
go”. Ao mesmo tempo co-
labora coa Comisión de 
Monumentos de Ourense.  

 Achégase ó gale-
guismo, e é nome-
ado secretario ter-
ceiro da Irmandade 
Nazonalista Gale-
ga, partido no que 
coincide con Otero 
Pedrayo, Risco e 
Cuevillas. 

 C o l a b o r a 
activamente nas 
escavacións arque-
olóxicas que dirixe 
Cuevillas en Troña. 

 En abril de 
1931, cando se 
proclama a Segun-
da República, asi-
na o manifesto do 
Partido Nazonalista 
Republicano Gale-
go, con Risco, Ote-
ro, Cuevillas... gru-
po que se integrará 
poucos meses des-
pois no Partido Ga-
leguista, no que mi-

litará ata a Guerra Civil. 

 O 1 de agosto de 
1936 é mobilizado na 
Guerra Civil, e vese obri-
gado a participar do lado 
que lle tocou (o bando 
“nacional”). Once días 
despois é ferido grave-
mente en Villablino, feri-
das que lle deixarían se-

oaquín Lo-
renzo Fer-
nández na-
ceu en Ou-

rense o 23 de xuño 
de 1907, fillo de Xo-
sé Lorenzo Álvarez e 
de Xoaquina Fernán-
dez, no número 30 
da rúa da Paz, xusto 
en fronte da casa 
onde naceran Vicen-
te Risco e Ramón 
Otero Pedrayo.  

 O seu pai 
era avogado que 
non exerceu como 
tal, porque tiña ren-
das e propiedades 
nas terras da familia. 

 Cando con-
taba cinco anos, per-
deu as primeiras fa-
lanxes dos dedos 
anular e corazón da 
man dereita. 

 Entre 1917 e 
1925, Xoaquín estu-
dia o bacharelato no 
Instituto do “Xardín 
do Posío”, onde tivo como 
profesor a Ramón Otero 
Pedrayo. 

 No ano 1923, nas 
súas vacacións de verán 
en Lobeira, terra dos seus 
avós paternos, fai unha 
maqueta dun carro e reco-
lle os nomes das súas di-
ferentes partes. 

 Con 17 anos mo-
rre seu pai , e a súa nai 
tense que trasladar á Ar-
xentina para solucionar 

problemas coas propieda-
des familiares. Xoaquín 
queda coa avoa paterna, 
e mais cos seus tíos.  

 En 1926 matricú-
lase na carreira de Filoso-
fía e Letras en Santiago e 
ingresa no Seminario de 
Estudios Galegos cun tra-
ballo sobre “O carro gale-
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«O saber popular desaparece. 
Isto pasa en Galicia e no 
mundo enteiro. É unha 
consecuencia das novas 
formas de vida; hoxe xa non 
se fan cantigas novas porque 
desaparecen as ocasións de 
facelas; xa non hai fiadeiros, 
as mallas son mecanizadas e 
distintas (...) Hoxe a xente ve 
a televisión, oe a radio nun 
café, nun bar calquera, e isto 
cambiou á xente. A literatura 
popular desapareceu, fica 
como un feito histórico ao 
cambiar a forma de vida. 
Sobre todo, o influxo da 
televisión é nefasto, eu 
coido...”. 

(1981) 



cuelas para toda a vida. 

 En 1939 é 
nomeado profesor 

encargado do cur-
so de Xeografía 
e Historia no 
Instituto do Po-
sío. No ano    
1941 incorpóra-
se ao colexio 
Cardeal Cisne-
ros como profe-
sor onde impar-

tirá clases ata a 
súa xubilación en 

1981. 

 Nos anos co-
renta inicia a colabora-

ción co Museo Arqueolóxi-
co Provincial de Ourense. Participa nas escavacións de 
diversos castros, Cameixa, San Cibrán das Las, no po-
boado mineiro de Barbantes e na vila romana de Abe-
lenda das Penas. 

 En 1951 ingresa na Real Academia Galega no 
posto de Noriega Varela e cun discurso sobre a casa 
galega. 

 Nos anos sesenta escava o castro de Cabanca 
(Castrelo de Miño), e fai a primeira escavación de Cas-
tromao (Celanova), con García Alén. 

 Na década dos setenta prosegue os seus labo-
res etnográficos e arqueolóxicos.  

 En 1973 publica o seu Cancioneiro popular da 
Limia Baixa onde recolle 2.586 cantigas da zona. 

 Formou parte da portuguesa Sociedade de An-
tropología e Etnología, patrón do Museo del Pueblo Es-
pañol de Madrid, correspondente da Associação dos 
Arqueólogos Portugueses e da Real Academia da His-

 

A SÚA OBRA 

toria, cofundador do Museo do Pobo Galego que presi-
diu dende a súa inauguración no ano 1977 ata a súa 
morte. 

 Numerosas distincións fóronlle concedidas en 
vida. Pódense destacar a Encomenda de Alfonso X o 
Sabio polo seu traballo docente, ou o Premio "Otero Pe-
drayo". Foi tamén elixido Presidente do grupo "Marcelo 
Macías" de colaboradores do Museo e o Arquivo provin-
ciais de Ourense, Conselleiro do novo Seminario de Es-
tudios Galegos, Presidente de Honra do Padroado do 
Pedrón de Ouro e Corista de Honor da Coral de Ruada. 
A Deputación de Ourense nomeouno en 1983 fillo predi-
lecto da provincia. Tamén se lle outorgaron, entre ou-
tros, o Premio "Trasalba", e en 1984 a Xunta de Galicia 
concedeulle a Medalla Castelao. 

 Un dos últimos actos públicos foi a homenaxe 
que se lle rendeu no Colexio Público de Bande o 23 de 
febreiro de 1989, onde pronunciou a súa derradeira 

charla diante do alumnado deste centro, que desde 
aquela leva o seu nome Xoaquín Lorenzo Fernández. 

 O 18 de xullo de 1989 morre na súa casa de 
Facos en Lobeira. Trasladado a Ourense foi velado no 
Salón de Plenos da Deputación e despois soterrado no 
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Xoaquín Lorenzo Fernández 

Xoaquín 
 e súa nai 

Xoaquín Lorenzo e Otero Pedrayo cos nenos/as do        
colexio Cardeal Cisneros 

onsiderado mestre da etnografía ga-
lega, principiou en 1950 un estudio de 
campo intitulado Etnografía. Cultura 
material (1962) que constituíu o se-

gundo volume da Historia de Galiza, edición dirixida 
por Otero Pedrayo. 

 Durante a súa vida o etnógrafo realizou un 
importante traballo de catalogación e escavación de 
restos castrexos: castros de Cameixa, Cabanca, de 
Terra de Lobeira e de Castromao; neste último tra-
ballou con Ferro Couselo ate 1980, ano en que pro-
seguiu en solitario as exploracións. 

 O galeguista ourensán editou máis dun cen-
to de artigos sobre etnografía, arqueoloxía e historia 
en diversas publicacións: Revista Nós, Boletín da 
Real Academia Galega, Cadernos de Estudios Gale-



grafía, Xeoloxía, Fauna e flora, 
Cultura Espiritual, Cultura Material 
(Xoaquín Lorenzo) e Prehistoria. 

 Xoaquín Lorenzo aborda 
en 739 páxinas, todo aquilo que os 
etnógrafos definen como Cultura 
Material: desde a estructura e for-
mas da casa galega ata a descri-
ción minuciosa dos oficios e teci-
dos artesanais, pasando pola terra 
e os cultivos e aparellos agrarios, 
as formas do traxe e a mantenza, 
ou o camiño e o carrexo, cos xei-
tos de vida a eles vencellados. 

 Todo o que conforma a 
nosa cultura tradicional foi tra-
tado por Xoaquín, regularmen-
te acompañado polos debuxos 
respectivos. 

 O autor retrata coa 
máxima elegancia os tipos de 
muros que separan as leiras, 
as formas dos xugos dos ca-
rros, as bisagras, picaportes, 
as arcas de madeira, aparellos 
de pesca, o arado de pao...  

 Xoaquín trata de amosar 
que estas formas de vida veñen 
da noite dos tempos e respon-
den a un sentir galego que se foi 
transmitindo dende a arredada 
etapa castrexa. 

 Xoaquín dedícalle tem-
po ás festas populares: o Ma-
gosto, o Entroido, os Maios, as 
tradicións pagás son reflectidos 
nos seus escritos. 

 Toda a vida cotiá que xa 

 Historia de Galiza 
que dirixiu Otero Pe-
drayo en 1962 é 
unha das grandes 

obras da nosa historia cultural. 

 Naceu nos anos en que a 
Galicia de alén mar, os emigrados e 
exiliados, asumían a capitalidade 
política e simbólica do país, aquí 
seguía habendo dificultades para 
publicar en galego e a censura facía 
estragos en moitos volumes. 

 Nos tres tomos publicados, 
dous en 1962 e un terceiro en 1973, 
fálase con precisión da nosa Xeo-
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XOAQUÍN LORENZO ETNÓGRAFO 

naquel momento estaba a desapare-
cer nun país en transformación que, 
como di o propio autor, xa nos nosos 
días non é como denantes era, e que 
dentro de pouco será totalmente dife-
rente.   

 A Etnografía e o estudio da 
cultura popular foi o centro de todas 
as preocupacións de Xoaquín, mais 
non foi a única das inquedanzas. 
Con ela compartiron espacio a lingua 
e literaturas galegas, a historia e a 
arqueoloxía, a prehistoria e a arte e a 
defensa do patrimonio galego.     

Xoaquín Lorenzo Fernández 

gos, Boletín Auriense e outras de fóra de Galiza; alén 
disto, deu á luz varias monografías: Cantigueiro popu-
lar da Limia Baixa (1973), A casa (1982), O Mar e os 

Ríos (1982), A terra, A Nosa Señora do Viso (1983), 
Os oficios (1983) e Refraneiro Galego (1983), Enre-
dos e O carro no folclore de Galicia. 

Debuxos de tipos de 
colmeas feitas con 

cortiza e madeira, tipos 
de nasas, estructura dun 
muiño de aceite e raños 

para o polbo. 

O arado coas diferentes partes: 1, rabiza. 2, tamón. 3, chavella.   
4, teeiro. 5, seita. 6, rostro. 7, amexelo. 8, abeacas. 9. rella 

Ferramentas dos zapateiros 
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compromiso con Galicia e coa 
súa cultura foi unha das cons-
tantes da biografía de don Xoa-
quín Lorenzo. O galeguismo era 

para el o horizonte vital que daba sentido a 
toda a súa obra e aos esforzos levados a ca-

bo ao longo dos anos. 

 Pouco despois de ingresar no Semi-
nario de Estudos Galegos, estaba vencellado 
ao movemento político galeguista. Primeiro 

militou na Irmandade Nacionalista Galega. 

 Alí estaba todo o núcleo ourensán 
que deu pulo á Xeración Nós: Risco, Pedra-
yo, Cuevillas, Noguerol, Losada Diéguez, 

Blanco Torres... 

 Xoaquín figura tamén como fundador 
do Partido Nacionalista Republicano de Ou-

rense, presidido por Otero Pedrayo. 

 Este grupo loitaba por unha 
“República federal española” e unha forte 
“autonomía do estado galego, baixo a sobe-
ranía do Estado español” e reclamaba a coo-

ficialidade do galego co castelán. 

 En decembro de 1931 fúndase o par-
tido Galeguista, Xoaquín milita nel ata o es-

toupido da Guerra Civil. 

Nos días da guerra civil, sería expedientado, 
como os outros galeguistas pola súa mili-

tancia nos anos republicanos. 

 Xa na época democrática Xoaquín 
asina en repetidas ocasións diversos cha-
mamentos vencellados ao que se chamou o 
“galeguismo histórico”, é dicir, o daqueles 
intelectuais que eran mozos antes da guerra 
e que seguiran no galeguismo cultural dos 

anos 50. 

 O galeguismo, dixo en moitas outras 
ocasións, debía loitar pola renovación da 
economía galega, atendendo á xente do 
campo e fomentando industrias derivadas 

da natureza. 

 O Estatuto de Autonomía debía de 
ser a canle que permitise transformar en po-
sitivo a realidade da economía e da socieda-

de galega 


