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TERRA
A  TERRA
Lobeira…
 A “lobeyra”, “loveyra” e “lovera” no artúrico e sempre fantas-
magórico foral outorgado por Afonso IX (VIII?) en 1228…
A “Villa Luparia” nos vellos mapas da “España Sagrada” do pa-
dre Flórez…
 A “Real Villa de Lobera” nas sucesivas confirmacións do devan-
dito foral,  ata ben entrada a chamada idade moderna…
O “Bastión de Lobera”, fortaleza militar nas escaramuzas contra 
o reino de Portugal, cuxos veciños, “genízaros indómitos y mon-
taraces”,  na hiperbólica opinión de Pedro González de Ulloa,  
defenderon as súas regalías e seculares dereitos sen que nin 
“catalanes ni vizcaínos” puidesen tan sequera os igualar no súa 
orgullosa teima en defender os dereitos forais…
A estatística “Lobera” de Madoz, de arruinados camiños e fríos 
ventos do norte, proclive “a los dolores de costado”…
A “Junta de Lobera”,  que  en marzo de 1809 congregou centos 
e centos de homes que non se resignaron a vivir baixo a ad-
ministración napoleónica, tornándose Lobeira capital de facto 
do  Reyno de Galicia, apenas unha semana despois da caída da 
Coruña…
A morada da indoeuropea deusa-moura-fidalga-señora-domna-
raíña Lupa, sacrificada ritualmente despois dunha revolta da 
veciñanza, despois de habitar de modo omnipresente (talvez al-
gún día saibamos a causa) todos aqueles lugares en que unha 
carta foral outorga carácter de homes libres aos seus fregueses…
Terra de lobos?  É claro que si. Non en van don Álvaro Cunqueiro 
a calificaba de “hirsuta”, estrañado de que tal montuoso país 
tivese producido tan melosa cantiga como “quen me dera en 

Lobeira”. Mais no proceloso mar das etimoloxías,  cunha nave-
gación que tantas sorpresas depara, non falta quen vencelle o 
étimo de Lobeira co de Laboreiro: Ambos dous denunciarían un 
ancestral significado, a ‘terra dos lebreis’ {animal que simbo-
liza o guerreiro “celta”}. Non en van a serra do Laboreiro, que 
une Galiza e Portugal, e máis a serra de Motas e Viso, son ex-
traordinarimente pródigas en tumbas neolíticas.  As etimoloxías 
de Queguas, no Laboreiro entrimeño (‘Kanikwas’) e Penagache 
(‘Pinna  Kattuli’) , xa na divisoria entre as bacías do Miño, o 
Deva e o Limia, non serían diacronicamente  alleas ao carácter 
sacro e tumular do país.
Lobeira, terra neolítica, indoeuropea, galaico-“celta”, galaico-
romana, suevo-galaica, baixolimiá, arraiana, ‘minhota’ e  ‘tras-
montana’, situada no SW do país, no principio do mundo; terra 
onde nos seus desolados planaltos se chega a sospeitar, a al-
biscar o mar portugués. País onde no inverno zoa sen piedade 
o temporal do Xurés, onde no verán o calcinante sol envolve 
persoas e paisaxes nunha embrionaria calma.
Terras de Lobeira, por fin, onde Xurxo Lorenzo encetou a súa 
amniótica, malograda e mítica viaxe ao principio do mundo, ao 
principio de si.



HOME
O HOME
Jorge Edmundo Lorenzo Fernández nace en Ourense o 11 de fe-
breiro de 1910, sendo o máis pequeno dos dous fillos do avogado 
ourensán de ascendencia randinesa e lobeirá, don José Lorenzo 
Álvarez e da viguesa dona Joaquina Fernández Barcia.  A familia, 
exemplo arquetípico da pequena burguesía rentista, reside na 
rúa da Paz, antiga rúa dos Zapateiros, no mesmo predio onde 
no seu día viviran don Ramón Otero Pedrayo e don Vicente Risco.
O seu primeiro contacto co ateniense mundo cultural ourensán 
data de 1918. Xoaquín e Xurxo, da man do seu pai, don José, 
asisten ás chamadas tertulias-ateneo de don Vicente Risco, no 
domicilio deste na praza do Ferro.
Bacharel no instituto de Ourense (1920-28).
Publica “Un casamento en Lobeira”.
Pasaxe fugaz pola universidade de Compostela, sen chegar a 
acabar o primeiro curso na facultade de Ciencias, onde se tiña 
matriculado.
É admitido como socio no Seminario de Estudos Galegos.
Publica “Blasós de Ourense. I”  (con X. M. Amor) e “Foro de 
Lobeira”
Enceta estudos de arquitectura, en Madrid;  logo muda de pare-
cer, matriculándose en Filosofía e Letras. Destaca, sobre todo, en 
paleografía e numismática. Traslada o expediente para Compos-
tela,  onde permanece xunto de Xoaquín, ata 1933.
Publica “A cristianización do Castro de Monterrei”, “Blasós de 
Ourense. II”, “O Xogo de San Xulián”, “Miscelánea: Contra la 
pestilencia”.
Ambos os irmáns ordenan trasladar, en 1933, os seus respectivos 
expedientes académicos para a universidade de Zaragoza, por 
causa do terrible clima antigaleguista que se respiraba neses 

días (galeguismo do que xa na altura se tiñan tornado senlleiros, 
emblemáticos e singulares representantes).
Publica “A data de consagración da eirexa de Lugo”; “O Crismón 
na escritura da Galicia”, “Tres estazóns de arte rupestre na Serra 
de Leboreiro”(con Luciano Fariña), “Catálogo dos castros gale-
gos. Terra de Lobeira” (con Cuevillas) e “Notas de diplomática 
galega. O protocolo nos documentos do outo meio-evo”
Aínda serían publicados postumamente “Notas do meu diario 
arqueolóxico”, “El fondo del monasterio de San Salvador de Ce-
lanova en el Arquivo Histórico Nacional” e “La casa, el trabajo y 
la cantiga en Pías”(con Bouza Brey).
Morre nun hospital zaragozano en canto estaba a ser operado 
dun forúnculo, o 3 de abril de 1934, por causa dunha fulminante 
e inatallable infección xeral do sangue. O seu cadáver é traslada-
do para Ourense, despois dunha odisea ferroviaria, sendo velado 
na sede do Partido Galeguista.



ALMA
A ALMA
“Mozo xentil, intelixente, bon.  Non podemos dicir: foi. Entre os 
galeguistas o verbo ser non se conxuga en pasado. Si o fixera-
mos ¿seriamos dinos da nosa arelanza? Pois arelamos domear â  
morte co-a soia forza do amor […]”
Clodio González  Pérez, exacto biógrafo dos Lorenzo, recolle este 
testemuño escrito por dona Joaquina e refirido aos veráns en 
Facós “Cuando íbamos a la aldea, a Jorge, que era un estupendo 
bailarín de muiñeira, le invitaban a fiestas; nunca quería asistir 
sin que yo le acompañara. Tocaba maravillosamente la guitarra 
y varios otros instrumentos. Los tres muchas veces cantábamos 
y hacíamos fiestas durante las vacaciones”
Infelizmente, poucas persoas vivas manteñen algunha lem-
branza de Xurxo. Unha veciña de Facós, centenaria,  aínda  hai 
poucos días nos sorprendeu ao nos falar da estadía de Hans-Karl 
Schneider (o sociolingüista alemán), na casa dos Lorenzo, no 
Facós de 1933.
Xurxo dá un paso xigantesco na apreciación e revalorazación 
do rural: A aldea deixa de ser simplemente (para os chamados 
señoritos) un lugar agradable onde pasar as vacacións, virando 
progresivamente foco de autocoñecemento. A fidalga casa do 
Outeiro de Facós, edificada en 1794, vaise tornando a Iasnaia 
Poliana da agreste montaña da raia.
E ao modo de Iasnaia Poliana, a casa do Outeiro de Facós centri-
fuga unha serie de elementos materiais (a exótica pista de tenis 
dos Lorenzo, a afección á fotografía, as excursións á serra do La-
boreiro, a habilidade pictórica) e tantos outros acontecementos 
novedosos na aldea, plasmándoos por súa vez nunha outra serie 
de elementos de indefectible carácter inmaterial: A activa e sor-
prendente participación nas festas populares, o levantamento 

do cancioneiro popular, a descuberta de vestixios arqueolóxicos 
que ata a altura eran apenas folclore, por fin, a reivindicación 
da chamada cultura e/ou tradición populares como garantes e 
eternos fiadores da transformación, creación e proxección no 
futuro dun novo país.
Xurxo sospeita con razón que por detrás da linguaxe artística 
dos petos de ánimas, de vellas capelas e ermidas, das vellas 
casas de Facós, se agacha algunha cousa enigmática, simbólica, 
heráldica. O seu esperto instinto pos-romántico e máis a súa 
habilidade coa plumilla encriptan por primeira vez na historia o 
patrimonio de Lobeira. 
Aos poucos, Xurxo dá en pousar o seu melancólico ollar nas 
ciclópeas formacións pétreas e nas serras que circundan Lobei-
ra: Das ciencias á arquitectura. Da arquitectura, ás letras. Das 
letras, á fotografía. Da fotografía, ao debuxo. Da paisaxe huma-
nizada, á montaña ascética. 
E Xurxo tórnase, por fin, “guerreiro celta”. 

Júlio Medela, 2010



















































































Temos aquí un debuxo do que non foi posible atopar a súa localización e si-
nalamos como lugar descoñecido. Só sabemos que, como explica o seu autor, 
foi realizado en Lobeira no ano 1926. Ao ser unha composición pechada non 
dispomos de máis referencias.

A tarefa de fotografar as ubicacións que Xurxo Lorenzo debuxou hai case 
90 anos non parecía tan complexa nun inicio. Máis, cando un descobre que 
unha estatua foi movida de lugar, que o edificio que hai moitos anos era 
unha escola é agora unha casa particular ou que a natureza mudou toda a 
superficie dos montes, é cando realmente se aprecia a dificultade de tal labor.

Agora, non hai gando limpando os montes, medran bosques de piñeiros e 
eucaliptos. As veces, ao buscar a perspectiva dunha imaxe a plumiña no des-
censo dun val, descubría que as árbores impedían a súa visión.

Ten sido un exercicio interesante e sen dúbida imposible sen a axuda de 
Marcial, un garda forestal da comarca. A el e outros veciños da zona quixera 
expresar o meu total agradecemento.

Mark Ritchie, 2010






