
 

Cen claves para coñecer a Valentín Paz Andrade 
 

 

1. Nace o 23 de abril de1899 no barrio de Socorro de Lérez, Pontevedra. Fillo de 
Matilde e de Francisco, é o fillo máis vello; logo virán dúas irmás: Matilde e 
mais Carmen.  

 

2. En 1906 morre a súa nai Matilde. 

 

3. Vai ser iniciado nas letras coa mestra Dolores Cimadevila, casada co seu tío 
materno Juan Bautista Andrade,  autor de libros de poemas en castelán e a quen 
el considera o seu primeiro mestre. 

 

4. En Pontevedra e da man do seu tío, coñece a Castelao, que para el será o seu 
“segundo mestre”. 

 

5. En 1917 comeza os estudos de Dereito en Santiago ao tempo que escribe as 
primeiras colaboracións xornalísticas en La Correspondencia Gallega e en Alma 
Galaica, de Pontevedra. 

 

6. En novembro de 1919 participa como orador xunto con Eugenio Montes na II  
Asemblea Nacionalista Galega celebrada en Santiago e presidida por Castelao.  
 
 

7. En maio de 1921 licénciase en Dereito pola Universidade de Santiago de 
Compostela coa máxima nota e aos poucos días comeza a exercer a defensa na 
Audiencia de Pontevedra. 
 

8. Tralo desatre de Annual, en xullo de 1921 é destinado como soldado de cota á 
fronte de África. Escribe dende Tetuán artigos para El Noroeste da Coruña. 
Reprodúcense estes en Progreso, Pontevedra. Unha afección de pel fai que sexa 
transladado á península en 1922. 



 
 

9. A experiencia da guerra marca fondamente a Paz Andrade, e será motivo de 
inspiración da novela  Soldado da morte, que nunca chegou a ser publicada. 
 
 

10. Ao chegar repatriado ten que pasar algún tempo no Hospital da VII Rexión 
Militar, na Coruña. Na redacción de El Noroeste propóñenlle colaborar nun 
novo xornal que se vai editar en Vigo. A vida de valentín xira agora arredor de 
Vigo onde, o 25 de xullo de 1925 sae o primeiro número do xornal Galicia, de 
Vigo, do que é redactor xefe. En agosto convértese no seu director con só 24 
anos.Foi un xornal moderno no que colaboraron as mellores plumas da época. 
 

11. 1924, maio, 28 e 30. Publica uns artigos no Galicia, Vigo, polos que debe de ir o 
cárcere, tras negarse a pagar dúas multas de 250 pesetas por dous artigos nos que 
defendía o ferrocarril dende Galicia á fronteira francesa e nos que se opuña ás 
ideas do gobernador militar de reforzar as comunicacións só conMadrid. 
 
 

12. Por orde do gobernador civil de Pontevedra , o 24 de decembro de 1925 
prodúcese a suspensión indefinida do Galicia. Valentín viaxa a Madrid e 
consegue que o ministro de gobernación revoga a orde e volve editarse dende o 
1 de xaneiro de 1926. O xornal desaparece definitivamente o 15 de setembro de 
1926. 
 
 

13. En outubro de 1926 volve exercer a avogacía en Vigo e ao ano seguinte faise 
cargo do asesoramento da Sociedade de Armadores de Bouzas La Marítima.  
 

14. Neste mesmo ano D. José Barreras funda Industrias Pesqueras, revista marítima 
quincenal na que traballa dende os primeiros números como colaborador, e a 
partir de 1942 como director ata o seu pasamento. 
 
 

15. Como secretario da Unión de Entidades Viguesas, foi encargado de facer un 
estudo sobre a importancia do porto de pesca de Vigo e, para documentarse fará 
unha viaxe en 1927 ao porto de Lorient, na Bretaña francesa. Resultado desta 
viaxe é a publicación en 1928 de  Los puertos nacionales de pesca en España. 
Aportación de Vigo al estudio del problema, editado pola Unión de Entidades 



Viguesas. 
 
 

16. En xaneiro de 1930 participa na fundación do Grupo Autonomista Galego, en 
Vigo,  do que é nomeado Presidente. Inicia  unha inxente actividade oratoria en 
toda a provincia de Pontevedra participando con Castelao, Otero Pedrayo, 
Vicente Risco, Ramón Cabanillas e outrosen numerosos mitins 
 
 

17. O 10 de xullo de 1930 constitúese en Ourense a Asociación de Escritores 
Galegos, formada por : Presidente: Otero Pedrayo, Vicepresidente primeiro: 
Villar Ponte, Vicepresidente segundo: Castelao, Vicepresidente terceiro: 
Noriega Varela, Secretario xeral: Alvaro de las Casas, Vicesecretario: Cándido 
Fernández Mazas, Tesoureiro: Vicente Martínez Risco, Contador: Roberto 
Blanco Torres, Bibliotecario: Jacinto Santiago, Vocais: Paz Andrade, Rafael 
Dieste, Jesus Bal, Florentino Lopez Cuevillas, Felipe Fernandez Armesto.  
 
 

18. En 1930 ten lugar a publicación de tres grandes ensaios do nacionalismo galego: 
A siñificación espiritoal do Día de Galiza de Ramón Otero Pedrayo; O 
Galeguismo no Arte de Alfonso R. Castelao; A nosa definición autonomista de 
Valentín Paz Andrade.  
 
 

19. 1931. Redacta, con outros catro membros do Seminario de Estudos Galegos 
(Lois Tobío, Vicente Risco, Alexandre  Bóveda e Ricardo Carballo Calero) o 
anteproxecto do Estatuto de Galiza. 
 

20. En xuño de 1931 apróbase a candidatura galeguista por Pontevedra ás Eleccións 
Constituíntes Republicanas 1º Castelao, 2º Valentín Paz-Andrade 3º Ramón 
Cabanillas.  

 

21. O 4 de xullo de 1931 realízase o escrutinio das eleccións do 28 de xuño de 1931. 
Gaña as eleccións en Galicia a F. R. G- O.R.G.A. que consigue 15 dos 47 
deputados que lle corresponden polas catro provincias e lle permitirá formar un 
grupo parlamentario propio denominado “Minoría Galega”. Os resultados en 
Vilagarcía de Arousa segundo Galicia Nueva son: Castelao, 841 votos; Paz 
Andrade, 805; Cabanillas, 513.  
Paz Andrade viaxa a Madrid na compaña de Ramón Otero Pedrayo e de Vicente 



Martínez Risco para apelar a Comisión de Actas das Cortes debido a que cando 
A Xunta Provincial do Censo estaba a agardar na sede en Pontevedra polas tres 
actas de escrutinio de senllos colexios de Carbia (As Cruces) coas que Paz 
Andrade aseguraría o escano fóronlle roubadas ó carteiro por alguén ó servicio 
do político radical Emiliano Iglesias Ambrosio. Non prosperou a apelación e Paz 
Andrade queda sen escano nas cortes por poucos votos.  
 

22. 1932, novembro, 22. Féreno ao dispararlle cinco balas nun enfrontamento cos 
sindicalistas na rúa Galán (Príncipe), en Vigo dos que non tardea en recuperarse. 
 
 

23. 18 de xullo de 1936; pasa os días no seu bufete, en Vigo, pendente das noticias, 
mentres axuda a fuxir a través de Portugal a varios amigos: Xosé Nuñez Búa e 
Ramón Martínez López e consegue o sobresemento da causa contra o seu amigo 
Xosé Núñez Búa. 
 
 

24. 1936, setembro, 9. Desterrado a Verín, onde pasa catro meses e vai sufrir outro  
atentado duns falanxistas. 
 
 

25. 1937, xaneiro. Desterrado a Requeixo de Queixa, un pequeño lugar preto de 
Zamora. En abril recibe a orde de trasladoa Castro Caldelas e logo á Pobra de 
Trives.  
 

26. A soedade do desterro faille sentir a necesidade de expresarse en verso e escribe 
o poemario A serra. Cantos do desterro branco e Sangue na neve. Etopeia da 
serra. 
 

27. En 1938, tras recibir un oficio que daba por cancelado o seu desterro, volve ao 
seu bufete de Vigo. 

 

28. Volve a ser detido e desterrado a Villanueva de la Serena (Badajoz) en agosto de 
1939 ata a finais de ano. 
 

29. Casa con Pilar Cilda Rodríguez Losada o 8 de decembro de 1939 na capela do 
santo Cristo na catedral de Ourense. 
 



30. 1940. Nace o seu único fillo Alfonso Valentín Francisco Juan Paz Andrade 
Rodríguez. 
 
 

31. En maio de 1943 recibe a orde do delegado de educación popular na que lle 
prohibe asinar artigos co seu nome. Usará os pseudónimos M., Xan Quinto e 
Mareiro. 
 
 

32. O 14 de xaneiro de 1950 publica o artigo “Castelao, el hombre y el artista” no 
suplememento de La Noche, Santiago. Logo a censura suprime o suplemento. 
 

33. 1950. Viaxa en avión por primeira vez a Buenos Aires invitado polo Centro 
Galego para participar nas Xornadas patrióticas galegas. Nesta mesma viaxe 
pronuncia varias conferencias en Buenos Aires, invitado polo Centro Galego, 
sendo recibido polo Presidente Perón. Visita tamén Montevideo, Sao Paulo, 
Santos e Rio de Janeiro. Colabora coa revista do ourensan Pedro Núñez Arcas. 
 
 

34. 1950, xullo. Fúndase a editorial Galaxia en Santiago de Compostela da que será 
accionista. 
 

35. 1951. A proposta de Bibiano F. Osorio-Tafall é designado pola F. A. O. 
(organización de Nacions Unidas para a Agricultura e Alimentación) para 
impartir cursos sobre economía pesqueira. Con este motivo viaxa a Santiago de 
Chile para dirixir en Valparaiso, Universidad de Santa María, un curso de 
economía pesqueira organizado pola F. A. O. ata o 14 de marzo. 
 

36. 1952. Escribe o poemario Rosario ao lume en Vigo. REPE 
 

37. 1952. Recibe o encargo do diario Informaciones dunha serie sobre a 
problemática pesqueira. Desas entregas sairá o libro Producción y fluctuación de 
las pesquerías, publicado en Madrid un ano despois. Ese mesmo ano tamén 
publicará Principios de economía pesquera (prólogo de B. E. Osorio-Tafall), 
F.A.O., Santiago de Chile. 

 

38. 1954, outubro, 5. Viaxa en avión a Nova Iork, onde para tres días, con destino a 
México. Reside na capital ata o 30. Encóntrase cos exilidos galegos: Arturo 



Souto, Bal y Gay e Dopico. A editorial Fondo de Cultura Económica encárgalle 
un tomo sobre Economía de la pesca que debería entregar en abril de 1955.Ata 
decembro imparte un Curso latino-americano de capacitación pesqueira 
organizado pola F. A. O. Entre os profesores está Ossorio-Tafall. Escribe a 
crónica da viaxe e da estadía para La Noche, Santiago de Compostela, e 
Informaciones. 
 
 

39. 1955, xaneiro, 7. Publícase Pranto Matricial. Versión castelán de María de 
Villarino. Debuxos de Colmeiro, Maside, Souto e Torres. Buenos Aires: Ed. 
Galicia del Centro Gallego. Tradución ó castelán. 
 
 

40. En 1955 viaxa a Bogotá e Colombia, coa misión de ordenación xurídica e 
económica das pesquerías por encargo da FAO. Elabora un proxecto de División 
de Pesquería e un Consejo Nacional de Pesquerías para o goberno.  

 

41. O 10 de marzo comeza un curso que imparte na universidade Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá. Permanecerá ata xuño. Publica en El espectador unha serie 
de artigos sobre o despegue pesqueiro de Colombia. 
 
 

42. 1955, maio. Escribe o poemario Canto do pobo disperso Valentín Paz-Andrade, 
en Bogotá. Mecanoescrito inédito. Fundación Luis Seoane. 
 

43. 1956. Imparte a conferencia “El impacto de la sardina en la economia de 
Galicia” no Curso Universitario de Verán da Universidade de Santiago en Vigo. 
 

44. 1957, xuño. Ingresa no cárcere en Vigo onde permanece trinta dias de arresto 
menor pola publicación de unha noticia de catro liñas no número do 15 de 
setembro de 1956 en Industrias Pesqueras na que escribía que un Comandante 
militar de Mariña de Vigo cesara no cargo. 
 
 

45. 1957, xullo. Sae do cárcere e viaxa co fillo Alfonso á Arxentina para participar 
nos actos do Cincuentenario da fundación do Centro Galego de Buenos Aires. 
 



46. 1957. Imparte a conferencia “Soberanía y recursos libres del mar” no Curso 
Universitario de Verán da Universidade de Santiago en Vigo. 
 

47. 1958. Publica El sistema económico de la pesca en Galicia, en Buenos Aires. 
 

48. 1959 publicación de Galicia como tarea, en Buenos Aires. Titulado polo autor 
Galicia en números vivos son os textos ampliados das conferencias dadas en 
Sudamerica en 1957. En Galicia como tarea atópanse as claves económicas e 
sociais da nosa terra e por iso será definido como “o gran manifesto político e 
económico do nacionalismo progresista” 
 

49. Entre outubro e novembro de 1959 comeza a colaborar con Manuel Cordo 
Boullosa no proxecto de construción dunha refinería de petróleo, Petrogasa, en 
Vigo. Logo dun ano non se concede a autorización. 
 

50. O 23 de xuño de 1960 fúndase Pescanova S. A., en Vigo, baixo a presidencia de 
Xosé Fernández e a vicepresidencia de Valentín Paz Andrade. 
 

51. 1960. Publica “Los derechos sobre el espacio marino” en Revista de legislación 
y jurisprudencia. 
 

52. 1961. O primeiro buque de Pescanova, O Lemos, bautizado por Paz Andrade, 
sae á procura de pescada en augas arxentinas. O segundo buque de Pescanova, O 
Andrade, bautizado por Paz Andrade, arrastreiro conxelador, sae a procura de 
pescada en augas sudafricanas. A idea deste novo caladoiro xurdiu de Paz 
Andrade, logo dunha viaxe por Mozambique e Sudáfrica. 

 

53. A viaxe a Mozambique e Sudáfrica tivo repercusións tamén noutros aspecto que 
lle interesa a Valentín: o porvir do galego e a súa utilidade como lingua 
internacional, vendo  “ a obriga a rehabilitar o galego como lingua internacional. 
 

54. 1961, decembro, 23. Sofre un accidente de tráfico en Lérez, que o mantén 
apartado da súa actividade máis de tres meses. 
 
 



55. 1963, outubro. Participa en Londres no II Congreso da F. A. O. sobre buques de 
pesca. 
 

56. 1964, xaneiro. Co novo Plan de Desenvolvemento económico elabora un 
Proxecto e estudo para a creación dun Banco Industrial con sede en Vigo, un 
banco netamente galego que orientase o aforro no desenvolvemento do país,mais 
a licenza foi denegada. 
 

57. 1964, xuño, 7. Noméano membro numerario da Real Academia Galega. 
 

58. 1964, xullo. A ditadura prohibelle seguir escribindo en Faro de Vigo. 
 

59. 1965, outubro, 1-3. Participa no III Congreso Regional de la emigración en 
Santiago de Compostela como delegado do Centro galego de Buenos Aires. 
 

60. En 1965 asiste co seu fillo Alfonso ó III Congreso técnico da FAO sobre buques 
de pesca en Göteborg, Suecia. 
 

61. Asiste en maio de 1966 á Conferencia na IIIe Biennale Internationale des 
Pêches, en Lorient. 
 

62. En xullo de 1966 viaxa a Montevideo e en  setembro remata o libro La 
anunciación de Valle-Inclán que envía a Buenos Aires, onde se publica ao ano 
seguinte.  Feito de se editar en América supuxo un obstáculo na difusión, pero 
chegou a penetrar grazas ás presentacións que se fixeron en Galicia e Madrid. 
 

63. Publica en 1968 o poemario Sementeira do vento. Carta-prefacio de Guillermo 
de Almeida... Vigo, (Editorial Galaxia: colección Salnés). Ilustracións de 
Laxeiro. Incorpora o poemario Pranto matricial de 1955. Sementeira no vento é 
cualificado polo autor como arte da evasión, pero tamén como poesía social. 
Ofeito de que fosen escritos polos anos 30, etamén pola idade do autor, sitúa a 
Paz Andrade na chamda Xeración de 1925 
 

64. 1968. Colabora no libro O porvir da lingua galega, Lugo. 
 



65. 1968. Participa co relatorio “Evolución del sector pesquero en Galicia” no curso 
“Perspectivas de Galicia ante el 2º plan de desarrollo” na Coruña. 
 

66. 1969 Constitúese en Vigo a empresa de fabricación de maquinaria naval 
Ibercisa,  adicada ao deseño e fabricación de maquinaria naval para todo tipo de 
buques da que é nomeado Vicepresidente. 
 

67. 1969, setembro. Viaxe a Roma para participar na Conferencia internacional 
sobre Investimentos na Pesca. 
 

68. 1970, maio. Participa na Conferencia internacional sobre arrastre en 
Reykyavick, Islandia. 
 

69. 1970, Publícase La marginación de Galicia en Madrid, cunha  tirada de 3.000 
exemplares. 
 

70. 1970, agosto. Sofre unha embolia cerebral e unha alteración cardíaca. Loita con 
esa afección e recupérase de vagariño cos anos. 
 

71. 1970. Publícase El capital como factor de desarrollo en Galicia, na Coruña: 
Banco del Noroeste. 
 

72. 1974. Viaxa a Caracas para participar na III conferencia da ONU sobre o dereito 
do mar.  

 

73. Escribe tres artigos para ABC, dous para Arbor e a crónica da conferencia para 
La Vanguardia. Apróbase nesa xuntanza a imposición da zona económica 
exclusiva das 200 millas para a pesca. 
 
 

74. 1974. Designado representante galego na Xunta Democrática, creada en París. 
 
 

75. 1974, Conferencia “El concepto de zona económica en el nuevo derecho de la 
mar” na Cámara de comercio na Coruña. 
 
 



76. 1975 Volve á batalla política: participa na creación da Xunta Democrática de 
Vigo e logo na de Galicia. Outórganlle o Pedrón de Ouro en Padrón, 
aproveitando a ocasión para postular a asunción da autonomía no proceso de 
integración na democracia.  
 
 

77. 1975. Publícase Pranto matricial de Valentín Paz Andrade, Sada: Ed. do Castro. 
Tradución ó portugués de Guillerme de Almeida, ó éuscaro de Gabriel Aresti, ó 
catalán de Francesc Vallverdú, e ó castelán de María de Vilariño. Nova edición 
do poemario publicado en 1955 e logo integrado en Sementeira do vento en 
1968. 
 
 

78. 1976, xullo. Participa nun ciclo de Conferencias sobre pesca da Universidade en 
Vigo. 
 

79. 1976. Colabora co artigo “La sociedad y la economía” no libro Los gallegos. 
 

80. 1976, setembro. Participa co relatorio “La pesca en la economía española” nas 
1as. Jornadas de marketing en la pesca, en Vigo 
 

81. 1976, decembro, 4. Forma parte da Comisión Negociadora da Oposición 
Democrática, A Comisión dos Dez, representando a Galicia como 
independente.Acada como resultado o de lle recoñecer a Galicia o título de 
nacionalidade histórica en paridade con Euskadi e Cataluña. 
 

82. 1977. Participa no proxecto do novo xornal Galicia en Santiago. 
 

83. 1977, xuño. Preséntase como senador por Pontevedra na Candidatura 
democrática galega independente. Participa na campaña electoral falando en 
vinte mitins na provincia de Pontevedra.Sae elixido senador. 
 

84. 1977, decembro, 4. Participa na gran manifestación “Galicia pola Autonomía”: 
acto de reivindicación do Estatuto de Autonomía para Galicia en Vigo. Cerra o 
acto el ante a multitude na explanada do náutico. 
 

85. 1978, febreiro, 11. Ingresa na Real Academia Galega co discurso “A galecidade 
na obra de Guimarâes Rosa” na Coruña. Fora nomeado membro da RAG en 



1964. O discurso será publicado en 1978.  con introducción de Paulo Ronai e 
epílogo de Álvaro Cunqueiro, en Sada: Ed. do Castro. 
 

86. 1979,  Publícase Cen chaves de sombra. Limiar de Lorenzo Varela, en Sada: Ed. 
do Castro. Ilustracións: debuxos de Laxeiro. 
 

87. 1980. Comeza a elaborar a biografia sobre Castelao: Castelao na luz e na 
sombra, publicada no 1982 en Sada: ediciós do Castro. 

 

88. 1983, febreiro. Escribe o poemario Saga de símbolos; en 1984, Precánticos da 
galeguidade e Aura ora de Galiza. 
 

89. 1984, Outórgaselle a Medalla ó Mérito Social Marítimo e a Medalla Castelao da 
Xunta de Galicia. 
 

90. 1984, Conferencia en Lisboa “Aventura, drama e obra de Castelao” e clausura 
en Barcelona a exposición sobre Castelao organizada por Sargadelos. 
 

91. 1984. Nomeado presidente de Amigos do Museo de Pontevedra. 
 

92. 1984, decembro, 7. Conferencia “Castelao na vida e na obra” en Vilanova de 
Gaia. 
 

93. 1985. Publícase o libro de artigos Galiza lavra a sua imagen en Sada: ediciós do 
Castro. 
 

94. 1985. Escribe o poemario Canto en catro ao conde de Andrade en Vigo. Inédito. 
 

95. 1985, Ingresa como Académico de número da Academia Galega das Ciencias 
coa lectura do discurso O home dentro do sabio: Pedro Joseph de Bermés (1770-
1824): discurso lido no acto da súa presentación por Valentín Paz Andrade; e 
resposta do académico numerario Enrique Vidal Abascal. Santiago de 
Compostela: Academia Galega de Ciencias. 
 



96. 1986, Outórgaselle o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo que lle 
entregan o 29 de xuño en Trasalba. 
 

97. 1986, xuño, 28. Publícase o poemario Cartafol de homenaxe a Otero Pedrayo de 
Valentín Paz Andrade, Trasalba. Tiraxe 1001 exemplares. Recompila o apartado 
Agora eres canzón publicado en Cen chaves de sombra. 
 

98. Outórganlle a Primeira Medalla de Ouro da Cidade de Vigo o 23 de maio de 
1986 e o concello e agasállao cunha homenaxe. 
 

99. Falece en Vigo o 19 de maio de 1987.É  enterrado en Lérez, Pontevedra. 
 

100. O 5 de xuño a Real Academia Galega acorda dedicarlle o Día das Letras 
Galegas do ano 2012. 

 


