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LIMIAR 

 

 

Enténdese, polo común, que o cumprimento dun cincuentenario na vida dunha persoa 

considérase como o achegamento a un fito  pleno de carga vital, no que a acumulación 

dunha bagaxe en experiencias permite o apousentamento e unha maduración  nos 

propósitos  e nas intencións que forman parte do descorrer cotián. E que esa visión en 

panorámica que se albisca dende o miradoiro do tempo transcorrido produce o efecto 

vivificador de lembrar a xeira de traballos, contradicións, fracasos, frustracións, liortas 

ou victorias que cada un, no seu eido particular, tivo que afrontar. Isto, que é aplicable 

ás persoas, poderíase tamén estender aos feitos materiais, ás celebracions, en tanto que 

produtos da man do home. 

 

No ano en que andamos acádanse os cincuenta anos desde que foi instaurada de xeito 

oficial a conmemoración  do Dia das Letras Galegas. Escapa a nosa intención facer un 

relatorio dun xa longo proceso que foi  iniciado no ano 1963  coa exaltación, como non 

podería ser doutro xeito, da nosa poetisa universal, Rosalía de Castro. Un comezo 

mesmamente prometedor do que sería unha longa xeira de remembranza das producions 

literarias e das figuras de persoeiros das nosas letras. Prosistas e poetas, homes e 

mulleres, pasaron  e seguirán pasando, porque aínda queda moito fío por fiar. Nomes 

como os de Pondal, Cabanillas, Otero Pedrayo, Murguía, Curros, Novoneira, Castelao 

ou Maria Maríño, entre outros, poñen en evidencia a dobre intencionalidade da 

celebración do Día: unha primeira, a lembranza das figuras xunto cos seus legados 

históricos, e despois, e principalmente, o efecto divulgativo entre as novas xeracions  

daquelas  creacions para evitar o seu esmorecemento. O amor a Galicia que eses autores 

amosaron por medio do verso ou da escrita xa os fai, só por iso,  merecentes do respecto 

que todos os galegos debemos profesar polo que é  xenuinamente noso. Creemos polo 

tanto, que xa cun medio século cumprido, están  xustificados  abondo  o motivo e 

posiblemente tamén os resultados, ainda que este último aspecto é sempre de 

cuantificación  problemática. 
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 No 2012 a elección do persoeiro para a conmemoración do Día das Letras Galegas  

recaeu na persoa de Valentín Paz-Andrade, un home xeneroso e polifacético na súa 

peripecia vital. Nel conxúgánse, de forma espléndida, as condicions de patriota galego, 

home de letras na súa extensa faciana, dende a xornalística á poética, e mesmo 

emprendedor. Non é certamente o único caso entre os persoeiros xa celebrados que 

aglutinou  diferentes facetas. Pero a analise da súa vida e obra  ofrece aspectos 

singulares que invitan ao seu estudo, reflexión e mesmo lembranza. Pensamos que 

consideracions deste tipo deberon ser as que levaron á decisión adoptada dende a 

Academia Galega  para a súa elección. 

 

Por outra vez dende o Centro Coordinador apostamos de xeito decidido por pular –

certamente na curta medida das nosas posibilidades- a prol dunha xornada que debe ser  

entendida como de proxeción do noso legado humanístico e de lembranza da nosa 

historia, para achegarmos, levados para iso da man de autores esgrevios, ata a nosa  

esencia diferencial como pobo. 

 

1. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Como xa ten acontecido noutros casos, con Valentín Paz-Andrade confirmaríase a 

influenza familiar como un feito  definitorio do que sería a súa futura paixón por Galicia 

e polo exercicio da literatura. Neste caso ese influxo viríalle de parte do seu tío Xoán 

Bautista Andrade, poeta nomeado, e ao que cualificará como o “seu primeiro 

mestre”.Tan grande foi ese padroado  que exerceu  ao seu carón e pola súa influenza, 

que moi mociño xa se iniciará no mundo xornalístico con aportacions en varios dos 

medios da época, tanto de Pontevedra como de Santiago. Tamén  será grazas ao tío que 

coñecerá a Castelao, co que gardaría unha fonda amizade, quen xunto co primeiro 

poden considerarse como os seus país políticos, polo menos eles serán os que ao calor 

da palabra que deles escoita, imbuirán nel ese apaixoamento por Galicia que convertirá 

nunha lumieira  permanente ao longo da súa vida e que  modulará unha grande parte do 

seu porvir vital. 

 

2. TRAZOS BIOGRAFICOS 

Naceu Valentín o 23 de abril de 1898 na parroquia de Lérez, en Pontevedra. Seus pais 

foron Francisco Paz e Matilde Andrade, irmá do poeta Xoán Bautista. Críouse na casa 

familiar xunto coas súas tres irmás Carme, Matilde e Castora, esta última morrería 
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sendo moi nova. No ano 1907 e cando só tiña oito anos  perdeu a súa nai, traxedia que 

deixaría nel fonda pegada. Os primeiros estudos  son conducidos pola súa tía política, a 

muller do poeta.  Continuaraos no nomeado colexio Balmes, de Pontevedra, sementeiro 

da vocacions locais  literarias e políticas da  época. Precisamente neste tempo é cando a 

influenza do seu tío será máis forte, tanto polo que xa dixemos da que súa entrada no 

mundo xornalístico como á relación con persoeiros insignes no futuro político de 

Galicia. A segunda ensinanza faríaa no Instituto da mesma capital pontevedresa. Estes  

estudos remataraos en 1917. 

 

Situado xa na etapa na que un home mozo ten que decidir cal vai ser o seu porvir, 

decide emprender os estrudos da carreira de Dereito, que fai na Universidade de 

Santiago. Eran aqueles os tempos nos que  estaba comenzando a collar en sectores da  

intelectualidade o galeguismo como movemento político. A súa estadía santiaguesa, na 

que, como outros mozos, compaxina os estudos da carreira de Leis coas inquedanzas 

políticas, será a cerna, a iniciación da súa praxe no mundo da política activa. E así en 

1919 será un dos oradores participantes na II Asemblea Nazonalista Galega, presidida 

por Castelao. Entre o colectivo estudantil aparece unha variante galeguista  que ten 

concomitancias coas Irmandades da Fala e Valentín é escollido como o seu presidente. 

Baixo o espléndido duplo teito  do seu tío e de Castelao, aos que frecuenta durante as 

permanencias de fin de semana en Pontevedra, vai amoreando nel esa vea política que o 

seguirá ata o seu pasamento. 

 

Remata os estudos de Leis en 1921 e comeza o exercicio  profesional na súa cidade, 

pero só pode intervir nun caso porque os avatares bélicos da historia española naquela 

época –que era a da guerra de África- fan que teña que acodir á chamada das armas, a 

Marrocos, onde permanece pouco tempo, apenas un ano, por mor de problemas coa súa 

saúde. Por certo, que a presenza  nos escenarios  da guerra non son óbice para que siga 

exercendo a actividade xornalística que iniciara tempo atrás, pois envía crónicas ao 

xornal El Noroeste, de A Coruña, relatando os aconteceres da campaña. Tamén esta 

época será inspiradora de relatos futuros, e propicia o seu númen novelístico, pois 

daquelas experiencias sairá a  súa primeira novela titulada Soldado da morte, ainda que 

non chegaría a ser publicada. A relación co xornal coruñés que vai seguir mantendo 

durante algún tempo darálle ocasión de participar no artellamento dun novo proxecto 

periodístico, en concreto o xornal  Galicia, diario de Vigo, do que é designado como 
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director á idade de vintecatro anos. A partir de aquí comezará un vencellamento coa 

cidade viguesa, que manterá durante case que todo o resto da súa vida. Pero a 

experiencia editora durará pouco, a penas dous anos porque o xornal remata abafado 

polas multas gubernamentais, e como consecuencia das extorsions impostas na liña 

redactora polo réxime político do momento que, é o  ditatorial de Primo de Rivera. 

 

Non obstante, este feito negativo terá consecuencias importantes no que será o seu devir 

persoal. Por mor da súa dedicación á profesión de avogado, que compaxina con as 

tarefas xornalísticas, entra en relación co mundo do mar. Actúa en principio  como 

asesor dunha sociedade de armadores vigueses, colabora nunha revista da especialidade 

e recibe o encargo de facer un estudo sobre a importancia do porto de pesca de Vigo. 

Estes serán os inicios nunha dedicación aos temas marítimos que manterá para sempre. 

Pero que nunha persoa vitalista e multifacética non poden producir o esquecemento ou o 

abandono doutros temas, como por exemplo os políticos. 

 

Acontecía que aquela  vea seguía latexante dende as primeiras andainas santiguesas. En 

1930 pasa a formar parte como presidente dun partido chamado Grupo Autonomista 

Galego. Nun mitin desenvolvido precisamente o día 25 de xullo dese mesmo ano, e coa 

asistencia de Otero Pedrayo, Castelao ou Cabanillas, Paz-Andrade fai un discurso no 

que propón as ideas que deben conducir ata  unha Galicia autónoma, na que sexa o pobo 

galego a que decida sobre os seus propios problemas. Esta filosofía será a determinante 

da creación do futuro Partido Galeguista que se constituirá  en Pontevedra en Nadal de 

1931. Nese mesmo ano, e cando xa está establecida a Segunda República, tería  a súa 

primeira experiencia como candidato nacional ao optar ao posto de deputado polo 

Partido Galeguista nas Cortes Constituintes, ainda que a súa candidatura non 

prosperaría. Pero esta contrariedade non obsta para que siga mantendo o seu 

compromiso político, e así tamén no mesmo ano e a carón doutros nomeados persoeiros 

da política galega, contribúe á  redacción do anteproxecto de Estatuto para Galicia, e 

que como é sabido foi referendado por un plebiscito que se celebrou  máis adiante entre 

a poboación galega. 

 

A primeiros do ano seguinte sofre un atentado no que recibe cinco disparos. Ao parecer 

os agresores tiñan algo que ver cun conflito laboral no que el estaba intervindo 
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profesionalmente. As feridas non foron de gravidade e recuperouse pronto, ainda que, 

como contaría frecuentemente, unha das balas quedara alonxada dentro del. 

 

No ano 1936, tan tebroso por motivos ben coñecidos, Paz-Andrade dá un salto 

cualitativo na súa peripecia política. Por motivos que non aparecen moi nidios, 

abandona o Partido Galeguista para presentarse novamente como candidato ao 

Parlamento do Estado pola provincia de Pontevedra, pero baixo as siglas da  

Candidatura Republicana de Centro. Hai especulacions sobre si foi unha estratexia 

combinada con Castelao –que tamén participou nos comicios postulándose como 

candidato polo Partido Galeguista- para acadar  dese modo un máis grande número de 

deputados. Pero o enigma mantense ainda hoxe en día. 

 

O estalido das Guerra Civil terá nel consecuencias como en tantos outros. Por algún 

autor especúlase se a súa relación  co partido de Portela Valladares, que era de centro, 

foi causa de que os rigores da represión franquista non acadaran nel tanta intensidade 

como noutras persoas. O sí certo é que o 13 de setembro do 36 é desterrado sen límite 

de tempo a Verín. Despois de tres meses alí, por unha nova orde gubernativa ten que 

pasar a outro desterro, esta vez en Requeixa de Queixa, tamén na provincia de Ourense, 

onde permanecerá ata finais do ano seguinte. Estas estadías non resultarían baldeiras, e 

terán efectos na creación literaria e mesmo resultados na súa vida persoal, porque 

durante ese tempo coñecería a que va converter na súa esposa e nai do seu fillo. Pero 

non remataran aquí os desterros. De volta a Vigo a principios do 1938, onde intenta 

recompoñer a súa vida profesional na avogacía, pouco lle dura esta situación de 

liberdade limitada porque a mediados de ano é detido de novo e desterrado esta vez 

lonxe de Galicia, a Villanueva de la Serena, en Badaxoz, de onde vai sair grazas á 

xestión que fan ao seu favor dende a sociedade empresarial de temas marítimos para a 

que seguía traballando como asesor xurídico. En decembro de 1939 casa en Ourense 

con Pilar Rodríguez Prada, a quen, como xa sabemos, coñecera no desterro de Trives. 

 

A década dos 40 é un espazo de tempo no que a función principal é a da ocupación no 

despacho xurídico, traballando principalmente na materia que constitúe case a súa única 

especialización, en concreto a marítima. No eido político participa, dentro das cautelas  

que viñan ditadas  pola liña represora das autoridades gubernativas, mantendo 

correspondencia con fuxidos esgrevios da causa galeguista, e mesmo contactos persoais 
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cos supervivintes non fuxidos. Por aquela época xurdíu a liorta entre os galeguistas do 

exilio, con Castelao á cabeza, que propoñían unha acción sobre a condución do 

galeguismo con posturas máis directas contra a ditadura franquista fronte aos do interior 

que ofrecían unha visión máis remisa, e que tiñan a Ramón Piñeiro como o seu  epígono 

máis sobresaínte.( Remitimoslle, a quen lle poidan interesar os pormenores desta 

regueifa, ao noso traballo feito co gallo do Día das Letras Galegas 2009). En 

correspondencia con Castelao, Paz-Andrade, cunha visión máis realista da situación en 

tanto que morador directo dela, amosa o seu escepticismo sobre a viabilidade daquela 

fórmula que viña suxerida dende alén mar polos galeguistas emigrados. Pese a todo, a 

relación co patriarca non esmorecería. Así o seu artigo publicado no suplemento 

literario do xornal compostelán La Noche con motivo da morte de Castelao, e que 

titulou Castelao, el hombre y el artista, foi todo un tributo de admiración, respecto e 

simpatía por quen fora su vello amigo dende a nenez pontevedresa. El tivo os azos de 

escribir este artigo, salmodia dun persoeiro desafecto do réxime represor, e que 

sorprendentemente foi aceptado pola censura franquista, ainda que como nos recorda 

Xan Carballa, a empresa editorial para que non quedaran dúbidas sobre o seu 

posicionamento político a favor do sistema imperante, rotulara a achega de Paz-Andrade  

co sobretítulo de “Ancha es España”, para tentar así de rebaixar a siñificación do texto e 

principalmente ao home de pro obxecto da elexía. Cómpre repetir que a devoción que 

sinteu por Castelao  permanecerá sempre nel. E aí están para probalo o seu poema 

Pranto matricial escrito en 1954, ou Castelao na luz e na sombra en 1982, que é todo 

un compendio biográfico do persoeiro. 

 

No verán de 1950 inicia unha xeira de viaxes por países latinoamericanos  para dar 

conferencias sobre a sua especialidade pesqueira en diferentes ámbitos. En  Arxentina, 

Uruguay ou  Brasil,  deixa sentir a súa voz, falando para xentes da emigración. Nas súas 

intervencións enlaza o pensamento galeguista coa realidade económica. Fala da  

necesidade de impulsar o desenvolvemento de Galicia partindo de eixes máis concretos. 

En 1952 participou nun curso organizado pola FAO de capacitación pesqueira en 

Valparaíso, Chile, que se continuaría por outros países da área latinoamericana, tempo 

no que, como tamén  recorda Xan Carballa, foi aproveitado por Valentín para tecer unha 

rede de amizades con eminentes emigrados galegos do mundo artístico, e que 

desembocaría na edición en Bos Aires da súa obra xa citada  Pranto matricial,  ou  a 

presentación de mostras divulgadoras das creacións daqueles artistas emigrados. Outras 
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publicacións desta época son Sistema económico de la pesca en Galicia, editada en 

1957, e Galicia como tarea, en Bos Aires, no 1959.  

 

En 1960 créase a empresa Pescanova S.A,  pola iniciativa do lucense Xosé Fernández  

López, é Valentín foi nomeado vicepresidente do consello de administración, ao terse 

en conta polo promotor a sona que semetara como experto na materia marítima.  A 

idea empresarial viña determinada pola iniciativa de crear unha flota pesqueira 

moderna e tecnificada para pescar nicialmente en caladoiros ata entón pouco 

traballados.  

 

Os anos seguintes son moi movidos e de grande creatividade literaria. Mestura a 

actividade empresarial con outras de tipo cultural e intensifica a relación cos Centros 

Galegos de Latinoamérica. En 1965 participa no III Congreso da Emigración celebrado 

en Santiago, en calidade de delegado do Centro Galego de Bos Aires.  En 1968 publica  

Sementeira no vento. Segue asistindo como experto ás convocatorias da FAO que o 

levan por diferentes países europeos. Publica en 1970 La marginación de Galicia. 

 

En agosto dese ano sofre unha doencia cerebral que o mantén afastado de toda 

actividade durante case que dous anos. En 1973 ten lugar en Vigo a celebración dunha 

edición da World Fishing Exhibition (Exposición Mundial da Pesca), convocatoria de 

grande trascendencia empresarial e na que se sentiría a pegada de Valentín e do seu fillo 

Alfonso, tamén  incorporado á actividade de Pescanova como xerente da empresa. 

Naquel mesmo ano produciríanse acontecementos históricos que incidirán de xeito 

definitivo no futuro político de España. 

 

Tras a morte en 1975 de Franco e diante da intuición estendida de que ía producirse un 

cambio en profundidade no sistema político do Estado Español, algúns vellos opositores 

ao réxime feixista que traballaran ben dende o exilio, a clandestinidade ou en forma 

máis ou menos encuberta dentro do país, sentiron a chamada á participación activa no 

proceso que se aveciñaba.  A ambición por ocupar o espazo político chamou a  moitos 

deles a tentar de ocupar ese treito que se supoñía estaba a vir. En concreto e polo que 

atinxe a Galicia, apareceron dúas liñas ben diferenciadas de estratexia: unha 

nacionalista, de ruptura total co anterior, e outra propugnada dende o Partido Comunista 

consistente en adherirse á reforma política que estaba a vir como emanación primeira do 
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franquismo. Esta última foi a que seguiu Paz-Andrade. En 1976 creouse a chamada 

Comisión Negociadora da Oposición Democrática,  na que se integraban persoeiros do 

arco partidista do Estado e tamén representantes das tres nacionalidades históricas que 

tuveran estatutos de autonomía durante a Segunda República. Por Galicia a 

representación ostentóuna Valentín como independente. Por entón tiña xa  78 anos. 

 

Nas primeiras eleccións democráticas desenvolvidas en xuño de 1977 presentouse como 

candidato a senador por Pontevedra, baixo as siglas dunha chamada Candidatura 

Democrática Galega, e xunto con Francisco Fernández del Riego e Fernando Alonso 

Amat, vellos amigos das tertulias e das xuntanzas viguesas. El foi o que resultou 

gañador, representando a Galicia xunto con Iglesias Corral pola Coruña, e Celso 

Montero por Ourense. Diríase que con aquela acta quedaba cumplida temporalmente 

unha vella aspiración como representante político dentro das Cortes do Estado. No 

Senado permaneceu ata 1979.  Non conseguiría revalidar  a acta senatorial  á que tamén 

aspirou   na convocatoria electoral seguinte.  

 

O 4 de decembro de 1977 houbo nas sete capitais de Galicia manifestacións a prol da 

autonomía para o noso pobo que tiveron grande éxito pola participación masiva das 

xentes. En Vigo foi onde se rexistrou a maior movilización cidadá. Alí, ao remate, fixo 

de voceiro cunha intervención ardente e valente, onde chamou ao recoñecemento das 

nosas capacidades en defensa dos nosos dereitos.  

 

Eran aqueles os tempos nos que se estaba debatendo a redacción do texto constitucional 

de 1978, que sería aprobado por referéndum da cidadanía. El seguía mantendo viva a 

súa defensa dos dereitos históricos de Galicia, e así tivo tamén participación activa nas 

manifestacións que se produciron en 1979, por mor do tratamento á baixa que se quería 

dar ao estatuto de Galicia, durante os debates que se estaban levando a cabo para a súa 

redación, a chamada  aldraxe, atrancos que finalmente serían superados. En xeral, e 

concordando co que reflicte o autor xa citado, el amosaríase reticente co decurso que 

estaba a ter o desenvolvemento da autonomía galega, como manifestaba en 

correspondencia con Osorio-Tafall.  

 

En febreiro de 1978 leeu o discurso de ingreso na Real Academia Galega, do que fora 

nomeado membro xa en 1964. Versou sobre a obra do brasileiro Guimaraes Rosa, 
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recollido dunha parte do seu  libro A galecidade  na  obra de Guimaraes Rosa, que foi 

publicado por Edicións do Castro despois da súa lectura diante do corpus  académico. A 

actividade literaria continuaríaa coa publiación dun compendio de poemas co título de 

Cen chaves de sombra, pero sobre todo conságrase á redación teimunda da que é 

considerada por moitos  a súa obra literaria mestra, Castelao na luz e na sobra, que 

sairá do prelo en 1982. Non será esta a última das súas producións, xa que en 1985 sairá 

Galiza lavra a sua imagen. 

 

A partir deiquí e nos anos seguintes é obxecto dunha xeira de homenaxes e distincións 

como recoñecemento da súa densa actividade literaria e mesmo profesional. Recibirá a 

cruz de San Raimundo de Peñafort dos avogados; a medalla Castelao da Xunta de 

Galicia; o premio Trasalba da fundación Otero Pedrayo, e outros máis. 

 

             Ata o seu pasamento, que aconteceu o 19 de maio de 1987 en Vigo, tivo folgos para  

seguir participando en coloquios, conferencias, homenaxes, cunha teima permanente 

polo desenvolvemento que estaba a ter o proceso autonómico de Galicia. Tiña a 

lexitimidade que lle outorgaba a súa condición de patriota rexo, dun loitador infatigable      

pola Terra e polos nosos dereitos. 

             

            3. O XORNALISTA 

            A faceta xornalística foi a primeira na que iniciou os pasos na actividade literaria e, ao 

entender dalgúns, a que sería como a columna vertebral da súa actividade pública (Xan 

Carballa). Empezou moi novo nesta andaina, con inicios nos que se deixaba sentir o 

patrocinio do seu tío, o poeta. As súas primeiras colaboracions apareceron nos 

semanarios Alma Galaica, La Provincia, e tamén  no xornal  pontevedrés La 

Correspondencia Gallega, e no compostelán Gaceta de Galicia. Tomamos tamén de 

Carballa un frangmento do texto que publicou  Valentín o 1 de xaneiro de 1916 tratando 

da I Guerra Mundial que estaba entón en pleno apoxeo: “ Como será para a 

Humanidade o ano que comeza?... Váise en mala hora camiño da eternidade o fenecido 

1915. na futura historia dos pobos será gravado con caracteres sanguiñentos e ogallá 

que as xeracións vindeiras lle sirvan de saudábel exemplo os feitos en que foi 

traxicamente pródigo, e que para sempre deixe de ser verdade que a historia se repite”. 
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            As  súas colaboracións como cronista de guerra durante a súa estadía como soldado na 

guerra de Marrocos van dirixidas a Faro de Vigo, o xornal coruñés El Noroeste, ou El 

Progreso, de Pontevedra. 

 

            No ano 1922 veu a luz o xornal vigués Galicia, que levaba por subtítulo “diario de 

Vigo”, xestado por mor dunha iniciativa empresarial promovida por un  grupo de 

persoas con implicacions no ideario galeguista. Entre eles está Valentín, que asumirá o 

rol de director.  Na ringleira de colaboradores aparecerán nomes como os de  Roberto 

Blanco Torres, Villar Ponte, Vicente Risco, Amor Ruibal, Lustres Rivas e, por suposto, 

Paz-Andrade, entre outros. A data do 25 de xullo  que se elexiu para a saída do primeiro 

número xa era un símbolo da siñificación que se lle  quería dar. Había a aspiración de 

convertelo nun xornal de opinión no que estuvera latente o ideario galeguista. Tamén a 

elección gráfica resultaba expresiva: na portada aparecían debuxos de Castelao, que se 

complementaban con reproducións fotográficas nas páxinas interiores. Pero 

lamentablemente a vida do xornal resultaría efémera por circunstancias que viñeron 

encadeadas a raiz dun debate mediático por opinions discrepantes que mantivo Paz-

Andrade cun xeneral da época, ao respecto do establecemento de determinadas liñas 

ferroviarias dende Galicia. A consecuencia persoal foi mala para él. Derivou nunha 

sanción gubernativa  de 250 pesetas ou a súa substitución por quince días de  cárcere. O 

novel redactor escollería a última das opcións. Será a primeira vez doutras que seguirán, 

que estaría  tras os barrotes da cadea. Aquela sanción  causou grande rebumbio social 

por canto tiña de significado, xa que no fondo o que bulía era unha intencionalidade 

gubernativa de calar a liña editorial que se estaba a seguir dende o xornal. Recorda 

Carballa que ata houbo algunha folga e que se promoveron  recadacions populares a 

prol dos presos para cubrir as súas carencias. Sería o principio da fín, que chegaría para 

o xornal catro anos despois de ter nacido por causa dunha xeira de acontecementos, 

ademáis do xa citado. En verdade foron moitos os atrancos que a publicación tivo que 

soportar durante a súa curta estadía, incluídas  una orde de suspensión do governador 

civil de Pontevedra  (que Valentín pudo superar valéndose dalgunhas amizades en 

Madrid,como conta nas súas conversas con Tucho Calvo), os enganos doutros medios 

locais da competencia, e por riba de todo a coincidencia temporal cunha época marcada 

pola restricción de libertades e do exercicio dunha forte  censura  sobre os medios de 

prensa que viña emanada dende un sistema político como era o encarnado pola ditadura 

do xeneral Primo de Rivera. 



 13 

 

            Mais aquela situación negativa non minguará os azos nel. Durante o ano seguinte, 1927, 

retoma a faceta xornalística como colaborador nunca revista de tiraxe quincenal creada 

por aquel entón, especializada en temas pesqueiros chamada Industrias Pesqueras e de 

orixe local, xa que o seu  fundador foi unha persoa estreitamente ligada á actividade 

comercial do mar, don José Barreras Massó, de tanta siñificación na cidade viguesa. Foi 

o principio para Paz-Andrade dunha longa relación editorial, que manterá até o fín da 

súa vida en calidade de director da publicación da que, por certo, cómpre indicar que 

aínda segue editándose polo seu prestixio nese sector da especialidade. Hai que dicir 

que, precisamente, por mor dun artigo que publicara en 1956 nesta revista no que 

criticaba ao que era entón o comandante  militar de Mariña de Vigo, experimentaría a 

súa segunda estadía no cárcere durante o  ano seguinte. Pero o importante por sinalar é 

que esta relación co mundo do mar, que completa a iniciación relacional  que él 

comezara pouco antes traballando como asesor xurídico para un colectivo de armadores, 

marcarán un fito determinante no que será o seu porvir persoal. 

 

            Non será exclusiva a súa  dedicación periodística para con esta revista, xa que mantén 

colaboracións con outros xornais de tiraxe nacional, como El Sol ou o catalán La calle. 

Tamén en xornais galegos, como por exemplo, Faro de Vigo, Litoral, ou  La Voz de 

Galicia. Na procura dunha escolla que resulte ilustrativa desa dedicación ao xornalismo 

do noso autor, coidamos interesante glosar algúns dos artigos que publicou 

precisamente no diario coruñés. Nunha edición promovida dende ese xornal e  tamén 

prologada por  Tucho Calvo, autor xa mencionado, aparecen reproducidas nove das 

colaboracions que  Paz-Andrade publicou naquel medio en tempos diferentes e que dan 

proba evidente da preocupación que era unha constante para él, o desenvolvemento de 

Galicia. 

             

            No que titula “El ahorro de Galicia y la financiación industrial” publicado o 1 de 

xaneiro de 1964,  fai unha chamada a prol de que o aforro galego permaneza na terra  

porque “Galicia no es una región radicalmente pobre. Pero sí empobrecida… Para 

vencer el estancamiento y la autorrepresión del país hay que comenzar curándolo de la 

incontinencia financiera. Sólo cuando logremos que no expulse de su seno, como hasta 

hoy, el ahorro voluntario y pueda vincularlo resueltamente a la inversión productiva en 

el área propia, las sangrías extenuadoras dejarán de manar y el reflotamiento social se 
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producirá naturalmente.. Casi todos los bancos citados (Banco de Vizcaya, C--------

entral, Bilbao, Español de Crédito, Urquijo,etc, disponen de avanzadillas colectoras en 

las principales ciudades y vilas de Galicia. Dentro de los modelos contractuales de 

tráfico bancario entran por ventanilla los excendentes dinerarios… Cubiéndose con 

esta ingenua apariencia de depositantes, quedan amalgamados en un cuerpo barato y 

silencioso de ahorradores por cuenta ajena. O al menos, en interés  ajeno. Algo así 

como la fiel infantería de la financiación remota, que a cambio de una soldada exigua, 

entrega a   potencia  extrañas las armas forjadoras de los grandes dividendos. Convén 

ter en conta a data para entender  axeitadamente o texto. É un momento  no que se están 

producindo olas emigratorias de galegos cara a países americanos e tamén  europeos. 

Está  facendo unha referencia moi concreta ás remesas monetarias que  fan cara ás súas 

familias e a conveniencia de que eses capitais fiquen eiquí en forma de reinvestimentos 

e non pasen a engrosar os beneficios de entidades bancarias que reverten de xeito 

mínimo en beneficio de Galicia. E completa a súa tese con datos moi precisos..”viejas 

malformaciones de la economía española, dominada por grupos de presión, que desde 

hace casi un siglo vinieron medrando al amparo de monopolios de hecho y de arancel 

ultraprotector, han polarizado el desarrollo industrial hacia otras zoas, dejando la 

nuestra a su propia e  impropicia suerte…… Año tras año, Galicia viene quedando al 

margen, o participando escasamente, en los grandes movimientos financieros qu ese 

incuban para la promoción de industrias en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia…” 

Deixamos á libre interpretación de cadaquén a veracidade e sobre todo a vixencia actual  

destes postulados. O que non parece que deba producir dúbida é o donaire empregado 

na exposición  e o laio de destemplanza que vai  incluido na salmodia. 

 

            Catro anos antes publicara outro tamén relacionado co feito migratorio pero sobre todo 

centrado no eido da poboación galega e no seu proceso de crecemento vexetativo, con 

unha referencia moi explícita ás secuelas que se deixaban sentir polas saídas  de 

emigrantes; “De 1950 a 1958, inclusive, según cantan los números, 219.782 gallegos 

han abandonado su tierra y se acogieron a la hospitalidad de las americanas. 

Completando por estimación el volumen de la emigración en el decenio,resulta 

superior al 10% de la población asentada. O sea, de la que ha crecido tan sólo en la 

proporción del 4% en el mismo período”. A analise complétase noutro apartado do 

artigo facendo referencia á renda per cápita. En termos semellantes, alude ao feito de 
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que a despoboación de Galicia por efecto do fenómeno migratorio reduce a capacidade 

industrializadora, coa consecuencia  irremediable do aumento na ruralización. 

 

            Dentro dese bloque de temática económica pode incluirse o artigo que apareceu 

publicado o 30 de novembro de 1978 co título de “La hora crítica del sector pesquero”. 

Temos eiquí ao Paz-Andrade escribindo do que máis coñece. Fai alí  un relatorio do 

proceso operado no sector das pesquerías en España, visiblemente mellorado pola 

introducións de melloras, en concreto pola evolución tecnolóxica no conxelado rápido a 

bordo dos pesqueiros. Pero o canto de loanza terá, como non pode ser menos, o seu   

contrapunto. No ano 1976 a Comunidade Europea (hoxe UE), adoptou o principio das 

200 millas. Por aquel tempo España estaba ben lonxe de entrar na colectividade europea 

e polo tanto as frotas pesqueiras do noso país non podían entrar naquel circuito 

pesqueiro predeterminado pola norma comunitaria. Así que remata, tamén como non 

podería ser menos, facendo unha apelación á via negociadora dende o goberno do 

Estado, e conclúe, (albíscase eiquí a confluencia do interese patrótico co do home de 

empresa) lembrando que “Galicia según todos saben, es la región madre del sistema 

pesquero peninsular, y la protagonista mayor de su auge. No hace falta añadir cuánto 

jugamos a esta carta…” 

 

            De tipoloxía netamente política son dous artigos que publicou en 1977  e 1982, titulados 

respectivamente, “Cara e cruz da autonomía”, e “San Iago, A Coruña e Lugo nas 

historias do proceso autonómico”. Resulta chamativo o dato referido ás datas nos que 

foron publicados, 31 de decembro e 25 de xullo. Da súa lectura, podería parecer como 

que o quinquenio que medra entrambos os dous ten todo o significado dun  confronto 

entre desexos e realidades, de esperanzas e resultados, porque no fondo  o que se está a 

analisar non é outra cousa que o curso que estaba seguindo o proceso autonómico 

galego, tomando como base temporal eses cinco anos que mediaban entre un e outro. 

 

            O adro do primeiro dos artigos contén xa unha declaración forte, a de que nin a  

doutrina nin a idea autonómica galega non son  creacións novas, porque ambas as dúas 

son voces xa clamadas hai moito tempo nun proceso histórico que el remonta ata a 

Revolución Galega de 1846, seguindo con referencias a Brañas e mesmo á publicación 

en 1889 do Proyecto de constitución para el futuro Estado gallego, que fora aprobado en 

Lugo dous anos antes. Con estes antecedentes entra de cheo no concepto de autonomía 
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reforzándose coa definición dun pensador catalán, Ferrater Mora, para  dicir que: “No 

caso de Galiza, a razón ética súmase á razón política. Porque o centralismo, anticorpo 

da autonomía, ao longo de séculos non nos deixou senon unha abraiante cárrega de 

saldos negativos. Dominación do páramo sobre o mar, sacrificio  da expansión  

atlántica a favor do crecemento inorgánico e intra-terráneo, desangramento continuo 

da poboación por fuxida do home activo tras da oferta de traballo…..abandono da 

escola primaria con menosprecio continuo da lingua propia…localización das 

industrias de estrago ambiental. E todo canto os galegos de hoxe, despois de tantos 

desenganos, teñen a frol da memoria”.    

 

               Concluída a ringleira de agravios históricos, o autor pasa a verter os seus consellos         

               sobre o proceso a seguir. Trátase de erguer un novo modelo, para que os galegos crean                

             no destino da súa Terra, e  de que os traballos que se levan feitos sexan productivos, 

sen falsas esperanzas. Estamos diante de todo un berro emocional dado por unha 

persoa que tendo tras de sí un pasado de sacrificios quere velos compensados, e para 

iso fai apelación da mellor maneira que sabe aos azos colectivos, a que se boten por 

terra os medos atávicos ou a molicie diante dun proceso que se revela esperanzador. 

 

            O segundo dos artigos ten semellanzas co anterior en canto ao devalar do proceso 

histórico seguido na nosa Terra en prosecución do feito autonómico. Afonda máis 

polo miúdo nos antecedentes e nas localizacións dos feitos, primeiro en Santiago, co 

resultado dun manifesto saído dunha xuntanza de delegados de toda Galicia, durante 

os tempos da Primeira República, seguido doutros movementos como os que tiveron 

lugar en A Coruña en 1883, consecuencia do cal foi o texto do Proyecto de 

constitución para el futuro Estado gallego, xa citado, e que foi sancionado nunha 

asamblea desenvolvida en 1887 en Lugo.  En todo este proceso o que latía era o 

sentimento político de converter a Galicia  consonte dicía o artigo 2 do Proxecto,  nun 

“Estado autónomo o soberano y adopta la forma democrática-republicana federal 

para su gobierno”. 

 

            Fai a enumeración anterior para expresar dúas cousas: que o sentimento autonomista 

ademáis de estar asentado en agarradeiras históricas, non se circunscribía a unha soa 

localidade, grupo social ou núcleo de intelectuais, senon que era un sentimento 

estendido,  iso explica as referencias ás tres localidades contidas no título.  
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            Nos corolarios finais do artigo, o autor fai mención desa esa eiva tipicamente galega, a 

da insolidariedade interna, xa que recorda que nas tres propostas históricas que analisa 

se advirte nos seus protagonistas ese sentimento localista, manifestado en forma de  

esquecemento e desprezo dos devezos anteriores  que outros tiveran. En definitiva, ao 

lembralo, está facendo un reproche sutil e de xeito elegante aos localismos que se 

vislumbraban de xeito nidio nos primeiros anos do Estado autonómico. Percíbese 

neste treito que media entre o artigo de 1977 e este último, que unha vez máis está 

exercendo o seu  papel de patriarca teimudo sinalando o camiño a seguir.  

 

             Por non estendernos  máis  e porque cremos que queda suficientemente perfilada a 

liña patriótica e de pedagoxía, tanto política como empresarial ou económica que 

quere debuxar nas súas colaboracións xornalísticas, pero tendo sempre o mesmo 

horizonte que non é outro que o dunha Galicia mellor e próspera, eludimos comentar 

o resto de artigos contidos no cartafol editado,sen perxuizo de que poidan ser obxecto 

de cita puntual nalgún outro apartado do traballo presente. 

 

            4. OBRA 

            Neste apartado imos sinalar a obra literaria producida por Paz-Andrade excluindo a 

netamente  xornalística, xa analisada.  

   Nunha tentativa de clasificación da súa bagaxe, estableceríamos  tres grupos: a) obra 

   poética; b) obra en prosa; c) epistolario. O corpus  se completa con limiares de libros,  

   textos das súas conferencias, etc. 

   a)  OBRA POETICA: 

--PRANTO MATRICIAL (1955) 

-- SEMENTEIRA DO VENTO (1968) 

-- CEN CHAVES DE SOMBRA (1979) 

-- CARTAFOL DE HOMENAXE A OTERO PEDRAYO (1986) 

      

b) OBRA EN PROSA: 

b.1. De temática pesqueira 

-- LOS PUERTOS NACIONALES DE PESCA EN ESPAÑA. APORTACION 

DE VIGO AL ESTUDIO DEL PROBLEMA (1928) 

-- PRODUCCION Y FLUCTUACION DE LAS PESQUERÍAS (1954) 
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-- SISTEMA ECONOMICO DE LA PESCA EN GALICIA (1958) 

 b.2. De temática literaria 

  -- GALICIA COMO TAREA (1959) 

   -- LA ANUNCIACION DE VALLE INCLAN (1967) 

   -- LA MARGINACION DE GALICIA (1970) 

  -- A GALECIDADE NA OBRA DE GUIMARAES ROSA (1983) 

  -- GALICIA LAVRA A SUA IMAGEN (1985) 

  -- CASTELAO NA LUZ E NA SOMBRA (1982) 

 

Imos ofrecer, de contado, unha recensión daquelas das súas obras que 

consideramos de interese para o obxecto que se persegue con este traballo que 

estamos a facer. Excluimos,  polo tanto,  aquelas do corpus de tipoloxía netamente 

técnica e  relacionadas directamente  coa actividade pesqueira. 

 

4.a - Obra poética  

Pranto matricial foi imprentado por primeira vez en 1955, polas Edicións Galicia 

de Bós Aires.  Houbo unha segunda edición feita en 1975 por Edicións do Castro, 

na que como novidade aparece o texto aumentado coa inclusión de versións en 

cinco linguas, catro máis da galega, que foi na que o autor a escribiu e así era  

como aparecía na primeira. A decisión de facer esta segunda edición veu motivada 

polo cumprimento en 1975 do vinte e cinco cabodano da morte de Castelao, e a 

inclusión de versións traducidas ao castelán, eúscaro, catalán e portugués 

obedecían, según dí Rafael Dieste no limiar, á intención dalgúns esgrevios 

escritores deses pobos que asumiron as tarefas da tradución  como contributo 

agarimoso á  homenaxe ao patriarca galego. 

           

         Valentin Paz-Andrade fixo esta obra en lembranza de Castelao, como dí na  

dedicatoria. Xa no título atopamos a evidencia do que vai seguir. O poema 

compónse de seis pasos nos que se advirte unha cadencia craramente elexíaca: o 

autor está trasmitindo o choro, o berro angustioso pola morte do amigo, do 

persoeiro, e atribúe a  Terra, en alusión crara a Galicia, ese sentimento pola perda. 

Debe ser a Terra galega como nai desconsolada,  a que chore e clame polo retorno 

algún día do desaparecido, nunha mostra de gratitude e mesmo de compensación 

por quen houbo de deixala por razóns ben coñecidas. O pórtico do poema  leva por 
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título “O que todo galego choraría”. O poeta adoita neste paso un ton 

declamatorio, que serve para poñer en antecedentes dos cinco que seguirán: 

 

                                  Chora, Terra, teu pranto 

                                  das augas, e dos eiros, e dos ares, 

                                  as vivas  páreas cósmicas da raza, 

                                  en mantelo de brétemas envoltas, 

                                  que noso fin ao noso orixe ligan. 

                                  …………………………………. 

                                  Arpa de nobres cordas esquecidas, 

                                 ceiba teu son no corazón retido, 

                                 e fai acordes en total latexo, 

                                 almas, paxaros, rios e paisaxes. 

 

                                 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. 

                                 …………………………………… 

                                 Chora, Terra, teu pranto matricial, 

                                 o que todo galego choraría, 

                                 se inda chorar pudera, 

                                 até cobrir de bágoas o mare. 

 

          Nos pasos seguintes sostense a cadencia. A mágoa pola desaparición do persoeiro 

o poeta exténdea, en bela metáfora, as pingas dos orballos ou das choivas, nos 

rios, nos cruceiros, no bruar dos ventos,  nos campanarios que entoan a vida e 

mais a morte,  en fín, en todo  aquilo que poida caracterizar a paisaxe e a vida 

galega, fai agromar  ese sentimento pola perda do fillo benquerido.  

 

         O paso final ten todo o compoñente típico da forma elexíaca, que é unha mutación 

no ton.  As que nos cinco anteriores eran  remembranzas dunha vida e os terrores 
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pola perda, trócanse nun canto esperanzado polo retorno, “Cando ti volvas”. 

Evidentemente, o poeta está aludindo á volta á Terra Galega  das cinzas do 

patriarca: 

 

                                    Na matricial Galicia, 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. 

                                    Un farol mariñeiro en cada dorna, 

                                    cando ti volvas polo mare. 

                                    Veliñas na xanela en cada casa, 

                                    cando ti volvas polo mare. 

                                   ………………………………… 

 

         Sementeira do vento foi publicado en 1968. É o primeiro poemario seu que se 

editou en Galicia. Recolle unha xeira de poemas que Paz-Andrade escribira en 

diferentes épocas, inclusive aparecen aquí incluidos  os seis poemas do Pranto 

matricial. Sendo como é un compendio de poesía diseminada, a temática dos 

versos é flutuante e variada. Aparecen restrelos das invernías soportadas nos 

desterros xunto aos cantos ao amor, mesmo que homenaxes as nais galegas, aos 

mariñeiros, o vento ou aos emigrantes. Asimesmo, nun poema que titula “As 

úberes do medo”, fai unha confesión íntima do seu devagar biográfico, no que non 

faltaron, como xa sabemos, situacións ben críticas e de risco persoal. De contado, 

imos facer escolma dalgúns deles: 

 

         No titulado “Rústicas nais” verque toda  unha homenaxe á campesiña galega: 

 

                                      Na cruz dos vosos corpos dobradizos 
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                                      sobre os agros de pan 

                                      as raíces do barro froreceron. 

                                      ……………………………………….. 

                                      A mesma man para o sacho e para a teta 

                                      na Virxe  no trasno a mesma fe, 

                                      un agarimo ao neno, 

                                      outro agarimo 

                                      a benquerida sombra que deixara  

                                      no leito de folletos 

                                      o home que foi voso aquela noite. 

                                     …………………………………… 

                                      Rústicas nais de entranas repartidas, 

                                      entre os fillos e os eidos, 

                                      cal se nos hemisferios da crianza, 

                                      tamén zugaran os meniños leite 

                                      das úberes da Terra. 

 

                O canto ao amor aparece no poema “As miñas horas sen ti”, que extractamos: 

 

                                      Amor,  

                                      lonxe da túa voz o meu ouvido 

                                      sen ter o mel de anos que viñera 

                                      a me enlevar na doce transpariencia… 

                                      horas escuras son  

                                      as miñas horas. 

 

                                      Sen o regueiro azul do teu ollar 

                                      nos pousos da verdade cada cousa, 

                                      nin a cuncha ateigada da túa mao 

                                      para sede de luz do me espiríto… 

                                      horas de area son 

                                      as miñas horas. 

                                      ………………………………….. 

                                      As miñas horas que para ti naceran, 
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                                      as a eito vividas de maos dadas 

                                      denantes ter do noso lar fuxido…. 

                                      as miñas horas que para ti naceran 

                                      baixo un lede repique de campás.. 

                                      revivirán somentes 

                                      cando a túa 

                                      quentura globular reviva en mí, 

                                      cando aos meus brazos tornes 

                                      orballada 

                                       polo luar das noites de Galiza, 

                                       envolta aínda 

                                       no resplandor da chama 

                                       que acendes a cotía na lareira 

                                       onde quece os seus sonos noso amor. 

 

        Unha mención autiobiográfica moi directa aparece no poema que xa indicamos 

antes, con cita ben explícita aos terrores que experimentou máis dunha vez. 

Lembremos os atentados e feridas que sufríu. Son medos físicos que conta no 

poema coa carraxe, a forza  e paradoxalmente  a ledicia dos sobrevivintes, dende a 

súa condición de “prófugo da morte”: 

 

                                        Se esto é vivir eu vivo  

                                        vivo aínda 

                                        neste val de viventes espantillos 

                                        munxidores de úberes de medo, 

                                        mais a xeito dun prófigo da morte, 

                                        que por teima de outros 

                                        houbo de recuncar quixera ou non, 

                                        nos arriscados xogos de facer 

                                        ventureiro resgate da súa vida. 

 

                                        Experimentei en quente catro veces 

                                        Mal gobernada Dona da Gadaña!   

                                        o axexo dos teus tarsos…    
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                                        nos meus pasos, 

                                        e o tronce dos aceiros tolledores 

                                        ou a facer peneira no meu coiro, 

                                        ou a trillar meus osos 

                                        e deixar debulladas pola area 

                                        espigas do meu sangue, 

 

                                        Fuxir fuxín con vida… 

                                        non sei como, 

                                        aos tiros dunha banda arremesados 

                                        e os pelouros da outra, 

                                        para aboiar despois facendo o morto, 

                                        como cortiza a flote 

                                        mexida no ir e vir da cada ola, 

                                        sen bourel de loureiro 

                                        ao pairo polas augas de ninguén. 

                                        …………………………………. 

                                        O tempo foi correndo 

                                        nos reloxios sen corda moitas veces, 

                                        e nas vísperas de días que virán 

                                        van indo xa de seca pouco a pouco 

                                        as úberes do medo. 

                                        …………………………………….. 

                                        Algún refrán dixo de vellos que… 

                                        cando non nos acaban 

                                        tanto os paus como as dores fortalecen. 

 

         Cen chaves de sombra foi imprentada en 1979. O volume apareceu  cunha capa 

de Luis Seoane e no interior debuxos de Laxeiro. O limiar foi de Lourenzo Varela.  

Trátese dun segundo compendio de poemas, ainda que maiormente os que 

aparecen son dos que elaborou na época dos seus desterros,  xunto con outros máis 

próximos á data de saída. Pola súa tráxica expresividade, reproducimos unha parte 

dos versos que compoñen o poema “Noso Alexandre, mártir”, co que o autor 

quere facer ao mesmo tempo unha dobre apelación: á memoria histórica, e ao que 



 24 

entón era presente, xa que eran os tempos da transición política española e nos que 

o porvir político de Galicia pendía de múltiples factores. De novo amósase eiquí o 

vixiante celoso: 

 

                                       Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis… 

                                       taquicardia da historia dunha imaxe 

                                       con pulsación esmorecida. 

 

                                       Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis… 

                                       que ancho o peito teu para os balazos, 

                                       con corazón equidimensionado, 

                                       alcouve pola idea frolecido, 

                                       que regueiro de folgo para unha fe 

                                       por un agosto tráxico xiado, 

                                       ao despuntar un día a mañanciña! 

 

                                       Sete, catorce… tiros na Caeira, 

                                       contra un pino dos himnos de Pondal, 

                                       contra un pino de froumas a cair, 

                                       contra un pino de ponlas a chorar! 

 

                                       Trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis… 

                                       E unha bandeira de Galiza a furto, 

                                       cadaleito a pechar, 

                                       para o teu peito aquecer no máis alá!. 

 

          Aínda que a explicación sexa fútil para alguén nacido en Pontevedra, hai que 

indicar para os que non son de alí que estase referindo ao fusilamento de 

Alexandre Bóveda en Pontevedra, nunha zona coñecida como A Caeira durante os 

primeiros días da Guerra Civil. Aquel  era un dos lugares onde os grupos feixistas  

practicaban esas atrocidades. A evocación, sen dúbida magoenta para quen 

coñeceu ao asasinado e foi tamén compañeiro seu en andainas canda  ambos os 

dous como militantes galeguistas, abrangue toda unha intencionalidade 

rememorativa dirixida a  desmemoriados. 
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         Deixamos eiquí a nosa glosa sobre a produción poética de Paz-Andrade ainda que 

hai máis cousas, como poemas espallados, ou  mesmo poemas elexíacos adicados 

a persoeiros galegos falecidos, dún  xeito semellante ao xa citado composto en 

memoria de Castelao.  Son, por exemplo, os que adicou a Luis Seoane ou a Otero 

Pedrayo, e que  escribiu xa  nos últimos anos da súa vida. 

   

          4.b.2 – Obra en prosa 

           

         Galicia como tarea. Esta obra tamén foi editada inicialmente en Bós Aires, no 

ano 1959. Escrita en lingua castelá. Ao dicir dalgún autor (Xan Carballa), o corpus 

teórico que Paz-Andrade expoñía na obra serviulle como aliciente para os 

emprendementos empresariais que desenvolveu despois, a saber: o proxecto falido 

de instalar en Vigo unha refinería de petróleo (proxecto Petrogasa); o 

establecemento dun banco industrial do sur de Galicia; e mesmo a creación de 

Pescanova SA, que sería o único  dos tres que callaría.  

 

         Centrándonos no contido da obra, atopámonos nela cun Paz-Andrade convertido 

en economista, etnógrafo e historiador. No limiar xa temos toda unha declaración  

de intencións: “La geografía económica de Galicia no ha sido aún 

sistemáticamente estudiada”. A partir deiquí, seguen algúnhas formulacions pola 

vía de citas de autores históricos como Larraga, Vázquez del Viso o tamén Feijoo, 

como  anticipación do que vai ser a liña argumental da obra, que non é outra que a 

súa analise do proceso que xerou o atranco socio-económico  de Galicia. Estudo 

que emprende recurrindo a variables netamente estadísticas e demográficas.    

          

        O volume condénsase en tres partes perfectamente relacionadas. Na  de partida, 

que leva por título ”Elementos estructurales”, o autor analisa datos da época 

referidos ao crecemento vexetativo da poboación galega, que liga co decremento 

poboacional. Continúa a análise co feito migratorio ata chegar ao que constitúe 

toda unha tese: a da necesidade de dar unha reviravolta no proceso de ruralización  

crecente para convertelo nun proceso de transferencia demográfica, por medio do 

cal unha grande parte da poboación rural pase a engrosar os sectores secundario e 

terciario, é dicir, para facer efectivo o cambio dunha economía que ten na terra o 
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seu sustrato vivencial a outra industrializada. A segunda parte, “El horizonte 

económico”, ten como punto de partida o axioma anterior. E para que a 

proposición non quede como un simple brinde ao sol, o autor esboza algunhas 

ideas que poderían servir para axudar nesa transformación económica e 

sociolóxica. Ve na auga dos ríos e nas torrenteiras galegas o que él chama “el 

milagro del agua”, e alude ao potencial económico que o líquido elemento acubilla 

en tanto que fonte de enerxía, e polo mesmo  virtual vehículo de investimentos   

de localización  futura en Galicia. Ao tratar este punto, aparece unha crítica latente 

ao esquecemento que se está experimentando dende ámbitos da economía 

empresarial española  e mesmo dende o propio Estado. Complétase  a crítica 

cunha referencia á utilización inadecuada do aforro rexional, en tanto que non se 

advirte contrapartida axeitada de parte das entidades bancarias que resultan  

beneficiarias  dos aforros da emigración galega. 

 

         A parte derradeira do libro  vai consagrada ao que titula como “Reorientación del 

esfuerzo cultural”. Fai toda unha elaboración etnográfica complementada con 

retallos da historia e con numerosas citas de autores  para destacar a necesidade de 

acabar co atraso cultural no que está mergullada Galicia. E por último intruduce 

unha referencia ao idioma en tanto que acervo de cultura propia a conservar e 

aumentar. Neste punto convén facer unha pequena digresión: lembremos que está 

escribindo este libro nunha época xa mediada da ditadura de Franco, na que 

imperaban os atrancos subseguintes para a práctica da fala ou mesmo da escrita 

nos idiomas vernáculos. Cunha  cita de Valle Inclán que reproduce: “cada lengua 

contiene el pasado de su gente”, toma pé para elaborar toda unha teoría sobre a 

relación entre cultura –autóctona- e progreso. 

 

         Limitaremos o noso breve comentario derradeiro sobre esta obra  a dicir que, pese 

a súa corta extensión, parécenos todo un tratado de economía e de socioloxía, 

facendo abstracción do que teñen de pretéritos os datos estatísticos presentados. 

Tamén que vemos nas propostas  do autor todo un magma de bos propósitos feitos 

a partir dun razoamento moi ben estruturado. Mais como sempre que se trata de 

obras referidas a Galicia nas que se fan prantexamentos ou propostas de futuro, 

deixámoslle ao lector o exercicio de lucubrar sobre a  permanencia  ou o  
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desacordo  no binomio sociedade-economía galegas actuais sobre a tese  mantida 

no seu libro por  Paz-Andrade, singularmente no eido cultural. 

 

         La anunciación de Valle Inclán, tivo unha primeira edición en 1967 que foi  

tamén feita en Bós Aires, e que sería seguida doutra en 1981, xa producida  en 

España. Trátase dunha obra que se lle encargou facer  a Paz-Andrade con motivo 

de se cumprir en 1966  o centenario do nacemento de Valle Inclán. Tenta o autor 

de amosar unha nova imaxe daquel escritor, moi deturpada no seu tempo: ”he 

pensado en que la figura, su entronque, su talla y su proyección, reclamaban otro 

enfoque (que los hasta ahora desarrollados), más abierto sobre ciertos planos 

yacentes aún en la penumbra. Un enfoque de mayor aproximación al fondo 

vivencial que, desde la cuna a la cruz, alimentó al forjador en su gloria”  e 

aproveita o feito de compartir ambos os dous vivencias pontevedresas -porque 

Valle Inclán viveu algúns anos na capital das Rías Baixas no seo familiar-, como 

vía introdutoria para o seu devalar pola vida do persoeiro e da súa creación 

literaria. O título da obra que inicialmente  podería resultar rechamante, utilízao 

Paz-Andrade para establecer que foi precisamente en Pontevedra onde Valle 

Inclán se iniciou como escritor de sona, que alí tivo lugar a súa “anunciación 

como genio renovador de una  literatura. De una de las grandes literaturas que 

tiene producido la humanidad”. Está a comentar a obra “Femeninas”, editada no 

ano 1885 en Pontevedra, produto inmediato da primeira das viaxes que o escritor 

fixera a México, e que foi prologado por Murguía, amigo do seu pai e mesmo del. 

E  prosegue o seu propósito apoloxista con referencias aos enfoques que dende a 

crítica da época se facía da obra valleinclanesca, tanto en sentido positivo como no 

contrario,  introducindo analises propias súas  a aspectos como, entre outros, aos 

da influenza das raiceiras míticas, ou o do  redescubrimento da alma milenaria 

galega que aparecen na obra do escritor rianxeiro. Cómpre lembrar que estamos 

diante dun traballo feito por encargo, no que a investigación  se revela abundante 

en fontes e citas de autores, e que cumpre o obxectivo de amosar unha imaxe  máis 

temperada e sobe todo humanizada do persoeiro, a pesar do cal non se omiten no 

traballo as mencións das críticas rigorosas e feroces, xa inveteradas,  ao respecto 

de aspectos concretos da obra valleinclanesca. 
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         Para o resto das obras en prosa remitimos a outros apartados deste traballo máis 

directamente relacionados coa temática expresada   en cada un deles. 

 

         4.c – Epistolario 

         Consérvanse moitas das cartas que Valentín escribiu a destinatarios do máis 

heteroxéneo. Unhas veces son cartas de contido político, como as escritas nos 

primeiros anos  a Portela Valladares, Otero Pedrayo, ou Risco. Outras son de mera 

relación amistosa, nas qu elles conta a vellos camaradas as súas andainas por 

países latinamericanos. Ás veces o obxecto da carta é de matiz netamente cultural, 

como as que escribe a  Laxeiro ou Arturo Souto. En algunhas non falta o ton 

sarcástico, tal é o caso da dirixida a Díaz Pardo no ano 1957 dende a cárcere de 

Vigo, onde estaba cumprindo a pena por mor do artigo que publicara  no que 

aludía ao comandante de Mariña de Vigo: “dende o 21 pola tarde estou na cadea, 

cunha perspectiva de encerro por trinta días….Non se trata de nada político, nin 

nada criminal, ainda que veña vivindo estes días e durmindo entre carteiristas, 

estafadores, vigaristas e demais profesionais clasificados. Vos, os de reixas para 

fora, non tendes tenta sorte. Vivides entre profesionais das mermas artes, pero sen 

clasificar ainda”. 

 

         A lectura desta correspondencia, polo menos na que resulta accesible, permite, 

ente outros temas,  obter informacións moi interesantes sobre aconteceres políticos 

que el viviu e que serven para estudos complementarios. Así por exemplo, nunha 

carta  escrita en xuño de 1977 e dirixida a OsorioTafall, comenta os avatares  na 

liorta electoral para o posto de senador, ao qu aspirou: “Mientras tú escribias yo 

estaba riñendo en nuestra provincia la batalla electoral para Senadores, formada 

por la Candidatura Democrática Independiente. Fui el único que se salvó del 

naufragio. Mis compañeros de candidatura…quedaron situados en los puntos 

siguientes de la escala, después del que yo ocupo. Si las elecciones no hubieran 

sido manipuladas por el poder y desde Madrid, los tres hubiéramos triunfiado, 

pero en general la consulta fue desafortunada para Galicia, puesto que… sólo en 

La Coruña y Orense se obtuvieron otros dos puestos. Por lo que se refiere al 

Congreso la desfeita fue aún más lamentable. Sólo un socialista por Pontevedra y 

otros dos en La Coruña, consiguieron salir”.  
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        Noutra dirixida ao mesmo destinario e datada o 13 de decembro dese mesmo ano, 

fai un relato das manifestacións que se desenvolveron o dia 4 daquel mes ano nas 

principais cidades galegas a prol da autonomía para o País, e da súa participación 

como orador no remate da celebrada en Vigo. E engade: “estamos en vísperas de 

constituir una Xunta de Galicia, como organismo preautonómico. Se integrará 

por 9 palamentarios y cuatro presidentes de Diputaciones, según el modelo que 

impuso Madrid… En orden a su composición desconozco lo que hará el partido 

gobernante, que como mayoritario procederá seguramente de acuerdo con las 

instrucciones recibidas dee Madrid”. 

 

        Como xa se dixo, a temática epistolar soborda os temas netamente políticos. Nesa 

ringleira temática hai que incluir tamén as mencións contidas nalgunhas misivas a 

algúns dos seus libros, como por exemplo unha  dirixida a Guilherme de Almeida 

en 1968, na que aparecen citados parágrafos ou o titulo de algunhas delas. 

 

         En xeral, e para concluir, entendemos que a principal achega que cabe esperar do 

epìstolario dun persoeiro é o caudal informativo sobre aspectos e temas do seu 

tempo, por canto teñen de valor para futuras labores de investigación erudita.  No 

caso que nos ocupa cúmprese, dabondo, ese obxectivo. Ainda que tamén habería 

que engadir outro aspecto, o de que esa bagaxe afectiva e íntima que se verte  no 

epistolario ten a virtualidade de  acercarnos máis de perto á persoa, e polo tanto de 

coñecela mellor.  

 

         5. A LINGUA PARA PAZ-ANDRADE 

         Como xa sabemos, o noso escritor utilizou a lingua galega e máis a castelá na 

redacción da súa obra. Nalgún texto exprica a necesidade frozada de escribir en 

castelán. 

 

         Omitimos calquera referencia crítica ao seu léxico galego, coa única salvidade, 

advertida tras a lectura da meirande parte das súas obras, é ao respecto das 

mutacions que se advirten nalgúns casos, que, na nosa opinión, réstanlle 

autenticidade. Tal acontece, por exemplo, na linguaxe que utiliza no traballo sobre 

Guimaraes Rosa, e do que imos dar conta. Aparece alí un galego ben diferente ao 

doutros textos seus, o que poidera dar sensación de estar  feito á medida duns 
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destinatarios concretos. Con todo, o criterio que pola nosa parte vimos seguindo 

eiquí é, como pode advertirse nos textos literais que reproducimos, o de respectar 

integramente as grafías orixinais, ainda que, evidentemente, estén en moitos casos 

en franca diferenza coa normativa actual.  A nosa opinión é a de que, por riba de 

todo, debe prevalecer o tributo de respecto ao autor e a súa  creación.  

 

         Pero o que queremos  comentar eiquí é o seu posicionamento sobre  o nexo  entre 

os  dous idiomas, o galego e mais o portugués.  

 

         En diversos artigos publicados en tempos distantes aparece a mesma idea, o cal 

lévanos ao convencemento de que cría con firmeza no que estaba a escribir. Nun 

publicado en La Voz de Galicia o 7 de febreiro de 1960,  despois dun preámbulo  

enfático no que ven dicir que: “Desde Ribadeo a Corumbá –Atlántico en medio-se 

extiende un territorio lingüistico básicamente uniforme. Ribadeo, límite el 

continente europeo,Corumbá, límite en el continente sud-amerciano”, continúa 

cun  relatorio histórico para expricar a identificación de ambos os dous idiomas,  

concluindo cunha observación coa que liga o valor cultural desa conexión  

linguüistica cun aspecto máis pragmático, que é o de poder chegar a converterse 

nun vehículo de acercamento comercial. Aparece  nos parágrafos finais  do artigo 

unha mención explícita ao Brasil, en tanto que país próspero e polo mesmo 

mercado interesante de futuro, que pode resultar máis asequible por canto que hay 

unha compartición idiomática. Pero, nunha sorte de corte que fai para fuxir da 

sensación que poidera parecer de que está facendo unha reivindicación 

netalemente localista, senon que, pola contra, o que está tentando de facer é unha 

oferta dunha  vía informativa  que sirva como proxeccíon da cultura hispánica –

sexa a propiamente cultural ou a empresarial-, continúa o artigo reafirmando “la 

coexistencia del gallego y el castellano, abstracción hecha de pruritos 

reivindicatorios o nacionalismos torpemente entendidos”. Definitivamente, 

conclúe apostando pola posta en valor do que pode siñificar a existencia dun 

idioma común para adentrarse naquel “trepidante país… que ejercerá su 

hegemonía económica en el mundo… Sólo a través del túnel lingüistico del 

Noroeste, hoy escasamente expedito, le será posible a la cultura española 

penetrar en aquel fabuloso mundo”.  Advírtase esa alusión sutil aos problemas 

que por entón (ano 1960) carrexaba a língua galega para a súa propagación.  
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         Se facemos un salto no tempo de máis de medio século, que é o espazo que media  

entre que Paz-Andrade fixo estas profecías no seu artigo e hoxe en día, 

percibiremos a finura do seu sentido intuitivo. Como é ben sabido, na actualidade 

Brasil é unha das primeiras potencias económicas do orbe. 

          

         En 1968 apareceu outro artigo seu integrado nun volume colectivo titulado “O 

porvir da língua galega” que editou o Círculo de Belas Artes de Lugo. A liña 

argumental ven sendo a mesma que a sostida oito anos antes, ainda que esta vez 

advírtese un ton memos repousado na xúa expresión. Comeza criticando con forza, 

quizais dando saída a un enfado longamente gardado, a posición que tiña naqueles 

momentos o galego e que era a que viña de atrás por causa, a saber, tanto do vello 

atavismo da marxinación  como polo da propia subestimación, o vello complexo 

de inferioridade. E de seguido emprende a habitual xeira de remembranzas 

históricas, asubiadas con algunhas citas. Tampouco podería faltar no artigo a 

referencia ao Brasil que, según parece, é para Paz-Andrade o mellor espazo para a 

experimenación das ventaxes que reporta a posesión dunda língua común: “De tan 

nobre orixe sobreviven realidades sociais cheas de profundidade. As que fixeron 

posible, a despeito de hemisferios, paralelos e meridianos, que un labrador de 

Castroverde poida parrafear cun “facendeiro” de Río Grande do Sul; que un 

mineiro de Silleda poida entenderse mao a mao cun “garimpeiro” que arrinca 

diamantes en Rochedo ou Corguiño (Matto Grosso), unha regateira do Berbés ou 

do Muro de A Coruña cunha varina de Peniche ou de Porto Alegre; un intelectual 

luso-galaico cun “bugre” dos Campos Gerais”. 

 

         Remata este artigo coa mesma letanía  voluntarista.  A lingua  común ten que facer 

o milagre de abrir mundos ata entón pechados, de facer real o acercamento 

cultural ao mundo latinoamericano, co ollo posto en Brasil.  Podería chamar a 

atención ao lerlle, que limite esa vocación de achegamento a unha área 

trascontinental esquecendo outra máis próxima, como é  Portugal.  Tamén podería 

pensarse que no seu razoamento buligan concepcións máis amplas que as da 

culturización tradicional. Non parece arriscado supoñer que o criterio cuantitativo 

tiña moito que ver con aquela preferencia. Un país con unha populación moi  

superior a un centenar de millóns de persoas era un campo esperanzador pródigo 
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en falantes e mesmo consumidores. Engádase a elo que tamén podería ter moito 

que ver  nesa preferencia a súa  frecuente presencia e por aqueles tempos en foros 

directamente relacionados coa actividade empresarial, e que se desenvolvían no 

continente americano, precisamente algúns deles en Brasil.  

 

         Pero onde mellor aparece desenvolvida a súa tese é na obra titulada  A galecidade 

na obra de Guimaraes Rosa, da que imos facer algún comentario. 

 

         En 1964 Paz-Andrade foi nomeado membro da Real Academia Galega. Por aquel 

tempo él xa estudara algunha parte da obra do novelista brasileiro Guimaraes 

Rosa, autor de varias obras, entre elas a titulada: “Grande Sertao: Veredas”. A 

atracción sentida viña de ter detectado nas creacións literarias do autor brasileiro 

todo ”un fondo socio-cultural de galeguidade que sobreviviu por séculos isolado 

no Brasil interior, no sertao estático e profundo, pouco comunicado co Brasil 

litoral”. Aquela querenza súa pola temática concreta levoulle a decidir escribir 

unha obra que lle servira  para facer a súa presentación como membro da 

Academia. Esa foi a orixe do volume. 

 

         A estrutura do libro  é semellante á seguida habitualmente nos seus outros  escritos 

máis curtos arredor do mesmo tema. O adro leva a forma acostumada da 

rememoración histórica do nacemento da lingua galaico-portuguesa, para, de 

seguido, entrar xa dende o primeiro capítulo na persoa e na obra do autor 

brasileiro. Pero o nó do traballo de Valentín está en destacar que a lingua da zona 

de Minas Gerais que o novelista verte nas súas obras, que é onde se desenvolven 

as tramas  e que  tamén é  onde naceu  o autor, por mor do aillamento como 

consecuencia  da súa  situación dentro do denso continente brasileiro, conserva  

unha presenza moi viva do léxico galego que se detecta tanto na linguaxe dos 

actores na obra como a que se mantiña alí, e como o propio Paz-Andrade puido 

apreciar en visitas persoais á aquela zona. Acontece ademáis que Guimaraes Rosa 

apela nalgúns casos a fontes galegas en vez de a outros extranxeirismos, o que  

acrecenta o interese do noso autor por estudialo máis a fondo. O mesmo 

Guimaraes o descobre nunha carta da que Valentín fai uso: “Os sertanexos de 

Minas Gerais, isolados entre as montanas, no imo dun Estado Cetral, 
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conservador por excelencia, mantiveran cuasi intacto un idioma clásico-arcaico 

,que foi o meu da infancia, e que me seduz”.  

 

         A conclusión sería un traballo moi elaborado. Vemos a un Paz-Andrade 

reconvertido en lingüista esculcador, en topógrafo da lingua. Na súa teimosa 

pescuda atopa vocábulos, costumes, ritos de Galicia que aparecen trasplantados na 

fala e nos feitos dos habitantes do sertao. Con auténtica vocación  e dende o 

convencemento de que a súa é unha achega  valiosa ao mundo da lingüística, vai 

debullando no libro todo un traballo de investigación. Vocábulos ou expresións  

como orballo, arco da vella, lusco e fusco, lonxano, entre outros máis, adubiados 

con profusión de citas doutros autores coterráneos de Guimaraes, utilizáos todos 

para redondear a súa tese, tenazmente mantida. 

 

         Estamos así diante dunha nova actividade que incrementa o ronsel xa moi 

completo das labouras de Valentín. De alí sairía todo un estudo semántico, moi 

acaído para que o seu autor poidera facer unha entrada triunfal, con moita 

dignidade, como novo integrante no cónclave máis selecto da intelectualidade 

galega. 

 

         6.A RELACION CON CASTELAO 

         Difícilmente poderíamos atopar na historia da nosa literatura un caso semellante 

de manifestación máis  reiterada e profusa do afecto e da simpatía sentidos e  

amosados por unha persoa  como os que Valentín adicou a Castelao. Sentimentos 

xestados nunha longa relación que viña dende moi atrás, dende aqueles paseos dun 

Valentín mociño polo peirao das Corbaceiras en Pontevedra, canda o seu tío e  un 

Castelao recén acabado de chegar á vila. Relación que quixo manter viva  aínda na 

distancia, do que son mostra dúas das cartas que lle escribiu nos anos 1945 e 1947, 

e que se aparecen reproducidas dentro do elenco que  conforma o volume editado 

por Edicións do Castro, baixo o cuidado de Charo Portela e Isaac Diaz Pardo. Nas 

dúas, Paz-Andrade transmite novas dos amigos galegos a un Castelao exiliado e 

lle comenta a situación do país. De xeito especial, na última das indicadas 

advírtese un ton máis agarimoso. Conta que nunha xuntanza que tuveran logo da 

volta de Otero Pedrayo dunha viaxe na que aquel  estuvera con Castelao, 

agardaban todos con impaciencia noticias arredor do ausente: “No miragre da súa 
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verba traspareceu a imaxe quente da túa existenza ahí, a onda de fervor con que 

os nosos emigrados te agariman, a anticipación dos froitos xeniaes que ainda tés 

nas mans para ofrendar á Terra”. 

 

        O rigor e a veracidade histórica obrigan. Polo mesmo non podemos furtar á 

información de que tamén houbo algúns desacordos entre ambos os dous. O 

primeiro deles foi en 1934, cando por mor do desterro co que fora castigado 

Castelao, éste lle propuxo dende Badaxoz que no entanto que duraba o seu 

afastamento Valentín ocupara o posto de secretario político do Partido Galeguista, 

que este último rexeitaría  en carta datada o 3 de decembro do mesmo ano: 

“Deixei, con toda intención, a túa carta uns dias no madureiro. Trai para mín 

unha encomenda que nin coido doado aceitar, nin quixera refusar. Doúme conta 

do paradoxo, e sinto ben non poder, persoalmente, espricarche as miñas 

circunstancias, xa que no papel non poden ser refrexadas todas….. Xusgo que nin 

ao Partido lle convén o que propós, nin eu me atopo en situación de encarar esa 

resposabilidade. A resaca hostil das cousas que se sucederon, botóume a este 

refuxio do traballo profesional, e atópome xa tan canalizado nel, que me ten 

absorvido”. De contado, pasa a facer uso dun rasgo caractertíco. Para amagar o 

acedo da súa negativa, continúa a carta prodigando frases de conforto e  incluindo 

expresións grandilocuentes para halagar a vaidade do extraterrado: “ A  historia de 

hoxe, que é anécdota vil, non debe impresionarche demasiado: ti sementas na 

seara da outra, da Historia”. E remátao propoñendo, co mesmo ton, facer unha 

viaxe para ter un reencontro próximo. 

 

         Un segundo motivo de desencontro o proporcionará a postura dun Valentín oposto 

a aquela outra -que xa foi comentada noutro apartado-  que se propugnaba dende o 

sector galeguista do exilio en terras americanas comandada por Castelao,  para ter 

unha participación máis activa no interior de España contra a ditadura franquista, e 

que el rexeitaba razoadamente, tendo en conta e facéndolles ver aos ausentes  a 

realidade política  española do momento. 

 

         Pero como acontece tantas veces, será a morte das persoas a que faga de crisol  

para canalizar lembranzas ou redescubrir méritos, pero sobre todo para que se 
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produzan os agasallos póstumos. E así tiña que pasar co pasamento de Castelao en 

Bós Aires, durante os primeiros días do  ano 1950.   

 

         Diríase, a xuzgar polo devir profuso, que a partir deste feito luctuoso Paz-Andrade 

quiso asumir o compromiso persoal de manter viva a memoria do prócer 

desaparecido recorrendo para elo á única vía que podía e na que mellor se 

desenvolvía: a da escrita. 

 

         Nun apartado anterior deste traballo xa se fixo referencia ao artigo que publicou 

nun suplemento cultural do  xornal “La Noche” de Santiago, ao pouco tempo da 

morte do prócer, e mesmo todas as artimañas postas en xogo para conseguir a súa 

publicación en tempos tan rigorosos da ditadura franquista. Aparece alí o primeiro 

deses testemuños de devoción que terán ampla continuidade en tempos 

posteriores. Precisamente, porque está escrito na inmediatez do pasamento do 

amigo desparecido, cómpre adiviñar no ton solemne do  texto escrito a carga de 

aflición sinceira que naqueles momentos  lle asolagaba, e que adubiaba con  

lembranzas dos méritos de Castelao na terra:  “Durante la séptima noche del año 

naciente, han debido doblar a muerto las campanas de todas las iglesias de 

Galicia… sólo el llanto unánime de las torres románicas, lágrimas de bronce 

sobre faz de piedra, habría expresado con digno acorde y proporcionado acento, 

en esta ocasión el dolor de la tierra… Lejos de ella moría el hombre que sólo 

para amarla vivió….. Sin la mutilación moral del extrañamiento y a pesar de 

advenir prematuramente, la muerte no habría pasado tan desoladora, y Galicia 

habría tenido la oportunidad de ejercer la santidad de sus virtudes de madre, de 

cubrir con el humus patrio el cuerpo que ansiosamente lo buscaba”. 

  

         Reproducimos unicamente o comezo do artigo. Hoxe en día, a pesar da distancia 

no tempo, aínda producen sorpresa varias cousas. A primeira, que fora publicado 

tendo en conta que se vertían alí  críticas soterradas contra o sistema político do 

momento (fálase do estrañamento, que como é ben sabido tiña como causa ben 

definida a fuxida ao extranxeiro  que tuvo que emprender Castelao e tantos outros 

por mor dos aconteceres bélicos). A segunda, a ardentía e mailo valor demostrados 

polo articulista.   
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         Para completar o relato do asunto hai que engadir que aquela publicación, xunto 

con outra tamén en forma de artigo, esta vez  escrito por Fernández del Riego co 

mesmo motivo e no mesmo número, foron os cadaleitos do suplemento 

xornalístico, que pouco tempo despois sería clausurado pola autoridade 

gubernativa do momento, e alegar  disfuncións. 

 

         Catro anos máis tarde Valentín publicaría  o Pranto Matricial, ao que xa se fixo 

referencia, e do que se reproducen algunhas das súas estrofas nun apartado 

anterior  do traballo presente. 

 

         Ese legado de evocación voluntariamente asumido sería levado a cabo con 

aplicación teimosa. Unhas veces serán artigos espallados en xornais ou revistas, 

outras achegas complementarias en volumes colectivos, como os que afloraron no 

ano 1975 co gallo do vinte e cinco cabodano do pasamento de Castelao. 

Precisamente dese ano é un artigo seu aparecido en “Grial” co título de “Castelao, 

con Pontevedra ao fondo”, do que imos reproducir algúns parágrafos: “Vinte anos 

soldan con Pontevedra a vida de Castelao. Comezan entre lembranzas de edade 

que se esnaquizou no Marne. Rematan nos días tinguidos do sangue escoado 

dende o Miño ao Ebro. Os vinte anios que durou a permanenza corpórea de 

Castelao en Pontevedra ben pouco son en comparanza de canto será de duradeira 

e firme a presenza do se espiritu…. Nunha casa da rúa da Oliva, mostrou o seu 

estudo de artista e abriu o seu fogar. Moitos ademirabamos a súa estampa 

persoal, que no devalar dos anos a penas sufríu mutacions. Outo, membrudo sen 

deixar de ser esquío, aberto e animoso… No seu falar, ledo e rexoubeiro, había 

ternura e coor. Tiña verba chea de plasticidade…. Trazaba caricaturas orais de 

feitos e figuras con tanta axilidade expresiva como tiñan as que despois 

enseñaba.”. Continúa describindo no artigo o devalar vivencial de Castelao, con 

referencias concretas as súas inquedanzas culturais que o levarían por diversos 

países de Europa, para rematar centrando, durante a súa estadía na vila 

pontevedresa, a orixe das ideas que culminarían nalgunha das súas obras literarias, 

en concreto “a farsada que sería despois “Os vellos non deben namorarse”.   

 

         Ben lonxe de calquera tentación de exhaustividade, imos traer de seguido outro 

artigo aparecido tamén en Grial en 1982, no que describe unha camiñada de 
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Castelao pola extinta URSS durante os tempos da Guerra Civil, e que titula “Os 

trinta días de Castelao na URSS”. Alude a un requerimento que lle fora feito 

dende o goberno da República no ano 1938 e que Castelao atendeu, para 

integrarse nunha comitiva intelectual de autores e artistas para facer unha visita á 

URSS  durante un tempo. O resultado foi unha longa viaxe por diversas partes da 

xigantesca xeografía soviética que Valentín describe no artigo, incluindo 

anécdotas e datos que serviranlle, anos despois, para un traballo moito máis 

elaborado sobre a vida e a obra de Castelao, do que imos tratar. 

 

         En 1982 saíu do prelo Castelao na luz e na sombra, unha obra  voluminosa, de 

máis de seiscentas páxinas, froito dun labor recompilador que durara varios anos, 

ata chegar a  convertila, ao dicir de Xan Carballa, nunha obra de referencia, quen 

tamén recorda que o autor, naquela procura de datos e testemuñas, escribira a 

moitos amigos para obter precisións concretas, xuntando naquel proxecto o mellor 

que tiña de xornalista e de investigador  inquedo. O resultado final do  proceso xa 

ven  expricado no prefacio: “reconstitución da vida e da imaxe de Castelao, como 

proceso a se realizar no tempo e no espacio dados. A versión diacrónica que 

abarcara o itinerario existencial, integrando a loita e a obra… Perpetuando ao 

home, con seu crisma e seu carisma a traveso da narración fluente dos feitos e 

dos días, no marco mudadizo do mundo propio e dos alleos onde deixou labrado 

seu ronsel”. Unha tentativa que Valentín emprendeu co propósito de mellorar a 

imaxe dun Castelao que poidera estar “de lonxe ollado e estudado, e ao mellor 

non dereitamente enxergado …a traveso da lupa da erudición”. Polo tanto, 

“urxía poñer man á tarefa. E facelo a tempo denantes de que as fontes da verdade 

constrastabel deixaran de manar”.  

 

         Perfectamente xustificados os motivos, e despois dun recordatorio do papel 

político que desempeñou Castelao, do que dí que: “encarnou en Galiza a gloria 

máxima do século. Non de aquele no que foi nado. Do que a seguir, o seu 

mensaxe foi entregue”, aparecerá, xa no remate do prefacio, a  recriminación, o 

laio,  polo desenvolvemento que xa pasados trinta anos dende a morte do prócer, 

estaba a ter en Galicia a súa mensaxe política, “ora en canto á cultura e a língua, 

ora a concienciación e definición políticas. Se tales mudamentos son en verdade 
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detectables, cal é hoxe o seu sino?. De evolución ou de involución? Ou progresivo 

nun orde e regresivo noutro?”.  

 

         Esta última cita danos pé para entender algo que xa temos comentado, e que era  o 

desacougo que Paz-Andrade sentía polo desenvolvemento da política galega que 

se estaba producindo dende o establecemento do estado autonómico, e que debía 

entender que  non encaixaba co testamento de Castelao.  Puidera ser ésta unha 

motivación que, en vía   paralela á da mera rememoración biográfica, conformaran 

as claves definidoras do proxecto que emprendera.  

 

         Non é doado tentar de facer un comentario axeitado sobre unha obra tan densa e 

completa. Mais postos no transo de establecer observacións, unha primeira podería 

ser a referida á minucia nos detalles, o que pode levar a reflexionar que quizais 

fose a vontade do autor convertela nesa obra de referencia así calificada por Xan 

Carballa. Polas súas páxinas van pasando retallos moi definidos dos 64 anos da 

vida do home, do artista, do criador e do político. As descricións aparecen cunha 

precisión tal que semellan outorgar carta de veracidade, de fe notarial ao descrito. 

Nomes, citas, fragmentos de correspondencia  acrecentan esa idea. A segunda  

sería a do valor informativo que aporta sobre retallos do contexto social, político e 

vivencial dunha época. De xeito singular cabería apuntar que  a través do texto 

pode apreciarse a galanura coa que trata á persoa de Castelao, sen que o fervor lle 

leve  a  omitir, ainda que con sabia cautela -para dar cumprimento a esa apelación 

á obxectividade da que fai cita puntual  no prólogo-, a aspectos menos díáfanos, 

singularmente os relacionados cos últimos anos da vida política de aquel.  

 

         Os títulos que levan as diferentes partes do volume son o mellor expoñente da 

fasquía e da liña de traballo seguida polo seu autor, que non se aparta do guión 

tradicionalmente utilizado nas obras de contido biográfico. Na primeira,  

“Alborada do home”, atopamos  unha descrición do marco xeográfico que foi o 

berce  de Castelao;  da relación parental  e dos seus  primeiros pasos de  infancia e 

de mocidade; a primeira viaxe a Arxentina, acompañando a súa nai para xuntarse 

co marido e pai; o seu retorno, primeiros estudos, os comezos como caricaturista e 

os primeiros premios, para rematar co seu matrimonio en 1912. 
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         A seguinte, titulada “A estrela escomenza a raiolar”, é unha continuación 

biográfica que vai dende os anos  1913 ata 1931. Esta é a etapa do asentamento en 

Pontevedra, coincidente cos primeiros pasos na vida política como intervinte na II  

Asambleia Nazonalista celebrada en Santiago, actividade que proseguirá en anos 

posteriores. E tamén  este  será o tempo no que comeza a redacción de Cousas  e 

As cruces de pedra en Bretaña. 

 

         A terceira parte leva o título de “Os anais da plenitude”. Comprende un espazo 

temporal de só 7 anos, os que van dende 1932 ata 1939. Son os anos cambiantes 

nas emocións; dende a ledicia polo recoñecemento aos seus méritos literarios que 

terán plasmación efectiva na súa incorporación como membro numerario da Real 

Academia Galega, as súas actividades políticas como deputado e na súa 

participación  na redacción do Estatuto de Galicia, ata o das vicisitudes por mor da 

Guerra Civil, con toda a súa xeira de desprazamentos segundo se ía 

desenvolvendo a loita, para  rematar exilándose xunta coa súa muller. 

 

         A parte derradeira, “Baixo o cruceiro do sul”, é o colofón do relatorio. Recolle os 

que serán os once anos últimos da vida de Castelao. Describe a peripecia vivencial  

que tivo como representante da República española no exilio; as súas viaxes e 

conferencias por países variados  do continente latinoamericano, e polo lado da 

creación cultural, o estreno de Os vellos non deben namorarse en 1941, ou a 

publicación tres anos despois de Sempre en Galiza. Co remate doente, descritivo  

por demáis, dos intres que preludiaron o que sería o seu deceso, que aconteceu  o 7 

de xaneiro de 1950. 

 

         Cremos que poderá entenderse fácilmente que o esquematismo co que quedan 

feitas as descricións anteriores ven condicionado pola aspiración do traballo que 

estamos a emprender, que, lembramos unha vez máis,  non  pode ser outra, ben 

sinxela, como á de ofrecer unha breve esexese sobre  a figura  e a produción do 

autor galego designado como titular do Día das Letras Galegas no ano en que 

andamos. Polo tanto, queda así  expricada a cortidade no tratamento que lle 

estamos a dar á obra anterior,  que sen dúbida  é ben inferior ao que merecería 

pola súa categoría. Coidamos, en todo caso, que con esa mínima contribución  

nosa queda, canto menos, establecido o avanzo para as consultas ulteriores que 
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poideran vir por parte de lectores interesados. Esta premisa é extensible a todas as  

outras comentadas eiquí das que compoñen o ronsel  literario de Paz-Andrade. 

 

         Soamente engadir que nos cinco anos seguintes ata o seu pasamento en 1987, 

continuou escribindo artigos, prologando libros, como conferenciante, e incluso 

deu ao prelo un novo libro en 1985, Galiza lavra a súa imaxe, unha obra de 

compilación de traballos de contido dispar. En 1986 participa, como non podería 

ser menos, nos actos programados en conmemoración do centenario do nacemento 

de Castelao. Ese mesmo ano  tamén se celebrou o cincuentenario do plebiscito de 

Galicia. Durante aquelas celebracións aínda se escoltaría a súa voz para estimular 

aos ouvintes  na loita polos dereitos da autonomía galega. 

 

         Galicia, a língua galega, Castelao, o mar, eran  para él querenzas perennes, que nin 

o peso dos anos podía murchar. 

 

         7. EPILOGO 

         O apelativo de personalidade poliédrica é aplicable, con toda xustiza, a Valentín 

Paz-Andrade. Político, home de letras, avogado, empresario, lingüista, xornalista, 

tarefas todas que desenvolveu coa paixón dos convencidos. Ao longo do traballo 

presente fomos debuxando os trazos fundamentais desa vida tan intensa, na que a 

capacidade de traballo e a ardentía  aparecen como as  cualidades  maís 

destacables, ainda que habería que engadir ás dúas anteriores outra máis, a da 

fortaleza de ánimo cara aos desencantos. Da primeira e da última dan proba 

evidente o seu  paso polo mundo empresarial, porque a un proxecto fallido seguía 

outro ata chegar a velo coallado. A ardentía  queda probada nos pasos pola política 

ou o mundo do xornalismo, aínda que tamén  no exercizo da avogacía, porque  a  

súa teimosidade levoulle a situacións extremas que chegarían a súa máxima 

expresión de perigo en forma de atentados e mesmo de prisión. Cuanto ao seu 

legado literario que, por mor da celebración que nos ocupa deberá ser o máis 

destacado, cómpre dicir que tanto na súa poesía, nos seus artigos, on na súa prosa 

aparece sempre en forma de ruinte laio o amor pola Terra, unhas veces  

recordando a sobranceiros fillos dela, outras propugnando melloras  para superar 

atrancos evidentes, outras en fín, para arredar con eivas históricas. Nesa evocación 

perpetua por unha  Patria  inmorrente hai que atopar o nume inspirador e aportador 
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de folgos para tantos emprendementos levados a cabo por unha personalidade que 

merecería, ainda que só fose pola densidade da súa obra,  o título de excepcional. 

 

         Unhas palabras, recollidas dun artigo publicado por Víctor Moro co título de  

“Recordando a Don Valentín”, e que aparece incluido nun cartafol de homenaxe 

ao Paz-Andrade desaparecido, merecen ser reproducidas eiquí como unha 

testemuña viva, entre outras moitas que poideran ser escollidas, da persoa: 

“Trabajó siempre, sin descanso, en su despacho de la calle Policarpo Sanz, en su 

Pousa Nova marinera de Símil, quebrantado en el sanatorio, sobre las mesas del 

Alameda, y viajando…Fue hasta su muerte, un argonauta navengante, sin 

descanso y con su ilusión inmarcesible de Galicia pues, aunque el ideal muere 

joven, en don  Valentín permaneció hasta su muerte. En esta Galicia desnortada y 

sin rumbo es necesario los muertos ejemplares de entre los muertos. ¡Que no se 

pierda su senda virtuosa!.  ¡Que su obra y vocación perviva y germine”. 

 

        Doutro artigo de Manuel Rivas, tamén incluído no mesmo cartafol, titulado 

“Valentín e as aspas do muiño”, extraemos algunha das parrafadas que alí 

aparecen porque  nos parecen do máis acertado verbo daquela personalidade: 

“Cada un dos seus pasos estaba tinguido de compromiso. Galicia para el era 

unha utopía realizable. O Valentín escritor, o político, o Valetín economista ou 

empresario, o pensador, son fíos e cordas do mesmo trasmallo. …Galicia como 

tarefa. O homo sapiens e o homo faber xunguidos pola vontade. Ao que habería 

que engadir o home emocional, o home empurrado polos máis nobres 

sentimentos. … Levaba dentro un Martín Codas, un Keines, un Castelao, un 

Azaña. Era un home de abano, de arco da vella”. 

 

         Nesta celebración do cincuentenario do Día das Letras Galegas coidamos que  

cobra significado especial o feito de que a elección recaera nunha personalidade 

tan completa e tan pródiga na súas expresións de amor por Galicia. Mantivo 

sempre todas elas gardadas nun fardel ben folgado nos seus  recantos máis fondos, 

aqueles que tocan cos sentimentos. Nesa mestura de apaixoados pronunciamentos 

quedan incluídos os propiamente literarios. 

                                                                                      EMILIO J. UCHA BARROS 

                                                                                      Santiago, maio de 2012. 
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