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“É curioso que haxa tantas dificultades para definir nunha única palabra a

figura de Valentín Paz-Andrade. Queda para o lector desta biografía e da

súa obra ordenar os seus oficios: xornalista, avogado, economista,

empresario, intelectual, político ou investigador h istórico. Todas elas

foron funcións que exerceu en 89 anos de vida. “Só tiña a Galicia como

centro das súas preocupacións”, dinos o decano do Colexio de

Avogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara.”

Xan Carballa. Biografía de Valentín Paz -Andrade
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PRESENTACIÓN

Como cada ano, a Biblioteca Municipal de Estudos Lo cais súmase ós actos de

homenaxe do Día das Letras Galegas coa elaboración dunha  guía de lectura

sobre a figura protagonista, que neste ano 2012 cor responde a Valentín Paz-

Andrade.

A Real  Academia Galega establece a necesidade de q ue as institucións públicas

galegas, os centros de ensino, as bibliotecas e as distintas asociacións e

federacións culturais poñan de relevo a obra desta importante personalidade.

Así, a través da elaboración desta guía de lectura,  a Biblioteca de Estudos Locais

pretende contribuir a dar resposta a esta necesidad e ofrecendo toda a

información de que dispón sobre a figura deste home  clave na historia do século

XX en Galicia. Foi Valentín Paz-Andrade avogado, po lítico e empresario, amais de

ensaísta, poeta e xornalista. Son moitas as facetas  desta rica personalidade que

se caracterizou, por encima de todo, polo compromis o co país.

Tras uns breves apuntes biográficos sobre o autor, cítanse as distintas

referencias bibliográficas correspondentes á docume ntación presente na

Biblioteca sobre a súa vida e a súa obra.
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BIOGRAFÍA
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Nace o 23 de abril de 1898 na parroquia de Lérez, e n Pontevedra e críase na casa
materna do barrio do Socorro de Lérez coas súas irm ás Matilde, Carmen e
Castora. Comeza os seus estudos en Lérez coa mestra  Dolores Cimadevila,
casada co seu tío Xoán Bautista Andrade, poeta e xo rnalista, e que será un home
fundamental na vida de Valentín. No colexio Balmes de Pontevedra fará os
estudos primarios pasando despois ó Instituto desta  cidade.
É no final desta etapa escolar cando por vía de seu  tío coñece a Castelao, un dos
intelectuais que máis influiron na sua obra.
Nesta época vai iniciarse no xornalismo, primeiro n o semanario Alma Galaica, e
máis tarde en La Provincia, no xornal pontevedrés La Correspondencia Gallega e
no compostelán Gaceta de Galicia.
En 1917 marcha a estudar dereito a Santiago de Comp ostela licenciándose en
1921 e comenzando xa a exercer a defensa na Audienc ia de Pontevedra.
Pero en xullo prodúcese o desastre de Annual (a der rota militar española nesta
localidade marroquí) e é chamado a filas para a fro nte de África.
En febreiro de 1922 volve repatriado de Marrocos po r un problema de saúde.
O 25 de xullo dese mesmo ano sae á rúa o primeiro n úmero do xornal Galicia , de
Vigo, que el vai dirixir.
A vida de Valentín Paz Andrade vira agora cara a Vi go. Mais os problemas non
tardaron en chegar: o 13 de setembro de 1923 instau rouse a ditadura de Primo de
Rivera, e o xornal vai ter numerosos problemas coa censura, pois negouse a
adoptar a actitude submisa esixida polos militares.  Así, no verán de 1924 pasa un
mes no cárcere de Vigo por dous artigos publicados no xornal, e despois dun
ano e medio, concretamente o 15 de setembro do 26, o Galicia desaparece
definitivamente.
En abril de 1927, faise cargo do asesoramento da So ciedade de Armadores de
Bouzas La Marítima. Neste mesmo ano, Don J. Barrera s funda Industrias
Pesqueras , revista marítima quincenal na que colabora dende os primeiros
números.
En 1928 aparece o seu primeiro libro: “Los puertos nacionales de pesca en
España. Aportación de Vigo al estudio del problema” , editado pola Unión de
Entidades Viguesas. Nos anos seguintes, o seu acheg amento ao mundo do mar
será cada vez maior.
Xa en 1930, funda en Vigo o Grupo Autonomista Galeg o comezando unha febril
actividade política. Participa -con Lois Tobío, Car ballo Calero e Vicente Risco,
membros do Seminario de Estudos Galegos- na elabora ción do Anteproxecto do
Estatuto de Galicia  e, coa proclamación da República en 1931, intégras e no
Partido Galeguista formando parte da súa dirección.  Nas eleccións a Cortes
Constituíntes de 1931, Paz Andrade concorre en terc eira posición na lista de
Candidatura Galleguista por Pontevedra, tras Castel ao e Cabanillas, malia saír só
Castelao como deputado por mor dunha fraude elector al.
O 3 de xaneiro de 1932 sufre un atentado na rúa Prí ncipe de Vigo no que recibe 5
impactos. Estaba a mediar na folga que os mariñeiro s sostiñan contra os
armadores.
En febreiro de 1936 preséntase como candidato nas e leccións ao Parlamento
pola circunscrición de Pontevedra na Candidatura Re publicana de Centro sen
sair electo diputado.
Tras o golpe militar, a implicación política de Val entín Paz Andrade no bando
republicano lévano a axudar na fuxida a varios dos seus camaradas, así como
tamén a interceder, en balde, pola salvación de Ale xandre Bóveda.
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En setembro do 36 padece el mesmo a represión franq uista sendo desterrado a
Verín, onde sofre un atentado a mans dunha cuadrill a falanxista do que sae ileso.
Os desterros continúan en Requeixo de Queixa, Castr o Caldelas e Trives. En
Nadal do 37 cancélanlle o desterro, e volta a Vigo ao seu traballo no bufete.
Xa rematada a guerra, en agosto do 39, segue a repr esión e Paz Andrade será
detido por desafección ao réxime e desterrado a Vil lanueva de la Serena
(Badajoz) ata finais de ano.
Nos anos corenta, xa casado e cun fillo, comeza a d irixir a revista Industrias
Pesqueras , na que levaba anos colaborando e que xa non deixa rá ata a súa
morte. Ademais é asiduo colaborador de El Pueblo Gallego, La Noche ou Faro de
Vigo.
A década dos cincuenta vai ser especialmente frutíf era para Valentín Paz
Andrade ao multiplicárense as súas actividades. No verán de 1950 pronuncia
varias conferencias en Buenos Aires invitado polo C entro Galego. Visita tamén
Montevideo, Sao Paulo, Santos e Río de Janeiro. Rec ibe o encargo de xestionar
dende Vigo a Mostra de Pintores Galegos que se cele brará en Buenos Aires en
1951.
No ano 52 volta a América, esta vez a Chile, requer ido pola FAO (Organización
das Nacións  Unidas para a Alimentación e a Agricul tura) para favorecer o
desenvolvemento da pesca en Latinoamérica. Neste an o publica Pranto Matricial
e Principios de Economía Pesquera.  A súa xeira americana continúa en 1957,
pois vai participar nos actos do Cincuentenario da fundación do Centro Galego
de Buenos Aires.
Estas viaxes posibilítanlle o reencontro cos amigos  emigrados e exiliados cos
que mantiña unha fluída comunicación epistolar, per o tamén lle proporcionan a
oportunidade de coñecer e ditar conferencias en dif erentes cidades, o que veu
confirmar o seu prestixio como ensaísta e economist a fóra das nosas fronteiras.
As conferencias impartidas no Centro Galego de Bos Aires no verán do 57 tamén
deron lugar ao nacemento dunha obra senlleira na tr axectoria de Paz Andrade:
trátase do libro Galicia como tarea, considerado por Méndez Ferrín como “o gran
manifesto político e económico do nacionalismo prog resista”.
En 1960 participa na fundación, con capital do indu strial lucense Xosé Fernández
López, da empresa Pescanova, da que foi designado v icepresidente e á que en
moi pouco tempo consegue, grazas ao seu profundo co ñecemento do sector,
converter na maior armadora europea de buques conxe ladores. Nesta época
publica tamén o ensaio literario La anunciación de Valle Inclán  (Bos Aires, 1967);
o seu segundo poemario, Sementeira do vento  (Vigo, 1968) e o ensaio político-
economico La marginación de Galicia  (Madrid, 1970).
No ano 1963 vai desenvolver o proxecto de creación dun Banco Industrial de
Galicia, con sede en Vigo, mais a licenza foi deneg ada.
En 1964 foi proposta a súa entrada na Real Academia  Galega por Otero Pedrayo,
Domingo García-Sabell, Xesús Ferro Couselo e Franci sco Vales Villamarín pero o
seu ingreso non se produce ata 1978 co discurso A galecidade na obra de
Guimaraes Rosa ao que deu resposta Alvaro Cunqueiro.
Coa restauración democrática volve á vida política participando na Xunta
Democrática de Galicia e na Comisión Negociadora da  Oposición Democrática e
sae elixido senador en 1978 por Pontevedra na Candi datura Democrática Galega
Independente. Tamén en 1978 publica o libro de poem as Cen chaves de sombra
e, en 1982, unha monumental biografía do seu mestre  Castelao, que titulará
Castelao na luz e na sombra.
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Nestes anos comeza a recibir múltiples recoñecement os á súa dilatada
traxectoria: o Pedrón de Ouro en 1975, a Cruz de Sa n Raimundo de Peñafort en
1978, a Medalla da Cidade de Pontevedra en 1979 e, no ano 84, a Medalla ao
Mérito Social Marítimo e a Medalla Castelao da Xunt a de Galicia.
No ano 1985 publica Galiza lavra a sua imagen, que será a súa derradeira obra.
Tras loitar varios meses cunha doenza cardiovascula r, Valentín Paz Andrade
falece nunha clínica de Vigo o 19 de maio de 1987 e  será enterrado no panteón
familiar do cemiterio de Lérez, na súa Pontevedra n atal.



10

CRONOLOXÍA
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1898 Nace o 23 de abril na parroquia de Lérez, en P ontevedra. Nesta
cidade realiza os estudos primarios e de segunda en sinanza.

1916 Colabora como xornalista en La Correspondencia Gallega.
1917 Trasládase a Santiago para estudar Dereito.
1919               Participa en Santiago na II Asam blea Nacionalista Galega, presidida
                      por Castelao.
1921              Licénciase en Dereito. En xullo p rodúcese o desastre de Annual e é

           enviado á fronte de África.
1922 En febreiro é repatriado por enfermidade. Sae a rúa o primeiro

número do xornal Galicia. Diario de Vigo.
1924 Pasa 15 días na cadea de Vigo por dous artigos publicados no

Galicia.
1926 Pecha definitivamente o xornal Galicia.
1927 Colabora en Industrias Pesqueras, unha nova revista quincenal

fundada por José Barreras en Vigo.
1928 Publica Los puertos nacionales de pesca en España. Aportaci ón de

Vigo al estudio del problema.
1930 O 25 de xullo participa no mitin no García Barb ón de Vigo con

Castelao e Otero Pedrayo.
1931 Forma parte da comisión do S.E.G. que elabora o Anteproxecto do

Estatuto de Galicia.
1932 Sofre un atentado na rúa do Príncipe en Vigo.
1936 Preséntase como candidato ao Parlamento pola C andidatura

Republicana de Centro.
1937 Desterro en Requeixo da Queixa, Castro Caldela s e Pobra de Trives.
1938 Casa con María Pilar Rodríguez Prada en Ourens e.
1942 Sucede a Fernando de Miguel na dirección de Industrias Pesqueras.
1950 Pronuncia varias conferencias en Bos Aires inv itado polo Centro

Galego.
1951 Organiza dende Vigo a Mostra de Pintores Galeg os que se celebra en

Bos Aires.
1952 Invitado pola FAO, imparte durante dous meses un curso de

Economía Pesqueira en Valparaíso.
1955 A FAO o envía catro meses a Bogotá cunha misió n de ordenación

xurídica e económica das pesqueiras.
1957              Pasa un mes na cadea de Vigo por un artigo de Industrias Pesqueras
                     onde critricaba levemente ao C omandante Militar da Mariña.
1958              Publica Sistema económico de la pesca en Galicia.
1960 Fúndase a empresa Pescanova S.A., onde é nomead o
            vicepresidente.
1964 É nomeado membro numerario da Real Academia Ga lega.
1967 Publícase La anunciación de Valle-Inclán.
1968 Publica Sementeira do vento.
1970              Publica La marginación de Galicia.
1974 Asiste á III Conferencia das Nacións Unidas so bre Dereito do Mar en

Caracas; volve por Brasil para estudar a obra de Gu imaraes Rosa.
1975 Prepara a edición pentalingüe de Pranto matricial con motivo do

vixésimo quinto cabodano de Castelao.
1977              É elixido senador pola Candidatur a Democrática Galega.
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1978              En febreiro ingresa na Real Acade mia Galega co discurso “a   
galecidade na obra de Guimaraes Rosa”.

1979  Publica o poemario Cen chaves de sombra.
1982 Sae do prelo  o seu traballo Castelao na luz e na sombra.
1984 Recibe a Medalla ao Mérito Social Marítimo e a medalla Castelao da

Xunta de Galicia.
1985 Publica Galiza lavra a sua imagen.
1986 Recibe a primeira Medalla de Ouro da cidade de  Vigo e o Premio

Trasalba da Fundación Otero Pedrayo.
1987 Falece en Vigo.
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OBRA DE VALENTÍN
 PAZ-ANDRADE
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Monografías
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CASTELAO na voz dos poetas / R. Cabanillas ... [et al.] . Aportaciós pra unha
bibliografía de Castelao. Sada (A Coruña) : Ediciós  do Castro, 1970.

D/5098

CORNIDE SAAVEDRA, Jose Andrés. Ensayo de una histor ia de los peces y otras
producciones marinas de la costa de Galicia / Josep h Cornide; estudio preliminar
por Valentín Paz-Andrade. [Ed. facs.]. Sada, A Coru ña: Ediciós do Castro, imp.
1983.

597
COR
ens

FERNÁNDEZ FREIXANES, Víctor. Unha ducia de galegos.  Vigo: Galaxia, 1982.

D/16624

GALICIA: diario de Vigo. Ed. facs. / limiar de Xoan  Naya; cunha entrevista a
Valentín Paz Andrade. Sada, A Coruña: Ediciós do Ca stro, 1988.

D/27

Los GALLEGOS. Gustavo Fabra, Ramón Otero Pedrayo, V irgilio González,
Valentín Paz-Andrade, Xosé Ramón Barreiro Fernández , Xesús Taboada Chivite,
Francisco Rodríguez, Basilio Losada Castro, María d el Carmen Pena, Francisco
Díaz-Fierros, Manuel Iglesias Corral, Andrés Torres  Queiruga, Ricardo Palmás,
Antonio Odriozola. Madrid: Istmo, imp. 1976.

D/11777

PAZ-ANDRADE, Valentín. Antoloxía. Vigo: Galaxia, 20 12.

A482

PAZ-ANDRADE, Valentín. La anunciación de Valle-Incl án. Buenos Aires: Losada,
imp. 1967.

D/14197

PAZ-ANDRADE, Valentín. La anunciación de Valle-Incl án. Madrid: Akal, 1981.

821.134.2Valle
PAZ
anu
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PAZ-ANDRADE, Valentín. Auge y depresión de las indu strias de la pesca. En:
Aspectos económicos y jurídicos de Galicia. Vigo: G alaxia, 1952. P. 47-59.

R
330
ASP

PAZ-ANDRADE, Valentín. Cando ti volvas_. En: Presen cia de Castelao na
Academia: textos inéditos e outras páxinas. A Coruñ a: Real Academia Galega,
1999. P. 63.

D/11341

PAZ-ANDRADE, Valentín. El capital como factor del d esarrollo de Galicia. A
Coruña: Sección de Estudios del Banco del Noroeste,  1970.

D/4584

PAZ-ANDRADE, Valentín. Castelao, el hombre y el art ista. En: Xornalistas con
opinión II: escolma de textos / edición, Rosa Aneir os Díaz, Xosé López García,
Víctor F. Freixanes. Santiago de Compostela: Consel lo da Cultura Galega; Vigo:
Galaxia, D.L. 2010. P. 206-210.

D/16893

PAZ-ANDRADE, Valentín. Castelao na luz e na sombra.  Sada (A Coruña): Ediciós
do Castro, D.L. 1982.

D/11354

PAZ-ANDRADE, Valentín. Castelao na luz e na sombra.  Sada (A Coruña): Ediciós
do Castro, D.L. 2000.

D/17503

PAZ-ANDRADE, Valentín. Cen chaves de sombra. Sada ( A Coruña): Ediciós do
Castro, 1979.

P
PAZ
cen

PAZ-ANDRADE, Valentín. Epistolario. Sada, A Coruña:  Edicios do Castro, imp.
1997.

O
PAZ
epi
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PAZ-ANDRADE, Valentín. Evolución del sector pesquer o en Galicia. En:
Perspectivas de Galicia ante el segundo plan de des arrollo: mayo-junio 1968.
Instituto "José Cornide" de Estudios Coruñeses. A C oruña: Instituto, D.L. 1969.
P. 77-103.

D/3824

PAZ-ANDRADE, Valentín. A evolución tras-continental  da Lingua Galaico-
Portuguesa. En: O porvir da lingua galega. Lugo: Se cción de Publicaciones, D.L.
1968. P. 115-132.

D/14175

PAZ-ANDRADE, Valentín. A galecidade na obra de Guim araes Rosa. Sada (A
Coruña): Ediciós do Castro, D.L. 1978.

D/14279

PAZ-ANDRADE, Valentín. Galicia como tarea. Buenos A ires: Ediciones Galicia del
Centro Gallego de Buenos Aires , imp. 1959.

D/682

PAZ-ANDRADE, Valentín. Galicia en el umbral de la a utonomía. En: Xornalistas
con opinión II: escolma de textos / edición, Rosa A neiros Díaz, Xosé López
García, Víctor F. Freixanes. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega;
Vigo: Galaxia, D.L. 2010. P. 201-205.

D/16893

PAZ-ANDRADE, Valentín. Galiza lavra a sua imagen. S ada (A Coruña): Ediciós do
Castro,  D.L. 1985.

A496

PAZ-ANDRADE, Valentín. A ideia e a masa: sentimento  e razón da autonomía. En:
Xornalistas con opinión II: escolma de textos / edi ción, Rosa Aneiros Díaz, Xosé
López García, Víctor F. Freixanes. Santiago de Comp ostela: Consello da Cultura
Galega; Vigo: Galaxia, D.L. 2010. P. 195-198.

D/16893
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PAZ-ANDRADE, Valentín. Lineas de afinidad entre Val le-Inclán y Castelao. En:
Simposio Internacional sobre Valle-Inclán (1986. Ma drid). Busca y rebusca de
Valle-Inclán: quimera, cántico: ponencias, comunica ciones y debates sobre
Valle-Inclán, mayo 1986: Valle-Inclán y su tiempo h oy. Director del simposio y
edición, Juan Antonio Hormigón. Madrid: Instituto N acional de las Artes
Escénicas y de la Música, D.L. 1989. P. 251-255 (v. 2).

821.134.2Valle
SIM

val(II)

PAZ-ANDRADE, Valentín. La marginación de Galicia. [ Madrid]: Siglo XXI de
España Editores, D.L. 1970.

D/7764

PAZ-ANDRADE, Valentín. O modelo federal para a cons titución do Estado
Galego. En: Testemuñas e perspectivas en homenaxe a o Seminario de Estudos
Galegos. Sada (A Coruña): ediciós do Castro, 1978. P. 69-80.

D/13757

PAZ-ANDRADE, Valentín. A nosa definición autonomist a. En: Pensamento
galeguista do século XX / Francisco Fernández del R iego. Vigo: Galaxia, D.L.
1983. P. 165-172.

323
FER
pen

PAZ-ANDRADE, Valentín. Ode sin pranto ás cinzas res gatadas.  En: Presencia de
Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxi nas. A Coruña: Real
Academia Galega, 1999. P. 83-87.

D/11341

PAZ-ANDRADE, Valentín. La población y la depresión agro-económica de Galicia.
En: Problemas y soluciones del desarrollo económico  de Galicia. Algorta
(Vizcaya): Zero, 1972. P. 39-60.

D/5945

PAZ-ANDRADE, Valentín. El porvenir de Vigo en el po rvenir de Galicia. En:
Xornalistas con opinión II: escolma de textos / edi ción, Rosa Aneiros Díaz, Xosé
López García, Víctor F. Freixanes. Santiago de Comp ostela: Consello da Cultura
Galega; Vigo: Galaxia, D.L. 2010. P. 199-200.

D/16893
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PAZ-ANDRADE, Valentín. Pranto matricial. Buenos Air es: Ediciones Galicia del
Centro Gallego de Buenos Aires, 1955

RF
P

PAZ
pra

PAZ-ANDRADE, Valentín. Pranto matricial. Sada (A Co ruña): Ediciós do Castro,
1975.

P
PAZ
pra

PAZ-ANDRADE, Valentín. Pranto matricial e outros po emas. Santiago de
Compostela: El Correo Gallego, D.L. 1992.

P
PAZ
pra

PAZ-ANDRADE, Valentín. Sementeira do vento. Vigo: G alaxia, 1968.

D/13306

PAZ-ANDRADE, Valentín. O senso creacional da autono mía. En: Pensamento
galeguista do século XX / Francisco Fernández del R iego. Vigo: Galaxia, D.L.
1983. P. 172-174.

323
FER

PAZ-ANDRADE, Valentín. Os silencios de Fermín. En: Fermín Penzol: unha obra
para un país / edición, María Dolores Cabrera, Henr ique Monteagudo. [Vigo]:
Fundación Penzol: Galaxia, D.L. 2010. P. 27-28.

D/16909

PAZ-ANDRADE, Valentín. Sistema económico de la pesc a en Galicia. Buenos
Aires: Citania, 1958.

R
639
PAZ
sis
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PAZ-ANDRADE, Valentín. La sociedad y la economía. E n: Los gallegos. Madrid:
Istmo, 1976. P. 45-93.

R
908(460.11)

GAL

PAZ-ANDRADE, Valentín. Valentín Paz-Andrade: [Carta  a Emilio González López].
En: Cartas a Emilio González López. Perillo-Oleiros , (A Coruña) : Trifolium, D.L.
2006. P. 163-170.

D/13451

PAZ-ANDRADE, Valentín. Valentín Paz-Andrade, a memo ria do século / Tucho
Calvo. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, imp. 199 8.

D/4304

PROBLEMAS y soluciones del desarrollo económico de Galicia / editor literario,
José B. Terceiro; [autores, V. Paz-Andrade ... et a l.]. Algorta (Vizcaya): Zero, 1972.

D/5945

SEOANE, Luis. Fardel de eisilado / Luís Seoane. Pra nto matricial / Valentín Paz
Andrade. [A Coruña]: La Voz de Galicia, D.L. 2002.

D/16862

VILLAVERDE REY, Luis. Mariscos de Galicia: como son , como viven, como se
pescan y como se comen / Luis Villaverde Rey; prólo go y notas al texto
(numeradas) de Valentín Paz Andrade. [A Coruña]: Ed iciones del Castro, 1974.

D/14214
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Publicacións periódicas
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PAZ-ANDRADE, Valentín. Agora eres canción... En: Gr ial. Nº 61 (1978); p. 342-344.

RG/694

PAZ-ANDRADE, Valentín. El agua, la tierra y el vino . En: Mundo Gallego. Santiago
de Compostela: Secretaria Xeral de Política Lingüís tica: Centro Ramón Piñeiro
para a investigación en humanidades, 2007. Ed. Facs . Nº 1 (1951); p. 7-8.

RG/641

PAZ-ANDRADE, Valentín. Arosa, la isla del pulpo. En : Galicia emigrante. Nº 15
(1955); p. 17-18, 37.

RG/218

PAZ-ANDRADE, Valentín. Arosa, la isla del pulpo: Ca rballino, Monforte y Orense,
máximos consumidores del suculento cefalópodo. En: La noche: suplemento del
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VALENTÍN PAZ-ANDRADE
E

A LINGUA GALEGA
(Extractos do texto de 1968, incluidos no volume  O porvir da lingua galega)
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“Fai falla escomenzar poñendo en destaque, entre os  valores que a nosa lingua
conserva, a súa capacidade como “medio de comunicac ión”. Chegou o intre de
cifrar a importancia do idioma –mais que na súa ori xe e os seus servizos á
creación literaria ou histórica –, no censo das per soas que valéndose da
ferramenta verbal recibida no lar, poden entenderse  polo ancho do mundo”.

...........................................................................................................................................

“O mapa da lingua de Camoens e Rosalía abrangue ter ras de catro continentes.
Atendendo ao censo dos que a usan, clasifícase no t erceiro posto entre as
linguas neolatinas. Despois do inglés e o castelán,  e tamén a terceira das
Américas.
Hoxe o cómputo anda polas beiras dos cen millóns de  falantes. Todos se
entenden, ou pódense entender, nas mesmas voces. O feito de que algunhas
desemellanzas se aprecien na fonética ou na escritu ra non mingua validade ao
xuízo”.

...........................................................................................................................................

“Lingua do pobo e dos trobadores era o galego que n o século XIII Dom Diniz, Rei
labrador, plantador e poeta, converteu en idioma of icial do seu Reino. Daquela,
Galiza e Portugal mantíñanse aínda en certa unidade  de espírito...De tan nobre
orixe sobreviven realidades sociais cheas de fecund idade. As que fixeron
posíbel, a despeito de diferenciacións raciais, de continentes e de hemisferios,
paralelos e meridianos...que un labrador de Castrov erde poida parrafear cun
“facendeiro” de Rio Grande do Sul, que un mineiro d e Silleda poida entenderse
mao a mao cun “garimpeiro” que arrinca diamantes en  Rochedo ou Corguiño
(Matto Grosso); unha regateira do Berbés ou do Muro  da Coruña cunha varina de
Peniche ou de Porto Alegre; un intelectual luso-gal aico cun “bugre” dos Campos
Gerais”.
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“Cantos galegos labraron despois fortunas inmensas en Lisboa ou no Brasil,
saíron da terra cunha man diante e outra detrás. No n manexaban máis arma que
a súa lingua para vencer na emigración. Sen ela, os  fados que lle foron
agarimosos, teríanse afastado do seu camiño. Sen el a,  e sen coñecemento
suficiente doutra fala, a franquía que a comunicaci ón proporciona non lle abriría
a porta de estraños países”.

...........................................................................................................................................

“Non debera botarse a esquecemento o fenómeno de su bordinación entre o
florecemento das linguas e o desenvolvemento das so ciedades a que veñan
incorporadas. Ainda que da parte do Estado se persi stise en abandonar o galego
á súa sorte, a lingua extravernácula seguirá evoluc ionando e mellorando as súas
marcas nos territorios que a porfillaron. De xeito que ao descoñecer este
proceso multiplicador, sen proporcionar a Galiza ax udas para acompañalo, serán
tamén os intereses xerais de España os que resulten  danados. Sufrirían a perda
da mellor vía de influencia humana, económica e cul tural, no trópico
ultramarino”.

...........................................................................................................................................

“So pola coexistencia activa do castelán co galego,  sen servidume nin aldraxe
dun sobre outro, poderá establecerse neste orde de relacións unha posición
vantaxosa cara ao porvir. Unha posición que aínda E spaña pode aproveitar a
fondo, grazas a que a lingua oficialmente leixada n on se perdeu. Unha posición
que para si quixeran norteamericanos, rusos, ingles es, franceses ou italianos
para aumentar o seu influxo en terras que sempre ll e encheron o ollo.
Soamente valéndose do túnel lingüístico do Noroeste , hoxe tan pouco aberto, a
cultura e a economía españolas poderían expandirse naquel fabuloso mundo”.
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UN HOME POLIFACÉTICO
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O xornalista
A súa vocación xornalística
acompañaría a Valentín ao longo da súa
vida e verase marcado non só nas
publicacións nas que se vinculou
persoalmente como a revista Industrias
Pesqueras  ou o xornal Galicia senón
nas moitas colaboracións e artigos que
Valentín publicou en xornais nacionais e
internacionais. Alá onde ía, a Valentín
acompañábao un caderno de viaxe no
que anotaba non só as súas vivencias
senón tamén todas e cada unha das
reflexións que o inquietaban.

O seu concepto dun medio de
comunicación baseábase en tres
elementos que consideraba
fundamentais: o editorial, “un diario que
renuncia a el, renuncia á maior
potencialidade de opinión que está
implícita na publicación dun periódico” .
Valentín defendía así a necesidade de
xerar opinión, porque é a mellor maneira
de formar e educar a poboación e
permitirlle adquirir a capacidade de ter
criterio propio. En segundo termo, unha
viñeta que definía como “un lategazo,
algo de moito efecto que debe de ter un
xornal sempre”. No caso do xornal
Galicia  o toque humorístico procedía da
man de Castelao. E unha páxina cun
artigo de humor porque a retranca
galega non está disputada coa
seriedade do medio e, non cabe dúbida,
moitas veces esconde gran cantidade
de crítica.
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O empresario

Para Valentín, Galicia tiña peso
específico propio e todos e
cada un dos proxectos
empresariais que proxectou ou
axudou a poñer en marcha
tiñan sempre unha fin: mellorar
o estatus de Galicia e dos
galegos.

Valentín Paz-Andrade traballou
co empresario galego José
Fernández López na posta en
marcha de Pescanova, a
multinacional galega de pesca
por excelencia. A partir de
1959, e tras forxar unha grande
amizade con Manuel Cordo
Boullosa, presentou un
proxecto para a creación dunha
gran refinaría en Galicia.
E tamén deseñou un proxecto
para a creación dun banco en
Galicia. Proxectos estes dous
últimos que non saíron adiante
pero que de telo feito naquela
época poderían ter cambiado,
sen dúbida, o perfil económico
e empresarial da comunidade
autónoma.
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O político

Paz-Andrade xogou un papel
primordial para Galicia tamén
dende a política. Xa moi novo
representa a corrente autonomista
e republicana do galeguismo. En
1930, tras a ditadura de Primo de
Rivera, preside o Grupo
Autonomista Gallego. Daquela data
é un dos seus primeiros actos
políticos de gran dimensión posto
que xunto a Otero Pedrayo e a
Daniel Castelao intervén nun mitin
en Vigo en defensa do Estatuto de
Galicia. Participa tamén na
fundación do Partido Galeguista e
foi candidato ás Cortes
Constituíntes na Segunda
República.
Durante o franquismo, Valentín non
xogou un papel activo, pero a súa
loita continua por Galicia, como
país, e a súa defensa acérrima dos
principios de liberdade e igualdade,
leváronlle en varias ocasións ao
cárcere e mesmo a sufrir desterros.
Posteriormente, na Transición,
Valentín foi o representante galego
na Xunta democrática, na Comisión
Negociadora da Oposición
Democrática.
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O viaxeiro

Valentín, como experto de
F.A.O. percorreu o mundo
enteiro facendo escalas, sobre
todo en Latinoamérica onde
mantiña contactos e fortes
vínculos coa Galicia emigrada
e exiliada e mesmo tentou facer
de ponte entre a Galicia
territorial e a Galicia americana.
Das súas viaxes consérvanse
cadernos de viaxe nos que
Valentín describía con todo
luxo de detalles os lugares que
visitaba e os contactos que
mantiña.

Esta faceta de Valentín, non
menos importante que o resto,
lle permitiu ter unha
capacidade de análise cun
enfoque internacional.
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O poeta

Valentín Paz-Andrade pertence, por
cronoloxía e afáns, ao grupo
novecentista, tamén denominado
Xeración de 1925, un conxunto de
poetas nados arredor do ano 1900
que tivo como principal profesión de
fe renovar e introducir na
modernidade a poesía galega. Foi
este, no entanto, un grupo moi
heteroxéneo, no que as
circunstancias persoais de bo
número dos seus membros, así como
os acontecementos históricos,
frustraron moitos dos horizontes por
eles anhelados.

Valentín Paz-Andrade, quen estivera
en contacto con algúns dos
membros máis destacados deste
grupo durante a década de 1920, non
descubriría, no entanto, a necesidade
de se expresar poeticamente ata ben
tempo despois, cando xa tiña case
corenta anos. Tería lugar este
descubrimento persoal en 1937
durante o desterro forzado que, por
orde gobernativa, se ve obrigado a
padecer na Serra de Queixa.
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