
Santiago de Composte-
la.  

Crea e preside o 
primeiro grupo gale-
guista estudantil en 
Santiago, o Grupo Ga-
leguista Galego de Es-
tudantes.  

Durante a Guerra 
de Marrocos foi envia-
do á fronte en 1921, 
pero tivo que ser eva-
cuado por mor dunha 
infección intestinal e, 
tras un recoñecemento 
médico na Coruña, da-
do por inútil para o 
servizo militar, regre-
sando en 1922 a Gali-

cia. 

En xullo de 1922 
nace o xornal Galicia. 
Diario de Vigo, do que 
é director, ata a súa 
desaparición en 1926. 

Desde 1926 fixa o 
seu bufete de avo-
gados en Vigo. Co-
ñece os portos de 
Bretaña e comeza 
o seu achegamento 
ao mundo do mar e 
da pesca.  

En 1930 funda e 
preside o Grupo 
Autonomista Gale-
go, en Vigo, á vez 
que intensifica a 
súa actividade polí-
tica a prol do gale-
guismo, da man de 
Castelao, Otero Pe-
drayo, Ramón Ca-
banillas e outros.  

Foi candidato ás 
Cortes Constituín-
tes de 1931, con 

Castelao e Cabanillas, 
pero non saíu elixido. 
En xuño dese mesmo 
ano colaborou con ou-
tros membros do Se-
minario de Estudos Ga-
legos na redacción dun 
Anteproxecto de Esta-
tuto da Galiza. En de-
cembro constitúese 
formalmente o Partido 

V alentín Paz-
Andrade, nado 
no barrio ponte-

vedrés de Lérez o 23 
de abril de 1898, foi un 
xurista, economista, 
político, empresario, 
escritor, poeta e xor-
nalista galeguista 

Fillo de Fran-
cisco Paz Cochón, 
concelleiro de 
Pontevedra, e 
Matilde Andrade 
Tojeiro.Tiveron 
tres fillas máis: 
Matilde, Carmen 
e Castora. 

En 1917 co-
mezou os estudos 
de Dereito, na 
Universidade de 
Santiago de Com-
postela, que re-
matou en 1921. 
Neste tempo co-
mezou tamén a 
colaborar co dia-
rio santiagués “Gaceta 
de Galicia” e co sema-
nario “La Provincia de 
Pontevedra”. 

Durante a súa eta-
pa formativa iniciouse 
no movemento gale-
guista, da man de Cas-
telao, e participa como 
orador na II Asemblea 
Nacionalista (1919) de 
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Capotes de sombra amargos 

 

Dous a dous en tres ringleiras 

tricornos seis, seis cabalos, 

un fusil a cada lombo, 

capotes de sombra amargos, 

cal seis funiles de tebra 

sobre hipogrifos marchando. 

As ferraduras nas laxes 

ronsel de chispas nos cascos. 

Charoles o anoitecer 

verten seu frío no cadro. 

[...] 

Celeiros de Queixa, 1937. 
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cidade. En agosto de 1939 foi de-
tido de novo e desterrado a Villa-
nueva de la Serena (Badaxoz).  

Durante o seu desterro coñe-
ceu en San Lourenzo de Trives a 
Pilar Rodríguez de Prada, coa que 
casou en Ourense o 8 de decem-
bro de 1939. O 4 de outubro de 
1940 naceu o seu único fillo, 
Afonso Paz-Andrade. 

Avogado de prestixio en Vigo, 
foi un dos impulsores do grupo 
industrial Pescanova, que con-
verteu na primeira compañía ar-
madora europea de buques con-
xeladores. 

En 1957 foi detido e encarce-
rado, de novo pola publicación 
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Artigo de Manuel Rivas  

Galeguista, en Pontevedra, e 
resulta nomeado conselleiro. 

En 1932 foi vítima dun 
atentado cando saía, dun café 
na cidade de Vigo, no que reci-
be cinco disparos que case 
acaban coa súa vida.  

Co estalido da Guerra Civil 
Española axudou a fuxir a di-
versos intelectuais galeguistas. 
Posteriormente, foi desterrado 
a Verín e en xaneiro de 1937, a 
Requeixo (Chandrexa de Quei-
xa). En abril autorizóuselle a 
residir en Castro Caldelas e, dí-
as despois, na Pobra de Trives. 

Este tempo no desterro fixo 
xurdir nel a necesidade de es-
cribir poesía. Finalmente foi 
autorizado a saír do seu deste-
rro para asistir a unha asem-
blea de armadores en Bilbao 
pero ao regreso retornou a Vi-
go, ao ser cancelado o desterro 
a principios de 1938, para que-
dar o resto da súa vida nesta 

Valentín Paz-Andrade 

dun artigo. Desta volta foi por 
mor un escrito aparecido en 
Industrias Pesqueras no que se 
criticaba ao comandante militar 
da Marina de Vigo. 

O 7 de xuño de 1964 foi no-
meado membro numerario da 
Real Academia Galega,  

En agosto de 1970 sofre 
unha embolia cerebral da que 
se recupera non sen dificulta-
des.  

Co retorno da democracia 
volveu ao mundo da política. 
Foi elixido senador por Ponte-
vedra pola Candidatura Demo-

crática Galega nas Cortes 
Constituíntes (1977-1978).  

O martes 19 de maio de 

1987 faleceu na clínica Fátima, 

de Vigo, a consecuencia dunha 

doenza cardiovascular. Foi en-

terrado no cemiterio de Lérez 

envolto nunha bandeira galega, 

como el deixara establecido. 

Valentín e as aspas do muíño, por Manuel Rivas  
Creo que non se ten falado o suficiente da obra e da herdanza de Valentín Paz-Andrade pola curiosa razón 

de que causa perplexidade. É un destes valores intanxibles, que se nos foxe das mans parcas da historia. Na ta-
xidermia biográfica tamén funciona o linde tópico entre o ser práctico e o ser idealista, entre o propósito ilustrado 
e o romántico. No discurso reducionista, dise con frecuencia: Galicia necesita homes emprendedores, ¡xa temos 
soñadores dabondo! Tamén se escoita decote a torpe queixa de que o galeguismo fora protagonizado por poetas 
e non por economistas. 

A figura de Valentín desfai ese equívoco. Revóltase contra esa trampa nada do soñador e práctico, e román-
tico, sensato e valeroso a un tempo. Os soños guiaban os feitos, as palabras, os actos. Cada un dos seus pasos 
estaba tinguido de compromiso. Galicia para el era unha utopía realizable. O Valentín pensador, son fíos e cordas 
do mesmo trasmallo. O do home mergullado en corpo e alma na súa humanidade e no seu tempo, a cismar sen 
acougo nun mundo mellor; sen por iso renunciar á viaxe abismal na propia alma. 

E todo iso fíxoo ben, dun xeito exemplar. A vida como tarefa. Galicia como tarefa. “O homo sapiens” e “o 
homo faber” xunguidos pola vontade. Ao que habería de engadir o home emocional, o home empurrado polos 
máis nobres sentimentos. Amor, solidariedade, lealdade, valor. As aspas dun muíño fecundo. Levaba dento un 
Martín Codax, un Spinoza, un Keynes, un Azaña, un Castelao. Era un home de abano, de arco da vella. 

Se cadra por isto aínda non se fala dabondo de Valentín Paz-Andrade. Porque se andamos ás tentas para 
abranguelo. A súa mensaxe resístese a unha esquela. 

“Se traballei arreu, noite e máis día, para garnir esquelas non faría...”  

* Publicado en "Valentín Paz-Andrade", Vigo: SIPSA, 1999, pp, 11-1 
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Obra en galego 

Ensaio literario, histórico e económico 

• A galecidade na obra de Guimarães Rosa (Ed. Do Castro) 

• Castelao na luz e na sombra (1982, Edicións do Castro)  

• Galiza lavra a sua imagen (1985, Edicións do Castro)  

Poesía 

• Pranto matricial (1955, Ediciones Galicia do C. G. de B.A 

• Canto do pobo disperso (Bogotá, 1955, inédito). 

• Sementeira do vento (1968, Galaxia) 

• Cen chaves de sombra (1979, Edicións do Castro)  

Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo  

Narrativa 

• Soldado da morte (1921, inacabada e inédita).  

Ensaio e artigos 

• O legado xornalístico de Valentín Paz-Andrade  

Obra en castelán 
Ensaio literario, histórico e económico 

• Galicia como tarea (1959, Ediciones Galicia do Centro Galle-
go de Buenos Aires) 

• La anunciación de Valle-Inclán (1967, Losada, Buenos Aires)  

• La marginación de Galicia (1970, Siglo XXI, Madrid)  

Sobre temas pesqueiros 

• Los puertos nacionales de pesca. Aportacíón de Vigo al estudio del problema (1928, Unión de 
Entidades Viguesas). 

• Principios de economía pesquera (FAO, Santiago de Chile, 1954).  

• Producción y fluctuación de las pesquerías (1954, Unesa).  

• Sistema económico de la pesca en Galicia (1958, Editorial Citania, Buenos Aires).  

• Los derechos sobre el espacio marítimo (1960, Ed. Reus)  

• El capital como factor del desarrollo de Galicia (1970, Banco Noroeste, A Coruña).  

• El concepto de zona económica en el nuevo derecho del mar (1974).  

CATRIVIUM DA MAPOULA 
 

Na maré da palla esguía 

escachan pétalas roxas, 

e a proa da brís navega 

antre illas de catro follas. 
 

O sangue da terra rube 

ao cálice da mapoula, 

e baixa o sol a deitarse 

na onda de pan e rosas. 
 

O ár da serán e a luz 

a leira grávida arrolan, 

verde cantiga nupcial 

das espigas e as mapoulas. 
 

Para a nacencia do pan 

quixo Deus unha coroa, 

e posou na sen da espiga 

os rubís de catro follas. 
 

Sementeira do vento 1967 

OS OLLOS DO RÍO 
 

Denantes que nos xuncos das lagoas 

mexeu seu berce a ponla dos carballos. 

Súa primeira luz foi nos olliños 

que nas follas abriron os orvallos. 
 

Vai de carreira o río na desfolla 

do rosario de adoas polo val, 

deitada criatura de auga insone 

sobre un sono de oveiro mineral. 
 

Non embirra de andar cara o além, 

ollo, ollo máis ollo correntío, 

é cobiza de ser doce retina 

que da fonte ao mare move ao río. 
 

A transparencia virxe cada día 

o río troca en manancial de imaxes 

espello transitivo onde mañán 

se miran e remiran as paisaxes. 
 

Sementeira do Vento 1968 



Traballo realizado conxuntamente polos 
Equipos de Normalización Lingüística  

 

I.E.S. “Daviña Rei” 
Monforte de Lemos 

LUGO 

C.E.I.P. Pobra de Brollón 
LUGO 

C.E.I.P.“Rosalía de Castro” 
Bóveda 
LUGO 

Equipos de 
Normalización 

L ingüíst i ca  

Boletín subvencionado pola  
Dirección Xeral de Política  

Lingüística 

2
0
1
2 Valentín  

Paz-Andrade 

Valentín Paz-Andrade 

Valentín Paz-Andrade 

NA MATRICIAL GALIZA, SEMPRE TÚA,  

que dende a Torre de Hércules ao Miño 

un facho acenderá por cada illa, 

cando ti volvas polo mare; 

de toxo unha fogueira en cada monte; 

cando ti volvas polo mare; 

dos castros na coroa unha cachela, 

cando ti volvas polo mare; 

unha loura candea en cada pino, 

cando ti volvas polo mare; 

o seu cirio de frouma os alciprestes, 

cando ti volvas polo mare; 

luces de ardora branca en cada mastro,  

cando ti volvas polo mare; 

un farol mariñeiro en cada dorna, 

cando ti volvas polo mare; 

veliñas á xanela en cada casa, 

cando ti volvas polo mare; 

e as pérolas das bágoas derramadas, 

cando ti chegues polo mare; 

cando ti chegues polo mare... 

 
Galiza, 1954 

Pranto matricial 1955 

A MAO DO LAVRADOR 
 

A gravación do seu destiño deixa 

na túa palma, 

o home cada día. 
 

Lei da pedra adiquire, 

sílica absorta no frescor das veas, 

pra recoller do sulco xa fundado 

a sustancia matriz. Eis a sustancia 

que se trasmuda en oso vertebral, 

no xeneroso manancial do sangue, 

en vibradoiros tímpano e retina, 

no surriso, no amor, no pensamento, 

na cantiga, na door e na saudade… 

que todo ven a nós polo vieiro, 

pola graza e o arte 

da túa mao escrava, 

lavrador. 
…. 

Sementeira do vento 1967 


