mesmo, que siga facendo as
mesmas cousas... Non se trata de anquilosar, non se
trata de momificar unha sociedade. Trátase de
estudiala e continuala dunha maneira lóxica,
atemperada aos tempos, á evolución e ás novas técnicas. Ter un arado román para gardalo, non
(para) usalo, e coñecer... as raíces da nosa cultura
para comprender a nosa historia e coñecer a nosa
identidade”.1

Parte dunha concepción dinámica e cambiante da
cultura, como realidade histórica que é, receptiva a
formas culturais novas e sometida tamén a presións e
acelerados procesos de cambio que ocasionan ao
largo do tempo a transformación, o derramamento
ou a perda de moitos elementos ou trazos culturais.
De aí a necesidade de estudar os diferentes elementos e creacións etnográficas, documentalas e fixar a
súa orixe.

«H

En consecuencia, tórnase obrigada a recadádiva e a
conservación das formas culturais que chegaron ate
nós e das que perderon a súa vixencia ou están en
transo de desaparición, pero que son imaxe do noso
pasado.

Así se expresaba Xaquín Lorenzo en 1983.Traer aquí
esta referencia é, creo, de sumo interés para aproximármonos ao pensamento do noso etnógrafo. En
certa medida, neste parágrafo sintetízase a súa comprensión da Etnografía.

A Etnografía é entendida como unha disciplina supeditada en gran medida á historia e útil para explicala

1. La Región, 29 de abril de 1983.
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IV Xuntanza do Seminario de Estudos Galegos. Ruínas de San Domingos de Pontevedra. De esquerda a dereita, de pé:
Otero Pedrayo, Losada, Cuevillas, Risco, Carballo Calero, Filgueira, Sebastián González, Pintos, Fraguas e FernándezOssorio Tafall; sentados: Parga Pondal, Moralejo, Carro, Cabeza de León, Arias Sanjurjo, Álvarez Limeses e Novás.
A súa relación constante con Cuevillas,

dende moi cedo viviu estreitamente vinculado cos
homes da xeración Nós.A súa relación constante con
Cuevillas, Risco e Otero Pedrayo ha determinar a
principal influencia que marcará a súa futura traxectoria de entrega á cultura galega e para a súa adscrición á militancia nas filas dun galeguismo do que
nunca abdicou.

Risco e Otero Pedrayo ha determinar
a principal influencia que marcará
a súa futura traxectoria de entrega
á cultura galega e para a súa adscrición
á militancia nas filas dun galeguismo
do que nunca abdicou.

Como acaeceu cos seus mestres ourensáns e con
moitos dos que formaron no SEG, dedicou a súa
atención intelectual a varios campos do saber:
arqueoloxía, epigrafía, historia, historia da arte, en
especial o mundo prerrománico, etnografía. Unha
das razóns desta multiplicidade áchase, como ten
dito Otero Pedrayo, na precariedade do coñecemento da identidade galega na década dos anos vinte,
que os tería obrigado a defrontaren o seu traballo de
esculca e análise de aquela abranguendo varias disciplinas ao tempo.

e comprendela. E, finalmente, confíreselle a función
de afirmación e desenvolvemento da existencia
colectiva como pobo e da asunción consciente da
identidade.
Xaquín Lorenzo ha dedicar con empeño toda a súa
vida ao estudo do ricaz patrimonio etnográfico de
Galicia e a preservar na medida do posible este herdo
cultural para que á súa vez poida ser transmitido.
Entendendo así o patrimonio no seu significado máis
xenuíno.

A influencia do grupo Nós reflíctese en toda a súa
obra, en especial no estudo da Etnografía, no que
conxuga unha visión xeográfica ao xeito de Pedrayo
e unha atención á arqueoloxía e a historia na liña historicista que mantiveron Risco e Cuevillas.

Aínda que cronoloxicamente se encadra de cheo na
chamada xeración do Seminario de Estudos Galegos,
8
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A influencia
do grupo Nós
reflíctese en toda
a súa obra.

É, pois, a de etnógrafo a súa faciana investigadora que hoxe nos interesa e na que
Galicia máis lle debe como infatigable pescudador.
Xaquín Lorenzo emprincipia en 1927, con
vinte anos, as súas publicacións na revista
Nós.Trátase de dúas pequenas achegas de
contos populares e de medicina popular,
colleitadas en Lobeira. Co seu irmán Xurxo
firma en 1928, igualmente en Nós, un artigo sobre os costumes arredor do casamento colixidos no mesmo concello. En 1929
aparece unha pequena recadádiva de verbas de uso común en Lobios.
Na súa ampla bibliografía figuran traballos
consagrados a aspectos da sociedade, ao
folklore, en especial ao cantigueiro e refraneiro (A muller no cancioneiro galego,
1932; Do cancioneiro de Borneiro, 1933;
Cantigueiro popular da Limia Baixa,
1973; Refraneiro galego, 1973), ao mundo simbólico
(As festas do 3 de Maio en Laza, 1945; O esprito da
mes en Lobeira, 1973), etcétera.

Carátula da revista Nós

debeu ter lugar no decurso deste ano. “Uns cantos
días, de gostoso paseiar pol-as rúas e pol-os montes.
Longas conversas nas solainas e nas cociñas, ouvindo falar en bo galego a istes homes acolledores e
corteses”.2

Porén, centraremos as nosas observacións nos estudos dedicados á cultura material, por canto, a parte
de razóns de tempo, é neste eido, ademais de ser pioneiro no seu estudo en Galicia, no que sobrancea a
súa investigación.

Vila de Calvos de Randín é un dos primeiros traballos –o primeiro de Xaquín Lorenzo– que presta
atención a diversos aspectos da cultura material. Ha
ser nesta vertente etnográfica onde a figura de
Xaquín Lorenzo adquire, como xa se dixo, senlleira
importancia. ¿Que levou ao noso etnógrafo a mergullarse nese mundo ate entón case esquecido?
Cómpre lembrar que a súa primeira incursión no
campo da Etnografía foi un traballo sobor das distintas partes e pezas do carro, o artiluxio máis caracte-

Cando dicimos cultura material, entendemos o conxunto ergolóxico, a tecnoloxía e os complexos de
subsistencia, abrigo e comunicación.
A primeira publicación de enxulla ha ser Vila de
Calvos de Randín, que firma co seu mestre López
Cuevillas, editada en 1930. O traballo de campo

2. F. López Cuevillas e X. Lorenzo Fernández. Vila de Calvos. Notas Etnográficas e Folklóricas. Santiago de Compostela, Seminario de Estudos Galegos,
1930, p. 9.
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Cebreiro (1913-14), o traballo de Frankowski encol
dos hórreos (1918), o de Crespi relativo aos apeiros de
labranza (1929), e pouco máis.
Con moi escasos precedentes defrontan por tanto os
etnógrafos do SEG a investigación neste campo. No
plano de actuación da Sección de Etnografía concretáronse liñas de traballo relativas ás industrias e artes
populares, ao carro ou á vivenda rural enfocada
dende o punto de vista arquitectónico e etnográfico
e dende a súa relación coas formas de
Xaquín Lorenzo
poboación labrega.
emprincipia en 1927,
Procurábase achegar
información para o
con vinte anos, as súas
coñecemento de elepublicacións na revista
mentos etnográficos
Nós. Co seu irmán Xurxo
en grande medida
descoñecidos dende
firma en 1928, igualmente
a óptica científica.
en Nós, un artigo sobre
Con todo, pouco é o
os costumes arredor do
que deste programa
se edita ate 1930.
casamento colixidos no
mesmo concello.

A perspectiva non
era tampouco moi
satisfactoria noutros contextos da península, cecais
pola influencia e meirande tradición dos estudos do
folklore e pola escasa alarma perante a ameaza de
perda e transformación desta parte importante da
Etnografía.

Xurxo Lorenzo, arquivo familiar Sáenz Fernández.

Este ámbito de traballo tiña xa algunha tradición en países do noso contorno inmediato.Portugal,co que se mantería unha relación de intercambio fluído no eido etnográfico, entre outros, a partir do SEG, dispuña xa dunha
certa bibliografía no primeiro tercio do século XX.

rístico do transporte tradicional. Ha ser Risco o que
exerza un papel decisivo nesta escolla.Ten sinalado
Xaquín Lorenzo que foi este, no seu traballo sobor
de Castro Caldelas, quen propuxo por primeira vez
que os elementos materiais –a casa, a moblaxe, as
roupas, o xantar, os cultivos...– debían ser obxecto
de atención, do mesmo xeito que o fora ata entón a
producción literaria, para afondar na investigación
da cultura do pobo.

En España os estudos consagrados a esta temática
pola mesma época non son tan abondosos. O peso da
propia concepción do folklore, como disciplina de
observación e recolleita de costumes, lendas, xogos,
literatura oral, era manifesto. Os elementos da cultura
material non chamaron a atención dos folkloristas.
Un dos primeiros investigadores ha ser Telesforo de
Aranzadi, con publicacións relativas a apeiros de
labranza e de transporte, e tamén García Mercadal
verbo da casa popular, ou Luis de Hoyos sobor do
traxe popular e o transporte.

Decimos pioneiro, porque o estudo das industrias e
artefactos tradicionais nas súas diversas ramas e da arte
popular non tiña a penas tradición en Galicia. Unha
ollada á bibliografía etnográfica verifica este aserto.
Dende a iniciativa de El Folk-lore gallego ate 1930,ano
de publicación de Vila de Calvos de Randín, son moi
escasos os traballos que teñen por obxecto esta face
da Etnografía. Entre eles hai que mencionar os clásicos
artigos de Ángel del Castillo sobor das pallozas do

Como se apercibe, non era moito o fardel co que
emprendía Xaquín Lorenzo a súa andaina para desabregar e estudar os aínda ricaces elementos materiais da Etnografía galega.
10
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Fotografía da xeira de traballo do Seminario de Estudos Galegos na terra de Deza (1930-34), na que tamén colaborou Xaquín Lorenzo. Entre outros, Otero Pedrayo, Iglesias Vilarelle, Fraguas, Parga Pondal, Fernández-Ossorio Tafall,
Filgueira, Risco, Cuevillas, Sebastián González, Taboada Roca, Pedret e Carro.

Mención especial pola influencia que exerceu nos
investigadores do SEG hai que facer de Fritz Krüger,
quen inicia as súas investigacións na Península
Ibérica en 1912, enfocadas ao campo da xeografía
lingüística. Logo, e por influencia de Max L.Wagner,
nordea os seus estudos cara ao método das Vörter
und Sachen, a investigación das formas dende as
máis antigas ate as actuais e os usos dos obxectos
en apertada unión co estudo das verbas que denominan aqueles. Co tempo, as investigacións de
Krüger van evoluíndo e o elemento etnográfico vai
cobrando maior importancia, priorizando o estudo
das cousas. En 1925 publica o seu transcendental
libro Die gegenstandskultur Sanabrias und seiner
Nachbargebiete (A cultura material de Sanabria e as
súas áreas colindantes), e en 1927 Die nordwestiberische Volkskultur (A cultura popular do Noroeste
ibérico).3

Krüger fixo traballo de campo en Galicia, visitando
en 1921 lugares de Ourense e do sueste de Lugo, e en
1924 algunhas áreas do interior.As achegas dos seus
discípulos, relacionados así mesmo con Galicia, ven a
luz na década dos anos trinta: en 1932 a de Ebeling
sobre a parte este da provincia de Lugo; as de
Schroeder sobre o bote fisterrán en 1937 e sobre a
casa en Fisterra en 1938; e a de Schneider relativa ao
galego na Limia Baixa tamén en 1938.
Todos estes títulos non pasan inadvertidos para os estudosos galegos. En concreto, Risco fai unha interesante
reseña en 1933 do de Ebeling, resultado da súa tese de
doutoramento sobor do traballo de campo realizado
nos veráns de 1928-29 e 1933. Este estudo material da
zona oriental de Lugo, que se centra nos elementos do
transporte e apeiros de labranza,“está endereitado asegún as normas da escola románica da Universidade

3. Sobre o traballo de Krüger na Península, véxase Fritz Krüger. Fotografías de un trabajo de campo en Asturias (1927). Gijón, Museu del Pueblu
d’Asturies, 1999. Estudio introductorio de I. Ros Fontana.
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Debuxos de Xaquín Lourenzo.

Especial atención prestou
ao elemento máis significativo
do transporte no noroeste,
o carro.

go “Die Bremse am galizischen Wagen”,
publicado nos VKR en 1939. Sabemos que
por estas datas mantén xa relación epistolar con Krüger, quen lle fornece publicacións dalgúns dos seus discípulos, e non
semella descamiñado pensar que se familiarizase cos traballos do Seminario de
Krüger a través de Hans Karl Schneider,
que en 1933 se despraza a Galicia para
efectuar a súa tese de doutoramento
verbo do galego da Baixa Limia, e que é
acollido hospitalariamente polos irmáns
Lorenzo e a súa nai dona Xoaquina na súa
casa de Facós, en Lobeira.
A pegada da escola etnolingüística de
Krüger é manifesta en varios dos seus traballos. Pero no seu conxunto habería que destacar moi por enriba do interese pola lingüística,para a que certamente non contaba coa formación adecuada, a preocupación etnográfica, pola ergoloxía, o establecemento de tipoloxías de formas e o criterio funcional, situando cada obxecto en relación coa
súa secuencia e aparición nos diversos traballos e en
distintos momentos.A influencia da forma de traballar
da escola alemá maniféstase tamén na descrición e a
anotación realista ou na utilización do debuxo.

hamburguesa, dos traballos de Krüger encol da cultura
de Sanabria e da revista Wörter und Sachen de
Meringer”. Para Risco, o estudo de Ebeling é “d’unha
importancia ben grande pra nós, por dous conceitos
difrentes: pol-o seu contido, que nos da notizas d’unha
terra que nós non temps centificamente esprorada...; e
logo coma modelo para orientarnos o milloramento
dos nosos inquéritos,... Agardamos que isto sirva d’eisempro aos que d’agora pra diante emprendan eiquí
inquéritos d’esta clas dos que ja temos algúns valedeiros, anque coxos no que ás verbas se refire”.4
A recepción das investigacións de Krüger, en especial
as dedicadas a Sanabria e á cultura popular no noroeste, moi probablemente non debeu producirse
denantes dos anos trinta.

A partir de Vila de Calvos de Randín, a producción
de Xaquín Lorenzo vai acadando progresiva importancia. Na liña de Vila de Calvos publica en 1936, con
Cuevillas e con Fernández Hermida, Parroquia de
Velle, cecais o traballo de conxunto de contido máis
antropolóxico dos feitos polo SEG e no que o apartado de cultura material é modélico para o momento.

As primeiras mencións que fai Lorenzo da bibliografía xerada pola escola de Hamburgo serán no seu arti-

En 1933 e dentro do programa da Sección de
Etnografía do SEG, realiza un inquérito sobor das

4. V. Risco. Die Landwirtschafliche Gerate im Östen der Provinz Lugo (Spanien), por Walter Ebeling. Extracto de Volkstum und Kultur der Romanen,
Hamburgo. Nós, 1933, 112, p. 72.
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A partir de 1950 enceta un intenso
traballo de campo para a súa
monumental obra do segundo tomo
da Historia de Galiza.

Especial atención prestou ao elemento máis significativo do transporte no noroeste, o carro. Foi este o seu
traballo permanentemente inacabado, iniciado cando
rapaz e que o ocupou ate os seus derradeiros días, deixando abondoso material gráfico coas peculiaridades
recollidas nas comarcas de Galicia. Entre as súas publicacións sobre o tema han de se citar “A arte popular
nos xugos da Galiza” (1935), o mencionado “Die
Bremse am galizischen Wagen”(VKR,1939),que coidamos é, xunto con “Notas lingüísticas gallegas”, o estudo que nesta altura das súas investigacións máis se
achega ao método de Krüger da Gegenstandskultur e
que prosegue en “Nomenclatura del carro gallego”
(1956),“A distribución dos xugos na Galiza” (1967) ou
“O carreto na Limia Baixa” (1974).
Lugar destacado nesta temática hai que conceder á filmación do documental El hombre y el carro, rodado
arredor da década dos corenta polo cineasta Antón
Román en terras de Lobeira, con guión e narración do
propio Lorenzo, e que constitúe, ao par dunha xoia da
cinematografía galega, un documento etnográfico de
primeira orde e o testemuño de escenas cotiás do
transporte e a vida do carro, xa desaparecidas.

mariñeira, e que se atopaba xa en intres de transformación e perda de moitos dos seus elementos.

Non pasou sen cultivar outras parcelas como a arquitectura popular, sentando as bases para a súa investigación, e na que deixou traballos como “Das
Bauernhaus im unteren Limiabecken” (WKR, 1943),
“La casa gallega”, que foi o seu discurso de ingreso na
Real Academia Galega (1951),“O combarrizo”(1977),
“El sobrado” (1977), etcétera.

“Pra colleital-o material diste traballo, tivemos que
pelerinar por todol-os camiños da Galiza. Percorrimos a montana, andivemos polos vales e polas
terras chas, visitamol-os lugares e andivemos pola
beiramar. Fomos informados por homes, por mulleres e por nenos, entramos nas súas casas, visitamol-os seus barcos, os seus obradoiros...”.5

Sinalado interese ofrecen, pola súa novidade, os
diversos estudos de tecnoloxía paleoindustrial, como
“O mazo, a trompa e a moa”(1956),“Muíños de maré”
(1959) ou “Tornos de Galicia” (1975).

O resultado desta angueira, e o traballo realizado ate
entón por Xaquín Lorenzo, é esa extraordinaria obra
que aínda hoxe nos admira pola súa relevancia e que
constitúe fito sobranceiro da investigación etnográfica. Trátase da primeira recompilación e sistematización xeral feita en Galicia. Non contaba para este tipo
de obra con precedentes que puideran guiar ou facilitar a ordenación das distintas partes e temas. Dispón
dalgunhas monografías localizadas e varia información dispersa, pero son moitos os campos ermos.
Gran parte das formas e elementos culturais han ser

A partir de 1950 enceta un intenso traballo de campo
para a súa monumental obra do segundo tomo da
Historia de Galiza. Durante os veráns de 1950 a
1953 viaxa por extensas zonas da costa e do interior,
en ocasións na compaña de Risco, recadando datos,
fotografando e debuxando unha ricaz cultura material, fundamentalmente de base agrícola, gandeira e
5. Historia de Galiza. Vol. II. Buenos Aires, Nós, 1962, p. 8.
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por primeira vez estudados e rescatados do anonimato. O seu amplo coñecemento da cultura popular e a
continua pescuda directa que practicou arreo por
toda a xeografía galega quedan xustamente reflectidas nesta obra de conxunto, xa clásica pero aínda
non superada en moitos aspectos. É de salientar a
ordenación temática do libro, que transluce unha clasificación dos elementos da cultura material nunha
liña sorprendentemente actual.

“Os tempos novos están facendo cambiar o xeito de
vivir das xentes, e isto supón un cambio nunha
serie de aparellos, máquinas e utensilios que o
home faguía pra o seu uso. E iso hoxe estase perdendo e dentro duns anos será dificilísimo atopalas; por iso a necesidade absoluta de conservalas;
pero por outra banda xurde outra cousa tan trascendental como é o estudo de por que isas formas
chegaron a hoxe”.6

•••

Dediante desta situación nada afagadora, defendeu
con ardimento a urxencia dos estudos da cultura
popular e a necesidade imperiosa da procura de canles para a súa protección e conservación. Nesta perspectiva, tornábase indispensable a creación dun centro que atendera estas dúas demandas.

A colosal laboría desenvolvida por Xaquín Lorenzo
amosoulle con claridade a delicada situación na que
se atopaba o patrimonio etnográfico galego.
Galicia, evidentemente, non sería allea ás profundas e
rápidas transformación que se produciron nos últimos tempos. As innovacións consecuentes modificaron os sistemas productivos e as relacións humanas,
xerando unha interacción económica e social distinta. A perda progresiva de importancia do sector primario, o forte crecemento das cidades, a emigración,
foron propiciando o abandono do mundo rural e orixinando xunto cos cambios económicos unha notoria alteración do territorio.Todo isto sumábase a máis
á presión cultural uniformadora que viñan exercendo
con persistencia as esferas administrativas do Estado
e que actuou contra o normal desenvolvemento da
cultura galega ao largo do tempo.

A arela, en concreto, de contar cun museo da identidade en Galicia viña xa de vello. Os primeiros antecedentes remóntanse ao movemento rexionalista, para
o cal a recuperación da identidade era parte substancial do seu discurso.A Sociedad El Folk-lore Gallego
explicita na súa carta fundacional o propósito de
crear un “museo universal” –evidentemente con significado moi diferente á formulación rexionalista–
que arquivase e conservase a memoria das tradicións
populares. Tamén Villa-amil y Castro elabora o proxecto dun museo de Galicia e, xa no século XX, a
comisión arqueolóxica da Exposición Regional
Gallega de 1909 formula un chamamento para a
constitución dun museo de Galicia. Ningunha destas
iniciativas foi máis alá do proxecto.

A conxunción destes factores repercutiu con intensidade e prontamente no universo da cultura tradicional, e Xaquín Lorenzo foi moi consciente de que se
apuraba o proceso de deterioro e desaparición de
moitas formas e elementos culturais. Recollendo as
súas propias palabras:

Ate 1930 pódense citar algunhas outras experiencias
na musealización de elementos etnográficos, como a
do Museo de Pías (Ponteareas) ou as coleccións de
museos provinciais como os de Ourense e
Pontevedra.

“As produccións literarias son, por outra parte, doadas de conservar en coleccións de cantigas, refráns,
contos e demais; non socede o mesmo coas produccións materiás; estas desaparecen aixiña e non quedan de elas máis que un rexistro, cando o hai, nas
notas de algún etnógrafo ou nas salas de algún
museo. Falla entón o estudo deteñido, a acraración
dos meios de traballo, das ferramentas, da apricación de certas técnicas, das necesidades do seu
emprego en determiñadas ocasións... niste caso
podemos considerar perdido totalmente o artiluxio
de que se trate; pasado algún tempo, nada quedará
de il que nos permita coñecelo na súa integridade”.

Unha vez máis, ha ser o Seminario de Estudos Galegos
o que dea relevo como signo identitario ao elemento
etnográfico e, consecuentemente, ao interese da súa
recollida nun museo para a investigación, conservación e divulgación da cultura tradicional. Un museo
que “ha se-la máis firme e significativa executoria
da personalidade de Galiza; un monumento eterno
ergueito ao pobo galego como criador e como traballador”.7 Este materialízase parcialmente en 1932 e
instálase no salón artesonado de Fonseca, en Santiago.
Xaquín Lorenzo, un dos seus impulsores será nomea-

6. Risco e a Etnografía na Galiza. Sesión da Real Academia Galega no Día das Letras Galegas dedicado a Risco. Ourense, maio 1981. Legado X.
Lorenzo Fernández, Arquivo do Museo do Pobo Galego.
7. Do museo etnográfico galego. Nós, 1926, 28, p. 14.
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Colabora activamente co Museo
Arqueolóxico de Ourense a través
do grupo “Marcelo Macías”,
no que tamén están Risco e Cuevillas,
e ao que se incorporarán
Taboada Chivite e Ferro Couselo.

do seu director. O centro de estudo da Etnografía
e o Museo comezaban a ser realidade. Malia que
a guerra coutara o labor modélico da institución.
Habería que esperar a mellor ocasión.
Pesie á situación nada propicia da posguerra, Xaquín
Lorenzo prosegue o seu labor de estudo e recadádiva
de material etnográfico. Colabora activamente co
Museo Arqueolóxico de Ourense a través do Grupo
“Marcelo Macías”, constituído oficialmente en 1941 e
no que tamén están Risco e Cuevillas, e ao que se
incorporarán Taboada Chivite e Ferro Couselo. Pero
nin os museos provinciais, nin o recén creado, en
1944, Instituto “Padre Sarmiento” de Estudios
Gallegos, que recolle parte dos bens incautados
ao SEG, enchían o baleiro do museo xeral e centro de estudos etnográficos que se degoiraba.

Ferro Couselo.
Debuxo Xaime Quessada.

Os cambios sociopolíticos que irrompen dende
novembro de 1975 han favorecer a iniciativa de crear
unha institución de ámbito galego que recollese e
estudase a cultura popular. En 1976, ao chamado do
Colexio de Arquitectos de Galicia, reúnense unha
serie de institucións e persoas co fin de promover a
creación dun museo do pobo galego, que ten presentes os anteriores planteamentos defendidos por destacados investigadores, entre eles o propio Xaquín
Lorenzo. O “acelerado proceso de cambio económico, social e ideolóxico, que estaba a provocar o
deterioro ou a profunda transformación dos trazos
fundamentais da nosa identidade”, facía urxente
“contar cun lugar onde se puidesen recoller, conservar e estudiar esas mostras de cultura espiritual e
material, non só para atesouralas e exhibilas,
senón para procurar, a partir desa realidade, facer
unha aportación á planificación do futuro colectivo do noso pobo”.8

Don Xaquín é dos primeiros en respaldar a iniciativa;
aconsella, estimula e pon o seu coñecemento cultural e científico a disposición da empresa. Asume a
presidencia do Padroado do Museo do Pobo Galego,
que ostentará ate a súa morte en 1989. Cos vellos
amigos –Fraguas, Martínez López, Filgueira, Álvarez
Blázquez, Taboada Chivite–, revive un pouco as ilusións do SEG. Como ten afirmado, “foi a ilusión de
toda a miña vida a posibilidade de crear en
Galicia algún museo etnográfico...”.9
•••
Xaquín Lorenzo, como fiel seguidor e discípulo de
Vicente Risco, moveuse sempre dentro dos parámetros teóricos deseñados por este. A súa visión da
Etnografía non se desvía no fundamental da do seu
mestre, seguindo ate a súa morte a evolución do seu
pensamento. E outro tanto cabería dicir no que atinxe a Cuevillas e á Arqueoloxía.

8. Museo do Pobo Galego. 1977-1997. Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, 1997, p. 12.
9. El Correo Gallego, 2 de marzo de 1977.
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Certamente aos seus traballos, que poden caracterizarse como de realismo etnográfico, os singulariza o uso
da descripción detallada, resultado da observación
directa, do contacto entre o informante e o etnógrafo,
sendo neste punto manifesta a influencia da escola
etnolingüística de Hamburgo, pero tamén hai en moitos deles preocupación polos contidos e pola súa análise, na liña de cualificar os aspectos diferenciais dos
elementos culturais estudados, e aquí é declarada a
pegada dos homes da xeración Nós e do SEG.

L O R E N Z O

« X O C A S »

o seu desenrolo e xustificar a súa utilización e a
súa presencia en determinado intre”.
“E eiquí é onde de un xeito máis claro se pon de
manifesto a necesidade do estudo da Arqueoloxía
pra precurar os antecedentes dos xeitos actuaes da
vida dos poboadores do noso campo”.
“Compre ter en conta que, en realidade, a etnografía actual é a arqueoloxía do futuro, do mesmo
xeito que a arqueoloxía é, pola súa parte, a etnografía dos tempos idos.”11

O coñecemento científico era, para o nacionalismo
historicista que propugnaba a tríada ourensá, a guía
necesaria para definir unha cultura específica e unha
historia diferenciada. Terra, home e historia son os
vectores que dirixen os seus estudos. A terra como
condicionante e moldeadora da cultura e da historia;
a esencia da cultura radicaría na alma popular, e o
celme da historia afundiríase nas súas orixes primixenias.

Este papel que se lle apón á Etnografía como disciplina subordinada á Historia amósase no limiar da súa
Etnografía. Cultura material. O voluminoso traballo
é calificado polo propio autor como unha introducción á historia de Galicia, no sentido de que os documentos etnográficos nel estudados poidan ser referencia para o contido dos tomos de historia que han
seguir.

En consecuencia, a Prehistoria e a Etnografía eran
materias en perfecta simbiose. Na súa perspectiva, a
información etnográfica tornábase indispensable
para a análise e comprensión dos datos asoellados
pola Arqueoloxía, ao tempo que estes explicarían
determinados elementos da cultura tradicional. Esta
asociación é subliñada polo noso autor ao referirse
ao maxisterio de Cuevillas, xa que os que con el se
formaban eran a un tempo arqueólogos e etnógrafos,

A demostración da existencia dunha historia e unha
cultura específicas que afiuzasen a personalidade
como pobo, foi o eixo principal, como vimos, do
nacionalismo historicista do grupo Nós e de moitos
dos homes do Seminario de Estudos Galegos. A definición do ser diferencial de Galicia era degrao previo
e necesario para facer consciente colectivamente a
identidade e validar, no seu caso, a elección do futuro como comunidade.

“deprocatándose axiña de que antre a prehistoria
e a etnografía existen semellanzas que as convirten en auxiliares unha da outra, dun xeito especial
en Galicia, de esprito conservador e arcaizante,
que vive hoxe coas raíces afincadas no pasado e
que pode aínda acrarar, polo vivir actual, o segredo de moitos achádegos arqueolóxicos”.10

Esta formulación, como non podía ser doutro xeito,
nordeou a traxectoria persoal e a tarefa investigadora de Xaquín Lorenzo.As súas palabras neste sentido
son ben explícitas: débese estudar o home galego, a
súa cultura, para darlle
“ao pobo unha conciencia de si mesmo. Ensinar
aos galegos que eran galegos, porque tiñan unha
lingoa, porque tiñan unha cultura, porque tiñan
unhas costumes, unha maneira de ser que os distinguía dos demais. Non que por eso foran millores
ou peores. Eran diferentes e, por tanto, tiñan personalidade”.12

A analoxía etnográfica e o paralelismo, o explicar o
pasado dende o presente e o presente dende o pasado, a utilización que se fai da conxunción sincroníadiacronía, amosábanse como un dos camiños adecuados para caracterizar os trazos esenciais da especificidade galega. Xaquín Lorenzo ha defender evidentemente esta vía:

Poida que dende os presupostos teóricos de certa
Antropoloxía académica á liña iniciada pola xeración
Nós e proseguida polo Seminario de Estudos Galegos
en disciplinas como a Historia e a Etnografía, concibindo a súa investigación como instrumento adecua-

“E compre non esquencer que o estudo dun artiluxio calquera supón o da súa historia pra entender

10. Cuevillas, etnógrafo. En Homaxe a Florentino L.A. Cuevillas. Vigo, Galaxia, 1957, p. 136.
11. Risco e a Etnografía na Galiza, cit.
12. La Región, 17 de maio de 1981.
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Asume a presidencia

do para a procura da definición dunha cultura e
unha historia diferenciadas, centrándose na
identidade, se lle negue validez epistemolóxica, eliminando a posibilidade de que
tamén dende a identidade se poida
construír un discurso cientificamente
válido sobre a cultura.

do Padroado do Museo
do Pobo Galego,
que ostentará
ate a súa morte
en 1989.
Cos vellos amigos

A este respecto convén subliñar que
o novo escenario delineado a partires das profundas transformacións
producidas nas últimas décadas do
século pasado está a impulsar,
xunto cunha nova orde socioeconómica mundial, o respeto pola
diversidade cultural, xerando movementos de recuperación e afortalamento de culturas e identidades,
rexurdimentos de etnicidade e incluso o auxe da articulación de tradicións
inventadas para establecer ou simbolizar cohesión social e pertenza á comunidade. Este crecente proceso de multiculturalismo está a ocasionar a mudanza de moitas
formulacións da Antropoloxía. O traballo etnográfico e antropolóxico débese inserir no contexto
social e histórico e, en consecuencia, está chamado a
estudar e documentar esa diversidade cultural. Nesta
orde a investigación do multiculturalismo e da identidade terá un papel relevante. E Galicia non é allea a
este discurso,como o evidencian algúns lúcidos traballos que se están a desenvolver.

–Fraguas, Martínez
López, Filgueira,
Álvarez Blázquez,
Taboada Chivite-,
revive un pouco
as ilusións do SEG.
Como ten afirmado,
“foi a ilusión de toda
a miña vida
a posibilidade de crear
en Galicia algún museo
etnográfico...”.

Retrato de Antón Fraguas

Sería un magnífico homenaxe a don Xaquín que este
congreso servise, entre outras cousas, para acrecer o
estudo do patrimonio material etnográfico.
Don Xaquín Lorenzo encarreirou toda a súa vida á
investigación, asumíndoa como un monacato e
encarándoa coa determinación de servicio a
Galicia. Lealdade a ese propósito e aos homes que o
alentaron e dos que foi fiel testamenteiro. A calidade humana e a nobreza singularizaron a súa persoa.
Nunha entrevista publicada por La Región o Día
das Letras Galegas, dous meses denantes da súa
morte, deixaba dito:

Quixera, denantes de rematar esta intervención, facer
unha pequena consideración sobor do estudo da cultura material. Hai que recoñecer que o camiño aberto por don Xaquín estase a continuar, e neste
Congreso temos abondas probas coas ponencias
expostas relativas a este eido. Non obstante, semella
que é un campo de estudo que vai ter que ir máis alá
do nivel meramente descriptivo, e que aínda non acadou o interés antropolóxico que a súa relevancia ten
na investigación das ciencias sociais. Neste sentido,
baste mencionar dende a perspectiva do historiador
a importancia que Marc Bloch e Lucien Febvre conceden á tecnoloxía, por canto esta se encontra no
mesmo miolo do tecido histórico, de tal xeito que a
súa historia forma parte da historia das sociedades. E
dende o campo antropolóxico, Leslie A.White ten significado o determinante papel que xoga o subsistema tecnolóxico, no sistema que chamamos cultura.

“Pola miña parte, hai algo que me satisface. I é o
pensar en que durante toda a miña vida traballei
por Galiza, e todo o que fixen, fíxeno por Galiza.
Millor ou pior. Cada un traballa segundo os talentos que Deus lle deu. Non vou xuzgar o valor da
miña obra, pero si, toda ela sin excepción, foi feita
pensando en Galiza, traballando por Galiza, mantendo a fidelidade que prometín cando me puxen
en contacto con Cuevillas, con Risco, con Otero”.13

13. La Región
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SAUDADE
POR UN HOME
SINXELO
Para Xaquín Lorenzo Fernández, in memoriam

Pablo Sánchez Ferro

ai débedas de afecto, as únicas débedas
que se contraen con satisfacción –con profunda satisfacción, algunhas veces– que a
un lle gostaría poder saldar en vida do xeneroso
acredor; pero que, por causa do ánimo cohibido e
ruboroso con que frecuentemente se atopa a expresión dos máis íntimos sentimentos, non se ten acadado liquidar do xeito que mellor se quixera.
Despois, segundo transcorren os días, segundo se
amorean os anos, enchendo de distancia a lembranza, esvaecendo a silueta da memoria, aínda que
decantando un cada vez máis mesto pouso de saudade, un sente dun xeito máis fondo o moito que
desearía dicir certas cousas a aquel ser querido, con
profunda congoxa por non ter atopado, no seu
momento, a oportunidade; ou, quizais, por saber que
en verdade non fose capaz de acha-la forma de facelo sen abrigar no peito trémulas palpitacións. E ese
debedor moroso pensa entón na gratitude existen-

cial que sente por ter coñecido a alguén que esperta nel, a pesar dos moitos anos transcorridos sen a
súa presencia, tan nobres sentimentos; maiormente
cando percibe que ó seu redor outros moitos que
lle coñeceron tamén abeiran nas súas almas ese sincero agradecemento.

H

Quen agora ven dar, intentar dar, a súa mostra de
máis sincero afecto, faino tardeiro, como adoita ocorrer; pois non soubo no seu momento dicir; era
novo, certo, tal vez de máis novo, e a morte do ser
querido sobreveu con sorpresa, estando fora, nunha
viaxe; aínda que quizais sexa sinxelamente iso, que
non soubo dicir, cando puido, o que desexase. Pero
agora aproveita que a memoria colectiva evoca a
lembranza daquela persoa, e séntese con gañas de
falar, de dicir as palabras que antes non tivo, algo
abraiado pola homenaxe populosa que se lle brinda; tan afastada ó talante calado, pausado daquel
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Xocas con María Teresa Ferro
Delgado e o seu esposo Aníbal.

home sinxelo. Aquel home que, para quen agora
fala, chamábase Padrino, para outros, Xoaquín, para
os coñecidos, Xocas, un alcume que ós pequenos da
nosa casa, ós meus irmáns e a min, espertaba curiosidade e ledicia: era un alcume afable, xeneroso,
nada teatral, un alcume entrañable, como o home
que o vestía.

sas gustosas, uns callos, un manxar para ese home
delgado, escaso de carnes, pero de apetito bo é
lambón, un home que contaba que en certa ocasión fora xantar ó Pingallo, o restaurante de Luis,
e, como lle gustaban tanto e alí facíanos tan saborosos, tomara un prato ateigado de callos de primeiro, outro prato, tamén acugulado, de callos de
segundo e, para non variar –¡qué gusto exquisito e
sinxelo!–, un prato sopeiro de callos por sobremesa. Fixámonos alí, no lugar máis acolledor da
memoria, e vémo-la face alongada do home cinguido brandamente por unha nube de fume, un fume
agre, de negro tabaco, que sobe ondulándose
dende a man fanada que se apoia encol do xeonllo
dese home que permanece sentado, unha man, a
esquerda, que ten dous dedos amputados –recordo
cando aquela man agarimaba o meu rostro, deixándome o seu toco un tacto áspero pero tenro na
meixela, torpe pero cálido–, ó índice fáltalle media
falanxeta, ou quizais enteira (non vexo ben na
penumbra da memoria), e ó do corazón só lle resta
a primeira falanxe, uns dedos que están tinguidos
da cor limón vello que deixa a nicotina, dun dourado opaco, sen brillo, como o que teñen os halos
santificadores nas antigas iconas bizantinas, fixámonos nese home, e escoitámoslle falar, ten a voz
algo dura, chea de rouquén, aínda que amable e
sosegadora, unha voz que vai contando, entre calada e abaladora, relatos populares cheos de reverberacións lendarias, relatos que ás veces se trufan
con refráns da aldea, da montaña, da beiramar; pois

Agora, cando un abre a porta da memoria e penetra na estancia das acordanzas afastadas, aquelas
que permaneceron en nós dende a nenez, acordanzas que semellan estar alumadas pola luz tenue,
incerta dun candil, amosándose entre claras e
escuras, como patinadas por unha especie de veo
ou néboa que as esvaece, cando un procura as lembranzas e ten a impresión de que están atrapalladas, de que non é certo que o seu sitio sexa o que
en realidade lles corresponde, e camiña con torpeza por esa estancia, procurando ás apalpadelas
onde asirse para poder levar un paso firme, séntese remansado ó topar cun rostro coñecido, un rostro que nos olla con cariño e sabedoría dende a
penumbra, dende un recanto preto ó centro do
fogar; onde se garda a ascua máis quente do noso
afecto, a que agora se inflama co alento da lembranza. Fixámonos alí, nese sitio privilexiado do
corazón: sentado entre pobres louzas, rudas cazolas de barro e cacharros de cobre, está un home
octoxenario, un home envolto por unha voluta de
fume denso, que non mana do lume onde se cocen
a modiño, pacientemente, como se cociñan as cou20
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Xocas coa súa afillada
Susana, neta de Ferro Couselo,
no xardin do Antigo
Pazo Episcopal.

ese home coñece moitos
refráns, recolleunos ó
longo da súa vida, nas súas
idas e vindas polos camiños
terrosos, flanqueados polo
carballo e a mimosa; fora
recolléndoos ó camiñar a
carón do pegureiro, mentres recollían as cabras e as ovellas dos veciños,
para levalas ó monte, onde agardaban ata a noite,
logo volvían ó lugar, e cada animal quedaba na súa
casa, o costume guiábaos, e ós seus donos esperábanos para veren que non se extraviaran; o home
fora recollendo os refráns entre as redes ateigadas
de peixe, escoitando ó mariñeiro que empata o
anzol á liña ou que recolle o aparello á beira da
dorna abanada pola baixamar, a dorna que axiña
estará durmida sobor a area húmida, aromatizada
de salitre; fixámonos, e vemos ó home enxoito sentado na penumbra da
estancia, unha estancia que
agora semella a peza dun
piso, o home agora non
fala, olla un selo coa súa
lupa, é un selo doutras
terras; esa é a súa maneira
de viaxar; pois todo o que

hai no mundo tamén está en Galicia, iso pensa
aquel home; que agora deixa o selo no seu álbum,
con coidado, con agarimosa meticulosidade. O
home deixou o selo porque quere penetrar con
paixón no estudio; estudia os libros máis sabios, le
con avidez a Valle-Inclán, ou quizabes lle ocupe a
súa favorita lectura, O Quixote, un libro que admira, un libro que le tódolos anos, un libro ó que, sen
el sabelo –creo eu–, se acabou semellando, pois el
foi como un Don Quixote bo e paciente, un home
imbuído cun nobre ideal, que escoitaba a Sancho

Xocas no corredor
da súa casa en Lobería,
con María Teresa Ferro
e o seu fillo Álvaro,
neto de Ferro Couselo.
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cos, o cinseiro de cristal, a pequena mesa
redonda ó carón do sofá, algún debuxo, a
ausencia de ornato e nimiedade. Agora cansouse e deixa o libro, pon o tocadiscos, a
melodía é ora saltareira ora cadenciosa,
escoita a Tchaikovsky, que o sosega e lle
arrebata a fatiga; quizais soña por un intre
coa fada lambiscada, e lémbrase dos
pequenos, de tódolos cativos ós que tanto
quixo, como un home sen fillos, mais acugulado de cariñosa paternidade. O home sentiu de súpeto unha necesidade; érguese,
colle un pequeno paquete, envolto con sinxeleza por un folio branco (non sei, ó mellor
só meteu o presente nunha bulsa de plástico), ponse o gabán enriba do traxe escuro,
listado, baixo o cal leva un chaleco en combinación e unha camisa branca, sempre leva
camisa branca, sempre leva gravata negra,
ou cando menos así o lembro, ponse o
gabán e sae da casa, baixa polas estreitas
escaleiras de madeira e cruza o diminuto
portal de baldosa, alí, en tan breve espacio,
hai unha perfumería –é curioso–; dunha
alancada case chega á rúa. Padrino olla ó
ceo, hoxe non ten nubes de chumbo; despois colle o camiño de sempre entre as
casas cinguidas pola humidade, sentindo o
frío que deixou a brétema, antes de que
viñese o lixeiro orballo, que cae con paciencia e sen cesar, que cae con íntimo sentimento, como un pranto soidoso do ceo gris,
ávido de sol e de claros; camiña paseniño, ben
ergueito, mais sen amosar altiveza, camiña como as
persoas que se atopan empapadas de sinxeleza,
sabedoras da relatividade do vivir, coñecedoras da
infinidade do vagar, como as persoas que son boas
e xenerosas cos demais. É xa o mediodía, e chega
á nosa casa, a súa outra casa, para xantar; sempre
que estamos vén, sempre se lle agarda con cariño
e con gañas de velo sentarse no sofá do cuarto de
estar, onde pasa as horas lendo. Entra no noso
fogar e os nenos recibímoslle con ledicia, vendo
como nos seus beizos enxoitos trázase un sorriso
cheo de dozura e amizade, pois os pequenos
somos os seus amigos, chámanos a tropiña miúda
–encantábanlle os rapaces; era moi serio, mais moi
entrañable, moi agarimoso con eles–; vémolo e
bromea dicíndonos, entre castelán e galego (falábanos así, para que foramos aprendendo algo a súa

Xocas coa súa afillada Susana Ferro.

Panza, ó labrego, ó aldeán, ó pobo galego, sen lle
pedir que escusase refráns, deixándolle con pracer
dici-la súa sabedoría popular, para recollela en
libros, onde puidese amarra-la súa memoria á posteridade. O home le toda a mañá; ergueuse cedo,
almorzou, como sempre, unha cunca de chocolate
con galletas, despois aseouse no pobre lavabo
situado ó descuberto nunha esquina da peza
–como o pequeno fogón onde unha señora facía,
antes de arranxar un pouco a peza, o chocolate–;
aseouse e púxose a ler no seu sofá, preto da mesa
de traballo, preto da cama; o piso é pequeno e as
cousas case se tocan, comunícanse, creando un
tecido de vínculos tácitos, vínculos que nos falan
da personalidade daquel home que le sentado no
sofá, unha personalidade rica, xenerosa, chea de
sabedoría e humanidade, como reflicten os libros
da peza, os significativos obxectos: o vello tocadis22
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Xocas na casa
da filla de Ferro.

lingua), no seas chafalleiro ou no seas trapalleiro, pois quérenos e azurranos para facernos rir;
pintamonas, dime cunha chispa de bondade nas
pupilas, e dame un paquete (o presente) que abro
con curiosidade: é unha caixa de madeira, dentro
hai un quebracabezas de un barquiño de vela; fíxono Padrino coas súas propias mans, unhas mans
cheas de afecto e de pericia; pois, ademais de bo,
era un intelectual artesán; eu creo que tiña unha
alma de artesán metida nas mans dun intelectual.
¡Como brotan as lembranzas!, tan cheas de gratitude e afecto.Vexo a aquel home, agasallándome coa
súa presencia e sento gañas de dicirlle algo, de
falarlle nesta lingua que el tanto amaba, nesta lingua sincera, lírica, chea de entoación e significado,
que pobremente coñezo, pero aínda así nela desexo falarlle –sei que a el gustaríalle–, e lle digo... e
te digo, Padrino, que onte, ou cecais outro día máis
afastado no tempo, no serán, fun ó vello peirao e
senteime a carón do guindastre. Quedo, coa brisa
fresca rozando as miñas meixelas, puiden ve-las
dornas que durmían arroladas polas ondas, e como
os últimos mariñeiros, cansos e cheos de soidade,
recollían as súas artes para volveren á calor dos
seus fogares; e ti estabas alí, de pé, cun caderniño
no que debuxabas as barcas, estabas moi concen-

trado e parecías case unha estatua, espigada,
firme, como enraizada na terra. Vinte deste xeito,
cunha lixeira mágoa no peito. E a lembranza ficoume cheo de saudade; quixen ser de novo o rapaciño solitario que, no verán, adoitaba ir ó campo
pola tarde, cando ós meus pais e irmáns durmían
a sesta, para serpear polas pequenas sendas que
corrían xunto ós lameiros cara á ribeira, atopando
toda clase de fermosos bechiños: bolboretas, cabaliños do demo e aínda algunha vacaloura extraviada que ía busca-la frescura dos avesedos da fraga;
e cando ollaba estes insectos lembrábame de ti,
Padrino, pois ti regaláraslle unha cantaruxa disecada a miña nai, unha cantaruxa que foi irmá das
que agora, mentres eu ía á beira mar, zoaban na
calor da sesta; quixen ser ese rapaciño que ía polo
campo para, de súpeto, baixo unha gran claridade
atoparche, Padrino, coma un xílgaro vermello na
póla dunha vimbieira acendida, elevando o canto
ledo da terra, enchendo o aire cos sons da foliada
da vida, un alento cálido, cheo de fermosas resonancias.
Agora son ese rapaz, véxote cantar na vimbieira
acesa, e dende aquí, dende a miña saudade, querido
Padrino, envíoche unha grande aperta.
23
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XAQUÍN LORENZO
E COMPOSTELA:
DO SEMINARIO
DE ESTUDOS GALEGOS
Ó MUSEO
DO POBO GALEGO
Clodio González Pérez

30 de agosto de 1923 Xaquín Lorenzo
Fernández,“o Xocas” –coma o coñecían os
seus amigos e compañeiros de Ourense e
Lobeira–, atópase en Santiago de Compostela. Non
sabemos de certo se foi por primeira vez, quizais
non, pero esta data é segura porque tal día asina a
matrícula como alumno por libre (enseñanza no
oficial) da Facultade de Filosofía e Letras e, en
particular, da materia de “Historia de España”.
Contaba 16 anos (aínda que na instancia diga que
ten 15) e era bacharel dende o 27 de xuño anterior, estudios que cursara no Instituto General y
Técnico ourensán.

un magnolio que a avoa Dolores mercara ou llo deran
(non o puidemos confirmar) nunha das veces que
estivera en Compostela, que tivo que ser entre 1885
e 1893, en que comeza e remata, respectivamente, o
fillo a carreira.

O

A arboriña chegou a Ourense nun testo, e logo así
tamén foi para Facós, onde a plantaron de par da
casa, e alí medrou ata converterse nunha espléndida
árbore adulta, que se non lle sucede algo fóra do normal é de esperar que viva aínda moitos anos máis. Ese
curruncho, entre o xardín e a casa, era o preferido de
Don Xaquín, no que pasaba á sombra as tardes de
verán agardando por ninguén e cavilando nos tempos idos, ledos e tristes, nos da nenez e nos da mocidade con seu irmán Xurxo, e nos da soidade da vellez
cando na casa xa só quedaba el...

Na casa de Facós, en Lobeira, había un recordo compostelán de cando seu pai fora alumno da Facultade
de Dereito, que é –porque aínda existe e fica vizoso–
25
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Sr. Decano de la Facultad de Derecho:
Don Joaquín Lorenzo Fernández, natural de
Orense, provincia de Orense de 18 años de
edad, que habita en esta ciudad, calle de la
Paz, núm. 30, cuarto 1º, a V.S. con el debido
respeto dice:
Que deseando ser examinado en esa Universidad para dar validez académica en el
presente curso a los estudios que tiene
hecho privadamente para la convocatoria
de Junio, llenando previamente los requisitos y formalidades establecidas, a V.S.
Suplica se sirva admitirle matrícula en la
asignatura siguiente:
Derecho natural
Derecho romano
Historia general del Derecho español
Dios guarde a V.S. muchos años.
Santiago 14 de Abril de 1926.
J. Lorenzo1
A nai ten que deixar ós dous irmáns cos avós e ir á
Arxentina para arranxar os problemas que xurdiran
co administrador das propiedades que tiña a familia
en Bos Aires. Xurxo queda en Vigo na casa dos
maternos, mentres que el vai para Lobeira coa avoa
paterna que se achaba moi delicada de saúde, pois
falece atopándose aínda a nai no devandito país
americano o 14 de febreiro de 1928. Anos despois,
en 1937, súa nai lembraba con estas verbas o pasamento da sogra:

Facós: o magnolio que levou de Santiago a avoa Dolores.

1. ALUMNO UNIVERSITARIO
Examinouse en setembro de 1923 de Historia de
España, pero a cualificación foi negativa, e o 25 de
novembro fina seu pai, o que vai supor para a familia
gravísimos trastornos económicos. Volve a matricularse tamén por libre no curso seguinte, 1923-24,
pero non máis que de tres materias: Lógica fundamental, Lengua y Literatura Españolas e Historia
de España. Non supera as dúas primeiras nin en
xuño nin en setembro, e non se presenta á terceira
en ningunha das convocatorias.

[...] Durante mi estancia en Buenos Aires, se
murió mi suegra que había sido una buena
madre para mi por lo mucho que me quería.
Como mi hijo Joaquín se quedó con ella, él
fue quien la cuidó en su larga enfermedad.
Ella tenía varios hijos, pero el mío fue quien
la acompañó y recojió el último suspiro. Las
personas que la visitaban se sorprendían de
que un muchacho tan joven la atendiera con
tanta abnegación, limpiándola con todo cuidado... Al morir, mi hijo enfermó de pena y
por las fatigas pasadas en sus cuidados [...]2

Matricúlase no curso 1924-25 unha vez máis por
enseñanza no oficial, suspendendo as mencionadas
tres materias en xuño, pero supera as dúas primeiras
en setembro. A terceira non a aproba ata o xuño
seguinte, en que tamén é alumno por libre da
Facultade de Dereito, na que se matriculara o anterior 14 de abril:

1. Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela (AHUS): Expedientes académicos: Lorenzo Fernández, Joaquín.
2. Museo do Pobo Galego (MPG): Xaquín Lorenzo Fernández (“Figuras para el Congreso de LA MADRE EN EL HOGAR”).
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Solicitude para matricularse
na Universidade de Compostela (AHUS).
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cuotas, é dicir, pagando unha cantidade de
diñeiro que dende 1924 era proporcional
á fortuna familiar.
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ó Club, onde il ía á serán, co meu enredo na
bulsa. Mostreillo; ollouno de vagar, leu
as notas que eu esquirbira e mandóu precurar uns libros que tiña
no gabán. Cando llos trougueron,
deumos e díxome:

2. DIRECTOR DO MUSEO
ETNOGRÁFICO

-Tome. Co que vostede tén e co
istes libros, faga un estudo
encol do carro [...]

Por estes anos empeza a espertar
nel o interese pola Etnografía: no
verán de 1925 recolle en Lobeira a
nomenclatura do carro á vez que
tamén talla un carriño.A obra non debeu
quedar mal, pois ademais de levala logo ó
rematar as vacacións para Ourense, un medio tío,
Alfredo, que vivía con eles na rúa da Paz e traballaba
na Delegación de Facenda, eloxioulla tanto a un compañeiro de traballo, Florentino López Cuevillas, que
este quixo coñecela:

E il foime amostrando o que
había de positivo niste aspecto da
cencia, e foi alumeando pra min ese
ente creador e conservador que é a ialma
popular, espertando no meu peito un fondo
amor a esa cencia e, sobor de todo, ó pobo
que a orixina, iste noso pobo, sempre tan
novo e tan vello, tan sabio e tan iñorante; iste
pobo que produz sabios e artistas sen precisar
pra elo de grandes sabios nin de grandes
artistas; iste pobo, en fin, que vive no día de
hoxe co pensamento posto nun pasado lonxano e a espranza nun futuro iñorado e pra
quen o presente conta pouco [...]3

[...] Ó comezalo curso tornéi a Ourense e un
meu parente faloulle a Cuevillas, non sei
con que motivo, do carriño que eu figuera.
Cuevillas quíxome coñecer e unha noite fun

Acta da sesión XXII do Seminario de Estudos Galegos (IPSEG).

3. LORENZO FERNÁNDEZ, X.: “Cuevillas, etnógrafo”, en Homaxe a Cuevillas, ed. Galaxia, Vigo, 1957, pp. 136-137.
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Entregoullo a Cuevillas e este presentouno –sen que el
o soubese, segundo contaba– no Seminario de Estudos
Galegos o 24 de abril de 1926, como traballo preceptivo para ingresar como socio activo, nomeamento que
ía ter lugar poucos días despois,o seguinte primeiro de
maio, encargándose da lectura pública do mesmo o
secretario da devandita institución, Lois Tobío
Fernández, como consta na correspondente acta:
No salón social, o 1º do maio.
O Sr. Tobío leéu o traballo de ingreso que
presenta D. Xoquín Lorenzo, encol do:
“Carro Galego”.
A seguido leéuse o do Sr. Magariños Granda:
“Acougos (poesías)”.
E ergéuse (sic) a sesión.
Sant-Yago 1 do maio do 1926.
(asinado: Lois Tobío Fernández) 4
Ó comezo o seu labor nesta institución é escaso,
pois reside entre Ourense e Lobeira e ten que atender a súa avoa que fina o 14 de febreiro de 1928,
pero non así dende que é alumno oficial e vive en
Compostela, no número 8 da praza de San Miguel
dos Agros, que entón traballa arreo, á vez que desempeña tamén varios cargos, ó longo dos cursos
1931-32 e 1932-33. Así, por exemplo, na sesión do
15 de outubro de 1932 figuran os dous irmáns na
“comisión directora”, Xaquín como contador e
Xurxo como secretario de actas, á vez que se acorda que Xocas forme parte da comisión de publicacións (con Iglesias Iglesias, Carro García e Bouza
Brey), e tamén que se encargue do Museo
Etnográfico, que levaba unha comisión dende
novembro de 1930, constituída por Risco, Carro
García, Martínez López, Filgueira Valverde e
Castelao, cargo que ten que deixar ó matricularse
na Universidade de Zaragoza, encargándose entón
Xesús Carro García:

Santiago de Compostela: praza de San Miguel dos Agros.

designado en la reunión del Consejo
Director celebrada en 15 de Octubre de
1932, para dirigir el Museo Etnográfico de
este Centro.
Y para que así conste y a petición del interesado expido la presente con el Vº Bº del
Presidente y el Sello del centro, en Santiago
a siete de Diciembre de 1933.
El Secretario: Sebastián González
Vº Bº, El presidente: Salvador Cabeza. 5

Don Sebastián González García, Secretario
del Seminario de Estudios Gallegos,

O Museo estaba instalado no “salón artesoado” do
Colexio de Fonseca, e, aínda que contaba con esculturas, cadros, restos arqueolóxicos, etc., a xeira máis
importante era a etnográfica, na que Don Xaquín
puxo máis empeño consonte co interese que sempre

CERTIFICO: Que según resulta del libro de
acuerdos de este Seminario, el miembro del
mismo Don Joaquín Lorenzo Fernández, fue

4. Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos (IPSEG): Seminario de Estudos Galegos.
5. MPG: Xaquín Lorenzo Fernández.
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Casa número 8 da praza de San Miguel,
onde residiron Xaquín e Xurxo, durante
o tempo que foron alumnos oficiais
da Universidade de Santiago.

amosou pola cultura tradicional. Había: pezas de acibeche, aderezos, cerámica popular, trebellos de cociña, indumentaria, instrumentos musicais, enredos,
reproduccións de figuras do Entroido, tecidos, obxectos de ferro, apeiros agropecuarios, apeiros de pesca,
maquetas de carros, arados e de varias construccións,
etc. O museo, igual que tódolos bens do Seminario,
desapareceu logo da sublevación militar do 18 de
xullo de 1936, non se procedendo ó inventario dos
fondos ata 1941, cando xa desapareceran algúns
obxectos valiosos.A biblioteca, por exemplo, pasou á
universidade o 31 de decembro de 1941:
[...] Ya sabrá que el último día del año pasado, fiesta de San Silvestre, el Rector de la
Universidad ordenó que se trasladase la
biblioteca del Seminario para la Universidad,
local de la Biblioteca América.
Se acarretó en el mismo día por
medio de un carricoche tirado
por un penco y con cestas llevadas por mujeres. Los libros iban
en montones, todos mezclados
y cayendo por los suelos, sin
cuidado alguno. Las gentes,
ante semejante espectáculo,
quedaba pasmada y preguntaba de qué se trataba. Los mozos
y porteros respondían: “Es la
biblioteca de los galleguistas”.
Supóngase el gran disgusto que
he llevado. Me parecía increíble
que se pudiese realizar acto
tan salvaje [...]6

O 15 de outubro de 1932
foi nomeado director
do Museo Etnográfico
do Seminario de Estudos Galegos
(MPG).

6. IPSEG: Seminario de Estudos Galegos, carta de Xesús Carro García a Xosé Ramón e Fernández-Oxea, 20-II-1942.
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[...] La campaña, en esta primera fase, comprenderá la propaganda y defensa de los
siguientes postulados:

Cando decide continuar estudiando, facéndoo ademais por primeira vez como alumno oficial, contaba no seu haber cun libro de mérito dedicado á
terra de seu avó paterno: Vila de Calvos de
Randín. Notas etnográficas e folklóricas, feito en
colaboración con Florentino L. Cuevillas (Seminario de Estudos Galegos, 1930). Tamén publicara
varios traballos na revista Nós dende o 15 de xuño
de 1927, dos que sobresaen “Un casamento en
Lobeira”, redactado con seu irmán Xurxo e ilustrado con dous deseños de Tabarra (é dicir, seu pai,
que falecera cinco anos antes) (1928), e “A muller
no cancioeiro galego” (1932). Pola súa banda
Xurxo, aínda que era case tres anos máis novo,
tamén dera ó prelo algúns estudios, como “Blasós
de Ourense, I” –con X.M. Amor– e o “Foro de
Lobeira” (1930), “A cristianización do Castro de
Monterrei” (1931), “Blasós de Ourense. II. Escudos
civís eisistentes nas rúas da cibdade” (1931)...

1º - Exaltación de la Universidad Compostelana.
2º - Revisión del profesorado universitario.
3º - Acusación de los profesores universitarios que tienen abandonadas sus cátedras y
que se caracterizan por su falta de labor
extrauniversitaria, siempre ajenos a todos
los grandes problemas que Galicia y la
Universidad diariamente plantean.
4º - Galleguización de la enseñanza.
5º - Creación de cátedras permanentes de
cultura gallega.

“Acta reservada” da FUE (23 de marzo de 1933) (AHPO).

Os dous sobresaen entre os demais alumnos polas
publicacións (pois ningún outro contaba con tantas),
por participar en empresas investigadoras, como no
servicio de escavacións do Instituto de Estudos
Rexionais da Facultade de Filosofía e Letras, como
certificaba o 7 de decembro de 1933 o secretario da
Facultade,Abelardo Moralejo:
[...] CERTIFICO: que D. Joaquin Lorenzo
Fernandez, alumno de esta Facultad estuvo
adscripto al servicio de excavaciones del
Instituto de Estudios Regionales, anejo a
esta Facultad, realizando durante varios
meses trabajos en los poblados prehistóricos
de Borneiro y Baroña, provincia de la
Coruña, siempre con gran satisfaccion de la
Facultuad, por las dotes de laboriosidad y
competencia que en ellos demostró [...] 7
Pola defensa da nosa cultura en conferencias e
mitins e, en particular, Xaquín por ser un destacado membro da FUE (Federación Universitaria
Escolar), que rubrica xunto con Francisco
Fernández del Riego e Raimundo Aguiar Álvarez, a
“acta reservada” a prol de propagar o ideario do
manifesto “Aos escolares, aos universitarios, aos
galegos”, que asinaran antes 25 alumnos en representación de tódalas facultades:
7. MPG: Xaquín Lorenzo Fernández.
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No pequeno e case clandestino parladoiro que os
amigos organizaban na súa casa durante o tempo de
convalecencia, de seguro que máis dunha vez se
falou do Seminario, do que lle estaba a suceder a
unha institución pola que tanto loitaran case todos
eles, que o novo goberno e varios profesores da universidade trataban de acabar con ela. Tamén –é de
supoñer– dos socios asasinados e dos que tiveran
que fuxir, como Castelao, co que mantiña boas relacións, coma o amosa a carta que este lle mandara
dende Badajoz o 14 de decembro de 1934, que empeza: Meu querido irmán....10

6º - Participación de los escolares en la
dirección del Boletín de la Universidad, en
el cual debieran publicarse los trabajos de
investigación hechos por escolares de positivo merecimiento.
7º - Colegiación obligatoria de Doctores y
Licenciados. [tachado]
8º - Desacumulación de cátedras.
A estos extremos se reducirá concretamente
la campaña que ahora se emprende [...] 8

¿Cando estaría de novo en Compostela? Coidamos
que debeu tardar en facelo, pois durante os anos da
loita fratricida e tamén da posguerra reclúese sobre
todo no seu Ourense, dando clase algúns cursos
como profesor encargado de Xeografía e Historia no
instituto, e despois no colexio “Cardenal Cisneros”.
Non deixa por eso de investigar e traballar a prol da
cultura: participa en congresos, publica en revistas,
colabora coa Comisión de Monumentos Históricos e
Artísticos de Ourense e co grupo “Marcelo Macías”
do Museo Provincial...

Axiña empezan a xurdir enfrontamentos con varios
profesores de ideoloxía fascista e, en particular, co
catedrático de historia Carmelo Viñas Mey (que
tomara posesión da cátedra o 10 de xullo de 1931),
un dos que escribe en Unidad, publicación fascista
compostelá que sae a finais de 1933. O seu amigo
Antonio Fraguas, que foi testemuña de todos estes
feitos, refire que se celebrou un claustro no que
interviñeron a favor dos dous irmáns, entre outros,
Sebastián González García-Paz e algún profesor máis,
argumentando que o problema era que non estaban
de acordo co docente, co seu pensamento político e
filosófico, pero que iso non se podía ter en conta á
hora de cualificar.9

4. A PARÉNTESE
DA DICTADURA FRANQUISTA

A desaparición do Seminario de Estudos Galegos
deixa á nosa Terra sen ningún centro de investigación, e, ante tal carencia, varios dos antigos membros
ben relacionados co réxime franquista e, en particular, Francisco J. Sánchez Cantón, tratan de artellar
unha nova institución, que é aprobada polo Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) na
sesión do 30 de novembro de 1943. Levaría a denominación de Instituto “P. Sarmiento” de Estudios
Gallegos, e o 14 de febreiro do ano seguinte xa se
acorda que conte con dez seccións, das que de tres
serán directores os amigos de Ourense: Xeografía
(Otero Pedrayo), Prehistoria (Cuevillas) e Etnografía e
Folclore (Risco).

Ós poucos días da sublevación militar é mobilizado, ó mesmo tempo que outros que fixeran coma
el o servicio militar polo sistema de “cuotas”. O
día 12 de agosto cae gravemente ferido en
Villablino (León), pero logo é evacuado para
Ourense onde se recupera, malia que sempre lle
quedará a eiva que lle afecta ó ombreiro e ó brazo
dereitos.

A súa colaboración coa nova institución, coa que
quixeron substituír ó Seminario de Estudos
Galegos, como dixo el mesmo,11 foi escasa e, pódese
afirmar, que case por compromiso cos tres amigos,
pois durante moitos anos non se cinguiu máis que a
publicar traballos en Cuadernos de Estudios
Gallegos, saíndo o primeiro xa no tomo dous, feito
con Cuevillas: “Las habitaciones de los castros”

Ante tal situación deixan Compostela e trasladan a
matrícula para a universidade de Zaragoza, como
alumnos por libre, onde falece ó pouco de chegaren
seu irmán Xurxo, o 3 de abril de 1934. Xaquín volve
á capital aragonesa en setembro para rematar
Filosofía e Letras (Historia).

8. Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPO), caixa 9183.
9. GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Galegos na historia: Antonio Fraguas, Ir Indo Edicións, Vigo, 1998, p. 14.
10. CASTELAO: Obras, VI (“Epistolario”), Ed. Galaxia, Vigo, 2000, pp. 232-233-234. Tamén GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Xaquín Lorenzo Fernández,
“Xocas”, 1907-1989, Ed. Toxosoutos, Noia, 2003, pp. 127-128.
11. VÁZQUEZ-MONXARDÍN FERNÁNDEZ, A.: “Xoaquín Lorenzo, 1979”, Raigame, 9, Ourense, 1999, p. 50.
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(Ourense, 18 de xaneiro de 1946). Na devandita revista insire en total once artigos, os máis deles en colaboración con outros autores (Cuevillas, García Álvarez, Á. D’Ors e Bouza Brey), todos en castelán, agás o
derradeiro –“O esprito da mes en Lobeira
(Ourense)”, 1973–, pois na devandita publicación
non saíu ningún artigo en galego ata 1968. Tres destes traballos reeditáronse de novo no libro
Inscripciones romanas de Galicia (1968).
Asiste a varias xuntanzas, e, en particular, a aquelas
nas que se homenaxea a algún dos antigos membros
do Seminario de Estudos Galegos, como a do 23 de
abril de 1954 dedicada ó crego Xesús Carro, á que
asistiron, entre outros, Fraguas, Cuevillas, Iglesias
Iglesias,Torres Rodríguez, Bouza Brey, Pedret Casado,
Couceiro Freijomil, Cordero Carrete, Iglesias
Alvariño, Filgueira Valverde, Varela Jácome, Moralejo,
Sánchez Cantón e Xaquín Lorenzo.
Pertenceu á sección de Etnografía e Folclore da que
o primeiro director fora Risco, pero a súa presencia
nas xuntanzas foi escasa, moi de cando en vez, pois
viña máis por falar cos vellos amigos que pola institución, e, tamén cómpre dicilo, polos “rapaces” –como
adoitaba dicir– que empezaban a traballar pola nosa
cultura, como el tamén o fixera de mozo.

A sé do Instituto “P. Sarmiento” de Estudios Gallegos, entre
os colexios de Fonseca (onde estivo o Seminario de
Estudos Galegos) e San Xerome
(Debuxo de González del Blanco).

Carné de membro activo
do Seminario de Estudos Galegos
(1932) (MPG).
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As Corporaciós púbricas teñen o deber d’axudalo: Diputaciós e Concellos, todol-os
Concellos de Galiza, e tamén todal-as
Sociedades galegas, da Terra e d’América, e
ainda os particulares: todos poden dar algún
ouxeto d’interés etnográfico, entendéndose
que o ten toda cousa típica, feita por maus
galegas, ou eiquí empregada a cotío, que
poida revelar calquera detalle, por insinificante que pareza, e tamén fotografias, dibuxos, estampas, escritos documentos que poidan ilustrar en col da vida galega.

Xaquín Lorenzo, o mesmo que varios dos vellos compañeiros, nunca perdeu a esperanza de que algún día
se faría realidade o seu soño da mocidade truncado
pola barbarie fascista: recuperar o Seminario de
Estudos Galegos, contando con tódolos membros
que aínda vivían, e incorporando xente nova, que
continuase coa angueira cando eles se fosen para
sempre. Endexamais esqueceu as palabras de Risco
–aínda que non as asine– publicadas na revista Nós
en 1926, 15 días despois de que a el o nomeasen
“socio activo” do Seminario:

Con soila que se conseguira dotar â nosa
Terra do Museu Etnográfico, o paso da nosa
xeración non tería sido en balde. 12

DO MUSEO ETNOGRÁFICO GALEGO
O Seminario ten o pensamento de levar a
efeito esta ideia, pol-a que teñen loitado hai
tempo moitos dos nosos escritores, en especial, Antón Villar Ponte e Vicente Risco.
Podemos dicir que moi logo ha ter realidade, pois partindo dos donativos do Sr. Arias
Sanxurxo, o Seminario propúxose realizala,
é moito o antusiasmo e a capacidade de traballo d’aquiles rapaces, e saben que contan
fora de Santiago con moitos qu’os axudan.
O plan está xa concebido e matinado.

As últimas verbas nunca deixaron de estar presentes
na súa memoria, e máis logo de que finasen Cuevillas,
Risco e Otero Pedrayo, os seus tres amigos e mestres.
Admiraba ós vellos e confiaba nos novos, por eso presentiu que aínda había a posibilidade de que o devezo se convertese nunha fermosa realidade, e por eso,
cando uns mozos (“rapaces”, como el adoitaba dicir)
relacionados co Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia lle comunicaron a nova de crear un museo
antropolóxico, aceptou de contado poñéndose a disposición para todo canto fixese falta.

Por unha parte, pol-o que toca á Etnografía
moderna, son moitos os membros do
Seminario que teñen ofrecido donar coleicións. Así e todo, o qu’os particulares poidan facer a prol do Museu, non é moito. A
creación do Museu, por modesto que sexa
–ninguén arela pol-o d’agora igualar os
Museus etnográficos de Praga e de Berlín,
cáxeque nin tan xiquera, na-algús anos, o
Museu Vasco de Bilbao– require cartos.

O 31 de xullo de 1976 constitúese o Padroado do
Museo do Pobo Galego, sendo elixido el presidente,
e director o amigo Antonio Fraguas. O ano seguinte,
o 29 de outubro, Pío Cabanillas Gallas, Ministro de
Cultura, inauguraba oficialmente as primeiras salas.
Dende entón xa tiña un motivo para ir a Compostela,
para falar cos compañeiros, para ensinar ós novos... O
17 de decembro de 1988 presidiu por última vez a
xuntanza do padroado, que debeu ser tamén a derradeira que estivo na súa Compostela querida, pois por
motivos de saúde xa non asistiu á que tivo lugar o 27
de maio do ano seguinte, aínda non dous meses antes
do pasamento.

Por iso, o Seminario solicitou das catro
Diputaciós galegas, donativos en diñeiro
pr’a fundación do Museu. Sabemos ata d’agora qu’as d’Ourense e Pontevedra oferceron xa a sua axuda. Coidamos qu’as outras
tamén hanse decatar da trascendencia da
obra. O Museu Etnográfico, fora do seu
inapreciábele valor centífeco, fora do méreto artísteco das coleiciós que poida arrecadar, ha sel-a mais firme e sinificativa executoria da persoalidade de Galiza: un moimento eterno ergueito ô pobo galego coma
criador e coma traballador.

O Museo do Pobo Galego sería un dos seus herdeiros: legoulle a biblioteca, parte do arquivo fotográfico, o arquivo persoal e os dereitos de autor das súas
obras:
[...] En realidade nós queremos todo no
Museo do Pobo Galego. Porque cando se fala
da cultura dun pobo non é só a cultura
popular. Hai que ter en conta que a cultura

12. “Os actos do Seminario d’Estudos Galegos”, Nós, 28, 15-V-1926, p. 14.
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CODA

popular dá despois lugar, valla a redundancia, á cultura culta. [...] Fóra dalgunha manifestación de tipo artístico que puidesemos
tomar como unha cousa culta, en último término cousa moi discutible, o demais é cultura popular. Non hai motivo pra separar dentro deste tipo de estudios a machada do
home paleolítico da machada que fai o
ferreiro hoxe nunha forxa dunha aldea calquera. É o mesmo. Variou o material, variou
a factura, pero é o pobo quen o fai, é o pobo
quen o crea. Así o Museo do Pobo Galego
comeza por aí, pola prehistoria, e logo claro,
imos reunir todo o que poidamos en canto a
eses obxectos materiais de cultura [...]

As estadías de Xaquín Lorenzo Fernández en
Compostela, agás os cursos 1931-32 e 1932-33, sempre
deberon ser curtas pero, malia ó pouco tempo, foron das
máis fructíferas da súa vida intelectual. Si é certo que chegou da man de Cuevillas, Risco e Otero Pedrayo, pero
axiña soubo granxearse a amizade de moitos compañeiros de carreira, de profesores e, en xeral, da maioría dos
membros do Seminario de Estudos Galegos.
O 18 de xullo de 1936 sinala a fin dramática da primeira época ateigada de ilusións e proxectos, e o 29 de
outubro de 1976 o cume de toda unha vida dedicada á
cultura, simbolizado na inauguración oficial do Museo
do Pobo Galego.

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, e ese algo vivo farase
a base de publicacións, a base de conferencias,
a base dalgunhas exposicións [...]13

Xocas ben merece unha lápida no Panteón de Galegos
Ilustres da igrexa de San Domingos de Bonaval da súa
amada Compostela, na que se faga constar que os restos
mortais deste membro de prol do Seminario de Estudos
Galegos repousan no cemiterio de San Francisco de
Ourense, pero que conta con méritos de abondo para
estaren aquí, de par dos de Rosalía de Castro e Castelao.
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da Terra de
Lobeira. O liño
e a la”, 1934).
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XAQUÍN
LORENZO
FERNÁNDEZ:
Comentario
a unha entrevista
Xosé Antonio Fidalgo Santamariña1

I

Gustáballe fumar e era un saudoso cafeteiro. Era unha
persoa alta, delgada, e vestía sempre de traxe, presentando o aspecto de ser unha persoa elegante.

Confeso que non lembro o motivo que me levou por
primeira vez a súa casa da rúa da Paz. Pero desde que
o visitei aquela primera vez acudín moitas máis para
recabar o seu asesoramento en temas que a min me
preocupaban. E cónstame que igual ca min ían outros
novos profesores e estudiantes universitarios de
Arqueoloxía, Historia, Etnografía, Folclore, e de todo
o que se relacionara co estudio da cultura e pesoalidade de Galicia, en especial a partir do seu retiro do
ensino no Colexio Cardenal Cisneros, do que foi copropietario e profesor ata a súa xubilación, en 1980,
cando contaba 73 anos de idade.

Desde que o coñecín mantivo o costume de oir misa
“en galego” tódolos domingos, na capela do Santo
Cristo da Catedral de Ourense, e á saída acudir a unha
céntrica cafetería da cidade na que tomaba repetidos
cafés en animada conversa con varios, e variados amigos que se ían incorporando á tertulia matinal.

A Don Xaqún compracíanlle estas visitas e, en varias
ocasións se ten manifestado con garimosas palabras
de admiración sobre eses xóvenes que o visitaban e
ós que el orientaba e deixaba documentación cando
a dispoñia sobre os temas tratado. Nesta entrevista
que empregarei, no que sigue, como fonte de datos

o mes de Novembro de 1975 iniciei a miña
actividade docente no Colexio Universitario
de Ourense, e foi nese mes, ou quizais no de
Decembro cando coñecín a D. Xaquín Lorenzo
Fernández, e dende aquela data tiven a fortuna de
que me contara entre os amigos.

N

1. Area de Antropoloxía social. Facultade de Ciencias da Educación. Universidade de Vigo: Campus Universitario de Ourense.
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Tamén se acostuma decir
que o carro constituíu
o seu tema preferido
de estudio, e que foi
a este aparello
de transporte ó que
Xaquín Lorenzo
ten dedicado máis tempo
e esforzo investigador.
E non lle falta razón
a quen razona
deste modo, porque
os traballos que publicou
sobre o carro
e seu elemento asociado,
o xugo, penso que
representa o mellor do seu
talento como debuxante,
guionista de cine,
experto arqueólogo,
cualificado etnógráfo
e etnosemántico.

Debuxos
de Xaquín
Lorenzo.

direita para elaboralo meu comentario, se pronunciaba da seguinte maneira sobre deles:

positivo valor. Aquí concretamente no museo
arqueolóxico de Ourense, no museo arqueolóxico de Pontevedra, no museo do Pobo Galego
en Santiago, hai unha serie de rapaces encantadores e traballadores. Entusiastas e que son
verdadeiras promesas”.2

Hai unhos elementos [xoves] extraordinarios
que están facendo, estan comenzando a súa
vida intelectual e que están facendo obra de

2. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Conten comentarios de Xaquín Lorenzo Fenández, respondendo as cuestións plantexadas nunha
entrevista concedida a TVGA o día 29 de Abril de 1983, con motivo de nomealo a Deputación ourensá, o sábado 25 de Abril de 1983, Fillo predilecto da provincia de Ourense. Grabei a entrevista en cinta magnetofónica mentres estaba transcorrindo, e a teño depositada no Laboratorio Ourensano
de Antropología social. Campus Universitaro de Ourense, cos datos de identificación: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. O contido das respostas e comentarios recollidos na cinta constituirán a fonte direita de datos para a realización deste traballo, ó tempo que aproveito para divulga-los entre os lectores desta revista.
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“Publiquei
a nomenclatura
do carro galego;
publiquei o carro
galego no folclore;
ando ahora metido
no estudio encol
da roda do carro
galego. Nada máis
que da roda. Ei ir
dando así pouco
a pouco as cousas
que teño, pero
desde logo
o traballo completo
quedará para outro
porque eu xa non
o darei feito”.

1. Foxados
2. Faramello
3. Ourense
4.Allariz
5. Merca

6. Barbadás
7. Barbadás
8.Vilagarcía
9. Ribadavia
10. Barbantiño

11. Ourense
12. Ourense
13. Ourense
14. Ribadavia
15. Barco de V.

Ademais resaltaba que cos medios que xa dispoñen
para investigar, dos que el careceu, estes investigadores podían producir uns traballos de calidade con
máis facilidade da que él, e seus mestres ourensáns,
pois aínda que se trata de xoves investigadores dos
que dí,“estan producindo obra” e “saben traballar”,
tamén comenta que

16. Barbadás
17. Ourense
18. Ourense
19. Cenlle
20.Vigo

Debuxos
de Xaquín
Lorenzo.

“teñen moitas máis facilidades que tiñamos
nós. Porque hoxe hai unha serie de medios
para investigar que nos non tiñamos: O magnetófono, o cinematógrafo, a misma fotografía
entón era un artigo de luxo. Hoxe todo eso téñeno á mau e poden, polo tanto, facer unha labor
moito máis facil ca nosa”.3

3. Texto transcrito de : Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensán de Antropoloxía social.
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Como testemuñaba
D. Xaquín soamente
investigando o sistema
de cultura de Galicia
dende as perspectivas
Arqueolóxica
e Etnográfica, podemos
chegar á comprensión
do patrimonio cultural
de Galicia.

Xaquín Lorenzo nunha visita ao Castromao. 1986. Foto de X. L. López de Prado

II

Con todo hai que decir que Xaquín Lorenzo foi un
pioneiro no uso como recurso para a recopilación e
análise dos datos das investigacións que elaboura, das
novas tecnoloxías que foran aparecendo tempo
atrás. El foi o que mais incoporou o uso da fotografía
e do cine na recolleta de datos etnográficos. Nos percorridos e estadías que fai polos asentamentos campesinos e mariñeiros de Galicia, acodiu tanto ó debuxo como á fotografía –era un excelente fotógrafo–
revelando él mesmo as fotografías coas que ilustra os
traballos. Pero, ademais, serviuse da cámara de cine
para a recolla e tratamento dos datos de campo encol
da vida do carro do País, como o mostra a películadocumental que rodou da vida do mesmo en colaboración co director de cine Antonio Román.

Tamén se acostuma dicir que o Carro constituíu o
seu tema preferido de estudio, e que foi a este aparello de transporte ó que Xaquín Lorenzo ten dedicado máis tempo e esforzo investigador. E non lle falta
razón a quen pensa deste modo, porque os traballos
que publicou sobre o carro e seu elemento asociado, o xugo, penso que representan o mellor do seu
talento como debuxante,4 guionista de cine,5 e de
experto arqueólogo,6 cualificado etnógrafo7 e etnosemántico.8
El mesmo comentaba nesta entrevista de donde lle
viñera a súa predilección por estudiar este aparello

4 . Cfr. a colección de debuxos de rodas e eixes de carro dada a coñecer por X. A. Fernández Araujo, no artigo titulado: “Xaquín Lorenzo “Xocas”.
O mestre. O Amigo”. RAIGAME, Nº 9, Ourense, 1999, 19-31.
5. Tal como queda reflexado no documental “O Carro e o home”, hoxe en día distribuído en video polo Museo do Pobo Galego.
6. Que lle sirven para elaborar dous importantes traballos sobre unha roda de carro que titula: “Una rueda fósil de Catoira (Galicia)”. Boletín Auriense,
I, Ourense, 1971, 19-28, estudio sobre a roda do carro tradicional baseado nunha roda fósil que se atopa o ano 1965, no rio Ulla, en Catoira, actualmente depositada no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O fósil analizouse en Alemaña co emprego do método do C-14, e asinouselle unha
antiguedade de entre 1720 +- 45 anos a. C. Pero a datación da roda levada a cabo polo Dr. Schwabedissen no seu laboratorio estaba mal feita, e
os comentarios baseados na mesma eran erróneos. Descuberto o erro, dous anos máis tarde Xaquín Lorenzo dedica un segundo traballo a aclara-lo
erro, e a invalidar o que dixera da mesma baseado na primeira datación. Este segundo traballo leva o título: “Sobre la rueda de Catoira”, Boletín
Auriense. III, Ourense, 1973:173-175
7. Sobre todo na elaboración dos traballos: “El carro en el folclore gallego”. Anales del Instituto de Lingüística. Universidad Nacional de Cuyo, VI,
Mendoza (Arxentina), 1957, 311-324. Nel se centra no estudio do carro, as pezas, as lendas, as cantigas, os refráns, os ditos, relacionados co carro
galego; Tamén os traballos: “O carreto na Limia baixa” Boletín Auriense. IV, Ourense, 1974, 159-166; e o titulado: “El carreto en el folklore de Galicia”.
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXV, Madrid, 1974, 44-76, no que se amplia o traballo que xa publicara cun título semellante na
revista Anales del Instituto de Lingüística, en Mendoza (Arxentina), citado nesta nota.
8. Perspectiva desde a que elabora especialmente os traballos titulados: ”Die Bremse am galizishchem Wagen”. Vokstun un Kultur der Romanen, XI,
Hamburgo, 1939, 283-289. Traballo no que ademais de tratar dos distintos tipos de freos que empregan os carros para baixa-las costas, se recolle a
terminoloxía da roda e do carro en xeral, coas diferentes variantes e o lugar de onde procede cada unha; e no traballo titutalado: “Nomenclatura do
Carro gallego”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XII, Madrid, 1956, 54-113. Se trata dun estudio etnolingüistico moi documentado e
imprescindible aínda hoxe para o estudio deste apeiro de traballo.
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Xaquín Lorenzo no enterro de Don Ramón. Arquivo fotográfico Reza.

de transporte agrícola. As razóns que nos daba eran
estas que agora difundimos:
“Eu coido que quizais haxa un pouco de
deformación profesional. Mire vostede: Eu
teño lido unha chea de monografías en col
de homes fatales [...] e eu observo có final,
por moi desagradables que serían os protagonistas, o autor da biografía termina sentindo por eles unha certa amistá, unha certa
admiración. Eu coido que o contacto coas
cousas fai cun se encariñe coelas. E a min
ocúrreme algo deso co carro. Ademais para
min é algo así como unha manda testamentaria de Florentino Cuevillas. Sei que non o
rematarei porque non podo. Pero vouno
facendo os poucos. Publiquei a nomenclatura do carro galego;9 publiquei o carro galego
no folclore;10 ando ahora metido no estudio
encol da roda do carro galego. Nada mais

“Eu non vou falar do que pode valer
o que eu fixen. Xa sei que non vale
nada. Pero foi a vontade e o corazón
que puxen o que hoxe me da
a tranquilidade de pensar que cumplin
o exemplo e o mandato daqueles
homes –que foron moitos–
cos que tuven máis íntimo contacto.”

9. Cfr. “Nomenclatura do Carro gallego”. RDTP, XII, Madrid, 1956, 54-113.
10. Cfr. “El carro en el folclore gallego”. Anales del Instituto de Lingüística, o. c.
11. Unha colección destas rodas nas que estaba estudiando lla entregará ó maquetista X. A. Fernández Araujo, por se lle foran “de utilidade para a
realización de maquetas de distintos tipos de carros”, quen a dou a coñecer nun artigo titulado: “Xaquín Lorenzo “Xocas”. O mestre. O Amigo”. RAIGAME, Nº 9, Ourense, 1999, 19-31
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as cousas que teño, pero desde logo o traballo completo quedrá para outro porque eu xa
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Despois de feita levouna Antonio Román a
Madrid. Alí fixo un copión. Logo naturalmente, mandoumo a min, e despois non sei que
ocurreu que o negativo perdeuse. Despareceo
o negativo desa película.

E debeu ser tamén froito dese contacto mandido co
carro na súa aldea de Facós da parroquia e concello
de Loberia, na que viviu de adolescente e veraneu de
adulto, e desa admiración polo aparello, o que tamén
o levará a realiza-lo documental, xa clásico O carro e
o home. En todo caso, na citada entrevista, Xaquín
Lorenzo situaba a orixe deste proxecto etnográfico
nunha conversa informal co productor de cine
António Román, da que se derivará todo o proceso
posterior que dará por resultado o xa clásico film
encol do carro do País.A pequena historia desa película-documental relatouna así:

Eu tiña o copión aquí na casa e un bo día
díxenlle a Ferro Couselo: ‘Home mira, eu teño
esto na casa e é unha pena, porque alí estáseme perdendo; voucho traer pró museo e gardao alí, archívado no Museo porque, claro,
pode te-lo seu interese.
Alí estaba e un día estes rapaces do cine Padre
Feixóo enteiráronse. Pedíronma, levarónma, e
non sei, traballárona; fixeron un novo negativo, pasárono despois a ese tamaño máis
estreito, positivárono e un día pedíronme que
fixera o parlamento dela. E efectivamente,
fixémolo aquí en Ourense, acopláronllo á película e así saliu”.13

[...]“A película ten a súa historia [...]Falando
con Antonio Román, que xa estaba dedicándose ó cine –mais ou menos en intensidade
pero estaba dedicándose ó cine–, e comentando con él falamos deso, da posibilidade de
facer algunha película-documental sobre cousas daquí de Galicia. Pero estabamos os dous
dacordo no mesmo: Non facer unha película,
desas películas-documenales tan correntes,
dunha serie de vistas dunha cidade, ou dun
paisaxe, ou unha serie de estampas vencelladas, senon darelle unha unidade. Entón ocurriuseme a min: ‘Home, pois, podemos facer
unha cousa encol da vida do carro, dende o
nacimento hasta a morte. Facer unha especie
de biografía do carro’. E, efectivamente, pareceulle ben a idea.

Tales foron as circunstancias da orixe e do proceso
de elaboración deste documennto etnográfico que
converte ó etnógrafo ourensán en pioneiro da etnografía audiovisual galega, e o documento nunha obra
clásica desta especialidade.

III
Un terceiro tema ó que Don Xaquín Lorenzo fai
referencia nesta entrevista, trasmitindo a súa posición sobre ó mesmo, refírese ó seu propósito continuado de acadar un coñecimento global da realidade galega que, por outro lado, comparte cos seus
mestres ourensáns da Xeneración Nós. Con este
ánimo realizou un exhaustivo estudio de todo o
noso subsistema de cultura material, así como
sobre doutra manchea de elementos de cultura
inmaterial,14 sin separar nunca as aportacións que
lle proporciona a investigación arqueolóxica das
que proveñen da investigación Etnográfica.
Porque, tal como tamén especifica noutro momento da citada entrevista, no estudio da cultura de
Galicia, ambas disciplinas deben ir parellas, por
canto contribúen de igual modo ó seu coñecimento. Unha tal opinión faina explícita neste fragmento da grabación que dí:

Un vrán veo a Lobería e alí na nosa casa,
pois, fixemos a película co concurso de toda a
xente dalí que se prestaron a colaborar, que
actuaron como verdadei-ros artistas profesionais porque eu creo que si en vez de ser aquela xenté son actores os que o fan, non o facían mellor.
E saliu a película. Que dende logo gustou, gustou. Nos a fixemos sin pretensións, fixémola
en plan dun ensaio pero parece que a cousa
sainos ben. Cousa, ¡claro!, que nos produxo
unha grande satisfacción como e lóxico.

12. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensán de Antropoloxía social.
13. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensán de Antropoloxía social.
14. Cfr. para unha relación de tódalas publicacións de Xaquín Lorenzo, a obra do etnógrafo Clodio González Perez: Xaquín Lorenzo Fernández
“Xocas” (1907-1989). Ed. Toxos Outos, A Coruña, 2003. Páxs: 221-272
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“...parece que a
miña vida no
mundo foi eso: ir
decíndolle adiós a
toda esa xente, a
quen tanto quixen
e tanto admirei”.

Xaquín Lorenzo diante do cadaleito de Otero Pedrayo.

Arquivo fotográfico Reza.

datos cos que elabora, por mandato de Otero
Pedrayo, a obra titulada: Etnografía. Cultura
Material,16 no inicio da década de 1960, donde se
inclúen os seus estudios da casa, os traballos do
campo, os traballos do mar e do río, os oficios, a mantenza, a vestimenta, o camiño e o carreto, e outros
temas de cultura material, nos que invertíu, tal como
el explica, igualmente, na referida entrevista, unhas
catro décadas de esporádicas saídas ó campo, e aproximadamente dous anos na redacción da síntese
etnográfica.Atendamos á súa testemuña sobre o proceso de elaboración deste traballo, hoxe en día convertido en obra clásica da Etnografía galega:

“Coido que non se poden separar a
Arqueoloxía e a Etnografía. Hai que ter en
conta unha cousa.A etnografía de hoxe será a
Arqueoloxía de máis adiante, do mesmo xeito
que a Arqueoloxía de hoxe e a Etnografía de
antes. O home dos castros, poñamos por caso,
tiña unhas ferramentas, tiña uns instrumentos, tiña unhos costumes, unha relixión, pois
todo ese era a etnografía de entón que pasóu
a Arqueoloxía porque foi madurada polo
tempo. E únicamente facendo un paralelo
entre a Arqueoloxía e a Etnografía, se poden
complementar e dar unidade a esas actividades. Esto é unha cousa que eu adeprendín concretamente de Florentino Cuevillas. Foi el que
me fixo ver esa íntima relación que hai entre
a Arqueoloxía e a Etnografía”.15

“Eu ese libro, pois, sí, escribino, poñamos, en
dous anos, pero en realidade viña traballando nel fai corenta anos. E que eu facía notas
de todo o que vía: da casa, dos apeiros de
labranza, da sementeira, dos costumes, das
cantigas, de todo o que se puña por diante eu
facía papeletas. E cando chegou o intre de
facer ese libro o traballo que tiven foi ordear
todo o traballo que tiña, e claro completar
algunhas lagoas”.17

Desta maneira concebían Xaquín Lorenzo e seu mestre Florentino López Cuevillas o estudio da cultura
galega e a ventaxa da interdisciplinariedade na investigación dos elementos da nosa culura popular.
Tocante a Xocas, vai ser esta opción metodolóxica a
que conserva durante a recolla e organización dos

15. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología social.
16. Constitúe a segunda parte Historia de Galica, en tres volúmenes, publicada baixo a dirección de Ramón Otero Pedrayo. Cfr. OTERO PEDRAYO,
R. (Dtor.): Historia de Galiza. 3 Vols. Editorial, Nós, Buenos Aires, 1962, Vol. II: “O Home-II: Etnografía. Cultura material”.
17. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología social.
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Despois da elabora-la obra continuará dando mostras
do interese en dar a coñecer outros variados temas
da realidade galega, sempre co ánimo de ensinar ó
pobo galego como el é, e de dar unha idea clara da
persoalidade do campo galego para que logo fora el
quen pedise aquelo que entendera.
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de vida da xente, lentos no campo, apurados na
cidade.Tal como el manifestaba, naquela ocasión,“a
nosa xente do campo por temperamento é lenta,
non lle gustan as improvisacións. [Pero] mentras
a xente segue coa súa calma e o campo sigue indo
lento [... ] aparece a presa da cidade, e agora a
cidade é a que quere ir de prisa, e por eso non sintonizan”.En consecuencia, hoxe en día máis que
nunca, segue sendo necesario continuar mentalizando a poboación do campo, e darlle unha idea clara
da súa persoalidade, e logo que o mesmo pobo fora
quen pedise o que ententera para mellorar. Pero
tamén consideraba que esa laboura de mentalización do mundo campesiño era lenta, e difícil de
conquerir, porque, dun lado, choca coa presa e o
afán que ten a cidade polo posto político e por
impoñerse ó mundo campesiño, e, doutro lado, o
cambio das mentalidades e a historia contan por
xeneracións e por séculos, mentres que a vida dos
homes conta por horas e por días.

Para Xocas e os tres investigadores ourensáns cos
que traballou e viviu mais íntimamente –Cuevillas,
Otero e Risco– esta idea era fundamental, e penso
que dela se deriva non so a maneira que mostrar, de
entende-la investigación que desenvolven sobre
Galicia, senón a súa visión do galegismo que comparten.
Por referirme, algo máis polo miudo, á cuestión do
galegismo destes membros ourensáns da Xeneración
Nós, tamén constatarei a testemuña de Don Xaquín,
nesta mesma entrevista, encol da coincidencia destes
investigadores, no que respecta ó pensamento galeguista que sostiñan. Neste sentido subliñaba o entrevistado que: “Os tres facían unha unidade e non
había unha única diferencia no pensamento.
Habías no temperamento, habías en maneira de
ser, habías nunha serie de cousas. Pero estes tres
homes foron sempre con un único fito, e este fito
era Galicia. Era o resucitar a personalidade de
Galicia”,18 obxectivo que tamén abranguía a Xaquín
Lorenzo que, coma eles, ten sido un investigador
entregado a coñecer e resalta-la persoalidade propia
do mundo campesiño galego.

V
Convencido galeguista, Xaquín Lorenzo Fernández
puxo a súa intelixencia, a súa vontade e o seu corazón en todo o que investigou e traballou por
Galicia. Continuando tamén nesto o exemplo e
mandato daqueles outros galegistas que influiron
nel dunha maneira máis ou menos dereita. O seu
galeguismo consiste en dalo todo por Galicia, traballar por Galicia e vivir por Galicia, tal como creo
que se constata nesta outra manifestación que dí:
“eu non vou falar do que pode valer o que eu
fixen. Xa sei que non vale nada. Pero foi a vontade e o corazón que puxen o que hoxe me da a
tranquilidade de pensar que cumplin o exemplo
e o mandato daqueles homes –que foron moitos–
cos que tuven máis íntimo contacto”;19 uns homes
ós que el mesmo lles colocou no cadaleito a
Bandeira de Galicia, máximo símbolo da galeguidade que practicaron en vida. Pois, como testimuña
neste outro fragmento da entrevista, si ben tuvo o
infortunio de ir despedíndoos deste mundo, “a
todos: un a un, porque apenas queda ninguén da
xeneración aquela, e parece que que a miña vida
no mundo foi eso: ir decíndolle adiós a toda esa
xente, a quen tanto quixen e tanto admirei”,20

IV
Un aspecto máis que aparece reflectido na entrevista que vimos divulgando, é o relativo ás súas consideracións sobre o campesiñado galego, que el percorreo durante a vida estudiándoo e que chegou a
coñecer tan ben. Destas manifestacións se desprende que para o etnógrafo ourensá o mundo campesiño que el estudiaba representaba a Galicia auténtica diferenciada da Galicia urbán representada pola
xente da cidade descoñecedora do campo, que
acude a el en plan proteccionista prometéndolle
cousas que logo non lle da. El facía unha diferencia
clara entre a Galicia rural e a urbán, e baseaba a diferencia entre amabas no temperamento e a o modo

18. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología social.
19. Texto transcrito de :Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología social.
20. Noutro sector da entrevista complementa esta información coa testimuña de que el mesmo colocou no cadaleito a bandeira de Galicia a moitos
destes galeguistas, ó tempo que especifica o que a bandeira significaba para todos eles: “esta bandeira era e é para nós o símbolo do noso galeguismo: de amor infindo a Galicia, de traballar por Galicia, e de vivir por Galicia. Cfr. Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología
social.
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«Os milagres
de Don Ramón»,
debuxo de Conde Corbal.
Don Ramón despedido
polos seus amigos.

Tamén lle coubo o privilexio de porlle

tamén lle coubo o privilexio de porlle a cada un
deles, a bandeira galega, símbolo incuestionable da
súa probada galeguidade.“Pois, –tal como tamén
testemuña na entrevista–, púxenlla eu a
Florentino Cuevillas, a escondidas porque entón
non se podía facer outra cousa. Pero levouna no
peito. Púxenlla a Risco. Púxenlla a Ramón Otero.
Púxenlla a Xesús Taboada. Puxenlla a Xesús
Ferro. E teño unha preparada pra que ma poñan
a min”,21 acción que levou a cabo seu amigo íntimo e albacea Xosé Lino Vázquez-Monxardín
Blanco.

a cada un deles, a bandeira galega,
símbolo incuestionable da súa probada
galeguidade.“Pois, –tal como tamén
testemuña na entrevista–, púxenlla

eu a Florentino Cuevillas, a escondidas
porque entón non se podía facer outra
cousa. Pero levouna no peito. Púxenlla
a Risco. Púxenlla a Ramón Otero.
Púxenlla a Xesús Taboada. Puxenlla
a Xesús Ferro. E teño unha preparada
pra que ma poñan a min”.

21. Texto transcrito de: Xaquín Lorenzo-Cinta Nº 15. Laboratorio Ourensano de Antropología social.
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SOBRE AS NOSAS
FESTAS POPULARES:
ALGUNHAS OPINIÓNS
DE DON XOAQUÍN
LORENZO
Marcos Valcárcel

inmensa maioría dos traballos publicados
por don Xaquín Lorenzo, en volumes ou en
artigos en revistas especializadas, refírense
ao que se chama Cultura Material dentro da sistematización habitual da Etnografía Galega. Pero tamén
nos deixou a súa visión sobre a Cultura Espiritual dos
galegos nas súas charlas e conferencias, nas súas
entrevistas cos medios de comunicación, nalgúns
artigos da prensa diaria ou en esculcas sobre este particular nalgunhas das revistas culturais nas que colaboraba a cotío.

así, a supervivencia das crenzas sobre o tardo, especie de diaño burlón de Galiza, responderían á “alma
espencialmente pagá dos nosos campesiños” que
“non podía prescindir en absoluto de todas aquelas
forzas misteriosas (das que o trasgo sería unha lembranza) e, a pesar dos esforzos do cristianismo, conserva aínda moitas formas de vella relixión”.

A

Esta tese era habitual tamén en moitas das súas charlas e conferencias e aboiaba de novo ao referirse a
moitas das nosas festas populares aínda vivas, como o
antroido, os maios ou os magostos. Sobre todas elas
deu múltiples conferencias, publicou artigos, e foi
obxecto de numerosas entrevistas, fontes das que
tiramos todos os datos que seguen.

Como ten sinalado X. M. González Reboredo, a cultura espiritual tamén ocupou algúns dos seus estudios
máis coñecidos, como o seu traballo sobre o tardo, o
seu artigo sobre “O esprito da més en Lobeira” ou a
súa colaboración con Vicente Risco sobre a festa do
tres de maio en Laza, estudos que poden reflectir a
pegada das esculcas antropolóxicas de J.G. Frazer e a
teoría das “supervivencias” nos horizontes históricos:

Don Xoaquín Lorenzo era, por exemplo, moi crítico
coas formas modernas de celebración dos Magostos
modernos, xa totalmente falsificados e non merecentes de se ún ocupar de iles, e o mesmo opinaba
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Don Xoaquín Lorenzo
era moi crítico coas
formas modernas de
celebración dos
Magostos.

Consideraba o noso autor que o Antroido
era unha gran festa popular, de raíces relixiosas e tamén paganas, porque hai quen
quere ver nelas a lembranza de ritos paleolíticos; efectivamente, nalgunhas pinturas rupestres aparecen homes disfrazados
(I.R., 1981), e ao tempo era ademais unha
celebración de fortes resonancias na literatura universal:

O Magosto. Debuxo de Conde Corbal.

(...) Pero o Antroido, é certo, non é somentes iso. Iso é moi fermoso.Iso é, por exemplo, mire ustede, no Buscón de Quevedo fálase do
rei de galos, aquil estudante que collen e organizan con il unha especie de procesión de tipo burlesco en que hai o rei galos. En “Nôtre-Dâme de París”,
de Víctor Hugo, fálase do Papa dos Tolos; tamén hai
uns días en que os estudantes adequiren a autoridade suprema, fan o que lles dá a gana, e organizan aquela festa do Papa dos tolos en que elixen,
pois, un tolo como Papa, caricaturizando precisamente a Iglesia.

sobre a evolución moderna de festas como o
Antroido e os Maios. Consideraba que o Antroido era
unha festa popular, de imposible programación ou
regulamento: O pobo quere adivertirse ó seu xeito,
quere ser íl protagonista, pór a súa iniciativa nas
cousas que fai; sinte no fondo da súa concencia o
siñificado do Antroido e, cando pode, faino xurdir
do fondo esquecido case da tradición, como afirmaba no seu artigo “En col do Antroido” (La Región,
1987). Estaba moi ledo polo xeito de celebración dos
Antroidos da cidade ourensá do ano 1987, cando o
Concello fixo peatonal o centro da cidade (Paseo e
rúa de Santo Domingo), permitindo a expresión
popular da xente, o renacer do Antroido, do lexítimo, do verdadeiro; para iso, dicía el, non facían falla
nin premios nin desfiles oficiais, anque o que si podía
facer o Concello era colgar un “Meco” do balcón da
Casa do Concello ou alugar charangas para cubrir de
música as rúas.

Hai, no mundo enteiro, unha serie de festas, digamos deste tipo, de inversión de valores; incluso hai
na misma eirexa –non podo niste intre citarlle os
sitios porque non os lembro certamente–, pero a
famosa festa dos obispillos e un día en que os
monaguillos son eles os reutores da eirexa e o obispo é un subordinado dos monaguillos, unha inversión de valores (I.R., 1981).
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D. Xoaquín Lorenzo,
sobre o Antroido
opinaba: “O pobo

quere adivertirse ó seu
xeito, quere ser íl
protagonista, pór a súa
iniciativa nas cousas
que fai; sinte no fondo
da súa concencia o
siñificado do Antroido
e, cando pode, faino
xurdir do fondo
esquecido case da
tradición.”

Pensaba, ademais, que o antroido
perdera a popularidade e a frescura que tivera noutrora: perdeuse a
espontaneidade e a gracia que
ten todo o que é orixinal, todo o
que é popular (I.R., 1981). E tampouco era moi optimista sobre a
súa posible recuperación, porque
o progreso impedía a volta aos
ritos antergos. Dicía que os actuais antroidos de tradicional teñen pouco. O que teñen hoxe de tradicional é o elemento ese que se conserva polo que
puderamos chamar o seu tipismo. É moi típico as
máscaras de tal sitio: pois entón vamos a fomentalas, vamos a percurar que estas máscaras vaian
adiante, que se coñezan máis..., pero xa non saen
como saían antes, do pobo mesmo, da esencia do
pobo. Denantes era o pobo que sentía a necesidade
de manifestalo. Hoxe é organizado (1981).

O entroido. Debuxo de Conde Corbal.

Hoxe hai un elemento que está alterando dunha
maneira moi profunda todo esto.É eso que chaman
o turismo. E a protección ao turismo. E o desexo por
parte das autoridades e de certos organismos de
darlle maior esplendor. Esto, naturalmente, réstalle
popularidade. Xa non é o pobo o que o fai, senón
que o pobo vai empuxado por ises organismos.
Incluso a existencia de premios aos millores disfraces..., en donde a parece o premio de tipo oficial desaparece naturalmente o elemento de tipo popular. E
esto é o que está realmente ocurrindo (1981).

A Televisión, o turismo e a oficialidade son os enemigos do Antroido, dicíalle o Xocas ao xornalista malogrado Xosé Aurelio Carracedo (1986) e repetía a
menudo nas entrevistas de prensa que convertilo
nun atractivo turístico remataría por ser a súa ruina
definitiva (I.R.,1981; Mera, 1984).

Agora, nestes tempos modernos, hai o disparate,
que aprenderon na televisión sobre todo, de facer
carrozas, cousa que aquí non houbo nunca e son
características do sur da Península. Eso é unha
chafallada (1986).
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Debuxos de Xaquín Lorenzo.
...Entón o maio baséase nun monte,
nun símbolo do monte. Por eso o maio
ten forma de pirámide ou cónica.

Por certo, no Antroido do ano 1980 a don Xaquín
Lorenzo lle prohibiron pronunciar unha conferencia
sobre esta festa na Agrupación Cultural “Abrente” de
Ribadavia por carecer de autorización por parte do
goberno civil para a mesma. O feito foi comentado,
co sarcasmo necesario, por Segundo Alvarado pois,
dicía este xornalista, eres a única, e se non a única,
unha das máis importantes personalidades que
poden falar do antroido galego (...) Cabería a posibilidade de que, aproveitando a túa conferencia
sobre o Antroido, utilizases subrepticiamente a ocasión para meterte co réxime, como antes se dicía.
Pero agora non hai réxime, non vexo o pretexto. E
por iso aínda estou confuso ante a determinación
(Alvarado, 1980, en castelán no orixinal).

máis, eu levaría incluso o paralelo dos maios á
Árbore da Vida dos sumerios, 5.000 anos antes de
Cristo. Non era unha árbore determinada, senón
unha árbore calquera, que coa chegada da primavera brotaba e era signo de vida, que ten a súa
orixe na terra. Curiosa é unha frase que se atopa
na Biblia que di Cristo “Eu son a vida e vós os
armentos”. ¿Por qué a Cristo se lle ocurriu dicir que
El era unha videira, unha árbore? Non hai dúbida
de que lles estaba a falar a uns homes que aínda
lembraban o antigo culto á árbore sagrada. Por eso
El se compara cunha árbore (dempois a videira
será un signo dos cristiáns). A vexetación é o principio vital. Xa dende moi vello eiquí hai ese culto á
videira, á vexetación. Velaí o culto á vida oculta
que está latexante no inverno e no outono e que
na primavera rexurde.

Respecto da celebación dos Maios, pensaba que esta
festa está xa totalmente desfeita desde que comenzaron os premios e a cómica distinción antre os
Maios “típicos” e os Maios “artísticos”, o mesmo
socede coas coplas (1987). O tráfico e a intervención
das autoridades, censurando as coplas na dictadura
de Primo de Rivera, eran outros problemas que foron
alterando o carácter desta festa que, para Xaquín
Lorenzo, era unha celebración da primavera e que
podía esculcar as súas raíces na lonxana Árbore de
Vida dos sumerios, cinco mil anos antes de Cristo:

Por un paralelo lóxico faise a representación da
natureza. ¿En que vemos a primavera? Nos montes
cheos de froles. Entón o maio baséase nun monte,
nun símbolo do monte. Por eso o maio ten forma
de pirámide ou cónica. Tanto unha como outra
simbolizan un monte cheo de musgo, froles e
demáis productos da primavera. Logo atopamos xa
a San Martiño Dumiense na súa obra “De
Correctione Rusticorum” na que fala dunha serie
de prácticas paganas que –di– hai que convertir. A
eirexa cristianiza sitios e prácticas (por xemplo os
cruceiros dos camiños) e nos maios ocorre o
mesmo. Por eso no cume do maio cónico ou piramidal ponse a cruz. Non deixa de ser o trunfo e

Para min o maio é unha conmemoración da primavera. Naturalmente esta definición poderíamola levar moi lonxe na historia, hastra o culto ao
principio vital que é a Terra. Atrévome a decir
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Don Xoaquín consideraba,
ademais, como un

disparate o chamado maio
artístico, porque son
carrozas e non teñen nada
que ver cos maios.

conmemoración da primavera, pero
cristianizada. Así chegamos ao maio
actual...” (entrevista de X.L. Carrión,
1985).
Don Xoaquín consideraba, ademais,
como un disparate o chamado maio
artístico, porque son carrozas e non
teñen nada que ver cos maios; son
imitación das carrozas da batalla de
froles. Dende o ponto de vista antropolóxico os maios artísticos son
como pórlle un par de pistolas a un
Cristo (1985).Tamén botaba en falta o
vello costume de, ó rematar o día, ir os
grupos dos Maios á parte máis alta da
Ponte Vella e dende alí tirábase o
maio ao Miño.A festa remataba para todos menos
para os do Maio, xa que era cando comenzaba a
festa.

Algunhas entrevistas
con Xaquín Lorenzo
sobre as nosas festas populares

Tamén se pronunciou Xaquín Lorenzo sobre as celebracións modernas dos magostos: por exemplo,
nunha charla en Ourense en novembro de 1981.Alí,
tras ser presentado por Francisco Fariña Busto, criticou o conferenciante as innovacións que definía
como negativas desta festa. Refugaba que se desen
premios, porque era unha festa que se debía organizar desde a espontaneidade, cada ún pola súa conta,
e que se convertise en festa urbana o que na súa
orixe era unha festa rural, anque se celebrase nos
arredores da cidade. Criticou tamén a institución da
“Moza do Magosto”, que non existiu nunca, e as
fogueiras masivas dentro do marco urbano, pois
antes cada un facía o seu magosto sen máis (La
Región, 10 novembro 1981).

Feijoo, J.J. (1978): “Xoaquín Lorenzo. Non hai unha persoalidade do antroido en Ourense”. La Región 5 febreiro.
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso (1979): “Xocas,
1979”, conversa publicada na revista Raigame,
Ourense, n. 9, 1999, pp.47-55.
I.R. (1981): “O turismo está alteirando profundamente o
carnaval”, La Región, Extra O Entroido, 28 febreiro.
Mera, Remedios (1984): “El carnaval es una válvula de
escape”, Faro de Orense, 7 marzo.
Carrión, Xosé Lois (1985): “O maio é unha conmemoración da primaveira”, La Región, Especial “Os Maios”, 3
maio.
Carracedo, José Aurelio (1986): “Televisión, turismo y oficialidad, los tres enemigos del Entroido”, La Voz de
Galicia, edición Ourense, Especial Antroido, 9 febreiro.

Os maios. Debuxo de Conde Corbal.
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A DIMENSIÓN
RELIXIOSA
DE XOCAS
A Piedade Popular
Reflectida na Súa Vida
e nas Súas Obras

Enrique Bande Rodríguez

un artigo publicado no diario La Región por
quen isto escribe, o 16 de xullo de 1990, procurei bosquexar e dar a coñecer a dimensión
relixiosa de don Xaquín Lorenzo, cousa que máis
detida e amplamente vou procurar facer agora, con
motivo de lle adicar este ano ó ilustre etnógrafo o Día
das Letras Galegas(1). Teño que confesar que nunca
asistín a conferencia algunha de Xocas na que non
fixese unha verdadeira profesión de fe explícita. De
Xocas impresionoume sempre o respecto que sentía
para coas verdades reveladas, para cós dogmas da fe
e para con nós os cregos, mestres da doutrina, testemuñas e apóstolos da mensaxe predicada por
Xesucristo. Xocas era un home de fe escrupulosa e
comprometida, a quen non lle gustaba o protagonismo nos actos relacionados coa relixión, mesmo non
facía alarde de recibir a sagrada comuñón. O tema

relixioso afloraba sempre nas súas charlas, nas súas
conversas, nas súas conferencias, nas súas mesas
redondas, nos seus discursos, nos seus artigos publicados en revistas e en capítulos de libros nos que
toca o tema. Xocas foi un home que pescudou nas
raíces do noso cristianismo e da nosa relixiosidade.A
fe que Xocas profesou desde neno, herdada da súa
nai, levábao a honrar ós santos e dun xeito especial ó
Santo Cristo da Catedral de Ourense e á Virxe do
Viso, que sempre foi a súa confidente, como veremos
máis adiante. Xocas acudía continuamente a Deus, de
quen esperaba todo, polo que repetía sempre despois dunha reunión de traballo ou de ocio “gracias a
Deus”, “ata mañá se Deus quere”; no perigo exclamaba sempre “válgame Deus do ceo”. Desde que
monseñor Temiño, a petición dun grupo de segrares
membros da Acción Católica composto por Anxo

N

(1) La Región, 16 de xullo de 1990.
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Desde que monseñor Temiño
[...] autoriza a celebración
dunha misa en galego na
capela do Santo Cristo da
catedral ás nove e media
da mañá, Xocas asistiu igual
que don Ramón, domingo
tras domingo á dita misa,
chamada vulgarmente
“a misa dos galeguistas”.

Foto de Xaquín Lorenzo

Martínez Vázquez, José Rodríguez Portugal, Avelino
Atanes Seoane, Eligio Lameiras González e Miguel
Barreto Quiroga, autoriza a celebración dunha misa
en galego na capela do Santo Cristo da catedral ás
nove e media da mañá, Xocas asistiu igual que don
Ramón, domingo tras domingo á dita misa, chamada
vulgarmente “a misa dos galeguistas”, situándose sempre no mesmo escano, un dos máis recónditos da dita
capela, coma se dun cóengo honorario se tratase. A
primeira misa que tivo lugar o 7 de xaneiro de 1968,
celebrada por don Celso Pérez Carnero e amenizada
pola Coral de Ruada dirixida pola batuta de Manolo
de Díos. Era aquela unha data na que aínda non estaba recoñecido o idioma galego como lingua litúrxica.
O ano seguinte de comezar esta misa co permiso
especial do señor bispo de Ourense, a Sagrada
Comisión para a Liturxia autorizaba o idioma galego
nas misas e no culto(2).Alí citabámonos cada domingo
ás nove e media da mañá un grupo interesante de
fieis ourensáns amantes da nosa lingua e da nosa relixiosidade arroupados por don Ramón e por Xocas.
Tódolos asistentes saudabámolos ó entrar dado que
eles eran para cantos alí nos reuniamos a presencia
viva de Galicia e as testemuñas fieis da nosa relixiosidade. Naquela misa nunca vin comungar a Xocas.

Pai, misterioso fogar.Tamén obedecía o respeto sumo
que lle inculcara a súa nai desde neno para coas cousas sagradas.
Esta foi a verdadeira historia da primeira misa en galego na diocese de Ourense segundo unhas notas facilitadas por Miguel Barreto Quiroga o 19 de decembro
de 2003.
Rematada a misa de cada domingo reuniámonos no
hotel Miño ou no Cortijo, onde tiña lugar unha tertulia dirixida e animada por Xocas.
A devoción que Xocas profesou desde neno, herdada
dos seus pais, dos seus educadores e catequistas levábao a honrar dun xeito especial ó Santo Cristo de
Ourense, devoción que mantivo sempre viva ata a
hora da súa morte. Xocas, coma os homes do medievo viviu sempre ilusionado pola devoción ó seu
Santo Cristo.As súas empresas, todas encomendábaas
a El. Na súa mesa de traballo tiña sempre unha efixie
do Santo Cristo e outra da Virxe do Viso. Estes eran os
seus dous grandes amores. Miles de veces nas súas
charlas e conferencias falounos das mal chamadas
supersticións e dos mitos que se xeraron ó longo dos
séculos na capela do Santo Cristo, como a dos paxaros cantores, levados polos devotos nas súas gaiolas
perante a celebración da novena do Santo Cristo.
Dinos que un fermoso costume da devoción ó Santo

Isto facíao porque non lle gustaba o protagonismo á
hora de se achegar a recibir a Xesucristo, pan do
camiño dos membros peregrinantes cara a casa do
(2) La Región, 7 de xaneiro de 1973.
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Na Nosa Señora do
Viso Grande faise
unha procesión que
ven precedida dunha
novena que ten lugar
no templo parroquial
onde reside a bendita
imaxe desde ese día
ata o día da Ascensión
do ano seguinte. Ese
día ás 12, nunha
magna procesión con
pendóns e ramos
engalanados con bolas
de cristal, faise a
procesión.
Foto de Xaquín Lorenzo

Cristo, costume que desapareceu non hai moitos
anos, era que perante a novena a capela enchíase de
gaiolas con paxaros cantores, como se na primavera
viñese toda a natureza, todo o campo e toda a terra
boa a render homenaxe ó creador, redentor e restaurador do mundo. Estes paxaros eran propiedade dos
veciños, que rivalizaban por levar á capela do Santo
Cristo exemplares cantores de excepción. Naqueles
días o dulcísimo canto dos canarios acompañaba
constantemente os fervorosos rezos dos fieis. Deixou
escrito tamén que en Ourense no ano de 1757 mercáranse dúas gaiolas e unha tega de cañamóns para
os canarios que cataban na capela.(3)

Remedios, do Cristal, do Portovello, da Armada, dos
Milagros, do Xurés, da Peneda, de Entrimo e sobre
todo da Virxe do Viso. Xocas co seu poder de convocatoria, co seu testemuño e brío, deu pulo e vitalidade á romaría do Viso e con isto á súa Virxe, pois aquela Virxe é coñecida familiarmente polos amigos e
admiradores de don Xaquín, en especial por don
Antonio Fraguas, como “A Virxe do Xocas”.A Virxe do
Viso era a súa confidente nas penas, testemuña das
súas alegrías, a esperanza das súas ilusións e a consoladora dos moitos desenganos que lle aconteceron ó
longo da súa vida.Trátase dunha efixie do século XIX
feita, segundo as persoas maiores do entorno, polo
tío Simón. É unha imaxe de vestir ou de candeeiro,
pois so ten talladas as mans e a cara. O rostro é de
gran beleza, os ollos son de cristal. Isto quedou recollido naquela copliña que di:

Tamén falou moitas veces das supersticións que xurdiran en torno á orixe mítica da temperatura das
augas que manan das fontes das Burgas, onde a fornela que acolle hoxe a mal chamada imaxe da Nosa
Señora do Posío. Refire que o pobo ourensán sostén
que as devanditas augas quéntanse ó discorrer desde
o Montealegre e pasar por baixo da capela onde o
Santo Cristo cravado na cruz derrétese en amor ós
ourensáns e este lume sagrado é o que quenta as
augas que manan nas Burgas.

A santa virxe do Viso
ten os ollos de cristal,
que llos trouxo o sacristán
do reino de Portugal...
A devoción á Virxe do Viso orixinouse na Baixa
Idade Media. O documento máis antigo que temos
relativo á capela-santuario data do ano 1658. Á
Virxe do Viso os veciños de Lobeira fanlle dúas festas: a do Viso Grande, que se celebra o día da

A piedade e a relixiosidade de Xaquín Lorenzo foi
unha piedade e unha relixiosidade mariana. Soubo
cantar as grandezas da Virxe das Maravillas, dos

(3) Ferro Couselo, Xesús / Lorenzo Fernández, Xaquín. “La Capilla y el Santuario del Santísimo Cristo de la Catedral de Ourense”. Boletín do Museo
Arqueolóxico de Ourense 1943 p. 9-68.
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Ascensión e a do Viso Pequeno que se fai o día 8 de
setembro. Na Nosa Señora do Viso Grande faise
unha procesión que ven precedida dunha novena
que ten lugar no templo parroquial onde reside a
bendita imaxe desde ese día ata o día da Ascensión
do ano seguinte. Ese día ás 12, nunha magna procesión con pendóns e ramos engalanados con bolas
de cristal, faise a procesión; a imaxe é levada sobre
unha carroza de madeira tirada por dous temóns
con diversas “chavellas” e empuxada polos devotos
que lle ofrecen diversas cantidades en diñeiro e en
especie como ovos, cera, polos, galiñas, capóns,
lacóns, vacas, tegas de centeo, e algúns anos, ata
xugadas de bois. Na procesión tamén van os empanados ou ofrecidos a ir vestidos con hábitos brancos ata os pés. Eses hábitos, rematada a función relixiosa, quedan na ermida-santuario como exvotos
ou testemuños dos favores recibidos da Virxe.
Chegada a procesión á porta do santuario, casa da
Virxe, o sacristán ou santeiro fai os poxos ou puxas
e acto seguido comeza un repique de campás, un
verdadeiro concerto campanil. De seguido ten
lugar a misa grande ou misa con fume. Unha vez
rematada a misa actúan os gaiteiros e hai comidas
campestres. Antano acudían dous ou máis cegos
que, con violíns e zanfoñas, entoaban coplas á Virxe
e ós comensais.A media tarde faise outra procesión
ó redor da capela-santuario e a continuación dise
unha misa rezada. Acto seguido a bendita imaxe
colócase no seu camarín onde reside ata o día 8 de
setembro, festa do Viso Pequeno, data na que se fai
outra procesión para trasladala ó templo parroquial
onde permanece ó longo do ano.(4)

« X O C A S »

Cónstanos que Xocas tamén se encomendaba a santa
Lucía, da que visitou a capela sita en Rairo moitas
veces cando neno; a santa Eufemia, patroa da súa
parroquia e a tódalas santas en xeral.
Entre as súas prácticas relixiosas tiña un lugar preeminente o culto ós mortos. Nunha conferencia
impartida na XVII Semana Cultural da Sociedade
Orfeón Unión Ourensana, celebrada o 18 de novembro de 1982, falounos sobre a morte e dixo que esta
non é temida polos galegos e que o morto non é
senón un amigo que necesita dos vivos para chagar ó
final. Díxonos tamén que entre este mundo e a verdadeira vida ten que haber un mundo intermedio no
que permanece a alma durante algún tempo.(6) Isto é
o que nos parece indicar o que conservamos das viaxes nas vellas crenzas, como os feitos de romper o
hábito, o abellón, as comidas funerarias, os anuncios
da morte, os costumes de aninovo, a Santa Compaña,
as luceciñas, os amilladoiros e o culto ás encrucilladas son restos das crenzas no mundo dos mortos. Os
mortos relaciónanse cos vivos como amigos e non
como seres maléficos. Esta ligazón entre os mortos e
os vivos é unha característica das xentes do mundo
cíclico. De todo isto podíase sacar a existencia no
vello mundo da nosa terra dunha supervivencia nun
mundo intermedio entre o noso mundo e o mundo
dos mortos.(7) Dinos moitas veces que temos que
amar esta terra por ser un don do Creador, como
tamén é todo o que nos rodea, como a nosa fala, o
noso sentimento e todo o que Galicia representa,
dado que Galicia é unha especie de espello da xente
que está vivindo nesta terra sagrada formada polos
restos dos corpos dos nosos devanceiros e por isto
remata moitas veces dicindo: “Deus e o apóstolo
Santiago vo-lo paguen e que a terra vo-lo agradeza”. Para o galego o morto non morre de todo. A
morte non é máis que un cambio de vida. A morte
non rompe o contacto cos vivos pois seguen relacionándose segundo afirma o dogma da comunión dos
santos e a doutrina do corpo místico que nos din que
se interfiren e non se ignoran uns ós outros.(8) Os
vivos non nos despedimos dos mortos porque eles
seguen vivindo ó noso carón:“Eu, dicía Xocas, sinto
moitas veces a presencia dos mortos. Eles nos din a
miúdo que vamos polo camiño da redención da
nosa Galicia”. Don Xaquín Lorenzo dinos unha e
outra vez que o galego non teme á morte, nin ós mortos. Como proba desta afirmación aduce ó feito de

Xocas foi o impulsor da tradicional romaría da Nosa
Señora do Viso no municipio de Lobeira. En agradecemento, na primeira romaría que se celebrou sen el, o
ano de 1990, Lobeira inaugurou un monumento adicado a Xocas, impulsor da citada romaría. Foi inaugurado polo titular da Excma. Deputación de Ourense,
don José Luís Baltar Pumar. Previamente celebrouse
unha misa cantada a cargo da Coral de Ruada e colocouse unha lápida en honor do escritor.(5)
Xocas tamén se encomendaba a cotío ós santos da
súa especial devoción como foron san Bartolomeu,
san Mamede, san Xosé, san Lourenzo, san Miguel, san
Trocado, san Wintila, san Antonio, san Xurxo, san Xan
e a tódolos santos en xeral.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L O R E N Z O

Lorenzo Fernández, Xaquín: A Nosa Señora do Viso. Ourense: Patronato Otero Pedrayo, 1983.
La Voz de Galicia, 20 de xullo de 1990.
La Región, 19 de novembro de 1982.
La Región, 18 de novembro de 1982.
Faro de Vigo, xoves 20 de xullo de 1980.
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A devoción á Virxe do Viso
orixinouse na Baixa Idade
Media. O documento máis
antigo que temos relativo
á capela-santuario data do
ano 1658.

Foto de Xaquín Lorenzo

que os cemiterios nas nosas parroquias atópanse
integrados practicamente nas aldeas, pegados ás
casas dos vivos. Por isto o morto é un amigo e non un
inimigo para o home galego, para quen o morto non
morre definitivamente. A morte é como unha visión
en ferrocarril na que o tren para nunha estación e o
home baixa para volver subir e para seguir a viaxe.“A
vida, dinos, é so un treito do camiño, xa que o
home despois da morte continúa vivindo noutro
mundo e noutro estado. Por isto non lle teño medo
á morte”.

Eufemia do Centro onde recibira o bautismo; sen
dúbida tería desexado ver rematadas as obras das
torres.(10)
Xocas era un home sempre neno, rezándolle á nai do
ceo. Xocas gozaba como un neno e rezaba como un
neno diante da bendita imaxe do Viso.A el débeselle
que aquela romaría progresase en poucos anos por
toda a provincia. Era pois un home dunha gran fe fondamente encarnada en todo o que significa galeguidade; para Xocas galeguismo e relixiosidade foron
sempre unidos. Tamén foi membro da Acción
Católica e admirador da HOAC. Fora nomeado polo
bispo Blanco Nájera membro da comisión da Acción
Católica, feito que o levou a emprender moitas correrías apostólicas pola diocese. Percorreu gran cantidade de centros parroquiais xunto a outros bos ourensáns, como Alvarado e Isidoro Guede entre outros. En
1948 tivo lugar en Ourense a I Asemblea Diocesana
de Acción Católica e Xocas pronunciou diante de
todas as forzas vivas da diocese (bispo, clero, e laicos)
unha conferencia que levaba por título “Procedementos prácticos para o desenrolo da Acción
Católica nesta diocese e como se funda un centro
de Acción Católica”.

Díxonos Xocas unha e mil veces: “pois nacemos
para morrer e morreremos para volver a nacer,
pero non sabemos o que virá despois nesa segunda
vida”.(9)
Xocas foi un home dunha gran fe. Don Miguel Anxo
Araujo Iglesias definiuno na homilía do seu enterro
como un home do pobo que tiña unha fe fonda pero
sinxela, que o levou a unha adhesión firme á persoa
de Xesucristo e á mensaxe do evanxeo, máis que á
vida racional e teoloxizante, camiñou sempre pola
intuición dun voluntarismo galego. Xocas nunca
renuncia á autenticidade cristiá. Ela guiou sempre os
seus traballos e a súa vocación de intelectual, e a súa
vida adicada enteiramente a Galicia. Na celebración
da misa de cabodano da súa morte, o oficiante, don
Luís Rodríguez Portugal, párroco de Santa Eufemia a
Real do Centro, puxo de relevo o carácter fondamente relixioso de don Xaquín Lorenzo, resaltando como
cada vez que falaba da Virxe do Viso enchíanselle os
ollos de bágoas.Tamén fixo notar ós asistentes o gran
cariño que sentía Xocas polo templo de Santa

Na conferencia fixo unha chamada urxente a Acción
Católica, ante os males da sociedade, pedíndolle que
fixera coma os xesuítas ante o protestantismo. Máis
adiante falou do respecto humano e da indiferencia
relixiosa. Condena o grave pecado da indiferencia
relixiosa e o medo que teñen as persoas a actuar con
valentía e sen temor ó qué dirán; quen dí non ter
tempo é que vai sobrado del, é que é un comodón.

(9) Faro de Vigo, xoves 26 de xullo de 1980.
(10) La Voz de Galicia, 20 de xullo de 1990.
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Na conferencia tamén adicou
uns parágrafos á xuventude.
Ela vai dar a pauta pero para
isto hai que formala dentro
das normas de piedade e de
acción. Esta debe ser a gran
preocupación e pon como
exemplo ós mozos da HOAC.
Xocas tamén procurou as raíces do noso cristianismo e da
nosa relixiosidade e dí que o
cristianismo penetrou na
península pola Bética e que
chegou a Ourense pola vía
que vai de Braga a Astorga.
Dinos que entrou nunha data
moi temperá e aduce como
razón a inscrición dunha
tampa sepulcral atopada en
Baños de Bande na que lemos:
“Reposou Alepio no nome do
Señor ós 18 anos o 23 de
outubro do ano 510”.
O periodista Arturo Lezcano
falounos dos comportamentos humanos e cristiáns de
Xocas dicindo que cando
Xocas daba clases no colexio
Cardenal Cisneros levaba un
emblema da Acción Católica
na solapa e medio dedo mutilado nunha guerra que non
era a súa.

Foto de Xaquín Lorenzo

Na súa mesa de traballo
tiña sempre unha efixie
do Santo Cristo

e outra da
O home galego, dinos Xocas,
nace entre cantigas, vive cantando e quere que no seu
enterro tamén o despidan
cantándolle responsos. O
pobo ten cantigas para facer os seus labores campesiños y gandeiros, para ocupar o seu tempo libre nas
longas noites de inverno con fiadeiros, pasatempos e
parrafeos, para as vodas, pero en especial para
Xesucristo, a Virxe e os santos. Xocas co seu olfacto
relixioso-popular nas obras que levan por título
“Cancioneiro popular da Baixa Limia”,(11)
“Parroquia de Velle”(12) soubo recoller e interpretar a
relixiosidade vivida polo pobo e deixouna expresada
en cantigas e en romances relativos ó Santo Cristo de

Virxe do Viso

L O R E N Z O
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Ourense; á santísima Virxe nas
súas diversas advocacións
como son: a Virxe do Viso, da
Peneda, do Xurés, do Carme,
de Olelas, de Entrimo, ós santos da súa especial devoción,
como foron Santiago de
Galicia, san Antonio, san
Benito, san Isidro Labrador,
san Lourenzo, san Xan
Evanxelista, san Roque, san
Amaro, san Pedro, san Brais,
san Bartolomeu, san Miguel,
san Gonzalo, san Xes; ás santas
como santa Baia, santa
Comba, santa Lucía, santa
Marta de Velle e ó mes dos
santos. Tamén recolle Xocas
nas citadas obras oracións de
acción de gracias a Deus, ó
Santo Cristo e ós santos; de
petición de auxilio e de remedio contra os males físicos,
psíquicos e morais que nos
atenazan e outras copliñas
que recita o pobo para afastar
treboadas e maldicións e as
que o pobo canta referentes á
noite de Reis, á recepción dos
sacramentos, e as relacionadas
coa vida e os costumes dos
curas que atenden ás nosas
parroquias; as que se cantaban
ó se reunir o pobo en templos, ermidas e capelas, e as
que musitan á hora da morte
dun membro da comunidade
parroquial.

Así é como Xocas transmítenos as vivencias relixiosas do pobo, converténdose
no cronista oficial da relixiosidade popular ourensá,
facendo súas as vivencias relixiosas do pobo, en especial das xentes da súa Lobeira natal.
En Xocas a relixiosidade culta ou oficial e a popular
ou real e vital van sempre entrañablemente unidas,
como veremos de seguido nas mostras que lle poñemos diante ó lector sacadas das súas obras antes
citadas:

(11) Lorenzo Fernández, Xaquín: Cantigueiro Popular da Baixa Limia. Vigo: Galaxia, 1973.
(12) López Cuevillas, Florentino / Fernández Lorenzo, Xaquín. Galicia. Parroquia de Velle. Santiago de Compostela: Seminario de Estudios Gallegos,
1936.
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ORACIÓNS
Ó SANTO CRISTO DE OURENSE
O Santo Cristo de Ourense
tan arriba se foi pór,
dalle o aire, dalle o vento
dalle o sol todo arredor.

¡Ai, que friaxe che fai!
A Santa Virxe do Viso
hame vir agasallar.
A Virxiña do Viso
e máis a da Piedade,
unha é miña madriña,
outra é miña comadre.

Miña Virxe do Xurés,
ten un xustillo bermello;
dálle o sol pola ventan,
relumbra coma un espello.
Nosa Virxe do Xurés,
a sua capela cai:
mozas de Vilameá,
quitaille a tella, quitai.

Á VIRXE DO VISO
Á VIRXE DO XURÉS
Á nosa Virxe do Viso
un favor lle vou pedir;
que os mociños de Facós
servir ó rei non han de ir.
A Santa Virxe do viso
tan alta se foi pór,
entre toxos e carqueixas,
carballiños darredor
A Santa Virxe do Viso
ten os ollos de cristal,
que llos mandou Xesucristo
do reino de Portugal.
Miña Virxiña do Viso
alá vai pola bemposta:
de cansadiña que vai
non pode subila costa.
Miña Virxiña do Viso
alá vai pola ladeira
botándolle as bendicións
ás mociñas de Lubeira.
Miña Virxiña do Viso
sete anos foi muiñeira:
tiña a palanquiña de ouro
i a basoira de oliveira.
Miña Virxiña do Viso
ten o sustillo moi feito
que llo mandou Xesucristo
para cínguilo seu peito.
Nosa Señora do Viso
que tan alta se foi pór:
dálle o aire, dálle o vento,
dálle a raciña do sol.
Nosa Señora do Viso
quixo ser miña madriña
e díxolle a miña nai
que boa comadre tiña.
Virxe do Viso querida,
Solo che quero pedir
Salú pra toda a parroquia
i un bo mociño pra mín.
¡Ai, que notie tan escura!

Á VIRXE DA PENEDA
Miña Virxe de Xurés,
baixaivos ao areal
que lle leva o millo a seca
ás calaceiras do Val.
Miña Virxe do Xurés,
eu bena vín ao sol posto
cunha rosiña na mau
i outra na mazá do rostro.
Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou;
pola falta de diñeiro
moita xente se quedóu.
Miña Virxe do Xurés,
eu iste ano alá non vou
polo mor dos alborostos,
malia quenos armou¡
Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá hei de ir,
heille de levar un ramo
que do ceo me ha de vir
Miña Virxe do Xurés,
iste ano alá non vou:
tiña o diñeiriño xunto
e non sei quén mo levóu.
Miña Virxe do Xurés,
quérena subir arriba;
as mozas de Vilameá
choran que parten a vida
Miña Virxe do Xurés,
que tan alta se foi pór
pra lle dar os “Boenos Días”
o domingo do Señor
Miña Virxe do Xurés,
ten o tellado de vidro
que llo deu un mariñeiro
que andaba no mar perdido
Miña Virxe do Xurés,
ten unha ventana nova
para ver aos portugueses
cómo tocan a viola
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Miña Virxe da Peneda,
conque peina o seu cabelo:
cunhas erbiñas do monte
que lle chaman tormentelo.
Miña Virxe da Peneda
da Peneda, Penediña:
chamárame ela afillada
i eu chamareille madriña
Miña Virxe da Peneda
da Peneda, Penediña;
teño unha tea acabada,
fáltame unha caneliña.
Miña Virxe da Peneda
escoítame esta oración:
que me queira Manoeliño
con todo o seu curazón.
Miña Virxe da Peneda
Esquirbíulle á da Badiña
que lle mandase decer
dos milagres que faguía
Miña virxe da Peneda
eu iste ano alá non vou;
tócame a rolda da iauga,
malia a quén ma botóu.
Miña Virxe da Peneda
falaime, que teño medo,
que me queren acañar
detrás de aquile penedo.
Miña Virxe da Peneda
fun alá e nona vín;
ao baixar as escaleiras
deulle a risa para min.
Miña Virxe da Peneda
fun alá i hei de volver:
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deixéi a miña mantiña
doblada, por estender.
Miña Virxe da Peneda
ten o xardín na arribada;
mandaino segar, Señora,
por unha moza casada.
Miña Virxe da Peneda
ten unha mantilla de ouro
pra lle dar a unha mociña
que veu da Riba do Mouro
Miña Virxe da Peneda
vín acá, non teño medo;
veño ben acompañada
dos do birrete bermello.

G A L E G A S

X A Q U Í N

Santa María de Entrimo,
Santa Marta de Lubeira,
a muller que come a nata
non pode tela manteiga.

L O R E N Z O

« X O C A S »

Cando vaias a Santiago
mércame un Santiaguiño;
se mo non mercares grande
mércamo pequerrechiño.

Santa María de Entrimo
tan alta se foi a pór
para tocalas camapanas
o domingo do Señor.

A SAN ANTÓN
Sacaime, San Antonio,
sacaime de iste apretón,
pídocho con toda a ialma
e con todo o curazón.

Santa Marta de Lubeira,
Santa María de Entrimo;
a muller que come a nata
ten a marca no fuciño.

San Antonio casamenteiro,
cásame a miña meniña,
que aínda a teño solteira.
ÓS SANTOS
San Antonio
daime un home
anque me mate,
anque me esfole.

Á VIRXE DO CARME
A SANTIAGO DE GALICIA
Anque me vexas ir sola
non saias pra acompañarme;
boa compañía levo:
a Madre de Dios do Carme.
Virxe do Carmo querida,
vouche decer un segredo:
dame logo o cariño
de aquil que quero fai tempo.
Virxe querida do Carmo,
nai do noso Redentor,
non me esquezas, nai querida,
devólveme o seu amor.

Á VIRXE DE OLELAS
Á nosa Virxe de Olelas
quérena mudar arriba;
non han de ver o que coidan
os baraceiros de Illa.

Santiago de Galicia,
espello de Portugal,
axudádeme a vencer
nesta batalla real.

San Antonio de Amarante,
casamenteiro das vellas,
por qué non casas as novas?
qué mal che figueron elas?

Santiaguiño foi ó viño,
moito tarda que non ven:
ou quebrou a cantariña
ou se namorou de alguén

San Antonio, o de Padua,
casamenteiro lle chaman;
ben lle rezan as meniñas,
xamáis lles dá o que agardan.
Antonio, meu Antonio,
meu caravel encarnado,
onde foche oíla misa
iste domingo pasado
que te non vin na igrexa
nin darredor do sagrado?

Por las calles de Madrid
se pasea una romera.
Bunita é coma o sol,
branca é como unha estrela.
Bajó el rey del palacio
pra vir falar coela.
-Onde vai vosté, señora?
onde vai vosté romeira?

Á SANTA MARÍA DE ENTRIMO

-A Santiago de Galicia
a cumplir una promesa,
que me la dieron mis padres
cuando era niña pequeña,
y ahora que soy más grande
voy cumplir la cuarentena.

Santa María a Real,
orgulo de Entrimo todo,
cantos te ven visitare
de placer vólvense tolos.

Ben cho dixen, Catuxiña,
que non foses a Santiago,
que te habías de asustar
de ver o Santo a cabalo.

Antonio, se te fores,
deixame unha cousa túa :
en cada ramallo verde
unha laranxa madura
Antonio, se te fores,
déixame unha prenda túa :
déixame os teus zapatiños
pra pasear pola rúa.
Antonio, se te fores,
déixame unha relembranza:
en cada carballo verde
un ramiño de esperanza.
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Antonio, se te fores,
tira un tiro na Portela
pra que digan as meniñas:
“Alá vai o rei da terra¡”.
Se me das o chirlo-mirlo
que tés por baixo da saia
heiche dar o San Antonio
da cabeciña pelada.

Señor San Benito novo
que estás no monte de Grou:
depárame unha meniña,
que eu en busca de ela vou.

San Antonio de Maside
capitán dos aceiteiros,
San Antonio de Maside
vivan os mozos solteiros

San Isidro Labrador,
que anda arando no campo;
a Santa Eufemia bendita
vaille de diante do gado.

San Antonio de Maside
que de pequeño foi grande,
tédelle a festa meniñas
tédelle a festa de valde.
As mociñas de Sanmamede,
de rodillas no sagrado,
pídenlle ao San Antonio
que as case de contado.
E o San Antonio respóndelle:
-Mociñas tende pacencia,
se vos morden os carrachos
sírvevos de penitencia.

San Benitiño do ollo redondo,
hei de ir alá, miña nai, se non
[morro;
hei de levar unha bota de viño
pra emborrachar ó San Benitiño.
San Benitiño glorioso,
feito de pau de amieiro,
é irmau das miñas chancas,
criado no meu lameiro.
Señor San Benito novo,
amigo da goteiriña,
ten os carballos a porta,
mandou pór a videiriña.
Señor San Benito novo,
feito de pau de culleres;
as mentiras son dos homes
as verdades das mulleres.

« X O C A S »

A SAN AMARO DE OIRA
Señor San Amaro de Oira
feito de pau de amieiro,
irmau das miñas chanquiñas
criado no meu lameiro.
A SAN PEDRO

A SAN ISIDRO LABRADOR
San Pedro, como era calvo,
a Cristo lle pediu pelo
e Cristo lle respondeu:
- Pedro, non son peluqueiro.

A SAN BRAIS
A SAN LOURENZO
O San Lorenzo nas Quintás
i a Santa Eufemia en Parada;
as mociñas de Facós
son as de chave dourada.
Fun ó San Lorenzo ás Quintás
i á Santa Eufemia a Parada:
as mociñas de Requeixo
son as que botan a vaia.

Se vas ao San Brais
traime un San Brasiño
que non sea moi gande
nen moi pequeniño.

A SAN ANDRÉS
A canción das tres comadres
e de un barrio todas tres,
figueron unha merenda
pra iren ao San Andrés.

A SAN ROQUE
A SAN BIEITO

L O R E N Z O

Señor San Roque de Lovios,
estanqueiro do tabaco,
dígame, señor San Roque,
queno meteu nise trato.
Señor San Roque de Lovios,
santiño moi milagroso,
pedínlle un rapaz bonito,
deume un cara de raposo.
Arriba Roque
que has de morrer
c-un taco no cu
que che han de meter
Por decir viva San Roque
prenderon ao meu irmau
e agora que o soltaron,
¡viva San Roque e o pau!
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A SAN BARTOLOMEU
Anque me pintaran de ouro
como ó San Bartolomeu,
lugariño de Silvares
nono esquecería eu.
Mala morte mate ós homes
i o primeiro sea o meu;
o día que me íl morrer
vou ó San Bartolomeu.

ÓS

SANTOS

MIGUEL E VICENTE

Cando troa, Cristo resoa,
San Miguel coa súa coroa;
San Vicente é meu parente
que me pón a mau na frente.
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A SAN XÉS

ÁS

Santo San Xinés de Bamio
feito de pau de ameneiro,
primo carnal dos meus zocos,
irmán do meu tabaqueiro.

A SANTA BAIA

X A Q U Í N
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A SANTA MARTA DE VELLE

SANTAS

Santa Baia é boa terra
i a vila pinta colores;
Vileriño tras do Viso,
Dios me retire os amores.

A Santa marta de Velle
non quer que ninguén lle toque,
n-unha mau tén o caldeiro
e na outra tén o hisopo.

A SAN XOAN EVANXELISTA
S. Joao Evangelista,
filho de Santa Isabel,
baptizou a Jesús Cristo,
pos-lhe o nome Manoel.

A SAN GONZALO
San Gonzalo de Amarante
feito de pau de amieiro,
irmao das miñas chancas
criado no meu lameiro.

ÓS

SANTOS EN

XERAL

Santo que estás no cainzo,
tira castañas abaixo;
tira desas máis gordiñas,
que ás pequenas non me baixo.
Santo que estás no canizo,
bota castañas embaixo
que anque non teño mandil
acádochas no refaixo.

Santa Baia, Santa Baia,
Santa Baia é do lugare;
niste lugar hai boas mozas,
todas saben traballare.
Santa Baia, vaia, vaia,
e Meás é baselisco;
os mociños de Facós
son os que poñen o risco.
A SANTA LUCÍA
Señora Santa Lucía,
ábreme a porta, que chove,
que a mandila éme pequena
i o avantal non me cobre.
Señora Santa Lucía,
costureiriña da gloria,
díame un riberetiño
da súa costura nova.
Señora San Lucía,
dámelle vista ós meus ollos;
como son rapariguiño
non podo traguer antollos.
Señora Santa Lucía,
feita de pau de amieiro,
dáimelle vista ós meus ollos
que non vos custa diñeiro.
A túa nai e a miña
foron á Santa Lucía;
a túa era lapona,
coméulle a merenda á miña.

A SANTA COMBA
Santa Comba dá boas mozas,
hainas en Grou pimpineiras,
en Lubeira cubizosas
i en Rubiás camanduleiras.
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OUTRAS
Ó MES DOS SANTOS
Ao ire pol-a eirexa arriba
sempre vou moi orgullosa.
porque hastra os snatos me din
vaia con Dios a boa moza.
Mes de Santos, mes de Santo
de Santos mes de amarguras:
inda ben non amañece
cando xa é noite escura.

DE DESEXOS DE VER A DEUS
Home que de Dios se esquece,
home que de Dios se olvida,
non merece máis que a forca
e disprecio nesta vida.
Eu hei de subir ó ceo
por un cordonciño de ouro;
teño de levar conmigo
ó Niño Xesús que adoro.
Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta bermella;
teño de levar conmigo
á Señora da Peneda.
Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta de lá;
teño de levar conmigo
á Señora de Anamán.
Eu heime de ir ó Xurés
con estas miñas amigas;
habemos botar un neto
i habemos mercar sardiñas.
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Á MORTE
Eu ben vin estar á morte
n-un parral comendo uvas.
Vaite de ahí, morte negra,
desamparo das viudas.
-Madre mía si me muero,
de este mal que Dios me ha dado,
no me entierren en la iglesia
ni tampoco en el sagrado,
entérrenme no Valverde
onde ha pastar el ganado.
Déixenme a cabeza fora
e o pelo ben penteado,
pra que digan os que pasan:
ista morreu renegada.
Non morreu de mal de febre
nin tampouco de costado,
que morreu de mal de amores
que é un mal desesperado.
ORACIÓNS DIVERSAS
Alégrate, miña ialma,
que te podes alegrar;
ven o cura revestido
a Xesús representar.
(Ó comenzala misa)
Con Dios me deito,
con Dios me levanto,
coa gracia de Dios
i o Espíritu Santo
que me cobren co seu manto
que ben cobertiña for,
non terei medo nen pavor
nen cousa que díe temor.
(ó se ún deitar)
Elí vai, Divino Verbo,
vestido de carne humana
visitar a un enfermo
que está maliño na cama:

X A Q U Í N

L O R E N Z O
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Dios lle díe memoria i entendemento
pra recibilo Divino Sacramento.
(ó pasar o Santo Viático)
Meus pecados quedai fora,
non entrar conmigo adentro
qe vou entregala ialma
ó divino Sacramento.
(ó entrar na igrexa)
Padre Nuestro choromiño,
que andas faguendo
por ises montesinos,
confesando os meus pecados,
que son moitos e moi malos.
Confesaimos e perdoaimos
e botaime a ausolución
e se me morro esta noite
me serva de confesión.
(ó se ir ún deitar)
Padre Nuestro pequeniño
que vai para o Reboredo
cunhas calciñas moi vellas
i un gorretiño bermello
i unha espada cortiza
para matar a carriza;
a carriza tirou un berro
i asombrou ó mundo todo,
solo quedou un homiño
metido no cú de un zorro.
Tocan as campanas
o Señor vai sair
a visitar un enfermo
que o podía recibir:
Dios lle die memoria i entendemento,
para recibilo Divino Sacramento.
(ó sair o Santo Viático)
Cando eu me case, á muller
fareina pór de rodillas,
direille: “Se un día retrucas
rezarás Santas Marías¡”.

Non quería rematar esta aportación sen recordarvos as verbas pronunciadas polo bispo D. Miguel Anxo Arauxo Iglesias na homilía pronunciada no enterro de “Xocas” na que tivo unha intervención emocionada
dicindo que “Xocas” foi un home nobre, sincero, afable, prudente, calado, bo conselleiro, escoitador, cristián, traballador e acolledor de todos.
Un home de fe fonda e sinxela. Un home que nunca renunciou á autenticidade cristiá.
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ANTONIO PIÑEIRO FEIJÓO

1960.

Funcionario

do

Concello

de

Celanova dende o ano 1987, leva dez
anos desempeñando funcións de
encargado do departamento de
Cultura deste Concello. Dende o ano
1985 ten colaborado en diversos
medios de comunicación, mantendo
unha relación case ininterrompida
co diario La Región de Ourense, no
que desempeñou o labor de delegado das comarcas de Celanova e a
Baixa Limia ata este mesmo ano.
Dende 1993 colabora neste mesmo
xornal con artigos de opinión sobre
a actualidade diaria do acontecer
social da provincia de Ourense e de
Galicia.
Premio de xornalismo da Festa do
Pulpo do Carballiño no ano 1992.
Premio de xornalismo Xosé Aurelio
Carracedo 1997.
Ten publicado varios monográficos
sobre aspectos da historia de
Celanova, coma os "140 anos de
Historia da Banda de Música municipal de Celanova" e outros, como un
estudio biográfico sobre Xosé Velo
Mosquera, o ideólogo da Toma do
Transatlántico “Santamaría”.

Xaquín Lorenzo caricaturizado por Héctor Picallo
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XOCAS
E CELANOVA
Antonio Piñeiro

gora que a figura de Xaquín Lorenzo
“Xocas” está a ser analizada por activa e
por pasiva, dende Facós á vella Auria
pasando polo santuario da Nosa Señora do Viso, ó
abeiro da celebración do Día das Letras Galegas e
da adicación do ano por parte da Xunta de Galicia
á súa figura, consciente de que outros serán os
encargados de afondar na visión do Académico e na
do Arqueólogo, dentro das múltiples olladas que se
lle poden e que se lle han dar nestes meses o vello
“bimbio” de Lobeira, a miña pretensión non é máis
cá de aportar aquí senllos episodios vitais que axudaron a ligar con profundidade a Lorenzo
Fernández con Celanova. Estes, por orde cronolóxica, son os correspondentes á súa entrada na Real
Academia Galega, que tivo lugar no transcurso dun
acto celebrado nesta vía no marco dos actos do

A

centenario do nacemento de Manuel Curros
Enríquez, en setembro de 1951; así como a súa relación con Castromao, onde, entre outros importantes vestixios, el foi testemuña da aparición da
Tessera Hospitalis –agora, tras novos estudios, redenominada Tábula de Castromao– que deu a coñecer
o nome da tribo á que pertencemos os celanovenses e axudou a demostrar que na última etapa da
romanización os acordos de convivencia escribíanse sobre bronce, con letras indelebles, para que
quedara constancia para o futuro de que estes eran
tomados para que foran respectados polos seus
“fillos e descendentes”.
Velaí, pois, os pormenores destes dous episodios que
ligaron para sempre a Xocas coa vila de Curros e dos
Coelernos.
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O primeiro acto que tivo lugar en Celanova o día 16 de setembro, antes do ingreso de Xocas na Real Academia,
celebrouse no Claustro do Poleiro. Na imaxe, o alcalde Manuel Rodríguez fai uso da palabra ante a presencia
das autoridades políticas e militares asistentes. Posteriormente sería Ramón Otero Pedrayo –primeiro pola esquerda–
o mantedor do mesmo.

O ingreso de Lorenzo Fernández na Real
Academia tivo lugar, segundo se recolle no libro
de actas da propia Real Academia,“en el salón del
antiguo refectorio del Monasterio de San
Rosendo de la villa de Celanova (Orense), debidamente acondicionado”, nunha sesión que deu
comezo “a la una de la tarde del día de la fecha
(dieciséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno)”.

A relación vital que Xocas tivo con Celanova podemos concluir que foi, pois, máis alá do efecto solaz
de mera “parada e fonda” para o que lle debía servir
a vila monacal cando lle tocaba viaxar dende a
capital ourensá cara o seu Facós patriarcal ou viceversa, pois, ademais de ser Castromao un dos seus
puntos de referencia preferidos no estudio da
arqueoloxía castrexa, é posible que un dos días que
quedaron marcados con letras de ouro na súa axenda persoal tivera por esceario o vello mosteiro
benedictino.

Aínda que a prensa da época recolleu de forma
exhaustiva os actos (o xornal La Región do martes
18 é un bo exemplo), non só dos pormenores do
ingreso de Xaquín Lorenzo na Real Academia,
senón tamén os de Ferro Couselo noutra sesión
que tería lugar ás cinco da tarde dese mesmo día,
ademais dos outros actos enmarcados no conxunto da celebración do centenario do poeta celanovés, polo seu contido paga a pena transcribir aquí

Este día foi o 16 de setembro de 1951, cando, na compaña do seu íntimo amigo Xesús Ferro Couselo,
ingresou na Real Academia Galega, coincidindo
cunha sesión solemne celebrada por esta Institución
no transcurso desa xornada organizada en Celanova
para conmemorar o centenario dun dos seus mentores, o poeta celanovés Manuel Curros Enríquez.
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Logo do ingreso de Xaquín Lorenzo na Real Academia Galega celebrouse un xantar no Claustro Barroco.
Entre os asistentes, no centro, con bigote, o neto de Curros, Adelardo.

a acta da Xunta Extraordinaria que quedou reflictida no Libro de Actas da Real Academia “para recibir como académico de número a don Joaquín
Lorenzo Fernández, brillante escritor y destacado
arqueólogo”.

Declarada abierta la sesión por el señor presidente, leyó el secretario el acta de la elección de don
Joaquín Lorenzo Fernández y la convocatoria
reglamentarias, inmediatamente de la cual los
numerarios don Luis Iglesias y don Vicente Risco
acompañaron al salón al recipiendario, que
ocupó un sitial dispuesto al efecto.Ya en el estrado,
el señor Lorenzo Fernández dio lectura a su discurso de ingreso, sobre el tema “La casa gallega”.

O ACTO
“El acto fue presidido por don Manuel Casás
Fernández, secretario don Francisco Vales
Villamaría, tesorero don Leandro Carré
Alvarellos. En el estrado figuraban también los
académicos de número don Florentino L.
Cuevillas, don Ramón Otero Pedrayo, don
Vicente Risco y don Luis Iglesias Iglesias. En
otros lugares estaban otros académicos numerarios y correspondientes, algunos de ellos desplazados de las ciudades donde habitualmente
residen.

Comenzó dedicando un saludo a la Academia y
recordando la figura venerable de Murguía, y
agradeciendo la distinción de que era objeto al
ser recibido en el seno de la Corporación.
Resaltó el nombre del ilustre poeta Noriega
Varela, que ocupaba el sillón académico en el
que el disertante le sucede.
Entró a continuación en el tema de su discurso.
Describió algunos tipos de viviendas que se
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Nun momento de descanso entre tódolos actos do día fotografiáronse cunha pintura do avó os tres netos asistentes,
Angelita, Manolita e Adelardo. O cadro atópase hoxe, xunto cos de outros persoeiros de Celanova,
na Casa dos Poetas.

OTERO PEDRAYO

encuentran en los castros, resaltando sus características principales como precedentes de la casa
actual. Siguió en su magnífica disertación analizando el tipo de vivienda (...) llegando a la conclusión de que ésta es una derivación de la villa
romana.

Seguidamente, don Ramón Otero Pedrayo da
lectura a su discurso de contestación. Se refirió
a la circunstancia de que el nuevo académico y
él nacieron y vivieron siempre en la vieja y
señera calle de la Paz, de la que hizo una preciosa evocación; de que el señor Lorenzo Fernández
fue alumno suyo, y de que merced a su talento
y entusiasmo logró alcanzar en plena juventud
un lugar destacado en el campo de la arqueología moderna. Asocia, en un emotivo recuerdo, a
este triunfo del joven arqueólogo orensano, el
nombre de su hermano Jorge, muerto hace
años, cuando los dos, en plena vida universitaria, se habían lanzado por el camino que conduce a la investigación con bríos juveniles y
aciertos de elegidos.

También el señor Lorenzo Fernández estudió los
elementos populares que presentan los pazos gallegos, así como haciendo resaltar el origen administrativo y no económico.
El magnífico estudio del recipiendario fue seguido
con verdadera atención por el selecto y numeroso
auditorio, tributándosele, al término, una gran
ovación que duró largo rato.
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Acto de inauguración do monumento realizado por Asorey. Tivo lugar pola tarde.
Nesta imaxe está intervindo o presidente da Real Academia, don Manuel Casás.
Detrás de el, as netas de Curros, e ó seu carón o alcalde de Celanova.

OUTROS ACTOS
El discurso de don Ramón Otero Pedrayo fue
subrayado con estruendosos aplausos.

Logo do acto académico, no mesmo claustro que dá
acceso ó antiguo refectorio monacal, hoxe transformado en salón de actos municipal, tivo lugar un xantar no que participaron académicos, autoridades políticas e militares e algúns familiares de Curros que se
desprazaron dende Madrid para a ocasión, como as
súas netas Angelita e Manolita Curros, así como o seu
curmán, tamén neto do poeta,Adelardo.

Seguidamente, el Presidente de la Academia, don
Manuel Casás, en medio de una ovación, impuso
al señor Lorenzo Fernández la medalla de la
Corporación, dándole el abrazo tradicional.
Se da por terminada la sesión a las dos y media de
la tarde del expresado día dieciséis de septiembre
de mil novecientos cincuenta y uno ...”

Antes da celebración do acto académico o Claustro
do Poleiro acollería un acto literario do que foi mantedor Ramón Otero Pedrayo, e xa pola tarde, despois
do acto que lle daría ingreso a Xesús Ferro Couselo
tamén na Real Academia, celebraríase un multitudinario acto popular de inauguración do monumento de
Asorey, así como o descubrimento dunha placa na
fachada da casa familiar do poeta e unha recepción
da comitiva no Casino. Pero isto todo xa ten moito
menos que ver con Xocas.
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Outro momento do acto inaugural do monumento coa intervención dun compoñente dun dos coros
que participaron no centenario, interpretando un dos poemas musicados de Curros Enríquez.

dun documento tan importante para coñecer as
súas orixes como pobo.

A TESSERA

E tan foi así que, despois de ser convidado a ofrecer
o pregón das festas do San Roque do ano 1986, o
polígrafo de Facós publicou un pequeno artigo no
número 1 da revista “Onde o mundo se chama
Celanova” no que se facía eco, precisamente, desa circunstancia, sinalando a necesidade de que unha
reproducción desa placa tan senlleira fose colocada
en forma de monumento nalgún lugar da vila de San
Rosendo.

Fora por esta circunstancia ou polo influxo que
Castromao exerceu sobre a súa alma de arqueólogo, algo por el referido no seu discurso de ingreso
na Real Academia, onde analizou con profundidade
a relación existente entre as casas castrexas e a
casa tradicional galega; a realidade é que Xaquín
Lorenzo, acompañado sempre polo seu amigo
Ferro Couselo, seguiu afondando no estudio deste
xacemento, obtendo como principal resultado a
aparición no ano 1970, da coñecida naquel
momento como “Tessera Hospitalis”, hoxe calificada pola nova arqueoloxía como “Tábula de
Castromao”.

Dada a difusión local da revista, coido que tamén
resulta oportuno rescatar daquelas páxinas o artigo
de Xaquín Lorenzo, titulado “Aberta a tódolos aires”,
para completar estes dous lazos de unión que xunguiron para sempre ó polígrafo de Facós con
Celanova.

A raíz da aparición desta peza, Lorenzo Fernández
sempre insistitu na necesidade de divulgar este
documento, datado por el mesmo no ano 132
d.C., e na oportunidade que tiña o pobo de
Celanova de enorgullecerse de ser depositario
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A placa inferior
foi colocada
o día do Centenario
na fachada
da casa familiar
de Curros Enríquez.

ABERTA A TODOLOS AIRES

tos ó descoberto e que hoxe están totalmente
abandoados non sei por quén, nin por qué.

“Un fito sobranceiro sinala o centro do val no
que hoxe se asenta Celanova: O Castromao.

Mais non se trata agora de eso. De outra cousa
quero faguer eiquí mención.

Dalí saíron os devanceiros dos celanovenses de
hoxe, de alí saíu o seu xeito de ser, alí tivo o seu
nadal a ialma de aquelas fermosas terras que
rega o río Arnoia.

No ano 1970, cando traballabamos en determiñado seitor do castro, apareceunos unha “tessera” de bronce de un grande interés.
Trátase de unha lamia de bronce na que se fai
constar unha alianza de amistade dos vellos
habitantes do castro, “Caeliobriga”, cun pobo
que, por ruin sorte, está sen ser identificado, o
dos “novagustanos”, poboadores da cidade de
Novagusta, entidade que por disgracia está sen
ser de emplazamento coñecido, supoñéndose
somentes que debía de se atopar na comarca do
outo río Douro.

E de alí xurdiu unha das suas meirandes características, a súa apertura pra todo o que lle ven
de fóra, dando a benvida a todo e a todos.
Nas escavacións que durante algúns anos figuemos Ferro Couselo e máis eu, tivemos ocasión
de pór ó descoberto intresantes restos arqueolóxicos e comprobar a eisistencia de outros moitos soterrados que somentes agardan seren pos71
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Detalle da portada
do xornal La Región
do día 18 de setembro
de 1951, onde se recolle
unha ampla información
sobre o desenvolvemento
dos actos do centenario.
A información
tería continuidade
en páxinas interiores.

trando esí o seu esprito da vila “aberta a todolos aires”.

Ben estaría hoxe poder de novo faguer unha
alianza de irmandade coaquiles homes descendentes dos que polos seculos I e II trataban ós
celanovenses coma irmáns.

Logo desta recomendación tan fundada, a reproducción da placa sería realizada pouco tempo despois, sendo alcalde de Celanova Manuel Gómez
Rojo, e a súa instalación nun monumento, executada con Antonio Mouriño Villar xa na alcaldía, no
centro da Praza das Pitas, onde hoxe pode ser contemplada por calquera que se achegue á esa vila
que segue á procura do seus irmáns doutrora.

E xa que esto non poida ser, non estaría de máis
que Celanova, en lembranza de aquil xesto de
irmandade coas xentes de fora, conservasen a
testemuña da súa hospitalidade faguendo un
moimento sinxelo no que figurase unha reprodución da devandita “tessera”, hoxe no Museo
Arqueoloxico de Ourense, pra satisfacción dos
celanovenses de hoxe e prós que no noso tempo
visitan a fermosa vila de San Rosendo e atopan
nas suas xentes a mesma cordialidade que noutros tempos atoparon os “novagustanos”, amos72
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POPULAR
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INTRODUCIÓN

expresiva, próxima e viva. Rosalía de Castro escribe
Cantares gallegos (1863) impregnada por esta
atmosfera de descuberta e exaltación do popular; o
seu compromiso co pobo reforza poderosamente o
recoñecemento da tradición literaria oral. Cantigas
satíricas que o escritor e xornalista Valentín Lamas
Carvajal dá a coñecer na publicación O tío Marcos
da Portela popularízanse de tal maneira que pasan a
integrarse no patrimonio popular.

ins didácticos ou lexicográficos guían as primeiras compilacións de literatura popular galega. A copla popular é considerada como paradigma do idioma, instrumento divertido e prático
para o seu coñecemento e aprendizaxe. O Coloquio
de 24 rústicos gallegos (1201 coplas) de frei Martín
Sarmiento é unha das primeiras colectáneas galegas,
que fornece información sobre as formas, o estilo e o
proceso de creación e difusión das cantigas do século XVIII. Son moitos os testemuños que se fan eco da
popularidade que atinxen estas manifestacións na
sociedade agraria da época.

F

Poesía popular e culta interpenétranse desde moito
tempo atrás, desde as orixes, nos extraordinarios cancioneiros trobadorescos, especialmente nas exquisitas cantigas de amigo.Almeida Garret, que reafirma o
seu amor polo folclore tras a lectura de autores ingleses e alemáns, considera que as fontes xenuínas son
os textos literarios medievais e a literatura popular.
Manuel Murguía será un dos seus máis entusiastas
valedores, nomeadamente nas páxinas de La
Ilustración Gallega y Asturiana. O primeiro semana-

Os poetas cultos da primeira metade do XIX comezan a valorizar e aproveitar a literatura popular, que
se consolida no Rexurdimento literario. O movemento romántico vén potenciar o gusto por este tipo de
creación, cualificada como poesía “natural”, musical,
75
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Heraldo Gallego, dirixido por Valentín Lamas
Carvajal. Na Coruña, Emilia Pardo Bazán preside a
Sociedad de Folklore Gallego (1883), que se dedica a
recoller todo o saber popular: contos, romances,
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subliña:“...a Galiza é a provincia máis duramente submetida á unidade política e mais sacrificada polo centralismo administrativo; ella resiste pela sua tradiçao
lyrica...”
O labor de compilación e análise da literatura de tradición oral acrecéntase ao longo do século XX coa
publicación de numerosos traballos divulgativos e
moitos Cancioneiros populares, resultado fructífero
de rigorosas investigacións promovidas desde o
Seminario de Estudos Galegos e divulgadas en diversas publicacións, como a excepcional revista Nós
(Cotarelo Valledor, Ramón Cabanillas, Filgueira
Valverde, Bouza-Brey,Antonio Fraguas,Vicente Risco,
Florentino L. Cuevillas, Xoaquín Lorenzo, Taboada
Chivite, Fernández Oxea, etc.).

O termo “folklore” (< “folk” = pobo; “lore” = saber)
fora empregado por primeira vez polo investigador
inglés William Thoms no ano 1846.
O cancioneiro popular galego vai ser obxecto de
múltiplas recolleitas e suscitará o interese de estudosos aquén e alén das nosas fronteiras: Milá y
Fontanals, Antonio Machado Álvarez, Teófilo Braga,
Leite de Vasconcelos, ... Son moitos os investigadores
portugueses que teñen estudado as afinidades e
correspondencias entre o cancioneiro galego e o lusitano. O etnólogo Bouza Brey deixa constancia disto
no estudo “Analogías gallego-portuguesas en el cancionero popular”(1982: 255):

A primeira colectánea que consigna tamén a notación musical é o Cancioneiro musical de Galicia, de
Casto Sampedro y Folgar, en edición preparada por
Filgueira Valverde no ano 1942.Algún tempo despois,
no 1973, Martínez Torner e Bal y Gay publican o seu
Cancionero Gallego. En Ourense, Daniel González
Rodríguez, director da Coral De Ruada, saca á luz no
1963 Así canta Galicia (Cancionero Popular
Gallego), no que reúne unha serie de orixinais
Estampas corais (cantigas escenificadas).

Entre los cancioneros de Galicia y de
Portugal –que aunque tengamos que contemplarlos bajo un punto de vista geográfico
como separados, no son sino dos aspectos de
un mismo y grande Cancionero– se dan afinidades de concepto e identidades de dicción.
Ambos términos son fácilmente comprensibles y tienen como origen común una causa
remota de parentesco que estrecha y vincula
de firme manera a gallegos y portugueses y
más perticularmente a los situados al norte
del río Duero.

Entre o 1984 e o 1995 sae á luz a obra máis completa da tradición musical galega, o Cancioneiro popular galego, monumental traballo dos investigadores
Dorothé Schubarth e Antón Santamarina, que reúne
uns 4400 textos de cantigas e 900 melodías, recollidos directamente de informantes do territorio galego
e dos concellos lindantes con Galiza. Esta magna
compilación organízase en sete volumes, con estes
títulos: Oficios e labores; Romances tradicionais;
Romances novos; Cantos narrativos, sucesos e
coplas locais; Cantos dialogados; Coplas diversas,
cantos enumerativos e estróficos; Táboas sinópticas, índices.

O gramático Saco y Arce acomete o estudo máis sistemático e a compilación máis representativa da literatura popular galega do XIX (máis de 1300 pezas de
diversa índole), publicadas parcialmente no Boletín
de la Comisión de Monumentos de Orense:
Literatura popular de Galicia. Colección de coplas,
villancicos, diálogos, romances, cuentos y refranes
gallegos.

No 1992, Domingo Blanco publica A Poesía Popular
Galega (1745-1885), unha compilación moi sistemática da poesía popular galega dos séculos XVIII e XIX
precedida dun amplo e rigoroso estudo.
A Escola Provincial de Danzas.Agrupación Castro Floxo
publica os dous primeiros volumes –no 1997 e 2002
respectivamente– do Cancioneiro popular da provincia de Ourense, que inclúe textos, melodías e pautas de
baile. Nos respectivos actos de presentación, a
Agrupación Castro Floxo preparou un espectáculo con
resonancias daquelas célebres Estampas corais.

O Cancionero popular gallego (1885-86) de José
Pérez Ballesteros, con grande repercusión no interior
e no exterior, agrupa 2600 cantigas e supón o froito
máis destacado da Sociedad de Folklore Gallego. No
prólogo, que leva como título “Sobre a poesía popular da Galliza”, o insigne folclorista Teófilo Braga
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Na Coruña, Emilia Pardo Bazán
preside a Sociedad de Folklore
Gallego (1883), que se dedica
a recoller todo o saber
popular: contos, romances,
xogos, esconxuros, costumes,
festas populares, crenzas,
supersticións, cantigas, etc.

O estudoso Calixto Albán Laxe propón un achegamento integral, multidisciplinar, acorde coa significación primixenia do termo e con
atención ao traxe e os tecidos, aos
bailes e danzas, aos cantos, ás reunións festivas, á morfoloxía e tipoloxía dos instrumentos e ao vocabulario, na obra O saber popular.
Enciclopedia do traxe, danza e
música tradicionais (2003).
Verbo dos romances, estes comezan a ser recollidos e analizados
de forma sistemática en data bas- Emilia Pardo Bazán, presidenta da Sociedade “El Folklore Gallego”, caricaturitante tardía. Manuel Murguía sosti- zada por Castelao.
ña que non existían verdadeiros
romances galegos, opinión que
modificaría máis tarde. Saco y Arce apunta a posibiliLuís Rivas Cruz (“Mini”) e Baldomero Iglesias
dade de que existisen romances históricos galegos,
Dobarrio (“Mero”) dan a coñecer o traballo Cantos,
que se terían perdido por non seren rexistrados por
Coplas e Romaces de Cego, textos e melodías de 81
escrito.
cantares de cego da provincia de Lugo, con dous discos que recollen gravacións orixinais de 54 das comA primeira publicación global de romances galegos
posicións.
foi o Romanceiro popular galego de tradizón oral,
feita en Portugal no 1959 por Lois Carré Alvarellos.
Os estudosos Xosé Ramón Mariño Ferro e Carlos
López Bernárdez sacan á luz o Romanceiro en linAna Valenciano publica no 1998 Os romances tradigua galega, que reúne e analiza todas as versións
cionais de Galicia, en edición patrocinada polo
coñecidas dos romances tradicionais galegos. A resCentro Ramón Piñeiro e a Fundación Ramón
pecto da lingua empregada nos poemas, sinalan
Menéndez Pidal. No mesmo ano, os músicos Xosé
(2002: 20):
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O romanceiro en Galicia, tal como chegou
aos nosos días, exprésase maioritariamente
nunha lingua de base castelá, fortemente
influída polo galego. Aínda así, hai un considerable número de romances nos que a base
lingüística é o galego, tamén notablemente
influído polo castelán.
Os romances tradicionais coñecen grande difusión
ao longo do século XIX, aínda que moitos son do
XVIII. A eles viñéronse sumar algúns poemas
novos, do tipo dos romances de cego ou cantares
arromanzados, creacións do XX, que manteñen a
función narrativa, mais que presentan unha estrutura irregular.

A CONTRIBUCIÓN
DE XOAQUÍN LORENZO FERNÁNDEZ
AO CANTIGUEIRO POPULAR GALEGO
No ano 1932, nos números 98, 99 e 100 da revista Nós, Xaquín Lourenzo Fernándes(sic) publica
o estudo “A muller no cancioeiro galego” (182
cantigas, case todas coplas), dedicado á súa nai e
realizado a partir de varias compilacións, unhas
editadas e outras inéditas. Entre elas, a publicación Vila de Calvos de Randín. Notas etnográficas e folklóricas (1930), de Florentino López
Cuevillas e o propio autor, en edición do
Seminario de Estudos Galegos, que recolle 139
pezas (contos, parrafeos, adiviñas, ditos e cantigas), e os traballos inéditos, Cancioeiro de
Lobeira, realizado en colaboración co seu irmán
Xurxo, e Cancioeiro de Belle, recollido por
Florentino López Cuevillas, Vicente Hermida
Fernández e Xaquín Lourenzo.

O Cancionero popular gallego (1885-86)
de José Pérez Ballesteros,
con grande repercusión no interior
e no exterior, agrupa 2600 cantigas
e supón o froito máis destacado
da Sociedad de Folklore Gallego.

Queridiña por te ver
pasei o río a nado
a pique de me perder.

O traballo comeza con palabras sinceras e fervorosas
(1932:26):
Sempre foi a muller, tanto no cancioeiro galego como nos de outros sitios, a fonte en que
con máis frecuencia beberon os vates populares. E a muller, correspondendo á esta
devoción soupo inspirar fermosas cantigas
que reflexan en algúns sitios un culto á elas
casi idolátrico.

Morrer nos teus brazos, nena,
será morte con regalo
porque é tanto o que che quero
que hastra â morte me allano.
Xoaquín Lorenzo contáxiase do entusiasmo e paixón
que desperta o noso folclore e outros moitos aspectos da cultura popular, da que será infatigábel e xeneroso investigador e propagador.

Non semella haber medo ningún ás dificultades nin á
mesma morte, a teor destas dúas cantigas compiladas
(terceto e copla), en que aparece explícita a forza fascinadora do amor:

Vénse sumar, así, a outros moitos folcloristas coetáneos: Fermín Bouza Brey (Cantigas populares de
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No ano 1936, o Seminario de Estudos Galegos
aínda dá editado o magnífico libro Parroquia
de Velle, realizado por Florentino López
Cuevillas, Vicente Fernández Hermida e
Xoaquín Lorenzo Fernández. A obra inclúe
unha ampla sección sobre a literatura popular,
con refráns e ditos, adiviñas, brincadeiras,
contos, parrafeos, desafíos, cantos de Reis e
aguinaldo, romances e cantigas.

O estudoso Xaquín Vales, no traballo “Xaquín
Lorenzo e De Ruada. Noticia da evocación histórica
Camino de Santiago”, publicado no Boletín
Auriense (tomo XXX, 2000), infórmanos da colaboración do etnólogo de Lobeira coa Coral De Ruada,
para a que escribe os textos da Estampa Camino de
Santiago, representada no Coliseo Xesteira de
Ourense no 1948, con motivo do Ano Santo Xubilar
de Compostela. O texto presenta esta estrutura:
“Limiar”; “I. Castilla”; “II. El Cebreiro”; “III. Las
Platerías”; “IV. La basílica”; “V. Muiñeira”. E conclúe
con estas fervorosas palabras: “Ojalá que también
en nuestros corazones se encienda una estrella de
plata que no se apague jamás.” Estas escenificacións
inspiraríanse, segundo Xaquín Vales, nas actuacións
de compañías rusas moi populares na época, como
o Teatro Korobok, que trouxera o seu espectáculo a
Ourense.

Arousa; Cancioneiro das ribeiras do Tea);Armando
Cotarelo Valledor (Cancioneiro da agulla enxergado con doas do Pobo);Antonio Fraguas Fraguas ( “Do
folklore de Armeses –Listanco”.); etc.
A súa primeira colaboración na revista Nós aparece
uns anos atrás, no nº 42 (15 de Xuño de 1927), na sección “Arquivo filolóxico e etnográfico de Galiza”; son
dous contos populares recollidos en terras de Lobeira
e Lovios:“Os tres irmaus” e “Os labregos e o xuez”.
Na mesma sección, na que aparecerán varias colaboracións máis da súa autoría, dá a coñecer “Do cancioeiro de Borneiro (Cabana)” (Nós, nº 108, 15 de
Decembro de 1932).Trátase da súa compilación máis
reducida: 29 cantigas, todas elas coplas.
No ano 1933 presenta a comunicación “Notas etnográficas da Terra de Lobeira: o liño e a lá”, publicada
nos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos no
1934. Neste fermoso traballo recolle moitas cantigas
relacionadas con tales materiais e a súa manufactura,
tan importantes na economía campesiña tradicional.

No 1974, na Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, publica o estudo “El carro
en el folklore gallego”, o cuarto traballo dedicado
a un tema que o apaixona (o seu discurso de
ingreso no Seminario de Estudos Galegos no 1926
foi “O carro galego; anos máis tarde, colabora co
cineasta Antonio Román no guión e realización
do magnífico documental “O home e o carro”,
feito nas terras de Lobeira no 1940). O ensaio, editado en versión galega polo Museo do Pobo
Galego no 2003, inclúe referencias de escritores
relevantes, cantigas, adiviñas, refráns, lendas e
topónimos relacionados co carro, orgullo da casa
labrega.

No ano 1936, o Seminario de Estudos Galegos aínda
dá editado o magnífico libro Parroquia de Velle, realizado por Florentino López Cuevillas, Vicente
Fernández Hermida e Xoaquín Lorenzo Fernández.A
obra inclúe unha ampla sección sobre a literatura
popular, con refráns e ditos, adiviñas, brincadeiras,
contos, parrafeos, desafíos, cantos de Reis e aguinaldo, romances (12 composicións) e cantigas (448
pezas, clasificadas tematicamente).
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españolas), ampla relación bibliográfica e índice
toponímico. As composicións distribúense desta
maneira: 2547 cantigas, 9 composicións, 5 desafíos e
11 parrafeos –de extensión moi desigual–, 7 breves
oracións e 4 romances.
No texto introdutorio, o autor manifesta que se respectan as vacilacións lingüísticas por fidelidade aos
informantes ou compiladores, con predominio das
variedades dialectais da zona.
Todas as cantigas foron recollidas antes do ano 1932;
difundidas, polo tanto, de forma natural e tradicional,
antes das perturbacións provocadas polas emisións
radiofónicas ou televisivas. Ademais das compiladas
polo propio autor –entre elas, seguramente, as que
integran o inédito “Cancioeiro de Lobeira” , feito co
seu irmán Xurxo–, as que Benito Fernández Alonso
publicara na Biblioteca de Tradiciones Populares
Españolas, as que Juan Antonio Saco y Arce dera a
coñecer no Boletín de la Comisión de Monumentos
de Orense e as que o propio etnógrafo e Florentino
López Cuevillas incorporaran á publicación Vila de
Calvos de Randín.
No capítulo dos agradecementos, fai esta sentida
declaración (1973: 8):

Imaxe da Virxe do Viso
Miña Virxiña do Viso

Veleiquí os que con máis xusticia teñen que
seren lembrados:
En primeiro lugar, o meu irmán Xurxo, que
co seu curazón de poeta, cheo do agarimo da
Terra, soubo ir deprendendo as cantigas
populares como quen vai collendo as froriñas
da nosa campía. E logo, miña nai; co seu
amor ás xentes do noso campo, que sempre
atoparon nela consolo e agarimo, foi ouvindo e transcribindo as inxénuas composicións
que lle recitaba a tía Margarida, que aos seus
90 anos presumía de enfiar as agullas sen traballo; a tía Balbina, namentras lle contaba as
súas doenzas; a tía Avelina, vella fiandeira,
que lembraba os seus anos mozos namentres
petiscaba nalgunha lamberetada...

sete anos foi muiñeira;
tiña a palanquiña de ouro
e a vasoira de oliveira.

Na publicación A Nosa Señora do Viso (1983) recolle
14 cantigas que teñen a Virxe como protagonista;algunhas presentan a Señora como unha campesiña máis:
Miña Virxiña do Viso
sete anos foi muiñeira;
tiña a palanquiña de ouro
e a vasoira de oliveira.

CANTIGUEIRO POPULAR
DA LIMIA BAIXA

Protagonismo da muller no proceso de custodia do
patrimonio foclórico; o seu recoñecemento únese á
lembranza de sonados fistores ou rapsodas, estimados e agardados con expectación nas romarías e nas
celebracións sociais: Manxor das Quintas, Cipigueira
de Gaiás, Gaiato do Riocaldo, O Palmela, ...

É a súa obra magna neste ámbito, a máis importante
contribución ao estudo do cancioneiro popular e tradicional de transmisión oral. Publicada por Galaxia
no ano 1973, reúne 2586 composicións, seguidas de
estenso e completísimo apartado de “notas” explicativas –867– que inclúen perto de 700 pezas máis
(variantes galegas e correspondencias portuguesas e

O folclorista Calixto Albán Laxe, na súa obra O saber
do pobo (2003: 135), apunta: “O pobo galego é un
80
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uniformización culturais. O intérprete das cantigas
apréndeas de ouvido; por iso as transforma, segundo a capacidade da súa memoria, o seu gusto estético ou o seu talento creativo. A existencia de versións ou variantes dunha mesma peza –letra ou
melodía– é inherente a calquera manifestación da
cultura popular de tradición oral, que se contextualiza e actualiza constantemente. Os cantares combinan perpetuación e invención, cárganse de vitalidade e funcionalidade, nun anovamento permanente
da tradición.

O escritor Emilio Pita, no capítulo “Música e danza”
(Historia de Galiza(1962), dirixida por Ramón
Otero Pedrayo), significa (1979: 769):
Ó son da gaita e da zanfona, do pandeiro e
das ferreñas, do chascarraschás das cunchas
e do tambor do tamborileiro, canta e baila o
pobo galego. Xa no mundo matinal dos
nosos antergos atopamos, na súa gracia pristina e virxinal, o culto ó canto e o culto á
danza.

Os cantares son levados de aquí para alá por persoas que andan a gañar a vida; con frecuencia un cego,
ameno transmisor de coplas e romances que interpreta en feiras e festas, acompañándose con violín
ou zanfona, para matar a fame vella. As esmolas e a
venda de cantares –“pregos de cordel”– fornecen o
sustento.Acompañado dun rapaz ou familiar –“moinante”– que leva a “maltraña” (cartaz ilustrador da
historia interpretada) e que se encarga da administración.

O propio Xoaquín Lorenzo manifesta(1973: 10):
O galego nasce antre cantigas, vive cantando
e, despóis do seu pasamento, a súa lembranza mantense antre cantigas.
Tódolos intres do seu vivir teñen cantigas
adoitadas; cada angueira do campo
axúdase con determiñadas cantigas;
as súas dores teñen cantigas coma
lenitivo e as súas horas ledas
tamén con cantigas se fan patentes.

Non me alumees, candil,
nin tampouco tu, luceiro,
que me aluman os ollos
de unha meniña que eu quero.

O folclore musical, a máis xenuína
manifestación da realidade sociolingüística e cultural, proporciona
elementos de xuízo moi fidedignos e valiosos, pola súa carga testemuñal e expresiva, para profundar
no coñecemento das particularidades temperamentais dun pobo, dos
trazos anímicos do seu celme colectivo, dos seus costumes e a súa enxebreza, da actitude
perante a vida e a morte, do seu modo de ser e sentir.

O mestre Vicente Risco, no seu impoñente estudo
“Etnografía: cultura espritual” (Historia de Galiza
(1962)dirixida por Ramón Otero Pedrayo), fala así
verbo das cancións popolares (1979: 718):

Creacións e recreacións anónimas cedidas xenerosamente ao patrimonio cultural común, os cantares son
testemuños dun tempo e modo de vida pretéritos,
cando os camiños eran ríos de xente que levaban
ledicia a campos e aldeas en que a precariedade se
adozaba co mel da expectativa feita realidade no
paseo, na ruada, na foliada, no fiadeiro, na esfolla, na
espadela, na romaría, ...

Hainas pra soster coa música o ritmo do traballo (espadelas; cántigas de arada, pra animar ós bois; de arrieiro, pra facer o camiño
máis levadeiro; incluso tense querido facer
derivar a muiñeira dunha imitanza do ritmo
do movemento da moa e da caneta); pra
adormentar ós neniños coa súa melopea
monótona as de arrolo; e logo hai as que
podemos chamar cremoniales, prás festas e
celebraciós relixiosas ou profáns (vilancetes,
Aninovo, Reises, Entroido, Semán Santa,

Tempos de maior espontaneidade, tolerancia, desorde e certa despreocupación polas formas. Fermoso
tratado da vida campesiña, que estimula a resistencia contra as feroces agresións da globalización e
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Maios, bodas, felicitaciós dos Santos, etc.) ou
pra celebrar o remate dos traballos de recolleita (seitura, malla, vendima, etc.). Da orixe
litúrxica (ceremonial) do canto e da música
tense falado moito. Non estará de máis
observar que as verbas “ritmo” e “rito” téñense feito derivar da mesma raíz indo-europea,
que no sánscrito védico dá ritam e pódese
cecáis relacionar coa raíz rc, “cantar”, sin
meternos arestora en máis fonduras.

A poesía amorosa ten unha presenza predominante e
incontestábel nas producións da tradición oral popular.Algunhas composicións revelan profundo coñecemento dos estados anímicos. Nada pode facer o
namorado contra o feitizo amoroso:

A respecto da clasificación, resultan moi clarexadoras
as palabras do investigador Domingo Blanco (1992:
90): “Porque non debemos esquecer que as cantigas
populares non poden ser valoradas illadamente senón
en series, en conxuntos intencionais, tal como foron
formuladas, feito que case nunca se reflecte cando se
trasladan á escritura das coleccións”.A funcionalidade
constitúe o verdadeiro motivo que rexe o proceso creativo das composicións. O Cantigueiro Popular de
Xoaquín Lorenzo recolle toda a riqueza do repertorio
temático e estilístico do cancioneiro xeral galego.

As cantigas amorosas (“Viva quen anda en amores, /
viva quen en amores anda”;“Viva quen sabe querer”)
convidan ledas ao canto e ao baile –“bailadas”dos cancioneiros trobadorescos– e proban o dominio de
recursos repetitivos como a anáfora ou o paralelismo.

Eu no sei o que me deches
que non te podo olvidar:
de día no pensamento
e de noite no soñar. (nº 987)

Bailla coela, bailla coela,
bailla coela, que ela é túa;
éche ben feita de corpo,
delgadiña da cintura. (nº 430)
Testemuñan, así mesmo, a habilidade dos poetas anónimos para a creación de suxestivas metáforas (simboloxía sexual) e a reprodución de situacións cargadas de encanto.

Como xa acontecía nos prodixiosos cancioneiros
medievais, os temas dominantes son o amor, a devoción relixiosa e o humor (sátira); a vida do pobo
–vida de traballos, na familia e na veciñanza–, en equilibrada harmonía coa fermosa natureza. O lirismo
popular fala coa linguaxe dos sentidos: ledicia, tristura, amor, ilusión, saudade, paixón, xenreira, ...
Sentimento e imaxinación son os trazos fundamentais do ser popular. Vivencias e lembranzas. Vivir é
lembrar. Maneiras de ser, de vivir, de soñar, condicionadas polo tempo e o contexto. Facemos nosas as
palabras da estudosa Zaluar Nunes, quen o expresa
de forma precisa e maxistral (1978: 95-96):“As composiçoes do nosso cancioneiro popular sao entretecidas de veemência sentimental, de delicadezas amorosas a contrastar com atitudes de sensualidade, de
expansoes eufóricas ou, mais frequentemente, de
dolorida melancolia, de manifestaçoes en que domina a graça simples a par de chistes grosseiros, de fantasia e sonhos mesclando-se a cada passo com argutas observaçoes da realidade.”

Esta noite e maila outra
e maila outra pasada
abalei unha pereira
que nunca fora abalada. (nº 893)
Déixame ir, que vou de presa,
que vou abrir unha poza;
teño trigo sementado
no curazón de unha moza. (nº 729)
A contemplación da persoa amada propicia felicidade e sosego (forza expresivo-emotiva do diminutivo).
Rosiña, miña Rosiña,
miña troita do remanso;
cando te vexo, Rosiña,
cando te vexo, descanso. (nº 2077)

O lirismo maniféstase en versos de preciosa delicadeza. O amor, fráxil como o cristal, provoca sentimentos
de profunda melancolía cando a situación non é propicia.

O magnetismo dos ollos (= luceiros, estrelas) e a fascinación do ollar son motivos recorrentes na literatura universal. Os ollos son espellos do estado de
ánimo.

Queridiña, donche os ollos,
tamén me a min don os meus;
ímolos lavar ao río
onde a troita lava os seus. (nº 2049)

Non me alumees, candil,
nin tampouco tu, luceiro,
que me aluman os ollos
de unha meniña que eu quero. (nº 1510)
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branca; os ollos, castaños ou cecáis tamén
azús.
Non debe ser alta, antes ben, prefírese baixa
e non precisamente delgadas; supóñense
donairosas, cousas máis difíciles de conseguir
pra elas que prâs que son delgadas e altas.

Análise psicolóxica e acertada observación das
mudanzas provocadas polo sentimento amoroso,
que percorre as estancias da paixón, da dúbida, da
felicidade, da melancolía, da ternura, do desprezo,
do desacougo; sucesión de dores e alegrías. A vida
está feita de amor, odio, traballo e morte. Hai cuadras que perpetúan símbolos e asociacións ancestrais, presentes nas creacións literarias desde a
infancia do mundo.
O mar anda que desanda,
anda que desaparece;
quen ten amores non dorme,
quen nonos ten, adoece. (nº 1700)
Nelas toman asento o galanteo e o eloxio, as confidencias e os encontros na fonte, no muíño, na igrexa,
no camiño, na carballeira, na eira, no turreiro (terreiro), na noite, na distancia dunha fiestra iluminada,
...Lugares onde manda o corazón.
A laranxa foi á fonte,
tanto tarda que non ven;
ou quebrou a cantariña
ou se namorou de alguén. (nº 120)
Ai, roxiña, roxiña de pelo,
ven comigo mallalo centeo;
o centeo, o centeo, a cebada,
ven, roxiña, miña namorada. (nº 99)
Discreción e humildade deben ser dúas das calidades
que adornen a muller.
A moza que é caladiña
e non di mal de ninguén,
canto máis baixiño mira
tantos máis amores ten. (nº 175)
O canon de beleza feminina no mundo rural é elaborado polo propio folclorista a partir da escolma realizada para o seu traballo “A muller no cancioeiro galego”(1932: 69):

Na casa de un labrador
traballos todo se volve;

O primeiro que sai â vista é a sua côr: a moza
galega debe ser loira. Non é preciso que teña
loiro o cabelo: bástalle tel-o tipo. A cara,
redonda e colorada, anque tamén pode tel-a

que condanada é a vida,
a vida toda de un probe!

83

~

D I A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

X A Q U Í N

Muíño e forno son lugares visitados frecuentemente
pola maxia (lugares de encontro dos namorados,
mentres agardan a conclusión da tarefa, que se realiza, a miúdo, pola noite).

L O R E N Z O

« X O C A S »

A expectativa do encontro pon luz nas olladas.
Cando chegan ó fiadeiro
os mociños de esta terra
brílanlle os ollos ás mozas
que parecen as estrelas. (nº 491)

Esta noite no muíño
ha de haber o que ha de haber:
as telliñas do tellado
han de ir ó río beber. (nº 897)

A ruada –designada tamén cos termos “ronda”,
“paseo”, etc– é celebración nocturna polas rúas,
camiño da romaría, con música de gaita de foles ou
instrumentos de percusión, con cantos e bailes. O
folión (foliada) é conmemoración da véspera da festa
ou romaría; e o serán (serao) é reunión da mocidade
da aldea á noitiña para se divertir, cantar e bailar. En
ocasións, unhas e outras poden identificarse.

O fiadeiro é outro foro popular que propicia a xuntanza da mocidade nas longas e intensas noites do
inverno, mentres se desenvolve a dura e sacrificada
tarefa da fiada. No sinalado estudo sobre o liño e a la,
Xoaquín Lorenzo facía alusión á nobre tradición da
tarefa de fiar (1934: 28-29):

Ai, ruada,
vinde mozos e mozas
á foliada. (nº 101)

As grandes señoras non desdeñaban adicarse
á tarefa do liño. A nobre doncela acadaba ao
seu namorado fiando na roca e fiando mataba
a raiña as súas horas de tristeza cortesán. (...)
Ao se ocuparen do liño as outas donas do
meioevo, crearonlle unha tradición de nobreza que persistiu a través do tempo.

O que non canta nin bailla
qué vai facer ao serau?
Deprender catro mentiras
para contar pola vrau. (nº 1752)

Un esgutío (aturuxo) anuncia a chegada de mozos
rexoubeiros, que andan de ruada que traen coplas
e cantares novos para engaiolar, inspirados desafíos, portadores de atrevidas mofas, para rivalizar. A
música faise con pandeiros, pandeiretas, cunchas,
latas, ferriños, garrafas, culleres,... Ás veces vén a
gaita ou o acordeón. O candil está máis tempo apagado que aceso.

A observación da natureza e o cosmos, sempre fermosos e omnipresentes, constitúen motivo habitual
de cantigas dicotómicas, que funcionan como unha
especie de símil dos outros dous, en que se fai explícito o sentimento.
A raíz do toxo verde
é moi mala de arrigar;
os amoriños pirmeiros
son moi malos de olvidar. (nº 294)

Así o deescribe propio Xoaquín Lorenzo no seu libro
Os oficios (1983: 242):

Outra veces, os elementos da natureza, depositarios
do encanto e a melancolía que tinxen a lembranza do
paraíso perdido da infancia, son discretos confidentes
do desamor, da saudade, da coita amorosa; ou son confidentes das queixas do corazón por teren eles propiciado o amor e, consecuentemente, o sufrimento.

Polo mes de Nadal comezan os fiadeiros.
E nós, imos asistir a un.
Veleí que xa uns días antes andan as
mozas a faguel-os preparativos; precuran
unha cazola, tixola nova mercada coíste
obxeto, unha lata vella das do gas ou,
mellor, un pandeiro, tres culleres de pau
de buxo, e, se pode ser, uns pares de cunchas. Logo, a escote, mercan o gas pra alumeal-a festa; o candil tén obriga do
emprestar o dono da casa.
E chega o intre do fiadeiro. Polas 9 da
noite, cada moza colle a roca, o fuso, unha
carabela co co liño ou a lá, e un banquiño
no que caiban, polo menos, dúas persoas
sentadas: a moza e o seguro ou problemático galán.

Arrimeime a un pino verde
por ver se me consolaba
i o pino, como era verde,
ó verme chorar, choraba. (nº 310)
A perda dun obxecto persoal , indicador do encontro
amoroso, combínase coa devoción á Virxe e a fe na
súa protección:
Á entrada do Xurés
perdín o meu cadeado;
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Adiós, rapaciña, adiós,
eu para ti xa non era,
anque máis altos navíos
navegan con menos vela. (nº 45)

Creacións finísimas, tributo á discreción, e creacións
eróticas, que nacen da ousadía do amor ardente, coa
complicidade das tebras, e desbordan sensualidade.
Fecundo exercicio de seducción e inspiración,asentado
en comparacións e metáforas ben contextualizadas.
Espléndidas coplas paralelísticas, en que o dicir suxere
a realidade sen facela explícita ou bebe en fermosas asociacións simbólicas vinculadas á fecundidade da terra.

A acritude de carácter (“curazón alimonado”) pode
estar provocada polo desamor.
–Curazón alimonado,
dime quén te alimonou.
–Unha nena de quince anos
que a dazaséis non chegou. (nº 687)

Agora que foi e foi,
nena, non teñas pesare;
agora que foi e foi
Diolo ha de remediare. (nº 61)

O casamento é obxectivo prioritario para a mocidade namorada (o célibe estaba mal visto na sociedade
agraria tradicional); mais a dura realidade logo mata a
ilusión e da boca da muller nacen agora queixas, desilusións, resignación.

Non te acordas, queridiña,
de aquela noite de vrau?
Tú contábalas estrelas
i eu as areas do chau. (nº 1545)

Eu queríame casar,
miña nai dime que é cedo;
ela , como está casada,
non sabe a falta que teño. (nº 1007)

Ai, que noite de luar!
Ai, que noite de placer!
Ai, que noite de luar,
de sementar e coller! (nº 86)

Casadiña de tres días
non se cansa de chorar
pola vida de solteira
que non ha de recobrar. (nº 580)

A separación dos namorados antes de romper o día
–salvagarda da honra da amada–, asunto das preciosas
albas trobadorescas, alaga de emoción a atmosfera.

O cancioneiro popular retrata fielmente o universo campesiño, cos seus traballos, hábitos, costumes. O canto estimula o traballo e alivia o esforzo.
Hai lugar destacado para o pan –referente de bondade e honestidade– e o viño –expresión da alegría de vivir– O traballo é fonte de orgullo e satisfacción; o labor outorga honra, iguala homes e
mulleres en tarefas compartidas. O espírito comunitario preside as actividades agrícolas.As cantigas
fanse expresión de amor á terra, salientan a actividade do campo e manteñen viva a memoria de oficios tradicionais (costureiras, xastres, carpinteiros,
tecedeiras, cesteiros, seitureiros, muiñeiros, canteiros, arrieiros, ...).

–Cantan os galos ó día,
érguete, meu ben, e vaite.
–Como me hei de ir, queridiña,
como me hei de ir e deixarte?
Mais, mágoa irresistíbel é a da saudade pola separación
prolongada dos que aman (emigración, milicia, etc.),
con lugar para pertinentes hipérboles,que nos fai rememorar as coitadas amigas dos cancioneiros medievais.
Airiños da miña terra,
vinde por min e levaime,
que os aires da terra allea
xa non fan senón matarme. (nº 98)

Hei de ir á túa seitura,
hei de ir á túa segada,
hei de ir á túa seitura,
que a miña vai acabada. (nº 1104)

A vehemencia do sentimento amoroso correspondido reside na mesma morada que a traizón, o esquecemento, os ciúmes e enfados que provocan desafogos,
reproches, imprecacións, sarcasmos e insultos, non
exentos de hábiles xogos verbais (antíteses, contrastes). Entramos, así, nos dominios da sátira (ironía) ou
do humor.Algunhas pezas combinan maxistralmente
afecto e ironía, valéndose de expresiva metáfora.

Ás veces, imponse a dura realidade.
Na casa de un labrador
traballos todo se volve;
que condanada é a vida,
a vida toda de un probe! (nº 1444)
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Cantai e beillai, meniñas,
e deixai falala xente,
que o tempo da mocidade
non vos ha de durar sempre. (nº 527)

A relixiosidade popular maniféstase na devoción fervorosa e moi popular á Virxe (da Peneda, do Xurés, da
Subreira, do Viso, ...), a Xesús e aos santos avogosos
(Santo Antonio, San Bieito, Santa Eufemia, San Roque,
San Isidro, ...), aos que se acode en demanda de
axuda para resolver situacións comprometidas. A
fronteira política non é ningún impedimento, como
nolo fai notar o propio autor na no estudo introdutorio (1973: 20):

A sátira-humor ten tamén presenza moi relevante na
sociedade labrega.A miúdo, procura o riso e o divertimento, antídoto contra a dureza da existencia; e
pode ser mordaz, directa, irónica, encuberta, pícara.
Coitelo verbal, fórmula liberadora da presión anímica. O humorismo faise refuxio para os que padecen;
a ironía tórnase, ás veces, dolorosa.
Hai severas composicións contra a hipocrisía e afachenda, contra a inxustiza social.Ataques á avareza, á
preguiza, á falta de honestidade, á traizón, ao adulterio,...

Son moitas as xentes limiás que acoden decote a certas romaxes e festas de Portugal, especialmente á Nosa Señora da Peneda, ao Bom
Xesús de Braga, ás festas da Vila da Barca,
Lindoso, etc., do mesmo xeito que veñen os
portugueses á Nosa Señora da Clamadoira, á
Virxe do Xurés ou ás festas de Entrimo e
Lovios.

Bugallos nun castiñeiro
foi cousa que nunca vin;
gabácheste que te quixen
i eu nunca te pretendín. (nº 463)
O pai que ten unha filla
pensa que ten un reinado;
ten un cortizo de abellas
que por baixo está minado. (nº 1738)

Miña Virxiña do Viso
alá vai pola Bemposta;
de cansadiña que vai
non pode subila costa. (nº 1392)

Ás veces, soan voces grosas, procaces. O máis frecuente é xogar coa carga polisémica ou plurisignificación e
co simbolismo de certos termos,co fin de burlar a censura eclesiástica ou respectar o decoro social.As posibilidades expresivas que ofrece o xogo polisémico son
ben aproveitadas polo creador anónimo.

San Benitiño glorioso,
feito de pau amieiro,
é irmáu das miñas chancas,
criado no meu lameiro. (nº 2096)

Ábrete, boca,
estírate, rabo,
que o coarto do medio
vai acomodado. (nº 9)

A filosofía da vida dá leccións en forma de consellos proveitosos para as xeracións novas, que non
tardarán en percibir que a perda dun ben provoca
profunda amargura que fai esbagoar. A fugacidade
da vida reflíctese en sentidos lamentos ou reflexivas consideracións; non falta a recomendación de
aproveitar o presente (topico do “carpe diem”).
Versos feitos de saber e emoción convidan ao gozo,
á alegría de vivir.

Ó muíño do meu sogro
eu ben lle sei o tempero:
se está erguido, hai que baixalo,
e se está baixo, hai que erguelo. (nº 1724)

Zapatiño de unha sola
logo lle cai a biqueira;
gárdate, miña meniña
da caidiña primeira. (nº 2544)

Choven chufas para os amores serodios e os casamentos desiguais ou a destempo.A sogra –nai afectiva desde a perspectiva dos fillos– é a persoa da familia que recibe máis ironías, provenientes da antipatía
derivada dun conflicto de intereses.

Anque tocan as campanas,
non tocan polos que morren;
tocan polos que están vivos
pra que diles se acorden. (nº 225)

A unha vella moito vella,
máis vella que o meu chapeu,
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Foto: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Anque tocan as campanas,
non tocan polos que morren;
tocan polos que están vivos
pra que diles se acorden.

tratáronlle o casamento,
levantou as maus ao ceu. (nº 418)

se dos defectos físicos ou psíquicos. Dela nacen
tamén os alcumes, tan populares no ámbito campesiño. Con todo, o decoro verbal impón restricións que
non impiden a picardía.

A miña sogra sanou
i en troques morreume a vaca;
tras de un probe xempre a morte
anda coa fouce amolada. (nº 160)

A rivalidade entre sexos maniféstase nas chufas
mútuas, esencia dos divertidos desafíos ou regueifas
–celebradas desputas poéticas en que os contendentes dan probas da súa habilidade versificadora e dos
seus dotes para a improvisación; a “regueifa” era orixinariamente unha torta de pan que se daba ao máis inspirado regueifeiro do certame que se celebraba no
curso dunha voda–, os cortexos de carácter amoroso e
os parrafeos de brincadeira verbal. Designados tamén
como cantares de pandeiro, por seren executados co
acompañamento deste instrumento de percusión.
Sarcásticas ou irónicas, sempre incisivas, exercicios de
rivalidade amorosa, brincadeira e sensualidade, son
creacións nas que brilla a improvisación. Son frecuentes expresións como “caras de caracandil”, “cara de
borrallo quente”,“mozos de caras borradas”, etc.

Os cregos, como xa ocorría nas cantigas de escarnio
e maldicer do Medievo, son vítimas da ira popular,
por non resistiren as tentacións da carne e non
seren, así, modelos de conduta tal como postulan nas
súas prédicas.
Andas abaixo i arriba,
pensas que ninguén cho sabe;
sábecho Dios, todo o mundo
e tamén o can do abade. (nº 189)
A sátira pode ser agresiva ao xerar cantares soeces e
licenciosos.A insensibilidade humana chega a burlar87
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–Se quérelo desafío,
ven eiquí, cara lavada,
que tu non has de fuxir
sen levar unha escaldada.
–Eu chámoche cara porca
por tu chamarme lavada;
dime quén é merecente
de levar unha escaldada.
–Cálate, vaite calando,
cara de cinta amarela,
que te teño retratada
no cu da miña cadela.
–Cálate, vaite calando,
fuciño de porco chino,
que non serves pra falar
de diante do señorío.
(...) (nº 2559)
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Este meniño
é o meu filliño,
por eso lle dou
tantos biquiños;
vai a dormire
o meu pequeniño
e coile están
todolos anxiños. (nº 908)
O ritmo da cantiga axústase á tarefa que se está
realizando: o cantar de seitura ten o ritmo vivo
de quen sega; o cantar do arrieiro ten o ritmo
pausado dos machos cargados que fan longas
camiñadas.
As melodías van da tristura á ledicia explosiva. O alalá
(canto diatónico, enxebre gregoriano, segundo
Xaime Quintanilla) é quizais a nosa máis antiga manifestación musical; cantar íntimo e melancólico; canto
á saudade; canto da inmensidade, que semella non
acabar nunca. O canto de pandeiro é tamén un dos
cantares máis vellos. Moi popular é, así mesmo a foliada, canción propia das xuntanzas nocturnas. A muiñeira, cantar moi xenuíno, é a máis viva expresión do
gozo. A ribeirana, a carballesa, a xota, etc. son outros
aires do repertorio musical.

Nos parrafeos, xogos dialécticos de carácter amoroso, o ataque satírico deixa paso á espresión irónica.
–Á túa porta me tes
coma un feixe de leña
agardando a resposta
que da túa boca veña.
–A resposta téñoa dada,
mociño, tu a dixeches:
se non sábelo camiño,
torna por onde viñeches.
(...) (nº 2565)

A investigadora helvética Dorothé Schubarth, no volume I (Oficios e labores), tomo I (Melodías) da súa
mnumental obra sobre o cancioneiro galego realizado
en colaboración co profesor Antón Santamarina, establece estas particularidades (1986: XXV):

As críticas que son inxustas provocan indignación.
Moitos cantares censuran con dureza a maledicencia,
a murmuración que lixa a honra.

Muiñeira e “Jota” son dúas pezas antípodas: a
muiñeira é rápida, monótona,ríspeta; a jota é
máis pausada, máis doce, máis melódica e
máis variada, porque ten punto e volta.
Estas diferencias na velocidade maniféstanse
polo metro musical que na muiñeira é binario e na jota é ternario...

O río cando vai cheo
leva carballos e follas;
tamén podía levar
as lengoas marmuradoras. (nº 1763)
No longo capítulo das cantigas inclúense algunhas
pezas que pertenceron a desafíos ou parrafeos e outras
que formaban parte dos responsos ou testamentos do
burro (composicións satíricas e paródicas).

Canto á forma, a estrofa dominante é a copla ou
cuadra (catro versos octosilábicos con rima asonante nos pares); moitas resultan da reelaboración
de tercetos mediante a repetición dun verso
(paralelismo). Ramón Cabanillas dedícalle fermosas palabras de gabanza (1976: 9): “recendo místico de Galicia, arcaz que garda nosos degaros,
relembros e querencias”. É a estrutura métrica
que mellor se acomoda ao canto e favorece a
improvisación. Fórmula emblemáticado idioma, a
cuadra conservounos as verbas máis belidas e os
xiros máis expresivos: ditos de profundo lirismo;
sátiras mordaces e ferintes; fórmulas irónicas car-

Ehí vai Luísa de Guinio,
corre como unha cadela,
buscalos dentes do burro
pra faguer unha peineta. (nº 828)
Hai tamén algunha cantiga de berce –expresividade
do diminutivo afectivo–, con monótono son que
adormece.
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gadas de retranca.As coplas que nacen da saudade
son equilibrada combinación de delicadeza e
melancolía. Hai algúns tercetos; poucas sextillas e
oitavas. O verso dominante é o octosílabo; hai
tamén pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos,
eneasílabos, hendecasílabos. Algunhas estrofas
combinan versos de diferente medida.

CONCLUSIÓN

O recurso formal máis empregado é a repetición
(anáfora, paralelismo, leixaprén).

No Limiar do seu espléndido e monumental traballo
“Etnografía. Cultura material”, o segundo volume da
Historia de Galiza (1962) dirixida por Ramón Otero
Pedrayo, o investigador inclúe proféticas palabras
(1979: 7):

A Galiza rural e a súa fecunda cultura, case desaparecidas na actualizade, perduran na apaixonada, xenerosa e rigorosa obra de Xoaquín Lorenzo Fernández,
que dedicou boa parte da súa existencia ao seu estudo e exaltación.

Vaite lavar, moreniña,
vaite lavar, Conceición,
vaite lavar, coitadiña,
vaite lavar, curazón. (nº 2457)

A Galiza atópase hoxe nun intre de transformación e o conxunto da súa cultura que
eiquí recollemos perderase aixiña, sustituido
polos aparellos da nova técnica que fan xa
acto de presencia antre nós e que orixinarán
unha transformación total na vida das nosas
xentes, desvencellándose da terra e xunguíndoas, en troques, á insensibilidade do artiluxio mecánico.

Nas cantigas é relativamente frecuente a utilización
dun patrón ou modelo (verso ou versos polivalentes
que inician a estrofa). Os máis recorrentes son “Teño
unha erba na horta” ou “As tellas do teu tellado /
botan (ou deitan ou teñen ...)”.
Procedemento repetitivo é tamén unha variante de
leixaprén: nos desafíos ou parrafeos, o último
verso dunha estrofa repítese como o primeiro da
seguinte.

Militante da Irmandade da Fala de Ourense, membro
do Partido Nazonalista Republicano e do Partido
Galeguista, socio do Seminario de Estudos Galegos,
colaborador da revista Nós e do Museo Arqueolóxico
Provincial “Marcelo Macías”, promotor e presidente
do Museo do Pobo Galego, ... o noso infatigábel etnólogo e arqueólogo sente que o folclore constitúe elemento fundamental na configuración da identidade
galega.

Baixo o epígrafe “Romances” agrúpanse catro cantares arromanzados ou cantares de cego, con predominio dos de ton humorístico.Tres deles –“A Rufina”,“A
boda de Xan Guindán” e “O casamento da pulga e o
piollo”– aparecen tamén no libro Parroquia de Velle
(1936); dous –“O conde Alberto” e “Casamento da
pulga e o piollo– foran recollidos por Saco y Arce cos
títulos “O cego” e “O casamento” respectivamente.

¿Onde andará o espírito que Xoaquín Lorenzo procura e cre achar no seu fermoso e delicado ensaio
“O esprito da mes en Lobeira (Ourense)”, publicado nos Cuadernos de Estudios Gallegos, XXVIII,
cando os mallos probaban aínda a destreza e fortaleza dos malladores? Así nolo conta el mesmo
(1973: 346):

“Coplas do tío Laranxo”reúne tres cantares de diferente temática; o primeiro satirza o casamento dun vello
con avultada chepa; o segundo é un cantar relixioso
moi fragmentario; o terceiro é un cantar acumulativo
ou repetitivo que relata a voda da pulga e o piollo.

O mallar ben é unha arte. O bo mallador
coñécese en que cumpre tres condicións.
En primeiras, debe saber empinar o mallo,
é decer, faguer que ao ter iste erguido a
mangueira e o pírtigo estíen formando
unha liña vertical, sen que o pírtigo se
desvíe cara ningún lado. Logo, ten que ser
un bo boureador, isto é, lograr que o seu
mallo faga un bruido xordo e forte ao
bater na més; pra elo non abonda con
faguelo cair con forza, senon que é preciso que o pírtigo caia sobor da palla ben

“O conde Alberto” (do tipo dos romances novelescos:“romance de Silvana”): versión fragmentaria que
relata como o conde Alberto se presenta ante a súa
namorada disfrazado de cego.
“Rufina”: romance pastoril que conta a historia
dunha pastora que é probada pola seu propio irmán
(perpetuación e recreación da pastorela medieval).
“Xan Guindán”: cantar humorístico ou burlesco, que
narra a historia do parvo ou pobre do lugar que non
encontra con quen casar.
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horizontal, batendo todo il ao mesmo
tempo. En derradeiras, e isto non depende
somentes de il, ten que gardar un ritmo
perfecto cos seus compañeiros pra que o
seu mallo se mova xustamente no espazo
que lle corresponde, sen tropezar cos
demáis e batendo con perfecta sincronía;
esí conséguese que as mallas fagan o bruido longo e grave que se coñece coa voz
onomatopéica de bourear.
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O Cantigueiro popular da Limia Baixa
é a obra magna de Xaquín Lorenzo
no ámbito da literatura popular,
a máis importante
contribución

Nesta extraordinaria lección sobre a arte dos malladores, o investigador fai referencia a un feixe
pequeno e “fusiforme”, chamado a raposa –figuración animal do espírito–, feito cos últimos restos de
palla miúda e grans que fican na eira tras a malla,
que se abre na sementeira e se mestura co gran que
servirá como nova semente.

ao estudo do
cancioneiro
popular e
tradicional
de transmisión oral.

Conservamos o valioso tesouro
do cantigueiro popular de tradición oral grazas á persoas como don Xoaquín
Lorenzo Fernández,
lección permanente
de exquisita sensibilidade, de traballo rigoroso e infatigábel, de profundo saber, discreto e xeneroso.

Estudio de Xosé Cid
para peza conmemorativa.
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D. XAQUÍN LORENZO
FERNÁNDEZ.
ACTIVIDADE
ARQUEOLÓXICA
Xulio Rodríguez González

vida e a obra de D. Xaquín Lorenzo
Fernández, como el se encargou de recordar
en moitas ocasións, tanto en escritos como
en conversas, está condicionada por esa tríade prodixiosa de persoeiros que tivo como veciños, mestres e
amigos –Otero, Risco e Cuevillas– que integran o
núcleo principal da Xeración Nós. Xeración á que el
non pertenceu por razóns cronolóxicas, aínda que
publicase nas páxinas da súa revista os seus primeiros artigos de temática etnográfica desde o ano 1927
ata a súa desaparición coa guerra civil, e sexa necesario consideralo herdeiro e continuador da obra
daqueles mestres.

Estas grandes coordenadas e certas peculiaridades
persoais e familiares van a definir a obra arqueolóxica de D. Xaquín.

A

Desde aquela famosa anécdota da maqueta do carro
con Cuevillas, do que o seu pai D. Xosé Lorenzo Álvarez era amigo, establécese unha relación de aprendizaxe, amizade e colaboración que vai a dar grandes froitos á arqueoloxía galega. Por aquelas datas de 1923 en
que D. Xaquín era estudiante de Bacharelato no
Instituto General e Técnico de Ourense, hoxe Instituto
Otero Pedrayo, o panorama da arqueoloxía en Galicia
estaba marcado pola publicación de Impresiones de
un viaxe prehistórico por Galicia, de Hugo
Obermaier, consecuencia dunha viaxe realizada o ano
anterior, e polas primeiras escavacións arqueolóxicas
realizadas no castro de A Cidade de San Cibrán de Lás,
con permiso concedido ó amparo da Lei de 1911 de

Pola contra, é preciso integralo como membro de
pleno dereito da Xeración do Seminario de Estudos
Galegos á que pertence por idade, formación académica e obxectivos vitais.
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Os seus estudios de Filosofía e Letras na Universidade
Compostelá, primeiro matriculado como alumno
libre e despois oficial en compañía do seu irmán
Xurxo, vai a permitir forzar unha sólida formación e
integrarse no Seminario de Estudos Galegos, esa
outra faciana que marcará o seu acontecer vital e
científico. O Seminario, creado poucos anos antes, en
1923, por un fato de estudiantes con inquedanzas
culturais co catedrático Armando Cotarelo Valedor ó
que pronto se incorporarían membros do grupo
ourensán Nós. Desde o Seminario, que tiña unha clara
vocación científica en todas as parcelas do saber que
afectaban a Galicia, o tempo que divulgadora, como
pon de manifesto o proxecto que nunca se chegou a
realizar da edición de once manuais de diferentes
aspectos da cultura galega, D. Xaquín ten os primeiros contactos coa arqueoloxía de campo, participando a través do Instituto de Estudios Rexionais, institución a medio camiño entre a Universidade e o
Seminario, nas escavacións arqueolóxicas de Baroña
e Borneiro que dirixía Sebastián González García-Paz
e Angel del Castillo.Así mesmo, desde esta institución
publicarase o libro Vila de Calvos de Randín que o
noso autor realiza con Florentino López Cuevillas.
Portada dun número da Revista Nós..

Hai outras facianas do seu entorno e personalidade
que van a rematar de perfilar a figura de D. Xaquín
arqueólogo.As súas dotes para a fotografía e o debuxo
herdounas do seu pai, que era un moi bo debuxante e
ilustrador, e o dominio que tiña do francés por ensino
desde moi neno da súa nai, o que lle vai permitir acceder á interesante bibliografía nese idioma.

Excavaciones Arqueológicas a D. Vicente Risco e a D.
Florentino López Cuevillas pola Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, en 1922. Estas escavacións servíronlle a Cuevillas para definir o que D. Luis
Pericot,catedrático de Arqueoloxía da Universidade de
Santiago, denominou círculo cultural dos castros do
Noroeste, coas achegas que con anterioridade xa fixeran Martín Sarmento, na citania de Sabroso, e D.
Ignacio Calvo, en Santa Trega.

Mostra da súa destreza de gran debuxante pódese ver
na calidade e minuciosidade dos seus debuxos de
campo, nos que por medio de triangulacións fai o
levantamento topográfico das estructuras descubertas no proceso de escavacións con rigor notarial. Esta
destreza e coidado tamén se pode ver no debuxo das
pezas que o levou a maquinar un sistema para a
representación gráfica dos perfís cerámicos, consistente en ir pegando entre si pequenos anacos de cartón ata completar o perfil do borde cerámico, que
despois transportaba ó papel, cumprindo as mesmas
funcións que o actual perfilador de metal.

Daquelas, o Museo Arqueolóxico Provincial de
Ourense, creación da Comisión Provincial de
Monumentos Históricos e Artísticos, instalado no
mesmo Instituto de Ensino no que estudiaba D.
Xaquín, coa publicación do seu Boletín, nacido a
finais do século anterior, único das súas características en Galicia, contribúe á creación dun ambiente
idóneo para a renovación cultural e arqueolóxica. A
súa relación co Museo no discorrer do tempo, vai a
ser íntima e dilatada, sobre todo a partir de 1941, data
da incorporación do que será o seu amigo-irmán D.
Xesús Ferro Couselo como Director do Arquivo da
Facenda, Biblioteca e Museo. Do mesmo xeito, colaborará ata a súa desaparición coa Comisión de
Monumentos encargándose, aínda sen ser membro,
dos traballos relacionados coa edición do Boletín.

Das súas actitudes como fotógrafo dá mostra a gran
cantidade de placas, negativos e positivos que se conservan, e do uso que fixo desta disciplina aplicada á
arqueoloxía, podendo ser considerado en algún aspecto como pioneiro. A historia da fotografía aplicada á
arqueoloxía é relativamente recente, considerándose a
primeira a realizada polo xeólogo inglés Joseph
Prestwch en 1859, nunha visita que fixo ás escava94
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Homenaxe a D. Xesús Carro en Santiago de Compostela.

cións que Boucher de Perthes estaba realizando en
Abbeville, sendo Joseph Dechelette un dos primeiros
en incorporala ós seus traballos para documentar as
estructuras representando esta a pretendida obxectividade dos prantexamentos positivistas. Non debemos
esquecer a gran influencia que tivo na xeración de D.
Xaquín a obra deste autor, Manuel D’Archeologie
Prehistorique Celtique et Galaico Romana.D.Xaquín
no só aplicou á arqueoloxía o estudio das estructuras
senón que nunha reveladora fotografía das escavacións de Cameixa vemos como un expresivo rapaz
sostén unha cinta métrica nun perfil estratigráfico,
podendo considerarse esta instantánea posiblemente
como a primeira aplicación da fotografía á documentación dun contexto estratigráfico.Así mesmo, nun artigo sobre a arracada posthallstática de Irixo, vemos
como os seus coñecementos de fotografía permítenlle
estudiar aspectos técnicos na confección desta xoia
por medio da luz, tal e como el mesmo nos explica:
“...hilillos, soldados entre sí, todos en el mismo
plano, pero sin descansar en soporte alguno, de tal
modo que presenta una serie de espacios vacíos que
dejan pasar la luz, como se comprueba en la figura
3 hecha sobre una pantalla luminosa. La soldadura
que une entre sí los hilos es tan tenue que precisa un
fuerte aumento para percibirla”.

Portada Vila de Calvos de Randín.
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Con estes alicerces, e cunha visión moi clara do que
é para el a arqueoloxía, e cal debe ser a achega desta
a coñecemento xeral, D. Xaquín acércase a esta disciplina, como deixou escrito nun discurso no que evocaba a figura de D.Vicente Risco:
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Hai outro aspecto importante que é necesario salientar para comprender a actividade arqueolóxica de D.
Xaquín. Pola nota biográfica que Risco lle fai a seu
irmán Xurxo, nas páxinas de Nós, sabemos que os
dous irmáns realizaran un traballo en colaboración, a
modo de manual de arqueoloxía de campo, que
nunca se chegou a publicar, e do que non coñecemos
o orixinal, do que Risco di:

“Compre ter en conta que, en realidade, a etnografía actual é a arqueoloxía do futuro, do
mesmo xeito que a arqueoloxía é pola súa
parte a etnografía dos tempos idos.

“Feito en colaboración co seu irmán Xaquín, é
un traballo metodológico, unha utilisima guía
do praiticador d’escavacións históricas, que
contén todol-os problemas d’orde prautica que
se lle poden presentar: maneira de dispor e de
realizar as escavacións; maneira de erguer planos, alzados, etc.; reprodución gráfica do material asoellado; obtención de vaciados; reconstrución e restitución d’oujetos; conservación
dos mesmos, etc., etc.”.

Non enbargantes, hai unha diferencia pró seu
coñecemento antre a arqueoloxía e a etnografía: os restos que atopamos da antiguidade consérvanse case sempre na súa totalidade baixo
terre; elí estarán todo o tempo quer queiramos
sen que haxa perigo de se perderen; os produtos
de hoxe, pola contra, van desaparecendo sen
remedio”.

Debuxo dunha casa de Castromao
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Non hai ningunha outra referencia a este traballo,
que supón unha importante novidade no panorama
arqueolóxico daquel momento. Non debemos esquecer que este escrito tivo que realizarse antes do ano
1934, data do pasamento do seu irmán. Por aquelas
datas, os manuais de arqueoloxía de campo eran
pouco usuais. Si exceptuamos as achegas de Atkinson
e de Martín Almagro para España, temos que esperar
ata o ano 1954 en que se publica Archaeology from
the Earth, de M.Wheeler, que traducido ó castelán en
1961, constituíu o manual por excelencia sobre
arqueoloxía de campo de moitas xeracións de
arqueólogos.
Será a arqueoloxía de campo, posiblemente, á que lle
dedique un maior esforzo, converténdose, como el
repetía moitas veces, nos brazos, pernas e ollos de
Cuevillas, que por problemas físicos non se podía
desprazar con facilidade ós diferentes lugares e asentamentos, para poder observar in situ os vestixios do
pasado. Tamén comparte con D. Florentino López
Cuevillas a coincidencia de que ámbolos dous dediquen o primeiro artigo que publican de temática
arqueolóxica ó estudio das terras da Baixa Limia.
Cuevillas, baixo o título A mansión de Aquis
Querquernis, dá a coñecer os resultados das primeiras catas no asentamento romano de Baños de Bande,
que relaciona coa vía XVIII do Itinerario de Antonino,
e D. Xaquín, en Sobre arqueología do territorio dos
Querquernos, amplía o territorio estudiando tamén o
castro de Rubiás e a problematica da estatua do guerreiro galaico aparecida nese castro, coñecida como
Adrono Veroti.

Fotografía dunha estratigrafía de Cameixa

Escavación de Cameixa.

Con Cuevillas, con quen
como xa vimos, publica o
libro da Vila de Calvos de
Randín e Parroquia de
Velle, no que participa
tamén Hermida, entre os
anos 1944, 1945 e 1946,
dirixe as campañas de escavacións no castro de
Cameixa, que supoñen
unha importante achega á
arqueoloxía dos castros do
Noroeste en canto metodoloxía empregada e resultados obtidos. Por primeira
vez se usa en Galicia a estratigrafía como un método de
datación relativa, chegando
a documentar cinco niveis
diferentes, cun rexistro
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Escavación de San Cibrán de Lás..

na escavación das portas do nacente e solpor do
recinto superior, onde documentan os corpos de
garda.A campaña de 1949 lévase a cabo entre o 25 de
agosto e o 2 de setembro, que son interrompidos
entre o 27 e o día 1 para dedicarse a Barbantes, tal e
como nos conta D. Xaquín no seu diario de escavacións. Realizan traballos no recinto interior e en
diversos puntos do segundo recinto, así como na limpeza da fonte.

máis exhaustivo de todo o proceso e o do material asociado. Por diversos problemas, a memoria destas intervencións non se chegou a publicar ata o ano 1986 en
que se cumpría o centenario do nacemento de
Cuevillas,como escribe no limiar D.Xaquín:“Débese ter
presente que iste traballo que agora pubrica foi
redactado polos anos 1957 a 1958, tempos nos que
non se nos permitían as pubricacións na nosa fala:
era precisa escribir en castelán”. Sí pola contra publicaron reseñas e referencias de aspectos puntuais da
escavación, como Notas arqueolóxicas do Castro de
Cameixa, Cerámicas castrexas pintadas, Las habitaciones de los castros, ou Carballino (Orense). Castro
de Cameixa ( campaña de 1945), que publicou en
solitario Cuevillas no Noticiario Arqueológico
Hispánico, en calidade de Comisario de Escavacións.

En Barbantes, como xa vimos, escava en 1948 e 49,
sendo Chamoso Lamas o que dá conta destas descubertas nun artigo publicado no Noticiario
Arqueolóxico Hispánico, co título Excavación
arqueológica en la citania de San Cibrán das Lás y
en el poblado y explotación minera de oro de
época romana Barbantes (Orense). A exhumación
dos tanques ou depósitos rectangulares escavados na
rocha, situados escalonadamente, con comunicación
entre si, levou a afirmación por parte de Chamoso de
que este sistema de estructuras sirve para a extracción de ouro polo sistema de decantación.
Investigadores posteriores inclúen o xacemento de
Barbantes como explotación mineiro ó referirse á
explotación do ouro no Noroeste, sen unha constatación clara do seu valor e significado.Traballos recen-

A finais da década dos corenta, penso que animados
polos resultados de Cameixa, e co obxecto de contrastalos para unha reinterpretación da cultura castrexa, reinician as escavacións en San Cibrán de Lás
que xa levara a cabo Cuevillas nos anos vinte, e
comezan as de Barbantes.
En San Cibrán de Lás, a campaña de 1948 realízase
entre o 16 e 24 de setembro, centrándose os traballos
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Escavación de
Abelenda das Penas..

tes de escavación con motivo de obras relacionadas
con infraestructuras viarias, puxeron de manifesto un
asentamento moito máis complexo e interésente que
foi destruído polas mesmas obras.

cións: “remato a escavazón para tornar a
Ribadavia e dende alí a San Cibrán de Lás”. As
escavacións deberon de continuar o ano seguinte
segundo algúns indicios, pero de ningunha das campañas se chegou a publicar a memoria nin ningunha reseña, a non ser a constancia da súa escavación
por unha nota aparecida no Noticiario
Arqueológico Hispánico do ano 1952, no que se
informa que a “ Villa romana de Abelenda. Villa
romana en vía de excavación, a cargo de Joaquín

En agosto de 1949 comeza tamén as escavacións
arqueolóxicas no asentamento romano de Coto dos
Mouros, en Abelenda das Penas, escavacións que
alterna coas realizadas en San Cibrán de Lás, tal e
como aparece reflectido no seu diario de escava-

Castelo de Ribadavia.
Necrópole.
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D. Xaquín Lorenzo estudando a epigrafía.

A apertura provisional do Museo en 1953, instalado
no antigo pazo episcopal, coincidindo co III
Congreso Nacional de Arqueoloxía, que se inaugurou
oficialmente en Ourense o 18 de xullo, supuxo un
pulo para a Arqueoloxía galega en xeral e para o
grupo ourensán aglutinado en torno o Museo , en
particular.

Lorenzo Fernández, 1950”, noticia dada por J.
Robla Díez, e que será referencia para autores posteriores que se ocuparon do estudio das vilas romanas. A partir das súas notas manuscritas e da abundante documentación gráfica e fotográfica do proceso de escavación, así como do material recuperado, pódese asegurar que nos atopamos ante un interesante asentamento rural tardorromano, que será
obxecto proximamente dun artigo interpretativo en
lembranza de D. Xaquín.

Por estes anos, en colaboración con Rubén García
Álvarez, realiza escavacións no castelo de Ribadavia,
onde poñen ó descuberto restos dunha necrópole
medieval con sartegos abertos na rocha no interior
do recinto defensivo.A colaboración entre estes dous
persoeiros dará tamén como resultado un estudio
sobre a igrexa prerrománica de San Xés de Francelos,
outro tema de interese do noso autor, como demostran os estudios sobre Mixos, Pazó ou Amiadoso.

Das notas de D. Xaquín zumega a preocupación dun
home por chegar a documentar tódalas manifestacións do patrimonio cultural. Durante a súa estancia
en Abelenda das Penas, non soamente se dedicou á
escavación e a recoller información sobre achados
ocasionais rexistrados con anterioridade, a partir da
que incluso chegou a debuxar algún, como é o caso
dunha gran vaixela tipo ola, senón que o domingo
que pasou alí dedicouno a catalogar diferentes
aspectos da cultura material “mido e fotografío un
sepulcro antropoide que atopo en Camposanto de
San Andrés de Abelenda das Penas, eirexa románica do s. XIII”.

Esta rede de colaboración con diversos persoeiros
da provincia, na procura da historia e identidade de
Galicia, lévano á comarca do Támega, onde con
Taboada Chivite realiza escavacións no castro
Cabanca e na necrópole altomedieval de Castrelo
do Val.
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O Sr. Ramón
da Gandarela
con outro
obreiro
ca Tábula
Hospitalis.

Outro tema ó que lle prestou interese foi o estudio da
epigrafía da provincia. Con anterioridade á década
dos sesenta, xa publicara algún artigo dando a coñecer novos epígrafes romanos, como a estela romana
de Flor de Rei Vello ou a ara dedicada ás Ninfas de
San Miguel de Canedo, pero será agora cando vai participar activamente na edición das Inscripciones
Romanas de Galicia, obra auspiciada polo Instituto
Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, na que ten un
peso específico D.Alvaro d´Ors, daquelas Catedrático
de Dereito Romano na universidade compostelá. Esta
obra supón que Galicia se adiantase a toda a
Península Ibérica na revisión do Corpus
Inscriptionum Latinarum, publicado por Hübner
en 1869. Nesta obra ocúpase das inscricións romanas da provincia de
Ourense, que se publican na década
dos sesenta, como fascículo IV da
serie, con extenso e interesante prólogo de Florentino López Cuevillas e
coa colaboración de Alvaro d´Ors,
para as inscricións oficiais, e a de
Fermín Bouza Brei, para as votivas.

Cuevillas, entre outros, é completado por D. Xaquín
con interesantes reflexións ó dar a coñecer novas
pezas, como as xoias de Regodeigón, a arracada do
Irixo ou os lingotes de prata planoconvexos de
Calvos de Randín.
As escavacións de Castromao con Ferro Couselo, con
que compartiu durante unha boa parte da súa vida
proxectos, inquedanzas e sobre todo amizade, serven
de colofón da actividade arqueolóxica de D. Xaquín.
A descuberta, no proceso de escavacións da Tabula
Hospitalis de Castromao, permite identificar a capital
dos Coelernos, e pon un botón de ouro a unha vida e
unha obra dedicada por enteiro a Galicia.
Xoias de Regodeigón.

Outro aspecto da cultura material
dos castros que contou coa súa atención e estudio foi a ourivería, tema
amplamente tratado con anterioridade por Leite Vasconcelos e López
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caricaturizado por Santy
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XOCAS E AS
CONSTRUCCIÓNS
POPULARES

Fernando Rodríguez Nespereira

O

protagonismo que este ano se lle dá á figura
de Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, sérveme de pretexto para retomar a lectura de
“Etnografía. Cultura Material”.

servido de base e referencia para copiosos estudios e
investigacións posteriores.
Novamente, os seus traballos son actualidade. Son
obxecto de ensino na universidade, non somentes
nas ramas de letras ligadas coa xeografía, a historia e
a etnografía, senón tamén nas carreiras técnicas de
Arquitectura e Arquitectura Técnica.

Lorenzo “Xocas”, que foi membro do Seminario de
Estudios Galegos e presidente do Padroado do Museo
do Pobo Galego, escribiu este libro, que como tomo
segundo forma parte da triloxía da Historia de Galiza,
baixo a dirección do insigne Ramón Otero Pedrayo e
coa intervención, ademais de “Xocas”, de Florentino
López Cuevillas. Editouse en 1962 en Buenos Aires
pola emigración galega presente na Arxentina.

Os profesores Pedro de Llano e Manuel Caamaño
Suárez, ademais de autores de diversas publicacións
relacionadas coa arquitectura e as construccións
populares galegas (“Arquitectura Popular en
Galicia”, “Recuperación do patrimonio de interese
cultural”, “Estudio básico para a rehabilitación
integrada de unha aldea galega” o primeiro e “As
construccións da Arquitectura Popular” o segundo), levan formado a moitos estudiantes na aventura
de introducirse no mundo da arquitectura popular,
disciplina que até a chegada de “Xocas” estaba totalmente esquencida.

Ao escribir este libro sobre “Etnografía e Cultura
Material” de Galiza, Lorenzo “Xocas”, lánzase á aventura, non explorada axeitadamente até entón, de
investigar, describir os asentamentos, o hábitat, os
modos de vida, os costumes e os oficios da xente do
entramado rural, realizando así un estudio etnográfico da cultura popular de Galiza, que dende entón ten
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Hoxe, por seren
máis baratos,
mercan os nosos
campesinos nas
tendas tódolos
obxetos de ferro
que precisan, desde
os cravos ata os
barandais de ferro
fundido,
perdéndose así
unha interesante
manifestación da
nosa industria
popular.

Historia de Galiza, II
Debuxo
de Xaquín Lorenzo.

Algúns alumnos das últimas promocións de técnicos,
teñen realizado moitas veces, como traballo de fin de
curso, investigacións e estudios tipolóxicos de construccións populares. Investigacións e traballos que
teñen recibido o premio de seren publicados como

“Os hórreos de Galica no Camiño de santiago” ou
o amplo estudio realizado por Lucas Rouco Vidal
sobre os hórreos no Norte peninsular.Tamén son dignas de mención as publicacións do arquitecto Iago
Bonet Correa como “La Arquitectura del Humo” e
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Historia de Galiza, II.
Debuxo de Xaquín Lorenzo.

O Cintado non soamente tapa as
xuntas, senón que da unha
apariencia de máis regularidade ás
pedras da parede, ó facer resaltalas unions das pezas, non sempre
de acordo coa realidade, sinalando
algunhas inexistentes e suprimindo
outras que poderían quebra-la
armonia desexada.

“La casa azul” ou “La Antropología de un viejo paisaje gallego”, obra do profesor José Antonio
Fernández de Rota así como os estudios realizados
polo profesor Antón Fidalgo Santamariña.

Profesor de Xeografía e Historia, inquedo e preocupado pola identidade cultural do seu pobo, quixo
deixar constancia da realidade social nun momento de costumes e modos cambiantes antes da súa
definitiva desaparición. Dicía: “É o momento crítico: a punto de desaparecer una chea de costumes
e embarcacións típicas, aixiña non serán máis
que unha lembranza na mente dos vellos mariñeiros...”

O que suscribe tamén quixo contribuir á divulgación
desta cultura material referida ás construccións galegas en dous traballos sobre as construccións populares nas comarcas de Arzúa e Melide así como na
Ribeira Sacra Ourensá, publicando sucesivamente
este último en pequenas entregas dende o número
un ao número sete desta mesmo revista.

Igualmente, “Xocas” laiábase da transformación que
os tempos modernos farían da vida campesiña, concretamente referíndose aos obxectos de ferro, argumentando que: “Hoxe, por seren máis baratos, mercan os nosos campesinos nas tendas tódolos obxetos de ferro que precisan, desde os cravos ata os
barandais de ferro fundido, perdéndose así unha
interesante manifestación da nosa industria
popular, coa que se vai tamén algo da alma que
forma a nosa cultura ó longo de moitos séculos de
depuración”.

A información e a educación recibida por “Xocas” de
seu pai, escritor e magnífico debuxante (cualidade
que el herdou), o amor á súa terra e á súa xente e o
maxisterio de Ramón Otero Pedrayo, Florentino
López Cuevillas e Vicente Risco, que o introduciron
no mundo da etnografía, foron determinantes para
condicionar a súa vocación de investigador e observador da realidade do campo galego.
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A gran ventaxa da palloza está no ben
que cumpre os seus fins: O teito
de moita pendiente,
gran amplitude e feito
de palla, garda
a calor no interior
e illa os seus
moradores
do frio de fora.

Historia de Galiza, II
Debuxo de Xaquín Lorenzo.

O seu traballo etnográfico debe circunscribirse ao
ámbito dos seus coetaneos e tamén ao de seguidores
de O. Pedrayo, Bouza Brey, Fraguas Fraguas, Filgueira
Valverde e Taboada Chivite.

forma seriada e repetitiva de modelos ou tipos surxidos da funcionalidade e da experiencia da súa adaptación e resistencia ao medio e con materiais proporcinados polo entorno.

Autor de numerosos traballos de investigación relacionados cos costumes e e modos de vida galega,
como “O estudio do carro”, “A casa na baixa
Limia” ou o estudio da “Parroquia de Velle”, ven a
ser, nembargantes, o segundo tomo da Historia de
Galiza titulado “Etnografía. Cultura material” o
máis amplo e significativo estudio realizado por
“Xocas”. Dentro del o referente á casa é o obxecto
da presente análise.

Referíndose á casa e á terra dicía “Xocas”: “O home
lígase directamente á casa do mesmo xeito que a
casa se xungue á terra, sendo así a vivenda un
vencello que liga ó home coa xeografía dun xeito
íntimo”.
O amplo estudio da casa realizado por Xaquín
Lorenzo, estructúrase en varias partes. Comeza pola
súa descripción como entidade constructiva, como
arquitectura mesma, pormenorizando nos seus elementos constitutivos fundamentais, deténdose un a
un, analizando a súa función, construcción e tipoloxía. Deste xeito describe de forma pormenorizada a
parede, os vaos na parede, a escaleira, os apoios, o
pavimento, as portas e ventanas, os corpos volados
ou adosados á casa como patio, patamal, corredor,
solaina e por último, entramado do tellado, cuberta e chimenea.

Ninguén coma el soubo plasmar e describir a realidade cotiá, o sentimento íntimo, a organización das
principais construccións utilizadas no vivir día a día;
desde as máis humildes até as máis elaboradas, froito
dunha constante evolución.As construccións auxiliares, tan necesarias e complementarias da vida do
campo como cortes, patios, combarrizos; as relacionadas co cultivo do viño como adegas e parrais; as
relacionadas coa elaboración do pan como os horreos e as eiras; as orixinadas pola cultura pagana e relixiosa como cruceiros e petos de ánimas, ou as simples construccións cotiás como peches de fincas,
pozos de auga,... etc.

Esta parte do seu estudio é meramente descriptiva
das construccións, exercendo de técnico, indicando
materiais compositivos e técnicas constructivas,
denominándo todo polos seus nomes vernáculos,
apelativos ancestrais que xa se quedarán atrapados
para sempre no tempo. Entre estes que hoxe xa perderon vixencia poderiamos citar os seguintes: pimpi-

Estas construccións eran feitas polos campesiños,
coa axuda, como moito, dun mestre de obras, de
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O corredor serve
tamén para moitos
usos que facilitan
a vida no campo:
neles ponse a
seca-la roupa
cando chove; alí
maduran as
primeiras espigas
do millo, secan as
fabas, conservanse
os cabazos...

Historia de Galiza, II
Debuxo de Xaquín Lorenzo.

nela, cumeal, capiado, canzorro, esteos, padieira,
portasdaire, peitoril, patamal, patín, couzóns, xuntoiro, chapacuña, etc.

palloza, pasando por a casa rectangular térrea e a
casa de dous pisos, para terminar describindo a casa
grande e o pazo, a casa vilega e a casa cidadá.

Realiza sabias e técnicas descripcións dos modos
constructivos como a seguinte referida ao encintado
das paredes: “O Cintado non soamente tapa as xuntas, senón que dá unha apariencia de máis regularidade ás pedras da parede, ó facer resalta-las
unións das pezas, non sempre de acordo coa realidade, sinalando algunhas inexistentes e suprimindo outras que poderían quebra-la armonía desexada”.

Das elementais pallozas analiza o seu ser máis íntimo,
redactando o seguinte: “A palloza e a vivenda típica
da alta montaña, onde a neve cobre todo gran
parte do ano, e o home precisa ter a man os elementos indispensables baixo un só teito para os
defender do exterior, no que mandan os seus enemigos máis fortes : o frío e a humedade”.
Tamén referíndose ao modo de vida dentro destas
sinxelas pero eficaces construccións, dicía: “A gran
ventaxa da palloza está no ben que cumpre os
seus fins: O teito de moita pendiente, gran amplitude e feito de palla, garda a calor no interior e
illa os seus moradores do frío de fora; a isto contribuie tamén o feito de aloxarse as cortes, o
estrume das cales ó fermentar proporciona un
foco de calor...”

Xa na parte central do estudio, de tipo etnográfico,
centra o seu interese na casa como entidade aglutinadora da vida diaria, como necesidade de asentamento humán, coa súa funcionalidade e o seu uso,
así como á súa interacción coas construccións auxiliares, necesarias para manter a estreita relación
home-terra.

Detense especialmente cando se refire á tipoloxía
da casa actual, na tipoloxía da casa de dous pisos,
auténtica supervivinte da evolución á que se viran
sometidas estas moradas, describindo os seus accesos, escaleiras, dependencias interiores e aproveitando cada elemento ou estancia para describir os
costumes daquela época, quedando maxistralmente plasmada a vida do pobo cando fala do corredor:
“O corredor serve tamén para moitos usos que

Busca os antecedentes destes asentamentos na
arqueoloxía, comezando polos castros e citanias
para centrarse máis adiante na, por el chamada,
“casa actual”, que non é outra que a coñecida vivenda e construcción que aínda se mantén en pé no
noso rural.
Fai un repaso etnográfico polas diversas e elementais
construccións chamadas cabanas, casa redonda,
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“A cociña non é soamente a
peza destinada a prepara-lo
xantar; nela xúntase a
familia pra comer,
recíbense as visitas,
fanse as tertulias,
rézase o rosario,
gárdanse as
provisións,
procúrase o seu
quentor nas noites
do inverno e, en
moitas delas,
dórmese pola
noite”.

Historia de Galiza, II
Debuxo
de Xaquín Lorenzo.

mentan e facilitan a vida do campo.A este respecto
afirma: “A casa campesina e máis complexa do
que parece a primeira vista. Ela é a que centra en
si a vida dos homes do agro, mais esta vida desenrólase por fora e a casa conta con prolongacións que a poñen en contacto directo e intimo
coa terra que os seus habitantes traballan e da
que se manteñen.”

facilitan a vida no campo: neles ponse a seca-la
roupa cando chove; alí maduran as primeiras
espigas do millo, secan as fabas, consérvanse os
cabazos... Serve de obradoiro para arranxar
ferramentas, para fiaren as mulleres, para enredaren os nenos... No corredor recíbense as visitas
no vran, organízanse saraos nas noites quentes,
falan as rapazas cos seus mozos.. Alí tomán o sol
os vellos no inverno e o fresco no vran , cántanse os reixes por aninovo e dependúranse as colchas de lá para honra-lo paso dos santos nas procesións....”

Tamén realiza unha fonda análise do hórreo, canastro ou cabaceiro, seguindo pola eira, como compañeira inseparable. A adega, tan importante nos
pobos ribeireños do interior, é un elemento indispensable na casa rural, como é o forno, ademais da
palleira, o combarrizo e os pozos, así coma outras
construccións comunais. Do Horreo escribe: “Na
Galiza actual atópanse varios tipos de canastros
que teñen un fin común e pro que precisan certas
condicións especificas que se poden reducir a
dúas; ventilación para secar o gran, e defensa contra os ratos”

Neste estudio da casa, tamén lle adica un pequeno
apartado ás dependencias interiores, recreándose
na descripción da lareira, como centro da casa e
realzando a súa función social aglutinadora da vida
do campesiño e das súas xentes: “A cociña non é
soamente a peza destinada a prepara-lo xantar;
nela xúntase a familia pra comer, recíbense as
visitas, fanse as tertulias, rézase o rosario, gárdanse as provisións, procúrase o seu quentor nas
noites do inverno e, en moitas delas, dórmese
pola noite”.

Nesta última parte, tamén descriptiva como a primeira, detense a citar a orixe, forma, tipoloxía e uso das
diversas construccións auxiliares ou comunais.

Por último, o noso mestre, céntrase na descripción
das construccións adxectivas, aquelas que comple-

É preciso deixar constancia das veladas críticas ás
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Na Galiza actual
atópanse varios
tipos de canastros
que teñen un fin
común e pro que
precisan certas
condicións
especificas
que se poden
reducir a dúas;
ventilación para
secar o gran,
e defensa
contra os ratos.

eran dificiles de manter pola falla de uso e población.
modas e novos usos contra a tradición, que el comprobaba que se ían introducindo no mundo rural,
sendo neste aspecto pioneiro en destacar o chamado feismo que agora invade moitas das construccións rurais. Referíndose ao aspecto exterior de moitas casas criticaba: “Algunhas casas, especialmente
na beiramar e nas cidades do interior, teñen as
súas paredes totalmente cubertas de cal, producindo un efecto que non encaixa certamente na paisaxe, xa que dan una nota aceda nun medio dóce
de por sí”.

Nos últimos anos gracias á sensibilización transmitida por Xaquín Lorenzo, conxuntamente con outros
autores, e que pouco a pouco foi calando na sociedade, reabilítanse con mellor ou peor acerto moitas
construccións rurais, habitándoas e adaptándoas con
novos usos e prestacións.
O turismo rural, verdadeiro motor da recuperación
de moitas construccións populares e a nova lei do
solo de Galiza, a pesares das críticas recibidas, poñen
por vez primeira, o acento na protección do noso
medio rural, contribuindo deste xeito, ao que moitos
personaxes reclamaron no seu día: a preservación
das construccións populares e da identidade cultural
dun pobo que gracias a Xaquín Lorenzo “Xocas” quedaron inmortalizados na súa obra.

Do mesmo xeito referíndose aos corredores, laiábase dicindo: “O corredor e un maravilloso elemento
na nosa vivienda rural que hai que revalorizar
para evita-la sua desaparición ante os antiesteticos balconciños de cemento, plaga que de algunhos anos a esta parte ven contaminado o noso
agro”.
Co seu traballo en pro da etnografía e cultura material
do pobo galego,“Xocas” deunos a coñecer un medio
rural con vida, con razón de ser. Devolveunos o orgullo polo noso, por aquelas vellas construccións que
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O Filme
«O CARRO E O HOME»,
Modelo de Documentário
Etnográfico
José Paz Rodrigues
«Se queres que cante o carro,
se queres que o carro cante,
Se queres que cante o carro,
a paga paga-lha diante»
(Cantar de Ourense)

oram muitos os temas da nossa cultura que
interessaram ao excelente etnógrafo Joaquim
Lourenço. Mas foi o do carro de bois um dos
que ocupou a maior parte do tempo das suas investigações de carácter etnográfico. Quando ainda
tinha 16 anos, realizou na sua aldeia de Facôs
(Lobeira) um interessante trabalho de recolha de
nomes das peças do carro e logo construiu uma
maqueta sobre o mesmo. O seu primeiro trabalho
não passou despercebido a Florentino Lôpez
Cuevilhas, que o animou a continuar o labor iniciado sendo tão jovem. Joaquim seguiu o conselho de
Florentino e o trabalho, já melhorado e completa-

F

do, serviu para a defesa do seu ingresso no
Seminário de Estudos Galegos (S.E.G) como membro de número.
O próprio Joaquim nos explica o feito:1
«Um verão na aldeia, tendo eu dezasseis anos, fiz, por
enredo, um carrinho de bois aproveitando uns anacos de tábuas velhas. Depois, sem um fim determinado, anotei num papel os nomes que ali davam às
peças que o formam.Ao começar o curso voltei para
Ourense e um meu parente falou-lhe a Cuevilhas, não
sei com que motivo, do carrinho que eu fizera.

1. «Cuevillas etnógrafo», in Homaxe a Florentino L .A. Cuevillas, pp. 135-138.
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sem precisar para isso de grandes sábios nem de
grandes artistas; este povo, enfim, que vive no dia de
hoje com o pensamento posto num passado remoto
e a esperança num futuro ignorado e para quem o
presente conta pouco.

Joaquim
Lourenzo
examina
a maqueta
dum carro.

Neste senso, o labor de Cuevilhas foi utilíssimo, já
que preparou uma série de trabalhadores no campo
da ciência do saber popular, ao tempo que mostrava
o interesse do estudo conjunto da Pré-História e da
Etnografia.»

(Do arquivo
de La Región)

Com 32 anos publica numa revista alemã de
Hamburgo o seu primeiro trabalho sobre este tema.
O título em galego é «O freio no carro galego».
Estamos no ano 1939, um ano antes de iniciar na
comarca de Lobeira a filmação das imagens do documentário O carro e o home. A filmação foi realizada
durante dez dias do verão de 1940 nas terras de
Lobeira.

Cuevilhas quis-me conhecer e uma noite fui ao Clube
onde ele ia ao serão, com o meu enredo no bolso.
Mostrei-lho, olhou-o devagar, leu as notas que eu escrevera e mandou à procura duns livros que tinha no
gabão. Quando lhos trouxeram, deu-mos e disse-me:

Mais tarde, nos anos 1956 e 1957, publica em castelhano dous trabalhos sobre o carro. O primeiro na
revista madrilena de Dialectología y Tradiciones
Populares com o título «Nomenclatura del carro
gallego». O segundo na revista da Universidade de
Cuyo (Mendoza-Argentina) Anales del Instituto de
Lingüística sob o título de «El carro en el folclore
gallego». Este artigo, um pouco ampliado, foi de novo
publicado no ano 1974 na revista de Dialectología
anteriomente mencionada. Foi publicado em galego
o ano passado de 2003 polo Museu do Povo Galego
na sua colecção «Alicerces». Preocuparam também a
Joaquim temas vinculados de uma ou de outra maneira ao tema do carro: os jugos ou cangas, os carretos,
os fragueiros, as cantigas, etc. Deste jeito já no ano
1935 publica na revista Trabalhos da Sociedade
Portuguesa de Antropologia e Etnologia de Porto
(Portugal) um artigo com o título de «A arte popular
nos jugos da Galiza».

- Tome. Com o que você tem e com estes livros, faça
um estudo sobre o carro.
Eu colhi os livros. Eram, lembro-me bem, A Roda na
Península Ibérica, de Cabré, e Os gravados rupestres do extremo sudoeste da Galiza, do P. Jalhay.
Fiquei um pouco assombrado. Nem contava com
aquilo, nem sabia por onde começar. Mas então apareceu o mestre: com os seus ensinos e com os seus
conselhos foi pouco a pouco abrindo o caminho
diante de mim e comecei a aprender cousas e a me
interessar polo saber do povo e pola sua cultura. E ele
foi-me mostrando o que havia de positivo neste
aspecto de ciência e foi alumiando para mim esse
ente criador e conservador que é a alma popular,
espertando no meu peito um amor profundo a essa
ciência e, sobretudo, ao povo que a origina. Este
nosso povo, sempre tão novo e tão velho, tão sábio e
tão ignorante; este povo que produz sábios e artistas

No 1967, baixo o título de «Distribuição dos jugos
na Galiza» publica um trabalho nas Actas da 1ª e 2ª

Desenhos feitos por D. Joaquim duns carrinhos, para o
seu trabalho sobre «Os enredos dos rapazes».
112

~

D I A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

X A Q U Í N

L O R E N Z O

« X O C A S »

Assembleias Luso-Galegas organizadas pola RAG. Mais tarde, no ano
1974, no Boletín Auriense publica «O
carreto na Límia Baixa». Não podemos
esquecer tampouco o seu excelente
trabalho «Etnografia. Cultura material», que constitui o segundo volume
da História da Galiza dirigida por
Otero Pedraio e publicada em Buenos
Aires pola Editorial Nós no ano 1962.
Ao falar dos ofícios faz uma referência aos serranchins (serradores) e aos
fragueiros, que são os carpinteiros
dos carros. Interessantes desenhos
seus ilustram estes trabalhos.
Calos Serrano de Osma, manejando a câmara.

A paixão de Joaquim polo tema do
carro era tão grande que, tal e como
nos contam os seus ex-alunos do Colégio Cardenal
Cisneros de Ourense, aproveitava todos os momentos para falar do carro e a sua importância na vida do
povo galego. Recomendava, inclusive, aos alunos a
recolha dos nomes das partes do carro nas suas
comarcas suministrando-lhes uma ficha para fazê-la.
Aconselhava também a construção de pequenas
maquetas de carros, que depois eram expostas nas
aulas do centro educativo antes mencionado. Esta
formosa estratégia educativa utilizada por Joaquim
Lourenço é resultado da influência que nele tiveram
Otero, Risco e Cuevilhas, que além de seus mestres
eram seus grandes amigos.

Começa a rodagem
d’O Carro e o Home
Tudo o que vimos de indicar anteriormente explica o
porquê da implicação total de Joaquim Lourenço na
realização dum dos melhores –se não o melhor–
documentários do cinema galego.Mas o projecto foi
possível porque se conjugaram ao mesmo tempo
várias circunstâncias, além do próprio interesse do
nosso etnógrafo. Em primeiro lugar, a sua amizade
com António Romám, quatro anos mais novo do que
ele, também ourensano de família de boticários, apaixonado polo cinema, formado nos anos vinte e trinta
no mundo das imagens. Posteriormente chegaria a
ser um dos mais importantes directores do cinema
na etapa franquista. Sobre ele, como director do
filme, falaremos mais adiante. Em segundo lugar, também a amizade iniciada no ano 1933 com o investiga-

Típica imagem de A. Román ao carón da sua câmara.

dor alemão Hans-Karl Schneider, discípulo do catedrático de Línguas Românicas da Universidade de
Hamburgo Fritz Krüger. Joaquim acolheu-o na sua
casa de Facôs e manteve com ele uma prolongada
amizade e intercâmbio de trabalhos. Segundo nos
tem contado Júlio Medela2 –presidente da associação
cultural Leboreiro– foi muito importante o fornecimento dos métodos de investigação alemães aos trabalhos de pesquisa de Joaquim, entre os quais estavam a fotografia e o cinema, especialmente docu-

2. Informação pessoal na sessão do Cine Clube de Alhariz. Cf. Também a revista Auria nº 81, Janeiro de 2004, pp. 24-27 e Faro de Vigo, edição de
Ourense, 26-01-2004, p. 7.
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Diversos planos e imagens
do filme «O carro e o home».

mental. Na opinião de
Medela seria muito importante profundizar, por
meio de investigações
sérias, no papel e valor
que tiveram as visitas e
estudos durante vários
anos de Schneider –sempre na companhia de
Joaquim– para o conhecimento da comarca da
Baixa Límia, e, em concreto, para a realização do
documentário O carro e o
home. O próprio Medela
sinala que existem alguns
pontos obscuros sobre a
rodagem do filme e que
seria bem entrevistar os
que ainda vivem em
Lobeira e que aparecem
nas imagens fílmicas.
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Existe inclusive a dúvida de se o próprio António
Romám, director do filme segundo a ficha técnica, foi
alguma vez a rodar as imagens. Esta dúvida teria que
ser despejada quanto antes.
Em terceiro lugar, e por último, a importante coincidência de que no ano 1940 se constituisse por um
grupo de amigos, e Romám entre eles, a
Produtora Associada de Cinematografia Espanhola, S.L. (PACE),
que, com um capital inicial de vinte e cinco mil
pts, decide rodar quatro
documentários dirigidos
polo ourensano. Os seus títulos iam ser Mérida, Al
borde del gran viaje, De la Alhambra al Albaicín e
El hombre y el carro.3 Conta-se para isso já com uma
importante infraestrutura e uma câmara profissional
de 35 mm., que vai manejar o excelente camarógrafo
Carlos Serrano de Osma, colaborador de Romám.

Carro de chedas ligadas ao cabeçalho
(Desenho de Fernando Galhano).

Mas deixemos que sobre este tema falem o director
Romám e o etnógrafo Lourenço: «Um dia, António
Romám veu a Lobeira e esteve connosco na casa. Eu
indiquei-lhe a minha ideia: fazer documentários sobre
o campo, documentários etnográficos e não essa
toma de vistas sem mais que costumavam ser os
documentários da época. A minha ideia era colher o
tema, quer fosse um instrumento de trabalho, quer
um labor, e fazer deles o protagonista do filme, contar a sua vida desde que nasce até que morre. Pus-lhe
o exemplo do carro e a ele pareceu-lhe muito bem»
(...) «Em Lobeira, antes da guerra, estivera também
Carlos Velo fazendo um filme documentário, assim
que a gente já tinha uma ideia do que era a cousa»
(...) Eu o único que fazia era que aquilo tivesse sentido comum».4 Palavras todas estas de Joaquim
Lourenço, bem significativas, que explicam o processo inicial do filme que estamos a comentar.

Carro de eixo móvel de Nazaré (Portugal).

Biografia do Carro
O primeiro título que se pensou para o documentário que se ia rodar foi o de «Biografia do Carro», um
título bem expressivo para dar aquela ideia de que
este aparelho é como um ser vivo, que mesmo
«canta», seguindo de forma cronológica a sua trajectória. Introduzindo na mesma história lineal os distintos labores do campo: malha do centeio ou trigo,
o trabalho do linho, nomeadamente a maçadura e fiadas, os carretos, os teares... sendo o carro o fio condutor, assim como a sua construção polos fragueiros,
depois de cortar os serranchins a árvore e a madeira
do carvalho.

Pola sua parte Romám comenta: «Fez-me muito efeito
a história que Joaquim Lourenço me contou, que na
Galiza o carro tinha uma vida muito similar à do
homem, porque nascia e vivia ao seu lado. Havia
peças que iam rompendo e então iam-se substituindo, mas quando o eixo, que era a alma do carro, se
rompia, já o carro ficava inservível, morria. Então o
camponês colhia o carro e o pendurava numa parede do estábulo e ali ficava, como enterrado.A vida do
carro ia em paralelo à do homem».5

Joaquim prestou toda a sua colaboração desde o primeiro momento. Deu um carvalho da sua propriedade
para construir o carro, que se pode ver no filme deitado polos serranchins. Falou com o sacerdote da paró-

3. Pepe Coira, António Román, director de cine, p. 42.
4. Da entrevista concedida por Joaquim Lourenço a Pepe Coira para o seu livro sobre António Romám.
5. De uma entrevista a António Romám.
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quia para que autorizasse junguir os carros no domingo e poder utilizar o dia de descanso polos vizinhos
que participavam na rodagem, verdadeiros actores
naturais não profissionais, que lhe dão às imagens fílmicas uma veracidade e espontaneidade insuperável. Ao
estilo dos mais importantes documentários semelhantes de outros países e cinematografias, dos mais destacados da história do cinema. Romám, Serrano de Osma
e Joaquim foram os desenhadores do guião do filme,
embora a participação do nosso etnógrafo é mais
importante e decisiva, com um manejo muito bom da
câmara por parte do camarógrafo que nos lembra em
todo momento os melhores camarógrafos e fotógrafos
do cinema russo dos anos vinte.

Terminada a rodagem, tal e como nos contam Pepe
Coira e o ribadaviense Emílio Garcia, professor de
Cinema da Faculdade de CC. da Informação da
Universidade Complutense, que consultaram os
arquivos do Ministério de Cultura, para seguir os passos do documentário que estamos a analisar, a trajectória do mesmo foi bastante peculiar e surpreendente. Segundo consta nos mencionados arquivos, a produtora P.A.C.E. solicita o permisso para a rodagem no
verão de 1940 e foi-lhe concedido o mesmo com data
de 31 de Julho desse ano. Do dez ao vinte de Agosto
parecem ser as datas durante as quais se rodaram as
imagens. Contudo no expediente do filme arquivado
no Ministério figura que a rodagem teve lugar entre
o 10 de Agosto de 1940 e
o 31 de Agosto de 1945
(sic), passando a censura
correspondente
com
data de 3 de Setembro de
1945. Chegando a receber um prémio do
Sindicato Nacional do
Espectáculo. Do filme
chegaram a circular até
seis cópias em 35 mm.A
quinta cópia foi solicitada o 4 de Outubro de
1948 por Balet y Blay,S.L.
(Gravada nos laboratórios barceloneses da
CISAE) e a sexta foi tiraCarros no curro, Terras de Bouro, Vilarinho da Furna (Portugal).
da o 25 de Janeiro de
Notar a falta de ferragens nas rodas.
1949 nos laboratórios
«Cinematiraje Riera». O
certo é que ao voltar a
Madrid António Romám,
antes de iniciar o seu
labor de director de longametragens –abandonando portanto o cinema documental– envioulhe a Joaquim Lourenço
o copião do filme e o
etnógrafo depositou-o
no Museu Arqueológico

Carro de Terras de Bouro,
Vilarinho da Furna
(Desenho de Fernando
Galhano).
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Provincial de Ourense. Quarenta anos
depois,no 1980,foi encontrado e recuperado polo cineasta ourensano Eloi
Lozano Coelho, naquela altura directivo do Cine Clube «Padre Feijoo» –em
cuja sala da Casa da Cultura foi visionado por primeira vez– e dono da produtora Praia Lenta Filmes. Com o apoio
do Museu do Povo Galego, do mencionado copião foram tiradas cópias em
35 e 16 mm., respeitando a montagem
original, mudando contudo a sonorização com música clássica –rejeitando a
música galega folclórica que tinha de
«alálas»– e aproveitando a voz própria
de Joaquim Lourenço que vai comentando desde o início todo o que se vai
vendo em imagens. Mudando também
o título de «El hombre y el carro» polo
galego de «O carro e o home». Com
este filme iniciou-se o que ia ser a
Filmoteca da Galiza, que por avatares
políticos típicos da nossa terra, durou
pouco tempo.Muito posteriormente o
MPG editou este filme em VHS para a
sua venda.6

L O R E N Z O
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O fragueiro fazendo o buraco para o eixo
da roda do carro, por J. Suárez (ano 1932).

Recolhemos a continuação o texto que vai narrando
com a sua própria voz o nosso etnógrafo, pois consideramos que é um excelente documento com um
profundo significado para a nossa cultura popular. Eis
o texto:
«Aqui temos a terra da Límia Baixa regada polo
rio do olvido, o nosso rio Límia, onde se vai seguir
a vida dum ajudante do nosso camponês, quase
que um familiar: o carro.
O carpinteiro especializado, o fragueiro, vai na
procura da árvore, da que vai sair o novo carro. O
carvalho é necessário que esteja bem medrado
para que responda aos trabalhos que se lhe vão
exigir. Entram em jogo o machado e o tronçador. E
a árvore cai.
De imediato, cortam-se as diversas partes perfeitamente classificadas e preparadas para o seu transporte. Os vizinhos com os seus carros acudem para
levar os troços da árvore à oficina do fragueiro
que dará começo ao seu trabalho. O traslado, que
é gratuito, recompesa-se com uma comida que é
quase uma festa para os vizinhos.

Roda de tres peças, do ano 400 da nossa era.
Foi encontrada na Renanaia e conserva-se
no museu de Bonn (Alemanha).

6. ISBN: 84-88508-09-3.Vídeo VHS, edição do Museu do Povo Galego, patrocinada pola Conselharia de Cultura
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Carro de Moimenta
da Beira (Portugal).

casa e começa o seu rodar e o seu
trabalho, a sua vida que será a que
o leva ao seu destino final, destino
de todos os aparelhos mas que no
caso do carro como verdadeiro
familiar do camponês tem umas
condições e um trato que não todas
as ferramentas rurais têm.
O carro pode levar de tudo: lenha,
batatas ou milho, outras vezes é esterco para o
campo ou o tojo que vem do monte para a corte.

Entretanto, na oficina vai cortando as tábuas e
começa o fragueiro o seu trabalho: explica-se com
detalhe o desenho e o equilíbrio que deve existir no
traçado de cada cheda, cadeia e o selhado com os
quais o carro toma corpo, no que um bom fragueiro nunca utiliza cravos senão só tornos de madeira com os quais une cada uma das peças. Depois
de construído passa a marcar e preparar a roda e
a colocar-lhe o aro.

A malha, festa e trabalho, tarefa comunitária, uma
das mais queridas polos camponeses. Cada homem
ajuda o seu vizinho a malhar o grão, o grão que
sai da messe que leva o carro. A comida, os cantos
e os contos, todos compitem para ver quem maneja melhor o malho e quem tira melhor grão.
O carro pode ser guiado por qualquer, até por uma
criança, pois as vacas têm a mansidão e a força de
tudo o que é grande. Uma criança pode conduzilas sem nenhum problema.

Terminado o carro, começa então a sua vida activa. Uma manhã o camponês coloca o jugo às vacas
situadas estas junto ao carro. Saem do curro da

Contudo, a nota mais característica
do nosso carro é que faz ele mesmo
o seu caminho. O monte não é para
ele obstáculo, não precisa caminhos. Com qualquer carga, o carro
circula polos montes, baixa costas
sem precisar um caminho.
O carro aligeira-se da sua carga: o
feno, a palha, a lenha guarda-se.
E entanto o homem trabalha com o
carro nas suas terras, as filhas, as

Carro com sebe,
de Sabugal,
Alfaiates (Portugal).
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Carro de Penamacor,
Freixo da Carlota (Portugal).

vizinhas trabalham também no
linho, tarefa dura mas querida,
como todos os labores do campo.
A velha fia e termina o trabalho
das moças que depois continuam no tear tecendo as teias
que hão de vestir os seus filhos e
o seu marido, seguindo sempre
o compasso da vida, o compasso
dos trabalhos do campo.
Romám e Serrano,
Director e montador

Mas o tempo passa e as tarefas começam a fazer
mossa no carro. Um dia o eixo debilitado rompe. O
fragueiro intenta arranjá-lo provisoriamente para
que ainda possa terminar o seu caminho.

Além da grande sabedoria etnográfica de Joaquim
Lourenço, nomeadamente no que se refere ao carro
de bois galego, tal como sinalamos ao começo do artigo, há que acrescentar, para o bom sucesso do filme,
a chegada ao campo fílmico de duas pessoas com
uma sensibilidade cinematográfica pouco comum.
Estamos a falar do director ourensano António
Romám (1911-1989) e do seu ajudante de direcção
naquela altura Carlos Serrano de Osma (Madrid
1916), que foi o que levou a cabo a montagem e a
sonorização do filme. Do primeiro há um estupendo
estudo do galego Pepe Coira. Do segundo outro de
Júlio P. Perucha. Seguiremos a ambos no presente
comentário. A formação fílmica inicial dos dous é
muito semelhante, assim como os seus gostos fílmicos dos diferentes trabalhos cinematográficos que
naquela época se iam exibindo nas pantalhas dos
cinemas. Depois da guerra, Romám acomodou-se ao
sistema franquista e Serrano de Osma permaneceu
fiel às suas ideias dedicando-se ao ensino do cinema
na Escola Oficial de Cinema que ele mesmo criara em
Madrid e que foi a base da que sairam depois directores como Saura, Patinho, Berlanga, Bardem, Borau, etc.

Com estes apanhos, o carro segue trabalhando até
morrer. Mas a sua morte não é como a de outras
ferramentas do campo. De feito conserva o sua
armação que pendurada da parede do curro e respeitada polo seu dono fica à espera de que o tempo
a vá desfazendo pouco a pouco até desaparecer.
E o carro seguirá rodando, dando ar à queixa da
terra submetida e o canto de esperança de um
amanhã talvez remoto, mas seguro... E segue
rodando, olhando o porvir.»
Roda encontrada em Catoira,
reconstituîda por D. Joaquim. É do século dezaoito.

Os anos da infância de Romám (conhecido em
Ourense como Tóni Romám) foram fundamentais no
seu despertar vocacional polo cinema. Na sua casa
havia câmaras fotográficas, um projector Pathé, uma
lanterna mágica e um visor estereoscópico. Desde
criança viveu num mundo de imagens. Já com três
anos viu um filme no Teatro Principal da rua da Paz
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Carreto colectivo de mato. Póvoa de Lanhoso (Portugal).

que o deixou impressionado para toda a vida. Desde
pequeno já fazia montagens de fotos, pequenos
guiões e mesmo organizava sessões com os amigos.
Paralelamente não deixava de acudir às sessões do
Principal, que foram para ele uma escola cinematográfica. Um bom dia o pai ofereceu-lhe uma câmara.
Ademais fez-se amigo do grande fotógrafo Augusto
Pacheco em cujo local se juntavam às vezes eles os
dous e também Carlos Velo, o cineasta de Cartelhe,
também excelente documentalista. Em muitas das
juntanças participou –curiosamente– também
Joaquim Lourenço que era amigo de Pacheco.
Romám era, além disso, um leitor ávido que posteriormente lhe adjudaria muito nas realizações cinematográficas. No curso 1929-30 marcha para Madrid
com dezoito anos, para estudar a carreira de
Farmácia. Mas o seu era a «Universidade de sombras»
como costumava chamar. As tertúlias, as revistas, os
cine clubes, as sessões de cinema... Apontava-se a
tudo o relacionado com o cinema. Os anos da segunda República conformaram definitivamente a sua
vocação cinematográfica que nunca mais abandonou. Quase toda a vida foi um cinéfilo empedernido.
Os filmes com os quais mais desfrutava eram os de
Pudovkin, Eisenstein,Vertov, Ivens, Flaherty, Murnau...
verdadeiros mestres do cinema de todos os tempos.
No ano 1930 o pai comprou-lhe uma câmara kodak
de 16 mm. Com ela realiza duas curtametragens
Sandra (1930) e Ensueño (1931), nas quais sintetiza
os diferentes contributos daqueles directores que
mais gostava e o seu gosto polo música e a acção.
Pronto adquire uma câmara profissional de 35 mm.

com a qual vai realizar um estupendo documentário
com o título de Canto de emigración (1935), da qual
se fala muito bem no jornal El Pueblo Gallego no ano
1932, nos começos da sua rodagem e na mesma revista Nós em 1933, quando estava a rodar em Ourense.
Em Fevereiro de 1935 estreou-se em Madrid no cine
clube do GECI, e no Cine Bellas Artes o 22 de Abril.
Foi muito bem acolhida polos que entendiam de
cinema, vendo nela a grande influência do cinema
russo de Dovjenko e Eisenstein, do expressionista
alemão de Murnau e do documentalista de Flaherty.
Com grande animação estreou-se no Teatro Losada de
Ourense o 25 de Maio de 1935.
Os jornais fazem-se eco do facto. O seu seguinte
filme, também documentário, está dedicado a Cuenca
com o nome de «Ciudad encantada», estreado en
Junho de 1936 no Palácio da Música de Madrid.Teve
também uma grande acolhida. Passa depois um curto
período de tempo em que dirige o grupo teatral «La
Barraca» substituindo a Lorca. E colabora com Cecílio
Paniagua, excelente fotógrafo e operador cinematográfico, com Romám e também com Carlos Velo. Os
três participam assim mesmo nas Missões
Pedagógicas da República. Mais tarde incorpora-se à
equipa de Romám um novo colaborador: Carlos
Serrano de Osma, como ajudante de direcção.A família de Romám, salvou-o depois da persecução política
iniciada o 18 de Julho, pois parece que figurava nas
listas de «vermelhos» que manejava a Falange ourensana, por ter colaborado com a República.A amizade
de seu pai com Calvo Sotelo parece que foi decisiva.
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Romám ia ser depois um dos directores mais importantes do regime franquista. Embora nunca perderam
os seus filmes o seu domínio total da linguagem cinematográfica. O único que mudaram foram os temas e
conteúdos na linha agora da ortodoxia política reinante.
Pola sua parte Carlos Serrano de Osma, ajudante de
Romám e montador do filme –a montagem é um
momento fundamental e um trabalho muito importante para a consecução de um bom filme– também
se forma cinematograficamente no período republicano e nas sessões cine-clubistas de Madrid. Chegou
a ser um excelente crítico e ensaista e sempre esteve
nas vanguardas do cinema. Por isso sempre se manteve –com habilidade isso sim– na oposição ao interior
do cinema franquista. Serrano de Osma é o exemplo
de director oposto ao regime, mantendo-se fiel tanto
na forma como no fundo e nos conteúdos ao cinema
da República e aos movimentos fílmicos de vanguarda: cinema russo, cinema expressionista alemão, neorealismo italiano, documentalismo flahertiano, etc.
Tudo o que transmitiu depois aos novos realizadores
desde a sua cadeira de realização cinematográfica da
escola de cinema. Por isso no filme O carro e o home
não só estão presentes as influências lógicas de
Romám e dos cineastas que amava, senão também a
sensibilidade na montagem das imagens de Serrano
de Osma, admirador também do cinema russo, do
cinema expressionista (era um admirador de Pabst,
ao que considerava um mestre excepcional), de
Murnau, e de Flaherty, cujo Homens de Arám gostava tanto a Serrano e Romám.

A malha, polo fotógrafo alaricano José Suárez
(ano 1932).

a vitalidade do seu eixo».7 As imagens vão evoluindo
de forma serena... sem deixar de mostrar o valor do
trabalho comunitário na aldeia, que algum dia houve
na Galiza. O planejamento do filme, o jogo com os
planos –primeiros e gerais– os movimentos de câmara, estão conseguidos de forma magistral. O espectador fica surpreendido vendo a poética das imagens

A velha fiandeira, por J. Suárez (ano 1932).

A Poética de umas Imagens
Romám dizia que Homens de Arám de Flaherty
–Serrano chamava-lhe «cinema verdadeiro»– era «a
grande epopeia da luta entre o homem e a Natureza».
A influência de Flaherty em O carro e o home é mais
que evidente. Mas também a de S.M.Eisenstein, a de
Dovjenko e especialmente a de Dziga Vertov com o
seu famoso filme Tres cantos sobre Lenin.
Tal como sinala Emilio Garcia: «Desde o ponto de
vista cinematográfico cabe sinalar o relato descritivo
que se deu à história com o fim pedagógico de amostrar os vínculos que se estabelecem entre o homem
e o carro, a casa e o campo, e como a vida pode ser
outra com a existência desse meio de transporte-trabalho e sentir a sua ausência quando o tempo rompe
7. Texto tirado da «web»: www.terra.es/personal2/j.lobeira/etnografia.htm. Escrito especialmente para esta página por Emílio Garcia Fernández.
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Carro de Ribeira de Pena, carregado com mato (Portugal).

história do cinema. Um modelo de documentário fílmico e etnográfico. O melhor sem dúvida que se tem
feito até agora na Galiza.

de Serrano e Romám. Tudo está equilibrado: os gestos, os momentos dos diferentes labores, as crianças,
as moças a maçar o linho, a velha fiando na roca, a
cena dos malhos seguindo um compasso e o grupo
de carros descendo polo monte, num plano tipicamente eisenstiniano. O jogo de luzes e sombras, as
contraluzes, estão também logradíssimas. É de salientar o bem que se recorta no horizonte o plano da
terra, o ceu e o sol. Sem esquecer os numerosos planos de detalhe que há no filme: os rostos dos actores
não profissionais, a criança com o seu carrinho, as
mãos, as maças, os malhos no ar, etc., que lhe dão
ritmo à história e nos lembram o melhor do cinema
mudo de todos os tempos, o russo, o de Murnau e o
de Falherty. Em conjunto o filme é um verdadeiro
poema comparável aos melhores documentários da

Pola sua parte, o verdadeiro recuperador do filme,
Eloi Lozano diz-nos: «Palpita em O carro e o home
um mundo que está entre nós, mas que agoniza.
Reconheceremos a ambientação sem perceber que o
que ali sucede em imagens possui o valor de arquivo
e com estupor afirmaremos que tudo foi assim até há
bem pouco».8
Romám, Serrano, Joaquim Lourenço e os vizinhos de
Lobeira, verdadeiros actores, em todos os sentidos,
conseguem ao final uma obra de arte, deixando para
a posteridade um documento vivo e autêntico sobre

8. Do pequeno artigo publicado na revista O Ensino nº 0, Novembro-Dezembro , 1980, p. 59. (Revista da ASPGP).
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o carro galego, que deu lugar
a tantos cantares e cantigas,
menos, segundo o nosso
etnógrafo, das que realmente
merecia pola sua importância na vida dos galegos do
rural, que tão bem recolheu
Joaquim Lourenço. Vêm-nos
à memória algumas, que
vamos transcrever como
homenagem aos autores e
actores do filme a ao nosso
entranhável etnógrafo.
«Neste lugar de Facôs
não entra carro ferrado
senão o traz o Manoel
com o burrinho polo rabo»
(Lobeira)
Carro com pipas de vinho, de Vizela (Portugal).

«Arde-lhe o carro,
que eu bem lho vim;
arde-lhe o carro
aos de Verim».
«Para cunhas pau de tojo;
para estadulhos, carvalho,
e para as moças bonitas
o cabeçalho do carro» (Cantar de toda a Galiza)

«Arde-lhe o eixo, arde-lhe o carro»

Ourense, Março de 2004
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Francisco Calo Lourido

eño dito en moitas conferencias e escrito en
diferentes traballos que o mundo do mar,
tanto desde o punto de vista antropolóxico
como histórico, non foi tido en consideración polos
nosos estudosos. Semella non ser esto unha anómala peculiaridade de Galicia, pois estou en condicións de asegurar que outro tanto ten sucedido a
nivel español, téndose considerado pioneiros os
meus propios traballos a partires dos mediados dos
anos setenta.1 Con respecto á historia, aínda hoxe
resulta incomprensible a enorme diferencia de
esforzo que se ten dedicado ó mundo rural labrego

en comparación coa penuria de traballos sobre a
pesca. En canto á etnografía, a única explicación
que lle atopo ó desinterese é a realidade de que
tódolos grandes etnógrafos, encabezados por D.
Xaquín, eran homes procedentes do interior, ós que
o mar lles resultaba totalmente alleo.A todo investigador de campo lle atrae máis, a priori, investigar
sobre o descoñecido, sobre o “chocante”; pero, as
máis das veces, por razóns, nas que o factor económico non é o menos importante, remata traballando
sobre o que ten máis a man.2 D. Xaquín non será
unha excepción e, se publica moi cedo un primeiro

T

1. Cando Galván fai unha recopilación crítica dos traballos antropolóxicos sobre o mar galego, principia considerando os meus tres primeiros traballos como pioneiros desde a perspectiva etnográfica, histórica e antropolóxica, respectivamente, engadindo que “tralo traballo deste autor non houbo
continuidade...” (GALVÁN, 1989: 19). A outro autor, da escola de Galván, cun estilo francamente endogámico universitario e científicamente parcial,
semella que lle costa traballo recoñecer que o meu libro de 1974 (Cfr. Nota 2) foi o primeiro que sobre antropoloxía mariñeira se fixo en España (PASCUAL, s/d: 25, nota 55). Mesmo podería eu engadir -sen restar nada á calidade que poida ter o que el cita (pero nunca incorpora á bibliografía...)
como segundo traballo, cronoloxicamente falando- que resulta difícil consideralo, en senso estricto, un estudio sobre antropoloxía mariñeira, por tratar
sobre os pescadores de auga doce do lago da Albufera de Valencia (Cfr. SANMARTIN, 1979: 95 ss.).
2. No meu primeiro libro sobre o tema, elaborado como tese de licenciatura, que defendín en 1974 e que foi publicado con total fidelidade catro anos
despois, facía notar xa a ausencia de traballos “no sólo en Galicia, sino en España entera” e unhas liñas máis adiante engadía: “Si un científico pre-
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traballo sobre o noso mar, debeuse, como logo se
verá, a unha feliz casualidade.

mariña, embarcacións, artes de pesca, industria transformadora e mesmo receitas de escabeche (PAZ
GRAELLS, 1870).

Traballos sobre etnografía mariñeira
galega e portuguesa anteriores
a D. Xaquín

Un traballo rematado en 1884 ocúpase do estado das
pesqueiras galegas desde o punto de vista sociolóxico, precisando para a análise recorrer ás descrición
etnográficas e antropolóxicas, co que nos ofrece
unha boa visión dos mariñeiros, avanzado xa o século XIX (DÍAZ DE RÁBAGO, 1885).

Sen entrar en pequenas notas e publicacións, as máis
das veces de non doada consulta, citarei unicamente,
por orde cronolóxico, os estudos que, pola súa entidade, é posible que foran coñecidos polo noso autor.
Se traio aquí tamén os de Portugal é polas intensas
relacións que el, o mesmo que os restantes compañeiros do Seminario de Estudos Galegos, mantivo, ó
longo de toda a vida, cos colegas de alén Miño.3

Casto Sampedro, empregando toda a documentación
do Gremio de Mareantes de Pontevedra, fai un longo,
detallado e diacrónico estudo histórico e etnográfico
da pesca, centrado sobre todo na Confraría do Corpo
Santo, que dictaba ordenanzas para tres rías, desde Os
Tranqueiros de Aguiño ata As Estelas de Baiona (SAMPEDRO, 1904).

Entre os varios traballos de Cornide, éditos uns, conservados en manuscrito outros, cómpre salientar
para o caso aquel no que se preocupa polas pesqueiras de sardiña, coa finalidade de poñer atrancos ós
fomentadores cataláns, que había poucos anos se
introduciran en Galicia (Cfr. CORNIDE, 1774).4

Benigno Rodríguez publica varios libros de grandísimo interese para o que nos ocupa. Se o que fixo
sobre a vida social dos pescadores é un moi bo
ensaio antropolóxico, económico e social do mundo
do mar,5 son realmente impresionantes os dous diccionarios de artes de pesca, o primeiro sobre as costas do norte e noroeste, e o segundo, de menor
importancia para nós, para toda a Península e
Canarias (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, 1911 e 1923).
Un moi interesante libro, non dedicado especificamente á pesca, pero con atinadas incursións nela,
sobre todo nos seus aspectos económicos e etnográficos, é o de GARCÍA RAMOS (1912).

Un grande interese, non só para Galicia senón para
toda a costa española, tivo a monumental obra de
Sáñez Reguart, pescador afeccionado desde neno,
amante do mar e das súas xentes e Inspector Xeral de
Matrícula, quen nos deixou un detalladísimo diccionario enciclopédico das artes de pesca. Moitas das entradas completan a descrición con curiosidades etnográficas e con documentación referente á súa utilización.
Todas elas están iluminadas por un debuxante que o
acompañou na súa viaxe e que posuía aquela pericia
propia dos ilustradores-gravadores do século XVIII,
herdeiros da ilustración da Enciclopedia Francesa e,
neste caso concreto, do clásico da pesca Duhamel du
Monceau, tamén colaborador da Enciclopedia e ben
coñecido por Sáñez (SÁÑEZ REGUART, 1791-1795).

Os anteriores son practicamente os únicos traballos
cos que D. Xaquín podería contar para elaborar os
seus propios estudos. Certamente, existen algúns
pequenos artigos que, directa ou indirectamente, fan
referencia á pesca, pero que, pola súa entidade,
pouco lle aportarían, no caso, moi improbable, de
que os tivera chegado a coñecer.

Un estudo que pretende coñecer a viabilidade para o
cultivo da ostra nas costas de Galicia e norte de
España (Departamento Marítimo de Ferrol) remata
sendo tamén un excelente traballo sobre bioloxía

En Portugal, o panorama non era moi diferente do de
aquí. Velaí as obras que o noso autor podería ter
manexado.

tende estudiar lo ‘bárbaro’ encuentra una serie de matices de todo tipo que no son familiares a su propia cultura y que, por consiguiente, atraen su
curiosidad y hacia los que apunta sus miras, pensando en entregar todo eso a su propio mundo como lo ‘chocante’. Corre, no obstante, un grave riesgo: no llegar a calar en el profundo significado de muchas de estas manifestaciones” (CALO, 1978: 9-10).
3. No caso de D. Xaquín Lorenzo, é ben coñecida a magnífica relación que mantivo con Santos Junior. A propósito desto, lembro que, con motivo do
Colóquio “Santos Graça” de Etnografia Marítima, na Póvoa de Varzim, a organización do mesmo me colocou a carón de Santos Junior, na mesa presidencial, durante a sesión de clausura (24/10/1982). El non tiña a encomenda de falar e, mentres o faciamos os demais, púxose a escribir unha tarxeta ó seu amigo “Xocas”. Ofrecinme a levarlla eu en man, oferta que declinou, argumentando que lle faltaba un dato que tiña que completar logo na
súa morada, alá en Ermesinde.
4. Fixen unha edición e estudio facsimilar deste traballo que foi publicada polo Consello da Cultura Galega en 1997.
5. Este traballo de RODRÍGUEZ SANTAMARÍA (1916) considerei que debería de ser reeditado tanto pola súa actualidade como por axudarnos a entender a idiosincrasia do home de mar. A nova edición, á que lle fixen unha longa introducción, corre a cargo do Consello da Cultura Galega.
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Debuxo de Siro para Galicia-Antropoloxía, Hércules Edicións.

Unha enorme cantidade de datos históricos, etnográficos e mesmo culinarios aparece na extensa obra de
LOBO (1812a, 1812b). Polas mesmas datas, están a
realizar uns completísimos inquéritos sobre pescas
ALMEIDA e ROQUETE (1890) e SILVA (1891). O primeiro é un percorrido, lugar a lugar, contabilizando
pescadores, artes, almacéns de salga, montantes económicos das pescas, etc. O segundo ten un contido e
unha exposición que podemos considerar plenamente etnográficos e, amais, vai ilustrado cunha profusión
de fantásticos debuxos de especies mariñas, barcos e
artes de pesca que en nada teñen que envexar ós que
veño de citar enriba.6

D. Xaquín, frecuentador da
sabedoría e da amizade daquel
egrexio trío ourensá formado
por Otero Pedrayo, López
Cuevillas e Risco, agora xa
mozo universitario en Santiago,
entra a formar parte do
Seminario de Estudos Galegos.

En 1932, aparece unha fermosísima monografía sobre
a vida, costumes, traballos, morte, etc., acompañados
de debuxos e ilustrativas fotografías, dos pescadores
da Póvoa de Varzim. Trátase dun traballo (GRAÇA,
1932) que me deixou engaiolado cando o coñecín e
que me fixo sentir estima por ese home, con medios

económicos, que tan ben soubo entender a dura vida
do pescador poveiro. Sen amor por la xente obxecto
de estudo, non sae un libro así. O seu autor aparece
fotografado en GONÇALVES (1984: 62-63), no ano
1935, xunto a Fritz Krüger, daquela viaxeiro por
terras galegas e portuguesas, aplicando e ensinando o

6. Con motivo dunha exposición sobre as pescas en Portugal que, para o “Centro Regional de Artes Tradicionais” do Porto, fixemos a Dr. Teresa Soeiro,
universidade do Porto, e máis eu, pretendemos reeditar esta grande obra, desistindo ó coñecer que andaba no mesmo unha prestixiosa editorial do
país. Resultado daquela exposición é o libro SOEIRO e CALO (1999).
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método Wörter und Sachen (“Palabras e
Cousas”). Fago notar esto, por ser coñecida a
relación de D. Xaquín co xefe da escola de
Hamburgo, do que se declara discípulo, alá
polos anos 1940 e 1950 e ó que envía traballos propios e alleos. Gracias a esta relación,
publicará dous artigos no Seminario de
Linguas e Cultura Románicas de Hamburgo
(Cfr. ROS, 2003: 37).
¿Coñecía D. Xaquín algún dos traballos que
veño de citar?
É moi difícil a resposta, posto que nos seus,
poucos, traballos sobre etnografía mariñeira,
non cita bibliografía ningunha, e na introducción á “Etnografía” di que a elaboración de
certos apartados, por estar “totalmente virxes” de traballos anteriores, “non deixou de
presentar certas dificultades que se refrexan
no lixeiramente que son tratados.
Dun xeito especial teñen estas características
os apartados referentes ós oficios e á vida do
mar, xa que foi moi cativa a axuda que nos
prestaron os poucos estudos que se teñen
feito en col destas materias, polo menos no
senso etnográfico” (LORENZO, 1962: 8). Por
non citalos, non sei a que estudos se refire;
pero dá a impresión de que descoñece a existencia dos máis dos traballos que veño de
comentar, xa que con eles sobre a mesa lle
sería moito máis doado confeccionar, cando
menos, os apartados de mar da “Etnografía”. Ó
ler esta, resulta difícil non ver nela a influencia ou axuda dos “Diccionarios” de Benigno
Rodríguez, mesmo incluso nalgúns dos debuxos, independentemente de se tratar D.
Xaquín dun magnífico debuxante, coñecedor
da técnica xa desde neno, baixo o maxisterio
de seu pai.Toda a súa obra aparece ilustrada
cos seus debuxos e coas súas fotografías,
dous campos nos que acadou un moi alto
nivel, non tendo nada que envexar os seus
debuxos etnográficos ós dos seus contemporáneos de dentro e de fóra da Península.

Limiar da Sección de Etnografía na Historia de Galiza,
T. II, Akal Editor”.

En 1962, aparece a grande obra
de conxunto: a Etnografía que,
encargada por Otero Pedrayo,

Citarei só un exemplo onde semella estar
clara a influencia de Benigno Rodríguez.
Falando do xeito, di este:“Primitivamente este
arte se componía de veinte a veinticinco piezas de 24 metros de largo cada una por cuatro de alto... Hoy se compone el jeito de unas
cinco piezas nada más, que tienen 70 metros

elabora, como tomo II, para a
magna, malia morrer nos inicios,
Historia de Galicia.
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No apartado das casas, sen dúbida estivo influenciado
pola Xeografía de Carré Aldao, de quen utiliza o debuxo
que ilustra a “casa do remo”.

de largo cada una por 18 de alto y
malla de dos a dos y medio centímetros de lado del cuadrado...”
(RODRÍGUEZ, 1923: 494). Na
“Etnografía” de D. Xaquín, lemos:
“O xeito consiste nunha serie de
pezas, denantes vinte ou vintecinco, hoxe cinco, de setenta metros
de longo cada unha por dazaoito
de outo; cada peza está formada
por unha rede de algodón con
malla de 2 ou 2,50 cms.” (LORENZO, 1962: 335).A coincidencia das
medidas é sospeitosa de máis,
pois é ben sabido que, dependendo dos portos e mesmo dos propios armadores, sempre hai
variantes máis ou menos notables; pero sobre todo, o feito de
que os dous fagan notar que
denantes empregaban de 20 a 25
pezas por casea fai máis evidente
a relación. Benigno Rodríguez recolleu estes datos
antes de 1911, data do seu primeiro diccionario; o traballo de D. Xaquín é medio século posterior, ¿onde
quedaba xa a idea das caseas de 20 ou 25 pezas? É
curioso tamén que o noso autor non cite aquí a palabra casea, que tería que escoitar incontables veces, se
realmente preguntara sobre esto ós mariñeiros.
Benigno Rodríguez tampouco a cita. Os debuxos que
ilustran os aparellos do xeito, o mesmo que moitos
outros, son sen dúbida orixinais, pero certamente inspirados nos do citado autor.7 Podería engadir moitos
outros paralelismos, pero non veñen a conto, xa que
o único que pretendo neste apartado é tentar ver que
bibliografía sobre o mar coñecería D. Xaquín. O que,
na mesma obra, escribe sobre o cerco real, desaparecido o derradeiro cando el contaba dous anos, indica
que coñecía o citado traballo de Casto Sampedro e
moi posiblemente, mesmo por relación persoal iniciada nos tempos do Seminario de Estudos Galegos,
o Arquivo de FILGUEIRA (1946).

É moi probable que non soubera de ningún outro
libro dos arriba mencionados. Pero debo engadir que
os traballos de D. Xaquín sobre o mundo mariñeiro
abranguen moitos máis apartados que o dos aparellos
e sobre eles si que, practicamente, nada había publicado antes del.

Unhas notas previas sobre a metodoloxía empregada por D. Xaquín
Anque a metodoloxía seguida por D. Xaquín nos
seus traballos etnográficos é sobradamente coñecida, por ser tratada en variadas publicacións de
doado acceso,8 non está de máis dar aquí unhas breves pinceladas para comprender o seu xeito de se
aproximar ó feito etnográfico. Realmente, a súa
maneira de traballar era moi semellante á do resto
dos investigadores da época, tanto peninsulares
como europeos. Partíase da premisa constatable de

7. Sería moita coincidencia que non houbera relación entre os debuxos do aparello do cerco de Benigno Rodríguez e os da traíña de D. Xaquín. Por
outra banda, todos sabemos da dificultade, para unha persoa allea ós oficios do mar, que entraña a percepción real da verdadeira forma dun aparello. O que chega a un porto, o único que ve son moreas, máis ou menos grandes, de panos de rede con trallas, cortizadas e chumbadas. Imaxinar a
forma resulta complicado. E podo asegurar que nunha arte como é a parella, aínda toda ela extendida, algo certamente inusual, pois as averías repáranselle por panos e as atadoras (neste caso máis ben son homes) non precisan estendela. Benigno Rodríguez ten ben debuxados os dous tipos (Vigo
e Coruña), e D. Xaquín vainos mostrar o mesmo.
8. Nos últimos días veñen de aparecer dous libros sobre D. Xaquín da autoría de GONZÁLEZ PÉREZ (2004) E GONZÁLEZ REBOREDO (2004), ámbolos dous amigos e grandes etnógrafos.
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O apartado da conservación
da pesca resulta modélico,
non só pola correcta
interpretación, senón tamén
pola minuciosidade e
vocabulario que introduce na
comunidade científica. A
técnica de salga, ben
ilustrada con fotografías e
debuxos, é dunha grande
claridade e mesmo introduce
variantes na técnica, como as
que observou nos almacéns
do Porto do Son.

Debuxos de Xaquín Lorenzo

que o “saber do pobo” estaba a desaparecer, debendo
o folclore recollelo canto antes para preservalo; e
para eso, o mellor era a elaboración de cuestionarios,
do tipo dos do Ateneo de Madrid ou dos da
Sociedade El Folklore Gallego, presidida por Dona
Emilia Pardo Bazán.Vimos de amentar o que elaborou
D. Xaquín sobre embarcacións. Para el, como para os
demais etnógrafos da súa xeración, os galegos somos
o que somos –un producto de supervivencias moi
antigas– gracias a existencia indubidable dun espírito
que recorre todo, dunha alma colectiva do pobo,
daquelo que o romanticismo alemán dera en chamar
Volksgeist. O mesmo para os alemáns que para os
nosos devanceiros, os mantedores dese espírito
colectivo son os artesáns, os labregos e os mariñeiros

e neles é onde se manifesta o ser definitorio do galego, a verdadeira esencia de Galicia. Estando convencidos desto, como de feito estaban, sentían a obriga de
recoller tódalas manifestacións dese Volksgeist que
corría o risco de desaparecer polos cambios tecnolóxicos. Sen dúbida, neste esforzo por preservar a alma
de Galicia, D. Xaquín xogou un papel fundamental e,
empreguemos nós esta terminoloxía ou fagamos uso
doutra, do que non hai dúbida e de que os nosos
coñecementos de Galicia serían moi inferiores sen os
seus desvelos e esforzos.
En Viena aparece unha escola, a chamada Escola
Histórico-Cultural, que estará moi relacionada co
anterior e que terá un grande predicamento en toda
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Debuxos de Xaquín Lorenzo

a Europa occidental. Defende ela a posibilidade de
chegar a descubrir os vieiros polos que se foron espallando os complexos culturais, co que o estudo da
cultura material pasou a ser un auxiliar da historia.

Galicia e norte de Portugal algúns deles, como Ebeling
ou Schneider, encabezados polo propio mestre, xefe
da escola, Fritz Krüger (a quen citei ó facer referencia
á fotografía de 1935 con Santos Graça). Evidentemente, D. Xaquín non era lingüista, pero, o mesmo que
os demais membros do Seminario de Estudos Galegos,
entrará en contacto con estes investigadores e achegarase ó método.Tal vez foi por esto, polo que a preocupación polo léxico o acompañou sempre.

Poñamos un terceiro e último ingrediente. Sen saír do
mundo xermánico, agora concretamente en
Hamburgo, aparece, na segunda década do século
pasado, unha escola coñecida como Wörter und
Sachen (“Palabras e cousas”) que propuña estudar os
obxectos xunto coas palabras que os designaban. En
realidade, tratábase (e trátase, pois aínda ten seguidores) dunha metodoloxía esencialmente lingüística e os
membros da escola espalláronse por Europa, pretendendo estudar toda a Romania. Deste xeito, chegan a

É sabido de todos que hoxe son outras as metodoloxías que están en vigor entre os antropólogos.
Actualmente dáselle máis importancia á complexidade dos procesos dos fenómenos de cultura que a
estes en si mesmos. Os homes do Seminario de
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ron dous espléndidos traballos sobre a miña vila e
concello (GONZÁLEZ, 1933; LORENZO, 1934) e, moi
probablemente, resultado desta estadía sexa tamén o
“Notas para un cuestionario... Embarcacións”
(LORENZO, 1933).
Naquel ano de 1933, había na Comboa, pois así se
chama o interior do porto na miña vila, unha grande
variedade de embarcacións: lanchas xeiteiras, traineiras, galeóns, racús e botes (derivados das lanchas,
que, á súa vez, procedían das xa desaparecidas volanteiras) que estaban xa a desprazar ás dornas. O Porto
do Son foi o límite máis setentrional do espallamento da dorna; pero, contra o tantas veces dito na literatura romántica sobre ela, nos difíciles mares entre
Corrubedo e Fisterra, veleaba mellor a xeiteira e o
seu descendente o bote ou, como lle chamaban máis
ó norte, a buceta. Os ollos de D. Xaquín pousaron
precisamente na dorna e, moi concretamente, na
Josefa, 172 do folio de Riveira. E enfrontouse a ela,
disposto a “cousificala” coa mesma técnica coa que
xa andaba a facer co carro ou con calquera outro
vehículo ou trebello do mundo agrícola. Todo era
novo para el, polo que o traballo de documentación
foi realmente laborioso, non só por ter recollido un
léxico completísimo, senón por transmitírnolo case
exento de erros de transcrición ou interpretación.
Optou por manter o “seseo” e corrixir a “gheada”.
Acompañou o texto dunhas ilustracións que demostran a súa facilidade para o debuxo etnográfico e,
tanto pola abundancia de léxico como pola claridade das ilustracións, este cativo traballo converteuse
en cita obrigada para tódolos traballos posteriores
sobre as dornas.10

O mar nos traballos de D. Xaquín
Este home, nado en Ourense e criado nas terras interiores de Galicia, con longas estadías en Lobeira,
onde seu pai, rendeiro e avogado sen necesidade de
exercer, tiña facenda, vai ter o seu primeiro contacto
investigador co mundo dos pescadores de maneira
casual. Recalco o de investigador, pois é sabido que
súa nai procedía de Vigo e, de feito, un dos seus últimos traballos é un cativo opúsculo dedicado ó
entroido entre os pescadores daquela vila. Outros
colegas se encargarán, neste mesmo tomo, de glosar
a súa vida e traballos científicos noutros moi diferentes eidos, incluída a arqueoloxía. Cinguireime eu,
exclusivamente ó mar, pero resulta que D. Xaquín, frecuentador da sabedoría e da amizade daquel egrexio
trío ourensá formado por Otero Pedrayo, López
Cuevillas e Risco, agora xa mozo universitario en
Santiago, entra a formar parte do Seminario de
Estudos Galegos.
Estaba daquela encargado das clases de Arqueoloxía
na Universidade o pontevedrés Sebastián González
García-Paz e, no ano 1933, paradas unhas obras clandestinas no Castro de Baroña (Porto do Son), irá este
realizar alí os primeiros traballos con método científico. D. Xaquín, a quen todos coñecían como Xocas,
irá tamén para participar nas escavacións; pero,
malia os seus bos traballos no eido da arqueoloxía, o
que certamente o atraeu sempre foi a etnografía. Por
esto non resulta estraño que, en chegando ó Son,
quedara engaiolado por aquel porto, por aquel
mundo insólito de embarcacións, redes, mulleres
con cestas de peixe e mariñeiros enriba dos barcos,
tomando o sol e latricando no Baluarte ou bebendo
e botando a partida nas tabernas. Decidiu que mellor
que traballar en Baroña (deso encargábase Sebastián
González) sería aproveitar os días facendo algo absolutamente inédito.9 E así, daquel verán de 1933 saí-

Pero non quedou o asunto nunha mera descrición
etnográfica, senón que incardinou a dorna na vida
cotiá dos mariñeiros, na súa economía e nas súas relacións sociais. O feito de non acertar en tódolos seus
xuízos, non invalida a extraordinaria calidade deste
traballo pioneiro, onde procurou un enfoque antropolóxico global, empregando como fío conductor
unha embarcación. Non se contenta coa súa fina e
exhaustiva descrición, senón que se preocupa polo
seu custo, os tripulantes que traballan nela, os aparellos que leva, os peixes que se capturan, o que duran
as mareas, as comidas a bordo, a roupa de augas, os
utensilios auxiliares... e os naufraxios. El, home do
mundo rural labrego, interpreta moi atinadamente a

9. Non era a primeira vez que tal cousa facía, pois xa, cando o mesmo Sebastián González escavara o Castro de Borneiro (que publicaría no mesmo
artigo que o de Baroña), D. Xaquín, que tamén o acompañaba, dedicouse a facer unha monografía etnográfica sobre a parroquia de Borneiro (LORENZO, 1932 e ID, 1942).
10. Unha ampliación sobre este traballo pódese ver en CALO (2004a) nun traballo feito por encargo do Concello do Porto do Son, que se quixo sumar
así ó ano dedicado ó mestre que nos honrou hai agora 70 anos.
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O apartado dos veleiros e, sobre
todo, o das redeiras ten unha
minuciosa descrición dos trebellos
empregados, das técnicas e dos
resultados, indicativos das boas
paroladas que D. Xaquín debeu
de botar con aquelas mulleres
que traballaban ó ventimperio
nos peiraos.

Debuxo de Xoaquín Lorenzo

razón da diferencia entre un campesiño e un mariñeiro, cando di:“A incertidume da súa vida, sempre por
riba das augas treidoras dá a istes homes un esprito
xeneroso e un amplio concepto da vida e das súas
pasións”. E, para amosar o lirismo que, en ocasións,
envolvía os seus traballos, o que demostra que, para
el, o estudio da cultura material era a procura do ser
galego, do Volksgeist, que se vai forxando tamén a traveso dos obxectos, vexamos esta mostra:
“Semellantes aos croios que o mar axota ás praias,
istes homes perderon ao contacto co mar as aristas
que se sinalan ferintes en moitos aspectos da vida
campesiña.11

1969),12 así como unha nota sobre o entroido dos
pescadores do Berbés, en Vigo, satirizando a certos
labregos que baixaban á vila para limpar os pozos
negros e levar o seu contido como esterco (LORENZO, 1982).
En 1962, aparece a grande obra de conxunto: a
Etnografía que, encargado por Otero Pedrayo, elabora, como tomo II, para a magna, malia morrer nos
inicios, Historia de Galicia. Os grandes libros son bos
para o público, pero tamén para o autor, xa que
necesariamente, como foi o caso, este ten que se
poñer ó día e completar unha serie de lagoas. Como
dixo nunha ocasión Alonso del Real, a mellor maneira de saber algo dun tema e escribir un libro sobre
el. Podo resumir o que este tomo significa, dicindo
que nel está toda Galicia. D. Xaquín buscaba a esencia, o ser da Terra e nesta obra plasmouna toda, con
enorme erudición, unha grande beleza e un amor
absoluto. Remito ás palabras que lle dedicou D.
Ramón no prólogo xeral da obra: “Xaquín Lorenzo
Fernández, arqueólogo e etnógrafo de severa metódica e colleitas cadaneiras”. Breve frase, como a ocasión requiría, pero que retrata á perfección o seu
xeito de traballar.

Moi posiblemente, como dixen antes, naceu no Porto
do Son, neste ano de 1933, a idea de facer un cuestionario sobre embarcacións. Non me deteño máis nel,
xa que, como o seu nome indica, é só un relatorio de
preguntas (115) que alguén debería facer polos portos de mar; pero que eu saiba, nunca tal se fixo, malia
ser este un dos apartados máis virxes da nosa etnografía, como diría Risco.Antes de pasar ó seu grande
libro etnográfico, citarei tan só un pequeniño traballo
sobre cantigas, exvotos, romances, etc. do mundo
mariñeiro en zonas e capelas do interior (LORENZO,

11. Dediquei á forma de ser e á Weltanschauung, á cosmovisión dos mariñeiros, moitos traballos, remitindo agora a CALO (1996) e ID. (
12. O Consello da Cultura Galega está a piques de sacar unha reedición con debuxos de Conde Corbal e limiar da miña autoría.
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Xa deixei dito que D. Xaquín, nos seus traballos sobre
o mundo do mar, evitou a bibliografía. É mágoa que,
neste grande tomo, tamén obviou ós autores que lle
serviron para os restantes apartados, polo que seguimos sen poder certificar a quen coñecía e a quen
seguía,máis alá do que xa comentei no seu lugar ou do
que sexamos quen de deducir. Do que non hai dúbida
é de que el non era precisamente un home de exclusiva formación libresca, antes ben móstrase partidario
do traballo de campo, algo que percibimos en toda a
súa actividade investigadora, xa fora recorrendo igrexas prerrománicas, escavando castros ou ordenando a
cultura material galega. Non é o meu interese agora
ocuparme máis que do que de mar aparece no libro; e
debo recoñecer que non é pouco, anque no prólogo
dixera que a Galiza que estuda “é case enteiramente
agrícola e gandeira”, apreciación que corrixe cando na
páxina 334 afirma que moita xente vive do mar. Polo
ordenamento que fixo dos temas e que –como el
mesmo dixo– podería ser outro, o mundo do mar aparece espallado por diferentes partes do libro.Velaí, coa
páxina inicial entre parénteses,os máis ou menos grandes apartados que afectan ó meu tema:A casa mariñeira (52), a conservación da pesca (437), carpinteiros de
ribeira (486), redeiras (572), veleiros (579), peixeiras
(589), cordas (656), a caldeirada (694), barcas (718 e
735) e, deixando para a fin, pola súa entidade e extensión, os productos do mar (334) e, se queremos asimilalos, os productos de río (415).
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da con fotografías e debuxos, é dunha grande claridade e mesmo introduce variantes na técnica, como as
que observou nos almacéns do Porto do Son.
Os presupostos da Escola Histórico-Cultural maniféstanse nos inicios da parte dedicada ós carpinteiros
de ribeira, rastrexando as súas orixes nos poucos
datos bibliográficos daquela existentes; e a procura
das manifestacións do Volksgeist, da alma colectiva,
que perdura e se manifesta nas obras dos artesáns,
labregos e mariñeiros, vémola, cando di que os constructores de barcas de río, vivindo como hai moitos
séculos, seguen a facer embarcacións “tan arcaizantes
que nos amostran hoxe unha vivinte estampa da
nosa prehistoria”.
O apartado dos veleiros e, sobre todo, o das redeiras
ten unha minuciosa descrición dos trebellos empregados, das técnicas e dos resultados, indicativos das
boas paroladas que D. Xaquín debeu de botar con
aquelas mulleres que traballaban ó ventimperio nos
peiraos. A mesma minucia expositiva empregou ó
falar da elaboración do cordame. O apartado dedicado ós barcos de pasaxe é un dos máis frouxos en
contidos, contrastando co inmediatamente anterior,
dedicado a unha das súas paixóns: o carro. As fotografías coas que ilustra as embarcacións indican que
non lle sería difícil estenderse en detalles e podo
pensar que, rematando xusto aí o longuísimo libro,
moi probablemente non dispuxera de páxinas para
se estender máis.

Agás o apartado dos productos do mar, título baixo o
que estuda os diferentes aparellos que se empregan
nas nosas costas, os tipos de casas da zona de
Pontevedra e algún outro pequeno detalle, tódolos
demais podemos consideralos verdadeiras primicias
na nosa literatura etnográfica.

Non esqueceu dar a coñecer a preparación culinaria de diferentes peixes e concretamente a caldeirada. Outra volta, vemos que se informou con
grande pulcritude, pero, como en outras ocasións,
a súa carencia de vivencias no mundo do mar
lévao a empregar algunha palabra de xeito non
correcto, así como a dicir frases deste tipo:“xibias,
chocos e calamares, que somentes se diferencian
antre si polo tamaño e, por il, na calidade, xa que
en xeral o peixe é tanto millor canto máis pequeno é” (páx. 697). É evidente que os mariñeiros
galegos o que matan son luras (Loligo vulgaris,
Lamarck) e chopos ou chocos (Sepia officinalis,
Linnaeus) que son cousa moi diferente. Por outra
banda, non se pode dicir que o peixe pequeno é
mellor, pois depende da clase de peixe, pero onde
estea un bo robalo ou unha panzuda non teñen
nada que facer unha chasca ou un corobelo. E nin
así se podería xeneralizar, pois depende da preparación que se lle queira facer. D. Xaquín seguiu
aquí o tópico da sardiña pequeniña ou o das pescadiñas co rabo na boca.

No apartado das casas, sen dúbida estivo influenciado pola Xeografía de Carré Aldao, de quen utiliza o
debuxo que ilustra a “casa do remo”, así como polo
citado traballo de Filgueira, que debeu de servirlle de
base para falar das casas de pescadores de
Pontevedra.A fotografía 67 da Etnografía está tomada, tempo despois, desde o mesmo lugar que a da
Lám. IX de Filgueira. Soubo ver perfectamente a distribución interior das casas, así como o feito de teren,
sempre que for posible, unha hortiña na parte posterior.Todos os que publicamos despois somos debedores desta primeira aproximación de D. Xaquín.
O apartado da conservación da pesca resulta modélico, non só pola correcta interpretación, senón tamén
pola minuciosidade e vocabulario que introduce na
comunidade científica.A técnica de salga, ben ilustra134
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Debuxo de Xaquín Lorenzo
O grande apartado relacionado co mundo mariñeiro é o que,
baixo o título de productos do mar, agocha todo o campo
dos aparellos. Pero non se conforma con describir a súa
forma, senón que nos vai falando da súa feitura e das súas
partes, con abondosos chamadoiros.

xávegas, das parellas, das rapetas, das volantas, dos
palangres, dos tramallos, das liñas, das nasas..., nunha
palabra, de case tódalas artes de pesca do seu tempo.
E mesmo dedicou bastante espacio ó cerco real,
cando este non é un traballo estrictamente histórico;
pero, e aquí vemos novamente a influencia de Casto
Sampedro, non se puido resistir (a Escola HistóricoCultural de Viena está presente) a tocar un aparello,
desaparecido a primeiros de século e que fora a grande fonte de riqueza das rías, sobre todo no século
XVI, cando Pontevedra, gracias a el, era a cidade máis
populosa de Galicia (Cfr. CALO, 2004a).

O grande apartado relacionado co mundo mariñeiro
é o que, baixo o título de productos do mar, agocha
todo o campo dos aparellos. Pero non se conforma
con describir a súa forma, senón que nos vai falando
da súa feitura e das súas partes, con abondosos chamadoiros. Pero non quere quedar na epiderme, no
obxecto morto, senón que pon os diversos aparellos
na man dos homes que viven con eles e deles e ilústranos coas xornadas de pesca, que aproveita para
descubrir nas encalmadas ou nas suradas o tipo de
roupa de augas que empregaban os mariñeiros. Bota
en terra os aparellos e lévaos a encascar e logo a
secar ós tendedeiros; ensínanos as voces de mando
dos patróns, como se el tivera andado no mar; descríbenos os boureis; fálanos dos xeitos, das traíñas, das

Por me criar eu no mar, no seo dunha familia pescadora, coñecín e aprendín a usar case tódalas artes
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desde cativo; pero aproveito esta ocasión para
recoñecer que non tiña idea de como funcionaban
as boniteiras do norte e que o aprendín na claridade dos debuxos e explicacións que obran nas páxinas 389 ss. ¿Quen me ía dicir a min que un home
de Ourense me ensinaría cousas de mar? Pois esto
fíxoo D. Xaquín, ese home que honrou a miña vila,
introducíndoa nos ambientes cultos co seu temperán traballo sobre a dorna e a quen tiven a enorme
sorte de tratar ó longo de moitos anos, primeiro no
Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” e
despois, e sobre todo, no Museo do Pobo Galego,
que el presidiu mentres viviu e que vén sendo unha
plasmación material deste grande libro que estou a
comentar.
A contribución de D. Xaquín á etnografía mariñeira
significou un fito transcendental para esta disciplina,
sendo aínda máis a ter en conta pola dificultade que,
durante moitos anos, houbo para achegarse a este
mundo, ó estar esgotados e resultar case imposible o
acceso ós poucos libros anteriores a el.
A Moureira, Entroido 2004
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ENREDOS
TRADICIONAIS (II)
O Tiraforte e a Fronda.
Dous enredos “bélicos”
Tomás Vega Pato
Debuxos realizados polo autor

etomamos o tema dos enredos, que iniciaramos no número 1 de Raigame con outras dúas
pezas:: a rinxela e a parafusa, por consideralo
axeitado ó feito que motiva esta colaboración: o Día
das Letras Galegas 2004, xa que entre os traballos que
tiñamos pensado levar a cabo con D. Xaquín Lorenzo,
persoeiro a quen se lle dedica este ano, figuraba unha
revisión dos Enredos e os Xoguetes.(1) Ademais da revisión pretendíase establecer o concepto estricto das
palabras enredo e enredar. Convén polo tanto establecer un significado preciso que diferencie enredo de
xoguete, e enredar de xogar en xeral.

nenos. Enredo é algo que vai máis aló. Dícese que un
neno está enredando cando está “endeñando”(2),
facendo algo manual que pode ser aprendido ou froito da súa propia iniciativa, e o mesmo pode ser un
artiluxio para xogar que calquera outra manifestación nacida do seu inxenio ou da aplicación do coñecemento de principios básicos adquiridos mediante
a observación do comportamento da natureza, cando
non das actividades cotiáns das persoas mayores. Un
neno enreda cando fai un pequeño encoro aproveitando as augas torrenciais. Enreda cando artella un
muiño de gravedade, de aspas, nunha pequena
“cachoeira”. Enreda cando xoga a botar foguetes,
facendo elevarse á mitade dun xunco, que se desliza
entre os dedos, impulsado polo desgarramento da

R

O termo xoguete parece referirse a aqueles artiluxios
manufacturados e comercializados para xoga-los

(1) Os outros traballos previstos referíanse: un a aspectos concretos do Entroido; o outro ó estudio pormenorizado de certos detalles constructivos na
arquitectura popular. Este último era o seu máis arelado obxectivo nos seus derradeiros anos. Desgraciadamente finou poucos meses despois da nosa
primeira xuntanza para definir criterios e distribuí-lo traballo.
(2) Como contribución ó enrequecemento do vocabulario empregamos verbas locais –entre “comiñas” no texto– ás veces decoñecidas fóra da comarca, e outras de emprego infrecuente noutros lugares.
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outra mitade que permanece suxeita. Enreda pisando
na neve recente propiciando que a mesma se “apelique” ás súas “galochas” ó xeito dunhas zancas. E
enreda cando fai os seus propios xoguetes.
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Como o fin que nos propomos sempre nos nosos traballos sobre enredos, ou en calquera outro aspecto
da cultura material, é o de que, unha vez perdido o
costume do seu uso e desaparecido o artiluxio de
que se trate, poida ser recreado. Imos describir
ambos enredos en detalle, tanto no que se refire á súa
confección, coma ó seu funcionamento e uso, auxiliándonos de debuxos e planos.

Por conseguinte, enredo ven a ser un artiluxio a
modo de xoguete feito polo neno, que lle serve para
divertirse, e sobre todo para xogar con él. Podemos
por tanto establecer que enredar é po-los medios
para facer enredos e outros artiluxos ou inxenios
infantís. Enredar é, tamén, xogar con ditos artiluxios
e inxenios, pero enredar non é adecuado para definir
ó xogo dos nenos en xeral. Na comarca Navea- Bibei,
donde situamos estos dous enredos que imos tratar,
ó feito de xogar os nenos a xogos de acción ou divertemento –couchipé, marro, nesta casa hai lume,
atas etc.– chámaselle ir á tuna ou tunar. D. Xaquín
Lorenzo definía este mesmo feito como brinquedo
ou brincar, acepción propia de Lobeira, que tamén
recollemos na nosa comarca, pero na que o uso é
máis limitado, superado por ir á tuna.

Sobre a intencionalidade no xeito de estructurar os
nosos traballos, remitimos ó lector ás páxinas 75 e 76
do número 1 de Raigame , maiormente no que se refire á descrición por extenso das pezas e o seu manexo, tamén ó establecemento de paralelismos que nos
afasten dun posible etnocentrismo, xa que xogos e
enredos que tivemos como autóctonos, foron muy
comúns alén das nosas fronteiras.

O TIRAFORTE
Este enredo foi definido por D. Xaquín Lorenzo
–quen o denomina tiratacos– como “máis inofensivo”(4), en comparación co arco e coas frechas de
madeira. Non obstante o tiraforte pode causar lesións
importantes, de maior ou menor grao dependendo
da parte do corpo donde impacte o proxectil. En calquera caso o impacto próximo, poñamos que a uns
dous metros, provoca sempre hematoma.
Describamos este enredo.

Por enredo debemos entender, ademais, calquera dos
diferentes aparellos que servan para o entretemento
do neno, por sinxelos que sexan, indo dende aqueles
máis simples e inocuos, case sen necesidade de
manufacturación, coma son as palletas da cana verde
do centeo, ata aqueloutros que precisan de grande
habilidade, e entre os que existen algúns cal uso
entraña notorio perigo, pois o neno, a medida que se
acerca á adolescencia, vaise facendo máis temerario
na maneira de enredar. Unha boa proba do que dicimos témola no uso do carburo humedecido, empregado para propulsar os botes de folla de lata, despois
de porlle lume no burato feito aposta no recipiente.
Tamén a elaboración de pistolas feitas con vainas de
proxectís de fusil, con pinzas da roupa ó xeito dun
percutor vertical, que disparan de verdade ó cargalas
con pólvora e porlle unha cabeza dun misto debaixo
do percutor.(3) Tamén os arcos feitos coas baleas metálicas dos parauguas, capaces de atravesar pequenos
animales. Isto, pola súa natureza, semella non ser algo
tradicional, pero dentro deste concepto non faltan
enredos tanto ou máis perigosos que os citados. Imos
a ocuparnos concretamente de dous, que usamos na
nosa infancia en Manzaneda, aínda que tamén se atopan noutros lugares, tanto en Galicia como alén da
nosa comunidade. Estos enredos son: o tiraforte e a
fronda.

Consiste nun tubo, por definilo dalgún xeito fácilmente entendible, obtido duna ponla de sabugueiro.
Para conqueri-los resultados idóneos de velocidade, e
polo tanto de forza de impacto do proxectil, a ponla
elexida deberá ser anexa, xa que os rebentos de pé,
ou as ponlas novas teñen demasiado oco para alberga-la miola, polo que a reducida sección da coroa de
madeira resultante, maila pouca compacidade da
mesma, propiciará que o tubo así conseguido rachase con facilidade.
Baleirado da “miola”o cacho de ponla escollido, para
o que nos valeremos dun guizo de diámetro semellante ó oco que a alberga, procederemos a face-la
baqueta –émbolo– que a modo de xiringa servirá
para introduci-las bólas, ou proxectís –dúas– e para
comprimir o aire que as propulsará.A baqueta deberá ser de madeira dura, compacta, e de freba moi

(3) A pólvora, polo común, substraíaselle ós maiores que se dedicaban á caza, e cos que moitas veces se colaboraba na recarga de cartuchos nas noites do inverno. Outras veces desfacendo os foguetes que mercabamos nas feiras. No primeiro caso tamén nos quedabamos con algún perdigón de
chumbo; a falta destos cargábamos con areas ou con sal. Os cascos, ou vainas, non eran difíciles de conseguir, traídos da mili polos mozos.
(4) Lorenzo Fernández, X. Enredos. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomo XIV, cuaderno 3º, pp. 268-293, (Madrid) 1958.
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longa, tamén de ponla vella. Deberá asi mesmo estar
ben confeccionada no que o seu sentido rectilíneo se
refire. Tamén o seu diámetro ten que ser constante,
para evitar que quebre ó face-lo empuxe, e non presentará puntos nos que a resistencia sexa discontinua. Por contra, o diámetro da baqueta non ten porque ser estrictamente axustado ó oco do tubo, primeiro, por que no orificio deixado pola miola pode
haber variacións de sección, aínda que mínimas,
motivadas polo crecemento da ponla; segundo,
por que a estanqueidade precisa vén dada polo
axuste das bólas. Sen embargo tampouco
deberá presentar unha folgura excesiva,
xa que o empuxe podería non ser
normal á sección do tubo, o cal
implicaría risco de rotura.
Feita a descrición do tiraforte
recorremos, como xa adiantaramos, á representación gráfica deste enredo.

Fig. 1 PEZAS DO TIRAFORTE
Tubo, baqueta e bólas ou proxectís
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Aínda que os debuxos, coas correspondentes notas ó pé, non precisan de maior
explicación, cómpre aclarar algúns extremos.As bólas que, como se indica, son de
estopa sen “tascos” –millor serían as de
liño– haberanse de mastigar ata lograr a
compacidade idónea, ó tempo que se
impregnan de saliva. Esta, a maiores de
actuar como aglutunante, facilita a cuestión reolóxica ó actuar como lubrificante.
A compresión require moita forza. Para
conseguila o neno, dependendo da súa
idade, terá necesidade en moitos casos de
apoia-la baqueta no peito, asindo o tubo
coas dúas mans. Por este motivo, cando se
vexa obrigado a este recurso, haberá de
practicar moito ó fin de acada-la puntería
necesaria para atinarlle os obxectos.
O emprego da bóla posterior é imprescindible ó fin de conseguir a estanqueidade
que propiciará a compresión, que, como
xa deixamos dito, non pode ser lograda
coa baqueta ó non ser, no senso estricto,
un émbolo, actuando como tal só a efectos
de empuxe. Facemos esta aclaración por
que algúns autores citan o uso duna soa
bóla.

Fig. 6 MANEIRA CORRECTA DE EMPREGO
Nos casos nos que a presión resulte moi dura haberá
que recorrer a apoia-la baqueta no peito.
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cia, tanto polo custo oneroso dos mesmos, como pola
menor estabilidade dimensional dos mesmos. A continuación, sen máis explicacións no relativo a descrición, recorremos, como no caso anterior, á elocuencia dos debuxos.

A fronda máis ca un enredo é unha arma. De feito na
antigüidade utilizábase como artiluxio bélico. Pero o
certo é que na nosa infancia empregabámola en
torno ós dez anos de idade, e mesmo antes.Tanto os
nosos pais coma os mestres, non miraban con bos
ollos o uso de tal aparello, polo que era preciso practicar con él on de non puidésemos ser vistos.
O autor francés Jacques Stella recolle xa este aparello como enredo infantil, la fronde, advertindo do
perigo que entraña. No seu libro «Les jeux et plaisirs
de l´enfance» publicado en Paris no ano 1657. Dicía
sobre a fronda:

Armados estes rapaces
con aparellos iguais
ós que hai pouco teñen zumbado,
a esta fronda fatal,
coma xogo insubstancial
ó fin vemos con agrado.(5)

Fig. 7 A “FRONDE”
Gravado sobre a fronda a partir dun deseño de J. Stella,
realizado pola súa sobriña e alumna Claudine
Bouzanet. Servímonos deste gravado, pola súa expresividade e dinamismo, para transmitir de forma gráfica o
xeito de emprega-la fronda.

Vén a conto citar a este autor por que na obra mencionada recolle moitos enredos tradiciomais en
Francia, comúns ós que temos inventariados, tanto
na nosa comarca coma noutras da provincia e
mesmo no resto de España. Entre os mesmos, con
outras denominacións como é lóxico, atópanse: o
peón, a rinxela, a parafusa , a galicha ou pitela, os
bolos, a porca, etc., ademais de numerosos xogos
de acción..

Como podemos observar nas ilustracións, unha das
barazas leva un lazo no extremo co fin de pasar por
él o dedo medio, para que, así, ó soltar unha das baraza co fin de que á vez se libere o proxectil, facilitando que saia despedido, quede a baraza suxeita á man,
contribuíndo a que o coiro que o “acubilla” se
extenda e non dificulte a saída, nin míngüe a velocidade por rozamento.
Para acadar a inercia necesaria a efectos de impulso,
faise xira-la fronda nun movemento que xere unha
circunferencia con centro entre os dedos índice, pulgar e medio. A baraza destinada a ser liberada, está
aprisionada entre o pulgar e o índice, a cal fin dispón
dun nó no extremo. Lembremos que a outra está anelada ó dedo medio, que impide que se desprenda ó
soltar a anterior.

A fronda é un artiluxio de concepción simple.
Baséase no aproveitamento da forza xerada pola aceleración e a inercia, procedentes dun movemento circular rotatorio, as cales imprimen unha gran velocidade o obxecto, ou proxectil, liberado.
Os materiais necesarios para a súa construcción compóñense dun anaco de coiro de becerro, e de dúas
barazas ou bramantes de boa calidade e moi resistentes, a máis de dimensionalmente estables, pola forte
tracción á que son sometidos no intre de deter o
movemento xiratorio. Ás veces empregábanse amallós no canto das barazas, pero con menor frecuen-

A aliñación do movemento de xiro deberá ser perpendicular ó obxectivo. Aínda que semelle difícil a
puntería, coa necesaria práctica é moi precisa, ata o
punto de atinarlle a obxectos moi pequenos.

(5) É posible que estes versos alusivos á fronda –fronde en francés– conteñan, ó ser contemporáneos, unha referencia encuberta á sedición contra
Mazarino e Ana de Austria (1648 – 1652) á cal se lle aplicóu o nome de “Fronde”.
Fíxose a traducción para o galego partindo doutra en castelán, de Victoria de Argimón, na edición da obra realizada por “LOS JÓVENES BIBLIÓFILOS.
José J. de Olañeta, Editor. Palma de Mallorca, 1990.

144

~

D I A

D A S

L E T R A S

G A L E G A S

X A Q U Í N

Finalmente engadiremos que máis tarde chamóuselle
tamén fronda ó máis moderno enredo, aínda hoxe en
uso, composto por dúas tiras de goma elástica, atadas
cada unha nun dos orificios dun anaco de coiro
semellante o descrito anteriormente. Os otros extremos fíxanse, respectivamente, nos dous brazos dunha
forquita de madeira ou de arame groso. Trátase do
coñecido tirabólas.

Fig. 8 REPRESENTACIÓN DA FRONDA
A lonxitude total, plegada, é duns 35 cm.
Dependendo da idade do neno.
O coiro é dunha peza
de aproximadamente 4,5x11 cm.

VOCABULARIO
acubillar. Albergar. Acoller
apelicar. Adherir
cachoeira. Cachón. Pequena fervenza. Polo común
nas ”caldeiras” de rego
caldeira. Canle. Levada
endeñar. Facer uteis manuais. Artellar. Enredar
galochas. Calzado de coiro con sola de madeira,
xeralmente de padrairo
tasco. Tegumento duro da planta do liño.
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