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Pescanova foi fundada en 1960 en Vigo polo 
empresario lugués José Fernández López.  
Como non tiña demasiada experiencia na 
actividade pesqueira, púxose en contacto 
con Valentín Paz Andrade e ofreceulle a 
vicepresidencia da compañía. 
Desde os seus inicios, Pescanova 
desenvolveu unha tecnoloxía descoñecida 
ata o momento para o proceso completo de 
manufacturación de peixe mediante o uso 
de grandes buques conxeladores que 
procesaban e ultraconxelaban as capturas a 
bordo do propio barco. Esta innovación 
supuxo toda unha revolución no sector, 
permitindo obter á empresa un gran 
crecemento.  
Na actualidade Pescanova é unha 
i m p o r t a n t e 
mult inacional 
no sector de 
p r o d u t o s 
ultraconxelados 
e conta con 
filiais en países 
como Portugal, 
F ranc ia  ou 
Italia, e plantas 
en Namibia ou 
Honduras.  
A súa sé central atópase en Chapela, na 
área metropolitana de Vigo, e dispón de 
fábricas e plantas de procesado repartidas 
pola xeografía mundial. 
Ao grupo Pescanova pertencen empresas 
coma Pescanova Alimentación, S.A., Friser, 
Cofrío, Frinova, S.A. ou Caternova . 
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VALENTÍN PAZ ANDRADE 

AS PALABRAS 
“CEN CHAVES DE SOMBRA” 

Vén o ar ateigado de palabras, 
cada mañá chamando aos nosos vidros, 

para por a xermolar son e semente. 
As palabras decote están falando 

e somos nós os xordos á mensaxe 
que no seo das sílabas carrexan. 

… 
 

CANTIGA MATINAL DE SAMIL 
“SEMENTEIRA DO VENTO” 

A cabalo da mañá 
teño unha baranda nova, 
para escoitar a riveirana 
de luces de cada aurora. 
Bañado na onda do mare 

e peneirado na brisa 
entre as palmas do mencer 

entrou en coiros o día. 
A gasa da néboa ao lusco 
ten remendos amarelos, 

que lle botan á mañá 
as roupas dos bolicheiros. 

O QUE TODO GALEGO CHORARÍA 
“PRANTO MATRICIAL” 

Chora, Terra, teu pranto xeneroso. 
O que todo galego choraría, 

en roda de multánime silenzo 
e ollares abatidos 

sobor do longo corpo derrubado 
que fora vivo mastro en loita núa; 
perto daqueles beizos, seca fonte 

da verba nunca de antes máis belida; 
do peito petrucial, refrorecido 

de mapoulas pampeiras, 
que envexan a nacencia das chorimas; 
xunto das postas maos voltas ao xelo, 

onde a eito agromaron da súa arte, 
no cerne da galega patronía, 

vizosas primaveras. 
                                               



Nacido en Lérez 
(Pontevedra) en 1898, 
faleceu en Vigo - cidade 
na que viviu e traballou - 
en maio de 1987.  
Avogado, xornalista, 
poeta, viaxeiro, home de 
empresa e vinculado á 
política. A personalidade 
multifacética de Valentín 

Paz Andrade estivo marcada por un único 
obxectivo: traballar por e para Galicia. 
Como empresario foi un dos impulsores e 
vicepresidente da empresa Pescanova, así como 
técnico da “Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)” e especialista español desta 
organización en Hispanoamérica.  
Como periodista, as súas contribucións foron moi 
notables en varios xornáis coma Gaceta de 
Galicia, El Pueblo Gallego, Faro de Vigo ou La 
Noche.  
Como poeta, pertenceu á Xeración de 1925, e na 
súa obra aprécianse claros temas 
patrióticos  costumbristas. A súa obra ensaística 
é extensa, e abarca estudos literarios, históricos 
e económicos.  

 XORNALISTA     O HOMENAXEADO 

   Durante a súa etapa formativa iniciouse no 
movemento galeguista, sendo colaborador 
do xornal “Gaceta de Galicia”  e máis tarde 
director do xornal galeguista “Galicia” entre 
1922 e 1926. 
   Anos máis tarde colaborou na redacción 

do anteproxecto do Estatuto 
de Galicia e publicou diversos 
artigos de contido político en 
“El Pueblo Gallego”. 
   Foi director da revista 
“Industrias Pesqueras” (1942) 
mentres mantiña a súa 
actividade como avogado en 
Vigo. 

 Tamén traballou como técnico da FAO 
publicando o primeiro tratado sobre 
Principios de economía pesquera.  
Nesta época seguiu colaborando en “El 
Pueblo Gallego” e publicou diversos artigos 
no “Faro de Vigo” e “La Noche”, firmados cos 
seudónimos M., Xan Quinto e Mareiro.  
 

"Galicia, foi sempre, na vida e nos froitos, norte das 
rutas, meta dos pensamentos, ánimo de vizosos 
traballos." 
                     Filgueira Valverde a propósito de Paz Andrade 

Poeta da Xeración de 1925, iníciase na literatura 
en 1921 coa publicación da novela Soldado da 
morte. En 1955 aborda o eido da poesía con 
Pranto matricial, no que evoca a morte de 

Castelao. Continuará esa liña en 
Sementeira do vento (1968), libro 
no que canta á paisaxe, ás xentes, ó 
exilio e ós poetas galegos. Cen 
chaves de sombra (1979) e 
Cartafol de homenaxe a Ramón 
Otero Pedrayo (1986) son as dúas 
últimas obras poéticas. Ademais 
das múltiples contribucións a libros 

e publicacións periódicas, é autor tamén dos 
ensaios Galicia como tarea (1959), La 
anunciación de Valle-Inclán (1976), La 
marginación de Galicia (1970), A galeguidade na 
obra de Guimarães Rosa (1978) e Castelao na luz 
e na sombra (1982), unha das máis completas 
biografías do autor de Rianxo. 

 POLÍTICO 

ESCRITOR 

Unha traxectoria tan extensa e produtiva 
mot ivou numerosos premios e 
recoñecementos:  
Membro da Real Academia Galega (1964) 
e da Academia Galega das Ciencias 
(1985), foi galardoado co Pedrón de Ouro 
(1975), a Medalla da Cidade de 
Pontevedra (1979), a Medalla Castelao 
(1984), a Medalla de Oro da Cidade de 
Vigo (1986)  e o Premio Trasalba da 
Fundación Otero Pedrayo (1986). 
Escollido o sábado 4 de xuño de 2011 
para ser homenaxeado no Dia das Letras 
Galegas - 2012. 

PREMIOS E DISTINCIÓNS 

Canto á súa actividade política, pasou a formar 
parte do movemento galeguista e en 1919 
participou na II Asamblea Nacionalista. Foi 
presidente do Grupo Autonomista Gallego (1930) 
e militante e secretario, desde 1934,  do Partido 
Galeguista. Foi candidato ás Cortes Constituíntes 
de 1931 e participou na redación do Estatuto de 
Galicia (1936). 
  Xa na época da Restauración Borbónica fixo 
parte da Xunta Democrática, da Comisión dos 10 
e da Plataforma de Organizaciones Democráticas. 
Asimesmo, foi senador por Pontevedra pola 
Candidatura Democrática Gallega nas Cortes 
Constituíntes (1977-1978). 


