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ste é o número 373 do noso Boletín dedicado en moi boa parte á              
vida e á obra de Valentín Paz-Andrade (1898-1987), personali-

dade intelectual á que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no 
ano 2012. Foi don Ramón Villares Paz, un dos académicos máis ver-
sados na biografía e na bibliografía de Paz-Andrade, o editor literario 
das páxinas relativas a este escritor, páxinas que abranguen unha 
boa parte do presente volume.

Pero este Boletín –como acontece nos anteriores– contén páxinas 
dedicadas a outros temas: unhas relativas á vida oficial da Academia 
(o Boletín é o órgano da institución) e outras a traballos de investi-
gación, nesta ocasión un estudo dos profesores Ramón Mariño Paz e 
Damián Suárez Vázquez.

O conxunto do presente Boletín constitúe, na nosa opinión, unha 
achega moi valiosa ós temas abordados habitualmente nas publica-
cións da nosa institución.

Estamos convencidos de que, no futuro, os estudosos da polifacé-
tica obra de Valentín Paz-Andrade atoparán, nas presentes páxinas, 
datos e propostas de extraordinaria utilidade.

Xesús Alonso Montero

Presidente da Real Academia Galega
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mediados do mes de decembro de 2012 tivo lugar na cidade de 
Pontevedra o Congreso Valentín Paz-Andrade, organizado pola 

Real Academia Galega para darlles cabo ás actividades que, durante 
o ano, se dedicaron a estudar a figura e a obra do autor. Alén das 
intervencións institucionais e das conferencias de inauguración e de 
clausura, o congreso tivo 22 relatorios que abeiraron as diferentes 
facetas da obra do autor ao que a RAG dedicara o Día das Letras 
Galegas de 2012. Daquelas dúas ducias de traballos expostos oral-
mente, foron entregados un total de dezaseis, que son os que agora 
se editan neste Boletín da RAG.

A dirección da RAG confioume o traballo de facer de editor 
deste material, tarefa algo inesperada por non ter sido responsable 
da organización do congreso. Pero decidín aceptar a encomenda, 
alén de por responsabilidade institucional, polo aprecio intelectual 
que teño pola figura e pola obra de Valentín Paz-Andrade e porque 
tiven a oportunidade de coñecer de forma directa boa parte do seu 
legado, grazas á dixitalización do mesmo que a familia confiou ao 
Consello da Cultura Galega. Varios dos textos aquí recollidos, así 
como varias das publicacións feitas durante o ano 2012, benefi-
ciáronse directamente da consulta deste legado.

No que respecta ao traballo propiamente de editor, os criterios 
adoptados foron simples e doados de fixar. Dado que se trata de au-
torías ben coñecidas e contrastadas no mundo académico, enten-
dín que debía ser o máis respectuoso posible cos materiais entrega-
dos e coas escollas feitas por cada un dos autores, non só temáticas 
senón tamén formais. Malia estas cautelas, propuxen facer algúns 
cambios que melloran a presentación dos mesmos, ordenando a 
súa publicación por razóns temáticas e non cos criterios secuen-
ciais con que foron expostos nas sesións do congreso. 

Os textos van agrupados en tres grandes apartados. O primeiro 
é o propiamente biográfico, que se inaugura coa conferencia de 
apertura de Ramón Villares, “V. Paz-Andrade, na luz e na sombra”, 
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pero que contén ata sete traballos. No primeiro deles, o de Xusto 
Beramendi sobre “Paz-Andrade no nacionalismo de entreguerras”, 
analízase o ascenso e devalo de Paz-Andrade na dinámica política 
do galeguismo anterior á guerra civil. A seguir, van diversos textos 
que achegan trazos biográficos parciais ou que son resultado dun 
coñecemento directo do autor. Así, “Castelao á luz de Paz-Andra-
de” de Miguel Anxo Seixas é unha contextualización do aconte-
cer cultural desde a morte de Castelao ata a conclusión da súa 
biografía por Paz-Andrade, mentres que os textos de A. Álvarez 
Gándara sobre “O noso Valentín”, de Luís Cochón sobre o carác-
ter independente de Paz-Andrade (“Valentín, sempre ao seu aire”) 
e de Charo Portela sobre o peso da cidade natal na biografía de 
Paz-Andrade (“Valentín Paz-Andrade, con Pontevedra ao fondo”) 
constitúen achegas orixinais á biografía do autor. Conclúe esta sec-
ción biográfica con dous textos debidos a xornalistas que trataron 
directamente o homenaxeado ou que se ocuparon da súa faciana de 
escritor de xornal. Refírome aos traballos de Tucho Calvo, “Unha 
mirada de futuro no século XXI” e de Xan Carballa, “Os vellos ga-
leguistas nunca morren”. 

As dúas seccións seguintes son menos copiosas en autorías, aín-
da que non tanto na extensión de textos. Ábrese a sección de Pensa-
mento co artigo do sociólogo Carlos Ramos Aguirre, “Paz-Andrade 
ou a racionalidade disidente: por unha idea activa de Galicia”, que 
achega un enfoque filosófico ao pensamento do noso autor. Os ou-
tros dous textos incluídos nesta sección son de índole económica, 
un deles moi concreto (X. Vence, “A persistente marxinación de 
Galicia”) e outro de grande alento panorámico, escrito por Camilo 
Nogueira (“Para unha crónica da resistencia”). En ambos os casos 
fica patente a lucidez interpretativa de Paz-Andrade, que é reivindi-
cada con paixón por ambos os autores. 

Finalmente, non podía faltar unha sección dedicada á creación 
literaria, na que van agrupados catro relatorios que se cerran coa 
conferencia de clausura de Darío Villanueva sobre “O Valle-Inclán 
de Valentín Paz-Andrade”, autor que foi de culto para Paz-Andra-
de e tamén para o seu mestre e amigo Castelao. Integran ademais 
esta sección os textos de Ana Acuña, que analiza a ubicación de 
“Paz-Andrade na escola lírica pontevedresa” e seguen tres textos 
de temática máis específica, como os de Gregorio Ferreiro sobre “O 
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poeta na guerra civil” e de Carlos Paulo Martínez Pereiro sobre a 
paixón brasileira do noso autor, por medio de “Guimarães Rosa e o 
achamento de certo Brasil” e, finalmente, o de Emilia García López 
sobre os “Diarios de viaxe” de Paz-Andrade polo continente ameri-
cano na década dos cincuenta.

 Estes son os contidos que se ofrecen nesta edición do Boletín, 
que se arrequecen coas cinco intervencións académicas pronuncia-
das na sesión do 17 de maio de 2012. Pode afirmarse que aquí fica 
reunido un corpus representativo de todo canto se reclamou como 
máis relevante na biografía de Valentín Paz-Andrade durante o ano 
2012. Fica nun luscofusco unha faciana que acadou na biografía 
de Paz-Andrade unha dimensión singular. Refírome á condición de 
empresario e de experto na economía pesqueira que, infelizmente, 
nin foi abeirada no congreso nin tampouco nas intervencións aca-
démicas. É unha lagoa que haberá que colmar máis adiante e, talvez, 
co concurso doutras instancias institucionais e académicas. 

Como conclusión global pódese adiantar que con esta publica-
ción se mellora de forma substancial a bibliografía existente sobre o 
autor. Durante o ano 2012 foron publicadas biografías do autor, re-
edicións de varias das súas obras (Galicia como tarea, Castelao na luz 
e na sombra, Pranto matricial…), saíron a lume algúns textos inéditos 
(Canto do pobo disperso, Diario de Viajes), editouse unha ambiciosa 
Obra poética completa e difundiuse a súa obra a través de varias ex-
posicións, promovidas pola Fundación Seoane (Galiza como tarea) 
e polo Consello da Cultura Galega (Uma antena galega no Brasil). 
Pero a vantaxe desta edición do Boletín da RAG é que integra o 
máis substancial de todas as achegas producidas no ano 2012 e que 
achega textos que van ficar como referentes para os estudosos futu-
ros da obra política, económica, xornalística e literaria deste impar 
autor que foi, en palabras dun dos relatores do congreso, “o noso 
Valentín”. 

Ramón Villares
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Valentín Paz-Andrade no cárcere de Vigo, xullo de 1934. Familia Paz-Andrade/Ksado.
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Resumo: Este texto efectúa unha aproximación global á biografía de Valentín 
Paz-Andrade, nas súas luces e sombras, que é abeirada a través de varios trazos. 
En primeiro lugar, sublíñase a súa condición de intelectual ilustrado, de crea-
dor literario e de profesional no campo do dereito e da economía pesqueira. 
Tamén, en segundo termo, a súa traxectoria política marcada polo ideario ga-
leguista e por unha concepción civilista da práctica política, tanto nos tempos 
da II República como durante os anos da transición da ditadura franquista á 
democracia. Da súa obra de pensador e analista económico, repárase na orixi-
nal reflexión condensada no libro Galicia como tarea, un grande esforzo inte-
lectual que supera a tradición teórica do galeguismo de pre-guerra, ao colocar 
o centro de gravidade da idea de Galicia nos aspectos cívicos, como unha 
“tarea” que os galegos han de “hacer o rehacer todos los días”. E, finalmente, 
ofrécense unhas breves referencias da súa presenza en América Latina, dos 
contactos co exilio republicano e da consideración do galego, en tanto que 
irmán do portugués, como lingua transcontinental.

Abstract: This paper makes an overall approach to the biography of Valentín 
Paz-Andrade, in its lights and shadows, from different perspectives. At first, 
it highlights their status as enlightened intellectual, literary creator and pro-
fessional in the field of law and of fisheries economics. Also, secondly, his 
political career, marked by galicianist ideology and by civilian conception of 
political practice, both in the times of the Second Republic and during the 
years of transition from dictatorship to democracy. In his work as a thinker 
and an economic analyst stands on the original reflection condensed in the 
book Galicia as a task, a great intellectual effort that exceeds the theoretical 
tradition of prewar’s galicianism to placing the center of gravity of the idea of 
Galicia in civic issues, as a “task” that galicians have to “do or redo every day.” 
And finally, there are some brief references to its presence in Latin America, 
about contacts with republican exile and about the consideration of Galician 
language as twinned with the Portuguese, thus becoming a transcontinental 
language.

Boletín da Real Academia Galega
Núm. 373, pp. 13-43
© 2014. Real Academia Galega

VALENTÍN PAZ-ANDRADE, NA LUZ E NA SOMBRA

Ramón Villares

Real Academia Galega

Universidade de Santiago de Compostela

Consello da Cultura Galega
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Palabras Chave: Galeguismo, democracia, pensamento económico, economía 
rexional, lingua e cultura.

Keywords: Galicianism, democracy, economic thought, regional economy, 
language and culture.

Valentín Paz-Andrade foi unha figura ben singular na historia cultural e polí-
tica da Galicia do século XX. Asentado na cidade de Vigo desde a súa mocidade, 
de onde non se mudou nunca salvo para atender frecuentes mais non longas 
estadías no exterior, podería parecer que fose un típico provinciano ou localista, 
amante do “lugar”, pero pouco integrado no mundo. Especializado en temas pro-
fesionais relacionados coa avogacía e co asesoramento empresarial en materias 
pesqueiras, tivo non obstante un gran protagonismo na vida política e tamén 
no campo da cultura, como xornalista de primeira vocación e como ensaísta e 
creador literario de notable fuste. Dotado da emoción necesaria para a análise 
literaria e a composición poética, foi tamén un home racional e pragmático. Con-
siderado a si mesmo como un “home de empresa”, tivo azos para dotarse dunha 
notable formación na ciencia económica e na economía pesqueira. En realidade, 
Paz-Andrade foi un dos nosos serodios ilustrados, que andou sempre á procura 
das luces da razón. Nos seus escritos de ensaio e nas súas propias decisións políti-
cas e empresariais sempre se encontra un pouso de racionalismo, adobiado cunha 
evidente emoción galega. Para dicilo con expresión clásica mellorada polo Mon-
tesquieu, tentou combinar a paixón do cabalo coa razón do xinete. Pensemos no 
proxecto Pescanova, unha obra do cálculo e da razón económica, pero con em-
barcacións que levan de inicio nomes nidiamente galegos: “Lemos”, “Andrade” e 
por aí adiante. El tivo unha biografía densa e coherente, que lle permitiu manter 
en pé os seus criterios e ideais en circunstancias ben diferentes, cando non adver-
sas, fose en contextos de ditaduras ou en períodos democráticos. Por todas estas 
razóns, achegarse á súa biografía como un todo supón examinar todo un século a 
través da súa propia peripecia individual. 

Na súa última fase vital, unha das tarefas que se impuxo Paz-Andrade foi a de 
redactar unha biografía que el e tantos dos seus amigos e coetáneos reputaban 
imprescindible, que era a de Alfonso R. Castelao, na que comezara a matinar 
cando a morte de Virxinia Pereira, no Nadal de 1969. Cando lle dá novas da mor-
te da viúva de Castelao a Rodolfo Prada, xa lle anuncia que cumpriría “ordenar 
unha biografía de Castelao, coa axuda de testimonios vividos”, entre os que men-
ciona ao propio Prada e a Núñez Búa (carta a Prada, 24/12/1969). Foi un traballo 
individual, pero que tiña na súa orixe un fondo claramente coral. A amizade e 
coñecemento directo que Paz-Andrade tiña da figura e da obra de Castelao era 
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moi abondoso como para soster por si mesmo a trama do relato biográfico. Pero 
menos por precaución científica e máis guiado por un ánimo socializador do le-
gado de Castelao, Paz-Andrade acudiu a moitas fontes e documentos, en gran 
parte gardados no exilio porteño, que lle forneceron amigos e correlixionarios de 
Castelao, desde Rodolfo Prada, X. Núñez Búa ou X. B. Abraira ata o grupo de 
Montevideo (Meilán, Canabal, Crestar) ou de México (Delgado Gurriarán, Oso-
rio-Tafall) ademais dos amigos de Castelao que xa residían en Galicia. Esta bio-
grafía leva un título ben coñecido, Castelao na luz e na sombra, obra editada polo 
seu amigo Isaac Díaz Pardo no selo editorial das Ediciós do Castro, no ano 1982. 

Non é preciso advertir que non é do caso falar desta obra en concreto –outro 
conferenciante así o fará neste propio congreso– nin tampouco de facer compa-
ranzas improcedentes entre biógrafos e biografados. Pero alén de recoñecemento 
a esta magna biografía, hai nesta miña escolla algo de homenaxe tamén ao en-
foque intelectual empregado por Paz-Andrade, quen gustaba de recorrer a esta 
concepción ilustrada ou iluminista para analizar obras e individuos. Pois antes 
de empregar esta aposición para a biografía de Castelao, propúxose levar a cabo, 
como discurso de ingreso na RAG, un traballo titulado Luces na sombra de Añón, 
mecanoescrito que mesmo chegou a ser enviado á institución, segundo se dedu-
ce da carta de acuse de recibo do presidente Sebastián Martinez-Risco ao autor 
(14/7/1973), pero non consta cal foi o destino ulterior deste texto, agás que estaba 
disposto que fose Ramón Otero Pedrayo quen debería facer a contestación. Non 
sabemos as razóns, pero tal discurso nunca foi pronunciado. O que sí sabemos é 
que Paz-Andrade enviou posteriormente un novo texto, sobre tema ben diferente, 
A galecidade na obra de Guimarães Rosa, ao que daría resposta Álvaro Cunqueiro. 
O asunto escollido era unha clara manifestación do seu interese pola cultura e 
pola literatura brasileira abeirada desde os pagos galaicos, como neste autor foi 
tan frecuente, dado o trato amical que mantivo con autores como Guilherme 
d’Almeida, o “príncipe dos poetas” brasileiros, a quen coñeceu cando o exilio do 
poeta paulista en terras portuguesas nos primeiros anos trinta. A idea das luces e 
as sombras é, con todo, dabondo polisémica como para non precisar algún escla-
recemento previo. 

Para Paz-Andrade, as “sombras” de Castelao teñen que ver, de modo especial, 
coa propia fama ou posteridade do rianxeiro e non con desacertos ou fracasos 
rexistrados durante a súa vida. A razón última do biógrafo de Castelao para aludir 
a tales sombras está case agochada nun dos treitos derradeiros do libro, cando 
afirma que trinta e dous anos despois da morte do rianxeiro, “unha vida diáfa-
na virou da luz para a sombra”, sombra da que a figura de Castelao non sairía 
ata que retornasen as súas cinzas a Galicia, o que aconteceu en xuño de 1984, 
pouco tempo despois de que esta biografía saíse a lume. Penso que a análise da-
quel episodio, que removeu as frebas máis íntimas do nacionalismo galego, sería 
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un epílogo necesario á biografía de Castelao, que podería ter escrito o propio 
Paz-Andrade, pero que non fixo el nin ningunha outra persoa ata o día de hoxe. 
Con todo, tampouco el concordaba coas iniciativas que, na Terra e na diáspora, 
abrollaron a partir da morte de Franco para acelerar o retorno de Castelao e non 
asistiu persoalmente ao acto de chegada a Bonaval do cadaleito do rianxeiro para 
ingresar no Panteón de Galegos Ilustres. Sombras esparexidas sobre a memoria 
de Castelao que Paz-Andrade entendía como unha adversidade innecesaria para 
unha biografía chea de luces. 

Para o noso caso, non é preciso recorrer a semellante dramatismo. A biografía 
de Valentín Paz-Andrade foi feita, de modo fragmentario e a varias mans, durante 
todo este ano 2012, con motivo de ser el a figura central do Día das Letras Gale-
gas. As súas cinzas repousan en Vigo e non está en causa o seren removidas para 
ningún outro sitio. Pero non considero que estea fóra de lugar pensar esta miña 
intervención sobre o percurso biográfico de Valentín Paz-Andrade botando man 
dalgunha das analoxías que suxire o texto sobre Castelao, alargando o significa-
do metafórico das luces e das sombras como un modo práctico de abeirar unha 
biografía complexa, como é a do propio Paz-Andrade. O seu percurso vital, como 
propio dunha biografía densa e coherente, está inzado de moitas luces, pero tamén 
dalgunhas sombras ou desencontros. E alén de todo iso, a “fama” posterior á morte 
física de Paz-Andrade tamén se pode analizar con este xogo de espellos da luz e 
da sombra, pois de delambas hai neste cuarto de século transcorrido desde a súa 
morte na primavera de 1987. Se non fóra excesiva a comparanza, podería recorrer 
á clásica distinción, que entre nós fixo de modo maxistral o propio Diego Xelmírez, 
entre “res gesta” e “historia rerum gestarum”. Paz-Andrade coidou máis das “res 
gesta”, isto é, de facer cousas que de contar a historia dos seus moitos benfeitos. 

UNHA BIOGRAFÍA À REBOURS?

“Case sempre me tocou estar na oposición”, confesaba na Televisión Galega, 
nunha das súas últimas entrevistas concedidas en vida. Non lle faltaba razón 
a don Valentín, máis por se ter el mesmo arredado do primeiro plano da acción 
política que por motivos de confrontación a campo aberto cos seus adversarios. 
Aconteceu deste modo nos tempos republicanos, cando se foi retirando da vida 
pública a partir da segunda metade do ano 1932, e aconteceu algo semellante no 
período de construción do réxime autonómico, co que apenas concordou malia 
posuír unha traxectoria política fundada en ideas fortes, como son as de republi-
canismo, democracia e galeguidade. A súa vida tivo, alén de coherencia e firme-
za, unha miga de navegación de bolina ou a contracorrente. Foron as vidas de 
moitas figuras da España do século XX, que se viron envoltas en confrontacións 
e guerras, conflitos ideolóxicos e mesmo fendas nas amizades persoais. 
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Situemos, de entrada, a figura de Paz-Andrade no contexto da Galicia do sé-
culo XX. Asentado desde moi novo na cidade de Vigo, aquela urbe que o viaxeiro 
Azaña definira en 1918 como algo «novísimo, rico e anglófilo», Paz-Andrade des-
tacou desde a súa mocidade pola súa ubicación política no campo do galeguismo 
democrático e republicano. Promotor en 1930 do Grupo Autonomista de Vigo 
(GAG), participou activamente nas campañas políticas de preparación do réxime 
republicano e foi figura activa no proceso de fundación do Partido Galeguista, 
que tivo lugar na cidade de Pontevedra en decembro de 1931. De forma paralela 
á súa actividade política, que perdeu intensidade a partir de 1932 –un grave 
atentado estivo a piques de lle custar a vida e, no seo do Partido Galeguista, tivo 
algúns disensos con figuras como Alexandre Bóveda–, converteuse nun profesio-
nal moi acreditado como experto avogado e como asesor de empresas pesqueiras, 
tal como anos despois o definiría Ramón Otero Pedrayo, nunha carta de 1947 ao 
patricio galaico-porteño Manuel Puente: «abogado de gran bufete, en Vigo, muy 
dueño de temas de economía y política». 

El foi, desde logo, unha figura de forte personalidade individual, con poucas 
ancoraxes xeracionais, pero moi atento ás tendencias que marcaron o rumbo 
do século vinte. Nacido a finais do século XIX, na cidade de Pontevedra, tivo 
unha traxectoria biográfica que o situou xeracionalmente nunha sorte de «no 
man’s land», entre dúas grandes xeracións intelectuais e políticas da Galicia con-
temporánea. Dunha banda, a fecunda xeración Nós, formada por figuras como 
Vicente Risco, Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas ou Alfonso Castelao, 
nacidos todos eles na década de 1880 e que comezaron a ter presenza na vida 
pública galega, como dirixentes políticos e como intelectuais, desde a definición 
das Irmandades da Fala como grupo nacionalista, en 1918. Era a xeración que, en 
termos literarios, representa o fidalgo rural Adrián Solovio do romance Arredor 
de sí (1930), de Otero Pedrayo. A segunda xeración foi igualmente vigorosa e 
anovadora, a que se coñece como do Seminario de Estudos Galegos (institución 
fundada en 1923), formada por «mozos» como Fermín Bouza, Xosé Filgueira Val-
verde, Lois Tobío, Ramón Martínez López –membros fundadores do Seminario– e 
algúns algo máis novos como Luís Seoane ou Ricardo Carballo Calero, nacidos 
todos eles xa na primeira década do século vinte e con presenza pública signifi-
cativa nos tempos da II República. Esta foi a xeración que literariamente aparece 
no romance oteriano Devalar (1935) co nome de Martiño Dumbría. Trátase dun 
grupo intelectual de extracción social basicamente urbana ou vilega e cunha for-
mación propia da modernidade científica dos tempos do institucionismo de Giner 
de los Ríos (JAE, 1907) fronte á angustia existencial do grupo Nós, moi próximo 
ás vivencias do 98 e un “egotismo” de inspiración barresiana. Pero Paz-Andrade 
foi máis ben un Dumbría ca un Solovio. Foi o exemplo dun intelectual e dun em-
prendedor que ollaba cara ao porvir, con escasas querenzas saudosas. 
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Talvez por esta ubicación «intersecular», Paz-Andrade foi unha figura que se 
relacionou de forma activa cos membros destas dúas xeracións, alén de se sentir 
moi próximo de persoas máis coetáneas como Eduardo Blanco Amor, Bibiano 
Osorio-Tafall ou Xosé Núñez Búa. En todo caso, a súa formación cultural gale-
guista no ámbito familiar, co seu tío Juan Bautista Andrade, amigo de Alfredo 
Brañas e de Castelao, facilitoulle unha precoz irrupción na vida pública galega. 
Como estudante universitario en Compostela participou nas primeiras Irman-
dades da Fala e aos vinte e catro anos estaba a dirixir o xornal de Vigo Gali-
cia (1922-1926), un exemplo de publicación concibida empresarialmente e non 
como un «diario de avisos», como teñen subliñado varias análises recentes sobre 
aquel xornal (López García, 2004). E aos trinta e poucos anos era un dos princi-
pais dirixentes políticos do galeguismo republicano, ademais de se ter convertido 
en profesional recoñecido no mundo das pesqueiras, ao que se dedicou con de-
terminación tamén no campo da divulgación como director durante moitos anos 
da revista Industrias Pesqueras (fundada en 1927 e dirixida por el, desde 1942, ata 
a súa morte). Como profesional, xornalista e dirixente político, era figura clara-
mente consagrada nos tempos anteriores á guerra civil. A contenda de 1936 tivo 
para Paz-Andrade, como para moitos compañeiros de xeración, consecuencias 
adversas (cárcere ou desterros) que felizmente non puxeron en perigo a súa vida. 
Pero esta converteuse, durante o franquismo, nunha variante do exilio interior 
que tan común foi para moitos republicanos que decidiron ficar en España. 

No caso de Valentín Paz-Andrade, estes anos da posguerra obrigárono a con-
centrar a súa actividade no campo profesional, como asesor e mediador empre-
sarial e como experto, a nivel internacional, en economía pesqueira. Exemplo 
desta especialización son algunhas iniciativas en que participa na década dos 
cincuenta e primeiros sesenta. Co apoio do empresario portugués de orixe ga-
lega Manuel Cordo Boullosa, elaborou un ambicioso proxecto para a creación 
na zona de Vigo dunha empresa de refinería de petróleo, Petrogasa, que non 
chegou a ter o aval do Instituto Nacional de Industria (INI) nin do seu princi-
pal dirixente, Juan Antonio Suances, que inclinou a balanza cara á localización 
dunha empresa análoga na cidade da Coruña uns anos máis tarde. As razóns 
que influíron, segundo lle conta Paz-Andrade ao propio Boullosa, foron moi va-
riadas: “el trasacuerdo del gallego operado en hombres que tan poco acusan esa 
filiación, como Suances y S.E. [Franco]. Supongo que la inoportuna interferen-
cia de la Coruña y la indiferencia de Vigo han producido ese cambio de criterio” 
(carta de 3/4/1955). 

En cambio, resultou un éxito a empresa pesqueira Pescanova, fundada en 1961 
co capital empresarial da familia Fernández López e asentada en Vigo, que incor-
porou a técnica do conxelado a bordo desde o principio e que moi axiña se conver-
tería nunha firma transnacional, a través de empresas conxuntas situadas en varios 
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continentes. Modestamente diría Paz-Andrade que “descubrín por casualidade a 
riqueza pesqueira, fabulosa, que non se coñecía en España”, no curso dunha viaxe 
a Mozambique e a África do Sur, na que observou que só os xaponeses, soviéticos 
e surafricanos explotaban a pesca marítima (Silva, 1985). Pero a especialización 
de Paz-Andrade no campo da economía pesqueira tamén se beneficiou moito da 
oportunidade que tivo para participar como profesor en diversos cursos de capa-
citación e de asesoría en materia pesqueira para técnicos e gobernos de diversos 
países de América Latina (Chile, México, Colombia, Arxentina...), a partir dun 
convite que lle fixo en 1950 o seu conterráneo pontevedrés Bibiano Osorio-Ta-
fall, un exiliado republicano que estaba vencellado ás Nacións Unidas e, naquela 
época, máis concretamente á FAO e ao seu programa de loita contra a fame. A 
súa continuada presenza no continente americano, logo ampliada cara a África 
do Sur, deulle a Paz-Andrade un profundo coñecemento de economía pesqueira 
e, en xeral, dos problemas económicos do mundo da posguerra, que son percep-
tibles en textos como o libro Galicia como tarea. 

Alén desta especialización profesional, Valentín Paz-Andrade comezou a cul-
tivar a súa vea literaria, compoñendo algúns poemarios durante os longos meses 
de desterro nas montañas orientais de Galicia. Con todo, a súa incorporación ao 
sistema literario galego non se produciu ata a aparición do seu canto poético á 
memoria do amigo Alfonso R. Castelao, Pranto matricial, imprentado en Buenos 
Aires no ano 1955. Non eran os primeiros poemas que o autor escribía, pero 
foron os que viron a luz primeira e o motivo non era inocente nin irrelevante, 
pois trátase da mellor e máis sentida homenaxe que naquela altura se lle fixo á 
figura de Castelao, dentro e fóra de Galicia. Outras pezas poéticas, de semellante 
ou maior forza expresiva, aínda demorarían moitos anos en seren publicadas (Se-
menteira do vento, 1968 e Cen chaves de sombra, 1979) ou ficaron inéditas ata que, 
co gallo de ser el o protagonista do Día das Letras Galegas de 2012, apareceron 
outros orixinais, como Canto do pobo disperso, composto en Bogotá en 1955, que 
editou en edición non venal o Consello da Cultura Galega (Santiago, 2012). 
Ademais de xornalista e de profesional da avogacía e da asesoría empresarial, Va-
lentín Paz-Andrade pode ser considerado tamén como un notable autor literario 
e, nomeadamente, poético. 

Algúns trazos esenciais da biografía de Paz-Andrade poden ser compostos a 
través de testemuños coetáneos, expresados con frecuencia a través de literatura 
epistolar e confidencial. Servireime, entre moitos posibles, de tres exemplos de 
contexto e extracción social e cultural ben diferentes entre si: Otero Pedrayo, 
Osorio-Tafall, Norberto Frontini… O señor de Trasalba tiña en grande aprecio a 
Paz-Andrade, como tiña a tantos dos seus coetáneos. Non o colocou no retábulo 
do seu Libro dos Amigos, talvez por consideralo do cupo dos “novos”, pero non 
deixou de facer precisos trazos da súa personalidade en diversas ocasións. De 
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forma encomiástica faino, nos tempos da II República, nun dos sonetos amicais 
aos que era tan afeccionado Otero Pedrayo: 

Saude, Papiniano da Moureira
De boa gana dariache unha aperta
Na opulenta Carthago azul e branca…
¿Qué foi ao teu carón Montero Rios?
¡Un rexoubante inxenio canonista!

Anos despois, Otero Pedrayo segue a gabar a figura de Paz-Andrade. En car-
ta a Manuel Puente, de 1947 (xa citada) alude á súa condición profesional de 
avogado e mediador empresarial (“muy dueño de temas de política y economía”) 
e tres anos máis tarde, con ocasión da súa primeira viaxe a Buenos Aires, o pa-
triarca de Trasalba volve reiterar en carta a Puente (agosto de 1950) o seu fondo 
aprecio polo noso biografado: 

Penso moito en Paz-Andrade. Ten de fortecer moitos vencellos e deixará un 
fondo ronsel. Valentín, ademáis do seu entusiasmo sereo –no fundo hai nil un 
lírico como en todo galego– ten a facultade de enroitar ben os problemas [...] 

Pola súa banda, Bibiano Osorio-Tafall, seu amigo de mocidade na “Boa Vila” 
e seu “irmán” nas Nacións Unidas para participar en América latina nas cam-
pañas de capacitación pesqueira, tiña de Paz-Andrade unha idea precisa e, en 
certo modo, complementaria da ofrecida polo Otero Pedrayo. Nunha longa carta 
escrita en 1984, a propósito da biografía Castelao na luz e na sombra (obra sobre a 
que efectúa unha crítica precisa de enfoques e mesmo de erros puntuais), alude 
Osorio-Tafall, desde a súa perspectiva de vello líder republicano autonomista, á 
natureza sociolóxica do galeguismo a propósito da propia figura de Paz-Andrade:

A mi juicio, en el movimiento primero, y en el partido [galleguista] después 
fallaron, por lo menos dos cosas: organización y propaganda.
En lugar de tanta literatura e historia, se requería más economía e industria. 
Tu mismo eres un ejemplo, quizás el único, ya que has sabido combinar armó-
nicamente ambas cosas.
Pero en contraste, ¿cuántos ingenieros, industriales, técnicos, economistas, so-
ciólogos, etc. nacidos en Galicia se han preocupado de los problemas gallegos? 
La lista resultaría sumamente pobre (carta de 12/1/1984).
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A terceira referencia de perfil biográfico do Paz-Andrade procede dunha fi-
gura arxentina de nación pero moi ligada á cultura galega, como foi Norberto 
Frontini. El foi un dos grandes amigos de Luís Seoane, a quen coñecera durante 
a súa estadía en Galicia nos anos trinta, pero daquela tamén trabara amizade con 
moitos outros, como Castelao, Eiroa ou o propio Paz-Andrade. Con este mantería 
intermitentes relacións epistolares, pero nunca carentes dunha gran confianza 
mutua. Con ocasión da publicación do seu discurso académico, A galecidade na 
obra de Guimarães Rosa, Frontini aconséllalle que viaxe a Brasil para se encontrar 
con algúns amigos, como Caio Prado ou Jorge Amado. Na carta de presentación 
ao historiador e economista paulista Caio Prado, afirma Frontini que 

Valentín es muy brasileño, porque conoce la obra de los intelectuales del Bra-
sil. Es uno de los pocos españoles amigos míos –los otros son Rafael Alberti y 
José Bergamín– con quien se puede hablar de corrido sobre quisicosas de todo 
tipo sobre nuestra América luso histórica (carta de 23/8/1982). 

Como se pode ver a través do perfil trazado por estes tres amigos, os valores 
intelectuais e humanos de Paz-Andrade son gabados con precisión. Para o mestre 
Otero Pedrayo é un xurista pero tamén un poeta, un “lírico” como hai en todo 
galego. Para Osorio-Tafall trátase dun galeguista posuidor dunha formación pou-
co habitual, a do economista e do emprendedor, sen que careza de formación 
literaria; e para Frontini, Paz-Andrade é un experto na cultura do continente 
americano, o que logrou grazas ás continuas viaxes que, desde 1950, fixo á maio-
ría das repúblicas daquel continente, como fica ben patente nos textos recolleitos 
no volume Diario de Viajes, editado recentemente. E poderiamos engadir a estes 
trazos mencionados, a perspectiva dun amigo de seu, exiliado na Arxentina, Xosé 
Núñez Búa, para quen Paz-Andrade era un “pequeno Anteo” cos “pés ben fica-
dos na Terra, na túa”. El foi un pragmático, que tamén tivo algo de soñador e de 
fabricante de utopías que aínda non tiveron cumprido fin… Imos ver algunhas 
delas, en campos ben concretos: o da política galeguista, o pensamento económi-
co e a apertura ao mundo americano e lusófono. 

O POLÍTICO: GALEGUISMO E DEMOCRACIA

O perfil de Valentín Paz-Andrade como actor político é un dos trazos máis rele-
vantes da súa longa e mesta biografía. Pero fronte á súa condición de profesional 
do dereito e de experto en temas económico-pesqueiros, de ideador de importan-
tes aventuras empresariais ou de atinado ensaísta e mesmo de escritor e creador 
literario, a súa traxectoria como político en activo tivo moito de intermitente, 
malia a súa insubornable vocación para actuar no campo da política e da acción 
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social de masas. O seu protagonismo na vida pública como xornalista e como 
dirixente político foi importante no ámbito do nacionalismo ata a guerra civil, 
aínda sen ter chegado ao nivel doutros membros da súa xeración como Alexan-
dre Bóveda ou algo máis vellos, como Otero Pedrayo, Vicente Risco e Alfonso 
Castelao. Durante a longa ditadura franquista, a súa actividade política foi escasa 
na Terra, onde se mantivo afastado tanto dos núcleos do galeguismo cultural 
como do novo nacionalismo, aínda que soubo manter unha estreita relación co 
exilio galego en América, tanto no plano cultural como no político ou empresa-
rial. Foi logo, coa morte de Franco e co inicio da transición democrática, cando 
Paz-Andrade achegou un alento orixinal á vida política galega coa súa partici-
pación nos pactos da reforma política e nos primordios do proceso autonómico, 
amparado por unha das plataformas de oposición política ao franquismo como 
foi a Xunta Democrática. A tradición de galeguismo republicano da que nunca 
abdicara fíxose de novo presente naqueles anos de 1975 a 1979, en forma dunha 
nova “alborada civil” –para usar palabras de seu– que se concretaría nas grandes 
mobilizacións de Nadal de 1977 en demanda da autonomía para Galicia. 

O interese de Paz-Andrade pola política galega foi constante durante toda a 
súa vida, pero non sempre puido manifestarse nun primeiro plano. Esa intermi-
tencia tivo que ver, nalgúns casos, con desistimento persoal e, na maior parte das 
veces, con imposibilidade obxectiva provocada polos tempos que lle tocou vivir. 
Pero aínda sen querer ou poder desenvolver unha tarefa de acción ou interven-
ción na vida pública, Paz-Andrade sempre se mantivo atento á política galega 
e internacional e foi quen, durante toda a súa vida, de manter unha posición 
persoal que sen ningunha dúbida se pode cualificar como coherente e mesmo ori-
xinal. Situado desde a súa mocidade nas campas do nacionalismo das primeiras 
Irmandades da Fala, nunca descoidou profundar en dúas vías de acción para a 
mellora da situación de Galicia. A acción social, dunha banda, tentando vence-
llar o ideario galeguista coas clases sociais máis activas, fose a través do agrarismo 
ou fose a través das organizacións corporativas de empresarios e profesionais. O 
agro e o mar, o traballo da terra e a manufactura nunca estiveron ausentes da súa 
cosmovisión política. E unha segunda vía de acción foi a súa concepción da po-
lítica como resultado da mobilización social e do combate democrático, os dous 
valores centrais da acción política nunha sociedade de masas. O saúdo de despe-
dida que, nos anos trinta, empregaba Paz-Andrade na súa literatura epistolar é 
definitorio. Fronte ao étnico “Terra a nosa” tan frecuente na prosa dos galeguistas 
da época, el emprega nunha ocasión en que se dirixe ao grupo de Ourense (Risco, 
Otero, Cuevillas) outros termos nada equívocos: “Saúde, Terra e liberdade”, isto 
é, republicanismo, nacionalismo e democracia. 

A súa acción política intermitente non significa que se trate dunha executo-
ria episódica ou irrelevante. Máis que secundario, o seu protagonismo político 
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estivo caracterizado por manter posicións persoais e políticas pouco acordes coa 
disciplina ideolóxica ou organizativa de partidos e grupos políticos e por defender 
de forma constante unha concepción pragmática da política, na que o “facer” 
primase sempre sobre o “ser”, a acción política sobre a elucubración teórica, a 
vontade de acción sobre a identidade. Alén diso, procurou ter unha ancoraxe 
social e unha constante conexión con grupos profesionais e empresariais que fixo 
da súa figura unha peza singular no panorama do galeguismo de antes e, desde 
logo, de despois da guerra civil. Como lle diría Osorio-Tafall, era persoa que sa-
bía “combinar armónicamente” a pericia en “literatura e historia” cunha aposta 
pola “economía e industria”. Esta é a orixinalidade da concepción da política por 
parte de Paz-Andrade: unha ferramenta para construír un futuro para Galicia, 
baixo as coordenadas do autogoberno e da democracia, e non un Parnaso no 
que recoñecer a identidade da nación. Posición individual que, con todo, forma 
parte dunha das grandes correntes ou “almas” que vertebra o galeguismo político 
contemporáneo: a tendencia liberal e democrática que vai desde Murguía e os 
“irmandiños” coruñeses (Peña Novo, Viqueira) ata embocar na síntese realizada 
durante a experiencia republicana por Bóveda e nomeadamente por Castelao, 
tradición que na posguerra só foi recollida de forma intermitente por algunhas 
correntes, certamente minoritarias, do novo nacionalismo constituído a partir 
dos anos sesenta e setenta. 

A configuración do ideario político de Paz-Andrade foi un proceso de apren-
dizaxe individual e colectivo que tivo varios referentes ou balizas. Alén da in-
fluencia que exerceu sobre el o ambiente familiar e a formación escolar na cidade 
de Pontevedra, hai tres momentos que se poden considerar decisivos. O primeiro 
foi a súa estadía en Compostela como estudante universitario. As oportunidades 
que se lle abrían daquela a un mozo con inquedanzas políticas eran varias, desde 
o catolicismo social ou o republicanismo reformista ata a integración nalgunha 
das grandes familias políticas da altura, ben coñecidas para un home nacido á bei-
ra do río Lérez, como podían ser o monterismo ou o bugallalismo. Pero non esco-
lleu ningún destes vieiros. Foi no ámbito das Irmandades da Fala e no maxisterio 
de figuras como Porteiro Garea, Peña Novo ou Vázquez Enríquez nos que o mozo 
Paz-Andrade bebeu as primeiras augas dunha política nova, a que representaban 
aínda en xermolo os membros da Irmandade da Fala de Compostela, defensores 
da lingua galega e promotores da idea dunha “autonomía integral” de Galicia. 
Eran tempos de rumbos aínda incertos, entre un rexionalismo que representaban 
Rodrigo Sanz, J. García Acuña ou o propio Leonardo Rodríguez, e un ascendente 
nacionalismo político que acadaría a súa maioría de idade na asemblea fundacio-
nal de Lugo. Aquel estudante de Dereito fórmase neste ambiente político e dá 
os seus primeiros pasos como dirixente. Non é por acaso que presidise en 1919 
en Compostela un “grupo autonomista galego de estudantes”, que anuncia o que 
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sería unha constante da súa executoria política: o autonomismo como opción 
política para Galicia. 

O segundo piar importante na formación política de Paz-Andrade foi a ex-
periencia labrada á fronte do xornal Galicia (1922-1926) e o seu asentamento 
profesional –que sería xa de por vida– na cidade de Vigo, que combinou coa 
súa participación no movemento das Irmandades da Fala e coa incorporación á 
plataforma do Galicia dunha selecta nómina de colaboradores, desde Castelao, 
Villar Ponte ou Risco ata Lustres Rivas e Blanco Torres. Como profesional liberal 
entrou en contacto co tecido empresarial da cidade, especializándose en materia 
pesqueira como técnico e publicista –a revista Industrias Pesqueras, da que foi 
director ducias de anos, data de 1927– e como asesor empresarial, entre outros, 
da Liga Marítima de Bouzas. En Vigo tamén puido coñecer de primeira man a pro-
funda diferenza que existía entre a súa cidade natal do Lérez e a do Areal: fronte 
ao peso social da administración e os corpos burocráticos pontevedreses, a hexe-
monía da empresa privada e nomeadamente das organizacións corporativas e de 
intereses da capital viguesa. Como xornalista aprendeu as regras básicas da rela-
ción co poder establecido, especialmente a partir da chegada da ditadura de Pri-
mo de Rivera en setembro de 1923, á que combateu desde o primeiro momento, 
a diferenza doutros nacionalistas galegos da altura (Risco, Losada, Villar Ponte) 
que mantiveron durante un tempo unha actitude de colaboración. A experiencia 
do réxime ditatorial foi o viveiro no que medrou a herba do republicanismo, que 
prendeu con forza nunha mocidade que estaba a protagonizar o que metafori-
camente Ortega denominou a “rebelión das masas”. A monarquía volvérase o 
estorbo fundamental para a rexeneración da política e esta ficou asociada coa 
esperanza dun abrente republicano.

E así chegamos ao terceiro momento decisivo, que se fai patente nos anos de 
tránsito da década dos vinte á dos trinta, co ano 1930 como verdadeira charneira 
ideolóxica e política. Foron anos de intenso debate político e de preparación do 
que se consideraba inevitable –a caída da monarquía– aínda que non se tivese 
data fixa para tal mudanza. Pero a confianza no “delenda est monarchia” espa-
llouse como unha mancha de aceite pola sociedade española a partir da caída 
de Primo de Rivera en xaneiro do ano 1930. A mobilización a favor dun réxime 
republicano fíxose explícita en Galicia coa fundación da ORGA pero, de forma 
especial, cos grandes acordos celebrados durante o ano 1930 (Lestrove en abril e 
Barrantes en setembro). Neste contexto, Paz-Andrade tivo un papel protagonista 
tanto na reorganización das Irmandades da Fala como na fundación doutros gru-
pos de acción política que acabarían confluíndo no Partido Galeguista fundado 
en decembro de 1931. A experiencia da ditadura afortalou algunhas das súas 
ideas-clave, que se farán explícitas nos textos e nas accións emprendidas a partir 
de 1930. A creación do Grupo Autonomista Galego (GAG) e a organización do 
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mitin do García Barbón o día 25 de xullo de 1930, no que Paz-Andrade participa 
con Otero Pedrayo e Castelao, é o mellor exemplo de activismo político, pero 
tamén da madurez que estaba a acadar o político vigués, porque o discurso máis 
programático pronunciado naquel mitin é o seu. “A nosa definición autonomista” 
é o seu título e o seu contido resultou ser “o máis acaído ó que esixía o momento” 
(Beramendi, 2007: 798). 

Este discurso condensa ideas que tamén están presentes nos estatutos do 
GAG e noutros documentos políticos da época, de modo que naquela inter-
vención resúmese boa parte do pensamento político do noso protagonista. O 
discurso comeza cunha crítica severa da ditadura que fora causa da parálise po-
lítica de Galicia durante tanto tempo, no que non se aforran veladas críticas ao 
“extravío inelegante de intelectuales” e á aceptación pasiva, por parte de líderes 
sociais e dirixentes agrarios, da política económica de Primo de Rivera. O resul-
tado estaba á vista. Galicia ficara “sete anos xorda, sete anos muda, sete anos 
cega”. De acordo cos tópicos propios da época, era preciso actuar e adiantar 
canto antes a “hora do despertamento”. Pero non se fala de patria durmida nin 
de resurrección da nación, como era tan frecuente no nacionalismo conservador 
daquela altura –entre nós, fixo un texto deste estilo Otero Pedrayo–, senón de 
“forte e pura afirmación de rebeldía”, que se debía encamiñar por vieiros cívicos 
e democráticos. 

Hai dúas ideas centrais neste discurso que reflicten acaidamente o pensamen-
to político de Paz-Andrade. A primeira é a unión dunha nova forma de goberno 
(o republicanismo) cunha concepción civilista e democrática da política: “para 
todos hai un posto nas milicias cívicas da galeguidade”, que deben loitar por 
unha Galicia autónoma que “sexa espello da súa propia esencia étnica” ou, dito 
doutro modo, no que a acción política da autonomía constrúa a identidade e 
non á inversa. A segunda idea é corolario da anterior. O futuro de Galicia e de 
España pasa por unha revisión radical do centralismo político, porque este repre-
senta “unha organización incompatible con todo réxime democrático”. O autor 
coñecía ben as arelas autonomistas dos diferentes “rexionalismos ibéricos” –dos 
que fai un breve repaso máis próximo á futura España das Autonomías que á 
concepción galeuzcana das cinco nacións ibéricas– e nese ronsel coloca a auto-
nomía galega, como unha aposta por ter capacidade para facer políticas propias 
no ámbito da cultura (“dereito ó uso da nosa fala”), da igualdade entre o home e 
a muller, dos sectores produtivos e das políticas arancelarias. As ideas básicas de 
Paz-Andrade no que se refire á política teñen, pois, un norte ben claro: republi-
canismo como forma de goberno, federalismo autonomista fronte a centralismo e 
“principios democráticos” como fonte de lexitimidade. Porque o obxectivo da súa 
concepción da política galeguista, a diferenza da corrente maioritaria da época 
das Irmandades da Fala, non é “ser” senón “facer”. 
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No manifesto político do GAG, constituído a finais de 1930, reitéranse estas 
mesmas ideas. A pregunta retórica de “a qué ven o autonomismo” é respondida 
co principio de que “Galicia quer vivir os seus destinos” libre e emancipada, 
nunha España federal e con vocación internacionalista. Uns anos máis tarde, 
nun dos seus discursos na campaña do plebiscito do Estatuto de 1936, retomaría 
o noso protagonista estas ideas: “Galicia quer ser autónoma, porque aspira (…) a 
ter polo rito civil de autodeterminación as condicións políticas (…) que a cons-
titución da República española permite reconquistar”. Pero o máis interesante é 
a vinculación que establece entre a autonomía galega e o réxime republicano. A 
posibilidade de que sexa recoñecido o que el denomina “feito diferencial galego” 
fíxose viable só co réxime republicano. Como diría Manuel Azaña, dirixíndose a 
un público catalán na praza da República de Barcelona en setembro de 1932, “la 
República y las libertades catalanas están indisolublemente unidas” a través da 
decisión do parlamento republicano de aprobar o estatuto de autonomía. Algo 
semellante propugnaba Paz-Andrade para o caso galego. 

Alén desta apelación constante aos contidos dun nacionalismo de carácter 
democrático e republicano, outra obsesión do Paz-Andrade daqueles anos é lo-
grar unha sólida ancoraxe sociolóxica da súa acción política. A quen representa 
e a quen se debe dirixir a mensaxe dun galeguismo autonomista? Penso que aquí 
se atopa tamén unha estratexia específica de Paz-Andrade e do seu grupo vigués 
que, parcialmente, levaría a cabo no seu desenvolvemento posterior o propio 
Partido Galeguista. Refírome á súa tentativa de empatar co agrarismo e de incor-
porar a súa forza ás campas da política galeguista, porque “en Galicia non se pode 
facer nada politicamente sen conquerir o agro, porque no agro están os votos”, 
segundo lle confesa a X. Núñez Búa en marzo de 1930, quen por outra banda era 
algo escéptico ou “abstencionista” nesta cuestión (carta do 15/02/1930). Tamén 
o era claramente Risco, quen sentencia o movemento agrarista como un “partido 
malogrado” por aquelas mesmas datas, no seu coñecido ensaio El problema político 
de Galicia. Pola contra, Paz-Andrade mantense moi atento á evolución do agra-
rismo pontevedrés e mesmo elabora algúns textos para intervir nos seus mitins. 
Por exemplo, nun rascuño titulado “Las organizaciones agrarias, al País gallego”, 
destinado a unha intervención nun mitin agrario en Lavadores celebrado no mes 
de abril de 1930, hai unha aposta persoal por atraer as masas agrarias. Despois 
de lembrar algunhas actuacións non “sanctas” dos agrarios durante a ditadura 
primoriverista (“más de una vez, rojos pendones agrarios revenciaron al Dictador 
en recepciones y comicios”), convoca os asistentes a manter unha “adhesión in-
quebrantable a la democracia y a la libertad” e a manter toda incompatibilidade 
co que non derive da “soberanía popular”. 

Esta liña ideolóxica de Paz-Andrade reflicte un pensamento político que for-
ma parte da tradición máis democrática do movemento das Irmandades da Fala, 
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que debe convivir con outras correntes non menos importantes, tanto de orien-
tación precozmente republicana como procedentes do sector máis tradicionalista 
ou etnocultural do grupo ourensán de Risco e Otero Pedrayo. No proceso de 
reorganización do movemento galeguista das Irmandades da Fala, que se reflota 
tamén en 1930, aparecen as solucións máis diversas. Unha parte dos militantes 
irmandiños –basicamente, os da cidade da Coruña– alíase co republicanismo a 
través da ORGA e logo da Federación Republicana Galega (FRG), diverxencia 
que tardará anos en ser rectificada, ata o retorno ao Partido Galeguista de Antón 
Villar Ponte e, por outro camiño, de Ramón Suárez Picallo. Outra parte trata de 
manter en pé a vella estrutura das Irmandades, aínda que con escaso éxito, como 
xa lles advirte reiteradamente o propio Paz-Andrade a Risco, Otero e Cuevillas 
en sucesivas cartas ou respostas ao cuestionario feito por Risco para redefinir o 
ideario do movemento das Irmandades. A posición de Paz-Andrade é moi con-
tundente e politicamente audaz: “imponse a rectificación de nomes indixeribres 
pro vulgo”. Fronte ao “tenro” nome de Irmandades, é preciso pensar nun partido 
político. Meses máis tarde e cun interlocutor ben diferente como era Portela Va-
lladares (carta 27/12/1930), volverá sobre o asunto ao defender a necesidade dun 
“gran partido galeguista, con xente capacitada para gobernar co réxime d’autono-
mía”. E fronte á verba “nazonalismo” –deturpada polos movementos feixistas da 
altura– cómpre empregar os conceptos políticos de autonomismo ou galeguismo, 
proposta que vai trunfar na denominación oficial do partido fundado en 1931. Na 
realidade, esta reflexión foi común naquela altura, como amosa o catalán Rovira i 
Virgili quen publicara en 1916 un opúsculo sobre El nacionalisme que substitúe en 
1932 por un título máis xenérico (El principi de les nacionalitats), cambio debido a 
que “en aquets darrers temps s’ha estès en gran manera l’accepció del mot “na-
cionalisme” en el sentit de xovinisme, d’imperialisme i d’exclusivisme nacional”. 
Nas organizacións galeguistas creadas para participar nos primordios da política 
republicana convive, non obstante, unha diversidade conceptual que representa 
algo máis que unha diferenza nominal. No ámbito vigués, o galeguismo organíza-
se baixo a denominación de “Grupo autonomista”, mentres que en Ourense a súa 
bandeira é a do “nazonalismo repubricán” e os de Pontevedra agrúpanse baixo o 
rubro de “Labor galeguista”. 

A participación política de Paz-Andrade na política galeguista destes anos de 
tránsito da ditadura á república tivo abondosas manifestacións. Alén dos esforzos 
organizativos que se plasmaron na fundación do GAG, foi peza importante na 
convocatoria da reunión de Barrantes, en setembro de 1930 e, naturalmente, no 
labor de preparación das eleccións de 1931 e de redacción dun proxecto de Esta-
tuto de Autonomía. Paz-Andrade participa con Tobío, Risco, Carballo Calero e 
Bóveda na redacción do “anteproyeito” do Seminario de Estudos Galegos (maio 
de 1931), o máis adiantado de cantos apareceron naquela altura en Galicia. O 
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GAG vigués organiza unhas xornadas de conmemoración cívica dos “mártires de 
Carral” (26 de abril) que empata coa aposta dos exiliados americanos de crear 
unha simboloxía política do imaxinario galeguista (Carral, Pardo de Cela....), de 
ecos cívicos e non relixiosos. E, finalmente, Paz-Andrade integra a candidatura 
pola minoría galeguista que concorre ás eleccións constituíntes de xuño de 1931, 
canda Castelao e Cabanillas, nas que só resultou electo o rianxeiro. Houbo de-
nuncias de fraude electoral, cometida polos republicanos radicais de Emiliano 
Iglesias, pero ao fin as actas non foron revisadas e aconteceulle a Paz-Andrade 
algo análogo a Peña Novo na provincia de Lugo, que por manobras das vellas 
redes clientelares, ficaron fóra das Cortes constituíntes e, por tanto, da discusión 
parlamentaria de toda a política reformista republicana da época Azaña. Paz-An-
drade, como xornalista e dirixente político, fixo moita vida en Madrid e estivo 
presente con frecuencia na tribuna de convidados do hemiciclo parlamentario, 
pero o seu protagonismo non podía ter luz propia. 

A contribución de Paz-Andrade foi máis relevante na organización defini-
tiva dun partido político que representase o amplo espectro do galeguismo. O 
instrumento acaído foi o Partido Galeguista, en cuxos cinco grandes principios 
programáticos pode advertirse a influencia do pensamento do grupo autonomista 
vigués e, sen dúbida, da propia man do seu principal dirixente. A adopción de 
principios como a “democracia política”, a preferencia do concepto “galeguista” 
no canto de “nacionalista” –“precisamente fun eu o que propuxen a sustitución 
da palabra equívoca [nacionalismo] pola de galeguista” (Calvo, 1998: 102)– ou 
o estreito vencello entre autonomía e republicanismo, mediante a fórmula da 
“autodetermiñación”, son indicadores claros do peso exercido polo sector dos 
máis novos (Tobío, Carballo) ou daqueles que procedían do autonomismo vigués, 
como Paz-Andrade que, ademais, resulta escollido como membro do Consello 
Directivo do novo partido. Aínda formando parte do núcleo dirixente do Parti-
do Galeguista durante o ano 1932, a estrela política de Paz-Andrade comeza a 
devalar na constelación do galeguismo. Tamén debeu influír nesta viraxe a súa 
maior implicación no seu bufete profesional e mesmo o grave atentado padecido 
no outono de 1932. Na segunda asemblea do Partido Galeguista, celebrada a final 
de 1932, uns días antes da asemblea de municipios na que se aprobou o texto do 
Estatuto de Autonomía, Paz-Andrade deixou de pertencer ao núcleo directivo 
do partido, no que se facía realidade o ascenso da figura de Alexandre Bóveda, 
quen formaría con Castelao a parella dirixente máis forte do galeguismo ata a 
guerra civil. 

Este foi sen dúbida o período de maior activismo político e organizativo de 
Paz-Andrade e tamén de máis ambición programática no seo do galeguismo repu-
blicano. A partir de principios de 1933 e ata o comezo da guerra civil, a súa acti-
vidade política fica máis nun segundo plano e mesmo está trenzada de mudanzas 
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tácticas. Nas segundas eleccións do período republicano, en novembro de 1933, 
correu a mesma sorte que o resto de republicanos de esquerda e socialistas, que 
ficaron case varridos da vida política pola onda emerxente da dereita de Gil-Ro-
bles e dos republicanos moderados de Lerroux. Tamén foron estes os tempos máis 
difíciles para o Partido Galeguista, cos seus líderes Castelao e Bóveda “desterra-
dos” por influencias de Emiliano Iglesias (Calvo, 1998, 112). Pero tamén foi a 
ocasión para fixar unha estratexia política de alianza coas forzas republicanas 
de esquerda e abandonar o cómodo “accidentalismo”. A viraxe do galeguismo 
cara á coalición da Fronte Popular provocou algunha escisión (caso da Dereita 
Galeguista) e tamén algún distanciamento. Este foi o caso de Paz-Andrade que, 
sen rachar as súas relacións persoais e afectivas cos líderes do Partido Galeguis-
ta, foise encamiñando cara a posicións máis moderadas e centristas que o colo-
caron politicamente nas beiras do galeguismo. Con todo, os seus disensos eran 
máis tácticos que propiamente ideolóxicos, a diferenza do que aconteceu con 
outras figuras como Risco ou Filgueira. O disenso de Paz-Andrade, medio pacta-
do con Castelao, manifestouse na aceptación da oferta de Portela Valladares de 
participar, na compaña de varias figuras de procedencia republicana e agrarista 
(Iglesias Corral, Santiso Girón, Basilio Álvarez), na campaña electoral centrista 
en febreiro de 1936, na que tampouco resultou elixido como deputado. As súas 
aspiracións parlamentarias ficaron adiadas ata as vindeiras eleccións, que se ce-
lebrarían corenta e un anos máis tarde. Pero tamén tivo algún resultado positivo, 
alomenos visto coa distancia de décadas por parte do noso protagonista. Non ter 
sido deputado “fíxome o favor máis positivo que recibín na vida”, porque deste 
xeito “conseguín poñela a salvo, aínda que con riscos e atrancos, na tormenta do 
trinta e seis” (Silva, 1985). 

Efectivamente, a tormenta da guerra civil levou por diante vidas e facendas, 
mudou amizades e relacións, virou fidelidades e creou odios irracionais. No caso 
de Paz-Andrade aquela experiencia vital tivo facianas ben diversas. Por unha 
banda, puido axudar a preparar algunhas fuxidas de xente que se atopaba real-
mente en perigo –os exemplos máis coñecidos son os de Ramón Martínez López 
e Xosé Núñez Búa– e manter vellas lealdades nun contexto de sospeita e de 
medo : “dediquei moitos esforzos a salvar vidas”, diría no solpor da súa vida. 
Pero tampouco se librou de padecer desterros sucesivos cara á Galicia oriental 
ou estar a punto de correr serios riscos persoais. A consecuencia máis directa da 
guerra civil, co triunfo do bando franquista en abril de 1939, é que anulou de 
raíz os espazos nos que toda aquela xeración á que pertencía Paz-Andrade podía 
desenvolver a súa acción cívica e política e, con máis razón, no caso de persoas 
que proviñan dunha tradición republicana e cívica. 

A reconstrución daqueles espazos demorouse por décadas e, con todo, ad-
quiriu trazos moi diversos. Uns tiveron que facela no exilio exterior, outros na 
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clandestinidade política e uns terceiros –que sería o caso de Paz-Andrade– no 
campo do exilio interior, pero atenuado pola actividade profesional de avogado e 
director da revista Industrias Pesqueras, as redes relacionais co mundo da empresa 
e unha capacitación técnica no campo da pesca que tería a súa primeira expre-
sión nos sucesivos cursos que impartiu nos anos cincuenta en diversos países 
americanos e africanos, desde Colombia ou Chile ata Angola, para embocar logo 
no deseño da empresa Pescanova ou converterse en asesor da FAO para temas 
pesqueiros. Porén, desde o punto de vista político, Paz-Andrade ficou illado, tan-
to do galeguismo cultural armado arredor de Galaxia como doutras plataformas 
de oposición ao franquismo, tanto de ámbito galego como máis xeral español. 
Pero non por iso deixou de estar presente nos medios do exilio, nomeadamente 
en Buenos Aires onde participou varias veces nas xornadas patrióticas do Cen-
tro Galego (1950, 1957 e 1966), e de amparar a innovadora experiencia que na 
Arxentina ou en Galicia desenvolveron Luís Seoane, Antón Baltar, X. Núñez 
Búa ou Isaac Díaz Pardo, nas fábricas de Magdalena e de Sargadelos. Alén diso, 
dedicou boa parte da súa potencia intelectual a pensar un programa de carácter 
económico para o futuro de Galicia, plasmado nalgúns dos seus ensaios máis co-
ñecidos, como Galicia como tarea (1959) e La marginación de Galicia (1970). Dúas 
obras, nomeadamente a primeira, que supoñen o esforzo máis sistemático de toda 
a tradición do pensamento económico do galeguismo durante todo o século pa-
sado. Nisto advírtese ben a diferenza con outros dirixentes da época republicana 
como Lois Peña Novo ou M. Iglesias Corral, tamén residentes na Galicia fran-
quista pero carentes do pulo intelectual e da coherencia política que foi quen de 
manter Paz-Andrade.

UNHA NOVA ALBORADA CÍVICA

Esta traxectoria de plena actividade profesional e de reflexión intelectual deu 
os seus froitos no panorama político que se comezou a redeseñar na agonía do 
franquismo e coa transición á democracia e ao réxime das autonomías. Valentín 
Paz-Andrade viviría, desde 1974 a 1979 unha nova “alborada cívica” –e empre-
go palabras de seu–, que lle permitiu estar presente nalgún dos momentos máis 
decisivos da política daquela altura. Primeiro como membro, a título persoal, 
da Xunta Democrática de Galicia, constituída en Viana do Castelo en marzo 
de 1975, a iniciativa da que se fundara en París no verán de 1974. Era unha 
plataforma de oposición política ao franquismo e de preparación da transición 
á democracia, na que a carón de representantes partidarios (comunistas de 
Carrillo, socialistas de Tierno, demócrata-cristiáns de Ruiz-Giménez) estaban 
persoas a título individual (Calvo Serer, García-Trevijano, Vidal Beneyto…). A 
actividade política de Paz-Andrade adquiriu daquela un relevo singular, dada a 
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importancia que a oposición española de esquerdas lle concedía naquela altura á 
cuestión das nacionalidades “históricas”. O propio Calvo Serer, membro a título 
individual da Xunta Democrática, confesaba en 1975 que “el clima es federalis-
ta” e que a “legalización das autonomías” catalá e vasca e “talvez a galega” terían 
prioridade. 

Incorporar o prestixio dun vello galeguista, que participara activamente na 
política da II República e na campaña do plebiscito do Estatuto de Autonomía de 
1936, significaba apostar pola táctica política de enfocar a saída da ditadura fran-
quista polo camiño da restauración dun dos trazos máis simbólicos da II Repú-
blica, como eran os textos estatutarios. A decisión de Paz-Andrade ten, ademais, 
outro valor de oportunidade, dada a oposición á vía estatutaria que defendía o 
novo nacionalismo galego –daquela, en proceso de agrupación na AN-PG e no 
Consello de Forzas Políticas Galegas–, e a práctica imposibilidade de que retor-
nase algunha figura do exilio plenamente representativa, pois tamén alí medrara 
a herba do minifundio e as alternativas ían desde Alonso Ríos, como membro 
fundador do Consello de Galiza (Buenos Aires) ata o propio Osorio-Tafall, antigo 
presidente do Comité central de Autonomía ou figuras como E. González López, 
profesor en Nova York, sen descartar as voces que aquí e na América apuntaban 
a que presidise o goberno preautonómico Ramón Piñeiro ou D. García-Sabell (nos 
que pensaba xente como Seoane ou Delgado Gurriarán), ou o propio Paz-Andra-
de (sinalado por Osorio-Tafall). 

O protagonismo político de Paz-Andrade en todo o período da transición tivo 
máis de contribución simbólica ao proceso que de acción de primeiro plano. El 
mesmo se consideraba, algo modestamente, máis “espectador que actor” da con-
vulsa política daqueles anos, porque carecía de partido político no que referen-
ciarse dentro de Galicia e tampouco tiña un mandato ou delegación expresa do 
galeguismo no exilio. Tivo que actuar a título persoal, pero non por iso foi menos 
decisiva a súa achega para a conquista da democracia e, nomeadamente, para a 
colocación do feito diferencial galego na axenda política da transición. Hai tres 
espazos ben significativos nos que estivo presente o noso protagonista: a Comi-
sión dos Nove, a campaña electoral de xuño de 1977 e as masivas manifestacións 
en demanda de autonomía de Nadal daquel ano. 

A Comisión dos Nove foi o resultado da estratexia da oposición democrática 
de forzar unha negociación co goberno reformista de Adolfo Suárez. Dela forma-
ron parte representantes dos principais partidos estatais da oposición (a chamada 
Platajunta), líderes sindicais e un membro por cada unha das tres nacionalidades 
logo chamadas “históricas”. A elección do representante de Galicia, por indica-
ción dos comunistas galegos, recaeu en Paz-Andrade quen actuou de parcería co 
catalán Jordi Pujol e o vasco Julio Jáuregui. Os logros desta negociación foron 
importantes na medida en que fixaron unha política de consenso que aceptou as 
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liñas básicas da lei de Reforma Política aprobada en referendo celebrado en 1976, 
ampliadas coa proposta de amnistía, deseño da futura lei electoral e, sobre todo, 
porque se facía patente unha vontade de recoñecer o valor de precedente que 
tiñan os tres estatutos de autonomía aprobados de forma plebiscitaria antes da 
guerra civil. Este recoñecemento padecería aínda atrancos e reviravoltas, tanto 
no curso do debate constitucional como no de aprobación dos textos estatutarios. 
Pero que se colocase Galicia no mesmo plano das outras dúas nacionalidades 
“históricas” que puxeran en vigor, en 1932 e 1936, os seus respectivos estatutos 
–proceso que no caso de Galicia ficara choído polo estalido da guerra civil aos 
poucos días do plebiscito estatutario– engádelle un valor máis que simbólico á 
presenza de Paz-Andrade naquela negociación. Pode parecer unha contradición, 
pero cómpre recordar que só os grupos políticos da esquerda non nacionalista –en 
especial, o PCG– reivindicaban a recuperación do estatuto autonómico de 1936 
como vía de acceso á legalidade democrática en Galicia, ao contrario do que 
acontecía en Cataluña onde a demanda estatutaria era partillada pola maioría 
das forzas políticas da oposición interior. 

Unha consecuencia deste novo protagonismo político acadado por Paz-An-
drade nos anos 1976 e 1977 foi a súa decisión de concorrer ás eleccións de xuño 
de 1977, como candidato a senador pola provincia de Pontevedra formando 
parte dunha “candidatura galega democrática”, apoiada por todos os grupos de 
esquerda excepto a UPG. El presentouse como “demócrata e galeguista indepen-
dente”, pois consideraba que era urxente a recuperación do vello partido gale-
guista, matado de parcería no interior e no exilio a fins dos corenta. Felizmente, 
Paz-Andrade tivo naquela ocasión máis fortuna que nas tres eleccións da época 
republicana, que o deixaran ás portas de entrar nas daquela Cortes unicamerais. 
Ficou contento polo triunfo, como lle di a Osorio-Tafall: “fui el único que se salvó 
del naufragio” en que se converteran aquelas eleccións para o galeguismo e, en 
xeral, a esquerda política. A condición de senador non favorecía a participación 
de Paz-Andrade nos debates constitucionais nin no proceso de descentralización 
do Estado, que foron obra tanto dos deputados do Congreso como do propio go-
berno Suárez formado despois das primeiras eleccións democráticas. Os primeiros 
pasos para o recoñecemento das autonomías foron dados no outono de 1977, co 
retorno de Tarradellas e, logo, de Leizaola. No caso de Galicia, a concesión dun 
réxime de preautonomía tivo lugar en marzo de 1978, nun decreto do goberno 
no que ía canda Aragón e o País Valenciano, o que quería indicar que o caso ga-
lego se separaba un pouco dos procesos catalán e vasco. Na evolución do réxime 
preautonómico pouco tivo que ver o senador vigués: “abstención aséptica” era a 
súa posición ante a “danza xunteira”, segundo gráfica expresión transmitida polo 
noso autor aos seus amigos de América. Entre as figuras daquela danza estaban 
os nomes de Antonio Rosón ou Pío Cabanillas, inesperadas sombras para os que 
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mantiñan viva a memoria republicana e que dificilmente comprendían que a au-
tonomía galega fose comandada por forzas e figuras que pouco tiñan que ver con 
ela. O futuro aínda depararía algunha outra sorpresa.

Unha derradeira alborada cívica tivo en Paz-Andrade un dos seus principais 
organizadores: foi a “Xornada pola Autonomía” celebrada no Nadal do 1977 nas 
principais cidades galegas, das que a de presenza máis masiva e impresionante 
foi a de Vigo, que chegou aos trescentos mil manifestantes. Nas epístolas escri-
tas aos seus amigos do exilio, tal que Núñez Búa ou Osorio-Tafall, para lles dar 
conta da xornada, Paz-Andrade non pode coutar o seu entusiasmo: “Qué fonda 
saudade de ti e de tantos amigos que xa non pisan o mundo, sentín o dia 4 (…). 
Endexamais na historia de Galiza se rexistrou un acontecemento popular de se-
mellante dimensión”. Foi o mellor broche para unha executoria política exercida 
con paixón, aínda que fose de forma intermitente, con fidelidade a uns princi-
pios de raíz republicana e federalista, galeguista e autonomista, que non sempre 
tiveron canais polos que se expresar a xeito. El acreditou desde a súa mocidade 
nos principios cívicos e democráticos na concepción da política e na necesidade 
de ancoraxe social para o seu desenvolvemento, principios que tamén desexaba 
cuñar naquel momento histórico de construción da democracia política e de au-
tonomismo das tres nacións de Galeuzca. Como é sabido, os ventos da historia 
levaron os navíos da política española por outros mares, dos que moito se doería 
Paz-Andrade: “o que había que facer é un Estado non xeneralizando a autonomía 
a aquelas rexións que non teñen por que tela” (Calvo, 1998: 453). 

O ECONOMISTA: UN NOVO MODO DE INTERPRETAR GALICIA

Nos anos cincuenta foron moi frecuentes, tanto na España interior como na do 
exilio, obras nas que se formulasen reflexións interpretativas sobre o “ser” ou 
“alma” de España e dos seus pobos. Pensemos na tensa polémica de Sánchez 
Albornoz contra Américo Castro, dous “astros da España peregrina”, en opinión 
de Vicens Vives; ou reparemos na menos interesante polémica interior, a propó-
sito das estratexias dos “escluintes” e dos “comprensivos” que enfrontou a Calvo 
Serer e Laín Entralgo á conta de España “como problema” ou “sen problema”. 
No caso galego, estas polémicas tiveron escaso eco, pero en cambio foi tamén 
nesta época cando xurdiron as primeiras obras que tentaron achegar perspectivas 
algo diferentes das que marcara a interpretación cultural e mesmo espiritualista 
da xeración Nós, de Risco a Castelao, e que por outra vía continuara o grupo 
Galaxia, por mediación de Ramón Piñeiro e a súa apelación á filosofía da sau-
dade. Foi xustamente no exilio onde se foron configurando novas olladas sobre 
a identidade de Galicia, como foron os textos de E. González López (Galicia, su 
alma y su cultura, Buenos Aires, 1954) ou as novidosas interpretacións da historia 
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de Galicia cuñadas por Luís Seoane, á conta do seu medievalismo como un modo 
de cantar o conflito social e a liberdade representados por figuras como Xohán 
Tuorum ou Roi Xordo (Villares, 2011). Neste contexto é no que aparece a obra 
de Paz-Andrade, Galicia como tarea, que se coloca moito máis próxima ao estilo 
dos novos relatos nacionais que estaban a aparecer na España dos anos cincuen-
ta, como acontecía cos textos de J. Vicens Vives (Noticia de Cataluña, 1954) e de 
Joan Fuster (Nosaltres els valencians, 1962) que, por camiños distintos, concedían 
especial importancia a razóns económicas e políticas para entender a posición de 
Cataluña e do País Valenciano no contexto político da España antifranquista. No 
caso de Paz-Andrade, fica ben clara a importancia que ten a estrutura económi-
ca, pero tamén a vontade política, para unha concepción más voluntarista que 
historicista da identidade de Galicia. 

Esta obra interpretativa de Galicia que elabora Paz-Andrade nos anos cin-
cuenta ten, pois, uns trazos claramente epocais. A diferenza é que se trata dun 
autor xa ben maduro cando comeza a dar a lume textos que de forma sistemática 
abeiran os problemas económicos de Galicia. O primeiro deses textos foi Galicia 
como tarea (1959), que certamente se pode considerar como un libro singular e 
pioneiro. Foi un libro singular porque aparece como un oasis no medio dun de-
serto, dado que na tradición cultural galega había poucos precedentes de análise 
da situación económica do país combinada cun proxecto político de orientación 
explicitamente galeguista. O rexionalismo político, agás as propostas de Alfredo 
Brañas, ficara á marxe da onda rexeneracionista que percorreu a España finisecu-
lar. E o nacionalismo político forxado polas Irmandades da Fala desde 1918, coa 
excepción de figuras como Lois Peña Novo, estivo pouco conectado coa obra de 
científicos sociais e de técnicos que estaban a construír unha peculiar moderni-
zación científica de Galicia, desde institucións como a Granxa Agrícola Experi-
mental, dirixida polo valenciano L. Hernández Robredo, ou a Misión Biolóxica 
de Galicia, dirixida polo vasco Cruz Gallástegui. Estes dous autores, xunto co ve-
terinario catalán J. Rof Codina e o divulgador agronomista Valeriano Villanueva, 
foron os grandes adaís da difusión en Galicia das novidades científicas en materia 
de agronomía e de economía rural durante as primeiras décadas do século XX. 
Pero as súas relacións co mundo da política galeguista eran débiles ou inexisten-
tes. Isto explica que, en obras tan influentes como o Sempre en Galiza de Alfonso 
R. Castelao, as referencias de carácter económico sexan moi xenéricas e, desde 
logo, pouco atentas ás novidades que se estaban a producir no seo da economía 
galega anterior á guerra civil, nomeadamente na agricultura. 

En ausencia de referentes próximos tanto galegos como españois, este libro 
de Paz-Andrade aparece fecundado por aires que veñen de moi lonxe, nomea-
damente da tradición económica anglosaxona e francesa, coa que o autor se foi 
familiarizando nas súas viaxes a México, Colombia, Chile e Arxentina. Os textos 
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de economistas como Keynes, Schumpeter, Pigou, Myrdal ou Hicks, de demógra-
fos como Fromont e Landry ou de antropólogos como Herskovits, moitos deles 
traducidos ao castelán pola editora mexicana Fondo de Cultura Económica, en-
cheron os andeis da biblioteca privada de Paz-Andrade. Os camiños polos que 
chegou a estes autores non son explícitos, pero parece evidente que debeu ser 
esencial a súa continuada presenza en América e o seu contacto persoal, durante 
os primeiros anos cincuenta, con economistas escandinavos nos cursos pesqueiros 
e, nomeadamente, a súa proximidade afectiva con dirixentes da FAO e mesmo 
cos máis relevantes economistas da CEPAL (Raúl Prebisch e Celso Furtado), que 
daquela estaban empeñados na elaboración dunha alternativa de desenvolve-
mento económico para o continente suramericano fundada na industrialización 
periférica con apoio estatal. Esta foi unha aposta case relixiosa e non estraña que 
o propio Celso Furtado definise os «cepalinos», nun dos seus libros autobiográfi-
cos (Furtado, 1991), como «peregrinos da Orden do Desenvolvimento». Aínda 
que a notable distancia, nesa organización tamén quixo militar Paz-Andrade. 

Galicia como tarea tamén é un libro pioneiro porque se adianta ao seu tempo 
ao introducir unha variante esencial nos relatos interpretativos da realidade gale-
ga de posguerra. Fronte ao enfoque cultural que mesmo estaba presente no texto 
de González López, que tentaba “encontrar el carácter propio de los gallegos” na 
obra dos seus grandes literatos (Rosalía, Pondal ou Valle-Inclán), Paz-Andrade 
salienta a necesidade de dar pasos adiante para que o tren da historia non sexa 
perdido, máis unha vez, pola economía galega. A xuízo do autor, son «horas este-
lares» as que definen a conxuntura en que se atopa Galicia a finais dos anos cin-
cuenta, que debe ser analizada con rigor de economista e, mesmo, de estatístico. 
Aquí está patente tamén o carácter pioneiro do libro, porque combina a análise 
estatística precisa cunha concepción global e mesmo cultural de Galicia, entendi-
da como un «ser enterizo» que precisa deseñar un destino. Esta é a «tarea». Non 
aceptar Galicia como «algo que nos ha sido dado irremediablemente hecho», 
senón que se precisa construír unha nova interpretación na que Galicia deixe 
de ser unha estereotipada «esquina verde» e se converta nun proxecto colectivo 
pensado «desde ángulos activos» que «hemos de hacer, o rehacer, todos los días». 
Non hai lamentacións nin doadas culpabilizacións, senón unha apelación clara á 
responsabilidade colectiva e á capacidade das elites para deseñar ese futuro como 
un destino. Algo do «ethos» orteguiano ecoa claramente nestas páxinas. 

O máis importante é o enfoque ou o punto de vista con que se quere actuar: 
hai que abandonar «la interpretación caduca de Galicia», aquela que pensa o 
país en termos de estoico pesimismo e de maldición divina. Pola contra, é preciso 
refacer cada día a herdanza recibida. As ferramentas coas que conta Galicia son 
claras: poboación abondosa, riqueza natural e fontes de enerxía que daquela es-
taban a aparecer na «raíz líquida de los valles fluviales» coa sucesión de encoros 
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construídos ou proxectados nas concas do Sil e do Miño, que serían «la clave 
de una era de auge industrial», por non falar doutras riquezas do subsolo galego 
xa anunciadas un século antes por Guillermo Schulz, autor que moito amaba 
Paz-Andrade. Industrializar parece ser a obsesión do autor, como o estaba a ser 
da literatura económica española daquela altura, que acabou amparando o maior 
proceso de crecemento industrial da historia económica de España, como foi o 
período 1959 a 1973. E semellante obsesión industrializadora palpábase na litera-
tura económica dos países iberoamericanos, enfrascados nas políticas de «substi-
tución de importacións» que defendían os dirixentes e estudosos da CEPAL. O libro 
de Paz-Andrade é pioneiro no contexto galego, pero non carece dun ar de familia 
nun ámbito máis xeral. 

O discurso argumental de Galicia como tarea, que en boa medida se repetirá 
no libro La marginación de Galicia (1970), sostense nun trípode composto por 
apartados de moi desemellante relevancia, pero que non privan de coherencia 
o conxunto. Unha primeira parte está dedicada ao estudo dos «supuestos es-
tructurales», que son a terra e a poboación como dous factores de produción 
básicos. A segunda parte ocúpase do presente e do futuro, nunha definición de 
«horizonte económico», no que a cerna está constituída pola análise do capital 
(aforro, investimento, enerxía, industria) como elemento central para resolver 
o «dilema presente» de Galicia, que non é outro que lograr que sexa recoñecida 
como unha «área óptima de la industrialización». E a terceira parte, sen dúbida 
orixinal pero algo inesperada nun libro deste estilo, ocúpase da cultura galega 
como un valor de identidade pero tamén de proxección, nomeadamente no que 
atinxe ao idioma e á súa conexión cos países de lingua portuguesa. Non é do caso 
entrar en pormenores do texto, dos que me ocupei con máis extensión noutro 
lugar (Villares, 2012). 

PENSAR O FUTURO: O INSTITUTO GALEGO DE ECONOMÍA

A aparición do libro Galicia como tarea estaba concibida, polo menos nos medios 
do exilio porteño, como un fito na renovación da idea de Galicia e como un 
modo de combater o exceso de espiritualismo cultural que se denunciaba como 
característico do grupo Galaxia e do seu principal mentor, Ramón Piñeiro. Era 
preciso incorporar unha perspectiva económica para construír o futuro e neste 
propósito converxen tanto Paz-Andrade como os seus amigos do exilio. De feito, 
durante a súa estadía na capital porteña, mantén varias conversas cos membros 
da AGUEA que teñen como fío condutor o deseño dun futuro económico para 
Galicia. Segundo conta o propio Paz-Andrade, «casi todalas noites, con Antonio 
[Baltar], Luís [Seoane], Rafael [Dieste], Eduardo [Blanco Amor], Ramón [de 
Valenzuela]… falamos» de obras e iniciativas «para execución futura». O punto 
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de encontro é a aposta por darlles forma institucional aos estudos da realidade 
económica de Galicia, a través da fundación dun Instituto Galego de Economía, 
que desde Buenos Aires lle encargan Baltar e Díaz Pardo de forma repetida a 
Paz-Andrade. Sería unha alternativa á aparición da Revista de economía de Galicia 
(REG) impulsada por X. Illa Couto desde a editorial Galaxia, proxecto que, no 
sentir de Díaz Pardo, non era máis que «un boletín que non di mais que calquer 
pubricazón periódica de unha banca, das que están feitas xustamente coa in-
tenzón de non decir ren» (carta a Paz-Andrade, desde Magdalena, 20/05/1959). 
Durante os anos 1958 e 1959, as referencias a este Instituto de Economía son 
frecuentes tanto nas cartas de Paz-Andrade como nas de Díaz Pardo. Así, nunha 
carta a Isaac do 03/11/1958 dille Paz-Andrade que «non esquecín o proieuto do 
Instituto», pero suxire que se debe aproveitar a saída editorial de Galicia como 
tarea para lanzar a idea. E, meses máis tarde, volven un e outro sobre o asunto, 
para anunciar finalmente en xullo de 1959 que «cando teña rematados os Esta-
tutos, coido que dentro dun mes, enviareino», aínda que en outubro daquel ano 
avisa Díaz Pardo que na AGUEA se «segue agardando polo proyeuto de Instituto 
Galego de Economía». 

Este proxecto non se levou a cabo, nin tampouco saíu a lume ningunha pu-
blicación periódica alternativa á REG, que tivo unha fecunda vida durante un 
decenio (1958-1968) e que marcou unha época no pensamento económico ga-
lego. Pero as promesas de Paz-Andrade de se ocupar dun Instituto de Economía 
eran certas, porque no seu arquivo particular aparece algunha documentación 
sobre este asunto. Entre estes papeis, alén dun esborrancho de estatutos, atópan-
se tamén outros textos ou publicacións que deberon servir de inspiración, como 
son os estatutos dun Instituto Brasileiro de Economía, promovido pola Funda-
ción Getúlio Vargas en 1953, os dun Instituto Valenciano de Economía, do ano 
1948 e, tamén, un proxecto de Instituto para o Fomento Económico, promovido 
en 1955 pola Cámara de Comercio da Coruña. Visto no seu conxunto, o criterio 
adoptado por Paz-Andrade para o deseño da composición e goberno do Instituto 
galego estaría máis próximo dos exemplos valenciano ou coruñés que do brasi-
leiro. Tratábase de combinar a presenza das corporacións políticas e económicas 
(deputacións provinciais, cámaras de comercio, agrícolas ou da propiedade) con 
institucións de carácter formativo, como a universidade, as escolas de comercio e 
de industria ou, mesmo, a Academia Galega. 

Pero máis relevante que este deseño da gobernanza do Instituto sería analizar 
os fins que se pretendía lograr. Dispomos aquí de dúas referencias concretas. A 
primeira está presente no propio esborrancho de estatutos, nos que se alude a 
obxectivos xenéricos como o estudo da «estructura económica» de Galicia, no 
que lle atribúe especial importancia á demografía, así como a elaboración de es-
tudos e informes sobre recursos naturais, modernización de sectores produtivos, 
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localización de industrias ou fomentar a capacitación de persoal directivo, xestor 
e tecnolóxico con destino ás actividades empresariais. A segunda referencia pro-
cede dunha carta de Díaz Pardo escrita a Paz-Andrade no 05/05/1959, ao pouco 
de chegar a Arxentina nunha das súas frecuentes viaxes. Nesta carta –publicada 
recentemente na revista Grial (núm. 193, 2012)– apúntanse dúas ideas impor-
tantes: a) que ademais da economía se abrise o abano a outros campos, entre os 
que menciona os da «organización científica», idea que está en evidente relación 
coas preocupacións que daquela tiña Díaz Pardo e sobre a que publicou un folleto 
titulado Discusión sobre organización de las industrias manufactureras (A Coruña, 
1960); e b) a concepción do Instituto como un órgano con dúas sedes, unha en 
Galicia e outra en América, pois será a parte americana, no sentir de Díaz Pardo, 
a que permita manter o proxecto «na liña que verdadeiramente interesa», lonxe 
dos «filtros ponzoñados» que abondan na Terra (carta do 20/05/1959). 

Que esta iniciativa non se levase a cabo non lle quita un adarme de valor á 
idea de que, a finais dos anos cincuenta, era preciso pensar o futuro de Galicia 
lonxe dunha perspectiva esencialista e cultural. A súa aposta era máis integral, 
con preferencia polo discurso económico, no que a industrialización baseada no 
aproveitamento dos recursos enerxéticos, o investimento do aforro rexional e a 
apertura ao exterior fundada no patrimonio dunha lingua transcontinental eran 
as liñas básicas do libro e do Instituto de Economía co que soñaban Paz-Andrade 
e os seus amigos, do interior e do exilio. O seu autor e promotor era consciente 
do que estas propostas significaban pois, como lle advertía en 1968 ao seu co-
rresponsal en Nova York, E. González López, «o libro [Galicia como tarea] ten 
cecais o valor de haberse adiantado aos temas que hoxe se veñen manexando, 
case sempre con exceso de ciencia e carencia de clinica social galega». Esa clínica 
social coa que soñaban Paz-Andrade, Díaz Pardo e outros ilustres exiliados non 
colleu forma institucional, pero remanece como unha das moitas utopías das que 
está inzada Galicia. 

CULTURA E LINGUA

O perfil biográfico de Paz-Andrade, sobre todo nas súas luces, admitiría moitas 
análises complementarias das feitas ata aquí. Pero vou dar cabo a esta interven-
ción cunha breve referencia a unha das mellores apostas do noso biografado, que 
foi a súa apertura ao mundo exterior, que fixo patente en moitas facianas da súa 
vida, tarefa que desenvolveu desde o seu lugar de morada, a cidade de Vigo. En 
certo modo, este trazo da súa biografía constitúe unha metáfora do estilo con 
que medrou e se modernizou no século pasado a cidade viguesa: con “raíces na 
Terra”, pero sempre aberta á viaxe, preferentemente por mar. Paz-Andrade foi, 
desde moi cedo, un mediador social e empresarial que, por razóns de traballo, co-
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mezou a estar presente en ámbitos económicos corporativos nos que tivo que se 
confrontar con lobbies e grupos de intereses. O tecido empresarial da ría de Vigo, 
dada a súa especialización nos negocios do mar e a súa vocación cara ao comercio 
exterior, precisaba claramente de expertos que fosen capaces de romper as barrei-
ras do proteccionismo económico que tanto marcou a España da primeira metade 
do século pasado. Como asesor da patronal La Marítima de Bouzas, Paz-Andrade 
tivo que estar presente con frecuencia en Madrid ou en París, dada a importan-
cia do mercado francés para o sector da conserva e da construción naval. Esta 
dedicación profesional, alén do seu traballo como avogado, fixo de Paz-Andrade 
un viaxeiro que, na primeira posguerra, só puido desenvolverse a través das súas 
conexións con Portugal e, logo, con América e cos países escandinavos. Cando 
Otero Pedrayo viaxa en 1947 a Buenos Aires, segundo conta no seu libro Po-
los vieiros da saudade, fica ben patente a axuda que lle presta Paz-Andrade para 
arranxar a súa viaxe e para levar contactos certos en cidades como Lisboa. 

Esta querenza de Paz-Andrade polo mundo de lingua portuguesa foi un trazo 
moi orixinal na súa biografía. Certamente, na tradición do galeguismo da pre-
guerra, as apelacións a Portugal foron moi frecuentes no plano literario, como 
amosan as relacións de Risco, Villar Ponte ou Noriega Varela con figuras como 
Teixeira de Pascoaes, Alfredo Guisado, Hernâni Cidade ou Leonardo Coimbra, 
sen se esquecer do amplo mundo da arqueoloxía e da etnografía, cuxas relacións 
mutuas se situarían nun plano máis académico. Pero a novidade que achega a 
biografía de Paz-Andrade é que estende esta relación portuguesa a países como 
Brasil e a colonias como Mozambique. Un dos seus contactos máis permanen-
tes foi o poeta Guillerme de Almeida, a quen coñeceu no Vigo dos anos trinta 
cando, exiliado en Portugal, deixou un pequeno relato da súa viaxe a Galicia no 
texto publicado na revista Nós en 1935, “Galliza, patria da cançâo”. Neste texto 
conta o poeta paulista que acudiu á “Semana portuguesa de Vigo” celebrada en 
1933, onde fixo a descuberta de Galicia como “troncalidá” ou “patria primeira da 
minha raça”. Aínda que Paz-Andrade non frecuentou Brasil coa intensidade con 
que viaxou a outros países americanos, as súas conexións con figuras da cultura 
brasileira foron constantes, ata culminar no seu fecundo libro A galecidade na obra 
de Guimarães Rosa (1978) traducido ao brasileiro por Paulo Ronai e publicado 
na editora paulista Difel cinco anos máis tarde, obra pola que o tradutor gañou 
o premio Jabuti da Cámara Brasileira do Livro. Desbastar a prosa do romance O 
grande sertão, para identificar nela as pegadas –léxicas, etnográficas– deixadas 
polos inmigrantes galegos que foran traballar ao estado de Minas Gerais nos tem-
pos do “ouro do Brasil” constituíu un reto que mesmo resulta sorprendente para 
estudosos e comentaristas da edición brasileira deste ensaio. 
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O aprecio da cultura e da lingua portuguesa tivo tamén un efecto de retorno 
sobre a lingua galega, para a que Paz-Andrade soñaba un porvir “transcontinen-
tal”. O noso autor concibía a cultura e a lingua de Galicia como un valor que 
debe acompañar as propostas de desenvolvemento económico que son a cerna 
das súas obras de carácter económico. Nelas denuncia a «marxinación» da lingua 
e reflexiona, en Galicia como tarea, sobre o «destino histórico» truncado da lingua 
galega na súa evolución histórica, que había de ser «hacia el sur y sobre el mar» e 
que ficou escindida, máis que frustrada, pola afirmación do reino de Portugal e a 
súa expansión ultramarina. Posición que reitera en La marginación de Galicia, ao 
aludir á propia “marginación” da lingua galega como elemento definidor dos pro-
blemas estruturais da sociedade galega, e que está presente de forma constante en 
conferencias, textos breves e, desde logo, no copioso epistolario que mantivo con 
centos de correspondentes. Como lle confesa a Guerra de Cal, “cecais estamos 
diante do nó máis tolledor da cultura galega” (carta de 10/9/1969). 

A novidade da posición lingüística de Paz-Andrade é que non renuncia ao 
valor da lingua galega e á súa propia peculiaridade no conxunto do sistema lin-
güístico portugués, pero non a reduce unicamente ao territorio galego. Sendo 
como era unha lingua “non vernácula” –de acordo coa definición da UNESCO 
apuntada polo autor, segundo a que non se lle atribúe tal característica á fala 
popular dun país que é lingua oficial doutro–, o idioma galego forma parte dun 
conxunto que «se extiende a cuatro continentes», sendo o seu principal valor 
a capacidade de comunicación con millóns de persoas («setenta millones», na 
altura que estaba a escribir Galicia como tarea, que hoxe serían case 250 millóns 
de falantes de portugués). A lingua, máis que para «ser» un sinal de identidade 
–posición sostida rexamente por Ramón Piñeiro coa súa interpretación herde-
riana do idioma–, debía ser entendida como un instrumento para «facer» e para 
comunicar, como un tesouro que alongaba mundialmente o «mapa do idioma de 
Rosalía e de Camoens».

CODA

Vou dar cabo a esta intervención retomando as referencias iniciais sobre as lu-
ces e as sombras para recapitular en poucas palabras o percurso biográfico de 
Paz-Andrade. As luces da súa biografía son moitas e diversas. Están presentes na 
súa concepción civilista da política, desde o seu combate contra o clientelismo 
da Restauración e contra a ditadura de Primo de Rivera ata o seu entusiasmo 
pola “alborada cívica” das manifestacións a prol da autonomía do Nadal do 1977. 
Democracia, galeguismo e autonomismo son os seus referentes esenciais, que o 
emparentaban cos líderes máis relevantes das nacións galeuzcanas, desde Aguirre 
ou Irujo ata Tarradellas ou Bosch-Gimpera. Tivo tamén unha enorme clareza na 
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súa interpretación de Galicia como un proxecto colectivo, fundado na enerxía da 
súa economía e non en choros polo seu atraso, promovendo iniciativas empresa-
riais das que unhas saíron triunfantes (caso Pescanova) e outras ficaron choídas 
(caso Petrogasa); pero nunca deixou á beira, na súa traxectoria profesional e po-
lítica, o papel da cultura e nomeadamente da lingua como “compañeira” útil para 
a proxección exterior de Galicia e non simplemente como un sinal de identidade 
para uso doméstico. E, por riba de todo, el foi un gran mediador no campo da 
economía e mediador de Galicia e a súa cultura co mundo do exilio e, en xeral, 
con todo o continente americano, que chegou a coñecer de primeira man, como 
amosan os seus dietarios de viaxe e, desde logo, a súa correspondencia. Tivo o 
mundo como referente, sen abandonar nunca a súa “Barcelona do Atlántico”. E 
tivo, como amosan as análises da súa obra de creación literaria, unha evidente 
forza poética, ese “fondo lírico” que lle apoñía Otero Pedrayo. Para dicilo en pou-
cas palabras, foi un pragmático entre poetas. 

Pero tampouco tivo unha biografía exenta de sombras que, en parte, condi-
cionaron a súa propia fama posterior. O paralelismo co seu amigo Castelao non é 
total, pero algo do que el verbaliza na biografía do rianxeiro parece un trasunto 
dos seus propios sentimentos. Pois algunhas desas sombras veñen de vello. Tivo 
disensos cos seus compañeiros do Partido Galeguista, desde 1932, que tardaron 
en ser superados malia a actitude comprensiva do propio Castelao cando a viraxe 
“frentepopulista” do Partido Galeguista no outono de 1935. Tivo tamén fortes di-
sensos cos seus compañeiros do galeguismo do interior no período franquista que, 
parcialmente, repercutiron tamén no exilio porteño, como lle aconteceu na viaxe 
de 1957 e na súa marxinación do proxecto da Revista de Economía de Galicia. 
Aceptou formar parte da plataforma de oposición ao franquismo construída polo 
PCE a través da Xunta Democrática de Galicia e defendeu “a cadeira de Galicia” 
nas negociacións da Comisión dos Nove co goberno de Adolfo Suárez, entre a 
indiferenza ou a oposición dos galeguistas e do nacionalismo radical dos tempos 
da transición. Porén, foi crítico coa escolla de Antonio Rosón para a presidencia 
da preautonomía. O seu desazo polo “sacrificio sen razón” en que se converte 
moitas veces a política fíxolle ver con ollos tristeiros os resultados deste proceso 
de construción da autonomía galega, sobre todo pola ausencia dun partido ou 
organización galeguista equiparable ás que comandaron as autonomías vasca e 
catalá. Pero xa non eran tempos de acción, senón de observación e de reflexión. 
Nos últimos tempos da súa existencia, aínda que recibiu algúns premios que tive-
ron o aplauso de antigos críticos, mantívose claramente arredado da vida oficial, 
tanto da política como da cultural, amosando unha especial actividade nas súas 
relacións coas xentes do exilio e con figuras como M. Rodrigues Lapa, X. L. Fon-
tenla ou E. Guerra da Cal, que defendían unha alternativa reintegracionista para 
a ortografía da lingua galega. 
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Pode concluírse, pois, que Valentín Paz-Andrade tivo a biografía propia dun 
home seguro e de vontade rexa, que se caracterizou por ser el mesmo antes que 
entregarse ao acubillo de grupos e capelas. Independencia persoal que tivo algúns 
custos, pero tamén vantaxes: “é verdade que as pasache putas, máis salváchete 
de ser un eisiliado político”, era o que lle dicía en 1977 o seu fraternal amigo 
Núñez Búa desde Arxentina. A súa traxectoria persoal estivo presidida pola pe-
ricia profesional, unha sólida formación intelectual e un pertinaz pragmatismo, 
que talvez tivo menos éxito no campo da política que no do ensaio económico 
ou no da iniciativa empresarial. Na súa vida desempeñou moitas actividades, 
pero, como confesaba á altura de 1985, “sempre levei dentro o home de empresa 
porque a necesitaba a nosa Terra”. Desta seguridade e desta condición persoal de 
ser persoa emprendedora fixo gala toda a súa vida, o que lle permitiu estar por 
riba de miudezas e de resentimentos: “eu non teño cicatrices, e moito menos para 
respirar por elas”, dicía o noso protagonista cando lle preguntaron polo atentado 
padecido no ano 1932. A súa obra política, emprendedora, xornalística e de crea-
ción literaria foi levada a cabo, con frecuencia, “contra viento y marea”, como lle 
dicía en carta amical Osorio-Tafall en 1980. Pero tamén lle advertía sagazmente 
que “no te harán justicia mientras vivas”. Este recoñecemento chegou ben tarde, 
pero ao cabo chegou, como amosan as actividades, estudos e homenaxes que 
durante este ano 2012 concitaron a súa figura e súa obra. Como o propio Paz-An-
drade diría da peripecia vital de Castelao, tamén no seu caso unha vida de luz 
e de razón virou supetamente en sombras, que tardaron un cuarto de século en 
seren varridas. 
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Resumo: Descríbese aquí o papel que xogou Valentín Paz-Andrade na organiza-
ción do nacionalismo galego, dende a época das Irmandades da Fala até o comezo 
da Guerra Civil española, analizando a súa participación na política galeguista 
á luz dos debates internos e das estratexias dos diversos grupos nacionalistas.

Abstract: The aim of this essay is to give an account of Valentín Paz-Andrade’s 
involvement in the political organization of Galician nationalism, from the days 
of Irmandades da Fala to the begining of the Spanish Civil War. His participation 
in Galician politics is studied in the light of the internal debates and strategies 
of the several nationalist groups. 
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O obxectivo destas páxinas é dar noticia dos principais aspectos da partici-
pación de Valentín Paz-Andrade (1898-1987) no nacionalismo galego dende os 
primeiros pasos das Irmandades da Fala até o inicio da Guerra Civil pasando pola 
fundación e consolidación do Partido Galeguista. Nado nun ano tan crucial como 
1898, pertence xunto con Vítor Casas, Xaime Quintanilla, Ramón Villar Ponte 
ou Alexandre Bóveda á xeración intermedia entre a dos fundadores (Antón Villar 
Ponte, Antón Losada, Vicente Risco, Lois Porteiro, Lois Peña Novo ou Castelao) e 
a dos máis novos que non terán protagonismo até os anos da República (Fernández 
del Riego, Carballo Calero, Filgueira Valverde, Illa Couto).
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ENTRADA E PRIMEIROS PASOS NO NACIONALISMO

O seu achegamento ó nacente nacionalismo galego prodúcese probablemente entre 
1917 e 1918 mentres estuda Dereito en Santiago e pola influencia de Lois Porteiro 
e Lois Peña Novo, membros os dous do grupo que fundara a Irmandade da Fala da 
cidade o 28 de xuño de 1916. Dende a súa chegada a Compostela, Paz-Andrade 
amosou unha precoz vocación periodística con colaboracións na prensa local1. A 
primeira noticia documentada que teño da súa militancia é a intervención que 
fai no mitin destinado a universitarios que a IF celebra na Sociedad Económica 
de Santiago en xaneiro de 1919 no que comparte tribuna con Francisco Vázquez 
Enríquez, Antón Villar Ponte e Salvador García-Fernández Bodaño, este último 
compañeiro de Facultade. Porén, el fala nas súas memorias (T. Calvo, 1998: 30) de 
que xa colaborara na campaña das eleccións xerais de febreiro de 1918. En todo 
caso, está claro que neses anos foise formando un grupo de universitarios afilia-
dos á Irmandade ou simpatizantes do nacionalismo que traballaba politicamente 
nas aulas. A organización formal dese grupo prodúcese co gallo da II Asemblea 
Nacionalista tida en Santiago en novembro de 1919. No ronsel da asemblea 
fúndase a primeira agrupación nacionalista universitaria da historia de Galicia, 
por suposto adscrita á IF da cidade. O seu primeiro presidente foi precisamente 
Valentín Paz-Andrade2. 

O censo que puiden reconstruír desta Xuventude Nazonalista Galega a partir de 
fontes moi dispersas, pois a XNG non deixou arquivos nin cousa parecida, dános 
un total de 43 membros entre 1917 e 1923, a maioría nas Facultades de Dereito e 
Filosofía e Letras e con algúns na de Medicina e na Escola Normal de Maxisterio. 
A cifra non estaba nada mal para a época e era case a metade dos 90 afiliados 
que chegou a ter a IF de Santiago nos seus mellores momentos3. Á parte dos que 
acadarán claro protagonismo no desenvolvemento ulterior do nacionalismo, como 
Xaime Quintanilla, Filgueira Valverde ou o propio Paz-Andrade, neste grupo de 
universitarios nacionalistas figuraban tamén outros que farán boas carreiras pero 

1 Por exemplo, «Fides, Patria, Amor», Gaceta de Galicia, 26-VIII-1916, 1.
2 Nas súas memorias (T. Calvo, 1998: 25-26) Paz Andrade di que se chamaba Grupo Autonomista Galego 

de Estudantes. Coido que nisto, como noutras cousas, fállalle a memoria e confúndese co GAG de Vigo 
de 1930-1931. O único nome que aparece na documentación é Xuventude Nazonalista de Santiago.

3  Antes de que a definición nacionalista e aconfesional do movemento na I Asemblea Nazonalista (Lugo, 
novembro 1918) provocase a saída do sector católico e con el da maioría dos 7 sacerdotes (García 
Romero, López Carballeira, Portela Pazos, Manuel Posse e outros) e dos 12 profesores universitarios 
(Barcia Caballero, os irmáns Gil Casares, Cabeza de León, Blanco Cabezas e outros). Había, ademais na 
IF, 4 artistas (Asorey, Camilo Díaz, Bonome, Bernardo del Río), 4 artesáns (entre eles Pasín Romero e 
Xan Xesús González), 3 avogados (Vázquez Enríquez, Porteiro, Peña Novo), 3 mestres (Tobío Campos, 
Victoriano Taibo), 3 periodistas, 3 comerciantes, 1 médico, 1 farmacéutico, 1 arquitecto, 1 enxeñeiro e 
1 campesiño. 
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fóra do galeguismo, como os irmáns Javier e Leandro Pita Romero. Porén, a acción 
política desta organización universitaria como tal foi máis ben escasa e de feito 
limitouse ó proselitismo individual e á difusión dalgúns panfletos para espallar o 
ideario das IF no seu medio4.

Que podemos dicir do pensamento político de Paz-Andrade nestes anos? Pouca 
cousa, fóra de que asumía tanto a idea de que Galicia era unha nación pola súa 
singularidade étnica e histórica como o programa federalizante e democratizador 
aprobado en Lugo na I Asemblea Nazonalista (novembro de 1918). Todo indica 
que ademáis se situaba, dentro da heteroxeneidade ideolóxica das Irmandades, 
no lado dos demócratas e non no dos católico-tradicionalistas. En todo caso a 
súa achega foi máis organizativa e práctica que teórica. Por suposto publicou 
algúns artigos, non moitos, en A Nosa Terra, nos que simplemente apoiaba este 
ou aquel punto do ideario común. E así en 1920 sae ó paso dos que din que os 
nacionalismos son retrógrados argumentando que na época contemporánea, en 
paralelo coa crecente realización da liberdade e do progreso, prodúcese no mundo 
unha diferenciación nacional cada vez máis desenvolvida, de modo que canto 
máis adianta a humanidade «no camiño da prosperidade» máis avanza tamén no 
«inelutable proceso de diferenciazón», tese que pretende demostrar «biologica-
mente», supoñemos que para darlle consistencia científica5. Noutro artigo súmase 
ós compañeiros que denuncian a mala situación dos labregos e xustifican a acción 
agrarista6.

En maio de 1921 pecha a súa etapa de estudante en Compostela licenciándose 
en Dereito. Retorna a Pontevedra e, apenas iniciada a súa carreira como avogado, 
é chamado a filas e enviado a combater na guerra do Rif, cando aínda estaba moi 
quente o desastre de Annual, que tanto conmocionou a vida política española 
até a chegada da Ditadura de Primo de Rivera dous anos despois. Esta paréntese 
africana, que durou dende xullo de 1921 a febreiro de 1922, moi interesante no 
plano persoal, non ten maior relevancia para a cuestión que aquí nos ocupa. 
Repatriado á Coruña, por mor dunha suposta enfermidade, acabou liberado das 
súas obrigas militares. Nesa cidade retomou a súa vella relación con Peña Novo e 
entrou en contacto cos dirixentes da Irmandade da Fala local, a máis importante, 
con moito, de todas as existentes en Galicia. 

Segundo conta el mesmo (T. Calvo, 1998: 49, 52-53), nunha reunión con 
Antón Villar Ponte no despacho de Xosé García Acuña, director de El Noroeste, 

4  Por exemplo, Â Xuventude Galega. Asdo.: A Xuventude Nazonalista de Santiago. Febreiro, Tip. El Eco 
de Santiago, 1 p. (Arquivo Municipal de Santiago-Fondo Policía de Imprenta), probablemente redactado 
por Paz-Andrade.

5  «Pequenos ensaios de bioloxía políteca», A Nosa Terra, nº 127, 5-IX-1920, 1.
6  «A loita dos traballadores da terra», A Nosa Terra, nº 141, 31-V-1921, 7-8.
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faláronlle do proxecto de lanzar un xornal de orientación galeguista en Vigo, 
para o que se contaba con algúns apoios económicos, e ofrecéronlle ser xefe de 
redacción. El aceptou e marchou a Pontevedra para obter máis axuda humana 
e intelectual para a empresa entre o reducido pero selecto grupo de irmandiños 
da cidade. Houbo bastantes reunións preparatorias na casa do inevitable Antón 
Losada Diéguez, con asistencia de Castelao, Manuel Lustres Rivas e outros. E o 
xornal Galicia ficou deseñado, cun director de palla, Felipe Lavandera. 

Entre tanto, as Irmandades estaban a pasar pola súa peor crise interna. Como 
xa describín polo miúdo hai anos (Beramendi, 2007: 645-673), dende 1919 foran 
in crescendo as tensións entre os partidarios de participar nas eleccións, prefe-
rentemente en alianza cos republicanos, e os defensores de non facer alianzas 
(sobre todo se eran pola esquerda) e medrar illados e fóra do sistema mentres o 
nacionalismo non adquirise suficiente forza para non deturparse con eses con-
tactos. Os primeiros eran de ideoloxía democrática, tiñan o seu punto forte na 
Coruña e arredores, dispoñían dunha numerosa base de afiliados na cidade (uns 
300) e controlaban o órgano oficial, A Nosa Terra. Os seus líderes principais eran 
daquela Lois Peña Novo e Xan Vicente Viqueira. Os segundos contaban con 
todo o sector católico-tradicionalista pero tamén con moitos outros afiliados de 
centro-esquerda como o filo-republicano Antón Villar Ponte ou o filo-socialista 
Xaime Quintanilla, seducidos nese momento polo discurso a prol dun nacionalismo 
«puro» e radical que Vicente Risco esgrimía habilmente para desactivar calquera 
achegamento á esquerda liberal estatal. As súas bases estaban repartidas por unha 
ducia de pequenas Irmandades locais, das que o referente era a de Ourense, sede 
da revista Nós. 

O enfrontamento chegou ó punto de ruptura en febreiro de 1922 na IV Asem-
blea Nacionalista, celebrada en Monforte. Daquela reunión o movemento saíu 
partido en dous. Dunha banda, a Irmandade da Coruña en bloque (agás Antón 
Villar Ponte e dous ou tres afiliados máis) e un par de pequenas agrupacións 
próximas (como a de Betanzos). Da outra, o resto das Irmandades que ademais se 
refundaron nunha nova organización, a Irmandade Nazonalista Galega, presidida 
por Vicente Risco. A ING, moi xerarquizada, introduciu, ademais dun centralismo 
que acabou co confederalismo que reinara até entón, unha maior radicalidade 
nacionalista no discurso, se ben mantivo o programa aprobado en 1918 en Lugo, 
pero engadindo un abstencionismo electoral activo e unha clara vontade de pe-
netración no agrarismo para tutelalo. 

Pois ben, Paz-Andrade quedou do lado da ING xunto coa dereita católica 
(Risco, Losada, Otero Pedrayo, Filgueira) mais tamén xunto con moitos outros 
que se encadraban ou se encadrarían na esquerda democrática como Castelao, 
Antón Villar Ponte, Quintanilla ou Blanco Torres. E el estaba entre os segundos 
como se demostraría despois. En todo caso, foi nomeado xefe da Delegación da 
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ING de Vigo7 e como tal exerceu até a morte por consunción desta organización 
durante a Ditadura. E ademais terzou do lado de Risco nas fortes polémicas entre 
os dous bandos que seguiron á escisión.8 Como veremos, este fervor risquiano irá 
arrefriando cando a política real obrigue a todos a baixar das disquisicións sobre 
escenarios virtuais á necesidade de elixir entre esquerda e dereita. 

Neste ambiente de división naceu en Vigo o xornal Galicia nunha data tan 
emblemática como o 25 de xullo, que as Irmandades declararan Día Nacional de 
Galicia tres anos antes. E xa houbo problemas con ese primeiro número porque 
o director teórico enviara un editorial de presentación que nada tiña que ver coa 
orientación galeguista e rompedora que se pactara para o xornal. Sen consultar a 
ninguén, Paz-Andrade substituíu ese texto por outro redactado por el. Alí deixaba 
moi claro que a nova cabeceira nacía ó servizo de Galicia e da democracia e que 
procuraría sempre contribuír á dinamización dos valores económicos, sociais, 
artísticos e culturais do país. Naturalmente, Felipe Lavandera dimitiu, logo de 
comprobar que os propietarios estaban de acordo co feito por Paz-Andrade, quen 
pasou a ocupar a dirección, con Manuel Lustres Rivas de xefe de redacción até que 
este emigrou a América, momento no que foi substituído por Roberto Blanco Torres.

A posta en marcha do Galicia foi sen dúbida un gran paso adiante do nacio-
nalismo na prensa9. Aínda que o periódico era en principio un órgano oficioso de 
todo o nacionalismo e non estaba pechado ás plumas dos irmandiños coruñeses, 
foi unha empresa ideada e realizada por xentes da ING, que conseguiron poñelo 
na rúa só catro meses despois da escisión de Monforte. Contaba ademais cun cor-
po de redactores relativamente numeroso para o que se estilaba daquela e unha 
nómina de colaboradores de moita calidade na que naturalmente predominaban 
os afiliados da ING pero que tamén incluía doutras adscricións10. Ofrecía, á parte 
dos editoriais e artigos de opinión, unha información moi completa sobre a situa-
ción internacional, española e galega, sen esquecer a local. Aparecían ademais en 
case todos os números excelentes caricaturas de Castelao, Carlos Maside, Álvaro 
Cebreiro e outros. Cunha tirada moi por riba da media dos xornais neses anos e 
un formato e uns contidos moi modernos para a época, foi un dos xornais máis 

7  A Delegación tiña a súa sede na óptica que Xavier Pardo rexentaba na rúa do Príncipe nº 34. Vid. Censo de 
representantes da ING, Manuscrito, Arquivo da Real Academia Galega, caixa 146. Citado por E. Vázquez 
Souza (2003: 188-189).

8  Por exemplo, defendendo que a elite intelectual é mellor para dirixir o pobo que os políticos profesionais 
en «Políticos e intelectuales», Galicia, 19-IX-1922, 1.

9  Galicia. Diario de Vigo. Publicouse do 25-VII-1922 ó 15-IX-1926. Tiraba 12.000 exemplares, de 8 páxinas 
tabloides a 6 columnas. O idioma básico era o castelán pero incluía numerosas colaboracións en galego.

10  Mencionemos, ademais dos Villar Ponte, Risco, Otero Pedrayo, Xaime Quintanilla, Xosé Filgueira, Fermín 
Bouza Brey, etc., a Eloy Luis André, Basilio Álvarez, Teixeira de Pascoaes, Antonio Palacios, Manoel 
Antonio ou Eugenio Montes.
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importantes de Galicia e un poderoso instrumento de difusión social das posturas 
nacionalistas nun momento de reorganización e de achegamento ó agrarismo. E 
naturalmente deulle ó seu director un peso considerable dentro do grupo dirixente 
do nacionalismo. 

A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA

A aposta de Paz-Andrade por un nacionalismo democrático quedou moi clara 
durante a ditadura que se iniciou co golpe de Estado do 13 de setembro de 1923 
encabezado polo xeneral Miguel Primo de Rivera dende a Capitanía Xeral de 
Cataluña. O editorial de Galicia do día seguinte, redactado polo seu director, afir-
maba que a rexeneración política de España non podía vir dos cuarteis. Esa mesma 
tarde, Paz-Andrade e o director do Faro de Vigo foron convocados ó despacho do 
comandante militar da cidade e advertidos de que non se toleraría ningunha crítica 
ó novo réxime. Como veremos, Galicia negaríase a adoptar a actitude submisa que 
esixían os militares, e isto pagaríao cun acoso das autoridades gobernativas que 
acabaría co xornal.

Nos primeiros momentos o Directorio militar fixo vagas promesas de atender 
algunhas demandas rexionalistas. Nesa onda, Calvo Sotelo reactivou a vella 
relación que iniciara con Losada Diéguez nas eleccións de 1918 e prometeu á 
ING unha Mancomunidade para Galicia se os nacionalistas colaboraban. A súa 
insistencia acabou convencendo a Losada, quen usou a súa poderosa influencia 
para embarcar na aventura a outros persoeiros da ING, entre eles Vicente Risco 
e Antón Villar Ponte, que entraron, coma el e outros, a formar parte dos novos 
concellos e deputacións provinciais renovados a dedo polos militares. 

En outubro, o Galicia empezou disciplinadamente a preparar o terreo da pro-
metida concesión dirixindo unha circular ós persoeiros do nacionalismo para que 
expuxesen cómo debería ser a tal Mancomunidade galega. As respostas publicáron-
se con grande relevo e en primeira páxina segundo ían chegando. Na súa, Risco, 
logo de deixar constancia de que a idea naceu en Losada e que a el tiveron que 
convencelo despois de pensalo moito, advertía que os obxectivos do nacionalismo 
galego, que enumeraba polo miúdo, ían moi alén do que agora ofertaba a Ditadura, 
e que ademais esta pretendía cambiar as cousas «dend’arriba e dend’afora, e non 
coma debía ser, por petición nosa». Con todo, a Mancomunidade podía ser «un 
adianto pr’o réxime futuro da nosa terra, e n’iste senso, compre apoiala, como a 
todo aquelo que sirva pra xuntar a todol-os galegos n-unha común arela» (Galicia, 
20-I-1924).

Como ben sabemos (Beramendi, 2007: 739-746), ó cabo o Directorio non só 
non concedeu Mancomunidade ningunha, senón que acentuou a centralización 
e o españolismo previos e reprimiu todos os nacionalismos subestatais, incluído 
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o galego. Isto acabou coa efémera colaboración dos dirixentes da ING a partir de 
1925. Aínda que esa represión foi relativamente civilizada, sobre todo en compa-
ración co que acontecerá a partir de xullo de 1936, o impacto sobre o galeguismo 
foi demoledor e só tivo de positivo a diminución dos enfrontamentos internos ante 
a desgraza común11. A actitude finalmente consecuente dos homes da ING contra 
da manobra envolvente do réxime foi aplaudida pola Irmandade da Coruña. E no 
extra d’A Nosa Terra, sometida a censura pero non suprimida, do 25 de xullo de 
1925, reapareceron, por primeira vez dende a Asemblea de Monforte, as sinaturas 
do outro bando: Risco, Losada, Otero Pedrayo, Cuevillas, Paz-Andrade, Eugenio 
Montes. Aínda así, meses despois Antonio Villar Ponte seguía considerando ne-
cesario insistir en que os nacionalistas debían superar as súas diferenzas e unirse 
fronte ó inimigo común. Pero o certo é que se recuperou a unidade de esforzos nas 
empresas comúns, agora obrigadamente culturais.

Pola súa parte, Paz-Andrade nunca deu creto ós cantos de serea de Calvo So-
telo, como tampouco Castelao. O seu olfacto democrático fixo que se mantiveran 
moi distantes dos tratos dos seus antigos mentores cos militares. De feito, os seus 
problemas co poder establecido foron a máis por mor da actitude crítica do Galicia. 
Xa en 1924, Paz-Andrade ousou contradicir os proxectos oficiais coa súa defensa 
dunha liña ferroviaria que unise Vigo con Francia. O gobernador militar, quen por 
certo usou para expoñer a súa postura as páxinas do acabado de nacer El Pueblo 
Gallego, propiedade de Manuel Portela Valladares, impúxolle dúas multas de 250 
ptas. que Paz-Andrade se negou a pagar e polo que tivo que cumprir un arresto 
substitutorio de 15 días na cadea (Freixanes, 1982: 51-52; T. Calvo, 1998: 57-64). 
O feito provocou en Vigo unha vaga de solidariedade co represaliado que non serviu 
para aminorar a presión. O 29 de outubro dese mesmo ano, Paz-Andrade laiábase 
en carta a Ramón Villar Ponte de que «o Xeneral persíguenos impracabremente», 
persecución que implicaba ríxidas restricións sobre os contidos, numerosas multas 
ou levantamento de páxinas que había que volver a compoñer e imprimir a todo 
correr. Esta escalada levou en decembro de 1925 á primeira suspensión indefinida 
do xornal, ordenada polo gobernador civil de Pontevedra. Desta vez puido pararse 
o golpe grazas a xestións persoais de amigos influentes ante o ministro Martínez 
Anido, que levantou a suspensión. Pero este acoso sistemático puxera a empresa 
contra as cordas, ó que se sumaba a competencia de El Pueblo Gallego, que copia-
ra o modelo do Galicia e se dirixía ó mesmo público pero cun ton moito menos 
crítico para sobrevivir. O feito é que en setembro de 1926 Galicia desapareceu 
definitivamente por esgotamento económico.

11  En carta a Antonio Losada de outubro de 1924, Paz-Andrade recoñecía que a Delegación da ING en 
Vigo deixara de funcionar (Arquivo Familia Losada).
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Comeza entón para Paz-Andrade unha breve eclipse como persoeiro público. As 
necesidades vitais obrígano a dedicarse exclusivamente ó exercicio da avogacía e 
por esa vía entra en contacto cun cliente importante. En abril de 1927 é nomeado 
asesor xurídico de La Marítima, a patronal dos armadores de pesca de Bouzas. 
Como parte desa relación convértese en colaborador de Industrias Pesqueras, a 
revista corporativa da que máis adiante será director. 

O RETORNO DA POLÍTICA: DA DITABLANDA Á REPÚBLICA

O devalo da Ditadura era evidente en 1929, malia os seus intentos frustrados 
de estabilizarse cunha institucionalización civil en sistema de partido único (a 
Unión Patriótica) e unha non nata «Constitución». Apagados os ecos da súa vi-
toria definitiva en Marrocos en 1926, Miguel Primo de Rivera acabou perdendo 
todo predicamento, incluso no seo do Exército. Isto propiciou que algo empezase 
a moverse na política meses antes da renuncia do ditador en xaneiro de 1930. 
Tamén en Galicia.

En setembro de 1929 converxen na Coruña case todos os nacionalistas da cida-
de, encabezados por Antón Villar Ponte e Lois Peña Novo, co grupo republicano 
liderado por Santiago Casares Quiroga, outrora federalista e agora simplemente 
«autonomista», na fundación da Organización Republicana Gallega Autónoma 
(ORGA). Un valioso documento que atopamos hai moitos anos nos papeis de 
Ramón Villar Ponte permítenos datar con precisión a xuntanza fundacional e 
identificar os presentes. É unha carta de Ánxel Casal, asinada na Coruña o 5 de 
setembro de 1929, e na que, entre outras cousas, di o seguinte:

Novedades políticas non hai máis que a de que hoxe reunimos con Casares 
Quiroga, Antón [Villar Ponte], Somoza, Emilio González [López], Taracido 
i-eu quedando acordado en principio constituir unha «Orgaización Republicano 
Gallega», que sin que esté con ela o nazonalismo galego sexa dirixida pol-os 
nazonalistas por verbo d’Antón, unha orgaización para traballar en Galicia e por 
Galicia sin agardar nin ter nada que ver con Madrí e que como non se chama 
nazonalista (inda que o sexa) permitirá que moitos veñan a ela a traballar pol-as 
nosas cousas, tendo ademáis certa libertade que en ningún caso concederían 
a ningunha actuazón nazonalista. Xa escribirá Antón falando d’iso xa que él 
é o iniciador.

Este parágrafo deixa moi claro, á parte da inxenuidade que implicaba pensar 
que Casares Quiroga ía deixarse dirixir por Antón Villar Ponte, que as liortas de 
1922-1923 e a desfeita de 1924 en adiante provocaran no grupo coruñés unha total 
desconfianza nas posibilidades políticas dun nacionalismo que se presentase a cara 
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descuberta. En todo caso, era certo que naquela primeira reunión, celebrada no 
local da Imprenta Nós, a maioría dos vinte asistentes eran afiliados á Irmandade 
(E. Insua, 2002: 1436). Pero o protagonismo político e a definición ideolóxica da 
nova criatura pasaron de inmediato ás mans do outro socio. 

En efecto, a ORGA fundouse formalmente nos primeiros días de outubro nunha 
reunión non autorizada que se celebrou no Casino Republicano da Coruña. O 
manifesto fundacional que alí se aprobou12 estaba redactado por Santiago Casares 
Quiroga, non por Antón Villar Ponte nin por ningún nacionalista. Nel, os funda-
dores proclamaban explicitamente como referente nacional a Nación española, 
amosábanse ante todo preocupados polos problemas internos do republicanismo 
español, non presentaban nas súas propostas nada que puidese considerarse especí-
fico do nacionalismo galego, empregaban unha retórica tepedamente galeguista13, e 
para máis aplicábana... en castelán. Non obstante, había dous puntos importantes 
de coincidencia co que foran sempre aspiracións maioritarias do galeguismo: a 
vontade de non «encastillarse» nas cidades e implantarse na «masa agraria» e, 
sobre todo, o obxectivo da «instauración en España de la república federal». 

Pero aquí interésannos sobre todo as consecuencias da creación da nova or-
ganización no mundo do nacionalismo. O prospecto anunciador de El Momento. 
Diario de la noche, que saíu na Coruña en xaneiro de 1930, promovido polos 
fundadores da ORGA era dun teor moi semellante ó do manifesto fundacional. E 
o mesmo acontecía co seu primeiro editorial, no que o novo xornal, dirixido por 
Ánxel Casal, só mencionaba un obxectivo político concreto: «régimen democrático 
federal y previo cambio de la Constitución de 1876 por otra más en consonancia 
con las realidades peninsulares, que elaboren unas Cortes constituyentes verdadera 
expresión de la voluntad popular». Con todo, Ánxel Casal intentaba convencer os 
antigos «irmáns» de que se trataba dun «xornal integramente noso, tan noso que 
o 30% das utilidades que proporcione adicaráse a un fondo patriótico»14.

Nas semanas seguintes os nacionalistas promotores da ORGA intentaron incor-
porar os restos doutras Irmandades ó seu proxecto. Ramón Villar Ponte, seguindo 
de momento a estela do seu irmán, defendía en outubro dende Céltiga a creación 

12  ORGA. Organización Republicana Gallega Autónoma. Galicia. Al País Gallego, Galicia, octubre de 1929, 
s.i., 4 pp. (Fundación Penzol, Fondo Villar Ponte).

13  «Nuestra organización, por ser gallega [...] tiene una gran misión que cumplir, y es: ayudar a forjar la 
conciencia colectiva de Galicia [...]. Ciego será el que no vea que el sentimiento racial, que tantas veces 
hizo latir juntos los corazones gallegos, se está transformando en una conciencia colectiva. La persona-
lidad de Galicia –idioma, usos, caracteres, problemas– se define cada vez más vigorosamente [...]. Pero 
entendámonos bien. Queremos forjar una Galicia grande y poderosa; pero no hosca y erizada enfrente 
de España, sino plena de fraterna cordialidad hacia las demás regiones españolas».

14  Cartas de Ánxel Casal a Salvador Cabeza de León e a Ramón Martínez López, A Coruña, 19-XII-1929 
e 13-IX-1929 (Instituto Padre Sarmiento). 
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da ORGA porque, segundo el, a maioría dos republicanos eran autonomistas. Es-
tes chamamentos recolleron algunhas adhesións: emigrados en Cuba, o grupo de 
Céltiga en Buenos Aires, uns poucos de fóra da Coruña previamente convencidos 
como Lois Peña Novo e a súa xente de Vilalba e mesmo algún ex-ING de esquerdas 
como Roberto Blanco Torres. Pero o éxito deste recrutamento foi máis ben escaso 
alén da Coruña, a xulgarmos polos nomes que logo reaparecerán encadrados en 
siglas propiamente nacionalistas. E isto era de esperar. De feito, a fundación da 
ORGA e as súas secuelas suscitaron máis dun sobresalto naqueles nacionalistas 
que non estaban dispostos a desistir dunha actuación e unha organización propias. 
Entre eles, Valentín Paz-Andrade. O feito é que a aparición da ORGA provocou un 
contramovemento de reorganización das Irmandades, do que as primeiras probas 
documentais datan de decembro de 1929 e xaneiro de 1930. 

Aínda no marco da campaña orguista para atraer ós demais nacionalistas, Ra-
món Villar Ponte escríbelle a Otero Pedrayo en decembro e este contesta, despois 
de consultar con Risco15, o que cabía esperar: «pol’o menos os mais dos nosos de-
bemos ficar formando un núcleo nazonalista pra nos, rexionalista ou autonomista 
pra fora (pol’o d’agora) con simpatía á Rp mais sin tomala dende logo como fito». 
E remata avogando por retomar a actividade e animar a xente. De momento, as 
discrepancias apenas saen á luz. Só algunhas mensaxes crípticas dabondo para que 
unicamente chegasen ós entendidos. E así, nese mesmo mes de xaneiro, Risco, 
so pretexto de felicitar o novo ano ós galeguistas, insiste na necesidade de seguir 
profesando con firmeza «o Ideal galeguista das Irmandades», de mantérense alerta 
contra tentacións disgregadoras e de seguir formando «en falanxe pecha [...] de 
xeito que antes tronzen os nosos brazos qu’as nosas maus se solten»16. 

E consecuente con estas verbas, o grupo de Ourense asume o protagonismo do 
movemento contrario á dilución do nacionalismo. Hai unha xuntanza na Coruña 
en decembro e outra en Ourense en febreiro, na que se prevé unha Asemblea de 
todos os irmandiños para marzo. Como a única agrupación que conservara existen-
cia legal era a Irmandade da Coruña, todos se afilian a ela. Porén, antes de saíren 
totalmente do túnel da Ditadura, retornaban á superficie as mesmas diferenzas 
de sete anos antes, insuficientemente neutralizadas polo desexo de recuperar a 
unidade perdida. 

As dúas tendencias que conflúen nesa VI Asemblea (A Coruña, 26 e 27 de abril 
de 1930) están ben definidas. As dúas defenden unha actuación política, porque ata 
o nacionalismo «puro» da extinta ING abandonara o seu abstencionismo electoral 
ante as perspectivas dunha situación radicalmente nova, como logo demostrará 

15  Carta de Ramón Otero Pedrayo a Ramón Villar Ponte, 17 de xaneiro de 1930 (Fundación Penzol, Fondo 
Villar Ponte).

16  Vicente Risco, «Bon Ani-Novo irmáns!», A Nosa Terra, nº 268, 1-I-1939, 3-4.
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na práctica cando as eleccións ás Cortes Constituíntes da República. Polo tanto, 
agora o centro do debate é unha cuestión moi diferente á que motivara a escisión 
en 1922. Agora tratábase de decidir se o nacionalismo galego debía afirmarse or-
ganizativamente como tal para despois entrar nas alianzas electorais que estimase 
conveniente ou, polo contrario, renunciar a unha existencia política independente 
para reducirse a mera tendencia no seo doutras forzas políticas. 

Pero antes tivo lugar un feito que diminuía drasticamente a virtualidade do 
obxectivo principal da prevista Asemblea: o Pacto de Lestrove, asinado o 16 de 
marzo entre a ORGA e a Alianza Republicana, que daquela agrupaba o Partido 
Radical de Lerroux e algúns grupos federalistas. En virtude deste pacto creábase a 
Federación Republicana Gallega (FRG) co obxectivo de contribuír á instauración 
en España dunha República democrática e de loitar pola autonomía de Galicia 
dentro dela. A FRG declarábase, como a ORGA, forza galega autónoma e inde-
pendente de organizacións de ámbito estatal, pero obviamente non era un partido 
nacionalista, e a presenza do lerrouxismo mesmo permitía dubidar con fundamento 
do seu autonomismo. Segundo Paz-Andrade, que participou na reunión, esta só 
serviu na práctica para catapultar a Casares Quiroga como representante único de 
todos os republicanos galegos no decisivo Pacto de San Sebastián que sentaría en 
agosto as bases para o advenimento da República. De todos os modos, a presenza 
nesa nova formación dun grupo de nacionalistas que, como participante tamén 
na VI Asemblea, ía debater a creación doutro partido non deixaba de entrañar 
unha grave contradición que por forza hipotecaba calquera saída política para o 
conxunto do nacionalismo galego.

Por fin, a VI Asemblea tivo lugar os días 26 e 27 de abril de 1930, presidida por 
Vicente Risco, na sede da Irmandade da Coruña. Segundo a versión retrospectiva 
de Paz-Andrade (T. Calvo, 1998: 78-81), Villar Ponte e os seus presionaron ó resto 
dos congregados para que se adherisen á ORGA. A firme negativa destes, e moi 
concretamente de Paz-Andrade, e o desexo de todos de non poñer de manifesto 
unha nova fractura do nacionalismo poden explicar as sorprendentes conclusións 
desta Asemblea. No eido organizativo, a Irmandade da Coruña recuperou a súa 
preeminencia por razón de oportunidade, pois acordouse «costituir as delegacións 
en todol-os pobos de Galicia co nome de Irmandade da Fala Galega, filiales da 
Irmandade da Coruña». O órgano reitor desta IF de Galicia sería un Comité Exe-
cutivo composto por Ramón Otero Pedrayo (Ourense), Antón Iglesias Vilarelle 
(Pontevedra) e Salvador Mosteiro, este como presidente da agrupación coruñesa. 
En relación coa cuestión política, acordouse, por 27 votos contra 13, ratificar 
«solemnemente o seu programa da Asemblea de Lugo e estimando que dentro do 
réxime vixente do Estado español non poden ter solución as súas arelas acorda, 
para darllas, crear un Partido Autonomista Republicano Agrario (P.A.R.A.)» que, 
segundo aclaraba despois A Nosa Terra, «naturalmente, actuará na vida pública 
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independentemente das Irmandades. Este partido tería un programa diferente do 
das Irmandades» do que a redacción se encomendou a unha comisión formada 
por Antón Villar Ponte, Manuel Lugrís Freire e César López Otero (Lugo). Unha 
vez redactado publicaríase nun manifesto.

Como se ve, a cousa quedou en táboas. Por un lado, o conxunto das Irmandades 
non se adheriu á ORGA e por riba decidiu fundar outro partido potencialmente 
competidor. Pero confiouse a definición dese novo partido ós que xa estaban em-
barcados na ORGA. Por outro lado, as Irmandades renunciaban ó seu carácter 
político, como querían os coruñeses. Aparentemente triunfaron os partidarios 
de crear un partido nacionalista, aínda co nome maquillado e con profesión de 
fe republicana, o que implicaba o abandono dunha moi longa tradición de acci-
dentalismo e un trágala para a maioría do nacionalismo non coruñés e sobre todo 
para os conservadores e neotradicionalistas. Pero só aparentemente. En primeiro 
lugar resulta moi sospeitosa a total ausencia de referencias ás medidas propostas 
por Risco para lanzar decontado a nova organización. En segundo lugar, desta 
vez foron os coruñeses quen se fixeron co control do organigrama para usalo 
(como fixera Risco en 1921-1922) contra dos acordos políticos da Asemblea e 
facer deles letra morta. En calquera caso, o conxunto dos acordos adoptados era 
tan intrinsecamente contraditorio que dificilmente podería conducir a resultados 
politicamente viables. 

Porque o certo é que ninguén redactou programa ningún, nin mínimo nin máxi-
mo, e que o tal partido non chegou a nacer. A única actividade pública coñecida 
do novo comité executivo foi unha circular para preparar unha gran «Diada» ou 
festa da lingua o 25 de xullo de 1930. Este parto dos montes, tendo en conta as 
urxentísimas tarefas políticas pendentes, significaba unha vontade de retrotraer 
o movemento a 1916. Deste xeito, Antón Villar Ponte e consortes procuraban 
eludir o dilema de optaren entre construír o partido aprobado na VI Asemblea 
ou ser consecuentes coa súa militancia real na ORGA-FRG. Coa súa actitude 
colocaban as Irmandades nesta encrucillada: se conservaban a unidade de acción, 
tiñan que desistir de facer política como tal organización nacionalista (e nesta 
ocasión, paradoxalmente, por mor da actividade política republicana dos antigos 
«políticos») e os seus membros haberían de escoller entre ingresar na ORGA ou 
noutros partidos ou cinguirse a unha práctica cultural; e se querían facer política 
nacionalista, tiñan que crebar a unidade.

Isto último foi o que aconteceu. Esta vez non houbo polémicas nin escisións 
sonadas como despois de Monforte, aínda que as discrepancias de fondo seguían 
moi vivas. Simplemente, cadaquén marchou polo seu lado. Oficialmente, a Ir-
mandade da Fala de Galicia continuou existindo e sendo unha. Na práctica, cada 
grupo nacionalista adoptou o nome, a organización e a orientación política que 
coidou mellor sen desperdiciar enerxías en criticar os que non seguían a súa liña.
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E de feito as Irmandades reagromaron aproveitando as maiores facilidades 
da «Dictablanda» de Berenguer para a asociación e a propaganda. Entre maio 
de 1930 e marzo de 1931 reconstituíronse case todos os grupos preexistentes e 
naceron outros novos. Ademais, fóra da Coruña, non se renunciaba a un partido 
nacionalista de ámbito galego. En maio, Castelao propuxo que o 25 de xullo se 
fundase «un partido autonomista galego, sin calificativos de outro xeito e sin 
estrépitos: unha cousa seria, un núcleo onde xuntemos, non moita xente, pero sí 
escolleita», segundo a versión do proxecto que Salvador Cabeza de León daba a 
Otero Pedrayo na súa carta de 29 de maio.

E nese último verán da monarquía, os nacionalistas de Vigo e Pontevedra, 
xunto coa refundada Irmandade Galeguista de Ourense e as súas filiais na pro-
vincia, articularon un eixo que cubriu as dúas provincias cunha moi activa cam-
paña de mitins a cargo dun equipo común de oradores: Otero Pedrayo, Castelao, 
Paz-Andrade, Álvaro das Casas e outros (Risco andaba de viaxe absorbendo 
Mitteleuropa). A campaña, dun teor nidiamente nacionalista, estaba destinada a 
pulsar a receptividade da opinión pública e os resultados foron máis positivos do 
esperado. Punto culminante desa acción foi a xornada do 25 de xullo de 1930. 
Dentro dos numerosos actos realizados ese día en toda Galicia, o máis importante 
sen dúbida foi o gran mitin celebrado en Vigo no teatro García Barbón, seguido 
dun multitudinario banquete no parque da Barxa. No mitin falaron Otero Pedrayo, 
Castelao e Cabanillas. Pechou o acto o discurso de Paz-Andrade, A nosa definición 
autonomista,17 o máis acaído ó que esixía a situación. Logo do consabido ataque ó 
centralismo e ós seus corolarios, as deputacións provinciais, definiu os obxectivos 
políticos básicos do nacionalismo galego nese momento. Segundo a crónica de 
El Pueblo Gallego (26-VII-1930), asistiron representacións nacionalistas de toda 
Galicia. No xantar posterior, con máis de douscentos asistentes, continuaron os 
discursos afervoados, esta vez a cargo de Victoriano García Martí, Álvaro das 
Casas, o arquitecto vigués Manuel Gómez Román e outra volta Paz-Andrade, 
auténtica figura da xornada. 

Rematado o verán, tivo lugar outro feito de relevo: o Compromiso de Barrantes 
(25 setembro 1930) que se pronunciou pola República, pola autonomía e polas 
reivindicacións do agrarismo laico. Asinado por un confuso conglomerado de 
persoeiros de moi diversas procedencias, probablemente foi promovido por Manuel 
Portela Valladares nun intento de dotarse dunha plataforma partidaria de base ase-
made liberal-moderada, agrarista e galeguista. Cando menos, isto parecen indicar 
os perfís dos concorrentes. Ademais do propio Portela e doutros moi vinculados 

17  Publicado, xunto cos outros discursos, en Nós, nº 80, 15-VIII-1930 e no mesmo ano, e como folleto in-
dependente, polo Grupo Autonomista Galego de Vigo. Por certo, este é o único texto que Paz-Andrade 
publicou en Nós durante toda a vida da revista.
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a El Pueblo Gallego, con Ramón Fernández Mato á cabeza, aparecen agraristas de 
moita sona como Basilio Álvarez, moderados como Armando Cotarelo, conserva-
dores como Isidoro Millán, e unha nutrida representación do nacionalismo, case 
todos eles cunha longa relación anterior con Portela: Castelao, Otero Pedrayo, 
Paz-Andrade, Enrique Peinador, Ramón Cabanillas, Cuevillas e Álvaro das Casas. 
Da órbita da ORGA só están presentes tres: Peña Novo, Laureano Gómez Paratcha 
e Elpidio Villaverde. En todo caso, a virtualidade política deste compromiso foi 
case nula porque nin republicanos ni nacionalistas estaban dispostos a renunciar 
a un camiño político autónomo.

O GRUPO AUTONOMISTA GALEGO: 
A APOSTA POLA DEMOCRACIA REPUBLICANA

Nos meses previos ás eleccións municipais do 12 de abril de 1931, todo o nacio-
nalismo galego, de dereitas ou de esquerdas, «puro» ou non, apostou abertamente 
pola República por entender, como xa explicara Risco en El problema político de 
Galicia, que este tipo de réxime era máis axeitado para atender as reivindicacións 
autonomistas. E naturalmente nesa liña estaba tamén Paz-Andrade e a súa criatura 
política: o Grupo Autonomista Galego de Vigo. Non sabemos con exactitude a 
data na que se decidiu crealo, pero si coñecemos o seu proceso de xestación real. 
De seguro que a capacidade de convocatoria demostrada e a positiva recepción do 
público na xornada do 25 de xullo de 1930 os convenceu de que a cidade estaba 
madura para a creación dunha organización nacionalista, algo que tivo lugar no 
decurso dese verán. O GAG foi incorporado ó Registro de Asociaciones con data 
4 de setembro. Cuns Estatutos democráticos, moi semellantes ós tradicionais nas 
Irmandades, non só se vai implantando na cidade senón nas vilas maiores do sur 
e oeste da provincia. A organización definitiva tivo lugar na asemblea constituínte 
do 11 de xaneiro de 1931, na que Paz-Andrade foi elixido presidente.

Nos seus textos de presentación, o GAG (1930b, 1931a) reivindicaba, como 
era de esperar, «a autonomía integral, no orde adeministrativo e no políteco» e 
afirmaba que procuraría aumentar a conciencia galeguista dos galegos, desenvolver 
a personalidade de Galicia en todos os eidos, traballar a prol da resolución dos seus 
problemas económicos, sociais e culturais e loitar contra a corrupción política. Insis-
tía varias veces na necesidade de unir a todos os nacionalistas e prometía participar 
activamente nese proceso de reunificación. Pero ademais situábase claramente nas 
coordenadas dun nacionalismo democrático e mesmo internacionalista, por moito 
que isto poida parecerlles intrinsecamente contraditorio a algúns.

A composición socioprofesional (Anexo I) non se diferenciaba moito do que 
viña sendo normal nas IF, se ben apreciamos unha presenza algo maior de white 
collars e de persoas relacionadas coa transformación e o comercio do peixe. Non 
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obstante, o que son propiamente a burguesía e a clase obreira viguesas seguen 
ausentes. No decurso dos poucos meses que median até o advenimento da Repú-
blica e as eleccións de xuño de 1931, o grupo vai ampliando os seus efectivos até 
case dobralos. Malia este crecemento, non conseguiu ser aceptado como socio nas 
alianzas republicano-socialistas que se formaron para as municipais de 12 de abril. 
Con todo, tres membros da nova corporación eran membros do GAG: o armador 
Manuel Costas Iglesias, o exportador de peixe Santiago Montenegro e o apoderado 
de fábrica de conservas Xavier Soto Valenzuela, este irmandiño de primeira hora.

Proclamada a República o 14 de abril, o GAG apoiou sen reservas o novo réxime 
en todos os seus pronunciamentos públicos ó tempo que reclamaba a autonomía 
de Galicia e unha estrutura federal para o novo Estado. Ante a convocatoria de 
eleccións a Cortes Constituíntes para o 28 de xuño, o GAG centrou todos os seus 
esforzos na articulación dunha candidatura nacionalista na provincia, para o que 
formou un Comité Electoral, presidido por Ramón Fernández Mato. Todos os 
grupos e comités nacionalistas da provincia uniron as súas forzas, nunha intensa 
campaña de mitins en Vigo, Pontevedra e moitas vilas da provincia, nos que, 
ademais dos pesos pesados da circunscrición (Castelao, Paz-Andrade, Bóveda) 
tiñan gran protagonismo os reforzos ourensáns, nomeadamente Otero Pedrayo, e 
outros, como Álvaro das Casas e Alonso Ríos. 

Entre tanto iniciábase precozmente o movemento pro-autonomía en forma 
de asemblea, que o sector da ORGA procedente do nacionalismo convocou na 
Coruña para o 4 de xuño aproveitando a ausencia de Casares Quiroga, moi ocu-
pado en Madrid como flamante ministro do goberno provisional. A ela asistiron 
os líderes maiores do nacionalismo, entre eles Paz-Andrade en representación do 
GAG. Por certo, os anarquistas, a través da súa Federación Local, amosaron o seu 
rexeitamento á asemblea en nome do internacionalismo proletario, negador dos 
nacionalismos, e da súa incompatibilidade con persoeiros da burguesía e do clero 
como eran, segundo eles, Portela Valladares, Basilio Álvarez e Paz-Andrade. Como 
é ben sabido (Beramendi, 2007: 811-818), esta asemblea aprobou as bases presen-
tadas pola ORGA e desestimou o documento nacionalista elaborado no Seminario 
de Estudos Galegos. En resposta a isto, o 25 de xullo, no mitin do GAG en Vigo, 
Paz-Andrade reclamou unha autonomía maior que a contemplada no documento 
aprobado na Coruña e días despois presentou no Concello de Vigo, xunto con 
Campos Varela e Costas Iglesias, unha moción a prol do Estatuto de Autonomía, 
que só foi defendida polo concelleiro Xavier Soto Valenzuela. Paz-Andrade seguiu 
insistindo na necesidade da autonomía nos mitins de Oia e Lavadores, así como 
nos artigos que publicaba na prensa. 

O xogo de alianzas que se desenvolveu na provincia de cara ás eleccións cons-
tituíntes non favorecía ó nacionalismo. Todos os grupos republicanos e o PSOE 
chegaron a un acordo para formaren unha lista pola maiorías, integrada a partes 
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iguais pola ORGA-FRG e o PSOE co engadido do radical Emiliano Iglesias. Os 
republicano-radicais enfrontados ó sector emilianista formaron outra candidatura 
coa etiqueta de «radical-agraria» e o aval do nome de Basilio Álvarez. En todo 
caso, no centro-esquerda ninguén parecía ter interese en contar cos nacionalistas. 

O 15 de xuño xuntáronse uns cen representantes das diferentes agrupacións 
galeguistas da provincia no Colexio Médico de Pontevedra e decidiron presentarse 
polas minorías con tres candidatos que, de sairen elixidos, deberían loitar pola 
autonomía de Galicia dentro da República Federal Española. Esta Candidatura 
Galeguista estaba formada en principio por Alfonso Rodríguez Castelao, Valentín 
Paz-Andrade e Ramón Cabanillas. Non obstante, cando a Xunta Provincial do 
Censo proclamou as candidaturas o 21 de xuño apareceron ademais outros tres: 
Gonzalo Otero García, José Lino Sánchez e Álvaro das Casas. Figuraba tamén 
Darío Álvarez Limeses como agrario. O comité electoral galeguista afirmou publi-
camente que os seus candidatos non formaban parte de ningunha coalición. Pero as 
cousas eran confusas dabondo nestas primeiras eleccións, e non só en Pontevedra. 
O sistema de listas abertas incitaba a todo tipo de manobras para gañar votos. 

A coalición republicano-socialista arrasou na provincia de Pontevedra copando 
os nove escanos das maiorías (catro ORGA-FRG, catro PSOE e o radical Emiliano 
Iglesias). Dos tres restantes, dous corresponderon ós «radical-agrarios» e un foi para 
o nacionalista Alfonso Rodríguez Castelao, en última posición con 19.551 votos 
segundo o escrutinio oficial celebrado na Audiencia Provincial de Pontevedra o 
2 de xullo18. Atribuíronse 18.605 sufraxios a Paz-Andrade e 18.000 a Cabanillas. 
Non obstante, os indicios de que se producira un «pucheirazo» masivo, sobre 
todo a favor de Emiliano Iglesias, eran numerosos. Naturalmente, as eleccións na 
provincia foron impugnadas, entre outros polos galeguistas que apelaron á Co-
misión de Actas das Cortes, para o que Castelao, Otero e Paz-Andrade viaxaron 
ex profeso a Madrid. Pero o Congreso acabou dando carpetazo ó asunto por 140 
votos contra 110. 

PAZ-ANDRADE NO PARTIDO GALEGUISTA: 
DE FUNDADOR A SEPARADO 

Estes feitos tiveron que supoñer unha fonda decepción para Paz-Andrade, que 
vía truncado con malas artes o comezo dunha prometedora carreira política no 
novo escenario republicano. Porén, de momento continuou coa mesma dedica-
ción á acción política a prol da reorganización do nacionalismo e da consecución 
da autonomía de Galicia. E así os días 5 e 6 de decembro de 1931 encabezou a 

18  O máis votado foi oficialmente Emiliano Iglesias con 53.738 votos. Para máis detalles sobre estas eleccións 
e os «pucheirazos» a favor de Emiliano Iglesias vid. Beramendi, 2007: 823-834.
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delegación do GAG na asemblea constituínte do Partido Galeguista en Ponteve-
dra e participou moi activamente na discusión e aprobación do programa. Como 
correspondía ó seu status dentro do movemento foi elixido membro do primeiro 
Consello Executivo, algo que por certo esquece nas súas conversas con Tucho 
Calvo, o que non deixa de ser significativo. 

Con todo, e aínda que ás veces publica un artigo en A Nosa Terra, o seu pro-
tagonismo político inicia cedo un lento retroceso en beneficio da súa actividade 
profesional como avogado, asesor da patronal dos armadores e director da súa 
revista. Este proceso irá acelerándose co tempo. Pero a lenta diminución do seu 
esforzo partidario non influíu negativamente no desenvolvemento da agrupación 
viguesa do PG, que pasou de 64 integrantes en decembro de 1931 a 278 en xullo 
de 1936. E ademais cunha das composicións socioprofesionais máis diversificadas 
e con maior porcentaxe de traballadores dentro do partido de toda Galicia19.

Durante a longa folga do sector pesqueiro no outono de 1932 Paz-Andrade, 
aínda que el afirma que non tiña arte nin parte nas negociacións entre empresarios 
e traballadores, inevitablemente tivo que significarse na súa condición de asesor 
xurídico da patronal. E naqueles anos a loita de clases non era precisamente un 
concepto teórico. Un día de novembro, dous anarquistas estaban agardándoo na 
rúa e disparáronlle varios tiros feríndoo seriamente. Por fortuna saíu con vida do 
transo e puido recuperarse sen secuelas graves. Pero sen dúbida esta experiencia 
traumática debeu afianzar o seu centrismo ideolóxico de sempre e afastalo aínda 
máis de calquera posible entendemento político co movemento obreiro.

De momento seguiu formando parte do reducido grupo de líderes do PG, se 
ben cun protagonismo decrecente, por propia vontade. Pouco despois do atentado, 
na II Asemblea do PG (Santiago, 10-11 de decembro de 1932) deixa de formar 
parte do Consello Executivo. Isto non impide que na Asemblea Extraordinaria 
do 21 de outubro de 1933, preparatoria das eleccións xerais de novembro ás que 
o PG foi en solitario, as bases volvan elixilo candidato, xunto con Castelao, pola 
provincia de Pontevedra. Eses comicios saldáronse cunha rotunda derrota para 
as esquerdas e tamén para o PG, pois o nacionalismo perdeu os dous deputados 
que tiña por dereito propio (Castelao e Otero Pedrayo), así como os outros dous 
obtidos baixo o manto da ORGA (Antón Villar Ponte e Ramón Suárez Picallo). 
As políticas represoras e centralistas dos gobernos de dereita que viñeron como 
consecuencia desas eleccións provocaron o inicio da deriva do PG dende o centro 
cara á esquerda. 

19  O 26,2% eran comerciantes, empresarios medios e directivos; o 26,2%, profesionais liberais; o 6,6%, 
funcionarios; o 6,6%, docentes e intelectuais; o 23,0%, empregados e obreiros; e o 11,2%, estudantes 
(Beramendi, 2007: 914).
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Fose ou non porque non lle gustaba esa deriva, Paz-Andrade fornécenos en 
outubro de 1934 a primeira mostra do seu desapego á dirección do PG, e nun 
momento crítico para o partido e desairando a unha persoa que fora até entón 
case o seu alter ego político. Despois de perder a condición de deputado en 
Madrid, Castelao fora elixido Secretario Político do PG na III Asemblea. Logo 
de esmagar a insurrección da esquerda en Asturias, o goberno aproveitou a oca-
sión para saldar contas, non só coas forzas políticas involucradas (anarquistas, 
socialistas, republicanos de esquerda, nacionalistas cataláns), senón tamén con 
outras que nada tiveran que ver co asunto pero que non lle caían ben, como os 
nacionalistas vascos e galegos. Concretamente en Galicia intentou descabezar 
o PG desterrando a Castelao (Secretario Político) e a Bóveda (Secretario de 
Organización). Pois ben, Castelao propúxolle a Paz-Andrade que se ocupase da 
Secretaría Política mentres durase o seu desterro, pero recibiu unha negativa. 
Paz-Andrade alegou desavinzas anteriores (pola nova política de alianzas?) e un 
exceso de obrigas profesionais. Finalmente, Manuel Gómez Román tivo que sumar 
esa responsabilidade á que xa tiña como Secretario Xeral do partido até o regreso 
de Castelao en outubro de 1935. 

O desprazamento do PG á esquerda para poder completar o proceso autonómi-
co, conxelado dende decembro de 1932, culminou nunha Asemblea Extraordinaria 
(Santiago, 25 de xaneiro de 1936) que tiña dous puntos: a entrada do PG na Fronte 
Popular e a elección dos nacionalistas que formarían parte das candidaturas da 
coalición. Respecto da primeira cuestión acordárase a entrada, pero sempre que se 
reservase ó PG un número de candidatos acorde cos apoios electorais obtidos en 
1933 e non o que se lle ofertara até agora. En caso contrario intentaríanse alianzas 
alternativas (só as había cara ó centro). Era, pois, unha aprobación condicionada. 
A continuación elixíronse os candidatos, entre os que figuraba Paz-Andrade con 
1.304 votos para a provincia de Pontevedra, por detrás de Castelao. Resoltos os 
asuntos centrais, Gómez Román, en nome do Consello Executivo, formulou unha 
cuestión de disciplina. Segundo dixo, os xornais de Vigo publicaban a noticia de 
que Paz-Andrade aparecía na candidatura gobernamental promovida por Portela 
Valladares como vía intermedia entre o bloque de dereitas e a Fronte Popular. O 
Consello Executivo opinaba que, de ser isto certo, debería procederse á súa baixa 
«fulminante» no PG. Antón Villar Ponte, Manuel Peña Rey, Víctor Casas e outros 
pediron prudencia pois neses días proliferaban nos xornais noticias tendenciosas 
para sementar a confusión. Acordouse facer pública unha nota, redactada por 
Xerardo Álvarez Gallego, para saír ó paso deses rumores. A nota, aprobada pola 
Asemblea, advertía que ata hoxe o PG non autorizara a ningún dos seus afiliados 
a figurar en candidatura ningunha, incluída a chamada do centro, e que se alguén 
aceptaba un posto nunha candidatura non autorizada polo PG sería automatica-
mente dado de baixa na organización.
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E cando todo parecía solucionado e Gómez Román estaba agradecendo a 
confianza depositada pola asemblea na dirección, chegou Castelao «a quen o 
Comité confiara a misión de facer chegar a quen debía atendela a indicación de 
que, para facer un servicio a Galicia e a Repúbrica, enroitase por outros rumbos 
a política galega». E Castelao comunicoulle á asemblea que Paz-Andrade lle 
presentara a súa baixa no partido, o que confirmaba os insistentes rumores de 
que fora fichado para o Partido do Centro, de Portela Valladares. Naturalmente, 
a noticia causou consternación, aínda que dados os antecedentes próximos non 
era tan sorprendente que Paz-Andrade eludise subir ó mesmo barco que socialistas 
e comunistas. E causou algo máis. Nada máis clausurada a asemblea, o Comité 
Executivo xuntouse e, en vista da noticia dada por Castelao, acordou non facer 
público o manifesto aprobado porque o seu chamamento a unir esquerda e centro 
podería ser interpretado «maliciosamente». Así que redactou outro moito máis 
breve que se limitaba a facer público o respaldo recibido pola dirección, os poderes 
que se deron a esta para actuar en cada circunscrición e a ratificación da lealdade 
do PG ós compromisos adquiridos [coa Izquierda Republicana de Azaña] sempre 
que recibise un trato xusto. Dito noutras palabras, o affaire Paz-Andrade borraba 
a opción centrista da axenda do PG e deixábao cunha soa saída política viable: 
aceptar o que lle ofrecesen na Fronte Popular20.

Estes feitos fan incrible dabondo a versión que dá Paz-Andrade do asunto (T. 
Calvo, 1998: 119-120). Di que Portela lle propuxo entrar na candidatura centrista21 
e que el, antes de dar unha resposta, llo consultou a Castelao, quen lle aconsellou 
que aceptase porque así poderían gañar un deputado máis por Pontevedra. A non 
ser que lle supoñamos a Castelao unha dobrez moi incompatible con todo o que 
sabemos del, esta escusa de Paz-Andrade non encaixa nin ben nin mal co acon-
tecido na asemblea, que é incontestable porque está rexistrado por unha fonte 
coetánea e imparcial. 

En todo caso, Paz-Andrade non obtivo ningún beneficio político desa xogada 
(agás o posterior e imprevisible de non aparecer involucrado na Fronte Popular 
ante os vencedores da guerra civil, que non sería pouco e vital beneficio) pois só 
obtivo 55.946 votos e quedou sen escano, mentres que Portela si saíu deputado con 
70.350 votos, poucos en comparación cos 103.436 de Castelao, o máis votado da 
provincia. Estas diferenzas cos seus ex-compañeiros de tantos anos non destruíron 
o galeguismo basal de Paz-Andrade, que participou activamente na campaña a 
prol do Estatuto e puxo así o seu grao de area para que o 28 de xuño chegasen 
finalmente os froitos dos esforzos de tantos anos, tamén dos seus. 

20  Unha pormenorizada crónica desta asemblea en A Nosa Terra, nº 401, 31-I-1936.
21  A relación de Paz-Andrade con Portela fora estreitándose a través da crecente colaboración do primeiro en 

El Pueblo Gallego, propiedade do segundo. De feito, nos anos trinta Paz-Andrade era un dos editorialistas 
do xornal.
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Valentín Paz-Andrade, ideoloxicamente nacionalista, demócrata e centrista, 
xogara en 1930-1931 un papel fundamental na decantación republicana do na-
cionalismo galego e na acumulación de forzas que levou ó salto cualitativo que 
supuxo a posta en marcha do Partido Galeguista. Até ese momento amosou unha 
coherencia nacionalista e un compromiso impecables, que despois foron minguan-
do até o punto de abandonar nun momento decisivo a empresa á que dedicara o 
mellor de si mesmo durante quince anos. Nunca poderemos saber con certeza os 
motivos desta deriva, motivos que el cubriu sempre cun espeso silencio. 

ANEXO I. AFILIADOS DO GRUPO AUTONOMISTA DE VIGO

ÁLVAREZ GALLEGO, Gerardo. Avogado, mestre, periodista. Fundador PG.
ÁLVAREZ TOME, Manuel. Consignatario. PG.
BARREIRO PARADELA, A.
BARROS MARTÍNEZ, Elías. Avogado. Fundador PG
BOUZA LOURIÓN, Félix. Dependente de comercio. PG.
CAÑIZO, Manuel. Veterinario.
CARBALLEIRA BERGUEIRO, Juan. Periodista. Fundador PG.
CONDE GONZÁLEZ, Jesús. Debuxante e periodista.
COSTAS IGLESIAS, Manuel. Armador. Concelleiro de Vigo 1931. 
COSTAS MORENO, Ricardo. IF, 1917-22. GAG, 1931. Comerciante (ultrama-

rinos).
CRESPO TIESO, Bernardino. Fabricante de camisas. 
CRUCES, Balbino. IF, 1917-22; GAG, 1931. Comerciante (Zapatería).
DIESTE, Rafael, 1924-31. Periodista e escritor.
DOMÍNGUEZ, Eloy (A GUARDA). Industrial (fábrica e almacén de cales e 

cementos).
DOMÍNGUEZ LUNA, Moisés. Médico. PG.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio. Enxeñeiro.
FERNÁNDEZ MATO, Ramón. Ferreira do Valadouro/Vigo. I AN, 1918/Presid. 

Comité Electoral GAG, 1931. Asinante compromiso de Barrantes. Periodista. 
Fundador PG.

FERNÁNDEZ-VALDES COSTAS, Manuel. Funcionario de Aduanas.
FERRO COUSELO, Xesús. Seg, 1925; GAG (Vigo), 1931. Profesor 2ª Ens. Fun-

dador PG.
FRAIZ VILLANUEVA, Víctor. Sec. GAG, 1931. Mestre nacional. 
FREIRE, Paulino. IF, 1917; GAG, 1931. Comerciante (efectos navais). 
FUERTES, Gerardo (A CAÑIZA). Propietario e comerciante (comestibles, louza, 

axente de seguros). Fundador PG.
GÓMEZ ALONSO, Javier. PG.



67© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 47-69

Paz-Andrade no nacionalismo galego de entreguerras

GÓMEZ ROMÁN, Manuel. Arquitecto e propietario principal.
GONZÁLEZ, Gerardo. PG.
GONZÁLEZ PASTORIZA, Roberto. MN, 1919-22; GAG, 1931. Avogado. Fun-

dador PG. 
GROVAS ESTEVEZ, Ramón. Comisionista. PG.
ISLA COUTO, Jaime. Estudante de Bacharelato. PG.
ISLA COUTO, Ramiro. Viaxante de comercio. PG.
LÓPEZ OTERO, Casto. Empregado. Fundador PG.
LÓPEZ ROCA, Germán. Cons. 1º IF, 1917-19; GAG, 1931. Estudante Escola 

Industrial/Representante de comercio.
LORENZO MARTÍNEZ, Fernando. Secretario Xudicial. PG.
MONTENEGRO, Santiago. Exportador de peixe. Concelleiro Vigo, 1931. 
MONTERO, José. Empregado de comercio.
PANTALEÓN JANO, Eduardo (A GUARDA), Comerciante. Ferrería.
PAZ-ANDRADE, Valentín. Santiago/Vigo. IF, 1919-20, presidente Xuventude 

Escolar Nazonalista, 1920/ Director de Galicia, delegado ING, 1923; VI AN, 
compromiso de Barrantes; presidente GAG; candidato a Cortes, 1931. Avogado 
e periodista. Fundador PG.

PAZOS TRONCOSO, Casimiro. Empregado. PG.
PEREIRO AREAL, Maximiliano. Fabricante de chocolates. PG.
RECONDO RODRÍGUEZ, Rodrigo. Comisionista. PG.
REY COLMEIRO, José. Practicante
SAS SEQUEIROS, Enrique de. Xefe de Depósitos de Ferrocarril. PG.
SEOANE LÓPEZ, Antonio. Empregado de Banca. PG.
SOTO VALENZUELA, Javier. MN, 1920-22. GAG, 1931. Apoderado de fábrica 

de conservas. PG.
TEMES, Faustino. Músico e director de banda.
TEMES DIÉGUEZ, Ovidio. Apoderado de fábrica de conservas. PG.
TOMÉ PÉREZ, Justo. Comerciante. PG. 
TORRES LÓPEZ, Apolinar. Mestre nacional. Fundador PG.
USERO MACOA, Lois. Comercio. PG.
VARELA DA COSTA, José. IF, 1917-19, vocal CD; GAG, 1931. Xastre.
VIDAL PAZOS, Raimundo. MN, 1922; Compromiso de Barrantes, 1930; GAG, 

1931. Avogado. 
VILLAR CIMADEVILA, M. Comerciante e exportador de peixe. 
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CASTELAO Á LUZ DE PAZ-ANDRADE (1950-1982)

Miguel Anxo Seixas Seoane

Fundación Castelao

Resumo: Ó falecer o exiliado galego Castelao en Buenos Aires, en 1950, os 
seus debuxos e textos estaban dispersos polo mundo e prohibidos en España. 
Só no exilio e na emigración (Buenos Aires, Montevideo, México, Nova York, 
París...) é lembrado e homenaxeado. Publícanse fóra artigos e libros del e sobre 
el, expoñen parte da súa obra, dedícanlle espazos e producen poemas, músicas 
e imaxes del que perpetúan a súa sona. 
En Galicia, ós poucos, vaise rescatando e ensinando parte da súa obra. Va-
lentín Paz-Andrade, que o tratou, accede, nas súas viaxes a América, a esa 
memoria colectiva e a parte desa obra del e sobre el que se publica. Con esa 
documentación e a memoria escribe a primeira biografía completa sobre Cas-
telao que se edita en Galicia en 1982. 

Abstract: When in 1950 Castelao died in exile in Buenos Aires, his writings 
and his drawings were prohibited in Spain and could only be found scattered 
all around the world. He was only remembered and honoured among the Ga-
lician communities living abroad in exile and in migration: Buenos Aires, Mé-
xico, New York, Paris… These communities published Castelao’s writings and 
wrote about him. They also exhibited his artistic work and produced poems, 
music and images of Castelao which perpetuated his fame.
In Galicia only a part of his work was slowly recovered and showed to the 
public. Thanks to his frequent travels to America, Valentín Paz-Andrade, who 
knew Castelao well, had access to a share of his work and to the collective 
memory kept among the Galician communities abroad. It was with the aid of 
these documents helped by his own memories that Paz-Andrade wrote the first 
full biography of Castelao, which was published in Galicia in 1982.

Palabras chave: Castelao, exilio galego, censura franquista, bibliografía de e 
sobre Castelao, Valentín Paz-Andrade, biografía.

Key words: Castelao, Galician exile, Franquoist censorship, Castelao biblio-
graphy, Valentín Paz-Andrade, biography.
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Valentín Paz-Andrade, doce anos máis novo que Daniel Rodríguez Castelao, 
debeu de coñecer o admirado artista en 1917, en Pontevedra, cando o mozo 
avogado era redactor xefe do xornal La Provincia. Compartillaron logo un tempo, 
un proxecto e, xa que logo, había complicidade entre eles ata xullo de 19361. Por 
desgraza, a desfeita da guerra, os “férridos e duros” do Himno, deixounos aque-
loutrados e illados. 

Uns poucos compañeiros do Partido Galeguista en Galicia reciben cartas clan-
destinas de Castelao exiliado en Buenos Aires, que eran para todos. Valentín 
recíbeas persoalmente en 1944 e en 1947. A esta derradeira contesta o 22 de no-
vembro de 1947 e menciona a posibilidade de ir a Buenos Aires en 1948. Non lle 
foi posible. Castelao, o 25 de xullo de 1948, xa moi enfermo, le “Alba de Groria”: 
un desfile de sesenta e catro persoeiros galegos. O 7 de xaneiro de 1950, preto da 
media noite austral, inesperadamente, falece e entra nesa Compaña. O domingo, 
8, no sanatorio, faille Domingo Maza o molde da cara e da man dereita. Logo, 
o doutor Sánchez Guisande prepara o corpo para que se conserve. Ó outro día, 
luns, o seu enterro foi apoteótico. 

O seu pasamento producirá misas, homenaxes e artigos, todos fóra de Galicia. 
A prensa en España tiña instrucións específicas do goberno franquista para diluír 
esa nova e para ocultar o Castelao político2.

Aquí só houbo algunhas misas de funeral, o 20 de xaneiro en Rianxo, logo 
o 5 de febreiro en San Domingos de Bonaval, e, ás veces mesmo houbo impe-
dimentos, como en Pontevedra. En San Francisco, Luis María Fernández Espi-
nosa quere facerlle os funerais; non llos autoriza o gobernador, Ponce de León, 
e chamouno ó seu despacho onde lle manifestou que non aceptaba a misa pola 
alma dun vermello separatista nun acto que tería carácter político, xa que tiña 
noticia de que virían xentes de toda Galicia. O padre Luis, franciscano humilde, 
retrucoulle:

En canto a que Castelao fora roxo, podo asegurarlle que das miñas mans re-
cibiu en moitas vegadas a sagrada comunión. Polo de separatista, eu son ma-
drileño e penso como pensaba el. No que se refiere ás persoas que van vir ao 
funeral, detéñaos a todos, se se atreve, á porta a igrexa. I agora voulle falar 
de min: xa me pode poñer preso sin agardar a mais; chame á policía e que me 
pechen con cadeas. Porque se mañán estou ceibe, señor gobernador, se mañán 
estou ceibe nin o Papa pode impedir ao P. Luis que lle diga unha misa pola 

1  Seixas Seoane, Miguel Anxo (2012): Valentín Paz-Andrade. Fotobiografía. Sarria: Ouvirmos. 
 Fundación Luís Seoane (2012): Valentín Paz-Andrade. Galiza como tarefa. A Coruña: Fundación Luís 

Seoane. 
2  Fernández, Carlos (1986): La persecución de Castelao durante el franquismo. Sada: Ediciós do Castro.
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alma dun cristián, que se chamou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. E que, 
ademais, señor gobernador, ademais, era amigo meu.

E díxose a misa. Vaia se se dixo. Cunha cantidade de xente vida de tódolos 
recantos da Terra (...)

A policia, á porta da igrexa, ía tomando nota de tódolos asistentes3.

Un acto de relevo é a homenaxe, en París, suxerida por carta polo galego 
exiliado Juan García Durán a Manuel de Irujo e que este asume e promove con 
escaso tempo. Será pois o goberno de Euskadi, no exilio, o que organice unha 
misa en St. Pierre Chaillot e logo un acto no salón de actos da súa delegación, 
o 11 de febreiro. A esa homenaxe acoden o presidente Aguirre e varios dos seus 
conselleiros. Irujo le as adhesións de Llopis, Portela Valladares, Leiva, Miñana, X. 
X. Pla, Nogués, presidente das Cortes da República, no exilio, e doutros. Falan o 
catalán Bosch Gimpera que le a adhesión do presidente da Generalitat J. Irla. A 
seguir fala Aldaroso e o xefe do último goberno democrático de Portugal Domin-
gues dos Santos, exiliado, que le a adhesión do intelectual Armando Cortesão. 
Outro exiliado, o galego Manuel Martínez-Risco, lémbrao e propón reeditar Nós. 
O ministro e secretario do goberno da República española fai uso da palabra e le 
o texto do Presidente da República española, Diego Martínez Barrio. Remata o 
acto o lehendakari Aguirre. Non se conservan moitos deses textos4. 

Imos salientar neste relatorio os eventos máis relevantes relacionados coa me-
moria de Castelao dende 1950 deica 1982. Canda eles imos rexistrar tódolos fei-
tos documentados de Paz-Andrade vinculados con Daniel ata a primeira edición 
do seu libro Castelao na luz e na sombra de 1982. Porque “todo remata nun libro” 
(Mallarmé).

Falece Castelao en Buenos Aires sen facer testamento e, á súa morte, non 
deixaba ascendentes nin descendentes. Rexía, en España, a Lei de Propiedade 
Intelectual do 10 de xaneiro de 1879, pero Castelao non inscribira ningunha das 
súas obras impresas, polo que entraran todas en dominio público. 

Deixa daquela, Castelao, unha viúva, Virxinia Pereira Renda, en Buenos 
Aires e dúas irmás solteiras, que pagaran a elevada multa coa que fora sancionado 
Castelao en 1936 e eran maltratadas pola Ditadura, en Rianxo. Por herdo deixa 
as obras que garda no seu pequeno apartamento en Buenos Aires, en Galicia, o 
que lle foi incautado en 1936, depositado no Museo de Pontevedra, e uns escasos 
aforros gañanciais no Banco de España en Pontevedra. 

3  Sesto, Xosé (1971): “Castelao arredor de San Francisco”, Galicia (Buenos Aires), 580. 
4  Castelao y los vascos. Bilbao: Idatz Ekintza, 1985, 553-573.
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Ante a perda do amigo ausente, Valentín fai o seu primeiro artigo escrito sobre 
el: “Castelao, el hombre y el artista”, publicado, con censura, o 17 de xaneiro en 
La Noche, en Santiago de Compostela, a pesar do silencio imposto pola ditadura. 
Séguelle “La proyección de Castelao en la cultura gallega” en Galicia, xa Buenos 
Aires, en febreiro. Aquí, en Galicia, o 27 de febreiro o xulgado especial de exe-
cutorias nº 2 de responsabilidades políticas acordou vender na bolsa o 50% dos 
depósitos de Castelao e de Pereira no Banco de España de Pontevedra. No B.O.P. 
do 12 de abril sae a poxa deses bens en Galicia. O resultado da venda ingrésase o 
14 de xuño na Delegación de Facenda de Pontevedra. A viúva envíalle un poder 
o 7 de xullo ó avogado Valentín e mais a Joaquín Fernández del Riego para que 
reclamen o pouco que resta deses cartos. En Buenos Aires publícanse As cruces 
de pedra e logo o monográfico que lle dedica A Nosa Terra de xullo que contén 
un artigo, “Vida e paixón de Castelao” de Núñez Búa, onde este di: “adianto da 
ampria que un día prósimo trataremos de redaitar”. Había, xa que logo, a pesar 
das grandes dificultades da empresa, a intención de o facer.

Invitado polo Centro Galego de Buenos Aires viaxa Valentín coa súa dona en 
avión o 21 de xullo. Despois de catorce anos acontece o encontro cos exiliados, 
os amigos e os compañeiros, e coa viúva de Castelao. Nestes días o emigrado Xosé 
Abraira, coa súa dona, Mercedes Cela, chegaba dende Buenos Aires a Galicia 
para vender exemplares d’As cruces... Tres son de agasallo: un para Ramón Otero 
Pedrayo, o segundo para Xosé Carro e o novo Seminario de Estudios Gallegos e o 
terceiro para as irmás de Castelao. Este derradeiro vén defectuoso e volverá con 
el. Aínda que se viu con algúns galeguistas en Galicia, o Abraira non se encon-
trou con Paz-Andrade antes de regresar en setembro5. 

De volta en Galicia, Valentín continuará ese diálogo con algúns exiliados a 
través do correo. O que se conserva dese arquivo epistolar foi dixitalizado en 
2012 polo Consello da Cultura Galega e depositado na súa sede no pazo de Raxoi. 
De aí proceden os parágrafos de tódalas cartas citadas neste relatorio. 

Xorde, en Buenos Aires, a idea de encargar unha cumprida monografía sobre 
Castelao. A biografía escribiríaa Núñez Búa; o artista, Seoane; o escritor, Blanco 
Amor; o político e o patriota Suárez Picallo e Luís Tobío. Amais, a Sociedade de 
parroquias unidas de Rianxo en Buenos Aires decide facerlle unha placa en galego 
deseñada por Domingo Maza para poñer na casa onde viviu en Rianxo. Antes de 
enviala, solicita a autorización do concello, que lle chegaría en xaneiro de 1951. 

O 28 de novembro asina a acta de incautación dos cadros o delegado de Fa-
cenda, Augusto Marzal, o director do Museo de Pontevedra, Filgueira Valverde, 
e o administrador de propiedades e contribución territorial, Luis Guitiérrez Fer-

5  Fernández Santiago, Marcelino Xulio (2000): “Unha visión da actividade dos nacionalistas galegos en 
1950 desde Bos Aires”, Estudios migratorios,10, 133-147.
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nández-Luanco6. Eduardo Blanco Amor remata o encargo Castelao escritor en 
nadal, pero non se publica.

No primeiro cabodano, sae en Buenos Aires Alba de Groria e inaugúrase o 
busto obra de Domingo Maza, outro máis de Ángel Alén e outro máis de Enrique 
A. González. Acrecentábase pois a súa ampla iconografía, fóra de Galicia. Aquí, 
en xaneiro, volve facerse unha nova taxación dos bens incautados a Castelao e 
depositados no Museo de Pontevedra, valorados o 10 de novembro de 1939 en 
8.827,90 ptas., e que agora soben a 26.610 ptas. Un auto xudicial do 23 de fe-
breiro de 1951 dispón a entrega do resto do depósito ó Museo de Pontevedra.

O 26 de febreiro, o xuíz especial Pereda Iturriaga manifesta que “con los bie-
nes y metálico adjudicados al Estado ha quedado totalmente satisfecha la sanción 
impuesta a don Alfonso Rodríguez Castelao”. Quedaban sen efecto os demais 
embargos doutros bens do sancionado. Pero non era certo. 

O 19 de abril, a Real Academia Galega acorda nomear a Antonio Fraguas 
para a súa cadeira, baleira mentres el viviu. Súmase a esas homenaxes Valentín 
co seu artigo “Castelao, con Pontevedra ao fondo”, en Opinión Gallega, Buenos 
Aires, en maio-xuño. Mentres, en México sae o primeiro libro sobre el: Trascen-
dencia y hondura de Castelao, de Marcial Fernández. Para poder reclamar os bens 
da viúva, Valentín recibe en novembro o poder legalizado dela. Por cas Paz en 
Vigo comezan a pasar algúns emigrados e exiliados que se achegan a Galicia e 
traen recados. Clandestinamente, irán entrando en Galicia algúns exemplares de 
libros de Castelao, sobre todo Sempre en Galiza7.

En Buenos Aires créase o Premio Castelao do Centro Gallego, que se con-
vocará tódolos anos. A placa para a casa é traída este ano por unha emigrante, 
pero é confiscada na aduana. Tocante ós encargos sobre Castelao só cumpriu Luís 
Seoane que o remata este ano, pero que non se edita, se cadra esperando polos 
outros. Contéstalle Valentín a Josefina en Rianxo o 20 de decembro:

Celebro mucho que haya encontrado los documentos a que se refiere en su 
carta. Serán de gran utilidad para la biografía de nuestro inolvidable guía. 
Cuando las visite tendré viva complacencia en conocer esos y cualquier otro 
recuerdo del generoso extinto. Tengo la seguridad de que todos ellos no podían 
custodiarse en mejores manos que las de Vdes.

Valentín, enviado pola FAO con destino a Chile para impartir un curso de 
pesca, en 1952, volve pasar por Buenos Aires. 

6  Filgueira Valverde, Xosé (1987): “A obra de Castelao no Museo de Pontevedra”, en Filgueira Valverde, 
Xosé, Cuarto adral: Castelao na lembranza. Sada: Ediciós do Castro, 134-141.

7  Neira Vilas, Xosé (2012), “Contrabando de libros”, El Correo Gallego, 30-IX, 2.
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En xaneiro de 1953, en Caracas, estréase o “Himno a Castelao” de Blanco 
Amor con música de Pedro Antolín. En xuño, en Galicia, publícase a primeira 
obra súa Os vellos non deben de namorarse, na editorial Galaxia, Vigo, e as sete 
primeiras escenas emítense por radio en Caracas. Pónselle amais o seu nome a un 
premio de teatro en Lugo. 

Amais de atender os asuntos económicos de Virxinia, súmase outra encomen-
da: a de renovar a sepultura do fillo de Castelao, en agosto. Pero tamén a de aten-
der as irmás de Castelao e as irmás de Virxinia. Morre, en Chile, o 2 de setembro 
de 1954, Eduardo Dieste, outra mirada máis sobre Castelao que se apaga, e nese 
mes pasa por Rianxo Valentín antes de viaxar a América do Norte. Dille logo en 
carta a Rafael Dieste, o 29 de outubro de 1954: 

Despedinme de Ramón Baltar e das irmás de Castelao. Pasei a tarde con elas, 
que me amostraron algúns testimoños de grande intrés pra comprender a figu-
ra de Alfonso, que en Galiza medra cada día.

O Valentín escritor compón neste ano un poemario dedicado a Castelao. Nes-
ta nova viaxe da FAO pasa Valentín por Nova York, para en México e pasa pola 
Habana, onde bate sempre coa memoria amiga, a memoria exiliada. 

Amais publica en xaneiro de 1955 Pranto matricial, en Buenos Aires, e o artigo 
“Castelao e Pontevedra” en Opinión gallega, tamén en Buenos Aires. El dende fe-
breiro está a impartir un curso de pesca en Colombia, onde continúa en contacto 
epistolar con todos.

En Montevideo, en 1956, fanlle un busto a Castelao. Dende Buenos Aires, 
en 1957, convidan por segunda vez a Valentín, escritor e experto en asuntos 
pesqueiros e económicos, ás xornadas do Centro Galego. Alá farase logo a expo-
sición dos Debuxos de negros e de cegos de Castelao na galería Gath & Chaves e 
no Centro Lucense. Con todo, neste encontro co nacionalismo exiliado hai un 
desencontro con algúns representantes do galeguismo, un desentendemento que 
se cadra vén xa de antes e que xa non se soldará, como se manifesta na carta que 
lle dirixe a Isaac Díaz Pardo o 5 de agosto dende Buenos Aires:

Aínda non lle vin a figura aos da capela pechada. Falei con eles por teléfono, 
pro manteñen seu arredamento –P., Pr. e A. R.– anuncian que virán conversar 
conmigo despois das xornadas e un confesou que responden a instrucións reci-
bidas dos correspondentes da terra.

Xa de volta, entre outras moitas angueiras, segue a ocuparse dos diñeiros e 
outros asuntos de Virxinia no Banco de España en Pontevedra.



77© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 71-96

Castelao á luz de Paz-Andrade (1950-1982)

O 10 de xuño de 1958 morre en Santiago Carlos Maside. Unha valiosa teste-
muña que se apaga. Neste ano represéntase Os vellos non deben de namorarse de 
Castelao polo teatro Gerifalto en Santarem e logo en Lisboa e noutras cidades. 
Logo sairá Os velhos não devem namorar en Lisboa. A falta de entendemento entre 
os galeguistas de Buenos Aires e os de Galicia sobre o labor político de Castelao 
non se solda no encontro entre os seus representantes en Santiago de 19588.

Morre Ramón Cabanillas o 9 de novembro de 1959, váisenos outra voz. 
No décimo aniversario da súa morte fáiselle a primeira homenaxe pública 

en Noia: a ofrenda dun busto de madeira de Brea feito por subscrición popular. 
Nesa comisión estaba Avilés de Taramancos e mais Manuel Iglesias. Nada saíu na 
prensa. Na arte vese obra de Castelao en maio de 1960 en Lugo, no Círculo das 
Artes, onde lle piden un texto a Valentín, que non escribe. Neste ano inaugúrase 
o teatro Castelao do Centro Galego de Buenos Aires. A Municipalidade, por orde 
do 14 de xullo, poñeralle o seu nome a unha praza en Buenos Aires. Alá está o 
exiliado Luís Seoane que comeza agora a pasar tempadas en Galicia. Van alá dez 
anos e seguinos sen a biografía e os outros estudos encargados. 

En 1961 sae o folleto Vixencia de Castelao nas novas xeracións galegas de Carlos 
Abraira, en Buenos Aires. En Galicia, Galaxia comeza a editar a primeira entrega 
dos debuxos de Cousas da vida, que hai anos querían editar en Buenos Aires e, 
en Ourense, en xuño, represéntase –logo de conseguir os permisos pertinentes do 
Sindicato del Espectáculo de Falange– Os vellos non deben de namorarse; e o 25 
de xullo vese na praza da Quintana, en Santiago. A policía vixiaba ás portas de 
entrada. Entre os máis de tres mil asistentes estiveron Valentín e Aquilino Iglesia 
Alvariño, que morre días despois. Ese mesmo Día de Galicia, diante da tumba de 
Castelao na Chacarita, Buenos Aires, dicíase a primeira misa en galego no mun-
do. O oficiante era o crego Antonio Rodríguez Fraiz e a tradución das lecturas, o 
único que estaba permitido polo Vaticano naquel momento, fíxoa Ramón Suárez 
Picallo. 

Seguen as representacións d’Os vellos... en agosto na Coruña e, en outubro en 
Lugo. Rafael Dieste volve a Rianxo. Alá, en Buenos Aires, sae a segunda edición 
ampliada de Sempre en Galiza e na Coruña a Real Academia Galega publica Un 
ollo de vidro. Memorias dun esquelete e Humorismo, dibuxo humorísteco, caricatura 
conferencia, marzo 1920. 

En Lugo, xa en 1962, sae Retrincos e en Vigo, os debuxos de Cousas da vida 
II e III. Valentín, o valedor de Virxinia, diríxese á Comisión liquidadora de res-
ponsabilidades políticas o 14 de setembro solicitando a nulidade da incautación 
dos cadros e outros efectos, manifestando o erro na determinación da metade 

8  “Castelao”, Grial, 111, 369-376.
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ganancial dos depósitos de valores e reivindica como da propiedade de Virxinia a 
metade dos bens incautados, pero non será escoitado. Neste ano o exiliado Da-
niel Calzado Poceiro, membro do renovado Consello de Galiza, viaxa a Galicia 
para contactar e reencontrarse cos galeguistas. Nese desencontro, no outono, 
antes de volver a Buenos Aires entréganlle un Informe. Neste escrito seguen a 
defender as súas propostas e orientacións:

(...) Hai anos, nós pedimos que ahí se fosen editando varios folletos con unha 
antoloxía dos testos doutrinás das principais figuras do galeguismo (Portei-
ro, Faraldo, Murguía, Brañas, Villar Ponte, Viqueira, Lago González, Lousa-
da Diéguez, Bóveda, Castelao etc.) A difusión distes textos entre as novas 
xeneracións tería gran eficacia formativa. Nós enviaríamos todo preparado e 
disposto, porque sabemos cales son os textos mais axeitados á mentalidade 
dos rapaces de eiquí, e vos encarregariadesvos da edición e do envío a Galicia. 
Renovamos agora a petición, porque nós, eiquí non podemos editalos9.

En 1963, polo decreto-lei de 31 de marzo prescriben as “responsabilidades 
penales” derivadas de calquera feito cometido antes do 1º de abril de 1939. Hai 
unha tentativa, en Buenos Aires, de Ramón Baltar de escribir unha biografía e 
anda á busca de datos entre os que o trataron. Debeu de frustrarse.

En 1963, outubro, le Ánxel Fole o discurso de ingreso Castelao i a tradizón 
galeguista na Academia Galega. Hai a primeira tentativa dun guión cinematográ-
fico sobre a vida de Castelao con textos de Castelao, de Gonzalo Anaya Santos, 
Ezequiel Méndez e Enrique Banet en Santiago. O segundo ano das Letras Gale-
gas, 1964, dedicaranllo a Castelao. A pesar desta concesión non se podía tratar a 
súa figura e obra con liberdade. En Arxentina dedícanlle unha praza de Ituzaingó 
no concello de Morón, Buenos Aires. 

Así, en xaneiro de 1964, vemos a Muestra bibliográfica y documental de Castelao 
en Montevideo, da Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos. En Galicia, no 
mes de febreiro ingresan, en concepto de depósito, os tres grandes cadros ó oleo 
con cegos de Mondariz que foran ofrecidos en novembro de 1963. O 17 de maio, 
entre outros actos, resólvese o premio de Teatro Castelao e represéntase Os vellos 
non deben de namorarse en Padrón e, o 27 de xullo, no claustro de San Domingos 
de Bonaval, en Santiago. Segue en agosto en Ribeira, en Loroño e en Lalín. A 
Academia Galega publica As cruces de pedra na Galiza... financiado por Manuel 
Puente, e a editorial Galaxia saca Un ollo de vidro: memorias dun esquelete e, logo 
de vencer as pexas gobernamentais, Escolma posible de Marino Dónega. Título 

9  Cupeiro Vázquez, Bieito (1989): A Galiza de alén mar. Sada: Ediciós do Castro, 83 e 91.
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revelador, xa que certos aspectos estaban coutados10. O 1 de outubro o Museo de 
Pontevedra chega a un acordo con Virxinia a cambio dunha cantidade de diñeiro 
que achegan dous benfeitores do Museo. A viúva cede a totalidade das obras do 
seu esposo alí depositadas e os libros depositados na biblioteca provincial. 

Logo, as irmás de Castelao nese mes de outubro amosan, a través de Dieste, 
os seus queixumes ante Valentín pola obra de Castelao en Galicia no Museo de 
Pontevedra e a editada en Galaxia. En Buenos Aires, o 30 de outubro, o Con-
greso dos Deputados arxentino aproba un proxecto de lei para darlle o nome de 
Castelao a unha praza en Buenos Aires e en Montevideo dedícanlle unha rúa.

No remate do ano, o 14 de decembro, falece Suárez Picallo en Buenos Aires. 
Nunca escribiu o Castelao político.

En 1965 regresa a Galicia Eduardo Blanco Amor e, en febreiro, Virxinia coa 
axuda de Paz-Andrade solicítalle, a través dun escrito do seu irmán Camilo Pe-
reira, ó director xeral de estatística unha certificación dos títulos administrativos 
do seu home falecido coa finalidade de solicitar a correspondente pensión. Neste 
ano non se pode editar en España El pensamiento político de Castelao de Alberto 
Míguez e faino en París. Remata o ano, amais dalgunha publicación de Castelao, 
coa doazón de Álvaro Gil Varela de vinte e cinco obras de Castelao ó Museo de 
Lugo. Unha parte de Castelao íase facendo visible en Galicia.

Dende Buenos Aires escríbelle o 3 de febreiro de 1966 Núñez Búa a Valentín, 
con quen se cartea: “A min pra unha coleición “Genio y figura” pídenme un ori-
xinal sobor Castelao. Supoño (que) o farei”. 

No novo ano de 1966 publícase Castelao no arte galego de Carlos Zubillaga, en 
Montevideo. Invitado, por terceira vez polo Centro Galego, chega Paz-Andrade a 
Buenos Aires o 15 de xullo. Volve verse cos exiliados alí e en Montevideo.

En España era Fraga Iribarne ministro de Información e Turismo cando o libro 
de Míguez, a pesar da censura, circulaba clandestinamente por aquí, cousa que lle 
molestou e decidiu procesalo polo delito de propaganda ilegal e pedir dous anos 
de cárcere e cincuenta mil pesetas de multa. Debeu de interceder por el o avoga-
do chairego Peña Novo ó que lle contesta o ministro o 16 de setembro; carta que 
lle envía Luis Peña a Valentín con copia a Isaac Díaz Pardo:

Recibo tu carta de fecha 14 de setiembre y tomo buena nota de cuanto dices 
en la misma.

Te enviaré un ejemplar del libro del Sr. Miguez, periodista que ya se ha visto 
metido en una serie de líos profesionales y que ha publicado este libro en una 
editorial filocomunista que imprime libros en castellano en París. Es obvio que 

10  Dónega, Marino (2003): De min para vós: una lembranza epistolar. Vigo: Galaxia, 158.
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nunca se hubiera aceptado, ni antes ni despues de la Ley de Prensa, su publica-
ción en España. Hasta que punto debe ser penado lo dirán los Tribunales, pero 
a mi me parece que el libro del Sr. Miguez (no hablo de la obra de Castelao) 
va a tener dificil defensa.

Un cordial saludo de tu siempre buen amigo y paisano

Sabedor, Núñez Búa escribira un artigo, “Castelao en el banquillo”, en Correo 
de Galicia, Buenos Aires, en setembro de 196611.

Volve Valentín ó retornar de Caracas a asesorar a Virxinia no contrato, en 
novembro, con Alianza Editorial para editar catro obras de Castelao en castelán, 
das que se publican dúas traducidas por Alberto Míguez, escritor ó que en de-
cembro vai defender Valentín Paz-Andrade ante o Tribunal de Orden Público, en 
Madrid, ó ser acusado dun delito de propaganda ilegal polo libro de 1965. 

Segundo a acusación: 

Alberto Míguez Alvarellos es el autor de un libro titulado El pensamiento políti-
co de Castelao en el que comprende una antología de pensamientos, precedidos 
de un prólogo o introdución que lo mismo que aquellos constituyen una apo-
logía exaltada del autonomismo o regionalismo gallego; –dicho libro ha sido 
editado por Ruedo Ibérico en París en el año de 1965 y un paquete contenien-
do diez ejemplares de la obra entró clandestinamente en España. –Se invoca el 
Art. 251 apt. 3º del Código Penal, que condena el separatismo.

Na súa intervención Paz-Andrade pide a libre absolución para o seu patro-
cinado, que xa fora despedido como redactor-xefe de Cinco Días. Con todo, a 
sentenza condénao a seis meses de cárcere e dez mil pesetas de multa12. O libro 
seguía prohibido. Castelao seguía prohibido.

Amais das súas obrigas profesionais e empresariais, en 1967 publica Valentín a 
biografía La anunciación de Valle-Inclán, en Buenos Aires a onde volverá outra vol-
ta, a cuarta, en xullo. En Portugal represéntase Os vellos non deben de namorarse. 

En abril, por Álvaro Gil Varela, sabe das queixas das irmás de Castelao porque 
non se contou con elas na venda que fixo Virxinia ó Museo de Pontevedra en 
outubro de 1964.

Por fin, o 10 de xaneiro, do novo ano de 1968, o Museo de Pontevedra chega 
a un acordo coas irmás Castelao, Josefina e mais Teresa. 

11  Nuñez Búa, Xosé (1986): Escolma de textos con Galiza ao fondo. Sada: Ediciós do Castro, 177-179.
12  Alonso Montero, Xesús (2012): “Paz-Andrade e Alberto Míguez no TOP”, Culturas. Suplemento de La 

Voz de Galicia, 31/IV/2012, 11.
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No mes de xullo sae o poemario Sementeira do vento, de Paz-Andrade que 
inclúe o Pranto Matricial. Este ano veu dende Buenos Aires a Galicia a viúva de 
Castelao, que rescata en Pontevedra parte das cinsas abandonadas do fillo, e á 
que se lle fai unha homenaxe no Castro en cas Díaz Pardo. Era unha xuntanza 
clandestina13. 

En 1969 decreta o goberno o estado de excepción e por orde do Ministro de 
Información e Turismo calquera actividade informativa debe someterse á previa 
censura. Dificulta isto o labor da prensa, das editoriais e das asociacións culturais 
galegas que comezaban a grelar. Luís Seoane, en Galicia, no Castro, deseña en 
febreiro os bosquexos dos decorados de oito escenas e vinte e cinco figurinos de 
traxes para Os vellos non deben de namorarse, e a xerra de Castelao. O proxecto, 
que se complementaba coa peza Castelao e a súa época, de Salvat, foi prohibido 
pola censura portuguesa en abril. 

Representar, represéntase O vellos... en xuño, en Ourense, e logo en Vigo. Da-
ranlle o seu nome a unha rúa por acordo do 17 de xuño da Xunta departamental 
de Montevideo.

Neste ano publícase Castelao artista de Luís Seoane, en Buenos Aires. A res-
posta a aquela encarga de 1950. No epílogo escribe: 

Mais estes son datos pra súa biografia que alguén xa é tempo que faga. Mati-
no que Núñez Búa, coma dixemos, amigo seu e irmán de partido que convi-
viu con el en Galicia e Buenos Aires (...)

Facede esta biografía namentras se poden recabar datos sobor da súa vida á 
súa viuda, dona Virxinia Pereira, ás irmás de Castelao en Rianxo, e algúns 
amigos, Valentín Paz Andrade e Rafael Dieste, entre eles.

Con todo, en España este libro de Seoane estaba, como outros de Castelao, 
vetado.

En Galaxia, Vigo, sae Cincoenta homes por dez reás. Vinte anos despois do 
seu pasamento non temos a biografía. Mentres Valentín, o avogado, o empren-
dedor, o pensador e o político, segue a cartearse e a dialogar de cando en vez 
con exiliados.

Volve de novo Virxinia a Galicia e establécese en Madrid co auxilio de Álva-
ro Gil Varela. Con oitenta e cinco anos fai testamento Virxinia Pereira, o 28 de 
outubro, en Salamanca, no que lega ó Museo de Pontevedra o que ten en Buenos 

13  Díaz Pardo, Isaac (1987): Galicia hoy y el resto del mundo: Neo-mozárabes y neo-mudéjares a cien años del 
nacimiento de Castelao y a cincuenta años del comienzo de la Guerra Civil Española. Sada: Ediciós do Castro, 
120.
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Aires. O Patronato do Museo de Pontevedra reclama a devolución de todos os 
libros de Castelao depositados na Biblioteca Pública de Pontevedra, ó que o di-
rector xeral de Arquivos e Bibliotecas accede o 29 de novembro. 

Axiña lle virá a morte á viúva de Castelao, en Madrid, o 23 de decembro. 
Uns poucos entérrana en Madrid envurullada nunha bandeira galega14. A prensa 
pouco se ocupa desa nova.

Valentín, valedor de Castelao, escríbelle o 24 unha carta a Rodolfo Prada en 
Buenos Aires:

A tarefa de ordear unha biografía de Castelao, co-a axuda de testemuños vi-
vidos, mentres se poida aproveital-os, sigue sen abordar. Non debe demorarse 
mais, sin risco de deixar o tema as deformacións de mañán. Vdes. e Núñez te-
ñen que facer acopio do que teñan, seipan ou poidan adequerir como material 
para obra15. 

De xaneiro de 1970 é a Exposición bibliográfica de Castelao na sección ga-
lega do Instituto de Literatura y lingüística, na Habana, e o 10 de xaneiro faise 
a entrega da biblioteca de Castelao, 1.768 volumes, polo Director General de 
Archivos y Bibliotecas ó Museo de Pontevedra16. En Montevideo o Patronato da 
Cultura Galega dedícalle nunha rúa unha placa en castelán.

Á carta de Valentín, preocupado polo legado de Castelao, contéstalle Prada 
dende Buenos Aires, o 20 de xaneiro:

Eu recollerei e custodiarei, coma un tesouro, sagro, os papeis de Castelao. Al-
gúns servirán para a súa biografía, que terá de facerse axiña, segundo o que 
falamos vostede e mais eu aí en Vigo o derradeiro xuño. D-elo concretarán 
vostede e Núñez Búa, aproveitando a oportunidade da viaxe de este a esa. Tal 
material e canto eu teño –cartas, conferencias, discursos, artigos, etc., e apun-
tamentos que eu teño feito, estarán ao dispor de vostedes para esa finalidade 
patriótica. 

(...) saberá que me escribiron as imans de Castelao, espresándome elas, agora 
e no adiante, serán as que dispoñeran das obras do seu irmán; e tamén saberá 
a miña resposta. Xa me escribiu Álvaro, que irá a Rianxo a amañar iso. Dende 
logo, eu cumprirei a manda de Virxinia de “enviar ao Museo de Pontevedra 

14  Borobó (2000): Daniel, o noso: papeis de Borobó. Sada: Ediciós do Castro, 76-78.
15  Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. Sada: Ediciós do Castro. Edición ao coidado de Charo Portela 

e Isaac Díaz Pardo.
16  Redondo Abal, Francisco Xavier (2010): Proceso a unha biblioteca. A persecución de Castelao a través da 

incautación da súa biblioteca. Santiago: Edicións Laiovento.
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as obras de arte de Castelao que están no seu apartamento”. Quero supor que 
Xosefina e Teresa non farán custión por elo, pois ises eran os desexos do propio 
Castelao que me espresou a min en reiteradas vegadas. 

Prada escríbelle, logo do 26 de xaneiro, esta vez a Rodríguez Fraiz, párroco de 
Campañó, Pontevedra:

Xa que o museo de Pont. ten ise tesouro eu lle aportarei na sua oportunidade, 
alguns libros que me deu Castelao e que deben seren engadidos a sua biblio-
teca. Xa me estou ocupando con vivo intrés en arranxar o envio a ise Museo 
das obras de arte de Castelao que están no apartamento de Virxinia (Q.E.D.) 
cumprindo asi o que ela co propio Castelao me tiñan encarregado17.

En Buenos Aires fixéronlle actos de homenaxe en febreiro, e, en Montevideo, 
dedicaranlle unha rúa. Paz-Andrade segue en contacto epistolar cos exiliados e o 
7 de febreiro contéstalle a Núñez Búa: 

Do demais... falaremos cando veñas. Maormente do proieuto biográfico de 
Castelao. Se levantase a cabeza e soupera que o libro dos debuxos de pretos 
esta editado hai dous meses, ou mais, con diñeiro de Álvaro Xil, e que aínda 
non me foi permitido botarlle un ollo a un exemprar, nin xiquera aos que polo 
visto han vender a 3.000 ptas... supoño que non coidaría que eu fose home 
axeitado pra escribir sobre da súa vida e da sua obra, aínda que se fixeron 
n-algun intre tan arrente da miña. Non quero que d-esto fales eiquí nin ahí, 
nin xiquera con Álvaro, alleo aos inventores d-esta guerra fría mais sempre ao 
seu dispor, sin decatarse d-outras entrequenencias de rueiro que aínda culti-
van alguns. Volvo a insistir en que d-esto nin ren con ninguén. 

Morre en Buenos Aires, o 24 de marzo, Manuel Puente. Aquí continúan a 
editarse as obras literarias de Castelao e unha homenaxe poética con estrofas 
censuradas: Castelao na voz dos poetas e aportaciós pra unha bibliografía de Castelao 
de Alonso Montero, Epifanio Campos e Ricardo Palmás. 

Eduardo Blanco Amor, coa filantropía duns poucos, saca Castelao: notas perio-
dísticas. Neste ano, xa en Lisboa, representouse Os vellos non deben de namorarse. 

En Buenos Aires, en maio, publícase en castelán Sempre en Galiza. Mentres 
publica Valentín o artigo “Castelao, artista del mar”, en Industrias pesqueras, Vigo, 

17  Rodríguez Fraiz, Antón (1990): Castelao na alma dos escritores do seu tempo. Pontevedra: Deputación, 11.
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do 1 de xuño. No Centro Galego de Buenos Aires o 24 de xullo inaugúrase o bus-
to de Castelao de José Fioravanti. En Cuba, en agosto, represéntase en castelán 
en diferentes lugares da provincia de Camagüey durante a zafra Os vellos...

En Galicia, o 21 de agosto, expóñense na nova sala do Museo Carlos Maside 
obras de recente adquisición e a doazón de vinte e unha caretas de Os vellos.... 
Nese lugar impartirá a conferencia A miña amizade con Castelao Otero Pedrayo. 
No teatro escenifícase Os vellos... en versión castelá en México. Xosé Sesto, exi-
liado en Venezuela, nun artigo sobre Castelao achega datos para “que alguén poi-
da facer algún día como se debe, un estudo integral do gran Daniel”. No mes de 
agosto, seguindo testamento de Virxinia, o testamenteiro Rodolfo Prada entrega 
a Álvaro Gil dez obras con destino ó Museo de Pontevedra.

O 4 de maio de 1971 nova carta de Otero Pedrayo a Valentín para atender as 
queixas das irmás de Castelao en Rianxo. Propón xuntarse con Filgueira Valver-
de, Álvaro Gil Varela e mais Valentín, para ver a que teñen dereito. 

A placa feita por Domingo Maza para a súa casa retida dende 1951 na aduana 
consegue, a fin de ano, a autorización para ser colocada, pero só dentro da casa, 
non nun lugar público.

En abril de 1972 as reclamacións das irmás son recoñecidas e o xulgado de 
primeira Instancia número un de Pontevedra dita auto e declara herdeiras en 
tódolos seus bens, dereitos e accións as dúas irmás, pero a súa obra, ó non ser 
rexistrada cando se publicou en prazo, entrara en dominio público. As dúas irmás 
perderan os dereitos de autor. Logo do 27 de abril o Museo de Pontevedra pro-
ponlle unha nova avinza ás irmás Rodríguez Castelao. 

Neste ano vemos a exposición de Castelao na galería Antonio Machado en 
Madrid e edítase a investigación El primer Castelao. Biografía y antología rotas de 
José Antonio Durán, en Madrid. 

En Buenos Aires, en 1973, publícanse, en castelán Homenaje a Castelao, uns 
poemas de Víctor Luis Molinari con xilografías de Castro Couso. En España, 
unha orde de 5 de febreiro (B.O.E. do 20 de febreiro) acorda unha amnistía e 
autoriza inscribir ata finais de 1973 no Rexistro Xeral da Propiedade Intelectual 
“aquellas obras que por no haber sido inscritas en los plazos ordinarios hubiesen 
caído en dominio público”. A esa lei vanse acoller as irmás. O 17 de maio celé-
brase a exposición Castelao, na galería Sargadelos, en Barcelona, con texto de 
Blanco Amor. 

En Buenos Aires, o 25 de xullo, publícanse os álbums Galicia mártir e mais 
Atila en Galicia. En xullo, Valentín solicita prórroga para rematar o seu discurso 
de ingreso na Real Academia Galega, Luces na sombra de Añón, que contestaría 
Otero Pedrayo. Logo cambiará o tema e o título, pero velaí están as luces e as 
sombras. 
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O 3 de novembro é o discurso de ingreso na Real Academia A resignación e 
maila rebeldía na novela de Castelao “Os dous de sempre”, de Marino Dónega. Xa 
en novembro represéntase Os vellos..., en castelán, no teatro Capsa polo grupo 
Bululú de Barcelona.

Con dificultade atopáronse as obras, algunhas delas perseguidas, de Castelao, 
para seren inscritas. Pero cando se publicou a Lei de propiedade intelectual na 
Gaceta de Madrid do 12 de xaneiro de 1879 cometeuse un erro de copiado e no 
canto de legatarios puxeron lexítimos. Un erro tipográfico, nunca corrixido den-
de aquela, que deixaba en 1974 inxustamente as irmás sen os dereitos que por lei 
lles correspondían. Cumpría corrixilo, cousa que tentou o avogado Javier Baltar 
Tojo. 

O 9 de marzo Paz-Andrade escríbelle de novo a Prada, en Buenos Aires, falan-
do outra volta do corpo de Castelao, á que lle responde o 11 de xullo: 

O contido da mesma andaba decote a bulir no meu esprito e no meu corazón. 
Non podía ser d-outra maneira, en se tratando das sagras cinzas de –por vosté 
ben chamado– noso apóstolo. (...)

(…) o tempo que me levou a arranxar un encontro con Pepe Núñez Búa e Lois 
Seoane pra tratarmos xuntos o tema. Dende logo, eu non quería contestarlle 
pola miña soia conta.

Pois ben, tan soio onte puden xuntarme con ises dous amigos e irmáns arredor 
dunha mesa de restaurant. (...)

En conversas que por teléfono tiven con eles, espresábanse en desacordo co 
plantexo de vosté. D-aí a que insistin en xuntarnos, pra considerar o caso de-
tidamente e precurar unha coincidenca de paresceres.

Dispois de moito sopesar as comenencias politico-patrioticas, iles dous expre-
sanse alcontra do proxeito que vosté espon na sua devandita carta, i en troques 
se decidiron pol-o seguinte: que sexan as irmás de Daniel as que recramen o 
seus restos e que se leven a repousar o no ciminterio de Rianxo; e somentes 
cando se produza a alborada que tudos arelamos, se faga o mauselo e o traslado 
cas máisima honras de tudo orde. Sosteñen iles que, namentras, se daría cos-
tante peregrinaxe de xentes de tuda Galicia, especialmente das novas xeraciós, 
que iria erguendo seu nome e seu siñificado patriótico. 

Publícase este ano Nós, en Madrid, e Escudos de Rianxo, en Vigo (Castrelos). 
Publícanse traducidas Cuatro obras, en Madrid, e Los viejos no deben enamorarse. 
Tamén saen Prosas recuperadas en Lugo (Celta) e As “Lerias do Adro” de Castelao 
de Julio Francisco Ogando Vázquez, na Coruña. Achega novos datos J.A. Durán 
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no libro Crónicas, 1, Madrid: Akal editor. As múltiples obrigas de Valentín léva-
no de novo a Venezuela e a Brasil en agosto. O 15 de outubro falece, en Rianxo, 
Josefina Rodríguez Castelao. Mentres, ese ano tráenos a impresión d’As cruces de 
pedra na Bretaña en Vigo, pola editorial Castrelos, que xa editara dous libriños 
con textos de Castelao. 

Regala Paz-Andrade en novembro nove debuxos ó Museo de Pontevedra e, 
en novembro de 1974, participan cento quince artistas galegos na “Mostra-Ho-
maxe ó Castelao”, no Ateneo de Ourense, e pinta Castelao... Sempre na Galiza 
Xosé Conde Corbal. Pero Sempre en Galiza e os debuxos de guerra non se podían 
publicar a pesar das tentativas de Ramón Akal. 

A Academia Galega, o 5 de setembro, pídelle unha colaboración a Paz-An-
drade antes do 15 de novembro para o Boletín, que lle dedicarán a Castelao en 
1975. Neste ano de 1974 ingresarán algunhas das representacións escénicas da 
Sociedade Coral Polifónica no Museo de Pontevedra, que segue a conseguir máis 
documentos sobre Castelao e a mercar outros.

Logo de vinte e cinco anos do seu pasamento, 1975 será unha anada produti-
va. En xaneiro, a placa que chegara en 1951 e que se amosaba só dentro da casa 
dende decembro de 1971, ten autorización para ser colocada no exterior da casa 
logo de vinte anos da súa chegada. Pero o gobernador civil da Coruña, o coman-
dante Vaquer Salort, non autoriza que ese acto de inauguración sexa público. 

En Ourense faise unha tirada de vinte mil exemplares do libro Páxinas escolli-
das. Vemos tamén a mostra Presencia de Cuba en la obra de Castelao, na Habana, 
e a exposición do álbum Nós na Galería Sargadelos de Barcelona. Publícase a 
segunda edición d’O Estatuto de Galiza. Antecedentes e comentarios, en Buenos 
Aires, que aquí aínda seguía prohibido. Na capital de Arxentina, edicións Nós vai 
encargar unha película da vida de Castelao.

Comezan neste mes as conferencias con Fernando Mon, Ramón Piñeiro e 
mais Sebastián Martínez-Risco dentro do Ciclo Castelao no Club de dirixentes de 
empresa da Cámara de Comercio na Coruña. A revista Grial dedícalle un núme-
ro monográfico. Tamén se ocupa del en febreiro Cuadernos para el diálogo na súa 
colección Los Suplementos e logo Triunfo, ambas de Madrid. 

Valentín publica os artigos “Castelao e Nós” no Boletín da Real Academia Ga-
llega, en xaneiro; “O álbum Nós” en Alborada, Barcelona, en abril; “Galiza, Pintos 
e Castelao” en Galicia, Buenos Aires, en maio-xuño e “Pintos e Castelao, ho-
mes do ano” en Castelao, hoxe e sempre. Homaxe no vintecinco cabodano, en Vigo. 
Amais sae a terceira edición de Pranto matricial, en Sada. Nesta ditadura, o alcal-
de de Santiago, Antonio Castro García, en maio ousa descualificar a Castelao. Os 
intelectuais, cento corenta, reaccionaron cun escrito e a esta campaña súmanse 
outros dende Madrid cunha carta a Otero Pedrayo. 
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Recoñecido o erro na publicación da Lei de propiedade intelectual, a edito-
rial Galaxia asina un contrato coa única herdeira, Teresa Rodríguez Castelao, 
en xullo18. En Santiago pódese ver ese mes de xullo a exposición: Castelao e os 
estudos galegos. Buenos Aires acolle dende o 23 de xullo ó 3 de agosto a exposi-
ción de Castelao no Museo Eduardo Sívori. Tamén se exhibe en agosto no Museo 
de Pontevedra a exposición Castelao (colección de debuxos da Caja de Ahorros 
Municipal de Santiago). 

En Rianxo, o 27 de setembro, inaugúrase o busto de Castelao de José Escudero 
por iniciativa do Patronato da Cultura Galega de Montevideo. 

Amais das obras literarias del que se publican e volven publicar, en Galicia 
xorde outra nova homenaxe poética cos 11 poemas a Castelao de Avelino Díaz, en 
Buenos Aires. Publícase a obra completa (con prólogo de Eduardo Blanco Amor) 
en Madrid, por Akal, e Lembrando a Castelao... de Ramón Piñeiro, en Santiago. 
Nesta grande anada de 1975 saen As cruces de pedra na Galiza en Madrid (Akal), 
e o estudo Castelao en El Sol, de José Antonio Durán, en Madrid.

O Museo de Pontevedra inaugura a exposición Castelao, pintor. En fin, íase 
facendo aínda máis visible certo Castelao logo desta gomariza de 1975, pero non 
había unha biografía. 

Despois da morte do ditador Franco sae, en Buenos Aires, en febreiro de 1976, 
Egeria, o primeiro número da serie “Personaxes galegos”. Nese exemplar publícase 
a ampla relación, elaborada por Seoane, dos persoeiros que ían contar con cadan-
súa biografía. Castelao estaba nesa lista, pero non saíu ningunha monografía máis 
desa colección programada de Edicións Galicia. Na arte, en marzo, faise a exposi-
ción Castelao: Os homes. As mulleres no Museo de Pontevedra. Por desgraza, o 10 
de abril morre Otero Pedrayo, boa testemuña. 

Na escrita publícase Castelao: prosa do exilio de Ricardo Palmás, en Montevi-
deo. Nos estudos sae Castelao, ou Galicia ao axexo nos Ensaios II de García-Sabell 
en Vigo. Publícase por primeira vez en España Sempre en Galiza de Alfonso Ro-
dríguez Castelao, en Madrid, pero é unha versión censurada.

Neses días, a editorial Galaxia publica Manuel Murguía de Vicente Risco o 
número un dunha nova colección “Conciencia de Galicia”19. Unha colección de 
biografías nas que anuncian ós vindeiros persoeiros e os seus biógrafos: Rosalía por 
Domingo García-Sabell, Castelao por Ramón Piñeiro... Algúns novos nacionalis-
tas criticábanlle á editorial Galaxia a falta de proxección do Castelao político ou 

18  Casares, Carlos (2000): “Galaxia e os dereitos de Castelao”, La Voz de Galicia, 28/II/2000, 91.
19  Seixas Seoane, Miguel Anxo (2012): “Inzo e maínzo”, en Paz-Andrade, Valentín, Castelao na luz 

e na sombra. Vigo: Editorial Galaxia, 9-20. Neste prólogo á terceira edición da obra de Paz-Andrade 
achegámonos á orixe da biografía en Galicia.
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que este non era divulgado abondo20. Dende o seu falecemento e logo da xuntan-
za en Santiago en 1958 entre os galeguistas das dúas beiras do Atlántico persistía 
ese desencontro21.

Na Bienal de Venecia, enviadas por Díaz Pardo, expoñen, dúas tintas de Cas-
telao de 1937 e de 1939, o álbum Galicia mártir, unha reedición de Atila en Gali-
cia e os carteis do Estatuto de Autonomía. O Museo de Pontevedra, no outono, 
celebra a exposición Castelao: álbum de Bretaña. O Castelao artista íase facendo 
máis visible ó se publicaren por fin os álbums de guerra: Galicia mártir, Atila en 
Galicia e Milicianos, en Madrid. Pero a edición Galicia mártir será logo secuestra-
da. Aquí publícase 175 Dibuxos, da Caixa de Aforros de Santiago, cunha tiraxe 
de doce mil exemplares. 

No labor político publícase Estatuto de Autonomía para Galicia, en Madrid. 
Para festexalo este ano sae Homenaxe a Castelao da Universidade de Santiago. Na 
súa colaboración Ramón Baltar Domínguez advirte de que: 

El interés de que se emprenda de modo inmediato la tarea de reconstruir y 
completar la biografía de Castelao se funda en que a medida que pasan los años 
es de temer que resulte más difícil la recopilación de datos y sobre todo, que 
se vayan extinguiendo los recuerdos personales de aquellos que han tenido la 
fortuna de mantener una relación directa con él. 

Outro recoñecemento é a edicion do libriño Homenaxe multinacional a Caste-
lao... en Madrid, e das conferencias do Ciclo Castelao feito en 1975, agora nun 
libro, na Coruña. Valentín está na transición política a participar en decembro na 
comisión Negociadora da Oposición Democrática, A Comisión dos Dez, repre-
sentando a Galicia como independente. 

En abril de 1977 o goberno concédenos unha Xunta de Galicia provisoria 
e Paz-Andrade nas primeiras eleccións do 15 de xuño sae electo senador por 
Pontevedra, un éxito persoal, simbólico, que non foi festexado nin por todo o 
nacionalismo nin por todo o galeguismo22.

Sae unha nova achega case inédita: o Diario 1921 editada en Vigo por Galaxia 
e o Museo de Pontevedra. Publícase en Madrid, logo de trinta e tres anos da súa 
saída en Buenos Aires, Sempre en Galiza sen censuras. Tamén se fai en Buenos 

20  Alonso Fernández, Bieito (2000): “O exilio de Castelao e a súa proxección no interior”, en Constenla 
Bergueiro, Gonzalo e Paulo Porta Martínez (ed.): Castelao con pensamento en Galiza: actas do congreso: 
Pazo da Cultura de Pontevedra, 19, 20 e 21 de outubro de 2000. Pontevedra : Concello de Pontevedra : 
Asociación Socio-Pedagóxica Galega. 

21  “Castelao”, Grial, 111, 369-376.
22  Villares, Ramón (2005): “A xénese dunha anomalía”, Grial, 166, 15-27.
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Aires o 31 de xullo a inauguración do monumento a Castelao de José Fioravanti 
na praza de Castelao. 

Na plástica contamos coas 12 Estampas publicadas agora e no ensaio coas 
Conferencias encol de Castelao de Sebastián Martínez-Risco editadas en Buenos 
Aires. Na imaxe faise popular o retrato en madeira de Castelao do carpinteiro 
César Ouro en Santiago. Outra icona máis. Na música edítase a gravación sono-
ra en disco Nin rosmar un laído de Suso Vaamonde, e o disco da Banda sinfónica 
gallega del Centro lucense de Buenos Aires que contén a peza “A Castelao”, de 
José Pazos. 

O 4 de decembro é a gran manifestación en Vigo para reivindicar o Estatuto 
de Autonomía: unha marea humana sobre a que se ergue Valentín Paz-Andrade.

Dende La Plata escríbelle outra vez Núñez Búa a Paz-Andrade o 20 de xaneiro 
de 1978:

Eiquí, remado pol-o Pradiña, a prol dunha ideación (a calisquera cousa lle cha-
man café con leite nas casas de hóspedes) do Instituto Argentino de Cultura 
Gallega, queren que Teresa, a hirmá de Castelao, recrame os restos de iste, axi-
ña, coido que ise recramo debíao facer a Galiza autónoma. Sen pensalo moito, 
considero que ti debías de escribirlle a Prada suxeríndolle a comenenza de que 
supediten toda xestion á imprantación provisional da Autonomía. 

Contéstalle Valentín o 2 de febreiro:

Xa sabes que eu veño teimando pol-a devolución á Terra dos restos de Cas-
telao ai moito tempo. Como non sei si a Xunta de Galiza quedará reducida a 
un amaño entre UCD e os socialistas, risco que se está a correr, fico na dúbida 
de cal sexa o momento mais oportuno pra un acto de tanta transcendencia 
espiritual. 

 
Dende Montevideo, en maio, recibe carta de Manuel Meilán escrita o 24, con 

copia da que enviou a Ramón Piñeiro, na que manifestan a súa preocupación 
entre os exiliados pola resolución de repatriar os restos de Castelao. Queren que 
quede en suspenso esa resolución da provisoria Xunta de Galicia. Valentín con-
téstalle a Meilán o 1 de xuño:

Sería confortador pra Galicia n-esta hora, unha manifestación oficial do Cen-
tro, ou da colonia galega en xeral, anunciando que os restos de Castelao non 
virán a Galicia ate a hora en que o pobo elixa libremente os órgaos do seu 
goberno autónomo. Coido que estou interpretando o xesto que se pudera telo 
n-esta hora nos daría como contraseña o Mestre inesquecido.
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Ese mesmo día escríbelle a Rogelio Rodríguez de Bretaña e ós do Partido Ga-
leguista en México: 

Cóidome na obriga de vos decir algo ao respeitive do retorno dos restos de 
Castelao. É necesario que a emigración galega diga non, mentres a Xunta de 
Galiza non sexa elexida pol-o pobo, e non froito do sucursalismo que encasi-
llou en Madrid moitas das representacións de que hoxe se usa e abusa.

 

O 7 de xuño dende México contéstalle Roxelio Rodríguez de Bretaña nun 
folio rotulado “Partido Galeguista, seición mexicana na emigración do Partido 
Galeguista”. Amais de falar da restauración do Partido Galeguista engaden que, 
se a Xunta de Galicia aprobou iso, pode que cheguen tarde. Na declaración do 
Partido Galeguista xa trataron do asunto Castelao, dille. 

No cine temos en Galicia a curtametraxe O pai de Migueliño de Miguel Castelo 
e, en Buenos Aires, a película Castelao de Jorge Prelorán, con guión de Antonio 
Pérez Prado. Banco del Noroeste, na Coruña, comeza a publicar unha nova serie, 
Hombres que hicieron Galicia, co libro Antolín Faraldo: un precursor de F. Fernán-
dez del Riego; logo virán outros ata 1982 nos que non estará Castelao. Fóisenos 
este ano Lorenzo Varela.

En xaneiro de 1979 Ramón Baltar Domínguez danos o libro Castelao ante la 
medicina, la enfermedad y la muerte, en Santiago, e logo cesa Paz-Andrade como 
senador e non vai volver ser reelixido nas novas eleccións xerais. Celso Emilio 
Ferreiro vai tentar neste ano coordinar un libro colectivo sobre Castelao que lle 
encargaron, pero a morte del o 31 de agosto interromperá esa encomenda23. 

Morre Luís Seoane o 5 de abril na Coruña. Publícase o libro Castelao i Ca-
talunya de Xosé Lois García Fernández, en Lugo, e na plástica sae a edición de 
Doce estampas que edita o Museo de Pontevedra e Galaxia. Finalmente, o 1 de 
decembro morre Eduardo Blanco Amor (que si fixera o Castelao escritor, pero 
permanecía inédito) e sae a segunda edición corrixida e aumentada de El primer 
Castelao... de Durán, en Madrid.

Moitos documentos de Castelao estragáranse durante a guerra e na diáspora, 
outros estaban ilocalizables e os que se conservaban en mans privadas podían 
desaparecer ó faleceren os seus custodios. Agora Valentín ía para os oitenta e 
dous anos, e con todo o que vira e sentira tiña lembranzas abondas para tentar 
narrar esa biografía pendente. Nalgún momento destes anos debeu de pensar 

23  Borobó (2000): “A derradeira encomenda de Celso Emilio”, en Borobó, Daniel, o noso: papeis de Borobó. 
Sada: Ediciós do Castro, 17. 



91© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 71-96

Castelao á luz de Paz-Andrade (1950-1982)

en facelo. Era un labor ben complicado facer a biografía dun mito, dun símbolo. 
Con todo o que sabía e tiña precisaba recadar máis datos ciscados por onde pasou 
Castelao e recoller as novas dos vellos que aínda estaban vivos. A memoria tiña 
que facer xustiza.

Daquela, dende Vigo comeza a escribirlles ás persoas e ás institucións en di-
ferentes partes do mundo na procura de datos e de documentos. Cos de aquí 
sempre podía falar en persoa ou por teléfono. Un dos primeiros destinatarios 
debeu de ser Fernández-Osorio Tafall en México. Contéstalle este o 26 de fe-
breiro de 1980 que está a tomar apuntamentos para o seu libro sobre Castelao 
(que non fará). Outro, Luis Suárez Delgado, dende Barcelona, en marzo, envía 
apuntamentos ós que seguirán outros. Nunha misiva dille que as cartas que lle 
enviara Castelao foron destruídas. Nese mes, Galaxia, publica Curros Enríquez de 
Carlos Casares; trátase do segundo volume da colección “Conciencia de Galicia” 
e seguen anunciando o libro Castelao por Ramón Piñeiro, que coma moitos desa 
serie, nunca se escribirán. A este escríbelle o 31 de marzo:

Ando, como sabes, as voltas coa biografía de Castelao. Primeiramente o plan 
era unha ampliación do ensaio xa publicado en varias localidades Castelao, 
con Pontevedra ao fondo. Metido en fariña estou a ver que, se aínda teño forzas, 
terei que facer unha biografía, e non un anaco de biografía. Penso que podería 
titularse Castelao na luz e na sombra, mais se atopara algo mellor mudaría de 
pensamento. 

 
A seguir pídelle que lle envíe datos e datas concretas para tecer a biografía. 

Ese mesmo día escríbelle outra a Fernández de la Vega, en Lugo:

Querido Celestino

Como diría Castelao, por imprudencia temeraria, teño no tear unha biografía 
do noso inesquecente apóstolo. Cain n-esta tentación ao revisar un traballo 
antigo, xa moitas veces publicado, fora e dentro de Galiza, que era “Castelao, 
con Pontevedra ao fondo”. Púxemne a revisalo e amplial-o un pouco, sin outra 
intención. O demais sahiu levado polo magnetismo da figura. Xa teño feito 
cecais mais da mitade.

Contéstalle Valentín o 8 de abril. Logo, igual que a Ramón Piñeiro, pídelle 
información detallada referente a Castelao en Lugo. Liñas máis abaixo di: “Penso 
que é necesario deixar en texto unha imaxe humanamente verdadeira, do que foi 
o noso inesquecente mestre”. 

En fin, co que conservara e recadara e co que ía chegando en abril de 1980 co-
meza a redactar o libro Castelao na luz e na sombra. Continúan as achegas pedidas 
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a outras persoas e institucións: o 10 de abril recibe documentación da Estrada de 
Mario Blanco. 

Tamén en maio lle remesa datos Delgado Gurriarán, dende México, e dille 
que Luís Soto está co proxecto dun libro sobre Castelao. A xente ía respondendo: 
o 10 de xuño recibe datos de Piñeiro; o 13 de xuño, dende Buenos Aires, contés-
talle Rodolfo Prada, de oitenta e oito anos, á súa do 5 de maio:

Aledoume vivamente a notiza de que vosté se puxo a escribir un libro tiduado 
Castelao na luz e na sombra, no que tenta facer unha biografía completa do 
noso Guieiro. Teño pra min que ninguén coma vosté máis dotado pra elo. Sín-
tome falagado que pensase en min pra lle fornecer datos da estadía Castelao en 
Buenos Aires (...) Teño moito material que lle podo enviar: orixinais inéditos 
de puño e letra de Castelao, algun libro, folletos, fotografias, etc., que non sería 
do caso confiar o correo. Si vosté souper de algunha persoa da sua prena fianza 
que viaxe de eiquí pra Vigo, fágamo saber e lle entregaria un embrullo ou caixa 
con ise material ben acondicionado. Tamén podería ser portador de elo, o co-
mún esgrevio amigo Ramón Piñeiro a quen teremos de invitado de Honor do 
Centro Gallego nas Xornadas Patrióticas Galegas.

 
A maior abastanza, notifícalle que o vello Antón Alonso Ríos, outro bo infor-

mante, anda mal de saúde.
O 25 de xuño escríbelle a Florencio Delgado Gurriarán:

Teño xa feito o derradeiro capítulo, a morte en Bos Aires, mais ainda me queda 
que preencher algúns outros dos que somentes teño feito esquemas. Ben ou 
mal agardo rematar a laboura no mes que ven ou no outro. Teño moito ma-
terial gráfico inédito ou pouco menos, mais pouco do seu paso por México e 
Nueva York. 

 
Vai recibindo vía correo as respostas ós inquéritos. O 26 de xuño chega a de 

Dieste.
Prada aproveita a viaxe a Buenos Aires de Ramón Piñeiro e a da viúva de Váz-

quez Richard para que carrexen de volta as cartas de Castelao para a Biblioteca 
Penzol. Na carta do 3 de agosto dille que contacte con Luis Soto e faille saber que 
Alonso Ríos, con noventa e cinco anos, está moi enfermo. Prada escríbelle o 8, 
esta vez a A. Sixto Seco, e envíalle un manuscrito coa conferencia en galego titu-
lada “Saudade” de Castelao, pero o médico Agustín non divulgou, non sabemos 
por que, este inédito. 

O 17 de outubro envíalle Xoán Naya documentos da exposición de Nós en 
marzo de 1920 na Coruña.
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En Alemaña publícase a investigación de Kay-Michael Schreiner: Alfonso Ro-
dríguez Castelao. Eine Untersuchung des erzählerischen Werkes unter dem Aspekt von 
Literatur und Politik. Manuel Meilán puido achegarlle a Paz-Andrade datos na 
súa estada en Galicia antes de volver a Montevideo, como recibiu outros de Pilar 
Vázquez Cuesta. 

O 30 de outubro contéstalle Abraira dende Buenos Aires:

Recibín a sua tarxeta fai xa unhos días na que me da conta do seu propósito de 
escribir un libro sobor da vida e obra de Castelao. A idea paréceme de perlas; 
xa tiña noticias (...) Eu teño algo pero Prada ten muito mais, sobro de todo 
na cousa persoal, como ser: orixinales, o libro Sempre en Galiza, da obra Os 
vellos non deben de namorarse, cartas personales, etc., etc. O que eu conservo 
son tamen cartas dende París, e tamén os informes mandados ao interior e os 
recibidos, mui sustancioso que lle daran a Vde. idea das fondas discrepancias 
que tivo con iles, que culminaron n-unha ruptura total. 

Informaraselle de todo (...) temos mentes de darlle todos os detalles pra que 
falga una cousa boa, e temos a seguridade de que a fará.

 
O 3 de novembro de 1980 morre Rodolfo Prada en Buenos Aires, e aínda non 

lle enviara toda a documentación que lle anunciara. Entre os seus papeis está o 
orixinal de Sempre en Galiza e unha nota: “para ser destinado al museo o biblio-
teca que en Galicia se le dedique a la memoria de Castelao”. 

O fillo pide consello ós galeguistas onde depositalo mentres non se crea esa 
institución. Nese senso informa Abraira a Valentín o 27 de decembro das dúbidas 
de onde depositar ese legado. Pola súa banda, el aínda non revisou o arquivo de 
Puente. A morte chégalle a Núñez Búa o 30 de decembro de 1980 en Buenos 
Aires, na véspera dos seus oitenta e tres anos.

No novo ano de 1981 Valentín publica o artigo “Irujo y Castelao” en La voz de 
Galicia do 6 de xaneiro e logo “A fonte autobiográfica na narrativa de Castelao”, 
en Grial, que sae no número de xaneiro-marzo. 

Escribiralle o 3 de xaneiro a Manuel Meilán, en Montevideo, pero quen lle 
contesta é Antón Crestar, o 28 xaneiro, e dille que andan a procurar datos nas 
actas de Casa de Galicia e información gráfica. Na outra banda do río da Prata, 
Xosé Abraira, está a recadar datos e contéstalle o 30 de xaneiro:

Estou a traballar na pescuda de datos da vida de Castelao entre nos. Nunca 
fixen cousa na miña xa longa militancia que tanto me agrade; porque sei que 
Vde. fará unha cousa mui boa. Cantos escribiron sobre o noso guieiro fixérono 
sempre con certo regateo da súa condicion politica. (...)
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Estiven na casa de Dn Manuel: a filla puxo a miña disposicion o arquivo do 
pai.

(...) 

Referente as cousas de Prada, o que resolve é o Alberto; pero sería comente 
que, pra non retrasar a saida do seu libro abreviaramos do seguinte xeito: sacar 
fotocopias de todo canto se xuzgue necesario. (...) Pra iso sería útil que Vde. 
llo indicase a Alberto e que il lle dese orden ao parente inxeñeiro Grovello. 
Ganariamos así un tempo precioso.

 
Recibe en febreiro as respostas de Fidalgo Pereira en Madrid, e de Perfecto 

Pino en Salamanca. Tamén, dende Miami, escríbelle Xerardo Álvarez Gallego:

Dictei, pois, afiebrado, ises párrafos, “vividos” como dis xa que non puden 
pubricar, documentado e ilustrado o libriño que lle prometín a “Galaxia” sobre 
Castelao ao sol, historia do seu tránsito por Cuba. Confio en que, con todo, 
entenderás o que quixen decir, vaga memoria dos papés que me roubaron, coa 
biblioteca, os cadros, os trastos e a casa que os contiña.

 
En marzo envíanlle as cartas que lle escribiu Castelao a Rodolfo Prada. Vai 

precisando cada vez máis a biografía con esta información e en marzo escríbelle a 
Naya pedindo datos dos cadros da Academia. Dende Buenos Aires o 4 de maio, e 
logo en outubro, recibe apuntamentos do escritor e avogado arxentino Norberto 
Frontini. Despois en maio, virán novas respostas de Rafael Dieste e a contes-
tación de Neira Vilas dende A Habana. O 11 dese mes ponlle carta a Santiago 
Álvarez para saber da viaxe e da estadía de Castelao na URSS24.

Por fin, chegáronlle os documentos de Prada, escolleitos por Abraira e mais 
Grovello, a través de Rodolfo Lama, pero este non trouxo todo pois non se arris-
cou a carrexar aqueles debuxos que considerou comprometedores. O 25 de maio 
Xosé Abraira dille en carta que está a piques de saír para Galicia e que lle levará 
máis papeis. 

O 3 de xuño de 1981 é o ingreso da doazón da obra gráfica de Castelao do 
fondo de Prada ó Museo de Pontevedra. Na súa biografía hai xeiras por aclarar e, 
en xullo, contéstalle Santiago Álvarez con datos e notificándolle as xestións que 
fará na URSS. Escríbelle a Francisco Arias Pelerano, o xenro de Núñez Búa, o 4 
de xullo:

24  Fondo Fundación 10 de marzo, Santiago de Compostela.
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Te supongo enterado de que estoy escribiendo un libro Castelao na luz e na som-
bra. Aspira a ser su biografía completa. Dispongo de mucha documentación, 
pero en las cartas que conservaba Rodolfo Prada, con frecuencia se refiere a 
cartas dirigidas a Pepe Núñez, desde Valencia, Barcelona, Francia, etc.
Me interesaría conocer, aunque solo sea en fotocopias, esas cartas. Supongo 
que el destinatario las habra conservado.

 
Por fin, o 20 de xullo chega Xosé Abraira con documentos e debuxos pen-

dentes a Santiago, a quen houbo que convencer para que os entregase ó Museo 
de Pontevedra. Logo, en agosto, o bulideiro Pérez Prado dende Buenos Aires 
envíalle máis cousas e, dende Montevideo, Crestar. Nese mes o exiliado Leandro 
Pita Romero di que nada pode achegar. Agora está a escribir Luís Soto Fernández 
o seu libro Castelao, a UPG e outras memorias, na que afirma “Ainda non se fixo, 
cando escribimos estas páxinas, en agosto de 1981, unha biografía de Castelao 
completa, lóxica, científica”25.

Non só recibe senón que, ante as dúbidas na redacción, escríbelle a outros 
como o 20 de setembro a Bevia Pastor, na procura de datos en Valencia. Recibe 
outras achegas en outubro, esta vez de Iglesias Tacholas. 

O 20 de outubro celébranse as primeiras eleccións ó Parlamento Galego e 
nese mes ponlle o ramo ó voluminoso e documentado libro que vai editar en 
Ediciós do Castro. Será o número dous da colección Documentos para a historia 
contemporánea de Galicia. O 15 de outubro falece Rafael Dieste.

Logo virán outras achegas en decembro de Rafael Landín Carrasco. En Lugo, 
no campus universitario, o grupo de teatro O Taravelo representa Cousas.

Xa en 1982, en febreiro, chéganlle novas a Valentín fornecidas por Luciano 
del Río. Así mesmo comezan as correccións de probas e os engadidos de novos 
documentos gráficos ó libro de Díaz Pardo, o editor.

O 9 de febreiro, Abraira responde á carta de Valentín onde falaba de novo 
da repatriación dos restos de Castelao. Sobre este tema cruzaranse varias cartas 
este ano. En marzo, Manuel Beiras achega imaxes a ese proxecto biográfico. Con 
todo, aínda publicará “Os trinta días de Castelao na URSS” en Grial, en xanei-
ro-marzo e logo “Castelao forxador da lingua” en Galicia, Buenos Aires, en xuño. 
Amais das reedicións de obras de Castelao, temos Castelao. Escolma de Clodio 
González, en Sada, e remátase a Obra completa de Castelao, en Madrid.

En abril recibe as segundas probas de parte do libro ó que lle fará correccións 
e engadidos e que, dado o seu volume, non estará para o 17 de maio, como pre-
tendía. 

25  Soto, Luís (1983): Castelao, a UPG e outras memorias. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 64 e 97.
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Logo das correccións, en xullo, publícase Castelao na luz e na sombra. A úni-
ca biografía completa lograda nestes trinta de dous anos dende o pasamento de 
Castelao. Foi celebrada esta obra de Valentín por todos. Así e todo, aínda fará 
despois de 1982 outras achegas e outras homenaxes á obra de Castelao. Haberá 
unha segunda edición revisada e ampliada en xaneiro de 1986, no centenario do 
seu nacemento, pero todo iso acontece fóra das datas acoutadas neste relatorio.
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Resumo: O autor percorre a biografía de Valentín Paz-Andrade como un exemplo 
do compromiso político dunha xeneración de demócratas e nacionalistas galegos 
que, a pesar das dificultades, souberon orientar a súa actividade intelectual e 
pública para transmitir un legado asediado pola ditadura.

Abstract: The author traces the biography of Valentin Paz-Andrade as an 
example of political commitment of a generation of Democrats and Galician 
nationalists which, despite the difficulties have been able to guide his intellectual 
activity and public to pass on a legacy harassed by the dictatorship.
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Diante de varias decenas de miles de persoas, o 4 de decembro de 1977, Valentín 
Paz-Andrade interviña en Vigo na máis grande manifestación producida no país 
despois da morte do ditador. Fiel á súa traxectoria democrática e nacionalista, 
Valentín lembraba e orientaba:

Irmáns galegos, mulleres e homes da miña terra, estamos nesta tarde de 
outono chovediza fronte a Europa. Dende hoxe en diante terán que cambiar 
o concepto que teñen por aí fóra, porque temos un pobo capaz de pór o pé 
na rúa para defender a súa bandeira e berrar forte polos seus dereitos. (...) 
Estamos cumprindo o testamento dos grandes loitadores, de Rosalía de Castro, 
de Castelao, de Villar Ponte, de Alexandre Bóveda, mártir, de Cabanillas, de 
Otero Pedrayo (…).

 
Valentín tiña nesa altura setenta e nove anos cumpridos. Na idade de retirada 

de tantos, el viña de protagonizar varios episodios políticos de transcendencia. 
Formara parte, en representación de Galicia, da Comisión dos Dez que negociou 
con Adolfo Suárez algúns dos termos nos que se había de producir a transición 
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política. Foi electo senador nos primeiros comicios democráticos do 15 de xuño 
dese mesmo ano e lonxe de levantar o pé do acelerador aínda había producir 
na década final da súa vida algúns dos seus mellores froitos, como a biografía de 
Castelao, que se sumaba a unha poderosa obra na que tocou o ensaio, a poesía e 
unha amazónica tarefa xornalística. 

En Valentín Paz-Andrade e no seu percorrido vital, concéntranse moitos dos 
elementos da historia contemporánea de Galicia vividos en primeira persoa. 
Fagamos un rápido plano-secuencia desa traxectoria política.

Paz-Andrade tiña na familia o coñecemento achegado ás novas ideas sobre 
Galicia que se abrían paso a primeiros de século. Pola relación cos seus tíos, entre 
eles o poeta Xoán Bautista Andrade, enlaza moi novo coas ideas nas que levedaba 
o galeguismo e entra en contacto con Castelao cando este reside en Pontevedra. 
Foi moi activo na universidade e tamén se vencellou a múltiples actividades sociais 
(por exemplo participando na directiva do Pontevedra Athletic Club, matriz xunto 
co Sporting, do futuro Pontevedra C.F. En 1918 actúa como secretario sendo 
vicepresidente Xerardo Álvarez Limeses, futuro sogro de Alexandre Bóveda. Ou 
no Ateneo Escolar Compostelano e na creación da tuna Nova Galicia en xaneiro 
de 1918).

Na II Asemblea Nacionalista de 1919, celebrada en Santiago, a súa intervención 
queda rexistrada tamén na proposta de reformas para galeguizar con novas materias 
a Universidade, e un Valentín futuro director do Galicia suxire crear unha escola 
de xornalistas galegos.

Todos eses movementos que orbitan arredor do galeguismo das Irmandades da 
Fala e no seu caso tamén no que supuña o agrarismo, o grande movemento social 
que estremeceu Galicia nese tempo, maduran despois da súa experiencia como 
xornalista de referencia e avogado, e ten un momento brillante no fundacional 
discurso do Teatro García Barbón, cando a República se albisca no horizonte. 

Valentín preside o Grupo Autonomista Galego que organiza un grande mitin 
para celebrar o 25 de xullo de 1930, no histórico teatro vigués. Baixo a presidencia 
de Ramón Cabanillas, interveñen Otero Pedrayo, Castelao e Paz-Andrade. Coa sala 
ateigada, como reflicten as fotografías, as intervencións chegan a hoxe recollidas 
integramente na revista Nós, que dirixía Vicente Risco. 

O discurso de Paz-Andrade é o que ten máis forza política dos tres pronunciados 
e esboza as ideas que haberían de tomar corpo máis adiante na confluencia de 
todos os grupos no Partido Galeguista. Dicía Valentín: “nós vimos a construír 
unha nova Galiza, que sexa como o espello da súa propia esencia étnica. 
Queremos unha Galiza autónoma, señora de si mesma, que sexa oficialmente o 
que ela é naturalmente. Levando os principios democráticos á súa máis radical 
manifestación, arelamos que o pobo galego entenda directamente nos seus 
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problemas, sen intromisión de quen é alleo a eles, os resolve sen coñecelos, 
sen sentilos, sen vivilos, como puidera resolver os problemas do Congo (...) 
Endexamais volva a ser Galiza territorio colonizado polas taifas electorais das 
vellas oligocracias. Fagamos do berro Terra e Liberdade o noso lema redentor. 
[Nós, 80, VIII/1930].

 
A historia posterior é ben coñecida. Nas primeiras constituíntes despois do 14 

de abril a Paz-Andrade bírlanlle a acta de deputado e non pode acompañar nas 
Cortes a Castelao, Antón Villar Ponte, Suárez-Picallo e Otero Pedrayo. O 5 e 6 de 
decembro de 1931, en Pontevedra, celébrase a asemblea que unificaría a todos os 
colectivos galeguistas e tamén o Grupo Autonomista Galego. O logro do Estatuto 
da Autonomía convértese no grande obxectivo político do nacionalismo galego 
e Paz-Andrade asina con Lois Tobío, Ricardo Carvalho Calero, Vicente Risco e 
Alexandre Bóveda o primeiro anteproxecto de Estatuto, que arrincaba no seu 
primeiro artigo cos máximos das arelas galeguistas: “A Galiza é un Estado libre 
dentro da República Federal Española”.

Volve ser candidato en 1933 e 1936, pero non sae elixido. Castelao amósalle 
unha confianza total durante o desterro en Badaxoz, pensando que Valentín debía 
coller o leme da Secretaría Política do PG. E despois de encabezar desde as páxinas 
de El Pueblo Gallego o labor de difusión e propaganda do Estatuto de Autonomía 
irrompe a fouce de Marte, e tronza toda a esperanza galeguista e republicana.

Quebrados violentamente polo golpe de estado de 1936, asasinados algúns 
dos seus cadros fundamentais, como Alexandre Bóveda, exiliados outros moitos, 
co propio Castelao como figura central que chega en 1947 a ministro do goberno 
republicano no exilio, a desaparición do rianxeiro en xaneiro de 1950 deixa paso 
a unha crise que paseniño e inevitablemente se fora abrindo paso no nacionalismo 
galego. A medio camiño entre a discrepancia ideolóxica e a diverxencia táctica, na 
práctica o galeguismo rompe coa súa historia directamente partidaria e os cadros no 
interior de Galiza toman a decisión política de centrar todo o seu esforzo clandestino 
e público no labor de recuperación cultural, que foi exercido brillantemente e con 
notorio éxito coa fundación da Editorial Galaxia de buque insignia.

Daquela en 1950 é cando se decide o futuro imperfecto do Partido Galeguista 
apenas cumprido un convulso ciclo de dúas décadas. Neses días tristes de xaneiro, 
cando nas praias de Rianxo as estrelas caían como bágoas, é Valentín quen 
escribe o único artigo que se publica en Galicia na lembranza de Castelao. Nas 
páxinas do xornal vespertino compostelán La Noche, os sábados saían unhas 
páxinas culturais coordinadas por Francisco Fernández del Riego e Xaime Illa 
que pediron a colaboración a Paz-Andrade para tentar canear a censura e lembrar 
o amigo morto no exilio. En castelán e baixo o título “Castelao, el hombre y el 
artista”, aquel artigo foi para o seu autor “o primeiro de fondo ideolóxico que en 
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Galiza se publicaba desde o 1936”, e supón un retrato da época que a dirección 
de La Noche lle axuntase un pequeno recadro titulado “Ancha es España”, no 
que manifestaba a adhesión do periódico a Franco e rebaixaba o significado do 
líder morto referíndose a el como un dos, “hombres de espíritu franciscano, 
que llevados por su amor apasionado hacia los humildes, confundieron a Dama 
Pobreza con la Pasionaria. Hombres que por querer amar a su matria –a su 
región natal– con un estilo romántico y arrebatado, pudieron dar a entender 
que odiaban a su Patria”.

A revisión desta época e as decisións tomadas baixo a ditadura e co Atlántico 
polo medio, entre a Galiza de dentro e a de fóra nucleada masivamente na 
Arxentina, ten sido realizada en numerosas ocasións polos historiadores. Hoxe 
contamos cunha cartografía bastante clara desas discrepancias, que en vida os seus 
protagonistas foron moi remisos a airear, deixando establecido que a amizade e os 
horrores vividos soldaban cara a fóra as súas diferenzas de criterio. Durante anos 
fomos albiscando indicios en documentos políticos, en cartas, pero en contadas 
ocasións se manifestaba abertamente ese xeito dispar de encarar a táctica do 
nacionalismo. 

Retrospectivamente podemos rescatar a análise de Paz-Andrade sobre o estado 
da cuestión galeguista que nos fixo nunha entrevista realizada cos xornalistas 
Gustavo Luca de Tena e quen subscribe en setembro de 1986 e publicada 
postumamente en A Nosa Terra [317, 22/V/1987] e poñelo en contraste coas 
declaracións que Suso de Toro recolleu de Ramón Piñeiro [Unha conversa con 
Ramón Piñeiro. Vigo: Edicións Xerais, 2009] porque entre ambas as dúas podemos 
contemplar a tensión existente.

Sostiña Valentín, 

constituíron Galaxia prescindindo de min por completo e nun momento no 
que estaba fóra, en Buenos Aires, convidado a dar unhas conferencias no 
Centro Galego. Vin que iso era unha especie de fisura, de cisma que se tramaba 
e non lle atopaba, nin lle atopei nunca, explicación. Pero iso practicárono 
deliberadamente. (...) Para min que temeron que, despois de morto Castelao, 
íame levantar coa xefatura puramente teórica, cousa que é absurda porque nin 
había lugar nin esa foi a miña intención. (...) Fixérono por falta de visión, non por 
maldade. Non sei se por antipatía persoal comigo, aínda que iso sexa aparencia, 
porque seguiron sendo amigos meus e nunca me demostraron o contrario. (...) 
Son debilidades humanas. O peor é que todo isto trouxo a destrución do Partido 
Galeguista, que tivo un papel histórico e que tería evitado moitas cousas. Esa 
cegueira deles foi tremenda. No sei a quen botarlle a culpa dese fenómeno, 
porque desde logo non foi iniciativa nin de Paco del Riego, aínda que a seguiu 
cega e irreflexivamente, nin do Xaime Isla, nin penso que, inicialmente, de 
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Piñeiro. Máis ben penso que de Sabell, que foi unha falta de instinto político 
de Sabell. Desde logo a Sabell foron eles quen o meteron no galeguismo e o 
levaron á Academia Galega. A Sabell servírono cegamente.

 
Pola súa banda Suso de Toro suxeríalle a Piñeiro, nunha entrevista realizada 

poucos meses antes da morte do político de Láncara, que se poderían distinguir 
dúas fontes no galeguismo que farían crise á morte de Castelao. Unha liña ou 
estilo, recoñecíbel en persoas como Castelao, Bóveda e Paz-Andrade, que sería un 
galeguismo en relación coa sociedade, mesmo coa industria, unha actitude práctica 
e outra máis “literaria” que viría da man de Otero e Risco. Piñeiro entendía que 
morto Castelao, desde América, onde se podía editar con liberdade, non admitían 
a mudanza que eles propoñían,

a primeiros dos 50 pensamos en actualizar o pensamento do galeguismo, 
xa mirando a Europa. No federalismo como fórmula, non no nacionalismo 
endogámico. Pero en América, sobre todo Rodolfo Prada, tiña unha sacralización 
absoluta de Castelao. Por exemplo, para nós era conveniente facer unha sinopse 
biográfica e unha antoloxía de textos dos distintos galeguistas. Empezar en 
Faraldo, Brañas, Vilar Ponte, Castelao... para que circulase por aquí e os rapaces 
tivesen unha imaxe de toda a historia do galeguismo. Pero en América negáronse. 
Querían que se utilizase só o Sempre en Galiza. En vista diso, nós pregámonos 
e usamos Sempre en Galiza.

 
Morto Castelao, a continuidade do órgano político por el creado en América, 

o Consello de Galicia, perdía practicamente toda a súa virtualidade e comezaba 
un período de case 25 anos até a morte de Franco e o convulso paso da ditadura 
á democracia. Son anos nos que o intercambio con América ten un gran valor, e 
nos que Valentín é unha presenza continua, ben sexa nas xeiras ao Centro Galego 
de Buenos Aires, como a partir de ser escollido pola FAO para impartir os seus 
cursos de capacitación pesqueira en diferentes países latinoamericanos. 

Esa conexión ten moita relevancia porque se fai mediante Bibiano Fernández 
Osorio-Tafall, que fora alcalde de Pontevedra e presidente da Deputación, 
parlamentario, subsecretario en varios ministerios e en plena guerra Comisario Xeral 
do Exército Republicano. A través daquelas xeiras americanas Paz-Andrade volve 
recompoñer relacións con persoas coas que coincide máis a súa visión proxectiva 
do galeguismo.

Sorpréndeme que as historias do nacionalismo contemporáneo tendan a non 
valorar con máis fondura ou simplemente omitir a presenza de figuras como Paz-
Andrade do seu acontecer. Ten lóxica falar dunha única dialéctica entre os polos 
definidos como culturalismo e a nova andaina política inaugurada en 1964 pola 
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UPG (Unión do Pobo Galego) e o PSG (Partido Socialista Galego) coas súas 
diferentes metamorfoses. Pero coido que é sintomático que a un vector de toda 
a oposición antifranquista con pegada nacionalista que podíamos personalizar en 
Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo e, no que hoxe nos ocupa, Valentín Paz-Andrade, 
prestóuselle menos atención ou interese do que se debera. Quizais porque como 
digo era unha continuación do Partido Galeguista por outros medios ou unha 
escisión nunca declarada. 

Despois do big-bang que supuxeron as folgas obreiras de 1972 en Vigo e Ferrol, 
os anos previos á previsíbel morte de Franco amosan que a disputa polo espazo 
político e as diferenzas estratéxicas non permitiron apenas traballo en común 
entre as dúas maneiras de entender o cambio político nos opositores á Ditadura en 
Galiza. O nacionalismo lanzouse nunha liña de ruptura e a esquerda que polarizaba 
o PC practicou a real politik de sumarse finalmente á reforma. Foi a esta estratexia 
posibilista á que Paz-Andrade, cultivado por contactos como Fernando Alonso 
Amat, se incorporou cando en 1974, desde a formación dirixida por Santiago 
Carrillo, se lanza a iniciativa da Junta Democrática. 

A iniciativa madurou e Paz-Andrade comezou a participar nas reunións que 
se facían en París e Estrasburgo. A fins dese ano 1976 o presidente do goberno, 
Adolfo Suárez, aprobada xa en referendo a Lei de Reforma Política, comeza a 
reunirse coa oposición que viña de constituír o 10 de decembro un organismo 
unitario. A chamada Comisión Negociadora da Oposición estaba formada polo 
monárquico liberal Joaquín Satrústegui, Antón Canyellas (Democracia Cristiá), 
Francisco Fernandez Ordóñez (Federación de Partidos Socialdemócratas), Felipe 
González (PSOE), Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE) e 
como representantes das nacións con estatuto plebiscitado na anterior etapa 
democrática da República, Jordi Pujol (Cataluña), Julio Jáuregui (País Vasco) e 
Valentín Paz-Andrade (Galicia), que era o máis veterano de todos os compoñentes 
do organismo... o único que nacera no século XIX!

Pujol lembra a un Paz-Andrade pouco locuaz nas reunións, “pero en todo caso 
tiña o mérito, ás veces tan decisivo en política, de estar gardando o lugar. Porque 
se íamos discutir dos temas autonómicos Galicia lograra plebiscitar o seu estatuto, 
levalo ás Cortes de Montserrat en 1938, e independentemente da forza que tivese 
o nacionalismo galego en 1976, Paz-Andrade levaba con el a forza simbólica daquel 
acontecemento” [Entrevista do autor con Jordi Pujol, en agosto de 2011]. 

Aínda que non se valora abondo a relevancia daqueles meses de negociación, 
neste organismo decidiuse a lei electoral, proporcional con corrección territorial, 
que regularía os primeiros comicios libres de 15 de xuño de 1977. Paz-Andrade 
defendeu, e sacou adiante nunha votación interna da Comisión, a idea de que 
cada provincia tivese un mínimo de dous deputados, un nivel que finalmente, tras 
o debate con Suárez, quedou fixado en tres.
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Outra discusión importante foi a referida á recuperación autonómica, que só 
frutificaría despois de se constituír as primeiras Cortes constituíntes. Así lembraba 
Valentín un aspecto pouco coñecido da súa presenza:

en certo momento se tivo que formular unha opción sobre a titulación de cada 
goberno autónomo. Aínda non se pensaba máis que nos das nacionalidades 
históricas. Tanto Cataluña como Euskadi non tiñan dúbidas ao respecto, Galiza 
menos debía telas por mor dos suevos se adiantaren a constituír o Reino de 
Galiza. Nome que aínda seguiu en uso para-oficial, séculos despois de que os 
Reis Católicos nos infrinxiran a doma e castración da que fala Zurita. Mais os 
tempos non pasan en balde. Cando fun chamado a propoñer nome para o ente 
autonómico suxerín o que prosperou, Xunta de Galiza. O que escollera Antolín 
Faraldo, na revolución galega de 1846, sufocada goiescamente pola ditadura de 
Narváez, cos doce fusilamentos de Carral (…). [A Nosa Terra, 317].

 
As eleccións de 15 de xuño de 1977 constitúen a primeira presenza, despois de 

tres intentos, de Paz-Andrade nas Cortes. É electo senador e nunha carta ao seu 
amigo Manuel Cordo Boullosa, debuxa o ambiente no que se produciu a elección:

a miña candidatura triunfou. A miña persoal, non a dos outros dous [Del Riego 
e Fernando Alonso Amat], afogados polo vendaval do Centro. O vendaval 
Suárez, como os sirocos ou os alisios. Saír enteiro de semellante embate, e sair 
a corpo limpo, parece que foi algo. Aínda quedan amigos. En xeral, o corpo 
de votantes galegos dou un triste espectáculo. Hai que remover os pousos do 
medo ancestral e do medo superimposto. Hai que facer dun pobo acovardado, 
un pobo con maior dignidade civil e mais conscente dos seus dereitos (…). 
[Correspondencia persoal. Legado Paz-Andrade / Consello da Cultura Galega].

 
O labor de Valentín no Senado é reducido, porque o pacto e o texto 

constitucional concéntrase no Congreso dos Deputados. Aínda así o diario de 
sesións reflicte a súa intervención no debate sobre a ampliación do dominio 
marítimo ás 200 millas que afectaba gravemente ao sector pesqueiro galego.

Chegado a porto o novo texto, referendado o 6 de decembro de 1978, a 
lexislatura remata. Facía balance deses anos en 1981, nunha entrevista co xornalista 
Fernando Ramos no Faro de Vigo:

Non se seguiu unha política de síntese. Aparte de que aínda mobilizando e 
vencellando aos elementos do galeguismo histórico e das novas xeneracións que 
non amosaron ter moita compatibilidade co pasado, na práctica, (aínda que a 
tiveran na teoría), a unidade que cumpriría sería moito maior. O galeguismo 
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militante tiña que ser unha forza moito máis xeneralizada no país, moito máis 
dinámica e máis madura. Penso que houbo pouca meditación no que se fixo, 
en canto necesidade de apertura. A pesar de ter sido representante de Galicia 
na comisión da oposición que negociou a reforma política, de ser Senador, e de 
ter gañado unha elección democraticamente, nin comigo se contou nin coido 
que se contou cos demais tampouco. Cando se fixo así, por algo será e eu non 
entro na contemplación dos motivos (…). [Faro de Vigo, 22/III/1981].

 
Non parou aí Valentín a súa constante presenza. Quedaba moito por diante, con 

froitos e frustracións, pero sempre na brega. Aínda volve a presentarse á reelección 
como senador; non é elixido pero iso non é o seu adeus definitivo á actividade 
pública. Se non abandonara durante a súa etapa nas Cortes outras empresas, non 
ía ser agora menos. Así podemos apuntar a súa presenza no que foi o intento de 
lanzar de novo a cabeceira do Galicia ao mercado da prensa diaria, un intento 
que finalmente se frustrou. Recén realizadas as primeiras eleccións Paz-Andrade 
aínda era optimista e escribíalle a Isaac Díaz Pardo, “se non facemos o xornal 
non faríamos ren. Hai moito folclore. E hai un pobo desinformado e uns equipos 
medios incapaces e desorientados. E os demais xornais, os que hoxe temos en 
Galicia, non fan máis que contribuír á desorientación. Mais o xornal farase. Con 
razón ou sen ela” [26/VI/1977. Correspondencia persoal. Legado Paz-Andrade / 
Consello da Cultura Galega].

Afastado da actividade política directa, Valentín inicia o que podemos 
considerar o seu derradeiro grande emprendemento, que é a escrita da biografía de 
Castelao, consciente de que se el non o facía ninguén directamente protagonista de 
moitos dos feitos protagonizados polo rianxeiro o faría. O resultado daquel esforzo 
é Castelao na luz e na sombra, un libro que aínda é unha guía para calquera nova 
tentativa de biografar ao grande artista e político galego da primeira metade do 
século XX. Publicado en 1982, coñeceu tres edicións en O Castro, e este mesmo 
ano 2012 foi reimprentada por Galaxia. Unha anécdota recollida do epistolario de 
Valentín sérvenos para ilustrar a complexa dialéctica que subxacía na consideración 
do legado político de Castelao. Dialogaba con Díaz Pardo sobre a presentación 
compostelá do libro e este comunicáballe por escrito, “da presentación do teu libro 
falei con Ramón Piñeiro (...) falamos da organización e da orientación. Pensa mais 
ben nunha velada que nunha mesa redonda, pois di que hai que evitar o acceso 
dos apropiadores de Castelao, que poidan convertir o acto nunha trifulca e sobre 
todo se se aborda como pensamento político” [29/VI/1982. Correspondencia persoal. 
Legado Paz-Andrade / Consello da Cultura Galega].

Titulei esta intervención Os vellos galeguistas nunca morren. Pensaba cando 
o redactei no diplomático galeguista Lois Tobío (1906-2003), o home que lle 
deu contido xurídico ao Consello de Galicia, o autor dunha obra autobiográfica 
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exemplar, As décadas de TL, que cos 83 anos cumpridos, sempre atento á 
actualidade, aprendeu a usar un ordenador e culminou a súa tradución ao galego 
do Fausto de Goethe.

Pensaba en Isaac Díaz Pardo (1920-2012), que mantivo até o alento derradeiro 
dos seus máis de noventa anos o espírito emprendedor, fose empresarial, artístico, 
comunicativo ou político, sempre disposto a axudar.

Pensaba tamén en Avelino Pousa Antelo (1914-2012) ao que sempre 
lembraremos manifestándose en Compostela, con 96 anos ao lombo, en defensa 
da lingua no ano 2010, poñendo o ramo a unha biografía de patriota galego.

Por suposto tiña na mente a Paco del Riego (1913-2010), o home interminábel, 
que tamén quedou na fronteira dos cen anos e foi quen de levantar unha Academia 
Galega que esmorecía cando xa tiña os seus 84 cumpridos e explicaba moi ben 
nunha entrevista para a edición galega de El País o sentido de obriga coa que 
actuaban:

Empecei coa monarquía liberal, seguín coa ditadura de Primo de Rivera, coa 
ditabranda de Berenguer, asistín en Madrid á proclamación da República e 
estiven na delegación que visitou no Cárcere Modelo ao goberno provisional 
presidido por Alcalá Zamora. Apandei co franquismo, e a súa represión e 
finalmente a democracia. A historia contemporánea contempleina activamente 
e hoxe son o único militante vivo dos fundadores do Partido Galeguista (...) Sen 
nós nin os que nos precederon nada quedaría. Queimamos as nosas vidas en 
defender a cultura do país. Agora outros recollen esa testemuña e transfórmana 
conforme os tempos, pero nós permitimos conservar esas raíces soterradas e 
perseguidas. [El País, 26/I/2007]

E por fin Valentín. Escollo a súa voz, constante sempre que se lle pedía opinión 
nos anos derradeiros. Dicíalle ao xornalista Xosé Luis Muñoz en 1984:

O primeiro que ten que crear a política no país é unha ilusión, e este é un país 
sen ilusión ningunha, nin sequera na autonomía. A que tiña, e que demostrou, 
o 4 de nadal, desvaneceuse en virtude da tramitación do Estatuto e do réxime 
preautonómico. Penso que aquelas torpezas que se cometeron nos derradeiros 
anos do Centro, tiveron moito que ver co desencanto. Por outro lado, a falla 
de preparación e consecuencia dunha política que sempre se fixo de costas a 
Galicia é dicir, que hai unha tendencia a gobernar desde Madrid, até países 
como Galicia, que teñen uns matices de orixinalidade e personalidade moito 
máis acusados ca o resto de rexións españolas e non me estou referindo ás 
nacionalidades, aínda que esta idea sería válida para as nacionalidades. Por 
exemplo, ter un idioma co que se poden entender cen millóns de brasileiros, 
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oito ou nove millóns de portugueses, tres ou catro de angolanos e outros tantos 
de Mozambique, débese ter en conta. Existe pois unha problemática propia, que 
non só é lingüística e literaria senón social, e unha política de certa proxección 
cara o futuro ten que ter en conta esta realidade na que Galicia é un país eixe 
(…). [Faro de Vigo, 5/II/1984] 

 
Que obriga íntima alentaba a esta xeración de perdedores, auténticos 

descubridores do país? Ao meu ver o sentimento de que debían pasar o relevo 
nas mellores condicións. Así era análise final de Valentín, que repetiu onde 
publicamente foi reclamado:

Prodúcese un corte co pasado cun efecto de dislocación. Se os movementos dun 
país non se entroncan, non se articulan, quen sofre é o país, e naturalmente hoxe 
véñense cometendo erros coa mellor boa fe do mundo, pero que teñen a súa 
causa directa nesa falla de xunguimento doutrinal, técnico, histórico, humano 
co pasado, que é unha base da que hai que partir para novas exploracións. O 
problema é moi complexo e non resulta fácil velo con claridade, pero a verdade é 
que hai un baleiro grande. Se se ve a cousa con realismo, con desapaixonamento, 
os últimos programas sobre a reconstrución de Galicia, aínda son os das 
primeiras asembleas galeguistas de Lugo, Santiago, Vigo e Pontevedra é dicir 
que, daqueles programas, daquelas ideas, aínda se segue vivindo teoricamente, 
porque ningún partido articulou un programa novo sobre a realidade galega, 
un programa que viñera renovar e poñer á altura dos tempos ese pensamento 
galeguista. A proba é que se comparamos o Estatuto da República co que agora 
está vixente, advírtense unha diferencias fundamentais de estrutura política, que 
desvirtúan a pretensión autonómica. Nestes intres temos unha autonomía de 
coexistencia co centralismo, non unha autonomía pura: suprimiuse na fachada 
iso do centralismo, pero o centralismo segue subsistindo igual ca antes. Dentro 
da estrutura autonómica actual segue habendo, en lugar de catro gobernadores 
civís, cinco, segue habendo as mesmas deputacións, segue habendo a mesma 
organización administrativa, en fin, que en realidade o centralismo segue intacto, 
e o goberno autónomo ten que estar disputando, por arriba e por debaixo, as 
súas facultades de goberno. E este un sistema híbrido, unha autonomía híbrida, 
unha fórmula política inventada en Madrid, que eu combatín todo o que puiden 
cando estiven na Comisión dos Dez (…). [Faro de Vigo, 5/02/1984]

 
Aínda hoxe ecoan desde lonxe as palabras de Valentín Paz-Andrade.
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Non tendo este que vos fala a calidade de especialista en materia ningunha, 
pedín que se me deixara acollerme ao título de “O noso Valentín”, o que, en prin-
cipio, parece que me autoriza para moverme ao chou polos diversos eidos nos que 
a figura deste congreso foi figura.

Non en van, dentro do mundo do galeguismo é daqueles que figuran polo seu 
nome propio: Valentín, Daniel, D. Ramón, Celso Emilio...

Valentín, María del Pilar (aquela beleza luminosa de porcelana) e o seu fillo 
único, Alfonso están presentes acotío na miña infancia e na miña adolescencia. 
O bufete do avogado en Policarpo Sanz, o seu domicilio na praza de Compostela 
e as casas contiguas de Marqués de Valladares, onde moraban os Álvarez Blázquez 
e exercía a Medicina meu pai, formaban un triángulo pequerrecho.

Valentín era o personaxe central da “Peña do Alameda”, verdadeiramente, 
un ateneo de peto. Os ditos e os feitos máis relevantes da peña eran comentados 
logo na “Peña dos Álvarez Blázquez” que tiña lugar diariamente na casa de Darío, 
á hora do café.
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Tamén estaba en contacto a través dos veraneos en Coruxo, onde se formaba 
unha especie de seminario permanente de galeguismo e de antifascismo, arredor 
das casas veciñas de Plácido Castro, Paco del Riego, Darío e Xosé M.ª Álvarez 
Blázquez, Xosé Sesto López e algo máis tarde, Celso Emilio. Valentín pertencía 
ao círculo dos eventuais ou visitantes, o que incluía o seu primo o traumatólogo 
Xavier Andrade, os pintores Carlos Maside e Manuel Colmeiro, o arquitecto 
Emilio Bugallo Orozco, o bohemio xornalista Celso Collazo, o músico Isidro B. 
Maiztegui, a Xaime Isla Couto, o mestre arqueólogo Pedro Díaz e, en fin, unha 
tribo de científicos represaliados e acollidos pola meritoria empresa Zeltia, todos 
eles conectados polo médico Ramón Obella Vidal, entre os que se alistaban cele-
bridades da ciencia como Faustino Cordón Bonet, Andrés León Maroto, Fernando 
Calvet Prats ou Miguel Catalán Sañudo.

Pido a vosa licenza para comezar con algúns apuntamentos anecdóticos que 
latexan na miña memoria e contribúen ao perfil do home.

O LACONISMO

Así, por exemplo, algúns trazos do seu laconismo ocasional, sobre todo, no seu 
estilo telefónico.

O ilustre notario Alberto Casal Rivas gustaba de dicir: “perdonadme un mo-
mento, que voy a callar por teléfono con Valentín”.

Un día, en chegando ao seu bufete, verifica que leva postos dous zapatos de 
diferente cor e chama á súa casa para normalizar a situación: “María del Pilar, por 
favor, mándame un zapato”.

Unha mañá, conduce a súa familia e a miña á festa da Coca, en Redondela. 
De repente, un rapaz cruza a estrada meténdose literalmente debaixo das rodas 
do automóbil. Valentín consegue deter o coche a tempo. A impresión déixanos 
mudos a todos. É só logo de varios minutos que o condutor se anima a un sinxelo 
comentario: “por pouco non hai Coca, que hai croque”.

Tamén foi lacónico no anuncio por palabras que inseriu no Faro de Vigo o día en 
que perdeu o can, como xa vaticinara a súa esposa cando marchou a S. Miguel de 
Outeiro para pasar uns días coa súa nai. O aviso dicía: “Se perdió un perro”. Era 
como botar unha botella ao mar; pero cabía a posibilidade de que alguén chamase 
ao xornal. O importante era non revelar que se cumprira a predición uxoria. Non 
serviu de nada. A única chamada foi a da propietaria: “Pero ¿como sabes que fun 
eu?” – “Porque só a ti se che ocorre semellante anuncio”.

O día que lle quedaron atrás a muller e o fillo, plantados nunha estación de 
servizo con ocasión de repoñer gasolina inda percorreu varios quilómetros, antes 
de lles reprochar con dozura: “moi calados ides”. 

En cambio, estivo talvez demasiado grandilocuente unha madrugada entrando 
en Madrid adurmiñado e conducido polo seu curmán Juan Manuel Andrade Cima-
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devila, cando o automóbil foi detido polo encargado do fielato. A xeito de saúdo, 
Valentín interpelouno agarimosamente así: “¿Qué dice el ilustre cancerbero de 
la Villa del Oso y del Madroño?”, a reacción do alcabaleiro foi máis ben violenta: 
“¡Cancerbero será usted!”.– “Iba durmiendo, hombre; no sabe lo que dice”.

A INVULNERABILIDADE, O ESTOICISMO 

É rechamante a súa invulnerabilidade ou, polo menos, a súa capacidade de super-
vivencia impávida aos atentados, aos ictus, aos atropelos e a diversas formas de 
persecución política. A el podíaselle apoñer aquilo que dicía Daniel: “inatacable 
polos ácidos; infusible polo soprete”.

Como xornalista, foi privado de liberdade polo menos dúas veces: en 1924, 
como director do xornal Galicia, e en 1957, como director de Industrias Pesqueras.

Segundo as miñas noticias, con motivo do cesamento do Comandante Militar 
de Mariña de Vigo, Félix Ozámiz, Industrias Pesqueras dedicoulle unha semblanza 
na que se destacaba o seu sentido do deber e a eficaz traxectoria no referente 
á observancia das vedas, “executoria que non estivo exenta de certas notas de 
intemperanza”. Foi unha frase como esta a que lle valeu ao Director da revista 30 
días de arresto por “unha falta de respecto de carácter leve á Autoridade Militar 
de Mariña”.

Debe lembrarse aquí que, durante anos, Valentín usou os pseudónimos de M., 
Xan Quinto e Mareiro. Non lle estaba permitido asinar co seu nome persoal en 
publicacións periódicas. Así o recordaba o Delegado Nacional de Prensa en 1947.

Como avogado, foi tiroteado no ano 1932 polo pistoleirismo libertario, e foi 
detido e desterrado pouco despois de acabada a Guerra, por presentar ao Goberno 
Civil un recurso administrativo en defensa dun colectivo de carniceiros.

Como político, foi desterrado e logo baleado sen éxito en Verín por unha escua-
dra do amencer. Logo foi confinado na Serra de Queixa e mais en Pobra de Trives.

O último dos desterros levouno a Villanueva de la Serena (Badaxoz) onde 
era Gobernador militar o tristemente célebre Tenente Coronel Gómez Cantos. 
En 1939, este quixo celebrar o aniversario de certa acción de guerra liberando a 
tódolos presos gobernativos. Excluía do indulto o desterro do avogado Paz Andrade 
“que se salvó de la verdadera justicia que nuestra nueva España impone para los 
envenenadores del pueblo español”. Tales foron as súas palabras.

O característico de Valentín era a sobriedade e a indiferenza con que encaixaba 
estas continxencias. A maneira de enfrontarse ao desterro en Villanueva de la 
Serena foi conseguir ser autorizado para unha importante reunión de armadores 
vigueses en Bilbao. En realidade, os armadores fixeron a cita á mantenta, para 
favorecer a estrataxema de Valentín. De alí volveu para Vigo sen máis.

Antes da guerra, estaba autorizado por Manuel Portela Valladares para encerrar 
o seu automóbil nun garaxe dunha praza, accesible desde a Travesía Aurora, a 
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rentes da taberna de Elixio. O edificio enteiro de El Pueblo Gallego foi incautado e 
transferido ao ente chamado Prensa del Movimiento. Paz-Andrade non se deu por 
informado. Lembro o seu fillo gardando alí o Hudson e logo o Borgward Isabella, 
en plena década dos 60.

O AVOGADO

A avogacía foi a cerna da súa vida profesional, malia outras actividades que confi-
guran a súa actividade polifacética. Hai que pensar na cantidade de tempo que lle 
tiña que absorber, neses primeiros tempos de exercicio da avogacía, a dirección do 
xornal Galicia, que tanto contaba para el e para todos, e que tanto o entusiasmara.

Foi axiña un letrado de gran prestixio en toda Galicia e fóra. Avogado xe-
neralista, como era propio do seu tempo, experto en Civil, Mercantil, Penal, 
Administrativo...

En xuño de 1932, ten lugar en Madrid o II Congreso Nacional da Avogacía 
Española. Paz-Andrade aparece citado repetidamente na prensa metropolitana 
daqueles días. Por certo, José Antonio Primo de Rivera, tamén. Consta que se 
coñeceron alí.

Xa non volveu participar nos outros dous congresos da avogacía española que 
houbo na súa vida. E foi mágoa que non aparecese no IV, o de León en 1970. Sen 
dúbida, xa non tiña tempo.

Tamén é certo que o seu tempo de lecer non o consagraba Valentín a tertulias 
de natureza profesional, nin fixo moita vida corporativa.

Iso non foi impeitizo para que se lle concedese unha condecoración da Orde 
de S. Raimundo de Peñafort.

Hai poucos meses fun honrado coa encarga de encher o capítulo sobre o 
Paz-Andrade Avogado e Economista no catálogo da exposición organizada pola 
Fundación Luís Seoane. Omitín alí e desexo consignar aquí que foi o primeiro, ou 
un dos primeiros avogados galegos en comparecer perante o Tribunal de Orden 
Público, o que fixo como defensor de Alberto Míguez, encausado polo seu libro 
El Pensamiento Político de Castelao (Ruedo Ibérico, 1965). 

Naquel ano xa citado de 1932, por novembro, é creado o Ilustre Colexio de 
Avogados de Vigo, a partir do Colexio Provincial de Pontevedra, por vía de segre-
gación. Nunha mesma mañá hai dúas xuntas xerais: a primeira é a de constitución 
con elección da Xunta de goberno (están presentes, con el, uns 25 letrados, case 
todos notables: Fernando Villamarín Rodríguez, Adolfo Gregorio Espino, Roberto 
González Pastoriza, Amado Garra Castellanzuelo, Raimundo Vidal Pazos, Elías 
Barros Martínez, etc.).

A segunda xunta ten por punto único da orde do día resolver sobre a com-
parecencia do Colexio, en concepto de acusación, na causa contra os activistas 
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que agrediran a tiros ao avogado Valentín Paz-Andrade, acordo que se tomou 
efectivamente. O xuízo oral fíxose en 1933. A sentenza foi absolutoria. Valentín 
estaba ausente. O ilustre avogado defensor, Isidoro Millán Mariño, debeu de alegar 
insuficiencia de proba sobre a autoría das dúas persoas que aparecen identificadas 
historicamente. Ignoro se Ramiro Isla Couto, que acompañaba a Valentín no 
momento da agresión, asistiu á vista. Dúas testemuñas terían sido abondo para 
unha sentenza condenatoria.

É ben sabido que Valentín asumira a asesoría xurídica da entidade empresarial 
denominada “A Marítima”, así como a de varias outras asociacións de armadores. 
O seu labor cinguíase á defensa destes clientes en xuízo perante os tribunais que 
creara Eduardo Aunós, que terminaron por se chamar “Comités paritarios”. Non 
lle tocaba interferir en negociacións ou conflitos de natureza colectiva. Mesmo así, 
no curso dunha folga longa e dura, na que talvez asumira un papel de mediador, 
foi asaltado por dous pistoleiros na rúa do Príncipe (daquela, “de Fermín Galán e 
García Hernández”) que lle acertaron con 5 tiros, felizmente, do calibre 6, antes 
de que tivese tempo de empurrar a Ramiro Isla e de acubillarse el mesmo en “El 
Guante Varadé”. Unha das balas quedou aloxada no plexo braquial dereito. Polo 
visto, era delicado mobilizala. Levouna sempre consigo. 

Eu puiden verlla en radiografía, en 1961, cando sobrevivira a un atropelo por 
automóbil, tamén prodixiosamente. Coido que o turismo era un Seat-600; o de-
solado condutor era o seu amigo o procurador Lago Goberna.

Xa en 1961, cando o tráfico de automóbiles comezaba a ser nutrido, a conduta 
inveterada de Valentín de baixarse dos coches pola porta do condutor sen tomar 
precaucións –apeo a tumba aberta– tiña que dar resultados como aquel dramático 
atropelo no seu barrio natal de Lérez. Houbo politraumatismo, pero Valentín era 
un ferrote e superou a proba.

Tampouco lle deixou calco o ictus cerebral de 1970.
O que lle daba a Valentín unha relevancia singular, á parte da súa cultura 

humanística e da súa habilidade oratoria, era a súa dobre cualificación en Dereito 
e en Economía. E, á súa vez, a súa capacitación económica era o froito dunha 
enorme vocación de proxección pública, dunha grande autoconfianza e dunha 
incomparable forza de vontade. Porque Paz-Andrade, canto economista, foi un 
puro autodidacta, e a súa preparación neste eido fora conseguida mediante uns 
madrugóns homéricos durante varios anos, rigorosamente coetáneos coa creación 
literaria. Pranto Matricial, por exemplo, é un poema que se vai alternando cos 
estudos de Economía. 

Sempre pendente do mar, concentrou a súa pescuda na economía da pesca. 
Creou, en 1942, a revista Industrias Pesqueras e xa non se separaría da súa dirección, 
herdada logo polo seu fillo único, que a mantén viva.
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Converteuse nun especialista escoitado internacionalmente. Ata o punto de 
figurar nunha breve lista de galegos de predicamento universal, da mesma xinea 
que Salvador de Madariaga ou Bibiano Fernández-Osorio Tafall.

De aí, por exemplo, a encarga pola FAO do “Informe al Gobierno de Colombia 
sobre el fomento de la industria pesquera” (1956), o traballo “Principios de Eco-
nomía Pesquera”, ou a encomenda pola FAO de diversas misións a desempeñar 
en Iberoamérica.

Nada direi da súa obra económica; dos seus libros fundamentais nesta leira 
(Galicia como Tarea e La Marginación de Galicia) 

Pero desexo comentar o efecto que tivo a colaboración que lle facilitou a Goñi 
para publicar o 14 de xaneiro de 1950, con motivo da morte de Castelao.

A consigna da Dirección Xeral de Prensa (daquela, Juan Aparicio, a punto de 
cesar) era que soamente se trataría da súa personalidade artística e en páxinas 
interiores. O título do traballo de Valentín parecía encaixar: “Castelao, el Hombre 
y el Artista”, pero figuraba na portada do Suplemento cultural de La Noche e ocu-
paba 4 columnas. Para alén diso, o contido excedía das limitacións previstas. Polo 
tanto, dúas semanas máis tarde a autoridade competente xa suprimira a aventura 
literaria que iniciara en 1949 o xornalista de cerna que era o navarro José Goñi, 
e que tantas ilusións acendera no ambiente galeguista. Era este xornalista dunha 
raza de xornalistas carlistas amantes da liberdade, como Manuel Cerezales e Xosé 
M.ª Castroviejo.

De tanta información económica rexistrada tiña que saír a obra empresarial 
concreta, e ese froito, previo o enxerto dos medios económicos de capitalistas 
con visión e con patriotismo, é o lanzamento da pesca conxelada e, polo tanto, 
de Pescanova, da que se converte en vicepresidente en 1960.

Non saíra o proxecto acariñado en colaboración co adiñeirado Manuel Cordo 
Boullosa, que se tería chamado Petrogasa. Ao final, a refinería non se fixo en Vigo.

Pero non é menos importante para Vigo, para Galicia e para España o acon-
tecemento case periódico da celebración da World Fishing Exhibition, na cidade 
olívica, por seis veces ata agora.

O principio histórico desta serie de eventos é a reunión de Valentín Paz-An-
drade e Alfonso Paz-Andrade cos representantes da WFE, señores H. S. Noel e 
James Miller, en abril de 1970.

Ata ese momento, a WFE tivera lugar 5 veces en Londres e unha vez en Dublín. 
En 1973, faise, por primeira vez, no Continente, e precisamente en Vigo.

Alfonso Paz-Andrade é, nesa primeira ocasión, o Secretario Xeral do Comité 
Executivo. 

A segunda edición en Vigo sería en 1985. Desde esa vez, fanse simultaneamen-
te as Conferencias de Ministros de Pesca. Alfonso Paz-Andrade desempeñará a 
presidencia do Comité Executivo en todas elas (1991, 1997, 2003, 2009).
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Resulta difícil esaxerar a importancia que estes eventos veñen tendo para a 
economía da pesca e das industrias derivadas.

Valentín, o poeta, o avogado literato, co seu realismo, estivo no nacemento 
de todo iso.

O POLÍTICO

É ocioso destacar a súa relevancia na concepción de Galicia como nación, na cons-
trución do movemento político galeguista e do Partido que foi fundado en 1931.

A súa constante colaboración con Castelao sofre unha inflexión no delicado 
momento en que o Partido asume a táctica de se incorporar ao Frente Popular, 
decisión que causou a ben coñecida escisión de importantes persoeiros.

Daquela, Valentín optou por se postular para deputado na candidatura de 
Portela Valladares, con quen tiña intensa relación. Era un intento de situar nas 
Cortes un galeguista coma el, sen prexuízo das actas que puidesen conseguir 
os militantes do Partido. A candidatura de centro non tivo éxito. Para avaliar 
aquela decisión obxectivamente, desde un punto de vista práctico, habería que 
facer cálculos para os que este relator non está capacitado, porque responderían 
a unha técnica electoral (aquela de ir pola minoría, pola maioría ou ao copo) cos 
que hoxe non estamos familiarizados.

Na posguerra, Valentín aparece sostendo sempre con firmeza as súas con-
viccións democráticas e nacionalistas e ocupando un posto central na conside-
ración da Galicia emigrante, pero relativamente distanciado do galeguismo do 
interior, institucionalizado como cultural ou político, incomunicación que debeu 
ser resultado dunha difícil relación con determinadas persoas.

Onde tivo Valentín un éxito indiscutible foi nos centros galegos de Iberoamérica, 
sobre todo, no Centro Galego de Buenos Aires e no círculo de personalidades de 
AGUEA: Luís Seoane, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Antonio 
Baltar, conectados sempre pola singular figura de Isaac Díaz Pardo, sen esquecer a 
Eduardo Blanco Amor, que mantivo con el unha amizade moi asidua.

A TRANSICIÓN

Vivín con Valentín a formación da Xunta Democrática de Vigo, primeiro, da Xunta 
Democrática de Galicia, despois, e ata tiven a honra de ser o seu suplente (e de 
Fernando García Agudín) nas sesións da Xunta Democrática de España, en París 
(Rue Fleuriot, 17 e Hotel Loti), dos días 20 e 21 de decembro de 1974.

Os creadores da Xunta Democrática sabían ben o que Valentín podía represen-
tar fóra de Galicia e fóra de España, e Valentín comprendía ben –como o resto dos 
que na Xunta participabamos– que a única maneira de realizar a última carreiriña 
final para conducir o réxime franquista ao seu desenlace, sen máis dilacións, era 
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a procura dunha transacción que asegurara ao propio tempo amnistía para todos 
e liberdades democráticas formais para abrirlles o camiño ás forzas políticas nun 
marco constitucional. Calquera empeño en ameazar desde a rúa con represalias 
ou depuracións aos personaxes –xeralmente secundarios– que sobrevivían, ou a 
corpos enteiros do Estado provocaría a prolongación da ditadura por dez anos 
máis, como pouco.

Así, Paz-Andrade asumiu un papel representativo na Xunta, en primeiro lugar, 
logo, na Plataforma de Organizacións Democráticas (POD) e na Táboa Democrá-
tica de Galicia (13/07/1976), e finalmente na Comisión negociadora da transición, 
chamada ás veces “Comisión dos nove”, e outras, “Comisión dos dez”.

Proposto pola “Candidatura Democrática Galega”, foi elixido senador o 15 
de xuño de 1977. Eran os seus compañeiros Francisco Fernández del Riego e 
Fernando Alonso Amat.

Tamén foi o único orador designado para lle dirixir a palabra á multitude, en 
Vigo, ao rematar a magna manifestación do 4 de decembro de 1979 por unha 
autonomía digna.

En 1980, figura na brillante lista dos promotores do grupo de opinión, “Rea-
lidade Galega”, instituto que foi concibido seguramente polos 12 membros do 
seu Consello de Dirección –ao que non pertencía Valentín– e que acaso non foi 
debidamente entendido, segundo a queixa dos seus fundadores, talvez pola mesma 
razón de que nunca foi ben explicado. 

Estes últimos servizos políticos de Valentín, a unha idade xa avanzada, poñen 
un broche moito máis que decoroso á súa traxectoria política de galeguista, que 
se iniciara publicamente en 1917.

O SEU PRETENDIDO LUSISMO

É conveniente reflectir tamén sobre a inclinación reintegracionista de Valentín.
Digamos, para achegármonos ao tema, que Valentín amaba fondamente e 

coñecía amplamente a cultura e a literatura en lingua portuguesa.
Na miña opinión, ningunha obra literaria o absorbeu e fascinou tanto como O 

Grande Sertão: Veredas, experiencia da que se deriva o seu traballo, A Galecidade 
na Obra de Guimarães Rosa, que lle serviu de tema para o seu discurso de ingreso 
na Real Academia Galega.

Tiña enorme devoción polo seu dobre colega, por avogado e por poeta, Guilher-
me (de Andrade) de Almeida, 8 anos maior ca el, que traducira para o portugués 
o Pranto Matricial e lle puxo un prólogo a Sementeira do Vento (1968).

Valentín parte da constatación de que a estrutura e o léxico do portugués teñen 
enorme analoxía cos do galego. Considera que toda aproximación que, dunha 
maneira natural e non protética, se produza só pode apuntalar o galego, axudando 
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tamén aos galegofalantes a teren acceso á literatura do longo campo da lusofonía, 
cos evidentes beneficios que desa proximidade se poden derivar, tanto cultural 
como economicamente. En definitiva, eu acho que esta foi sempre a postura dos 
militantes das Irmandades da Fala e dos fundadores do Partido Galeguista de 1931.

Rodrigues Lapa postulaba que o galego forma parte do portugués. Guilherme 
de Andrade acariña a noción do Galaico-Portugués, como fai Valentín, sen que 
ningún destes pretenda que se trate dunha lingua única. Se o galego e o portugués 
fosen un idioma único, non se entendería que Guilherme de Almeida traducise 
para a lingua lusa o poema de Valentín, que xa estaba escrito en galego.

Polo demais, eu nunca oín a Valentín propoñer a asunción “de choque” da 
grafía portuguesa. Máis ben gustaba de referirse “á lingua de Rosalía e de Camões”, 
resaltando con esta expresión a súa semellanza, máis que a súa pura unicidade. 
Agora ben, debo recoñecer que, nas súas postremerías, aceptou a grafía do portu-
gués en doses heroicas para editar o seu derradeiro libro de ensaios: Galiza lavra a 
sua imagen (Ed. do Castro, 1985). Véxase que este título insire a palabra “imagen” 
que case está composta en grafía portuguesa, pero con remate en “n” e non en 
“m”. No caso deste seu último libro, Valentín estaría na liña de Ricardo Carballo 
Calero e de Ernesto Guerra da Cal.

Valentín era, sen dúbida, un ferrote; pero ademais, co paso do tempo –como 
era de esperar– resulta que a súa figura medra en troques de mirrar. 

Aproveito a ocasión para felicitar á RAG por designalo como escritor galar-
doado no Día das Letras Galegas de 2012, e ninguén me negará que, neste ano, 
Paz Andrade estivo como nunca.
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VALENTÍN PAZ-ANDRADE, CON PONTEVEDRA AO FONDO

Charo Portela Yáñez

Resumo: Este traballo explica polo miúdo a relación do escritor pontevedrés 
coa súa cidade natal, ao mostrar a presenza de Pontevedra na vida e na obra 
de Paz-Andrade. Sinálase a relevancia do maxisterio do seu tío Juan Bautista 
Andrade e, sobre todo, de Castelao, mais tamén os seus primeiros pasos como 
xornalista en diferentes medios da cidade ou a súa relación con Osorio-Tafall, 
quen posibilitou as súas viaxes a América Latina como técnico especialista en 
pesca da FAO nos anos cincuenta. 
Os seus artigos, o seu traballo sobre os anos pontevedreses de Valle-Inclán ou 
a súa vinculación co Museo de Pontevedra mostran tamén que esta cidade 
seguiría a ser un punto de referencia imprescindible para Paz-Andrade ao longo 
da súa vida.

Abstract: This paper explains in detail the relationship of the Pontevedra´s 
writer with his hometown and, in this respect, it shows the presence of Pon-
tevedra in the life and work of Paz-Andrade. Furthermore, we point out the 
importance of the teaching of his uncle, Juan Bautista Andrade, and especially 
of Castelao, as well as his first steps as a journalist in various media in the city 
or the relationship with another Pontevedra’s politician, Osorio-Tafall, which 
enabled his trips to Latin America as a technical specialist in FAO fishing in 
the fifties.
His articles, his work over the years which Valle-Inclán spent in Pontevedra or 
the link to the Museum of Pontevedra also show that this city would remain a 
point of reference for Paz-Andrade throughout his life.

Palabras chave: Juan Bautista Andrade, Lérez, Pontevedra, Castelao, xorna-
lismo, cartas, Osorio-Tafall.

Key words: Juan Bautista Andrade, Lérez, Pontevedra, Castelao, journalism, 
letters, Osorio-Tafall.
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Con estas palabras, escritas en 1951, 
e tantas veces reproducidas1, comeza-
ba o artigo de Valentín Paz-Andrade 
“Castelao, con Pontevedra ao fondo”. 
Tentamos facer unha homenaxe a este 
traballo que subliña o vencello que 
uniu a Paz-Andrade e a Castelao, o seu 
gran mestre e amigo, e ao tempo, nun 
percorrido biográfico co ollar posto na 
súa cidade natal, mostrar a presenza 
de Pontevedra na vida e na obra do 
noso autor.

O 23 de abril de 1898 nacía no ba-
rrio do Socorro de Lérez, na parroquia 
que tiña “a honra de dar nome a un dos 
ríos con máis feitizo de Galiza e de ser o 
arrabaldo de Pontevedra con maior tra-
dición literaria” (Calvo 1998: 7). Fillo 
de Francisco Paz Cochón e de Matilde 
Andrade, foi o maior de catro irmáns: 

Matilde, Carmen e Castora (que morreu moi nova), e sendo aínda un neno, aos 
8 anos, vai quedar orfo de nai:

A morte de miña nai foi a primeira desdita que os fados xogaron contra min (...) 
Un primeiro de decembro, cando un reló de pé que trouxeran do convento daba 
as doce da noite, miña nai convertíase en lembranza viva. Ou naquela sombra 
que mesmo hoxe, ás veces, sinto mexerse á miña veira. (Calvo 1998: 11-12) 

Nun ambiente de clase media, a cabalo entre a vida rural e urbana, e nunha 
familia con afeccións literarias e políticas vai criarse Valentín Paz-Andrade. O seu 
pai e o seu tío Manuel serían concelleiros de Pontevedra. Outro tío, o xornalista 
e laureado poeta Juan Bautista Andrade, vivía na casa contigua, e foi espertando 
nel “o sortilexio das letras” e “a paixón por Galicia”, sendo aínda ben cativo. 
Ademais, casara Juan Bautista con Dolores Cimadevila, destinada en Lérez como 

1  Opinión Gallega, Buenos Aires, maio-xuño 1951; Lareira, Lar Gallego de Valencia, 1953; Centro Pontevedrés. 
Lérez, ed. Lérez, xuño 1962; Diario de Pontevedra, 8/I/1965; Grial, 47, 1975.

Con Castelao na estación de Pontevedra, 1925.

Dende que Pontevedra enviudóu do mar, leva o río peitos como 
unha nai leva un fillo.
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mestra de primeiro ensino, así que coa tía Lola tivo a súa primeira escola. Logo, 
virá a Pontevedra para facer os seus estudos primarios, no Colexio Balmes, e de 
segundo ensino, no Instituto, que contaba naqueles anos cun profesorado notable: 
Alexandre Caballero, Antonio Crespí, Pedro Sanz Boronat ou Ramón Sobrino, 
entre outros.

Nesta época, sendo aínda un rapaz, vai iniciarse no xornalismo da man de seu 
tío, que o convidou a colaborar no xornal pontevedrés La Correspondencia Gallega, 
onde firmou varias crónicas co pseudónimo “El 
duende de los soportales”2. Pero aínda antes, 
colaborara noutro semanario pontevedrés, 
Alma Galaica, que só durou uns meses, pero 
que supuxo a súa iniciación profesional, e con 
só quince anos, no mundo do xornalismo, 
un mundo que non abandonaría xa até a súa 
morte. Precisamente da man de seu tío vai 
coñecer en 1916 a alguén fundamental na súa 
traxectoria política e vital, Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, quen daquela acababa de 
chegar destinado a Pontevedra como oficial de 
estatística, mais xa bo amigo de Juan Bautista 
Andrade dende a súa primeira visita á nosa 
cidade, no 1911:

Do primeiro encontro non gardo memoria. Supoño que data de 1916, cando 
o artista se aveciñou en Pontevedra, que era aínda cidade pequena para home 
que comezaba a ser grande, mesmo se moitos aínda se non decataran. (Calvo 
1998: 14)

Paz-Andrade describe así a Pontevedra daqueles anos: 

Cando Castelao chegou, a cidade vivía na fofa banalidade da época. Era un 
pequeno mundo de empregados púbricos, eleitoreiros mañosos, profesores e 
literatos deslumeados polo brillo do parlamentarismo ou polo “couché” de 
Blanco y Negro.
As parroquias da orla rural, enchían ás veces de arrecendo campesío os cativos 
folgos da vila. (...) Tamén, nunha ou dúas tardes agostizas, as rúas formiguea-
ban con xente de tourada. O resto do ano folgábase co desfile de cabaleiros 

Juan Bautista Andrade por Castelao.

2  Así o contaba o propio Paz-Andrade nunha entrevista na revista Outeiro, en 1984.
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xesticulantes baixo os soportais da Ferreiría, ou de catro beatas miradas, a subir 
as escadas de San Francisco ou a costa de Santa María, coa cadeiriña de tesoira 
na man. (Paz Andrade, 1951)

 
Ben é certo que este cadro lle serve para subliñar a importancia da chegada de 

Castelao á nosa cidade: 

Castelao foi quen arrequeceu as pedras xeadas. A súa escola non se abría so-
mentes naquel carto traseiro onde traballaba, con anchas vidrieiras agarimadas 
polo sol da serán. Tiña a aula máis espazosa na primeira plana do xornal. As 
Cousas da vida, Os homes, As mulleres, os cegos, os contos... tanto pola ener-
xía e racialidade do deseño como pola sinxela profundidade das lendas ou das 
prosas, furaban na alma do pobo, abríndolle sobre si mesma unha fiestra que 
denantes semellaba pecha. (...) Entrementres Castelao puido acendela día a 
día coa súa chama, Pontevedra converteuse en forza de novos valores galegos.

En 1917, e logo de certas dúbidas –parte da 
familia quería que estudase Medicina–, decide 
estudar Dereito na Universidade de Santiago de 
Compostela. Nesta época, o movemento gale-
guista comezaba a gañar adeptos e en novem-
bro de 1919 participa como orador xunto con 
Eugenio Montes na II Asemblea Nacionalista 
Galega celebrada en Santiago de Compostela 
e presidida por Castelao. Pouco despois será 
nomeado presidente do Grupo Autonomista 
Galego de Estudantes, afín ás Irmandades da 
Fala, ao que tamén se incorporaron Ramón 
Obella e Rafael Dieste, entre outros. Paz-An-
drade inicia daquela a súa traxectoria política 
coa redacción dun manifesto “de exaltación da 

terra como nacionalidade e chamada para unha acción colectiva que a erguese a 
un destino desaxugado e mellor”. 

Nestes anos de universidade, xornalismo e acción política fai amizade con algúns 
dos que serán protagonistas de moitos feitos da nosa historia recente: o escultor 
Asorey, Camilo Díaz Baliño, Antón Villar Ponte, Lois Porteiro, Losada Diéguez, 
Xoán Vicente Viqueira… e sobre todo, Castelao, o seu “segundo mestre”, co que 
seguía intimando ao verse case tódolos sábados nos faladoiros do Café Moderno ou 
do Méndez Núñez, en Pontevedra, e nos paseos que polas Corbaceiras da cidade 
daba con el e co seu tío Xoán Bautista Andrade. 

Retrato de Paz-Andrade feito 
por Castelao.
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O Moderno. Outra institución local que xa fica acochada na historia. E que lle 
debeu a Castelao, á súa querencia de seareiro famoso, as horas máis lucidoras. 
Fora instalado a principios de século, á dereita e á esquerda nos baixos do 
máis labrado edificio da Praza de San Xosé (...) O café, ademais de se titular 
Moderno, era modernista. Todo tiña alí certo ar da época. (Paz-Andrade 1986: 
101-103)

E a seguir cita a algúns dos habituais no Moderno, nomes todos ben coñecidos 
na cidade: Rafael López de Haro, o xaponés Yogodaba, Leandro del Río, abade de 
San Benitiño de Lérez, o doutor Barros Sanromán, José Carbonell Alsina, Manuel 
Cabanillas Álvarez, Dionisio Quintillán. Cando chegaron a Pontevedra, uníronse 
ao faladoiro Pedro Basanta e Álvaro Xil Varela; e tamén Xoán Carballeira, Luciano 
del Río, ou os doutores Caamaño e Señoráns.

A praza de San Xosé, onde se situaba o Moderno, tiña unha característica 
ben especial, a de ser “invadida” cada media hora polo tranvía: “Renxían as rodas 
sobre as carrileiras. Un fogueiro repenicaba a campaíña. E sen máis... (o tranvía) 
torcía cara Marín, ciscando parafusos na calzada”. Este tranvía sería inspiración 
dun irónico artigo “El tranvía de Marín y su literatura” que publicou no Diario de 
Pontevedra en 1920 e no que di:

(...) muchos ingenios han consagrado prosas, caricaturas y hasta versos a ame-
nizar la pintoresca senectud del popular convoy. Pocas creaciones de la mente 
humana pueden, seguramente, vanagloriarse de haber proporcionado asunto a 
una tan copiosa literatura, como la que en torno a la vida y milagros del tranvía 
de Marín se ha producido. (...) Con el tranvía de Pontevedra a Marín podría 
ensayarse fácilmente un gran negocio editorial, sin más esfuerzo que coleccionar 
los artículos, crónicas, chistes, versos, dibujos, cantares... que sobre tema tan 
poderosamente sugeridor se iban publicando. Esto, sólo o junto con algunas de 
las gacetillas dando cuenta de descarrilamientos, averías, suspensiones tempo-
rales... que casi diariamente aparecen en la prensa de Pontevedra, llenaría muy 
justamente un tomo de 300 páginas. (Paz-Andrade 1920)

En palabras do profesor Filgueira Valverde, a Pontevedra dos anos vinte era “un 
fervedoiro de esperanzas e traballos onde, coa circia guía de Losada Diéguez e de 
Castelao, un fato de mozos se esforzaba en servir a Galicia”, e neste ambiente de 
servizo á Terra, no que xa fora iniciado polo seu tío, vai medrando a personalidade 
de Valentín Paz-Andrade.

En 1921 e xa licenciado en Dereito, vai vestir a toga por primeira vez na Au-
diencia de Pontevedra, exercendo a defensa nunha causa por homicidio. 
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Tratábase da morte dun mariñeiro por outro, sucedida na praia de Raxó. Os 
dous tiñan máis de dezaseis anos e menos de dezaoito. Un insultara ao outro 
mentres tiraban con máis do cabo da rapeta. Saíran correndo e co coitelo do 
oficio do un, o outro resultou ferido na iugular. Morreu desangrado na area. 
(Calvo 1998: 31)

Malia a súa inexperiencia, conseguiu que a súa tese de imprudencia temeraria 
fose admitida, dado que o homicidio non podía ser negado.

Ese mesmo verán ten que saír para a fronte de África: foi o ano do desastre 
de Annual, e aínda que xa tiña cumprido o servizo militar en Pontevedra, non se 
librou de ser chamado a filas. Logo de varias semanas en diferentes puntos, chega 

“El Tranvía de Marín y su Literatura”.
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a Tetuán, onde comezará a escribir crónicas de guerra que serán publicadas no 
xornal El Noroeste da Coruña, pero que tamén serán reproducidas nun xornal da 
cidade, El Progreso, dirixido daquela por Carbonell Alsina. Desta época gárdase 
unha carta que lle dirixe o seu tío Juan Bautista Andrade:

Con singular deleite leo tus crónicas. Progreso las reproduce siempre, como 
verás por los números que te enviamos. Estás bien de estilo, cada vez más 
sobrio, sereno y elegante. A veces, encuentro que salta una remembranza de 
mi manera de hacer, en medio de tu prosa. Y esas muestras de mi influencia 
literaria en tus escritos, me envanecen un poco ¡Satisfacciones de padre espi-
ritual! (Paz-Andrade 1997: 241)

No Nadal de 1921 será destinado ao interior do país, a Miskela (onde coinci-
dirá con outro pontevedrés e bo amigo seu: Benito Malvar), até que en febreiro 
de 1922 será repatriado de Marrocos por un problema de saúde. Esta experiencia 
na guerra de África vai marcalo fondamente e será inspiradora nunha noveliña, 
Soldado da morte, que será a súa única incursión na narrativa, aínda inédita, e 
dalgúns escritos que verán a luz neses anos3:

Un día de sol e de guerra, coas retinas cansas de copiar terras ermas, camiñando 
a carón da serra africana de Beni-Hassan, aló nas entranas broncas de Yebala, 
olléi sorprendido a un pino na ladeira d-un kudia. No intre de o descubrir, com-
prendín con visión d-irmán a traxedia do seu desterro. O pino celta, desmedrado, 
raquíteco, apouvigado pol-os regores do bárbaro crima meridional, añoraba ó 
húmido agarimo das néboas norteñas, e os airiños mainos, que deberan trocar 
en arpa rumorosa a sua frouma verdecente.

Cando volta repatriado á Coruña, visita os amigos da redacción do xornal El 
Noroeste, que lle publicara as súas crónicas de guerra, e alí comeza a prepararse 
un proxecto que desembocará, o 25 de xullo de 1922, na aparición dun novo 
xornal: o Galicia de Vigo, que Valentín Paz-Andrade vai dirixir dende os primeiros 
números. A súa vida vira entón cara a Vigo, onde se establecerá definitivamente 
até a súa morte, mais Pontevedra vai percorrer a súa vida e a súa obra até o seu 
último alento.

Para organizar a redacción e a liña do novo xornal contou coa axuda de Castelao, 
Juan Bautista Andrade e Antón Losada Diéguez, chegado daquela a Pontevedra. 

3  Vid. “O pino de Beni-Hassan” e “O símbolo do árbore” que apareceron no derradeiro número da revista 
pontevedresa Alborada, en xullo de 1922.
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Pouco a pouco irían incorporándose a este xornal, que marcou un fito na historia 
da prensa galega, as mellores plumas da época. Logo de múltiples problemas, sobre 
todo coa censura, o xornal desapareceu o 15 de setembro do 26. 

A partir deste momento, xa radicado en Vigo, comeza a desenvolver a súa 
actividade profesional como avogado, mentres o seu achegamento ao mundo do 
mar e da pesca estaba en marcha, pois nesta época comeza a asesorar á Sociedade 
de Armadores de Bouzas e a colaborar na revista Industrias Pesqueras, e ao tempo 
estaba conectado co movemento galeguista e co agrarista. Sabemos que en outubro 
de 1928 participa no acto de aniversario da Caixa Rural de Lérez onde adianta a 
súa concepción da acción política en relación co desenvolvemento económico:

Aínda que os ventos da vida me teñan afastado da miña parroquia, eu, como 
todo ser ben nacido, non podo esquecer o amor á terra na que por primeira vez 
viron os meus ollos a luz. (...) desde agora existen en Galicia dous agrarismos 
ben diferenciados: o agrarismo verbalista, sen contido ideolóxico nin base eco-
nómica e o agrarismo futuro, que inicia a Caixa Rural de Lérez, baseado nos 
problemas económicos. O século presente é o século dos problemas económicos. 
(Carballa, 2012: 56)

Na primavera de 1930 fúndase en Vigo o Grupo Autonomista Galego, e ao longo 
dese ano e do seguinte mantén unha intensísima actividade política, participando 
a carón de Castelao, Alexandre Bóveda, Álvarez Gallego, Otero Pedrayo, Risco, 
Carballo Calero, Ramón Cabanillas, e tantos outros, en numerosos mitins. Nun 
deles, en Pontevedra, dirá:

Eu non podería hoxe desprenderme dunha suxestión cautivadora: a da poboa-
ción onde falo. Pontevedra remanece na fondura das miñas visións máis mozas, 
vivida a cotío entre vos; ao amor do río, noivo da cidade, que se deixa cinguir 
a cintura nunha aperta de cristal, e se deixa recrebar na cantiga das ondas 
rumorentas; remanece nas miñas visións primeiras, abertas antre o agarimo 
luxuriante das perspectivas campesiñas, onde loita ese agro valente que lanzou 
aos aires o cramor revolucionario do abolicionismo foral e a carón daquelas 
tenidas románticas, onde o culto á República, cando a República era un soño, 
adquiría unción de rito. (...)
Con esta bandeira ao vento, coa bandeira sagra da autonomía para Galicia, a 
loita está escomenzada. E nós, pontevedreses, temos nela reservados os postos 
de vangarda, que son os postos de honor.

Participa tamén na elaboración do anteproxecto do Estatuto de Galicia, e 
preséntase como candidato a Deputado das Cortes Constituíntes, nas eleccións 
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de xuño do 31 pola candidatura galeguista de Pontevedra a carón de Castelao e 
Ramón Cabanillas. No Nadal dese ano fica constituído en Pontevedra o Partido 
Galeguista e Valentín Paz-Andrade formará parte do Consello Executivo do Partido, 
polo que as reunións e o intercambio epistolar con Alexandre Bóveda, secretario 
xeral, e os outros membros do Consello, serán constantes. 

Pouco antes, o 3 de setembro de 1930 morrera, no mellor da súa vida, Juan 
Bautista Andrade, deixando ao seu sobriño orfo do seu alento e consello cotián:

A tarde do enterro foi o catro de setembro. Para min unha das xornadas máis 
feridoras de cantas teña vivido. (...) Eu non acababa de perder somentes 
ao único irmán de miña nai, xa difunta de longos anos. O que en realidade 
perdera era o primeiro mestre. Tanto nas loitas da vida como na apertura 
dos horizontes do espírito. No sentimento da Terra e na forxa da cultura. 
(Paz-Andrade 1980)

Foi o propio Paz-Andrade quen se ocupou da edición do derradeiro poemario 
dun dos poetas da Fillagosa4 (non en van na súa casa tiña lugar dende 1924 o 
faladoiro do mesmo nome): Diana de Gaita, que veu a luz no mesmo ano da súa 
morte, e segundo Paz-Andrade, matinaba noutro libro en galego que se titularía 
Cantarelas “cando o fío da súa vida se tronzou”.

E pasou o tempo, veu a guerra e logo os desterros e a perda de tantos amigos, 
represaliados uns e outros, moitos, exiliados. Nos anos corenta, xa casado e cun 
fillo, céntrase na actividade no bufete e na revista Industrias Pesqueras, na que 
asume a dirección.

Un feito transcendental na vida e na obra do noso autor serán as viaxes que 
na década dos 50 realice a América Latina. Será escollido pola FAO para impartir 
un curso sobre Economía Pesqueira en Valparaíso, Chile (en 1952), outro sobre 
Capacitación Pesqueira en México (en 1954) e un terceiro sobre Organización Xu-
rídica das Pesqueiras en Bogotá (en 1955). E isto foi grazas á proposta dun exiliado, 
amigo e compañeiro nas aulas do Instituto de Pontevedra: o ilustre pontevedrés 
Bibiano Fernández Osorio-Tafall, que naquel momento era Director Rexional da 
FAO para América Latina. 

Las lecciones magistrales de Valentín (en Valparaíso) fueron publicadas por la 
FAO y este libro prologado por mí, a pesar de que han transcurrido 36 años5, 
aún sigue siendo de utilidad.

4  O topónimo corresponde a un souto de piñeiral, preto da foz do Lérez, arquetipo do “locus amoenus”.
5  Osorio-Tafall na Homenaxe que lle tributou a Academia Galega de Ciencias e que foi publicada pola 

Deputación Provincial de Pontevedra en 1991.
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Refírese Osorio-Tafall ao libro Principios de economía pesquera, que será o 
primeiro traballo sobre este tema en castelán, e no prólogo destaca Tafall a sona 
que estaba a acadar Paz-Andrade no eido da pesca en América Latina. Destas 
experiencias americanas, ademais de contactos e saberes, Valentín Paz-Andrade 
trouxo un coñecemento redobrado do sector pesqueiro, o que ía producir pouco 
tempo despois froitos transcendentais para a nosa terra.

Logo destas tres ocasións en que traballaron xuntos, volveron coincidir Paz-An-
drade e Osorio-Tafall en Buenos Aires en 1957, no cincuenta aniversario do Cen-
tro Galego, como invitados de honra. Podemos seguir a crónica da súa amizade 
grazas á correspondencia que se conserva entre os dous (na que curiosamente non 
atopamos cartas anteriores a 1960). A análise deste epistolario xa daría para un 
extenso traballo, e nel, Paz-Andrade insiste, como tantas veces, para que o seu 
amigo volva á terra, sobre todo a partir de 1977:

Querido Bibiano: 

Estamos en vísperas de constituir una Xunta de Galicia, como organismo 
pre-autonómico (...). Tanto Blanco Amor como yo hemos considerado esta 
mañana la falta que tú harías en Galicia en estos momentos. 

En agosto do 68 xa o animara a vir aproveitando a mellora do clima político, 
pero Osorio-Tafall rexeitara esta posibilidade: “A menos que se produzcan cambios 
esenciales en la estructura del régimen, yo no volveré a pisar el suelo español. 
Como una vez comenté con Blanco Amor, Franco puede habernos perdonado, 
pero yo no le he perdonado a Franco”6.

Aínda que o intentaron en varias ocasións (como cando Osorio-Tafall invitou 
a Valentín a dar unha serie de conferencias no Centro de Estudios Económicos e 
Sociais do Terceiro Mundo que dirixiu a finais dos anos 70 en México), o encontro 
entrambos non tería lugar até o 29 de xuño de 1986, con motivo da entrega do 
Premio Trasalba a Valentín Paz-Andrade. Osorio-Tafall lembraría ese encontro anos 
despois recordando a un Valentín fisicamente achacoso, mais cunha mente esperta 
e unha prodixiosa memoria. Isto, acompañado dunha gran capacidade de traballo 
e unha rexa vontade, explicaría esta extensa produción dos derradeiros anos. 

Mais volvamos atrás no tempo. No Nadal de 1961, fronte á casa natal de Lérez, 
e cando acudía ao enterro dunha curmá, Lola Andrade, sofre un grave accidente de 
tráfico que o manterá apartado da súa actividade máis de tres meses, parte deles no 
sanatorio Domínguez de Pontevedra. Foi operado polo doutor Miguel Domínguez 
e atendido tamén polo internista Crescencio González: “Eu, que xa non era eu, e 

6  Carta a Paz-Andrade datada en Nicosia o 31 de agosto de 1968.
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me tiña como estraño a min mesmo, púxenme a loitar coa morte, sabendo quen 
tiña diante”. É ben certo pois xa se enfrontara a un atentado en Vigo no ano 32 
no que recibiu varios disparos e a outro ataque cando estaba desterrado en Verín. 
Esta experiencia no sanatorio será reflectida no seu poema “Veño da morte” 7:

Galegos, meus irmaos,
veño de ter co-a morte.
sin o agardar unha vez mais atopo
o ventureiro empalme con a vida.
Estóu na singladura do retorno,
con ollos recuncantes na alborada,
tímpano a se tremer en libres odas,
pernas reencarnadas para andar 
os camiños resucitados.
Veño da morte, irmaos, e no fardel,
pouco trouxen para vos:
cicatrices de ferro nas palavras.

Aínda neste transo ten folgos para escribir a tantos amigos cos que mantén un 
continuo contacto epistolar. Así, pouco despois do accidente, escribe a Isaac Díaz 
Pardo, que daquela se atopaba en Magdalena:

Volvo da morte outra vez, Isaac, e desta parece que reflotarei. ¿Qué sino é este 
meu, tan carregado de dor? Non quero cavilar hoxe, para non amargurar o voso 
anceio, que tanto agradezo. Escribo a Pepe (Núñez Búa) e narro alí o que pasou. 
Son as primeiras cartas que escribo, con moito esforzo.
Temo, dende a presión dos iesos e as férulas, non solo pola miña recuperación, 
senón pola saúde de Pilar, que ocupa outra cama no mesmo cuarto, e tamén me 
creou algunha inquedanza. Agardo que evolucionará ben. Ademais, o agobio 
das visitas, que constituíron un xubileo afogador para os poucos alentos dun 
doente. Hoxe amainaron algo –despois de 24 días– e aproveito para contestar túa 
carta, que recibín eiquí onte, con outra de Seoane e Maruxa que máis adiante 
contestarei. Dálle nosas mellores lembranzas.
Aos 14 días –o 9–, houbo substitución de iesos. Atopo os novos máis molestos 
que os primeiros. Despois, obrigan a posicións ríxidas na cama, que traen de mal 
xeito. Agora levántanme a unha butaca articulada, onde paso case todo o día.8

7  Publicado anos despois, en 1979, en Cen chaves de sombra.
8  Carta desde o sanatorio Domínguez, datada o 16 de xaneiro de 1962.
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Tras este duro golpe para a súa saúde, vai reincorporándose aos poucos á vida 
profesional, tanto no seu bufete de avogado como en Pescanova. Revisando a 
correspondencia enviada neses meses nos que se atopaba doente no sanatorio, 
sobrancea outra actividade na que nunca descansa: o alento e apoio aos amigos de 
alén mar nas súas actividades artísticas ou literarias. Tanto anima a Arturo Souto 
e Blanco Amor para que volvan definitivamente a Galicia como se preocupa da 
última exposición de Laxeiro en Madrid; en xeral insistindo con todos –Seoane, 
Núñez Búa, Blanco Amor…– para que rematen o seu exilio e se radiquen de novo 
na terra.

Volveron chegar novas de Souto. Pode ser que agora sexa certo o seu retorno 
á Terra. Quéixase de crisis nerviosas, que o obrigan a non estar só. En marzo 
fai unha exposición en México, para tomar o barco en abril, según di. Tamén 
se dispón a vir Xavier Bóveda, e coido que Blanco Amor. No mes de San Xuan 
tamén chegará Daniel Calzado, según carta que teño a vista9.

Con Pilar e OsorioTafall en Trasalba, 1986.

9  Carta a Manuel Colmeiro dende o sanatorio Domínguez, do 19 de febreiro de 1962.
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Mais a presenza de Pontevedra detéctase tamén como pano de fondo dun dos 
seus traballos máis singulares. No verán de 1966, Paz-Andrade fora convidado de 
novo polo Centro Galego de Buenos Aires para participar nas Xornadas patrióticas 
nas que se conmemoraba o centenario do nacemento de Valle-Inclán, do que el 
era apaixonado lector e continuo estudoso.

De feito, gardaba na súa biblioteca un “pequeno tesouro”, o libro Análisis 
y Ensayos, de Víctor Said Armesto, no que aparece o primeiro estudo logo da 
aparición de Femeninas. Ademais Valentín tiña na casa todo o que se publicara 
naqueles anos sobre a vida e a obra de Valle (mesmo gardaba no seu arquivo unha 
carta que lle escribira o insigne escritor en 1925). Con todo este material pensou 
que aínda estaba por facer a reconstitución bio-literaria desta figura, sobre todo 
dos seus anos pontevedreses, e púxose á tarefa de preparar dúas conferencias para 
a conmemoración bonaerense que en poucos meses habían converterse en libro.

En 1967 saía do prelo en Buenos Aires, La anunciación de Valle-Inclán, cun 
“introito” do seu vello amigo, Eduardo Blanco Amor. O libro, artellado en dous 
grandes apartados “El hombre en su espacio” e “El escritor en su obra”, completouse 
con moita documentación gráfica e variados datos que atopou facendo no outono 
de 1966 un minucioso percorrido polos lugares polos que pasara Valle nos seus 
primeiros anos: Vilanova, a Pobra, Pontevedra… Como indica Blanco Amor no 
prólogo, a intervención decisiva de Pontevedra na formación do escritor galego, 
tanto en oportunidade coma en calado, queda ben patente neste libro: 

Con una rara vitalidad en esta clase de “documentos”, Paz-Andrade recoge y 
anima el ambiente de una tradición inmediata, de una experiencia todavía tan 
presente y actual que el autor puede reconstruirla, desde los datos de su atenta 
niñez pontevedresa, no sólo con sus nombres y apellidos sino con sus voces ya 
cascadas y con sus ademanes envejecidos, pero aún audibles y visibles. 

Outro aspecto que non quero deixar de subliñar é a vinculación de Paz-Andrade 
ao Museo de Pontevedra e ás súas iniciativas. Amais dunha relación sostida cos seus 
patróns e colaboradores, participou en diferentes actos como a “Conmemoración 
de Juan Bautista Andrade” en 1980 ou nunha mesa redonda sobre humorismo 
que se fixo con motivo da Exposición de Bagaría en 1983, e presidiu a Asociación 
de Amigos do Museo dende a súa creación, a finais de 1984 até o seu pasamento. 
Foi el quen doou ao Museo, entre outras cousas, os debuxos da serie “As mulleres” 
de Castelao. En 1974 escríbelle a Filgueira Valverde:

Póñome a che mandar estas liñas matinando en que Castelao, botando os ollos 
por riba do meu lombo, estame a mirar o que escribo. E estase a rir con aqueles 
ollos decote veados na terra que o furaban todo. Aínda aquelo que os demais 
ao mellor nin viamos.
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Van as nove estampas pubricadas en Galicia, o xornal que eu dirixín e do que 
Alfonso foi pouco menos que a i-alma. Coido que son as únicas da serie de “As 
mulleres”, que escomenzara a promediar coa dos “Homes”. (...) Cando trazou 
eses rascuños de mestre riscaba sin dúbida nas súas mellores horas de dibuxante, 
tanto da figura coma da comedia humana. Como non quixeche que enmarcara 
por miña conta os dibuxos, ti farás neste orde o que mellor atines, que para iso 
eres o Director da Casa10.

Pouco tempo despois, o 20 de xaneiro de 1979, día de San Sebastián, patrón da 
cidade, recibiu o Premio “Cidade de Pontevedra” ao labor literario por A galecidade 
na obra de Guimarães Rosa, libro que viña de ser publicado en Ediciós do Castro.

En 1980, a piques de cumprir 82 anos, escribe a Ramón Piñeiro: 

Querido Piñeiro: Ando, como sabes, as voltas coa biografía de Castelao. Primei-
ramente o plan era unha ampliación do ensaio xa publicado en varias localidades 
“Castelao, con Pontevedra ao fondo”. Metido en fariña estou a ver que, se aínda 
teño forzas, terei que facer unha biografía, e non un anaco de biografía. Penso 
que podería titularse “Castelao na luz e na sombra”, mais se atopara algo mellor 
mudaría de pensamento11.

Xa levaba algúns anos pensando na necesidade dun ensaio global sobre a vida e 
a obra do rianxeiro, unha biografía que mostrara un Castelao “avivecido, latexante, 
auténtico”, e tiña que facelo a tempo “denantes de que as fontes da verdade con-
trastabel deixaran de manar. Fontes cada día mais escasas e sempre esparsas. Fontes 
en risco de se voltar serodias ou esgotadas”. O Castelao de Paz-Andrade –como 
adoita chamarse– saíu do prelo de Ediciós do Castro en 1982, e acadou un éxito 
considerable de crítica e vendas. Como se pode comprobar nunha simple ollada 
ao seu Epistolario, mentres preparaba o libro, Paz-Andrade solicitou información e 
documentación sobre o tema a moitos dos seus amigos e antigos colaboradores. A 
resposta a moitas das súas peticións –como sucedeu no caso de Osorio-Tafall– reci-
biuna logo de terse publicado o libro, pero aínda tivo folgos para facer correccións 
e engadir algúns datos nunha segunda edición de 1986. 

Esta biografía do “irmán” desaparecido contén elementos singularizados dun-
has memorias, sobre todo nos dous primeiros apartados (“Alborada do home”, “A 
estrela escomenza a raiolar”), nos que Paz-Andrade conta unha historia na que 
por momentos el foi co-partícipe. Para moitos, Castelao na luz e na sombra foi a 

10  Carta a Filgueira Valverde, do 7 novembro 1974.
11  Carta a Ramón Piñeiro, do 30 de marzo de 1980.
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súa obra magna, un libro que só Paz-Andrade podía ter escrito, pois é en boa parte 
autobiográfico. Para o profesor Filgueira Valverde, neste libro exemplar “Paz-An-
drade puxo todo o fervor polo home, a súa plural obra e a lección da súa vida”. 

Tras loitar varios meses cunha doenza cardiovascular, finou Valentín Paz-An-
drade nunha clínica de Vigo, a madrugada do 19 de maio de 1987, acompañado 
por Pilar, a súa dona, e polo seu fillo Alfonso. Será enterrado no panteón familiar 
do cemiterio de Lérez, en Pontevedra, envolto na bandeira galega polo seu expreso 
desexo. Volveu entón a descansar para sempre na “doce ribeira” do seu Lérez natal.

Non habería mellor xeito de rematar este traballo que citando as súas palabras, 
as do artigo titulado “La ciudad y su destino económico” que escribiu en 1959 para 
a revista do Gremio de Mareantes, e que di así:

En las páginas de la historia de Pontevedra, no se ha grabado un viraje de ma-
yor relevancia que el de la renunciación a la mar. Nos referimos a la mar como 
destino colectivo, focalizador del trabajo de los hombres. Al elemento natural 
bajo cuya égida económica Pontevedra se ha ungido con los resplandores de 
la gloria que, aún extinguida hace siglos, siguen inspirando en nosotros evoca-
ciones reverenciales.
El alma vieja de la villa, parecía tener sus raíces adheridas a los “peiraos” de 
la Moureira. Se forjara en la soledad de los espacios líquidos, en las zozobras 
del riesgo fecundo, en las luchas y en los fervores gremiales. Y fue poco a poco 
perdiendo densidad y brío, a medida que el aire marinero dejaba de circular 
por sus venas. A medida que la economía se iba convirtiendo en mitología. (...)
El porvenir reclama otras trayectorias. El porvenir coloca a Pontevedra en 
el trance de replantear el problema de su destino económico. Para abordarlo 
seriamente, será necesario abandonar querencias posicionales. Encararlo con 
visión nueva, en la cual se valorice menos la expectativa del paternalismo cen-
tral y más, mucho más, la movilización y disciplina de las energías propias. Hay 
que recabar siempre la comprensión de arriba. No esperar de su protección lo 
que debe ser construido desde abajo, con la luz de nuestra mente y el ardor de 
nuestros brazos. (...)
No se trata ahora de agrupar los elementos del cuadro, y menos de ensayar su 
composición. Basta con advertir que, para el destino de Pontevedra, inevitable-
mente enlazado al desarrollo económico del resto de Galicia, la carrera de la in-
dustrialización no debe tomarse como desideratum. Otros desenvolvimientos no 
menos provechosos, para los cuales la ciudad ofrece incentivos únicos, podrían 
reclamar una situación de prevalencia en las jornadas de la evolución futura.
En todo caso, lo que importa es la rehabilitación del espíritu colectivo. Si las 
venerables sombras de los viejos mareantes siguen montando su ronda en torno 
a nosotros, es porque su mensaje permanece vivo. Su mensaje de solidaridad, 
de familiarización con el riesgo, de fe en el esfuerzo propio y en las virtudes 
dinámicas.
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VALENTÍN, SEMPRE AO SEU AIRE:
“A VELAS VIR, E A PILLALAS TODAS”

Luís Cochón

Centro Ramón Piñeiro 

para a Investigación en Humanidades

[Cando me pediron título para este relatorio non o tiña claro, dixen por 
dicir, apurado: “Valentín, sempre ó seu aire”, por libre, porque Lérez, en-
tre nós, imprime carácter, que tampouco compromete moito. Hoxe enga-
diría: “A velas vir, e a pillalas todas” que se compadece mellor co mester 
de patrón de pesca que sempre foi, ou quixo ser, Valentín, mareiro].

Resumo: “... para conformar unha biografía, a de Valentín, que parece ter sido 
inventada para o seu propio eu: os moitos eus que foi, a un tempo, Paz-Andra-
de, en moita parte, escrita pola súa man, sen que ninguén lle levase a contra-
ria. Ítem máis: sabemos do autor, o que o propio autor quixo que souberamos 
de seu. Foise abastecendo dos diarios correspondentes, documentos –por mí-
nimos que foran, algúns menos que outros– fotografías, crónicas, novas, con-
ferencias, discursos, cursos, afáns. Intuíu o lugar e as ocasións onde tiña que 
estar. E sóuboo. Consolidou unha biografía, que aínda non era a súa, a forza de 
aprioris, e remachada a base de posterioris, co expurgo –a ollos vistos– de canto 
non era conveniente para a súa imaxe e figura, dentro do cursus honorum que 
artellou o seguimento dun prócer.
Doutro modo: a biografía de Valentín non é consecuencia dos feitos da súa 
vida (que tamén), senón alicerce dunha peripecia vital á que parece ser cha-
mado polos propios feitos. Alguén pode encontrarse vivindo. Valentín sabíase 
importante, moito antes de ser importante, e todo iso, hai que saber facelo, 
encontrándose ou non. Será verdade que carácter é destino, como quería 
Malraux?”.

Abstract: “... with a view to composing a biography, Valentín’s biography, 
which appears to have been invented for his own ego –the many ‘selves’ 
that Paz-Andrade embodied at the same time, written mostly in his own 
hand with nobody to contradict him. What is more, what we know about 
the author is only what he wanted us to know. He got hold of the pertinent 



134 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 133-144

Luís Cochón

newspapers, documents (however sparse), a few books, photographs, chroni-
cles, news, conferences, discourses, courses and ambitions. He sensed how to 
be in the right place at the right time. And he was right. He consolidated a 
biography, which was not yet his, based on a priori assumptions and rounded 
out with a posteriori facts, while –apparently– purging anything that turned out 
not to fit the image he wanted to convey, as part of the cursus honorum that he 
was shaping so as to be followed as a leader.
In other words, Valentín’s biography is not the outcome of a series of facts 
about his life (although this is also true), but rather the basis of a life’s journey 
to which he seems to have been driven by those facts. You can find yourself 
by living. Valentín knew he was important, long before he became important, 
and this requires some considerable skill, whether you eventually find yourself 
or not. Could it indeed be true that a man’s character is his fate, as Malraux 
wrote?”

Palabras chave: Valentín Paz-Andrade, biografía conformada, autobiografía, 
memoria de si propio, moitos eus dentro da mesma ipseidade, cursus honorum, 
articulación dun prócer, a vividura, encontrarse o autor consigo mesmo.

Key words: Valentín Paz-Andrade, composed biography, autobiography, me-
mory of oneself, multiple selves within oneself, cursus honorum, shaping a lea-
der, living, finding oneself.

I

Díxome Paz-Andrade poucos meses antes de írsenos, e sempre que nos viamos:
—“E ti, Luís, de que Cochóns vés sendo?” —“Dos Cochóns da Ruibal, en 

Salcedo”. —“Desa casa veu miña nai, Xoana Cochón, non de Lérez, onde son 
eu –dixo–, nin de Campañó. De modo que vimos ser parentes”. “—Pois que ben”, 
–aceptei–. Ó falarme Valentín da súa nai, estábase a referir á súa avoa, nai do 
seu pai, Francisco Paz Cochón, igual que tantos de nós temos unido, avoa e nai, 
nunha única persoa, no cariño e saga familiar.

Lérez, en Pontevedra, queda extramuros, tralo paso do río epónimo, no Burgo 
da Ponte, como quen di no Trastevere. Aquí, no Santiaguiño do Burgo, no cami-
ño sur de Santiago.

[Na Santiña do Burgo viviu anos Manuel Cuña Novás, poeta da máis alta 
devoción, o que mellor poesía ten dado a Pontevedra, na praciña con cruceiro, de 
aí a santiña, nunha parte da casa fidalga que habitara don Xoán Manuel Pintos. 
Pouco máis aló, na vía a Compostela que fixera construír no XVIII o arcebispo 
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Malvar, naceu Valentín Paz-Andrade, “na casa do Cristo”, e viviu alí, ó lado, co 
seu tío Juan Bautista Andrade Toxedo, que soubo insuflar no sobriño o pulo poé-
tico que o acompañou. Con andar pouco máis, atopábaste na casa de Antonio 
Odriozola, o gran bibliógrafo vitoriano e pontevedrés. Todo un itinerario poético 
e cultural que podería saír de Santa María dos Mareantes, pasar pola casa de don 
Xosé Filgueira, na mesma rúa do arcebispo Malvar, fronte á galera de Chariño, 
que Afonso X fixo apodrecer no esteiro, camiñar a ponte vella, a que lle dá nome 
á vila, e chegar ó mosteiro de Lérez, onde foron amigos os Padres Mestres Feixoo 
e Sarmiento, da Orde dos bieitos].

Nunca tiña eu coincidido con Valentín en Pontevedra, a onde non viña moi-
to, se cadra no Museo. Algo me ten dito Isidoro Millán, fillo, do pouco tempo que 
estivo de pasante no bufete do seu pai. Algunha vez, si, en Compostela, cando 
viña ver ó seu fillo Afonso, alumno el de Dereito, no mesmo pazo da praza da 
Universidade, onde recibiamos clase, e era fácil atoparnos, dentro ou fóra, naquel 
Santiago que estaba a existir “no ventre do silencio” no que todos nos coñecia-
mos. Asistín en Vigo, anos despois, na Transición, que se chamou, a un discurso 
político, na campaña na que saíu elixido para o Senado, el, que non outros, nin 
sequera Díaz Pardo. Repúblicos ambos, galeguistas máis do exterior –os irmáns– 
que do interior; máis de Seoane, por dicir alguén, que da “fratría” piñeirista e 
galaxiana da que non participaron, ou cáseque. Tampouco Dosinda Areses, poli-
ticamente máis comprometida, nacida tamén, ela, nesta rive droite: moinanta por 
si. Haberá que preguntarlle ó Ferrín.

Volvemos vernos en Sargadelos, na planta circular de Cervo, Isaac e o seu 
fillo, Camilo, de anfitrións, co gallo daquela exposición memorable, tan composta 
e coidada, sobre o legado de Castelao, con bastantes pezas que achegou o propio 
Valentín, convertido de facto en albacea testamentario e cabezaleiro. (Non esta-
ba o grande óleo de Corredoira que Valentín descolgou de Rianxo). Todo aquilo 
explicado coas guías racionalistas, mamparas incluídas, tan do gusto de Isaac.

Valentín e Isaac tratábanse con amizade e respecto, cáseque doutros tempos, 
da vella lexitimidade republicana, nunca arrenegada por ningún dos dous. Pero 
con matices: primeiro, a idade, vinte e dous anos, maior Valentín, e curtido polas 
Irmandades, o galeguismo incipiente, o Directorio, Castelao, “O Galicia”, Portela 
Valladares e demais inclemencias.

E non se lle deu por abandonar o Partido Galeguista, fundado aquí, en Ponte-
vedra, no hotel Madrid, case fronte á antiga estación, o 7 de decembro de 1931, 
e irse coa dereita, no 36, para non saír deputado? Cousas, polas que Castelao 
“rompeu a chorar”1 publicamente na Quinta Asambleia Nazonalista de Santiago.

1  Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX, páx. 120, de Tucho Calvo. Cítase pola 2ª edición, algo 
corrixida e aumentada, de Biblos Clube de Lectores, S.L., 2011. A primeira edición era de 1998.
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Ó que ía: Paz-Andrade acabara de chegar desde Vigo, viaxe de varias horas, 
e volta, para un home xa diminuído, pero cos folgos de sempre. Quería estar alí, 
naquela solemnidade que podería ser última, para el.

Aquí e acolá, andou Isaac, a poñer cada cousa no seu andel ou vitrina, mes-
mo a corrixir o ano do nacemento de Valentín, que aparecía como 1900. Da 
partida de nacemento nunca se soubera de certo. (Os poetas, e outros que non 
o son, adoitan quitarse anos, mira ti). Pero na ocasión, confesou Paz-Andrade 
ter nacido no 1899, algo máis novo que Blanco Amor (o ano deste tamén estaba 
trabucado por retórica poética e por coquetterie del). Isaac corrixiu: 1899, con 
toda seguridade. Pois nin con esas! A verdade era 1898, que a é, un ano máis a 
maiores, acaso para proxectalo nun futuro que el non ía vivir.

A presenza miña en Sargadelos debíase a unha reportaxe que pactei con 
Alexandre Cribeiro, outro grandísimo poeta pontevedrés, que se emitiu no espa-
zo cultural, que na altura tiñamos na RTVE-Galicia. Colocadas as cámaras e os 
focos, aquilo converteuse nun set ou escenario centrado na figura –agora si– de 
Valentín. Pregunteille para abrir boca, fóra de plano, sobre Castelao e a relación 
entre eles, e botouse a falar, indo para máis, creando ó seu redor ese silencio que 
acontece antes –ou durante– de se producir o milagre da palabra, diante das 
vinte ou trinta persoas invitadas que se foron acugulando no cerco máis próxi-
mo para non perder nin verba. Absorto o auditorio coas modulacións do orador, 
orador enfático que se crece con tódolos recursos da ágora forense ou política, 
e que espalla a retórica, sumida pola dicción orquestral dun director eximio por 
demais; alguén posuído polo don da palabra, e a súa tonalidade acaída, artística, 
memorante, reivindicativa, emocionada.

Soamente un grande orador, cívico ou non, é quen de conmover, fuxindo el, 
da propia emoción, que alí deixou, fita entre nós. Chantada, sentida, ó relembro 
doutras lexitimidades, doutros tempos, que eran as de Valentín e Isaac, e foron 
naquela tarde coa ausencia/presenza de Castelao, compromiso a ultranza (ata a 
morte) de todos, coa nación, con Galicia. Galicia como tarea ou Sempre en Galiza. 
A mesma arela, o mesmo devezo. [Cando na campaña do estatuto 1936, coa fre-
nética actividade de Castelao, só puido trazar algúns bosquexos á présa co degaro 
de encomendarllos ó mociño xacobino: “—Isaíño, faimos ti”]. (É de notar a po-
lionomasia, a que Castelao tan dado era, para clavar o nome outro, coa felicidade 
difícil, de transformar ó Isaac bíblico, polo noso, cáseque patrimonial, de Isaíño 
Díaz Pardo). Isaíño.
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II

O que hai que probar, tal como fixo Sartre ó tratar de Flaubert, L’idiot de la fami-
lle, historia inacabada, probar, digo, que toda persoa, calquera, home ou muller, 
pode ser perfectamente coñecible, sempre que se utilice o método apropiado, e se 
posúan os documentos necesarios: a consideración e os considerandos para erixir 
a súa propia estatura.

A convicción profunda de Sartre era que, nun intre histórico, fora cal fora 
o contexto social e político, comprender as persoas seguiría a ser o esencial. Isto 
é o que o pensador francés chamou o vivido, quer dicir: a vida en comprensión 
consigo propia, sen que tal comprender, denote un coñecemento cabal, que traería 
tras si unha consciencia ética, ou un comportamento diáfano, só aceptable no 
comportamento moral de Valentín con Galicia, trama e urdime do seu deber ser 
coa súa terra.

No caso, nin Paz-Andrade é Flaubert, nin –moito menos– quen isto escribe é 
Sartre. Se Sartre dispuxo do método apropiado e da documentación ad hoc, pola 
miña parte non dispoño nin dun nin doutra, nin de cabeza bastante, para con-
formar unha biografía, a de Valentín, que parece ter sido inventada para o seu 
propio eu: os moitos eus que foi, a un tempo, Paz-Andrade, en moita parte, escri-
ta pola súa man, sen que ninguén lle levase a contraria. Ítem máis: sabemos do 
autor, o que o propio autor quixo que souberamos de seu. Foise abastecendo dos 
diarios correspondentes, documentos –por mínimos que foran, algúns menos que 
outros– fotografías, crónicas, novas, conferencias, discursos, cursos, afáns. Intuíu 
o lugar e as ocasións onde tiña que estar. E sóuboo. Consolidou unha biografía, 
que aínda non era a súa, a forza de aprioris, e remachada a base de posterioris, co 
expurgo –a ollos vistos– de canto non era conveniente para a súa imaxe e figura, 
dentro do cursus honorum que artellou o seguimento dun prócer.

Doutro modo: a biografía de Valentín non é consecuencia dos feitos da súa 
vida (que tamén), senón alicerce dunha peripecia vital á que parece ser chamado 
polos propios feitos. Alguén pode encontrarse vivindo. Valentín sabíase impor-
tante, moito antes de ser importante, e todo iso, hai que saber facelo, encontrán-
dose ou non. Será verdade que carácter é destino, como quería Malraux?

Home mesurado, prudente –tivo o talento de calar a tempo (talent de bien 
taire)– pero tamén afouto e destemido, co crédito e caución necesarios, para go-
bernar nos seus asuntos.

Afeito a ter razón, podería ser cousa ardua discutir con el de ocios e negocios 
nunca descoidados. Vezado a preparar testemuñas (nada se perde con que sexan 
falsas, ou non), fixo o posible para que o xuízo fora propicio ós intereses do clien-
te e do seu defensor. Aqueles avogados que tiñamos en Pontevedra! Persoa que 
levedou fortuna, tendo man dos cartos. Tivo sorte e buscouna nas súas empresas. 
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Listo e intelixente, máis que buscar, por veces, víñanlle as cousas á man, e ato-
pou: “En Vigo seica venden unha boa biblioteca galega, que a mercou Valentín 
en bastantes miles de pesos” (carta de Piñeiro a Penzol desde Lugo, 1-II-1950). 
Adquisición que tivo que ser moi rendible, a ollos do mercador, posto a relear.

Estabamos en que, non biografía, senón autobiografía incompleta, “que o pro-
pio Valentín nos legou do seu puño e letra” (Tucho Calvo). O problema das 
memorias é que sempre escorrentan a realidade, querendo ou sen querer, porque 
nunca son obxectivas.

[Na “Memoria” de Valentín, pasa el, sen deixar pegada ningunha desde o 
1944 (cando Piñeiro lle entrega no Hostal Gran Vía, en Madrid, a carta autógrafa 
de Castelao, semellante á que redactou para don Ramón Otero) até o 1974 no 
que entra a formar parte da Junta Democrática como representante galego. La-
goa similar padece Piñeiro ó querer borrar estes 30 anos –de galeguismo, dentro 
ou fóra, culturalista ou político–. Véxase “Presencia de Valentín Paz Andrade 
no galeguismo”2, conferencia ditada e publicada na homenaxe a Valentín do ano 
1991. Nestas tres décadas, aquí ou alí, non parece ter sucedido, falsamente, nada.

A carta de Castelao, xa publicada hai anos, informaba da existencia dun im-
portante ambiente político galeguista en Buenos Aires, do que a el o convertiran 
en líder máximo, pero que esa forza carecería de proveito se na mesma Galicia 
non existía un galeguismo político organizado, polo que encarecía que se levase 
a cabo esa organización. (Tal encarecemento non foi oído entre nós). O primeiro 
presidente da pre-Autonomía galega, non foi Bibiano Fernández Osorio-Tafall, 
como quería o propio Adolfo Suárez3, senón Antonio Rosón Pérez].

III

A estampación do Álbum Nós –cara, pero non de luxo– dirixiuna Sánchez Can-
tón na mesma imprenta, Hauser y Menet, nos primeiros meses do ano 1931 –20 
de marzo, no equinoccio de primavera, véspera de san Bieito de Lérez–, tal como 
fixera no ano anterior cos Debuxos e Grabados de Goya co gallo do centenario do 
xenial aragonés de Fuendetodos.

2  Homenaxe a Valentín Paz Andrade. Deputación Provincial de Pontevedra, 1991. Contén “Presentación” 
de Ernesto Vieitez, Presidente da Academia Galega de Ciencias; “V.P.A. en el mundo internacional”, de 
B.F. Osorio Tafall; “V.P.A. na Cultura Galega”, de Xosé Filgueira Valverde; “Ideas actuales sobre el valor 
nutritivo del pescado”, de Gregorio Varela; “V.P.A. relembrado dende a emigración”, de Isaac Díaz Pardo; 
“El desarrollo de nuestras pesquerías: de la salazón a los congelados”, de F. López Capont; “Presencia de 
V.P.A. no galeguismo”, de Ramón Piñeiro.

3  Confer. Isaac Díaz Pardo, “Nota limiar” ao libro de Santiago Álvarez (1992): Osorio-Tafall. A súa persona-
lidade, a súa aportación á Historia. Sada: Ediciós do Castro, 7-14. Agora en Isaac Díaz Pardo. Obra dispersa, 
edición e prólogo de Xosé Ramón Fandiño. Cadernos Ramón Piñeiro XXIV. Xunta de Galicia, 2012.
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“Á costa de media ducia de amigos, de Pontevedra”, que aparece no colofón 
redactado e escrito pola letra de Castelao. Esa media ducia tapaba os nomes de 
Sánchez Cantón, Claudio Losada, Iglesias Vilarelle, Paz-Andrade, Tabucho [por 
Octavio] Pintos e Filgueira Valverde. [Por certo, o remate non é o que Castelao 
quería (“Dirixida a edición por Francisco Javier Sánchez Cantón”). Por iso, e por 
tanto, o colofón que aparece no cuarto Adral de Filgueira non se corresponde 
coa versión última por negarse Cantón a que o seu nome figurase]. A tiraxe foi 
de douscentos cincuenta exemplares, que por último foron trescentos. Tres deles 
especiais: un para Castelao, que o fixo encadernar por Viñas, con mosaico de 
coiro e cunha autodedicatoria; outro para a familia de Rianxo e o terceiro para 
Francisco Javier Sánchez Cantón, cun ex libris, en forma de dístico, en maiúsculas 
de autor, na peaña que do Apóstolo do Pórtico debuxou Castelao. É o que está no 
Museo, se algo queda do que foi noutrora Museo de Pontevedra.

As 50 pranchas do orixinal do Álbum foron coidadosamente recollidas, empa-
quetadas en forma en varias entregas, e enviadas a Castelao. Once delas quíxollas 
obsequiar o autor a Cantón pero este refugou o galano e só consentiu en que 
quedaran depositadas no Museo. Ó ser tan só depósito, permitiu a incautación 
posterior, por delito de lesa patria.

Filgueira na altura de 1931, secretario do Museo, falou algunha vez, moitos 
anos máis tarde, a José Antonio Durán, de catro “pagáns”, e só catro. Desbotaba 
entre risas, pola súa sona, ben gañada, de “mal pagador” a Valentín Paz-Andrade. 
Así pois, a media ducia de amigos, encobre unha falacia ou unha débeda que case 
todos (ou todos) esqueceron, agás o subdirector do Prado, na época, que parece 
que foi quen se fixo cargo do custo da edición.

E que sería do exemplar de autor, e como sería aquela “autodedicatoria”, e cal 
a paraxe do volume dedicado ás mulleres da súa casa rianxeira?

IV

Pasei un domingo por Cambados, de volta de Vigo –conta Ramón Piñeiro–, 
pra ver como andaban os ánimos do poeta [Ramón Cabanillas] dispois de ter 
a censura refugado a autorización para editar a súa “Obra Completa”. Unha 
intervención do Valentín, tan inoportuna como insensata, motivou iste con-
tratempo. Cando o Centro Galego tiña todo preparado e disposto pra facer 
a edición en B. Aires –que debería salir no outono pasado– unha interferen-
cia persoal do Valentín desviou completamente o curso dos preparativos, pois 
convenceunos de que poderían “aforrar cartos” editándoa en España. En reali-
dade tratábase de facilitar unha maniobra ben pouco limpa: que Blanco Amor 
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viñese por conta do Centro Galego a dirixir a edición a Burgos. O resultado foi 
que retrasou polo menos en ano e medio a saída da edición, que ó cabo terán 
que facer en B. Aires como primitivamente estaba planeado. [Carta mecanos-
crita de Ramón Piñeiro a Isidoro Millán. Gijón, 17-VIII-58].

É maledicente sinalar co dedo a Paz-Andrade, cando as cousas non foron así 
como as conta Piñeiro. A publicación da “Obra” de Cabanillas demorouse cando 
menos dez anos, segundo os posibles do Centro Galego, sen culpa ningunha de 
Valentín que, polo demais, nada tiña de ignaro para saber que a “Completa” de 
don Ramón era imposible de editar legalmente en España. O asunto foi conse-
cuencia doutros desencontros, dos que ningún deles falou, aínda que se saiban, 
(asesorado Piñeiro para as cousas de América e de Buenos Aires, sobre todo, por 
Del Riego, que fixo e desfixo en cousas do Centro Galego canto quixo, ben e mal). 
[Algunha vez haberá que contar o affaire da Historia de Galiza, dirixida (ou non?) 
por Otero Pedrayo a quen non se lle mandou o estudo de Iglesia Alvariño sobre o 
idioma galego, pero si unha especie de acta apócrifa, urdida en Vigo, e mandada 
a B. Aires para que desde alí lle fora remesada a don Ramón, que aceptou o que 
lle dicían outros (A acta apócrifa –menudo cambalache– foi tamén aceptada por 
algún investigador, con certa renuencia, que delatan as comiñas en “informe” 
redactado por persoas un tanto “expertas”), sen reclamar el, don Ramón Otero, 
o orixinal de Aquilino. Preguntado Del Riego, na última comparecencia pública, 
na biblioteca que dirixiu, dixo que “o traballo de Aquilino non se mandou a Bos 
Aires, o consideraron antigalego porque falaba da parte negativa e non estaban 
de acordo co punto de vista del. Tamén díxome que non hai copia aquí. Saúdos 
cordiais” (quen fala é o meu correspondente)4.

A imputación de Piñeiro é grave: supón colgarlle a Valentín o feito de que 
Cabanillas non vise publicada en vida a súa Obra Completa, que chegou a Vigo 
(ou a Cambados) días despois do seu pasamento, contratempo iste (di Piñeiro) 
froito dunha “intervención do Valentín, tan inoportuna como insensata”, amais 
de que “unha interferencia persoal do Valentín desviou completamente o curso 

4  No primeiro número de Grial do 1963, escribe Salvador Lorenzana o artigo “Iglesia Alvariño: poeta e 
humanista”. “Fixo –di no artigo S. L.– unha estesa monografía prá “Historia de Galiza” dirixida por Otero 
Pedrayo, que vén ser como unha especie de panorama histórico do noso idioma”. A monografía de Aqui-
lino, falecido xa el, foi aproveitada por S. Lorenzana, sabendo que o primeiro tomo (e mais o segundo) 
da “Historia”, onde debería estar o traballo de Aquilino (primeiro no tomo I e despois no tomo II), xa 
fora publicada no ano 1962, en Buenos Aires, sen o capítulo sobre o Idioma Galego. Se a monografía 
de Aquilino non lle chegou a don Ramón, nin a Bos Aires, nin está na Penzol, depositaria do legado 
de Otero e do de Piñeiro, e en boa parte do Del Riego, que o transcribe a medias despois, que foi da tal 
monografía? Haberá que esperar por se aparece entre os papeis de Aquilino, acaso tan desleixados como 
o seu Dicionario que segue inédito?
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dos preparativos”. Adobado todo isto “cunha maniobra ben pouco limpa” que 
quere –segundo Piñeiro– salferir tamén a Blanco Amor. (En Galicia e en Camba-
dos visitando ó poeta, xa encamado, acompañado por Valentín e polo presidente 
do Centro Galego, don José Villamarín Prieto, estivo Blanco Amor convidado 
pola institución platense, no verán do 59).

Cabanillas ventara anos atrás non ter nunca nas súas mans a Obra completa.

V

Veño de editar o epistolario (1955-61) entre Cunqueiro e o notario vigués Al-
berte Casal.

Deixádeme un excurso cunha areíña de sal, a prol de Valentín Paz-Andrade. 
Valentín, amigo dos dous, aparece neste epistolario, da man de Alberte: “Valen-
tín ha corregido las pruebas de su excelente y documentado libro Galicia como 
tarea, que publicará en Buenos Aires”.

E en segunda ocasión: 

Habrás visto en la Revista de Economía que, nuestro impar Breogán, suscribe 
con sus iniciales de Sociedad Limitada [Salvador Lorenzana] una crítica del li-
bro de Valentín. Me dijo Paco que había recibido una severa carta del Notario 
Juan Luís Ramos [Pérez-Colemán] fustigando su conducta. Tacha de injusta, 
mezquina y malévola esa crítica y le dice a Paco que si una enemistad mani-
fiesta le iba a dictar ese tono, debiera haber encomendado la recensión a otro 
colaborador. En Valentín, que se marcha estos días a pasar unas semanas en el 
Brasil, aunque no desea ser transparente, se trasluce (en él) que está dolido. 
(Carta 25-XI-1959).

A esta recensión, contesta, á súa maneira, Valentín, tirando a pedra sen mos-
trar a man, en carta, que temos, a Blanco Amor do 22 de novembro do 1959: 
litterae non erubescunt (unha carta non se ruboriza):

Perdóname que vuelva a hablarte de “Galicia como Tarea”. No quisiera hacer-
lo, porque el alboroto del gallinero comienza a tomar giro desagradable. El caso 
es que no ha llegado aun ejemplar alguno a las librerías, y ya se han publicado 
dos artículos en “La Noche”, dos en “Faro”, dos en “La Voz de Galicia”, uno en 
“La Región” –de Risco– y últimamente uno de S.L. en la “R. de E. de G.” En 
este último había que enseñar la oreja, y se enseñó del todo. No había pensado 
más en el desahogo –contaba con el silencio–, ni siguiera en identificar al autor, 
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a pesar de la claridad arrojada por las iniciales de su seudónimo habitual, cuan-
do se ha producido algo de una valentía moral única, que confidencialmente 
traslado a tu conocimiento. Lo dice todo la copia anexa, verdadera catilina-
ria de insuperable altitud y maravillosa felicidad literaria. No quiero que se 
divulgue por mi conducto, pero creo que no puedo mantenerte oculta esta 
incidencia, a tí, que estás en el secreto de todo. No me importa que enteres a 
Silva, Díaz Pardo, Pepe Núñez o algún íntimo, sin revelar en todo caso la vía 
receptiva. El impacto que ha producido debió ser gordo, pues anoche andaban 
por aquí en conciliábulos velados los rabadanes compostelanos.

(Quérese referir Valentín a aquela “fratria”, denominación aducida, da que, 
neste caso, Del Riego é a voz do seu amo, nomeadamente Ramón Piñeiro. O 
outro compostelán é Xaime Isla).

Non está claro a qué maioral servían os pegureiros ou rabadáns. Ou si? A 
propósito da “copia anexa”, foi o propio Valentín –que menos– o primeiro en 
propalala entre os seus amigos.

O desafogo de Del Riego non puido ser corcosido nin ganduxado, tampouco, 
na nova lectura recente deste mesmo ano, de Galicia como tarea, “un libro singu-
lar e pioneiro”, feita por Ramón Villares, home de habitual ponderado que actúa, 
tenuemente, ó meu ver, a instancia de parte, quérese dicir, da parte contraria a 
Valentín. Valentín, que quedou fóra de Galaxia cando Galaxia non foi quen de 
inventar a súa propia esquerda, que nunca tivo, aínda unha esquerda tan morna 
como a de Paz-Andrade.

VI

De cómo Manolo Lueiro apareceu polas nove da mañá na miña casa santia-
guesa, apurándome para írmonos ó enterro de Lorenzo Varela en Monterroso 
(do Camiño). “—Chamoume Isaac”. Viña cun mariñeiro do Grove, amigo dos 
dous. “—Veña, deixade o coche aparcado –dixen–. Vamos no meu”. A cerimonia 
estaba para as doce daquel martes 27 de xaneiro de 1981, frío, friísimo e cuberto. 
Lodoso e Fufín son parroquias distintas, de modo que me perdín. Eran as doce, 
polo que o enterro (a disposición do féretro no nicho de Perpetua, a nai do poe-
ta), tivo que ser antes (se cadra na tarde anterior, ou pola mañá cedo, para que 
o furgón que trouxo os restos desde a Almudena, regresara). A xente xa estaba 
na igrexa, máis fría aínda, e pequena, pero bastante para as poucas mulleriñas da 
aldea, e a ducia mal contada, dos que nos achegamos de fóra.

O que nós vimos foi unha cerimonia civil, pero dentro da igrexa, de Sanmar-
tiño de Fufín. Se crego houbo, ía de paisano a carón de Isaac e entre nosoutros. 
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Os oficiantes, leigos, foron Dieste e Valentín. Paréceme que empezou Rafael 
cunha salmodia monocorde, didáctica –“un santiño”–, axiomática que non pre-
cisa, por tanto, maior explicación. Póñome no lugar, que Gil-Albert recorda, da-
quela arenga para 40.000 republicanos, ano 1939, perdida a guerra, no campo de 
concentración de Saint Ciprien, no medio dun estalido de violencia. Apareceu 
Rafael Dieste.

Su entonación no estaba hecha para las grandes asambleas, ni el metal de su 
voz, que no podía evitar el que se configurara en mi imaginación, allí, a dos 
pasos, velado por la tiniebla, su fino rostro levemente ascético. El despropósito 
mismo que animaba su intervención actuó de incentivo, y, la verdad es que, 
por algunos momentos, la gritería calló y el silencio se hizo. Rafael dijo algo 
que, en sustancia, y en estilo, podía parangonarse así: Nada más justo que 
vuestra protesta, camaradas, pero nada más injusto que vuestra ira. ¿Dónde 
está aquí el enemigo y a quién agredir? Es inexistente. Todos somos uno; no 
una mesnada que se pelea por el reparto de un botín sino la expresión de un 
pueblo afligido que, pese a las circunstancias malaventuradas, no ha perdido 
la fe ni el decoro. Somos los españoles. Lo que lleva en sí una exigencia de 
comportamiento que es, hoy por hoy, lo único que poseemos, nuestro único 
bien. Y no podemos entregarnos a unas disputas triviales que nos deshonran. 
[...] Venga, dejadme salir.

Fechou o acto Valentín.
Un nada bastáballe para vir a si. Ó principio deste relatorio falouse das artes 

tribunicias de Paz-Andrade. O que dixo, ou puido dicir, no segundo enterro de 
Lorenzo Varela está na “Elexía lourencina” xa escrita entón:

a terra do teu sangue fai vontade
de ser colo matricio
para acochar baixo mámoa de séculos
teus ósos peregrinos

Cuando inhumamos en Monterroso los restos de Lorenzo Varela –di Isaac–, 
consulté con Rafael Dieste el carácter de aquella inhumación –porque Lorenzo 
Varela aparentaba ser agnóstico. “Sí –dijo Rafael– pero se va a enterrar en el 
pueblo donde poca más esperanza hay para morir, y aún para vivir, que la que les 
viene de Dios, y esto Lorenzo lo comprendería muy bien y nos mostraría su con-
formidad a que lo enterrásemos dentro de las creencias que sostiene su pueblo, 
al que desearía ayudar, y no perjudicarlos con el orgullo de su pensamiento”. 
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Como éste era también mi pensamiento –sigue a dicir Isaac– Lorenzo Varela se 
enterró con un muy sentido y emotivo acto de la iglesia católica5.

O que di Isaac é moito dicir daquel escritor e poeta, militante comunista, 
convicto e confeso, “porque Lorenzo Varela aparentaba ser agnóstico”. Parece es-
quecer agora a primeira inhumación na Almudena de Madrid, tres anos pasados, 
entón, e ante as mesmas testemuñas: Valentín, Dieste e Isaac que se desprazaron 
á capital desde Galicia. Daquela presidía a comitiva fúnebre a dona de Lorenzo, 
Marika Gerstein, xudía e tamén comunista que se apoiaba no brazo do seu fillo 
Fernando Scornik. Este fillastro que acompañou os restos desde Madrid para se-
ren novamente inhumados en Fufín de Monterroso, tivo palabras moi tesas con 
Isaac –Lueiro, alguén máis e eu mesmo, presentes– verbo desta segunda sepultura 
polo rito cristián.

VII

Con data 20-V-1952, desde Madrid escribe Cabanillas a Fermín Penzol: “Estivo 
aquí Paz Andrade con quen irei pasar uns días en Vigo, dimpois do vinte do mes 
que ven, porque do dez ó vinte estará en Roma”. Ninguén aclara os motivos, polo 
que se ve. Por máis que á tal estancia romana hase referir Osorio-Tafall na confe-
rencia inaugural da Homenaxe do ano 1991, édita, onde a Academia Galega de 
Ciencias honrou a Paz Andrade:

Acaso tiene interés intercalar aquí la referencia a un episodio que también 
tiene sus bemoles. Un buen día en Roma [na FAO] se me presenta Pilar (a 
súa dona) y Valentín y me formulan la demanda más inesperada y más insólita, 
para un hombre como yo; me pedían que les consiguiera una audiencia con el 
papa, entonces Pío XII. Yo les advertí que era la persona menos indicada para 
esa misión, pero en fin, como ellos insistieron, y tenía [yo] buenos contactos, 
prometí esforzarme. [...] Fuimos a Castelgandolfo. Me senté pacientemente en 
una mesita de un bar cercano, enfrente a la bonita iglesia de santo Tomasso 
sopra Vilanova, obra del genial Bernini, ante la entrada al Castillo. Cuando re-
gresan, sobre todo Pilar, sumamente emocionada, me dice: “Bueno, te traemos 
la bendición papal, porque Pío XII nos ha dicho que esta bendición se extiende 
a los parientes y amigos”.

Nada mellor se me ocorre que esta benedictio papalis para dar fin a esta entrega.

5  Galicia hoy y el resto del mundo, de Isaac Díaz Pardo, 190-191. Citamos pola ed. Bibliotex Editor S.L., 
2004, para La Voz de Galicia S. A. Na súa Biblioteca Gallega de Autores en Castellano.
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Escritor e xornalista

Resumo: Valentín Paz-Andrade salienta como un personaxe clave na historia 
da Galicia contemporánea, por ser o inspirador de importantes iniciativas 
empresariais, e tamén pola súa maneira de concibir Galicia como un país mo-
derno dono dos seus recursos naturais e económicos e como unha terra aberta 
ao mundo que conserva os seus sinais de identidade e se beneficia deles na súa 
relación con outros países.

Abstract: Valentín Paz-Andrade stands as a key figure in the history of modern 
Galicia. He was the inspirational mind behind the creation of important business 
initiatives and he conceived Galicia as a modern country with a mastering of 
its own natural and economic resources, and as a country which preserves a 
unique identity in its relationship to the world.  

Palabras chave: Valentín Paz-Andrade, Galicia contemporánea, economía, 
relacións internacionais.

Key words: Valentín Paz-Andrade, modern Galicia, economics, international 
relations. 

Protexido polo destino, que lle conferiu unha longa vida malia existir nun 
século convulso, Valentín Paz-Andrade (1898-1987) representa a forza, tenaci-
dade, sensibilidade, xenerosidade, sentido práctico e intelixencia necesarias para 
procurar un futuro mellor para Galicia alén do século XX, desde a convicción de 
pertencer a un pequeno país cun papel no mundo global.

Pero esa fortuna faltoulle para que lle chegase o recoñecemento –que ten 
sido ata mesquiño deica o presente– do gran labor que xogou en tantos eidos do 
acaecer galego. Mesmo neste ano en que recibiu a homenaxe das Letras Galegas, 
os actos de celebración estiveron en boa parte limitados por unha crise con raíces 
en moitos dos problemas dos que advertiu hai máis de medio século (a demografía, 
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o control do noso aforro, o aproveitamento dos recursos propios en relación coas 
augas continentais e mariñas, a industrialización…). Con todo, este congreso é 
unha primeira grande ocasión de comprobar que historiadores e investigadores en 
diferentes especialidades comezan a poñer en valor a súa vida e legado.

Valentín Paz-Andrade laiábase nos derradeiros anos da súa vida de ter sufrido 
un evidente “ninguneo”. Co seu pasamento, a situación non mellorou e a aparición 
do meu libro Valentín Paz-Andrade, a memoria do século (O Castro, 1998; Biblos 
Clube de Lectores, 2011), editado no seu décimo cabodano por iniciativa do seu 
grande amigo Isaac Díaz Pardo, serviu para denunciar o esquecemento en que 
seguía a súa figura. Pero eu non son un investigador académico. O meu traballo 
foi só o dun xornalista que con máis ou menos acerto recolleu da voz do prota-
gonista a crónica por extenso dunha vida apaixonante e frutífera. Faltaba o labor 
de procura e análise que comeza a ofrecer neste congreso os primeiros resultados. 

Aquela queixa de Valentín Paz-Andrade, en todo caso, referíase menos á súa 
persoa en particular que a uns prantexamentos ideolóxicos aos que se mantiña 
fiel e que consideraba que se estaban a traizoar desde o comezo da transición 
polo galeguismo do interior, mentres que se prescindía de toda a experiencia que 
acumulaban aínda fóra de Galicia tantas persoas salientables nos máis diversos 
eidos: políticos, empresarios, intelectuais… Desde o seu punto de vista, estaba a 
impoñerse a mediocridade e a triunfar os arribismos.

Marcado pola prematura morte da súa nai, por dúas ditaduras, a guerra con 
Marrocos, unha guerra civil, dúas guerras mundiais, un atentado, persecucións e ata 
un terrible accidente de tráfico que o levou ás portas dunha morte da que tamén 
puido fuxir ao cambiar os billetes dun voo que rematou en traxedia, Paz-Andrade 
é o prototipo da persoa que supera as dificultades para abrir novos camiños. Hai 
nel unha actitude esforzada, vehemente, firme e soñadora en que a súa mente 
aberta mestura o home de leis e o político, o xornalista e o poeta, o economista e 
o visionario, na procura de novos horizontes máis aló do século de privacións no 
que vive a súa terra.

Aquel 1921, por exemplo, que el definiu como “un ano de moura lembranza” 
(malia ser no que obtivo o título de Dereito), levouno a Annual. Da guerra non 
podía contar nada porque a severa censura llo impedía. Pero atopou alí a opor-
tunidade, en labores xornalísticos, de achegar por primeira vez aos galegos a súa 
visión de algo que pasaba fóra. Aquelas crónicas –dito coas súas propias palabras– 
“dalgún xeito, influirían na miña vida futura”.

O caso é que, xa desde antes, desde os tempos de estudante na Universidade 
compostelá, quedou marcado polo compromiso político. A fidelidade aos principios 
que alí subscribiu da man de correlixionarios tan ilustres como Castelao, inspirou 
todo o seu labor. Xornalismo e política constituíron o mellor escenario para descu-
brir a paixón e afouteza coa que se enfrontaba ao mundo con campañas e mitins 
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memorables. Pero foi a chegada da sublevación fascista do 36, coa frustración de 
todas as esperanzas e a instauración dun réxime de terror, a que determinou o 
cambio definitivo para que Paz-Andrade quixese procurar no futuro unha Galicia 
que superase a miseria e o illamento aos que estaba condenada na España da 
ditadura franquista.

A Guerra Civil e a inmediata posguerra acabaron de definir a personalidade do 
galeguista republicano, do home que axudou a salvar a vida dalgúns correlixionarios 
e que sufriu persecucións encarnizadas que milagrosamente non acabaron do xeito 
funesto de tantísimas outras. Gañou a confianza de moitos dos que tiveron que 
se exiliar e que, ao longo das terras de América, contribuíron a abrirlle as portas 
dun mundo que vivía un desenvolvemento varias décadas por diante do do noso 
país. Un universo do que bebeu con entusiasmo todas as novidades (filosóficas, 
literarias, económicas, xurídicas ou técnicas) procurando transplantalas ou adap-
talas do mellor xeito posible á realidade galega.

Tal bagaxe, bortelada pola súa sólida cultura e intelixencia, permitiron facer 
de Valentín Paz-Andrade un auténtico visionario que tanto plasmou modelos 
económicos de extraordinario valor nos seus máis significativos ensaios dos anos 
cincuenta, como inspirou proxectos empresariais que mudaron ou puideron mudar 
de modo significativo a nosa historia. 

Vistas desde a perspectiva actual, moitas das opcións defendidas por Valentín 
Paz-Andrade aparecen como grandes oportunidades perdidas. Xa na ditadura de 
Primo de Rivera, cando os investimentos en España da multinacional norteame-
ricana Compañía de Industria e Tracción Eléctrica fixeron renacer en Vigo as 
esperanzas de contar cun ferrocarril por Lugo á fronteira francesa, a súa defensa 
dese proxecto desde o Galicia, fronte á tese oficialista do xeneral Ángel Rodríguez 
del Barrio publicada en El Pueblo Gallego a prol da mellora das comunicacións 
con Madrid, supúxolle ir ao cárcere. Frustrouse daquela a posibilidade de facer 
de Galicia unha gran cabeza de ponte de Europa cara a América, un porto de 
mercadorías ao que seguimos aspirando logo un século despois sen que os grandes 
proxectos portuarios en marcha conten aínda nin tan sequera coa perspectiva desa 
conexión por tren.

Valentín Paz-Andrade non era un localista ou un provinciano máis. Estaba 
xa, antes do golpe franquista, conectado co exterior. Por entón, e mentres durou 
a primeira lexislatura republicana, facía unha ou dúas viaxes por mes a Madrid, 
onde mantiña unha colaboración como cronista de Galicia no xornal El Sol, ao 
tempo que tamén colaboraba na revista barcelonesa La Calle.

Coa guerra, todo mudou. A fortuna máis cá prudencia, arredárono da morte. 
Pero non dubidou nas súas fidelidades nin entón nin nos tempos máis duros da 
represión, sendo por exemplo o único en honrar publicamente a memoria do seu 
grande amigo Castelao escribindo para La Noche compostelá o artigo “Castelao, 
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el hombre y el artista” (17 de xaneiro de 1950). Do mesmo xeito, non variou 
tampouco a súa curiosidade nin o desexo de colocar Galicia na vangarda nin a 
presenza constante da súa sinatura (por un tempo, tamén prohibida) en importantes 
medios de comunicación españois e latinoamericanos. 

Sen deixar de estar sempre radicado en Galicia, Valentín Paz-Andrade foi un 
viaxeiro pertinaz que probablemente necesitaba imperiosamente coñecer o que 
ofrecían a creación e os avances da humanidade fóra das ríxidas fronteiras espa-
ñolas. De feito, cando Núñez Búa o convida, pouco despois da morte de Castelao, 
a dar unhas conferencias en Buenos Aires, ten en conta para aceptar o que define 
como un “anseio de liberdade oral, despois de vivir anos e anos de gorxa e orellas 
tapadas”. O avión, que nos anos cincuenta do século XX precisaba máis de trinta 
horas para ir de Madrid a Buenos Aires e que era un transporte aínda de minorías, 
deulle ocasión de ter un gran coñecemento de todo o continente americano. Ao 
mesmo tempo que falaba con autoridades pesqueiras e dignitarios de alto nivel 
ou que se preocupaba polas tradicións e a historia dos diferentes pobos, tamén 
tiña tempo para ler Cien años de soledad nunha das súas primeiras edicións ou para 
decatarse do atraso no que viviamos.

Pero quen realmente lle abriu a gran porta ao futuro foi Bibiano F. Osorio 
Tafall –compañeiro de xuventude no instituto de Pontevedra–, que traballaba 
para as Nacións Unidas como delegado para América Latina da FAO. (Food and 
Agriculture Organization). Foi el quen o convidou a dar alí unhas vinte leccións 
sobre economía da pesca. “Decateime da responsabilidade e o esforzo que a acep-
tación impoñía. Mais en circunstancias de isolamento cultural, como as que aínda 
sufriamos, a dubida para min non cabía”, di ao respecto Valentín Paz-Andrade. Pero 
tamén recoñece de inmediato as súas limitacións e acepta con humildade o rexei-
tamento que sofre o esquema que presentou sobre as leccións que debía impartir:

A aprobación tiña que ser dada polo Xefe de Economía da División de Pesca 
de Oslo, que fora vítima de malos tratos no tempo da dominación hitleriana. 
Tratábase de Gerard Gherhardesen. Fixo el mesmo o programa das leccións, 
descartando o que eu mandara. (...) O primeiro que descubrín, en termos de 
abondo nidios, foi a magnitude do desfase cultural en que España estaba sumida. 
Na década dos corenta, maiormente desde o remate da Guerra Mundial, John 
Maynard Keynes tiña revolucionado a doutrina económica. E máis ou menos 
nos mesmos anos, Schumpeter, Sombart, Pigou, Rostow, Hoover, Myrdal... e 
moitos máis enriqueceran e renovaran a ciencia de Adam Smith. Decateime 
que a economía a explicar por min, aínda que reducida a un sector, esixía par-
tir do nivel a que durante aqueles anos se chegara no mundo. Por fortuna, o 
Fondo de Cultura Económica, de México –dirixido por Arnaldo Orfita– viña 
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editando a obra dos novos tratadistas, ademais dos clásicos. Con tan efectiva 
axuda, e a doutras obras en inglés, francés, italiano... houbo que poñer peito á 
tarefa. Nos doce ou catorce meses de que dispoñía, deixando a cama denantes 
das sete da mañá, manexando tres ou catro dicionarios a par dos textos, fun 
saíndo do atranco.

Esa clara actitude de fame de saber, de recoñecemento das limitacións das 
que parte o seu país e el mesmo son a chave para que xurda como importador de 
modernidade, de ideas anovadoras. Alén dese curso, e xa como experto da FAO, 
atopou as ocasións de contactar coas autoridades e os especialistas das potencias 
máis avanzadas do sector pesqueiro (nórdicos, xaponeses, soviéticos…) e de todos 
aprendeu. Así, da situación de atraso que se perpetúa ben anos despois, e a propósito 
do labor que desenvolve a revista Industrias Pesqueras que el dirixiu, manifestaba:

Cando o Estado, en mans da Ditadura, aínda se mantiña practicamente isolado, 
algúns expertos en economía pesqueira fomos invitados pola F.A.O. a cursos 
de capacitación pesqueira na América hispana. O primeiro, quen agora está 
falando. E se, no ano 1973, Bouzas foi escenario da Exposición Mundial da 
Pesca, non sería por iniciativa oficial. Aquela cómpre ser sinalada como unha 
realización máis –no caso, verdadeiramente grandiosa– das relacións entre afíns 
que orixinariamente fomentou a revista, sen que a Administración do Estado 
se dese sequera por informada, se non foi para entrabar a iniciativa.

Antes, outro asunto no que volcou a súa pluma foi na defensa, nos derradeiros 
meses de 1959, da refinería de petróleo para Vigo. Era un ano antes de que Xosé 
Fernández López eloxiase a súa loita a prol da tecnificación e modernización da frota 
pesqueira integrándoo no equipo fundacional dunha empresa armadora distinta, 
con buques de maior porte, que conxelasen a bordo a totalidade das capturas, e 
que explorasen caladoiros pouco ou nada explotados: Pescanova. 

Os coñecementos que Valentín Paz-Andrade importa son os que o converten 
no verdadeiro artifíce dese proxecto tan espectacular. Porque el achega a informa-
ción sobre os mellores caladoiros existentes no mundo e tamén das técnicas máis 
avanzadas na construción das unidades pesqueiras que deben asumir os novos retos. 

A grande información que Valentín Paz-Andrade chega a manexar de canto 
acontece no mundo do mar e da pesca permítelle figurar na historia como un dos 
primeiros, xunto con Costan Tobeñas, en alertar dos perigos que representaba para 
a frota pesqueira española e, en particular, para a galega, a ampliación das duascen-
tas millas. En 1960, Paz-Andrade enviou á Revista de Legislación y Jurisprudencia, 
que dirixía Tobeñas, o ensaio “Los derechos sobre el espacio marítimo” (un tema 
sobre o que volvería con traballos que viron a luz, entre outros medios, en ABC e 
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La Vanguardia con ocasión da Terceira Conferencia Mundial das Nacións Unidas 
sobre Dereito do Mar celebrada en 1974 en Caracas) que, na súa excepcionalidade, 
puxo de manifesto o afastamento da ciencia xurídica española da economía do mar. 

Pero non é só o mundo do mar. Valentín Paz-Andrade concibe Galicia global-
mente e pensa sempre nela coa necesidade de abrila ao mundo sen que perda ningún 
dos seus sinais de identidade. Sabe da importancia de que poidamos ser donos dos 
nosos aforros e figura entre os impulsores do Banco Industrial de Galicia; denuncia 
os problemas da caída demográfica; apunta a necesidade de ser donos dos nosos 
recursos e de facelos rendibles… Salienta a extraordinaria importancia da cultura 
e refírese decote con paixón ao papel que pode xogar o noso idioma como carta de 
presentación. Cuantifica o potencial da presenza nos cinco continentes de persoas 
coas que podemos entendernos e anticipa sobre todo as enormes perspectivas que 
abre un inmenso e rico país como Brasil.

Valentín Paz-Andrade é sen dúbida unha figura clave do século XX galego 
sobre todo porque soubo manter relacións de extraordinario interese dentro e 
fóra de Galicia que o forneceron dunha cultura universal e de vangarda na que 
era posible facer agromar proxectos adiantados a uns tempos que para o noso país 
eran de atraso e de miseria.
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VALENTÍN PAZ-ANDRADE: 
POR UNHA IDEA ACTIVA DE GALICIA

Carlos Ramos Aguirre

Sociólogo

Resumo: Valentín Paz-Andrade (1898-1987) foi un intelectual galego polifacé-
tico e orixinal, destacando principalmente nos eidos do ensaio socioeconómico 
e na creación poética. Nos anos 30, antes da Guerra Civil española, foi xunto 
con Castelao, Otero Pedrayo e Risco un dos líderes do nacionalismo galego. Após 
da guerra dedica os seus esforzos á reivindicación da necesidade de desenvolver 
Galicia pola vía da modernización e da industrialización. Reclamou para o pobo 
galego o dereito a vivir dignamente na terra e denunciou as eivas que arrastraba 
o país, analizando con especial acerto o problema migratorio, a cuestión política 
e a febleza do investimento de capital en Galicia.

Abstract: Valentín Paz-Andrade (1898-1987) was a multi-faceted and original 
Galician intellectual, who stood out mainly in the fields of socio-economic essay 
and poetry creation. In the early ‘30s, before the Spanish Civil War, he was one 
of the leaders of Galician nationalism, together with Castelao, Otero Pedrayo 
and Risco. After the war, he dedicated his efforts to reclaiming the need for 
development in Galicia through modernization and industrialization. He claimed 
the right of a decent life in their own country for his people and denounced the 
shortages of Galicia, analysing with special success the migratory problem, the 
politic question and the weakness of capital expenditure in Galicia.

Palabras chave: Paz-Andrade, nacionalismo galego, socioeconomía.

Key words: Paz-Andrade, galician nationalism, socio-economy.

1. INTRODUCIÓN: RACIONALIDADE E DISIDENCIA

Sen dúbida foi Paz-Andrade un intelectual de amplo espectro e pulo incesante. 
Avogado profesional, político por vocación, xornalista temperán, ensaísta lúcido en 
eidos que van do socioeconómico á crítica literaria e artística, poeta, empresario e 
senador. Ao longo da súa vida, sempre como testemuña privilexiada do acontecer 
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político e social de Galicia, acompasou o seu amor pola Terra cunha actividade 
de proxección internacional en calidade de experto en materia pesqueira que, da 
man de Bibiano F. Osorio-Tafall, levouno a un coñecemento e contacto ricaz con 
diversos países da América Latina1, oportunidade que non desaproveitou para 
estreitar lazos coa Galicia da diáspora. Todas estas facetas da vida do noso autor 
veñen vencelladas polo fío condutor dunha idea anovadora de Galicia e por un 
afán inesgotable de indagación que o propio Paz-Andrade tería asumido dende 
un rol de elite cultural. 

Alcumar a Paz-Andrade como unha “racionalidade disidente” é, amais dun 
atrevemento, o froito dunha visión persoal deste protagonista excepcional do sé-
culo XX galego. A súa vida e a súa laboura intelectual, poboadas ambas de sucesos 
de distinta fasquía e resultado, vense fondamente influenciadas polos trazos da 
racionalidade e da disidencia segundo se sostén neste traballo. A preeminencia 
da racionalidade sobre calquera outra capacidade en Paz-Andrade é un trazo 
da súa personalidade que semella preciso subliñar dende o primeiro momento. 
Esa racionalidade a ultranza e por intres transgresora, que se traduciu nunha 
intelixencia práctica –ou activa–, emparenta a Paz-Andrade cos valores, teimas 
e arelas do pensamento ilustrado dos séculos XVIII e XIX. Xa no ano 1977, co 
gallo da recepción de Paz-Andrade como membro numerario da Real Academia 
Galega, Álvaro Cunqueiro nun atinado discurso de resposta ao novo académico 
apuntaba o espírito ilustrado do noso autor (Paz-Andrade, 1978). Cunqueiro evoca 
nun evidente xogo de desorde cronolóxica o ilustrado José Cornide termando nas 
mans do libro Sistema Económico de la Pesca en Galicia (1958), reconcentrado en 
“lenta e preocupada leitura, sentado a carón d-unha fiestra que deixa ver o porto 
coruñés cos pesqueiros que aparellan para a costeira do bonito, ou zarpan para 
o Grande Sole”. E engade o de Mondoñedo: “Hai no cabaleiro da Ilustración 
Galega e en Valentín Paz-Andrade o mesmo esprito de estudo e de reforma”, 
rematando Cunqueiro por considerar que aínda nas postrimerías do século XX, 
o país está necesitado dos esforzos de mentes ilustradas como a de Paz-Andrade 
(Paz-Andrade, 1978: 208-209). Tamén Osorio-Tafall, o amigo de longo percorrido 
e destacado galego el mesmo, coloca a Paz-Andrade entre a nómina máis selecta 
dos ilustrados do país equiparándoo a Benito Feijóo, Martín Sarmiento e Ramón 
de la Sagra (V.V.A.A., 1991a: 16).

1  Especialmente ricaz debeu ser para Paz-Andrade o traballo realizado para a FAO a partir do ano 1952, 
a carón do grupo de expertos da CEPAL (Comisión Económica para la América Latina), que dende o 
principio dirixiu o economista arxentino Raúl Prebisch. É ben probable que moitas das liñas principais da 
concepción pazandradiana dos problemas e solucións para o progreso de Galicia procedan, en xermolo, 
dos debates e teses mantidas pola mencionada Comisión para as rexións de América Latina e o Caribe. 
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De certo Paz-Andrade coñece ben e interioriza os autores da Ilustración 
Galega e cítaos con solvencia en distintos puntos da súa obra, sendo acaso o 
exemplo máis propicio para iso o Estudio Preliminar que escribe en 1982 para 
unha nova edición do Ensayo de una Historia de los Peces y otras producciones 
marinas de la costa de Galicia (1788) do referido José Cornide (Cornide, 1983). 
Nese estudo preliminar fálanos dos “doce do XVIII”, ou sexa, dos doce eruditos 
galegos que se cadra por un azar caprichoso ven a luz primeira no noso país entre 
1676 e 1735. Paz-Andrade enumera os protagonistas desa Ilustración dezaoitesca 
galega: á cabeza Feijóo, Sarmiento e Cernadas de Castro, Xoán Francisco de 
Castro, Xosé Cornide de Saavedra, o pai Sobreira, o cóengo Pedro A. Sánchez, 
Fernando de Sande e Lago, Lucas Xosé Labrada, o matemático Xosé Rodríguez 
González, Somoza de Monsoriu e Herbella de Puga. Dinos destes doce sabios que 
coinciden máis ou menos nunha mesma curva temporal aínda que dita coinci-
dencia semella estar montada sobre o aire porque Galicia carecía dunha estrutura 
que puidera facer pensar que tal conxunción de mentes fose posible. Ademais, 
segundo Paz-Andrade, o xeito en que se dá a Ilustración en Galicia, a base de 
individualidades con intereses moi dispares e non sempre con preocupacións 
propias do país, non foi axeitado para consolidar unha escola de pensamento 
que puidera proxectarse nunha xeración subseguinte do que el denomina “elites 
epigonaes” (Paz-Andrade, 1983: 36 e ss.).

Para demostrar a filiación do pensamento de Paz-Andrade respecto do pensa-
mento ilustrado pode resultar de utilidade pór en comparanza o que o noso autor di 
dos doce do XVIII co que el mesmo pretendeu transmitir nos seus escritos socioe-
conómicos tales como: Galicia como tarea (1959), La marginación de Galicia (1970) 
ou La población y la depresión agro-económica de Galicia (1972). Dos iluministas 
galegos salienta Paz-Andrade a loita común non acordada contra do “inmovilismo 
pegadizo e serodio da sociedade arcaica”, a “propedéutica da destratificación e o 
adianto científico” (Paz-Andrade, 1983: 36). A intención dos doce ilustrados é a 
de “provocar un proceso de remuda, tanto no país como na época”, constituíndo 
así un movemento de abertura da sociedade herdada “a prol do avance científi-
co, acabando con o feitizo inmóvil da cultura tradicional.” (Paz-Andrade, 1983: 
38). Abofé estas mesmas palabras poderían pronunciarse hoxe sobre o ideario de 
Paz-Andrade, quen traballou para que o pobo galego tomase conciencia dos males 
que o mantiñan ancorado a unha época premoderna e nun sistema precapitalista, 
e asumise unha posición activa a prol da modernización dos seus sectores produti-
vos e do aproveitamento dos seus recursos naturais e humanos. Galicia, segundo 
Paz-Andrade, tiña de acadar o progreso mediante unha fonda reforma e reorde-
nación do sector agropecuario e unha aposta simultánea pola industrialización, 
porque só dese xeito podería redimirse da pobreza e da emigración. Se ben é doado 
atopar referencias aos autores ilustrados diseminadas por toda a súa obra, o que 
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verdadeiramente fai entroncar a Paz-Andrade coa liña de pensamento ilustrado 
é a confianza cega no progreso que alenta tralas súas páxinas.

Concedendo por ben probado o parentesco do pensamento de Paz-Andrade co 
pensamento dos devanceiros da Ilustración, cómpre analizar agora a xusteza da 
afirmación dunha presunta disidencia no seo do galeguismo de posguerra. Que a 
vida de Paz-Andrade sae un tanto do prototipo de vida do intelectual medio da 
época pódese demostrar doadamente percorrendo só algúns fitos do seu transcurso 
vital. Sendo moi novo, no ano 1921, participa na guerra do Rif; poucos meses 
despois, aos vinte e catro anos, atopámolo en Vigo dirixindo o xornal Galicia que, 
pola súa significación, ficará por sempre como un referente da prensa liberal do 
país; a súa destacada laboura como líder nacionalista e tamén o seu traballo como 
avogado da patronal do mar de Vigo válenlle o ser obxecto de varios atentados de 
signo distinto, sufrindo nun deles varios disparos dos que logrou recuperarse; pasou 
breves períodos na cadea por defender a liberdade de expresión fronte aos réximes 
autoritarios nos que lle tocou vivir; escribiu até os seus derradeiros días unha obra 
esixente tanto no ensaio coma na creación literaria e, na materialización de Pesca-
nova, demostrouse a súa capacidade como home de empresa. Estes acontecementos 
e moitos outros que fican por mencionar conforman e son a un tempo expresión 
dunha personalidade afoutada, voluntariosa e lúcida. Unha personalidade rexa 
capaz de soster un criterio independente e facelo compatible cunha militancia 
comprometida na irmandade galeguista. Nunha personalidade así configurada non 
é estraño que, antes ou despois, xurda a disidencia, nunca a deserción, sobre todo 
contra da falta de siso que ás veces se apodera dos grupos sociais.

Polo que fai á faciana disidente ou discrepante de Paz-Andrade non se fará 
aquí excesivo fincapé pero, con todo, non se desbota a conveniencia de aclarar 
algunhas circunstancias vitais do protagonista que acheguen luz á comprensión 
do seu quefacer intelectual. O galeguismo, ou o nacionalismo galego se se prefire, 
ten manifestado decote unha marcada tendencia á idealización e á mitificación 
–chegando por veces até o extremo contrario de demonización– de persoeiros, 
acontecementos, xeografías e mesmo palabras ou obxectos. Se ben a dita tendencia 
é comprensible nun contexto de minoría en loita continuada contra do Leviatán, 
porén non deixa de resultar unha actitude antimoderna e proclive ao dogmatismo. 
Na comprensión das personalidades individuais e colectivas adoitan ter importancia 
os sentimentos de admiración, fidelidade e solidariedade, os tres abondosamente 
probados na intrahistoria do galeguismo, mais tamén son arreo explicativos outros 
sentimentos menos aireados aínda que tan humanos coma os anteriores, cal é o 
caso da discrepancia, a envexa ou o rancor.

Pola altura do ano 1945 o galeguismo político houbo de tomar algunhas deci-
sións estratéxicas a fin de proxectarse no futuro do xeito máis adecuado e eficaz 
nun contexto escurantista e esmagador. Nese tempo sobrancean algunhas perso-
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nalidades que dende a clandestinidade e no medio de grandes dificultades tentan 
reorganizar o galeguismo político e definir as novas liñas a seguir. O arquitecto 
Gómez Román, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego ou Xaime Isla 
Couto son algúns dos nomes coñecidos. Destes intentos reorganizadores xorde un 
grupo director que máis adiante dará en chamarse “grupo Galaxia” –en referencia 
explícita á editorial galeguista fundada en 1950– e adóptase unha reorientación do 
movemento galeguista cara a un proselitismo de tipo cultural que buscaba influír 
nas novas xeracións que comezaban a se incorporar á vida adulta nunha masiva 
ignorancia da historia e a identidade galegas. O abandono relativo da vía políti-
ca, de reivindicación da restauración democrática previa ao alzamento de 1936, 
remata por rachar cos vínculos xa por entón deteriorados entre os galeguistas do 
interior e os expatriados. Paz-Andrade, moi vencellado por unha banda aos gale-
gos do exilio e da emigración –sobre todo aos de Buenos Aires– e concienciado 
das súas circunstancias, e por outra banda non sendo partidario de concentrar 
os esforzos nunha resistencia culturalista, inicia aquí unha disidencia silandeira 
respecto dos dirixentes galeguistas da posguerra que acadará tintes de soterrado 
desencontro persoal.

Se ben non semella que Valentín Paz-Andrade dese mostras máis ou menos 
públicas da falta de sintonía co grupo Galaxia, na súa correspondencia, nos seus 
escritos privados aos amigos, atopamos a presenza da súa opinión discrepante, 
mesmo expresada con verbas abondo duras. Sen dúbida un dos detonantes do 
desencontro xorde co nacemento en 1958 da Revista de Economía de Galicia por 
iniciativa dos homes de Galaxia e baixo a dirección de Xaime Isla Couto2. Nela 
prescíndese dende o principio da participación de Paz-Andrade, á sazón un dos 
máis agudos entendedores da economía galega, e con quen si contaran seis anos 
atrás para a realización do cuarto número da colección Grial titulado Aspectos 
económicos y jurídicos de Galicia. Nunha carta de Paz-Andrade datada en abril de 
1958 en resposta a outra de Blanco Amor fala o noso autor con comedido malestar 
dunha “Revista” que con toda probabilidade é a Revista de Economía de Galicia:

2  No limiar da edición facsímile de Galicia como tarea, Ramón Villares sinala o nacemento da Revista de 
Economía de Galicia como un “motivo de fractura tanto no interior coma no exilio” e relaciónao coa 
tentativa de constituír un Instituto de Economía de Galicia por parte do galeguismo de alén mar que, 
supostamente como contramedida, había capitanear Paz-Andrade (Paz-Andrade, 2012: XXI). De especial 
interese resulta o texto de Xaime Isla Couto incluído no libro Homenaxe a Ramón Piñeiro (V.V.A.A., 
1991b: 51-66) no que nun ton lenemente alporizado, loa o labor de Piñeiro como guieiro do galeguismo e 
revólvese contra toda acusación de “culturalismo” ou “apoliticismo”. Sobre o desencontro do galeguismo 
interior-exilio, con Paz-Andrade polo medio, pódense consultar tamén as palabras de Díaz Pardo na 
homenaxe tributada ao autor pontevedrés en 1988 pola Academia Galega de Ciencias (V.V.A.A., 1991a: 
53-56). Por último, a consulta do valioso traballo dos profesores Beramendi e Núñez Seixas (1995) tamén 
pode resultar clarificadora para quen queira afondar no coñecemento das circunstancias e vicisitudes do 
galeguismo na posguerra. 
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Supoño que non teño importanza d-abondo pra que a Revista a que te refires se 
faga contra min. Suspend-ela cando me chegóu pol-a porta, como lle pasóu a 
outros mais ou menos metidos no mundo económico de Galiza. Non me causóu 
miga de estraneza o proceder, propio da xente que traballa en coto. A miserias 
semellantes xa vimos acostumados. Cecais mais que froito dos homes son do 
ambiente en que se deixan abalar. (Paz-Andrade, 1997: 125)

Dous meses máis tarde, en carta a Manuel Colmeiro, de xuño de 1958, escribe:

Teño novas indirectas de que os nosos amigos editaron un libro de Homaxe a 
Otero Pedrayo e peregrinaron a Trasalva, pra lle facer a entrega. Non conozo 
a obra. Tamén lanzaron dous númaros de “Revista de Economía de Galiza”, 
dos que tamén tuven conocimento “a posteriori”. (Paz-Andrade, 1997: 128)

E, case un ano máis tarde, en carta de novo a Blanco Amor, de maio de 1959, 
aparecen as verbas se cadra máis duras cando di ao amigo:

También llegó el número enero-febrero de “Galicia”. Lo salva tu comentario 
sobre el homenaje impreso a Otero. Ahora están imprimiendo otro, dedicado 
también a nuestro asendereado señor de Trasalva. Y también se volverán a 
registrar las consabidas pretericiones y excomuniones, puesto que todo en 
torno a esta figura, llamada a más altos destinos, se viene sistematicamente 
empequeñeciendo y banalizando, por el sedimento de aldea corrosivamente 
inoculado en la estructura mental de ciertos cultos. (Paz-Andrade, 1997: 132)

Son palabras abondo expresivas, mais as cousas non chegarán a máis. Andando 
o tempo, no ano 1962, Paz-Andrade tamén contribuirá á Revista de Economía de 
Galicia cunha colaboración sobre desenvolvemento rexional, malia que iso non 
suporá a fin das desavinzas.

2. GALICIA COMO TAREA

Máis alá da dose tolerable de ingratitude con que toda organización social paga 
nalgún momento aos seus membros, o que verdadeiramente preocupaba a Paz-An-
drade polo ano 1958 era a publicación da súa obra Galicia como tarea, na que tiña 
depositadas grandes esperanzas. Galicia como tarea é unha obra lúcida, intelixente 
no seu plantexamento e mesmo audaz nalgúns dos seus parágrafos. Antes de entrar a 
fondo na súa análise convén falar brevemente da súa xénese. En 1957 Paz-Andrade 
é invitado ás xornadas patrióticas que periodicamente celebra o Centro Galego de 
Buenos Aires e durante as cales o noso autor pronuncia unha serie de conferencias 
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de temática varia en distintos locais da comunidade. A sensación deixada nesas 
xornadas por Paz-Andrade semella que foi ben vizosa e a organización pídelle 
permiso para publicar as devanditas conferencias. Paz-Andrade accede e ponse de 
inmediato a reelaborar os textos e a dotar o conxunto dunha coherencia máis ou 
menos unitaria. O libro remata por publicarse en 1959 nas Ediciones Galicia, baixo 
os auspicios do centro Galego de Buenos Aires e os coidados de nada menos que 
Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo e Eduardo Blanco Amor. Na súa correspondencia 
privada cos amigos, Paz-Andrade non pode ocultar as elevadas expectativas acerca 
do impacto que a obra haberá de ter cando sexa coñecida en Galicia. En carta 
xa mencionada a Blanco Amor, de 9 de maio de 1959, Paz-Andrade amósase un 
chisco impaciente e aprema cordialmente o amigo para que o libro saia canto antes. 
Lamenta, ao tempo que nos revela un dos públicos ao que vai dirixido, que: “Ya 
se ha perdido la posibilidad de que circule entre los universitarios antes de que las 
vacaciones los dispersen”, e continúa dicindo “cuando haya algunos ejemplares 
disponibles, anticipa alguno por avión. (Paz-Andrade, 1997: 132)

Pese a que o libro aínda non está na rúa, Paz-Andrade xa ten amosado as pro-
bas de imprenta a un pequeno grupo de persoas da súa estima coas que mitiga a 
inquedanza propia da espera. Así llo comenta a Blanco Amor:

Aquí lo han leido, en pruebas o copias, amigos con opinión propia y solvente. 
Si dicen lo que sienten, el impacto puede ser profundo. Y a todos, los de aquí y 
los de ahí, nos hace mucha falta que se oiga con fuerte acento una disonancia, 
por igual apartada de la ortodoxia exterior e interior. Tenemos que intentar un 
tercer camino, los que no podemos marchar por ninguno de los que nos dictan. 
(Paz-Andrade, 1997: 132)

O libro sairá e atopará eloxios entre un bo número de personalidades da cultura 
e do pensamento tanto en Galicia como en América3, non obstante o impacto 
efectivo sería moi outro do que o autor agardaba. Sen dúbida no Galicia como 
tarea é unha obra sen parangón no pensamento galego do momento que, como 
atinadamente afirma Ramón Villares no limiar da recente edición facsimilar, 
non atopou moitos seguidores ou continuadores, nin tivo tampouco precursores 
próximos (Paz-Andrade, 2012: XII). Acáelle ben, por tanto, o membrete que lle 
coloca o profesor Villares de obra “singular e pioneira”, ou sexa unha obra soa no 
espazo cultural galego e orixinal ou arredada de todos os lugares comúns que sobre 

3  Algunhas das personalidades que escribiron pública ou privadamente eloxios sobre Galicia como tarea 
quedan reflectidas na carta que Paz-Andrade envía a Isaac Díaz Pardo con data 13 de novembro de 1959 
e publicada no seu epistolario (Paz-Andrade, 1997: 135-137).
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os problemas de Galicia e de Galicia como problema viñan barallándose. Porén e 
a pesar do valioso do seu contido, Galicia como tarea –ao igual que acontece con 
La marginación de Galicia– é unha ponla seca prematuramente do pensamento 
social do noso país que, por circunstancias moi diversas, non atopou o público 
que tería merecido4.

Dificultades distributivas do libro en Galicia derivadas do feito de terse publi-
cado na República Arxentina sumadas á falta de incentivo –léase simpatía– do 
establishment galeguista para divulgalo entre a membresía e as mocidades afíns, por 
non compartir as teses económicas defendidas no texto mais tamén por non lle 
dar pulos ao seu autor, ou o feito engadido de que a mocidade galega do momento 
tirase pola vía socialista e marxista no político e no económico5, descabalgan pronto 
das súas aspiracións esta obra ambiciosa e anovadora de seu. 

Con todo, a conciencia de ter escrito un ensaio serio e analítico sobre os males 
que aqueixan á Terra, e de telo feito ademais dende un enfoque anovador estaba 
plenamente asumida e mesurada polo autor. De novo acudimos á súa correspon-
dencia que, en carta dirixida a Díaz Pardo do 13 de novembro de 1959, nos amosa 
o seguinte parecer:

Deixo a persoal satisfacción a unha banda, pois o libro e somentes unha aprou-
simación ao que debera ser, mais ten un senso novo de tratar os probremas do 
país. Novo relativamente, pois con referenza a outras rexións non o é. Recibín 
algunhas cartas –Risco, Gallástegui, Prados Arrarte, García Martí, Isidro Parga, 
Moure Mariño, etc.– que, aparte das vosas, me dan a seguridade de estar no 
camiño e o tono que as cousas e os tempos impoñen. (Paz-Andrade, 1997: 136)

4  A afirmación de que o Galicia como tarea non acadou a cifra de lectores agardada e que o pensamento 
socioeconómico de Paz-Andrade non achou continuadores ben merece unha matización. Se facemos caso 
do número de veces que o noso autor ou a súa obra socioeconómica é citada na literatura económica 
galega posterior e nas bibliografías científico-sociais todo conduciría a pensar que, en efecto, a súa laboura 
non deixou apenas pegada. Non é esa a realidade. A obra de Paz-Andrade foi máis lida e asumida do 
que se adoita pensar, como se desprende da lectura de moitos dos traballos posteriores sobre a economía 
de Galicia que parten esencialmente da diagnose do país por el practicada, aínda que só sexa para 
desenvolver a continuación unha análise de corte socialista, marxista ou cooperativista. Diríase que 
a súa obra socioeconómica vive de incógnito en moitos traballos dos anos 70 e 80, non explicitando os 
máis deles –como facelo?– a influencia dun autor tan (pro)capitalista. Por outra banda, as súas ideas non 
callaron tampouco –salvo contadísimas excepcións– nos destinatarios naturais do seu discurso, isto é, nas 
elites industriais e no empresariado autóctono, e eis un dos grandes fracasos da Galicia contemporánea.

5  Os traballos económicos da Revista de Economía de Galicia (1958-1967) e de autores como Xosé Manuel 
Beiras (1973), Ramón López Suevos (1980), os integrantes da Comisión de Estudios Galegos (1977), 
Fernando González Laxe (1977), A. Prada e A. López (1979), C. Barros e J. Vilas Nogueira (1985) e 
moitos outros dan boa mostra dos derroteiros que a ciencia económica galega había percorrer nos tempos 
subseguintes a Paz-Andrade e o considerable distanciamento teórico e metodolóxico respecto deste. 
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Deixemos aquí as circunstancias que arrodean a aparición de Galicia como 
tarea, que non son ao cabo máis que metaliteratura e pasemos á súa análise de 
fondo. Galicia como tarea, como asisadamente advertiu Cunqueiro, ten un aire 
de manifesto, un manifesto “que propón as labouras axeitadas nas leiras precisas 
pra (...) a restauración de Galicia, a reforma e renovamento do eido dos galegos.” 
(Paz-Andrade, 1978: 210). De certo, o ton programático que latexa tralas páxinas 
socioeconómicas de Paz-Andrade amósanos unha sorte de radiografía da situa-
ción do país ante o escenario global inaugurado após da II Guerra Mundial. Desa 
radiografía, reveladora de seu vista cos anteollos que nos empresta o autor, pásase 
á proposta da acción que Galicia debe seguir para conquerir a mellora material 
inaprazable que o pobo precisa. Para deter a sangría migratoria que por entón es-
gazaba –e aínda hoxe esgaza– o país até extremos ignorados pola maioría. Galicia 
como tarea é o programa que Paz-Andrade nos presenta, mais tamén o entusiasmo 
para levalo a cabo.

Nas páxinas introdutorias da obra, Paz-Andrade manifesta o seu convence-
mento de que Galicia vive un tempo histórico novo baixo o que xacen as claves do 
porvir. Ora ben, ditas claves non son perceptibles a todos e a misión de captalas, que 
é tanto como dispoñerse a coller o temón da nación con conciencia e con método, 
corresponde á “vixilia propia de cada xeración”. É dicir, son os homes e mulleres 
de Galicia, e entre eles as elites, os que teñen que afastar nestas “horas estelares” 
todo o que sexan fins inesenciais e desorde ideolóxica co obxecto de centrarse 
na consideración activa dos problemas prioritarios que o tópico e o mito nunca 
deberan ter escurecido. Galicia nin é nin pode ser por máis tempo considerada “la 
verde esquina atlántica, alejada, fragmentada y empobrecida” (Paz-Andrade, 2012: 
16), cómpre ollala dende unha nova perspectiva, dende a óptica das oportunidades 
que na sexta década do século XX se lle presentan. Os problemas primordiais de 
Galicia son para Paz-Andrade de tipo económico e industrial e, subsidiariamente, 
políticos, poboacionais, territoriais e culturais.

A misión dos galegos é conquerir un destino para Galicia, concepto que en 
Paz-Andrade non se asemella ao azar nin á predestinación, pois o destino tal e 
como el o comprende é o froito en boa medida da actitude activa ou pasiva dun 
pobo ante as oportunidades históricas aparecidas. Pero axiña advirte Paz-Andrade 
que decotío as flutuacións no destino dun pobo non só dependen del mesmo senón 
que son produto de accións ou tensións externas, esóxenas, que máis prexudiciais 
poden resultar canto menos desenvolvidas e aproveitadas teña un país as súas 
fontes básicas (recursos naturais, vantaxes locacionais, fertilidade demográfica 
ou calidades étnicas); cando determinadas servidumes lle zugan a vitalidade ou 
cando se erra no tratamento dos problemas atacándoos superficialmente ou cunha 
estreita mentalidade parroquial. Galicia é aínda, segundo Paz-Andrade, a promesa 
que albiscaron os ilustrados do século XVIII e XIX. É aínda unha cifra a desdobrar, 



162 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 153-170

Carlos Ramos Aguirre

unha reserva case intacta historicamente desdeñada para a procura da prosperidade. 
Galicia autocontémplase –di Paz-Andrade– conforme coa estampa recibida, como 
un obxecto inamovible, petrificado pola historia, incapaz de considerarse dende 
ángulos activos, acaso pola carencia dun pensamento ben articulado co poder de 
mudar unha interpretación caduca por outra acorde ao noso tempo. Do que nos 
fala, ao cabo, é do subdesenvolvemento, aínda moi vivo na Galicia dos 60, ou se 
se quere, da resistencia do noso país a entrar plenamente na modernidade. Como 
primeiro paso para remover as eivas que afunden máis e máis o país propón un 
cambio de mentalidade. Di o noso autor que non debemos entender Galicia como 
algo que nos foi dado irremediablemente feito, senón como algo que temos de 
facer ou refacer todos os días. En definitiva, Galicia é a nosa tarefa, e non só unha 
tarefa imposta pola paixón ou o romanticismo, senón unha tarefa imposta pola 
obxectiva posibilidade do progreso ao que pode conducirnos o guieiro da razón e 
a vontade colectiva de facer. Paz-Andrade proponse alumear o camiño ao pobo 
ao que pertence e é precisamente esa actitude, ilustrada e reformadora, a que o 
emparenta co iluminismo de todos os tempos.

Se ben recoñece Paz-Andrade que noutros intres históricos claves Galicia 
acadou conquistas positivas, certas taras seculares que oprimen a existencia do 
país apenas se teñen removido: “La evolución social de la masa hacia más altas 
escalas no ha progresado sensiblemente. Como si un lastre subyacente e invul-
nerable contrarrestara los impulsos de interna superación” (Paz-Andrade, 2012: 
18). Para Paz-Andrade o mal que sofre a Galicia do seu tempo é evidente, o feito 
de que unha inmensa parte da poboación se concentre nunha actividade agrícola 
de baixa produtividade e arcaica concepción, pauperizante do estamento campe-
siño, mantén os galegos moi por baixo do nivel de vida que positivamente podía 
acadarse. Non obstante, o galego non é un vencido, as súas virtudes étnicas non 
se resignan ao envilecemento, opón o transvase ao amoreamento e ao estanca-
mento social, e como resposta individual aos desaxustes colectivos afronta o risco 
da dispersión migratoria. Mais por esa vía marchan as enerxías do pobo, as que 
debían empregarse na restauración do seu dereito á prosperidade (Paz-Andrade, 
2012: 18-19). Sobre a emigración di Paz-Andrade: 

En la cronicidad y masividad de tal secuela culmina el drama máximo de la 
existencia gallega. Durante el último medio siglo [ou sexa, de 1900 a 1950] 
han renunciado a vivirla mucho más de un millón de personas, computando 
solamente las emigradas tras del telón azul. (Paz-Andrade, 2012: 19).
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3. A EMIGRACIÓN

O retrato socioeconómico que Paz-Andrade realiza das eivas do país sobresae 
non tanto por descubrir os males que sofre Galicia como polo enfoque orixinal 
dende o que os contempla. Que a emigración, por exemplo, era un dos nosos 
grandes males xa o sabían ben os galegos anteriores a Paz-Andrade, pero restaba 
por facer unha análise seria do fenómeno que discriminase características, causas 
e consecuencias. Paz-Andrade fará esa análise dende a perspectiva da chamada 
demografía económica, do mesmo xeito que na consideración do potencial ener-
xético de Galicia e dos seus recursos naturais empregará unha perspectiva próxima 
á xeografía económica, ou na pescuda dos sectores produtivos galegos aplicará a 
teoría do desenvolvemento. Aí radica boa parte da innovación, o resto do mérito 
haino que buscar na súa intelixencia activa e na responsabilidade colectiva que 
el sentiu e asumiu para co seu pobo.

Sostén Paz-Andrade que a emigración galega é un fenómeno producido por 
causas exclusivamente económicas ou subsistenciais, que desgraciadamente vai 
apuntando carácter secular, e que incide decisivamente na estrutura demográfica 
do país zugándolle os azos, roubándolle para o presente, pero aínda máis para o 
futuro, a vitalidade. Para o noso autor, poboación e produción van xunguidas 
nun equilibrio clave, estratéxico, de xeito que o ter lanzado Galicia durante 
décadas os seus homes e mulleres á diáspora –e en concreto á de alén mar– é 
a un tempo consecuencia e causa da falla de desenvolvemento económico do 
país. A emigración nútrese selectivamente dos grupos de poboación activa e o 
gran continxente de emigrantes marcha da Terra maioritariamente en idades 
comprendidas entre os 15 e os 40 anos. Non marchan os excluídos sociais, os 
desarraigados, os que marchan “son vidas asentadas, limpias, pletóricas”, a in-
mensa maioría procedentes do medio rural, da aldea, “cepa madre de las mejores 
energías de nuestra raza”.

E insiste Paz-Andrade na mesma idea:

La emigración no se nutre de la población total de Galicia. Se nutre, casi ex-
clusivamente, de la población activa. Con élla no se pierde sólamente un cierto 
número de habitantes. Se pierde fuerza de trabajo, capacidad e iniciativa, espí-
ritu de empresa... Se van aquellos que acumulan en su mente, en su músculo, 
ambición y energía vital, dejando atrás a los desalentados antes de iniciar la 
lucha (Paz-Andrade, 2012: 48).

Dende unha perspectiva puramente economicista, Paz-Andrade afirma que 
cada leva de emigrantes equivale a unha exportación de capitais para o país emi-
sor, xa que este entrega sen contraprestación ao país receptor o custo da crianza, 
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da educación e da formación do emigrante, por rudimentaria que sexa. Cada 
emigrante supón para o país de orixe un custo que pode e debe ser cuantificado6. 
En calquera caso, recoñece Paz-Andrade, esa perda non é o efecto máis grave 
da emigración.

Polo que fai á muller galega, a emigración actúa dobremente sobre ela. Por unha 
banda atopa Paz-Andrade unha emigración feminina próxima ao 40% do total e 
en tendencia crecente. A muller emigrante padecería, xa que logo, as dificultades 
xerais de quen se trasterra a un medio alleo cando non hostil. Por outra banda, a 
muller que fica na Terra vese convertida nunha viúva de vivo, moitas veces de por 
vida, á que ademais se lle redobra o traballo por ter ao seu cargo a familia –vellos 
e nenos–, a casa e a leira. Este drama social converte a señora en escrava –di 
Paz-Andrade–, polo que o único plantexamento cristianamente auténtico é can-
celar esa viuvez artificial devolvendo o marido á muller abandonada e facilitando 
á familia unha existencia digna na terra onde arela vivir.

Se cinco sextas partes da poboación de Galicia moran en núcleos de carácter 
rural, continúa razoando o noso autor, e só unha minoría o fai nos núcleos urbanos, 
resulta posible afirmar que a poboación galega é –no ano 1958– principalmente 
campesiña. Dito doutro xeito, cinco sextas partes da poboación galega viven 
en relación a un sistema produtivo precapitalista. O estancamento arredor dun 
sistema de baixa produtividade e de emprego de métodos arcaicos explican –ao 
dicir de Paz-Andrade– as causas da pobreza do pobo galego. A fuxida desa pobreza 
provoca a sangría migratoria que atura resignado o país, mais, pensa Paz-Andrade, 
pagaría a pena recoller a idea da gran cidade atlántica formulada no século XIX por 
Faraldo –a Barcelona do Océano, dicía este– que, por falta de visión e habilidade 
política dos dirixentes pretéritos, Galicia non foi quen de conquerir. Unha gran 
cidade atlántica, un complexo urbano-industrial que, coas súas incomodidades e as 
súas regalías, fose porto chave de todo o comercio entre América e Europa e que 
puidera, hipoteticamente, absorber os fluxos de migrantes que, ao cabo, rematan 
por marchar. Persiste a emigración e con ela a dispersión demográfica no país e a 
despoboación, que xa daquela apuntaba o autor: “La aldea resiste, a veces, con las 
casas vacías. En todo caso, resignada a la impotencia y al atraso” (Paz-Andrade, 
2012: 47). Aínda que, como reflicte Paz-Andrade, a poboación urbana de Galicia 
medra a bo ritmo na primeira metade do século XX, unha poboación rural tan 
elevada como a que por entón se rexistraba parecía sinalar de novo a resistencia 
de Galicia a incorporarse á modernidade. 

As décadas dos 50 e os 60 traen para Galicia novas transformacións socioeco-
nómicas e demográficas que Paz-Andrade abordará en ensaios posteriores como 

6  Baseándose en cálculos feitos por especialistas como Fromont ou Sauvy para outras xeografías, Paz-Andrade 
chega á conclusión de que, no ano 1958, cada emigrante galego cústalle ao país unhas 35.000 pesetas.
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La marginación de Galicia (1970) ou La población y la depresión agro-económica de 
Galicia (1972). Na década dos 50 recrúa a emigración de ultramar co boom de 
Venezuela, que contabilizará aproximadamente 237.000 emigrantes. A partir 
do ano 1963, as “tragadeiras do éxodo” van abandonando o destino americano 
para se orientar cara a unha emigración continental (Alemaña, Suíza, Francia) e 
intrapeninsular de intensidade considerable. 

4. PARA O DESENVOLVEMENTO REXIONAL

Mudando a mirada, o campo preséntaselle a Paz-Andrade como un dos problemas 
estruturais de Galicia. A dispersión e o minifundio son os seus signos caracterís-
ticos, aos que hai que sumar a falla de terra dispoñible e o excedente de brazos e 
bocas que del dependen: “Poco agro para mucha gente” –ditamina para a Galicia 
de 1958 (Paz-Andrade, 2012: 67)7. A excesiva división da propiedade fundiaria 
vén vencellada á aglomeración demográfica e condiciona especialmente o baixo 
nivel de tecnificación dos traballos agropecuarios, que Paz-Andrade ve reflectido 
nunha serie de indicadores tales como: a supervivencia do arado romano, a escasa 
fertilización artificial, a estabulación inadecuada, a insuficiente selección xenética 
de sementes e patróns gandeiros ou o retardo da inseminación artificial. A teor do 
baixo índice rexistrado de produtividade por persoa activa e do elevado índice de 
produtividade por hectárea cultivada no caso galego, o diagnóstico é concluínte, 
a finais da década dos 50 no campo galego sobra xente.

Precisamente é sobre esa xente que “sobra” no campo pola que ha de principiar 
todo intento de desenvolvemento económico de Galicia. En troques de permitir 
–léase incentivar– que os excedentes demográficos do rural rematen saíndo polo 
aliviadoiro da emigración, Paz-Andrade amósase partidario de reter no país toda 
esa enerxía humana enfocándoa ás cidades e aos sectores produtivos secundarios 
e terciarios de maior produtividade. Di Paz-Andrade:

Se trata, en suma, de canalizar la inevitable desintegración del complejo rural, 
hacia la integración urbana. Abriendo a la mano de obra sobrante nuevos campos 
de trabajo, abonados por el capital y fertilizados por la técnica, la industria, los 
transportes, el comercio, los servicios... (Paz-Andrade, 2012: 75).

7  A partir de 1962, como consecuencia dos plans estatais de desenvolvemento industrial que viñan 
concentrar os esforzos industrializadores en polos como A Coruña e Vigo, agravarase o éxodo rural e 
darase unha escaseza de man de obra agraria que producirá unha suba dos salarios até o punto que moitas 
pequenas explotacións, non podendo contratar eses traballadores necesarios, optan por abandonar a 
actividade e sumarse os seus homes e mulleres ás correntes do éxodo cara ás cidades e da emigración 
continental e peninsular. 
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Grosso modo a idea do noso autor é que o excedente de poboación rural de-
bía canalizarse cara á produción industrial e ao sector servizos, localizados nos 
núcleos urbanos de Galicia, producindo bens e servizos que acheguen un maior 
valor engadido, elevando o nivel de vida dos galegos e facendo medrar dese xeito 
a súa renda e o seu consumo. Velaí a proposta, que para frutificar debería obter 
o seu reflexo no deseño de políticas concretas e na vontade política suficiente 
para levalas a bo termo. Mais Paz-Andrade non é un inxenuo e sabe das moitas 
dificultades existentes. O noso autor comeza por dar conta da febleza do tecido 
industrial galego, coa soa excepción da pesca, e da pouca relevancia do comercio 
e do sector servizos en xeral nas catro provincias galegas. Mediante o cotexo de 
indicadores socioeconómicos –demanda enerxética ou consumo de cemento– e 
datos macroeconómicos como a renda nacional per cápita, Paz-Andrade chega á 
argumentación do subdesenvolvemento de Galicia, denunciando paradoxos tales 
como que nas provincias de Lugo e Ourense existen en 1958 preto de oitenta 
concellos sen luz eléctrica pese a ser estas as provincias máis explotadas para a 
produción hidroeléctrica. Neste estado de cousas a pregunta xorde por si soa: como 
canalizar o excedente de poboación campesiña cara a unha industria inexistente?

Pois ben, Paz-Andrade non ten unha resposta mesiánica a dita pregunta, pero 
acerta a ver a potencialidade de Galicia para ser –unha vez máis– escenario dun 
milagre, o milagre da auga nesta vegada. Paz-Andrade sinala en 1958 o espreguizar 
dunha conxuntura única para a industrialización de Galicia:

...sería burda invidencia no advertir que estamos ante una coyuntura única para 
evolucionar desde una economía agraria primitiva a una economía industrial 
proporcionadamente desarrollada. Una coyuntura única para que la angustia 
campesina cese, la despoblación se contenga, el nivel general de vida aumente, 
la gran ciudad se desarrolle con maior celeridad y el destino del país cambie de 
signo en pocos años. (Paz-Andrade, 2012: 89)

Non obstante, a constatación da conxuntura non é garantía do seu aproveita-
mento, é só unha posibilidade a conquistar. Para iso cómpre reclamar unha posición 
activa no país. O fenómeno conxuntural que, segundo Paz-Andrade, revoluciona 
a paz e altera a beleza da paisaxe galega é a oportunidade nese preciso intre his-
tórico para a produción hidroeléctrica nos esquecidos ríos galegos. Polo ano 1958 
pensa Paz-Andrade que, ao posuír Galicia man de obra abundante e importantes 
fontes de enerxía, o abaratamento de custos derivado desa circunstancia actuaría 
como reclamo a múltiples industrias para radicarse no noso territorio –o que el 
denomina “vantaxes locacionais para a industrialización”–, posibilitando así o 
despegue industrial. Para o ano 1970, no que sae do prelo La marginación de Ga-
licia, o entusiasmo amosado doce anos atrás no Galicia como tarea sobre o milagre 
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da auga doce tiña remitido por completo no ánimo do noso autor. Unha inxusta 
política tarifaria da enerxía que privilexiaba as rexións consumidoras fronte ás 
rexións produtoras significaba, antes que un agravio máis a engadir a unha longa 
lista, unha nova oportunidade frustrada para a consecución do desenvolvemento 
económico da Galicia.

Cómpre dicir pese a todo que, se ben o ánimo capitalista8 e industrialista é no-
tablemente decidido no sistema de pensamento pazandradiano, non é en absoluto 
desmedido. El fala de adquirir “una estructura industrial proporcionada a sus [os 
de Galicia] recursos explotables” (Paz-Andrade, 2012: 92). Noutro lugar interró-
gase a si mesmo sobre os límites que, no seu caso, debera respectar a hipotética 
industrialización de Galicia e, previo recoñecemento de que non se trata dunha 
panacea universal, escribe: “La industrialización no se entiende aquí como un fin. 
Se entiende como un medio de lograr el desarrollo económico, y para utilizar en 
la escala que proceda. Aquella escala cuyo nivel dicten las necesidades sociales a 
satisfacer” (Paz-Andrade, 2012: 116). Por tanto, si existe en Paz-Andrade un certo 
fervor industrialista, pero el mesmo era consciente de que emprender un proceso 
industrializador sen afrontar simultaneamente a gran reforma (reorganización, 
recapitalización e tecnificación) que precisaba o agro galego non só non erradicaría 
as eivas económicas de Galicia, senón que aínda agravaría a prostración da clase 
máis numerosa da poboación galega. A industrialización, dinos noutro traballo 
posterior, non impide o avance da devastación rural nin enche as fendas da estru-
tura demográfica, pola contra, acelera os seus efectos (Paz-Andrade, 1972: 53). 

 
5. O PROBLEMA DO CAPITAL

Na opinión de Paz-Andrade a remodelación urxente da estrutura produtiva que 
demanda Galicia para saír do atraso, pasa necesariamente por unha máis sostida 
e copiosa cooperación do capital que, posto que resulta insuficiente o aforro re-
xional ou interior, terá de atraer e fixar capital foráneo. Paz-Andrade observa que 
unha banca rexional pouco desenvolvida e dependente en exceso das remesas de 
diñeiro provenientes da emigración amósase incapaz de servir como motor de pro-
greso para o país. Sinala asemade a unha crise de imaxe de Galicia, que dende os 
grandes centros financeiros é ollada como unha terra distante, como unha mansa 
rexión arrecunchada na brétema e pouco atractiva ao investimento, en troques de 
ser considerada efectivamente como a terra continental europea máis próxima a 
América, con netas vantaxes locacionais. Desa crise de imaxe puidera ter algunha 

8  Boa proba do ideario capitalista de Paz-Andrade pode ollarse no interesante prólogo que este escribe para 
a biografía de Eloy Domínguez Veiga, elaborada por González Luengo (1963). A este opúsculo un tanto 
esquivo puiden chegar grazas a unha das Comunicacións mesturadas de Luís Seoane (Vigo: Galaxia, 1973), 
que resultou case que providencial.
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responsabilidade a presunta pasividade do pobo galego –desposuído sistematica-
mente das súas mentes e do seu músculo mellores–, pero Paz-Andrade apunta 
como maior responsable á concepción unilateral que converte a Madrid no eixo 
e que viría traducido en termos políticos en centralismo estatal. Di Paz-Andrade: 
“mientras el “manto financiero” [...] no se tienda hacia el Noroeste, el problema 
seguirá en pie” (Paz-Andrade, 2012: 113). Faise de novo visible a necesidade de 
remover as barreiras institucionais políticas ao desenvolvemento como paso ina-
prazable para lograr o progreso material.

Paz-Andrade engade que Galicia precisa dun maior investimento público, tendo 
en conta o grao de subdesenvolvemento que padece e a relevancia do seu territorio 
e da súa poboación no conxunto estatal. Demanda unha maior participación do 
estado –a través do INI– en empresas integramente galegas para darlle a volta a 
unha tendencia marxinalista que mesmo pode aparellar unha descapitalización 
reflexa do país. Andando o tempo, tamén os macro-investimentos e o creto ofi-
cial hanse converter noutra das reclamacións incorporadas e argumentadas por 
Paz-Andrade na súa valiosa e aínda viva obra socioeconómica. Obra na que o noso 
autor non deixou de profundar con fina intelixencia até os seus derradeiros días. 

CONCLUSIÓN

A xeito de resumo moi sintético e tentando unha breve recapitulación sobre o dito 
ha de incidirse no feito de que Paz-Andrade identifica tres grandes problemas que 
impiden o desenvolvemento económico de Galicia e que, sobre todo, condenan o 
pobo galego a un baixo nivel de vida: a emigración, os atrancos políticos propios 
e estatais e a falta de atractivo de Galicia para o capital externo.

En primeiro lugar, a emigración, secular xa entre os galegos, vén debilitando 
fonda e sistematicamente a capacidade de traballo do país e, por tanto, o seu desen-
volvemento potencial. Ademais socava a estrutura demográfica, condicionando o 
futuro do país cara a un envellecemento progresivo, o que contribúe a incrementar 
e non a reducir os males do subdesenvolvemento. En segundo lugar, os atrancos 
estatais derivados da estratexia de fomentar o desenvolvemento dunhas rexións 
determinadas en detrimento doutras, resulta tamén desfavorable para Galicia e 
fai que as súas potencialidades locacionais ou ben sexan desaproveitadas ou ben 
espoliadas. Nin a gran cidade atlántica, porto potencial para todo o comercio 
entre América e Europa, nin o aproveitamento da produción hidroeléctrica nos 
ríos galegos para a implantación de industrias no país, nin a posibilidade dunha 
industria agropecuaria forte afogada polo minifundismo e o arcaísmo tecnolóxico 
teñen sido realidade por falta de visión e vontade políticas non sempre achacables 
ás clases dirixentes do país. E, en terceiro lugar, a crise de imaxe que vive Galicia, 
ollada como un lugar arredado e pouco atractivo para o capital, coa soa excepción 
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da industria pesqueira-conserveira, e incapaz de atraer e fixar capital foráneo, é 
para Paz-Andrade, outro dos hándicaps principais que cómpre remover.

A particular interpretación da figura de Paz-Andrade que se pode tirar deste 
traballo leva a ver na súa obra de temática socioeconómica un epifenómeno da 
acción política. Dito máis sinxelamente, a obra socioeconómica pazandradiana 
leva encuberta unha denuncia política que reclama, no medio dun envoltorio de 
cifras, estatísticas e datos obxectivos, o dereito dos homes e mulleres de Galicia 
a vivir dignamente na Terra en que arelan vivir. O dereito a escoller libremente, 
e non empurrados pola presión da pobreza, se queren ou non desenvolver as súas 
capacidades laborais e emprendedoras na terra natal. (E é esta unha cuestión máis 
actual do que se pensaría a priori.) O que fai Paz-Andrade no ano 1958 con Galicia 
como tarea é un chamado de atención que constitúe en si mesmo a proposta dunha 
caste de nacionalismo industrialista, un modo de ser modernamente nacionalista, 
que asume o xogo do capitalismo mesurado e que se opón en moitos aspectos ao 
nacionalismo historicista e tradicionalista, que achan a súa cerna e raizame iden-
titaria no remonte secular da historia e da tradición. Paz-Andrade avoga por un 
progreso material que ha traer un progreso identitario e non ao contrario, pero o 
certo é que a proposta de Paz-Andrade non callou na sociedade galega que polos 
anos 60 e 70 andaba a xermolar. O cambio de paradigma que Paz-Andrade propuña 
para o nacionalismo galego ficará ensombrecido polo ascenso dun nacionalismo de 
corte marxista que si prende na xuventude galega e que será o que dirima os vieiros 
do galeguismo contemporáneo. Por dicilo cunha frase máis ou menos redonda, o 
pensamento socioeconómico de Paz-Andrade representa un novo nacionalismo 
que non foi para unha Galicia que aínda agarda.
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Enxeñeiro Industrial e Economista

“...os anceios mariñeiros de Galiza”

Resumo: A partir da consideración de Madrid por Valentín Paz-Andrade 
como unha cidade construída no século XVI polo favor político desde a nada e 
nunha ubicación arbitraria, o texto presente considera a negación polo poder 
estatal do carácter institucional e cultural de Galiza, así como da súa experien-
cia marítima e comercial e da privilexiada situación fronte ao Atlántico que a 
define, relacionando esta realidade coa análise da resistencia durante cinco sé-
culos da sociedade galega fronte á marxinación, mantendo a súa personalidade 
diferenciada e construíndo polo seu propio esforzo unha estrutura económica 
e social avanzada e aberta ao mundo.

Abstract: Building on Valentín Paz-Andrade’s view about Madrid as a city 
created out of nowhere by political decisions during the sixteenth century, this 
paper reflects on the negation of the cultural and institutional personality of 
Galiza by the Spanish State. It also takes into account the country’s advanta-
geous situation facing the Atlantic Ocean as well as Galician experiences in 
trade and seafaring, and relates all these facts with the keeping of a Galician 
identity against its social exclusion all along five centuries and with the ma-
king of a social and economic structure which is advanced and opened to the 
world.

Palabras chave: Deslumbrante, arbitraria, estímulo, parasito, resistencia, nega-
ción, independencia, absolutismo, poboación, emigración, capacidade, eman-
cipación, mundo.

Key words: Dazzling, arbitrary, incentive, parasite, resistance, negation, inde-
pendence, absolutism, population, migration, capability, emancipation, world.
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DESLUMBRANTE APOTEOSE

No remate do seu libro sobre a marxinación de Galiza, para desvelar a “paisaxe 
histórico-social” peninsular que condicionou o devir da súa sociedade, Valentín 
Paz-Andrade ocupouse de Madrid. Estimando que a orixe das cidades adoita es-
tar ligada a unha situación favorecida pola natureza, relacionou a postergación 
galega coa forma en que se estruturou o Estado español, en especial coa evolu-
ción desa vila, un caso á parte e extremo que demostraría que na motivación e 
o sustento do auxe das cidades os factores políticos poden xogar unha función 
tanto ou máis decisiva que os económicos. Definindo a vila “como afillada do 
sector público, favorita do poder político, clave dun sistema administrativo, froi-
to da polarización financeira e engrenaxe de tensións e distorsións propagadas”, 
para explicar o seu papel no presente remontouse a cando foi elixida por Felipe 
II, “sacando da nada unha capital imperial, separada centos e centos de quilóme-
tros dos mares xa enteiramente descubertos”. Concluíu en que “ningunha cidade 
chegou a máis con menos factores potenciais de crecemento”. 

Encerrado par da vila, no Escorial, a decisión deste Habsburgo, non caía de 
seu. O seu pai, Carlos V, absorbido polo afán de conservar os estados do seu patri-
monio baixo a idea da monarquía católica universal, estivo máis fóra que dentro 
da Península, percorrendo os Países Baixos, onde se criara, os territorios do Impe-
rio Romano Xermánico ou a Península. Felipe foi mesmo, en vida do emperador, 
gobernador dos Países Baixos, rei de Nápoles e rei de Inglaterra e Gales polo seu 
matrimonio coa raíña Mary Tudor. 

Na liña da teoría das cidades-mundo de Fernand Braudel1 o pensador galego 
referiuse a casos como os de Venecia, Manchester, Amberes ou Lisboa, nos que 
o crecemento como cidades centrais se debeu ao carácter da natureza que as 
amparou e á súa dimensión produtiva e comercial. A reflexión coincidiría coa de 
autores como Richard Mackenney, que na obra acerca da expansión e o conflito 
na Europa do século XVI comparou as circunstancias de Madrid coas de Londres, 
esclarecendo como, nunha decisión arbitraria, Felipe II levou a Corte a unha vila 
que durante o seu reinado pasou de 30.000 a 65.000 habitantes, devindo nunha 
capital improdutiva na que os luxosos servizos da Corte contrastaban coa pobre-
za da populación; unha cidade que “consumindo sen producir, e con periódicas 
apropiacións de todo o trigo, o viño e o pan nun radio de 50 millas constituía 
a ruína doutros centros”. Pola contra, Londres constituía un centro e tiña un 
dinamismo produtivo e comercial moi poderoso. Como capital de Inglaterra era 
un lugar no que se cruzaban a vida política e a económica; “non era un parasito 
senón un estímulo”. 

1  Braudel, Fernand (1992): A dinâmica do capitalismo. Lisboa: Editorial Teorema.
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Paz-Andrade, con Galiza como un país onde “o complexo da terra e do mar 
chegou á súa deslumbrante apoteose” e como parte fundamental do espazo que 
desde “Estaca de Bares á Punta de Sagres constitúe a plataforma de Europa mellor 
emprazada para a estratexia industrial a pór en práctica a través dos océanos”, sen-
tenciou que por causa da marxinación, Galiza deveu na contrafigura de Madrid. 

Apenas o teimudo esforzo da xente, vivas aínda as feridas demográficas da ne-
gación, fixo posíbel que, resistindo a súa personalidade social e cultural, constitúa 
hoxe unha sociedade avanzada. Con estas coordenadas, o que segue pretende 
acompañalo na rota emprendida. 

DESDE O MOMENTO EN QUE MUDABA O MUNDO

A NEGACIÓN DO REINO

Cando entre o fin do século XV e o principio do XVI foi sometido, o Reino de 
Galiza perdeu unha oportunidade histórica de constituírse como unha entidade 
política independente, como xa fora entre os séculos V e XIII, e mesmo de com-
partillar unha institución estatal que integrar os seus intereses e o seu carácter 
histórico. Na Baixa Idade Media mantivera aínda a súa personalidade como reino 
e as clases dirixentes galegas participaran de forma saliente nos avatares dos rei-
nos peninsulares centro-occidentais, incluído Portugal. En ocasións dos séculos 
XIV e XV xurdira mesmo a posibilidade de a coroa galega recuperar a indepen-
dencia. Apenas sobre 1400, nas circunstancias da Guerra dos Cen Anos e do 
Cisma de Occidente, a metrópole de Santiago abranguía dioceses como Lisboa, 
Évora, Idaña e Lamego, ademais de Zamora, Salamanca, Ávila, Cidade Rodrigo, 
Coria, Plasencia, Badaxoz e Astorga, en tanto que as dioceses de Tui, Ourense, 
Mondoñedo e Lugo pertencían á metrópole galaico-portuguesa de Braga.

No tempo en que o Reino foi dominado, en Europa producíanse grandes 
transformacións, xermolando as precondicións materiais e intelectuais para o na-
cemento das institucións políticas do Estado moderno. Arredándose do carácter 
de patrimonio dos reis, as monarquías absolutistas de dereito divino independizá-
banse da soberanía universal do Papado. O Estado comezaba a configurarse como 
institución en si mesma. Os movementos económicos ligados ás viaxes a ultramar 
provocaban a transferencia da hexemonía do Mediterráneo ao Atlántico. 

O paso de Galiza a formar parte dunha monarquía absolutista non se produciu 
mediante unha evolución interna como era debido dada a tradición institucional 
e a dimensión territorial, social e cultural que a caracterizaba, senón co somete-
mento da nobreza e as institucións eclesiásticas polos Reis Católicos despois de 
usurparen os dereitos da lexítima raíña Xoana, casada na altura con Afonso V de 
Portugal, todos eles de ascendencia Trastámara. Aqueles monarcas non integra-
ron o Reino nun Estado moderno. Nin sequera foi incluído nunha entidade estatal 
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de ámbito peninsular, senón nun conglomerado de reinos e entidades europeas 
gobernadas polos Habsburgo con pretensións de monarquía católica universal. 
A negación chegou até o punto de consideralo como unha parte de Castela: 
nesta hora perviven, incluso en textos académicos expresións como “la frontera 
del Miño entre Castilla y Portugal”; “el puerto castellano de La Coruña” ou “las 
diócesis castellanas de Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy”. 

Os reis Trastámara e despois os Habsburgo e os Borbón reduciron as clases di-
rixentes e impuxeron as institucións da Audiencia e do Gobernador-Capitán Xe-
neral, ostentadas por alleos durante séculos. O sistema de dominio incluíu unha 
Xunta do Reino subordinada, con competencias de alcance menor. A nobreza 
foi arredada das institucións da monarquía en territorio galego e empregada nas 
institucións da Corte. As principais institucións eclesiásticas pasaron asemade 
a ser dominadas por estraños. Porén, afondando na ruindade da dominación, o 
poder madrileño aseguroulles os señoríos que, abranguendo a práctica totalidade 
do territorio, chuchaban a través dos foros a riqueza traballada polo campesiña-
do. Durante séculos, nobreza e Igrexa tiveron como referencia política, social e 
lingüístico-cultural a unha monarquía absolutista que negaba a personalidade e 
os intereses do país. 

A ABSORCIÓN DAS CLASES DIRIXENTES POLA CORTE 
A transcendencia do sucedido evidénciase ao ver que entre as vinte Casas Gran-
des do reinado de Carlos V se encontraban as galegas de orixe dos Lemos, Oso-
rio, Trastámara, Pimentel ou Zúñiga, salientando tamén a presenza na Corte 
dos Ulloa, Fonseca, Azevedo, Vilafranca ou Priego. Membros da nobreza galega2 
gobernaron en dominios principais da monarquía, desde Cataluña, Valencia e 
Navarra, a Nápoles, Flandres, Milán, Sardeña e Sicilia e nos vicerreinados ameri-
canos de Nova España, Perú, Nova Granada e Río da Prata e mesmo, cando foron 
dominadas, nas Indias portuguesas. Ocuparon igualmente funcións de presiden-
tes das principais institucións do poder: o Consello Real, o Consello Supremo 
das Indias, o Consello de Italia e outros organismos da Corte, unha realidade 
que estendida durante a Idade Moderna, con outros protagonistas se mante-
ría no período contemporáneo. Dispondo dun poder eclesiástico e xurisdicional 
de excepción o goberno da metrópole de Santiago de Compostela, integrando 
dioceses que desde Galiza chegaban a Badaxoz e Ávila, percorrendo a fronteira 
con Portugal, era posto en mans de non galegos, un hábito que non desapare-
cería nin sequera nos dous últimos séculos. De facto, dos 54 arcebispos habidos 
desde o reinado dos Reis Católicos até o presente, tan só 11 foron galegos ou de 

2  González López, Emilio (1981): La Galicia de los Austrias. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
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ascendencia próxima a Galiza. Os mosteiros do país caeron en congregacións 
centralizadas en Castela. 

Despois de a Galiza serlle arrebatada a autonomía que aínda lle restaba, cando 
a Reforma modificaba as actitudes éticas, orientando as doutrinas cara ao racio-
nalismo, nun movemento que acabaría pondo en causa o absolutismo e o siste-
ma económico e social do Antigo Réxime baseado no privilexio e a servidume, 
o comportamento das monarquías foi diverso e contraditorio. Se experiencias 
como as da Gran Bretaña e Holanda poden servir de paradigma para esclarecer a 
relación entre as revolucións económicas dos séculos XVI-XVII e a construción 
do Estado moderno, os Habsburgo puxeron a economía peninsular e os recursos 
procedentes de América ao dispor das súas loitas en Europa para conservar o 
seu patrimonio dinástico. Utilizaban a rapina dos metais preciosos de alén mar 
para o sustento do exército en Flandres, Italia ou Centroeuropa3. De facto o 
mantemento dos exércitos dos monarcas contribuía á prosperidade e á expansión 
económica deses territorios. 

Os reis reprimiron as contestacións e as transformacións políticas, filosóficas, 
científicas, económicas e relixiosas que noutros Estados trouxeron a queda do 
absolutismo. Abrigaron un sistema dogmático e autoritario que explica a grave 
carencia de pensamento transformador na Península, incorporando moi serodia-
mente elementos institucionais do Estado moderno4. Entre tanto, reflectindo as 
circunstancias do seu tempo e de cadanseu Estado, os filósofos políticos europeos, 
de Grotius a Locke ou Montesquieu, vivían o que acontecía, participando direc-
tamente nos problemas e conflitos dos seus países, creando categorías universais 
sobre cuestións que tanto determinarían o futuro, como o dereito á autodetermi-
nación individual e colectiva ou a soberanía popular5.

A PERMANENCIA DO RÉXIME SEÑORIAL 
Nunha situación empeorada pola existencia da fronteira portuguesa e polo aban-
dono das comunicacións terrestres co resto da Península, cando as decisións da 
Corte eran determinantes nas oportunidades de desenvolvemento económico de 
Galiza, o réxime señorial, a dependencia política e as dificultades estratéxicas 
fillas dos conflitos externos dos Habsburgo e os Borbón atrancaron o desenvol-
vemento da agricultura, a produción de manufacturas, a expansión comercial e 
o crecemento das actividades urbanas, pexando a emerxencia dunha burguesía 

3  Cipolla, Carlo M. (1996): Conquistadores, pirati, mercatanti: la saga dell’argento spagnuolo. Bologna: Il 
Mulino.

4  Skinner, Quentin (1979): The Foundation of the modern political thought. v. I: The Renaissance. Cambridge: 
University Press.

5  Dhoquois, Guy (1991): Histoire de la pensée historique. París: Armand Colin.
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comercial e industrial e de novas clases traballadoras. A sociedade foi esquilmada 
polas levas militares para servir nas guerras e aventuras exteriores da monarquía. 

No Antigo Réxime, cunha estrutura social marcada polo dominio da nobreza 
laica e das institucións eclesiásticas, era o clero o que máis dispuña a través dos 
señoríos e do sistema foral. Os excedentes agrarios non tiveron unha aplicación 
modernizadora, senón suntuaria e de sustento das clases dominantes, quer en 
Galiza, quer na Corte. Tal estado de cousas duraría até a abolición dos señoríos 
en 1811, sen que a desamortización que se levaría a cabo nos anos trinta desa 
centuria for favorábel aos campesiños. A Igrexa era a principal perceptora do 
excedente agrario, recibindo dous terzos das rendas forais e os décimos pagados 
polos campesiños. Acumulando unha parte que non debía baixar da metade das 
rendas agrarias, dispuña “dunha enorme prevalencia territorial”. Non obstante, 
pode que a nobreza fora “a que maiores ingresos e riqueza agraria conseguiu ao 
longo do Antigo Réxime”. A fidalguía intermediaria, capa social beneficiada pola 
“concesión de foros eclesiásticos nos séculos XVI e XVII, estaba afincada no 
campo e no reparto das rendas agrarias”6, de maneira que máis dun terzo dos 
ingresos de orixe agraria que producía Galiza irían parar ás súas mans. Os fidalgos 
censados, que chegaban a “case once mil a mediados do século XVIII”, tiñan 
“cadansúa aldea ou parroquia, na que exercían unha influencia principal”7. Ten-
do recibido dos mosteiros e das institucións eclesiásticas extensas cartas forais, 
cedían as terras aos labregos “en condicións de estabilidade e longa duración”, 
por tres ou máis xeracións, “baixo formas xenéricas de subforo, acollemento de 
foro ou foro de subforo”, a cambio do pago dunha renda “que en xeral duplicaba 
a contía da renda orixinaria”. 

A FORTALEZA DO CAMPESIÑADO

Durante o Antigo Réxime, os campesiños afirmáronse como clase social. For-
mando a maioría da sociedade, até o punto de supor o 80% dos habitantes a 
finais do século XVIII, se ben é certo que vivían nun estado de relativa pobreza, 
deberon dispor dun certo nivel económico, pois como coida Ramón Villares, o 
crecemento demográfico non podería producirse nunha situación na que a maio-
ría padecese condicións de vida miserentas. Estiveron ademais no centro dos 
conflitos sociais pola terra. A tradición da loita antiseñorial para afirmarse na ti-
tularidade de terra, realizada polo regular de forma colectiva, foi unha constante 
en toda a época moderna”. O recurso á xustiza a ese respecto foi especialmente 

6  Saavedra Fernández, Pegerto (1991): “Los comienzos de la Edad Moderna”, en Ramón Villares (dir.), 
Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

7  Villares, Ramón (1991): “Hidalgos y campesinos”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: 
Faro de Vigo.



177© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 171-200

Para unha crónica da resistencia

eficaz na batalla legal ante a Audiencia de Galiza contra os despoxos intentados 
polos foreiros que “conmocionou a toda a sociedade galega de mediados do sécu-
lo XVIII”, que deu lugar en 1763 a unha provisión real ordenando á Audiencia 
a suspendelos e non permitilos8. A favor deles estaban “o clero regular”, o clero 
dos mosteiros e unha parte da alta nobreza” e en contra, querendo o seu carácter 
perpetuo e a “renovación forzosa dos mesmos a favor dos seus levadores”, esta-
ban “a fidalguía intermediaria, unha parte do clero secular, incluíndo o arcebispo 
compostelán, e sen dúbida o campesiñado”. A batalla legal, rompeu o consenso 
de fins do século XV e do XVI e XVII, que estabelecera “a hexemonía territorial 
da Igrexa e a súa alianza coa fidalguía”. Nos longos séculos de dominio castelani-
zante da monarquía, a Igrexa e a nobreza, a permanencia do galego como lingua 
propia constituíu un signo principal da autonomía e a milagrosa resistencia cul-
tural do campesiñado9.

No mundo rural pesou tamén o carácter xurídico dos montes definidos como 
“devesas reais”. Sometida a súa explotación polos veciños a unha xurisdición de-
pendente do Consejo de Guerra e das Juntas de la Armada, a madeira das devesas 
non podía “entrar na libre circulación económica”, estando á “disposición do 
rei e das necesidades navais e militares do seu goberno”. A Mariña arrasou uns 
tres millóns de arbores no curso do século XVIII e contribuíu a destruír miles de 
hectáreas de bosques nas provinciais do norte da Península. En Galiza, separadas 
das xurisdicións ordinarias, as devesas reais “ocupaban gran parte do territorio”. 
Os veciños eran obrigados a plantar nelas “carballos e outras especies”, tendo 
unicamente dereito ás sobras cando se facían cortas. Emilio González laiouse 
desta realidade sinalando que ademais de contribuír á monarquía Habsburgo con 
“homes que serviron no seu Exército e a súa Mariña”, Galiza fíxoo “coas súas car-
balleiras, inmoladas no altar das construcións navais españolas”, impedindo que 
servisen como unha das “fontes que enriquecesen a súa economía”.

AS ROTAS MARÍTIMAS IMPEDIDAS

Os conflitos das monarquías Habsburgo e Borbón foron letais para o uso do es-
pazo marítimo que fora centro vital de Galiza durante a Idade Media e pexaron o 
comercio galego con América, prexudicando gravemente as capacidades produti-
vas do país10. Seguindo a Elisa Ferreira11, con Santiago e os mercadores da cidade 

8  Villares, Ramón e X. L. Díaz-Castroverde (1997): O conflito foral nos séculos XVII e XVIII. v. I. Santiago 
de Compostela: Xunta de Galicia. Ourense: Caixa Ourense.

9  Villares, Ramón (1984): A historia. Vigo: Editorial Galaxia.
10  Braudel, Fernand et. al. (1987): Braudel e a história: Chatevaullon: jornadas Fernand Braudel 18, 19 e 29 de 

Outubro de 1985. Lisboa: Teorema.
11  Ferreira Priegue, Elisa (1991): “Las rutas del comercio medieval”, en Villares Ramón Villares (dir.), 

Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.
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dominando o comercio marítimo, Galiza fora o primeiro país peninsular atlántico 
en “animarse a entrar nos circuítos económicos” do Medievo, nunha realidade 
fundada nas peregrinacións dos séculos IX e X, continuando nos séculos seguin-
tes con transportistas frisóns e gascóns que comerciaban en téxtiles e viños. Entre 
os séculos XII e XIV desenvolvérase unha “fase de comercio activo” e “unha 
frota propia”, traballando os mercadores desde os portos de “Ribadeo, Viveiro, 
Betanzos, A Coruña, Santa Marta de Ortigueira, Cedeira, Ferrol, Noia, Padrón, 
Pontevedra, Baiona, A Guarda ou Tui”. Nos séculos XIV e XV os portos de “A 
Coruña, Pontevedra, Noia e Muros” practicaban un “tráfico internacional de 
longo alcance”. Nese período consolidáronse “dúas grandes correntes de expor-
tación”, “primeiro con Inglaterra e Flandres e despois cos bretóns e os biscaíños”. 
A exportación de viño, salgadura e peixe, trouxo “un rápido incremento da frota 
galega”. No mesmo período existiu un transporte comercial con Flandres, Ingla-
terra, Bretaña, Normandía, Gascuña, Poitou e a fachada atlántica peninsular de 
Portugal e Andalucía. Os navíos galegos traballaron desde finais do século XIV e 
comezo do XVI “cos distintos reinos da Coroa de Aragón, Xénova, Florencia e, 
ocasionalmente Venecia”, así como co “grupo de mercadores de Sevilla e Lisboa 
que operaban con Xénova e Inglaterra” e aínda cos “flamengos e ingleses que 
tiñan relacións co Sur”. As rotas cubrían extensamente o Mediterráneo occiden-
tal, incluído o litoral norteafricano e de xeito moi esporádico atinxían “Venecia, 
Alexandría, Beirut e portos bizantinos”. No século XV A Coruña era o porto 
internacional por excelencia, dispondo da frota galega máis forte. 

Fontes portuguesas confirman a importancia deste comercio marítimo e a li-
gazón existente entre Galiza e Portugal durante a Idade Media. Tratando da re-
lación entre Portugal e a Hansa, no Báltico, Oliveira Marques refírese aos portos 
galegos, a propósito das relacións nas circunstancias das Cruzadas, entre os anos 
1096 e 1270, e das peregrinacións a Compostela de normandos, frisóns, alemáns 
ou flamengos. Fala das cidades hanseáticas –“Lübeck, Hamburgo, Bremen, Ros-
tock, Stralsund, Greifwald, Stettin, Thorn, Danzig e Riga”12– que como froito das 
viaxes a Galiza tiñan igrexas adicadas a Santiago. En pleno século XV chegaban 
peregrinos de Rostock, Lübeck ou Danzig. “A fama de Compostela alcançava 
toda Europa, destacando especialmente as peregrinações de mareantes na Baixa 
Idade Media”. No século XV os navíos galegos “concorriam cos bascos no ser-
viço de transportes no Atlântico e no Mediterráneo”, encontrando dificultades 
nos períodos de guerra, en particular na Guerra dos Cen Anos, estendida entre 
os séculos XIV e XV. A tradición marítima galego-portuguesa sería asumida por 

12  Marques, A. H. de Oliveira (1993): Hansa e Portugal na Idade Media. Lisboa: Editorial Presença. 
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Portugal na asombrosa e decisiva expansión que protagonizou no albor da moder-
nidade13. “O alén Miño cumpriu os anceios mariñeiros de Galiza”14.

Esa realidade foi posta en causa a partir século XVI. No comezo do século o 
comercio resultou entorpecido polas guerras dos Habsburgo cos Valois, con cor-
sos franceses atacando as costas galegas aliados cos turcos e en xeral polo decae-
mento das relacións exteriores, supondo un duro revés para a vida mercantil da 
Coruña, relegada ao papel de base da Armada, influíndo tamén a Real Provisión 
de 1529 que obrigou a traballar con América desde Sevilla15. Porén permaneceu 
o trafico comercial con portos da Península e doutras partes de Europa. Comer-
ciábanse segundo os casos peixe salgado, bacallau, viño ou laranxas, limóns, para 
diversificar despois a importación con outras mercadorías. Para Pontevedra viña 
de moi atrás a importancia da concentración e exportación de viño do Ribeiro, 
mesmo a Bretaña, Irlanda e Inglaterra. Os vascos chegaban con instrumentos de 
ferro: armas, coitelaría, cerrallaría, cravazón e ferraxes, e levaban viño e sardiñas. 

Nesta circunstancia, cegado o camiño atlántico polo enfrontamento con 
Francia e Inglaterra, Galiza ficou fóra da “grande arteria do Imperio dos Habsbur-
go” a través de Italia cara a Flandres16. Estando na mesma monarquía, impediuse 
a comunicación galega cos Países Baixos17. Comunicábanse con esas terras polo 
Mediterráneo, na liña Barcelona, Xénova, Milán, Alpes, Rin. Durante o reinado 
de Carlos V, a longa fase de confrontos con Francia esmagou o comercio das vilas 
galegas coas francesas do Atlántico. Durante o período de guerra entre 1542 e 
1544, ademais de padecer os obstáculos ao comercio, o país viuse obrigado a con-
tribucións económicas e persoais, para reunir, xunto con outros territorios penin-
sulares do golfo de Biscaia, unha frota que se enfrontou en Fisterra a unha arma-
da francesa. Os ataques galos intensificaríanse en 1550-1551, reinando Henrique 
II, o sucesor de Francisco I, o contrincante do emperador. 

Se coa descuberta do continente americano, o comercio co Báltico e o Me-
diterráneo, que ocupara aos navegantes galegos, fora substituído polo atlántico 
cara a América, despois dun auxe económico na onda da política de apertura 
comercial de Carlos V negociando en panos ou exportando viño do Ribeiro, pa-
deceuse a política proteccionista de Felipe II. Centralizando en 1573 o comercio 

13  Ferro, Gaetano (1989): As navegaçoes portuguesas no Atlántico e no Índico. Lisboa: Teorema. Rodrigues, 
Jorge Nascimento e Tessaleno Devezas (2007): Pioneers of Globalization: Why the Portuguese surprised the 
World. Famaliçâo: Centro Atlântico.

14  Castelao (1961): Sempre en Galiza. Buenos Aires: Edición “As Burgas”.
15  Eiras Roel, Antonio (coord.) (2000): El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V. Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia.
16  Wedgwood, C. V (1991): La Guerra dei Trent’anni. Milano: Arnaldo Mondadori Editore.
17  Berenguer, Jean (1997): A History of the Habsburg Empire, 1273-1700. New York: Longman Group UK 

Limited.
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ultramarino en Sevilla, xunto con Cádiz, “privou aos portos do Norte”, entre 
eles os de Galiza, dos beneficios dese intercambio. Frustrouse mesmo a creación 
dunha Casa de Contratación na Coruña para iso pensada no comezo do reinado 
de Carlos V18. Felipe II deu paso á etapa de decadencia do século XVII19. Baiona 
e sobre todo A Coruña, que “con Ferrol como unha dependencia pasou a ser a 
primeira base naval e militar do Norte”, “comezaron a converterse en dúas prazas 
fortificadas”. 

Co segundo Habsburgo o correo entre os distintos territorios da monarquía 
non comunicaba o norte de Europa coa Península “a través de Francia ou por 
mar de Flandres a Galiza”20, senón por camiños indirectos a través de Italia. Ruiz 
Almansa salienta as consecuencias que tivo para as poboacións da costa galega 
o desastre da Armada Invencíbel, cando “a piratería se fixo dona do Atlántico, 
a navegación de altura, e aínda a cabotaxe e a pesca, resultaban cada vez máis 
perigosas, minorándose até case extinguirse e as mesmas cidades e vilas da cos-
ta foron obxecto das agresións piráticas ou das derivadas da guerra marítima”21. 
Aínda con Felipe III a prioridade era a de asegurar a rota italiana e alpina22. As 
dificultades na comunicación por mar continuarían despois cos Borbón, aliados 
coa súa familia francesa e enfrontados coa Gran Bretaña23. A sociedade galega 
perdera a oportunidade histórica de incrementar o comercio co Norte de Europa 
e, até ben entrado o século XVIII, con América. 

A ANULACIÓN DUNHA SÓLIDA URDIME INDUSTRIAL 
Na segunda metade do século XVIII o país estivo na cabeza da produción pes-
queira, herdando unha tradición de séculos na utilización de artes tradicionais, 
nun momento en que a pesca colectiva, realizada principalmente mediante a par-
cería marítima, estaba suxeita aínda a gravames feudais como “o décimo de mar 
cobrado pola Igrexa, dereitos señoriais de natureza varia e a porción correspon-
dente ao gremio”. A sardiña tiña como principal destino a Portugal, enviándose 
por mar a Santander e o País Vasco. A actividade pesqueira era obxecto dunha 
diferenciación social entre os mariñeiros e os propietarios das embarcacións. For-
mando unha “especie de protoburguesía litoral”, os segundos dominaban os car-
gos de responsabilidade nos gremios de mareantes, sendo normalmente os donos 

18  Saavedra Álvarez, María del Carmen (1996): Galicia en el Camino de Flandres. Actividad militar, economía 
y sociedad en la España Noratlántica, 1556-1648. Sada: Ediciós do Castro.

19  Martínez Barreiro, Enrique (1981): La Coruña y el comercio colonial gallego en el siglo XVIII. Sada: Ediciós 
do Castro.

20  Wedgwood, C. V. (1991): Op. Cit.
21  González López, Emilio (1981). Op. Cit.
22  Saavedra Álvarez, María del Carmen (1996): Op. Cit.
23  Bottineau, Yves (1993): Les Bourbons d’Espagne (1700-1808). Paris: Fayard.
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dos barcos de transporte a Portugal e ao resto da Península, así como das adegas 
ou loxes de salga. Xosé Ramón Quintana24 data a entrada de cataláns no negocio 
da salga na década de 1740, iniciando un proceso potenciado polo comercio coa 
economía levantina en expansión. No medio do século XVIII os negociantes ca-
taláns constituiríanse en novos actores, achegando técnicas de pesca e mercados 
que contribuirían a alterar a estrutura da industria e da pesca. A pesca de baixu-
ra, e en concreto a da sardiña, á que maiormente se dedicaban os mariñeiros, 
exportada a toda a Península, víase obstaculizada polo mal estado das estradas e 
as innúmeras alfándegas sementadas ao longo do camiño. Uníanse estes proble-
mas ás prohibicións que desde o goberno de Felipe II afectaban ao comercio cos 
inimigos europeos. Nunha información xeral solicitada por ese monarca en 1571, 
Santiago desbullaba as prohibicións que soportaba para a importación de merca-
dorías “procedentes de Flandres, Inglaterra e Francia”, enumerándose tamén as 
que sufrían as importacións e exportacións a Portugal. Tamén Pontevedra o fixo 
ver dos obstáculos no tráfico de mercadorías con Portugal, “que en tanta abun-
dancia chegaban antes”. Os atrancos afectaban ademais internamente ao tráfico 
entre portos de Galiza25. 

Se nos países europeos o proceso de industrialización se producira na segunda 
parte do século XVIII, foi en 1778 cando aconteceu o quebrantamento do mono-
polio andaluz do comercio con América e a liberalización do tráfico entre varios 
portos peninsulares e daquel continente”26. Ramón Villares escribiu que daquela 
había unha diversidade industrial que debeu servir de base para o desenvolve-
mento económico do XIX. O comercio galego con América alentaría a partir de 
1764 co establecemento na Coruña dos “correos marítimos” entre a Península e 
o vicerreinado de Nueva España, México, alargado despois ao vicerreinado de 
Perú. En 1785 constituíuse na Coruña o Real Consulado de Comercio, como ór-
gano colexiado empresarial para defensa dos intereses profesionais, xurdindo dis-
tintas sociedades mercantís, como as de seguros, as comerciais, ou as de crédito27.

No medio do século XVIII asistiríase a un alargamento da produción desti-
nada á comercialización por causa do crecemento demográfico28, que minguou a 
produción agraria por persoa e obrigou a incrementar as actividades complemen-
tarias, como a produción de tecidos de liño e de salgas, encamiñados a mercados 

24  Quintana Garrido, Xosé Ramón (1991): “Las industrias rurales”, en Ramón Villares (dir.), Historia de 
Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

25  González López, Emilio (1981): Op. Cit.
26  Vicens Vives, Jaume (1968): Aproximación a la historia de España. Barcelona: Editorial Vicens Vives.
27  Villares, Ramón (1984): A historia. Vigo: Editorial Galaxia.
28  Alonso Álvarez, Luís (1991): “Comercio y burguesía”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: 

Faro de Vigo.
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extragalegos, tanto peninsulares como americanos. De acordo con Luís Alonso 
Álvarez no comercio utilizábanse igualmente bens importados previamente de 
América, como “metais preciosos, coloniais e coiros do Río da Plata” ou azucre, 
con destinado ás prazas do Cantábrico e Portugal e, despois do conflito arancela-
rio de 1772-1774 co país veciño, tamén a Valencia e Cataluña, con retornos que 
á súa vez eran principalmente reexportados a América. A respecto do comercio 
no XVIII, a economía galega non tiña un carácter simplemente autárquico29, 
habendo “un comercio interior ben amostrado no desenvolvemento das fei-
ras e mercados de radio local”. De resultas configurouse unha certa burguesía 
comercial e un capital mercantil, mais non até o punto de substituír aos “homes 
de negocios” que a pé do campesiñado mantiñan prácticas de cobros de décimos 
e dereitos señoriais, hipotecarias e crediticias, estando de costas das actividades 
comerciais. 

A Galiza da fin do Antigo Réxime tiña unha densidade de poboación das 
máis altas de Europa, reflectindo unha realidade que dificilmente concorda coas 
consideracións tópicas sobre o seu atraso económico. De tal maneira, para Joám 
Carmona, pagaría a pena a realización dun estudo que desde a fin da Idade Media 
abranguese as idades moderna e contemporánea. O feito de a agricultura galega 
estar “estancada técnica e socialmente” non significa que o conxunto do mundo 
rural e mariñeiro carecera de dinamismo. As actividades protoindustriais tiñan 
unha grande importancia, elaborando produtos que as familias vendían basica-
mente no exterior. Unha “boa parte da poboación rural galega” estaba ocupada 
parcialmente na produción téxtil, chegando Galiza a ser “a maior produtora de 
téxtiles de liño de toda España”. As causas concretas da carencia das “bases para 
unha ulterior industrialización moderna” centrábanse en disfuncións relativas 
ás técnicas utilizadas e ao proceso de comercialización, sen dispor de mercado-
res maioristas e de capital mercantil autóctono que deran acumulado capital 
e reaccionasen fronte ás mudanzas tecnolóxicas e de materias primas que oco-
rrían en Europa para introducilas na produción. Destruíronse así posibilidades 
de consolidación dunha estrutura industrial nacente. Só a fins do século XVIII, 
en “comerciantes articulados en torno ao Real Consulado da Coruña, e grazas 
ao apoio da nobreza e da fidalguía que nel se asenta, se rexistran algúns intentos 
de instalación de establecementos de acabado e branqueo”. Mais, xuntándose 
coa “primeira crise do comercio colonial coruñés”, coa carestía da materia prima 
e a “crecente competencia dos algodóns ingleses”, eses intentos chegarían de-
masiado tarde. O país perdeu a súa parte do mercado americano, retrocedendo 
no peninsular, “sen que as tecelás e os pequenos tratantes puideran facer nada 

29  Villares, Ramón (1984): A historia. Vigo: Editorial Galaxia.
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por evitalo”. Cando unha parte saliente da poboación rural galega se ocupaba 
parcialmente na fabricación de liño, coa a introdución do algodón, contra o que 
pasou en Cataluña, carecíase de institucións políticas responsábeis e dunha bur-
guesía comercializadora e organizadora das innovacións precisas para evitar a 
desaparición da industria téxtil30.

Galiza tiña unha estrutura social capaz de adaptarse ás novas realidades eco-
nómicas. Afirmando que non era un deserto manufactureiro, Xoán Carmona e 
Jordi Nadal lembran que o ministro de Carlos III, Pedro Rodríguez de Campoma-
nes, chegou a propor como modelo a produción galega do liño, considerando que 
“aínda que pareza máis brillante o comercio de Cataluña e máis lucroso, como o 
é en efecto en certas vilas e fabricantes daquel Principado, é máis xeral e benéfica 
a estrutura de Galiza, e moito máis sólida e duradeira”31.

AS REIVINDICACIÓNS DOS ILUSTRADOS

Os ventos da Ilustración trouxeran manifestacións críticas sobre os problemas 
económicos e sociais que padecía a sociedade galega. Cos ilustrados galegos, que 
formaban parte da intelixencia política e intelectual que traería a Revolución 
Francesa, principiou unha recuperación da consciencia de Galiza como entidade 
diferenciada, alumeando elementos políticos ou doutrinais que se incorporarían 
ao pensamento galeguista do século XIX. Foron quen de achegar descricións da 
economía do país que presentaban solucións acaídas de desenvolvemento. Re-
xistraron os desastrosos efectos económicos causados nas poboacións costeiras 
polos conflitos bélicos da monarquía e demandaron a eliminación dos obstáculos 
xurídico-administrativos que tollían o desenvolvemento, aparecendo demandas 
sobre a supresión das servidumes feudais coa pretensión de unir a propiedade ao 
traballo da terra e o parcelamento dos terreos incultos. Describiron a pobreza 
industrial e económica, mais confiaban nos recursos naturais e humanos do país. 
Reclamaron a liberalización do mercado exterior, procurando as vantaxes com-
parativas, mesmo coa introdución do liño do Báltico para desenvolver a industria 
lenceira cando as denuncias polo seu mal estado eran partilladas por todos. Rei-
vindicaron asemade o desenvolvemento e a mellora da comercialización dos pro-
dutos gandeiros e pesqueiros e de bens industriais como os téxtiles, os curtidos e o 
calzado. Non faltaron tampouco afirmacións da identidade do Reino de Galiza e 
das relacións con Portugal, salientando os movementos comerciais ou migratorios 
que se producían co alén Miño.

30  Carmona Badía, Xan (1990): El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles 
(1750-1900). Barcelona: Ariel.

31  Carmona Badía, Xan e Jordi Nadal Oller (2005): El Empeño Industrial de Galicia. 250 años de historia. 
1750-2000. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
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Após a Revolución Francesa, o enfrontamento coa Gran Bretaña a causa da 
alianza dos Borbón peninsulares coa Francia de Napoleón e os esforzos debidos 
á guerra posterior contra a invasión das tropas francesas e máis tarde os efectos 
das guerras de emancipación das colonias americanas, tiveron para Galiza unha 
repercusión económica negativa. En 1808, como consecuencia da invasión polas 
tropas do Bonaparte, encarouse unha grave crise. Aínda así, “o feito de que a 
principios de 1809, cando todo o territorio español estaba en mans da administra-
ción francesa, Galiza fose o único territorio liberado fixo que acudisen á Coruña 
–revalorizando o seu papel de praza comercial peninsular– desde todas as partes” 
da Península decenas de comerciantes preocupados pola “interrupción forzosa de 
moitos dos seus negocios a causa da guerra e da ocupación”32.

ENTRE A MARXINACIÓN E A RESISTENCIA: 
A LONGA EMERXENCIA CONTEMPORÁNEA 

A INEXISTENCIA DE INSTITUCIÓNS POLÍTICAS E CÍVICAS QUE MIRASEN POLO SEU PAÍS

Durante a Idade Moderna, cando a potenciación de administracións centraliza-
das mudaba a localización do poder político, favorecendo “a expansión da eco-
nomía mundial e o crecemento da populación” e dando entrada a novas formas 
de “organización empresarial e financeira”33, a sociedade galega vírase privada de 
instrumentos institucionais que posibilitaran as transformacións económicas e 
comerciais precisas. 

Porén, no principio da Idade Contemporánea a poboación e a densidade de-
mográfica tiñan un peso especial na monarquía e o país dispuña de capacidades 
que fundamentaren unha transformación modernizadora da economía tradicio-
nal. O país non carecía de condicións para integrarse plenamente no proceso de 
industrialización que se producira en Europa desde a segunda parte do século 
XVIII34. A perda relativa desa oportunidade non tivo por causa eivas obxectivas, 
senón medidas políticas instrumentadas polo poder central, sistematicamente 
contrarias ás necesidades dun desenvolvemento propio. 

Pervivía a estrutura institucional e social do Antigo Réxime, mais non era 
un país pobre destinado a ficar fóra do desenvolvemento económico do conti-
nente35. Gardaba unha identidade histórica e lingüística e as condicións sociais 
e materiais precisas para ser obxecto dunha evolución semellante á doutros que 
participaron nas primeiras fases da Revolución Industrial, mais non dispuña de 

32  Alonso Álvarez, Luís (1991): Op. Cit.
33  Deane, Phyllis (1993): El estado y el sistema económico. Barcelona: Crítica.
34  Carmona Badía, Xan e Jordi Nadal Oller (2005): Op. Cit.
35  Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1981): Historia de Galicia. v. IV. Edade Contemporánea. Vigo: Editorial 

Galaxia.
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institucións políticas ou cívicas que conxugasen os seus intereses coa defensa da 
cultura e da economía do país. 

A acción nacionalista emprendida por singulares personalidades desde os anos 
corenta do XIX foi tanto máis dificultosa canto que se produciu nun contexto en 
que, como ocorrera desde finais do século XV e principios do XVI, dirixentes 
galegos ocupaban na Corte responsabilidades políticas principais, mesmo como 
presidentes do Goberno, ao servizo dun Estado que non recoñecía a personalida-
de do seu país de orixe nin representaba os seus intereses. No mesmo sentido, a 
poderosa metrópole de Santiago de Compostela seguía ocupada por bispos alleos 
a Galiza, ligados á coroa absolutista. 

O galeguismo non puido erguerse co apoio de institucións representativas re-
lixiosas, nobiliarias ou sociais que pretendesen o autogoberno ou que gozasen 
como tales dun contrato político coa monarquía que en circunstancias favorábeis 
puider derivar na emancipación. Daquela tampouco contou co apoio de clases 
burguesas e traballadoras emerxentes con peso no país. Aferrollado o país por 
unha monarquía en conflito, o proxecto nacional galego tiña en fronte non só as 
forzas absolutistas senón tamén a forzas políticas liberais que non puñan basica-
mente en causa ás institucións monárquicas existentes, pretendendo todas elas 
un Estado negador da diversidade. Tal herdanza non foi quen de vencer a diferen-
za cultural e social do país, mais explica o porqué do carácter do primeiro nacio-
nalismo galego como un movemento intelectual, provocando o aprazamento até 
o século XX da posibilidade de manifestarse a través de organizacións políticas 
con larga presenza social. 

Todo iso axuda a comprender as diferenzas entre a cuestión nacional galega 
e outras de Europa. Así, Cataluña36 tivo institucións políticas autónomas até o 
século XVIII e, aínda que perdidas, as autoridades eclesiásticas rexeitaron a pre-
tensión da monarquía Borbón de eliminar o uso da lingua catalá. En Polonia, 
unha Igrexa nacional mantivo a idea da unidade cando o seu territorio estaba 
repartido entre Prusia e os imperios tsarista e austrohúngaro. Finlandia repre-
senta un paradigma alternativo ao galego. A pesar de ter dependido de Suecia 
durante sete séculos antes de 1809 e de ser subsumida no Imperio ruso durante as 
guerras napoleónicas, o feito de conservar a institución do Gran Ducado resultou 
decisivo na manifestación dunha vontade política nacional que favoreceu a inde-
pendencia en 1917. A lingua finesa, propia da inmensa maioría das persoas, ficara 
reducida á condición de minoritaria en Helsinqui, sendo falada apenas polo 10% 
da populación da capital fronte ao sueco alí maioritario. Agora viraron as tornas, 
o finés é falado pola práctica totalidade da populación da capital. O sueco é moi 

36  Vilar, Pierre (1978): Cataluña en la España moderna. Barcelona: Crítica.
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minoritario, aínda que ten tamén a condición de lingua oficial. A experiencia 
galega garda semellanzas coa de Escocia, que paradoxalmente –como ocorreu na 
sucesión de Afonso IX no século XIII– perdeu a liberdade cando o rei estuardo 
Xacobo I tamén asumiu por herdanza o reino de Inglaterra e Gales. Durante os 
séculos da integración na Gran Bretaña, e mesmo recentemente, como pasou en 
Madrid con Galiza, foron escoceses moitos dos dirixentes estatais en Londres, 
en tanto que Escocia era postergada. O alcance da cuestión nacional galega ten, 
naturalmente, a ver coa evolución económica, social e cultural do país, nas cir-
cunstancias peninsulares, europeas e mesmo mundiais. 

O ESFORZO DA SOCIEDADE 
Nese contexto, cando nunha primeira fase (1750-1840) do proceso industrializa-
dor en Europa a Gran Bretaña ocupaba o lugar central coa produción téxtil como 
arrastre principal da economía e dispondo co algodón dunha materia prima que 
permitía unha mellor mecanización e produtividade, a saliente industria artesa-
nal galega, fundamentada principalmente no traballo rural doméstico e no tecido 
do liño, non recibiu os impulsos institucionais, tecnolóxicos e comerciais que pre-
cisaba37. Non pasou así en Cataluña, onde a industria algodoeira, apoiada “unha 
serie de mecanismos de extensión-intensificación dos seus mercados”, acabaría 
“por desprazar definitivamente do mercado peninsular a unha secular tradición 
téxtil galega, como era a produción de tecidos como os denominados “viveiros, 
coruñas ou ponteareas”38. Galiza sería especialmente preterida nunha segunda 
fase da industrialización (1840-1870) que baseada no camiño de ferro uniu te-
rritorios e economías e propiciou o desenvolvemento da produción de aceiro ou 
da enxeñaría. Tampouco puido compartillar a terceira vaga industrializadora que 
se estendeu entre o final do XIX e 1918 a partir dos intercambios comerciais in-
ternacionais, das producións químicas e eléctricas –que se concentraron noutras 
zonas do Estado español–, e da nacente industria do automóbil, practicamente 
inexistente na Península39. O fracaso da industria téxtil, como pasou despois da 
experiencia de Sargadelos40 na produción de ferro que constituía outro sector 
punta da primeira revolución industrial, deixou ao país sen alternativa fabril nun 
período crucial. Con independencia de industrias do Estado como o Arsenal de 
Ferrol ou a Fábrica de Tabacos na Coruña, durante o século XIX apenas restaban 

37  Artiaga Rego, Aurora e Xesús L. Balboa López (1991): “La agricultura del siglo XI”, en Ramón Villares 
(dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

38  Carmona Badía, Xan (1990): Op. Cit.
39  Trebilcock, Clive (1996): “The Industrialization of Modern Europe, 1750-1914”, en T.C.W. Blanning 

(ed.), The Oxford History of Modern Europe. Oxford: University Press.
40  Quintana, Xosé Ramón (1991): “Industria y Ferrocarril (S. XIX)”, en Ramón Villares (dir.), Historia de 

Galicia. Vigo: Faro de Vigo.
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determinadas industrias artesanais. Tamén non tiveron continuidade experien-
cias singulares como a fábrica de vidro da Coruña ou os estabelecementos de 
produción de papel41.

Rematando o século dezaoito e principiando o dezanove, os intensivos cultivos 
en traballo do millo e da pataca posibilitaron, paradoxalmente, a permanencia da 
estrutura social tradicional, asentada nos foros e no sistema de herdanza. Porén, 
chegados aos anos trinta do século XIX, a desamortización das terras de propie-
dade eclesiástica foi feita pola monarquía española con criterios pensados para 
as terras extensivas do interior e do sur da Península. No concernente a Galiza, 
sen ter como norte o desenvolvemento da agricultura e mellora das condicións 
de vida da populación, aos campesiños non se lles outorgou o dominio directo da 
terra que as familias cultivaran durante séculos. Tal medida viña decidida co pro-
pósito de reducir a crise financeira da monarquía, principalmente causada pola 
independencia das colonias americanas, e de emprender a construción da rede 
ferroviaria. Falto do apoio do Estado, o campesiñado galego veríase obrigado a 
un esforzo heroico de décadas para conseguir a propiedade das súas terras, nunha 
epopea que marcaría a vida política e social galega.

A comercialización dunha parte da produción agraria materializaríase nos anos 
corenta do XIX coa exportación do viño e do gando, coincidindo coa expansión 
da industria e do comercio internacional. Ademais da exportación de bovinos a 
países da Península, incluído Portugal, “o fenómeno característico deste período 
foi a apertura do mercado inglés”, provocando unha exportación crecente desde 
A Coruña, Vigo ou Carril, que se sumou á dirixida ás colonias americanas. A que 
tiña como destino Inglaterra desaparecería practicamente arredor de 1892. 

O país fora preterido no impulso que recibiu o camiño de ferro a partir da 
década 1855-1865. Non foi máis que en 1875 cando se estabeleceron as liñas de 
unión da Coruña e de Vigo coa meseta, e aínda así esas dúas cidades, e con elas 
Santiago, permaneceron isoladas entre si. A ponte internacional de unión con 
Portugal a través de Tui e Valença demoraríase até 1886. A ligazón por vía férrea 
de Vigo e A Coruña non chegaría máis que en 1943, cando xa pasara a metade 
do século XX, e a Póvoa de Sanabria-Ourense-Santiago chegou en data tan tar-
día como 1957. Se as carencias agrarias e industriais explican en parte a perda 
de peso da economía galega durante o século XIX e principios do XX, a marxi-
nación causada pola ausencia das vías de comunicación propias da época e dos 
investimentos con elas relacionadas púxolle o ramo á desfeita. O atraso impediu 
a presenza de industrias directamente relacionadas coa construción do ferrocarril 
e dificultou grandemente o acceso aos mercados, quer da produción téxtil, quer 
do gando vacún ou da pesca e a conserva de peixe.

41  Carmona Badía, Xan e Jordi Nadal Oller (2005): Op. Cit.
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Neste escenario, a crise agraria do fin do século XIX que, seguindo a Fernán-
dez Prieto e Giráldez Rivero, desvalorizou as rendas en coincidencia coa presión 
do movemento agrarista e un proceso de redención dos gravames forais, sería 
fundamental na desaparición da fidalguía e mediante a batalla política de déca-
das na consolidación do dominio da terra polos agricultores. 

Durante o primeiro terzo do século XX, co pulo recibido durante a Primeira 
Guerra Mundial ao abrigo da non belixerancia da monarquía española, a pesca 
tivo un notábel crecemento. A frota galega pasaría de dispor de pequenas embar-
cacións só preparadas para actividades costeiras estacionais a estar formada por 
vapores de altura que pescaban en caladoiros distantes e competían con vantaxe 
nos mercados ingleses, en coincidencia coa pesca da sardiña en augas portuguesas 
por un gran número de pequenos vapores e lanchas a motor. Capturando o 40% 
do peixe desembarcado nos portos do Estado, a industria da pesca chegou a con-
tar con 58.000 empregos42.

Nos anos corenta, despois da tráxica Guerra Civil, os saltos hidroeléctricos, 
construídos basicamente nos cursos do Miño e do Sil multiplicarían por moito 
unha potencia instalada dedicada a servir á economía española, función subordi-
nada que proseguiría anos despois coa explotación da central térmica de Sabón 
(Fenosa), posta a andar en 1972, e das baseadas nos xacementos de lignitos das 
Pontes de García Rodríguez (Endesa) en 1976 e de Meirama (Fenosa) en 1980. 

Entre as iniciativas industriais da posguerra salientaron o Grupo Zeltia, no 
sector químico-farmacéutico, fundado no Porriño en 1939, e o estaleiro de Fe-
rrol da Empresa Nacional Bazán dedicado desde 1947 á construción de navíos 
militares e, até 1990, de grandes mercantes, herdando unha experiencia que viña 
do arsenal do século XVIII. A factoría de Hijos de J. Barreras de Vigo nacera en 
1927. Fenosa (Fuerzas Eléctricas del Noroeste), con sede na Coruña, foi creada 
en 1943 (coa fusión en 1982 con Unión Eléctrica sería administrada desde a ci-
dade madrileña, en 2005 pasou a mans da construtora ACS e en 2008 comprada 
pola catalá Gas Natural). Astano, fundada en 1944, situouse en Fene. En 2004 
sería incluída, con Bazán, na compañía pública Navantia. 

Logo da apertura económica ao exterior á que se viu obrigada a Ditadura, 
entre o final da década dos cincuenta e a primeira década do século XXI, coa 
mediación da Transición de 1975 e a entrada na CE de 1986, houbo luces, mais 
tamén sombras, dándose unha profunda transformación da estrutura económica 
de Galiza43.

42  Fernández Prieto, Lourenzo e Xesús Giráldez Rivero (1991): “Principios del siglo XX”, en Ramón Villares 
(dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de Vigo.

43  Nogueira Román, Camilo (1980): “Evolución histórica e estrutura sectorial da economía industrial”, en 
Camilo Nogueira Román, Luís Soto Baño e Xan López Facal, O poder industrial en Galicia. Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia.
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En todo o caso o comportamento das compañías públicas foi moi diferente, e 
moito peor, do practicado polas empresas de capital multinacional ou autóctono. 
As primeiras –Petroliber (Repsol), Inespal (Alcoa), Iberduero (Iberdrola), Ence 
ou Endesa–, procuraron apenas recursos materiais ou localizacións estratéxicas, 
sen desenvolveren os seus ciclos produtivos na terra que as acollera, nin inves-
tiren nela farturentos beneficios subtraídos. Ao seren privatizadas chegando a 
configuraren grupos de carácter transaccional, en Galiza persistiron no seu con 
carácter de industrias de enclave. 

A factoría automobilística de Citroën chegou a ser primeira en unidades pro-
ducidas do Grupo PSA-Citroën en Europa e propiciaría o levantamento dunha 
complexa industria auxiliar que, diversificada con grande actividade exportadora 
cara a factorías doutras marcas, xerou máis empregos que a factoría principal de 
Balaídos. 

Pescanova, deviría nunha compañía multinacional, dispondo de empresas fi-
liais pesqueiras e transformadoras en diversos mares e países. Inditex, nada na 
Coruña con Zara como primeira marca, medrou desde a nada pola sabedoría dos 
promotores e do conxunto dos traballadores, negando tópicos sen fin interesados 
sobre onde deben estabelecerse as instalacións industriais. Hai pouco, pregunta-
do nunha entrevista o presidente de honra de La Caixa sobre si para dirixir unha 
importante compañía había que estar en Madrid, podendo afirmar que a súa enti-
dade demostraba o contrario, contestou: “mire a Inditex”. Con Zara e o resto das 
marcas e empresas do Grupo, presente en todos os continentes, ergueuse como a 
principal compañía mundial no campo da confección. 

Dos folgos da sociedade galega dan fe así mesmo coa consolidación doutros 
Grupos, abertos ao mundo, como Televés, Finsa, Losan, Calvo, Jealsa, Coren, 
Lence, Tojeiro, Metalúrgica Galaica, Cortizo ou Estrella de Galicia, unións como 
a Cooperativa de Armadores de Vigo –o porto do Berbés é o primeiro do mundo 
no movemento de peixe para consumo humano–, a Asociación Cluster do Naval 
de Galiza, o Cluster da Automoción de Galicia, a Asociación Galega de Granitei-
ros, o Cluster da Madeira de Galicia, entidades como a Asociación de Empresas 
Galegas dedicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías, creando un consorcio para 
o comercio electrónico, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia 
(Gradiant) ou a Unión de Empresas de Aeronáutica, entrando nos compoñentes 
desta industria. Do viño e as flores á enerxía eólica, da informática ás investiga-
cións en medicina xenómica e nanomedicamentos, da acuicultura ao turismo, os 
sectores que enriquecen a economía do país son ben diversos.

Os estaleiros Bazán, Astano, Barreras, Vulcano, Factoría Naval de Marín, 
Freire, MetalShips & Docks, Armon ou Cardama coa súa industria auxiliar están 
entre os mellores instrumentos para o desenvolvemento da economía galega, tendo 
chegado a dispor do 53% da carga de traballo no Estado español. Conseguírono, 
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despois de alancar por riba dos obstáculos levantados desde medios da Admi-
nistración madrileña, que durante anos teimaron no abandono da construción 
naval co absurdo argumento de constituír un sector sen futuro. Demostrando a 
capacidade para fabricar embarcacións moi diversas (barcos de pesca, petrolei-
ros, quimiqueiros, navíos militares, ferries, Ro-Ro, buques offshore, cruceiros, de 
recreo e deportivos), contrataron en moi diferentes países. Carentes deica agora 
dun apoio firme do Goberno central e do Goberno autónomo, agora están obriga-
dos a unha reorganización empresarial por causa das exixencias existentes na UE 
sobre as condicións de financiamento e, en particular, pola deficiencia de xestión 
evidenciada nalgunhas das compañías. É preciso lembrar que no momento en 
que a UE limitou as axudas a fondo perdido aos estaleiros de propiedade pública, 
o sacrificado arbitrariamente polo Goberno español foi Astano.

A pesca e a agricultura están aínda a recuperárense da postergación padecida 
na negociación da entrada na Comunidade Europea. Nin o Goberno do Estado, 
nin o Goberno autónomo defenderan a frota galega en augas comunitarias, malia 
ter unha potencia neses mares que viña de antes do alargamento a duascentas 
millas da soberanía económica dos Estados afectados do Norte. Tampouco de-
fenderon os intereses de Galiza na produción láctea e na aplicación do sistema 
de cotas, impedíndose un período de crecemento, como era totalmente posíbel, 
até atinxir un rendemento por unidade vacúa similar aos dos demais países. A 
discriminación obrigou a realizar a transformación das explotacións gandeiras a 
costa dunha dramática diminución do seu número. O facto de a industria galega 
(Feiraco, Leyma, Leite Río, Larsa, Lactalis, Clesa…) non comercializar máis que 
unha parte reducida da produción, o fracaso dos intentos de configurar un grupo 
industrial propio e a discriminación no prezo pagado aos campesiños por litro de 
leite son debedores daquelas circunstancias políticas. 

Por riba, como fixeran no final do século XIX e na primeira metade do XX, 
os gobernantes estatais adiaron culposamente a Galiza na implementación das 
novas autoestradas e do camiño de ferro de alta velocidade e na potenciación dos 
sistemas portuario e aeroportuario.

Malia todo –arremedando a expresión de Joám Carmona e Jordi Nadal cando 
se referían ao final do século XVIII–, no principio do século XXI Galiza non era 
un deserto económico. Reflectindo esa realidade, a economía galega exportaba 
un terzo do producido. En proporción á poboación e con datos de 2007 –reali-
dade que apenas mudou coa a crise– na exportación de bens só tiña por riba a 
Cataluña, Navarra e Euskadi, ficando moi por debaixo a Comunidade Autónoma 
madrileña. Estaría aínda máis abaixo senón fose que, retratando elementos per-
versos da centralización do Estado español, a exportación de enerxía eléctrica a 
Portugal procedente de Galiza foi atribuída á capital do Manzanares, por causa 
de as compañías que explotan ese recurso galego teren alí o domicilio social. No 
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mesmo ano, o desemprego galego estaba no 7,57% da poboación activa, nun 
nivel máis baixo que a media estatal, 7,95%, e pouco por cima da media da UE, 
7%44.

A partir de 2008 a sociedade galega viuse mergullada na crise económico-
financeira. Filla da rapina do capitalismo neoliberal e o fundamentalismo de 
mercado, desde EEUU a crise alcanzou aos Estados da UE, de maneira máis 
grave ao Estado español e con el Galiza, pondo ao descuberto as falcatruadas dos 
gobernantes que promoveron a especulación inmobiliaria mediante un endebe-
damento masivo. A drástica queda da construción, o recorte xeneralizado dos 
investimentos públicos, os brutais ataques aos servizos públicos universais e a 
dura redución dos salarios, provocaron un desemprego que en Galiza co 21% 
case duplica a media comunitaria e no Estado español o 26% dos activos atinxe 
unha cifra aínda máis cruel, chegando o desemprego entre os xoves a un 56% 
arrasador da vida. 

Ao longo do século XX a sociedade tomou un carácter progresivamente ur-
bano. A poboación activa do sector primario, que en 1900 ocupaba ao 86% dos 
activos, baixou ao 68% en 1960; non agrupaba máis do 15% nos anos noventa 
e o 8% do total dos activos no principio do XXI. No final deste longo percorrido 
o sector industrial galego ocupaba o 17%, cifra máis alta que a media estatal e 
semellante á propia dos países europeos industrializados, completando o resto a 
construción e sobre todo os servizos públicos e privados. 

ACERCA DAS LOITAS SOCIAIS

Nese contexto político e económico, mirando as mudanzas habidas na sociedade 
galega hai que resaltar o sucedido no mundo rural, desde a crise agraria do final 
do século XIX até a conquista da propiedade da terra polo campesiñado na ter-
ceira década do XX e a configuración do sindicalismo operario nun proceso que, 
iniciado ao fío da aparición das organizacións reivindicativas e as Internacionais 
no dezanove, madureceu no último terzo do XX. 

Enrique Hervés Sayar45 salienta a “extraordinaria difusión do societarismo 
campesiño no primeiro terzo do século XX e a diversidade de proxectos políticos-
sociais que participaron na súa xénese”. Supuxeron “a aparición da mobilización 
política de masas e a incorporación do esmagadoramente maioritario campesiñado 
a proxectos globais que transcendían a problemática rural máis inmediata”. A 
formación dos primeiros núcleos agraristas amañeceu nos anos 1890-1907, nun 
contexto europeo marcado pola revolución dos transportes e das importacións, 
con manifestacións reivindicativas e asociativas en todo o continente. A 

44  Nogueira Román, Camilo (2008): Galiza na Unión. A porta atlántica. Vigo: Editorial Galaxia.
45  Hervés Sayar, Enrique (1991): “El movimiento agrarista”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. 

Vigo: Faro de Vigo.
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aplicación da Lei de Asociacións en 1886 e a implantación do sufraxio universal 
en 1890 contribuíran a darlle ao campesiñado unha importancia social e política 
saliente. O asociacionismo estivera presente en Galiza coas mutuas agrarias, 
cos seguros de gando, que respondían á “importancia crecente” da produción 
gandeira na economía rural. As cámaras aparecidas a partir de 1896 serviron para 
a incorporación á mobilización agrarista de personalidades salientes, entre delas 
algunha que habería de ter unha importancia sobranceira no galeguismo. 

Motor principal na mobilización agrarista, a campaña antiforista principiou 
en 1900 por obra da sociedade de agricultores de Teis, recabando o apoio das 
sociedades campesiñas e aínda das obreiras. Impulsadas polos republicanos e so-
cialistas da vila de Pontevedra, as sociedades de agricultores difundíronse polo 
concello de Lavadores, Vigo, Tui, Porriño, Pontecaldelas, Ponteareas, constituín-
dose en 1903 a primeira Federación Agrícola Provincial, e tamén por concellos 
como Betanzos, Chantada, Vilariño e Velle. Todo este movemento ameazou as 
posicións caciquís e as católicas conservadoras, que responderon coa represión 
ou a batalla ideolóxica contra o socialismo, nun confronto que deu lugar a unha 
primeira crise do agrarismo. O asociacionismo consolidaríase a partir de 1907, 
centrándose “nos problemas da organización da produción agraria, os sistemas de 
propiedade da terra e a súa posíbel transformación”. 

O período 1912-1923 correspondería á diferenciación e consolidación dos 
diferentes movementos agraristas. En 1916, comezou en Pontevedra a xenerali-
zación do impago dos foros, nun movemento abolicionista que continuou entre 
1919 e 1922 en Arousa, Vigo, Lavadores e Baixo Miño, Ourense e o Ribeiro, en 
Monforte e Chantada e as áreas da Coruña. No Congreso Regional Agrario de 
Tui de 1922, da Confederación Regional de Agricultores Gallegos, con asisten-
cia de delegados que representaban a 60.000 asociados, decidiuse non pagar os 
foros.

Neste clima, o 27 de novembro dese ano, presentados un xuíz e a Garda 
Civil en Sobredo, no Concello de Salceda de Caselas, para embargarlle os bens 
a un veciño que non pagaba os foros, e defendido este por miles de persoas 
que o protexían solidariamente, os xendarmes disolveron a manifestación a ti-
ros, asasinando a tres persoas: Cándida Rodríguez, Joaquín Estévez e Venancio 
González. Chegada a Segunda República, por iniciativa das sociedades agrarias 
de Lavadores foi levantado alí un monumento en lembranza dos asasinados. 
O monumento, realizado polo escultor Camilo Nogueira, sería derrubado po-
los franquistas no comezo da Guerra Civil. Despois da Ditadura foi restituído, 
respectando as pedras, por iniciativa das asociacións de veciños herdeiras dos 
postulados do agrarismo.

Os emigrantes en América e Portugal, principalmente na segunda década 
do século e a través das sociedades de residentes, contribuíron á existencia de 
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“escolas, edificios sociais, bibliotecas, periódicos, campañas de propaganda”. En 
coincidencia “co estalido abolicionista e os maiores avances na articulación do 
movemento agrarista” impulsaron a súa acción desde organizacións como a “Fe-
deración de Sociedades Agrarias e Culturais Galegas” de Buenos Aires, consti-
tuída en 1921. Houbo que agardar ao Decreto redencionista de 1926, para o foro 
ter unha normativa legal á que se acoller, “pagando como promedio vinte veces 
a renda anual redimida”. 

As sociedades agrícolas e os sindicatos agrarios serían carne de represión na 
Guerra Civil e durante a Ditadura franquista. Nos anos finais deste réxime agro-
marían as Comisións Labregas, despois Sindicato Labrego Galego.

No concernente á clase operaria, en Galiza comezou a ter un peso notábel a 
partir da segunda metade do século XIX, ao fío do morno proceso industrializador 
encetado na década dos oitenta, en coincidencia co tardío comezo da comunica-
ción por camiño de ferro co resto da Península. Tratando da emerxencia e a evo-
lución do movemento obreiro en Galiza e no Estado español, Gerard Brey46 pon 
primeiro o acento na disolución oficial dos gremios ordenada en 1834 que daría pé 
a unha evolución das organizacións dos traballadores, nacidas como sociedades 
de socorro mutuo e cooperativas a sindicatos reivindicativos. Dá conta da consti-
tución en Barcelona da Federación Rexional Española da Primeira Internacional 
en 1870, sendo a partir de 1881 estabelecida a liberdade de asociación, cando coa 
creación da Federación Rexional xurdiron organizacións operarias autónomas en 
Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol e Ourense. Brey relaciona a organización dos 
traballadores co proceso de desenvolvemento económico desa década baseado na 
“comercialización de determinados produtos agrícolas, a vinculación dos portos á 
rede ferroviaria nacional, a intensificación das migracións cara a ou desde Amé-
rica e os inicios da industria conserveira e conseguinte modernización de parte da 
industria pesqueira que estimularon a economía local de Vigo e A Coruña (...)” 
principiando a efectuarse obras portuarias e urbanas, nunha circunstancia que 
motivou o crecemento das reivindicacións obreiras, en concreto a referente ás 
oito horas diarias de traballo, con presenza de organizacións anarcosindicalistas e 
socialistas. A UXT sería creada en 1888. En 1891 nacería a primeira agrupación 
socialista en Galiza, despois dunha folga nos estaleiros de Esteiro en Ferrol, unha 
decisión que sería asegundada polas agrupacións da Coruña nese mesmo ano, e 
como resultado das visitas de Pablo Iglesias as de Vigo en 1894 e Pontevedra e 
Ourense en 1896. 

Fracasada en 1891 na Coruña unha folga en prol das oito horas de traballo e des-
pois de dedicar anos á axitación ideolóxica, os anarquistas voltaron traballar nas 

46  Brey, Gerard (1991): “El movimiento obrero”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: Faro de 
Vigo.
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sociedades obreiras. Como resultado participan nos conflitos da Coruña, consti-
túen en Vigo un Centro de Sociedades Obreiras e despois de estabelecerse a CNT 
en Barcelona en 1910 constituíuse a Federación Solidariedade Obreira Galega, 
nunha acción que non prosperaría como organización independente. Convocada 
en 1911 pola CNT, e obrigada a entrar na clandestinidade, a organización reor-
ganizaríase en 1915, con base en Ferrol. Convocada por UXT e CNT, en 1916 
rebentaría unha folga estatal contra a carestía da vida na que participaron miles 
de traballadores galegos. No ano da revolución rusa, en 1917, tivo lugar unha 
folga xeral, con efectos en practicamente todas as cidades galegas. A partir de 
aí, nun clima de grande axitación, incrementaríase a afiliación á CNT e á UXT. 

Na Ditadura de Primo de Rivera os anarquistas galegos intentaron en prin-
cipio manterse organizados na legalidade, mais foron obrigados a mudar de acti-
tude pola represión sufrida, en tanto que a UXT, como ocorreu no conxunto do 
Estado, tomou parte nos organismos da Ditadura, aínda que sen poder exercer 
a acción propia de antes do golpe de 1923. Sobre a Segunda República, Marcos 
Valcárcel47 dá conta da presenza maioritaria da UXT e a Federación Nacional de 
Traballadores da Terra e da acción da CNT. 

É de notar que con Ricardo Mella48 e Pablo Iglesias, o primeiro pensador e 
activista intelectual e o segundo fundando e presidindo organizacións, foron ga-
legos os dous principais dirixentes do movemento operario.

Ricardo Mella, a figura principal do anarquismo no Estado, foi partidario da 
República Federal, impulsou a revolución social anarquista e tratou dos proble-
mas de Galiza, en particular o da emigración. Nacido en Vigo (1861-1925), fillo 
dun republicano federal, entrou desde moi novo no Partido Republicano Demo-
crático Federal. Comezou a traballar nunha axencia marítima dunha cidade na 
que se producira unha expansión portuaria e mercantil, en parte a causa do trá-
fego de emigrantes cara a América. Colaborou en La Verdad, periódico do sector 
do republicanismo que atendía á loita do proletariado de Galiza. Con vinte anos 
participou no congreso sindical de Barcelona de 1881 que constituíu a Federa-
ción de Traballadores da Rexión Española (FTRE)49. Condenado ao desterro por 
mor dunha denuncia sobre un presunto desfalco no Banco de España do político 
da Restauración monárquica José Elduayen, coincidiu en Madrid co editor da Re-
vista Social, Juan Serrano Oteiza, o pai de Elena Serrano, que sería a súa esposa e 
coa que tería doce fillos. Co traballo nesa revista decidiuse polo anarquismo. Ten-
do feito estudos de topografía e gañado unha oposición, exerceu a súa profesión 

47  Valcárcel, Marcos (1991): “La Segunda República”, en Ramón Villares (dir.), Historia de Galicia. Vigo: 
Faro de Vigo.

48  Cano Ruiz, Benjamín (1979): El pensamiento de Ricardo Mella. México: Editores Mexicanos. S.A.
49  Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1981): Op. Cit.
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en Andalucía, contactando con libertarios que se opuñan ao latifundismo. En 
Sevilla fundou diversos xornais, entre eles La Solidaridad en 1888. Nos Certames 
Socialistas de Reus (1885) e de Barcelona (1889), presentou traballos sobre o 
comunismo e colectivismo, a anarquía ou a nova utopía e sobre El problema de la 
emigración en Galicia. En 1895 regresou a Vigo e dous anos despois trasladouse a 
Pontevedra. Desde aí foi redactor na Unión Republicana, emprendendo a tarefa 
de estender o anarquismo entre o campesiñado galego. En 1890 levou ao Con-
greso Revolucionario Internacional de París, a memoria La cooperación libre y los 
sistemas de comunidad. 

Colaborou en xornais de Madrid, Nova York, Barcelona e Buenos Aires, escri-
biu libros e ensaios editados en Barcelona, Brooklyn, Vigo e Madrid. Coñecedor 
de idiomas estranxeiros, traduciu os libros Dios y el Estado de Bakunin, La Anar-
quía de Errico Malatesta, e La ciencia moderna y el anarquismo de Piotr Kropot-
kin. Algúns dos seus escritos recibiron premios internacionais e foron vertidos ao 
italiano, holandés, portugués, inglés e francés. O carácter do sindicalismo revo-
lucionario da CNT de principios do século XX procedía das súas teses50. Mella 
rexeitaba a violencia.

Ricardo Mella pasara a traballar en Asturias onde fundou o xornal Acción 
Libertaria. Volto á cidade viguesa participou na construción da rede de tranvías 
eléctricos e sería nomeado director da compañía que a gobernaba. Até 1925, can-
do faleceu, dedicouse á súa profesión, aínda que en 1911 acudiría en representa-
ción de Asturias ao primeiro congreso da Confederación Nacional do Traballo. 
No seu enterro no cemiterio de Pereiró recibiu unha extraordinaria demostración 
de recoñecemento. 

O seu contemporáneo Pablo Iglesias, nacido en Ferrol en 1850 e desaparecido 
na cidade madrileña, tamén en 1925, foi o fundador do PSOE e da UXT. Sendo 
a súa nai Juana Posse, o seu pai Pedro de la Iglesia era empregado do Concello 
de Ferrol. Falecido o pai, nai e fillo emprenderon a pé o camiño de Madrid cara a 
casa dun familiar, encontrándose con que acababa de morrer. Crecido con gran-
des dificultades, coa súa nai traballando como asistenta, fixo os estudos prima-
rios e tipográficos. Traballou en imprentas da cidade, ingresando na sección de 
tipógrafos da Federación Madrileña da Internacional. En 1874 foi elixido como 
presidente da Asociación Xeral da Arte de Imprimir. En 1879 fundou o PSOE e 
en 1888 a Unión Xeral de Traballadores. Nese período asistiu ao Congreso Fun-
dacional da Segunda Internacional como representante do PSOE. En 1890 en-
cabezou a primeira manifestación do 1 de maio no Estado, que exixía a xornada 
laboral de oito horas e o cesamento do emprego de nenos en actividades laborais. 

50  Cano Ruiz, Benjamín (1979): Op. Cit.
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No mesmo ano celebrouse o II Congreso do PSOE, no que se decidiu participar 
nas eleccións como partido republicano e obreiro-socialista. En 1909 sería detido 
en relación cos sucesos da Semana Tráxica de Barcelona, ao asinar un manifes-
to convocando a folga xeral. En 1910 foi elixido como o primeiro deputado do 
PSOE na historia das Cortes. 

Seguindo a Emilio Garrido51, a partir de 1892 Pablo Iglesias estivo oito veces 
nas principais cidades de Galiza, difundindo os seus proxectos en contacto con 
traballadores e dirixentes políticos. Faleceu tamén en 1925, en Madrid, onde foi 
despedido por unha manifestación de 150.000 persoas.

Coa Guerra Civil, tendo a sociedade galega sufrido unha terríbel represión 
política, asasinadas ou reprimidas cruelmente miles de persoas, entre elas os al-
caldes galeguistas e da esquerda, das cidades e de moitas vilas, tal como acon-
teceu no resto do territorio, Juana Capdevielle, Alexandre Bóveda e Heraclio 
Botana poden representar ao conxunto dos asasinados en Galiza. Nese período 
o sindicalismo obreiro axiu como oposición política. Na acción político-sindical 
galega as folgas de 1972 tiveron unha importancia singular. Comezadas en Ferrol 
en marzo, na represión dunha manifestación reivindicativa a policía franquista 
asasinou a Amador Rey e Daniel Niebla. A folga xeral de setembro do 72, con un 
seguimento excepcional, partiría de Vigo. As loitas operarias dese ano en Galiza 
salientan entre as protagonizadas polos traballadores na Ditadura. 

Cunha presenza que viña dos anos sesenta, a caída da Ditadura en 1975 po-
sibilitou a recuperación da UXT e a creación de Comisións Obreiras, e trouxo 
tamén o afortalamento dos grupos sindicais nacionalistas que, nacidos durante 
o franquismo, confluirían na Confederación Intersindical Galega. A Confede-
ración, unha excepción que só tería igual en Euskadi, conseguiría estar en todo 
o país con un alto nivel de representación, maioritario en grandes empresas e 
nos servizos públicos fundamentais. Con esas organizacións e outras sectoriais 
de igual carácter, a capacidade reivindicativa e de mobilización social dos tra-
balladores galegos encabezou pola súa forza e intensidade relativa o sucedido no 
territorio estatal.

A RESISTENCIA DA LINGUA GALEGA

A lingua galega, malia ser a da esmagadora maioría da poboación, tampouco dis-
puxo nos dous últimos séculos contemporáneos da forza e do abeiro institucional 
precisos para converterse de contado, xunto coa defensa dos intereses sociais e 
económicos propios, nunha póla básica da reivindicación do autogoberno nacio-
nal. Porén, estando ausente durante séculos de todas as funcións administrativas, 

51  Garrido, Emilio (2011): As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia. Santiago de Compostela: Fundación Luís 
Tilve.
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educativas ou do culto relixioso, o galego foi gardado polo pobo, especialmente 
como a lingua da cultura agraria, mariñeira e artesá. 

Na tradición histórica e cultural que serviu de base á reivindicación de Galiza 
como nación política a lingua foi o baseamento da resistencia. Se desde o século 
XIX o propósito de estruturar un Estado concibido como nación centralizada e 
uniformada tivo como un dos elementos básicos a negación e mesmo o desprezo 
ignorante e culposo do galego, a batalla dada polos galeguistas en favor da lingua 
propia no século foi exemplar: deberon encararse co negador poder da monarquía 
absolutista e da Ditadura franquista e tamén cos partidos políticos e as institu-
cións de ámbito estatal e, particularmente, coa práctica lingüística do exército e 
a da Igrexa presentes en todo o territorio. 

O galego, falado pola práctica totalidade da poboación, a diferenza doutras 
linguas europeas que nos séculos XIX e XX serviron de fundamento a movemen-
tos nacionais, non era o idioma dun pobo sen tradición administrativa ou litera-
ria. Fora estruturado como norma culta no Reino de Galiza sendo hexemónico 
nos reinos medievais do centro e do occidente peninsular en correspondencia co 
seu carácter de principal reino cristián na Península ante a España musulmá. A 
lingua que se fala en varios continentes fixérase culta nas institucións de Com-
postela, moitos anos antes de o castelán atinxir tal condición. Sen a existencia e a 
hexemonía do Reino durante séculos da Idade Media resulta imposíbel compren-
der a extensión do galego, a súa permanencia en Galiza e a súa expansión poste-
rior desde Portugal. Como se ten escrito, se Portugal prescindise dos cancioneiros 
e trobadores galegos, e tamén da prosa galega, os seus primeiros séculos como país 
independente ficarían orfos de cultura e de lingua. No século XIII, durante o rei-
nado de Afonso X, o latín pasou a ser substituído polo castelán, mais no Reino de 
Galiza a transferencia fíxose cara ao galego, tal como no Portugal do rei D. Dinis, 
mantendo unha norma ortográfica basicamente igual. Porén, no comezo da Idade 
Moderna foi excluído do poder, manténdose acariñado como lingua do pobo. Nin 
o galego esmoreceu, nin o castelán entrou en Galiza por hexemonía cultural, se-
nón pola forza coercitiva da monarquía absolutista. Con todo, na evolución como 
lingua falada, o galego seguiu un camiño parello ao do galego-portugués usado 
pola xente en Portugal e polas antigas colonias de ultramar. 

A identidade entre o galego e o portugués foi inequivocamente defendida polo 
galeguismo histórico, e particularmente por figuras sobranceiras como Manuel 
Murguía e Daniel Castelao ou Valentín Paz-Andrade. Hoxe non hai dificultades 
insalvábeis nin obstáculos obxectivos que impediren encetar un proceso de con-
verxencia entre ambas as normas escritas, sen prexuízo da permanencia das dife-
renzas léxicas, prosódicas e fonéticas propias, do mesmo xeito que se manteñen 
as específicas de países como Portugal, Brasil, Angola e os demais países da lin-
gua troncal. Nesa condición o galego xa foi utilizado nos debates do Parlamento
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Europeo, en tanto que, malia a súa condición de lingua propia e oficial, é abaixa-
do desde institucións autonómicas e prohibido no Congreso e no Senado do Es-
tado español. Con todo, contra vento e maré o idioma galego, patrimonio da 
maioría da poboación, anda para a fronte como lingua nacional de Galiza.

A EMERXENCIA DA REIVINDICACIÓN NACIONAL 
A evolución do movemento nacional galego desde a súa emerxencia no século 
XIX52 ocorreu nun contexto institucional no que foron excepcionais as ocasións 
nas que as organizacións das nacións internas puideron participar no sistema po-
lítico. Durante a maior parte dos últimos dous séculos a vida política estivo afe-
rrollada por unha monarquía caciquil e mais por dúas Ditaduras, coas parénteses 
do Sexenio Democrático (1868-1874) e da Segunda República. De tal maneira, 
contando coas experiencias dos ilustrados e do levantamento contra as tropas de 
Napoleón, a estruturación política da aspiración nacional galega tivo momentos 
de avance e etapas de parálise ou retroceso. Manifestouse primeiro na década dos 
corenta do XIX contra a eliminación da Xunta do Reino de Galiza e o estabelece-
mento de provincias sen relacións entre elas: Pontevedra con Ourense como con 
Almería, ligadas directamente a Madrid. O nacionalismo reivindicou a historia 
propia fronte á negación pola ideoloxía españolista e reclamou a normalización 
do uso da lingua galega, coa figura singular de Rosalía de Castro. Combateu a 
marxinación económica e social, en especial fronte a unha desamortización que 
mantivo a escravitude do campesiñado e contra a postergación na construción do 
ferrocarril, e denunciou a emigración forzada desde o Estado español. Apoiou po-
sicións progresistas como as do Sexenio Democrático e estivo nas reivindicacións 
agraristas da primeira parte do século XX. Madurou coa creación das Irmandades 
da Fala no final da Primeira Guerra Mundial, alentado polo recoñecemento das 
nacionalidades europeas e o dereito de autodeterminación. Coa conquista da Se-
gunda República foi posíbel a existencia do Partido Galeguista. Aliado coa Fren-
te Popular, o PG chegou ao Congreso dos Deputados e impulsou o Estatuto de 
Autonomía, conseguíndose así a aprobación no plebiscito celebrado tres semanas 
antes do levantamento dun xeneral fascista de orixe galega contra un Goberno 
presidido por un demócrata e republicano galego.

Despois da Guerra Civil, con Daniel Castelao encabezando o Consello de 
Galiza formado cos deputados galeguistas do exilio, un grupo de militantes do 
interior encetaron a recomposición do Partido Galeguista, afirmándose naciona-
listas e reclamando a República Federal. Sustentando estes, Castelao participou 

52  Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia.
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no Goberno republicano entre 1946 e 1947. Mais, despois da Segunda Guerra 
Mundial e no contexto da Guerra Fría53 e tendo apoiado EEUU e a Gran Bretaña 
a continuidade do réxime franquista, os militantes do interior coidaron inviábel 
a recuperación da República e acabarían disolvendo o PG. Recuaron cara a un 
galeguismo non nacionalista nas formulacións teóricas, fuxindo da cualificación 
de Galiza como nación. Desde esta posición, dedicados a un traballo de recupe-
ración cultural, procuraban adaptarse a unha hipotética transición cara a unha 
solución non republicana despois do franquismo. Castelao falecera en Arxentina 
en 1950. 

As novas organizacións políticas, culturais e sindicais nacionalistas naceron 
nos anos sesenta en coincidencia coa configuración no conxunto do Estado dunha 
nova oposición á Ditadura. Recolleron a herdanza do Partido Galeguista dando 
expresión a correntes que respondían ás circunstancias que se vivían. Xurdidas 
no ámbito da esquerda, no seu seo diverxeron dúas liñas básicas. Unha tomou 
como referencia os movementos anticoloniais da época, configurándose como 
unha fronte nacional popular coa pretensión de integrar as diferentes organiza-
cións políticas e clases sociais defensoras dos intereses nacionais. A outra ten-
dencia nacionalista afirmouse no ámbito da esquerda democrática, considerando 
fóra de tempo a división entre socialistas e comunistas e tendo como horizonte a 
hexemonía democrática. Reivindicando as dúas o dereito de autodeterminación. 

Morto o ditador en 1975, contra o que pasou coas institucións de Cataluña e 
o Pais Vasco mantidas no exilio, en Galiza no momento da Transición faltaron o 
Partido Galeguista republicano e o Consello de Galiza. Após fortes mobilizacións 
populares a Constitución de 1978 acabou por ter que recoñecer a existencia do 
Estatuto de Autonomía da Segunda República, posibilitándose así a considera-
ción de Galiza como nacionalidade histórica. O Estatuto permitiu a creación 
dun espazo político específico de Galiza e a acción das organizacións políticas 
nacionalistas.

Sen seren remediadas as diverxencias estratéxicas iniciais, as forzas que 
emerxeran nos anos sesenta fronte á Ditadura, e malia as diferenzas sobre a 
forma de acometer as circunstancias da Transición, acabaron traballando no 
Parlamento de Galiza, contribuíndo a estabelecer liñas básicas do proxecto nacio-
nal, gobernaron parte dos municipios, incluídas as grandes cidades, conseguiron 
representación nas Cortes estatais e no Parlamento Europeo. Foron quen de 
“formular os seus obxectivos políticos con referencia á súa estatalidade orixina-
ria” a pesar de que o “estado medieval fora totalmente destruído e a realidade 

53  Hobsbawm Eric (1994): The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914 -1991. London: Michael 
Joseph.
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da estatalidade interrompida durante séculos”54. Porén, está pendente a cons-
trución dun proxecto para a emancipación nacional e social de Galiza desde as 
circunstancias actuais e coa configuración das organizacións políticas precisas 
para conseguir a hexemonía política, procurando o apoio ineludíbel da maioría 
da sociedade. O desafío do presente é o de alargar o autogoberno a través da au-
todeterminación, dispondo dun Estado propio na Europa sen fronteiras, desde a 
realidade de Galiza como unha nación no mundo. 

UNHA HERDANZA A LIQUIDAR

A marxinación dos intereses da sociedade galega provocara vagas migratorias 
inducidas polo poder estatal. Foron dirixidas cara a América desde os anos co-
renta do século XIX até a segunda década do XX. Despois da paréntese da crise 
de 1929, a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, a emigración tivo como 
destino a Península e Europa55, manténdose aínda a principios do XXI.

A marxinación e a emigración determinaron a crise demográfica dos últimos 
séculos. En 1787, cando se achegaba o tempo contemporáneo, os 1.340.000 ha-
bitantes de Galiza supuñan o 14% dos 9.400.000 que vivían baixo a monarquía 
Borbón na Península e nas Illas56. Despois da postergación económica e social 
do século XIX e da consecuente saída para América, os 1.800.000 habitantes 
de 1900 aínda representaban o 11% do total. A principios do século XXI, con 
2.800.000 persoas a poboación galega supón o 6,13% dos 45.000.000 residentes 
no territorio estatal. Os avatares dos dous últimos séculos permitiron o crece-
mento da poboación estatal e de determinados territorios, mais tronzaron bru-
talmente as posibilidades dunha demografía galega que no principio era de maior 
densidade territorial. Se cando remataba o século XVIII a capital madrileña non 
reunía máis que o 2% dos habitantes, agora –como comunidade autónoma– con-
centrando as rendas e os instrumentos económicos e políticos do poder presume 
do 14,1%, a proporción que definía a poboación de Galiza hai dous séculos.

En 1970, tratando do carácter da capital do Escorial, Valentín Paz-Andra-
de afirmaba que en Galiza aínda goteaba o fluxo sedimentario que procedendo 
de Madrid consolidara desequilibrios e renuncias, de maneira que o arrastre da 
acumulación aínda estaba aí, “obstruíndo os horizontes”. Para el esa realidade 
constituía “unha herdanza a liquidar”, en especial “nesta hora do mundo, cando 
tantas artificiosas concepcións se deterioran e tantas mal formadas situacións 
están entrando en transo de revisión”. Así, hai catro décadas.

54  Hroch, Miroslav (1994): “An alternative Vision”, en Ernest Gellner, Encounters with Nationalism. Oxford: 
Blackwell. 1994. 

 Hroch, Miroslav (1995): “National Self-Determination from a Historical Perspective”, en Periwal Suku-
mar (ed.): Notions of Nationalism. Budapest: Central European University Press.

55  Nogueira Román, Camilo (1977): Población y desarrollo económico en Galicia. Santiago de Compostela: Sodiga.
56  Anes, Gonzalo (1994): “El siglo de las luces”, en Miguel Artola (dir.): Historia de España. Madrid: Alian-

za Editorial.



201© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 201-211

A persistente marxinación de Galiza e a tarefa económica de Valentín Paz-Andrade
Boletín da Real Academia Galega
Núm. 373, pp. 201-211
© 2014. Real Academia Galega

A PERSISTENTE MARXINACIÓN DE GALIZA
E A TAREFA ECONÓMICA DE VALENTÍN PAZ-ANDRADE

Xavier Vence

Catedrático de Economía Aplicada 

Universidade de Santiago de Compostela

Resumo: Realízase unha análise das ideas económicas centrais na obra de Va-
lentín Paz-Andrade. Faise especial fincapé no papel clave do sector financeiro 
propio para o desenvolvemento económico do país e no papel do centralismo 
político-institucional como factores retardatarios e marxinadores do noso país.

Abstract: The paper analyzes the Valentín Paz-Andrade core economic ideas. 
The main role of financial sector along the economic development process is 
emphasized. And also the backwarding role of political and institutional cen-
tralism, hampering the development process.
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Don Valentín Paz-Andrade (1898-1987) é un home de pegada longa, que 
cruzou tempos como cruzou océanos. Viviu nas luces e nas sombras do naciona-
lismo galego do atormentado e tráxico século XX e viviu desde as exuberantes 
labaradas daquel capitalismo liberal dos “loucos anos 20”, o seu crack e o seu 
doloroso e violento estertor e tamén a longa noite do cutre capitalismo orgánico 
da autarquía franquista. 

Pero nin a negra noite política e cultural nin a negra noite da autarquía fa-
lanxista esmoreceron a súa iniciativa, a súa permanente inquedanza, a súa vo-
cación ao servizo dunha tarefa, a tarefa de Galiza. El foi un militante. Quer no 
cultural, quer no político, quer no empresarial. Desde o goberno non, porque 
nunca tivo tal oportunidade e por iso non parou de argallar e impulsar iniciativas 
desde abaixo. A empezar polo xornal Galicia (1922-26), que pon a andar con 
apenas 24 anos, consciente como era da importancia crucial da información no 
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mundo moderno e da necesidade de espertar activamente a conciencia do país, 
participando con decisión na loita diaria de ideas.

Foi xornalista, avogado, economista, empresario, poeta, ensaísta, político. Un 
animador, un axitador. Un home total, home inquedo, curioso, ao que ningunha 
faceta da vida, da cultura e do país o deixaron indiferente.

Foi home de proxecto, con visión de país e con proxecto de país. De conxun-
to, holístico, completo. Un patriota galego, moi pegado ao terreo, centrado sem-
pre no que era posíbel, a “ruda adversidade urxente” pondaliana, porque cría que 
non había que agardar por nada e por ninguén para dar un paso na dirección do 
albo permanente: a liberación do país. O seu pragmatismo e posibilismo, sobre 
todo baixo a bota da ditadura franquista, podía aparentar moderación pero o seu 
norte era claro.

Foi fillo do seu tempo, dos seus tempos radicalmente interrompidos por gran-
des sismos históricos pero tamén foi un adiantado ao seu tempo. Cun fío e un 
alento permanente, que nace dun pensamento sólido, aberto e moderno desde o 
principio ao fin.

Foi un home de mundo. Foi un patriota pero nunca foi provinciano ou preci-
samente por ser nacionalista nunca caeu no provincianismo tan común na Galiza 
do franquismo. A militancia política primeiro e as pescas despois levárono polo 
mundo adiante. A América da Galiza da diáspora e a América do noso idioma 
estendido polo “continente” brasileiro foron dous vectores de internacionaliza-
ción. A porta aberta ao mar sen cancelas foi outra das fírgoas que lle permitiu 
osixenar as súas neuronas polo mundo adiante e en institucións internacionais 
tan relevantes e anovadoras na época coma a FAO. 

Non me corresponde a min falar nesta breve intervención de todas as facetas 
da súa intensa, creativa e xenerosa vida de home de pensamento e acción, para o 
que outros colegas, desde outras disciplinas, con máis e mellores coñecementos ca 
min neses eidos viñeron debullando nos últimos tempos e neste mesmo Congreso. 

Eu, coa vosa licenza, vou facer un breve comentario da súa obra económica 
e a súa actividade emprendedora, poñendo de manifesto a actualidade que, por 
desgraza, teñen algúns dos factores claves da nosa marxinación por el analizados. 
Sobre ese paralelismo veremos tamén a pertinencia da súa aposta política por 
romper os vectores desa marxinación. 

EMPRENDEDOR SCHUMPETERIANO E COMPROMETIDO

Foi un emprendedor, un emprendedor schumpeteriano en sentido propio, porque 
o que a el o define non é tanto o rol de capitalista ou investidor capitalista como o 
de innovador, por intuír e artellar novos modos de produción, novas artes, novas 
técnicas, novos negocios. En realidade, tendo en conta o seu perfil multifacético, 
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foi algo máis que un emprendedor schumpeteriano, habería que dicir que foi un 
empresario ilustrado, un empresario intelectual e un emprendedor patriota. Sa-
bedor do proverbial esquecemento dos poderes do estado el ten claro que Galiza 
“ten que axudarse a si mesma” e para iso define o seu programa de actuación des-
de abaixo: “non cabe xa seguir confiando na reversión espontánea do desamparo 
marxinal, que cada día aumenta as disparidades entre os pobos de España. Un a 
un, os que se manteñen xunguidos ao carro da depresión secular, teñen que rea-
grupar as súas forzas, axilizar as súas enerxías e tratar de crear órganos propios de 
expansión e crecemento” (LMG, 134). (E il será certo que a pesar de termos hoxe 
institucións galegas teñamos que volver ás circunstancias e aos plantexamentos 
de Valentín?). El non só predicou coa palabra, predicou co exemplo e, por iso, foi 
alma máter dalgún dos emprendementos máis emblemáticos do país. Da súa man, 
os buques con nomes que homenaxean a nosa historia, ateigados de mariñeiros 
galegos, sucaron todos os mares e atracaron en todos os portos do mundo. Da súa 
man os nosos labregos de terra adentro e todos os galegos descubriron pronto no-
vas fontes de proteínas, novos peixes, conservados polo frío e, polo tanto, novas 
formas de consumilos. 

ECONOMISTA LÚCIDO

A súa obra económica tamén é prolífica, en varios libros e innúmeros artigos. 
Non podemos facer aquí máis que unha breve evocación dos temas que reclama-
ron a súa atención, o seu enfoque e a perspectiva coa que aborda eses problemas 
e tamén as súas propostas, porque Valentín non se acercaba á economía para di-
vagar ou facer elucubracións teóricas senón para fundamentar ben as propostas, 
para convencer e orientar a acción dos demais. É un home proxectivo, de acción, 
meditada, documentada e fundamentada pero orientada á acción, a quen o que 
preocupa é construír o futuro. Por iso xa nas primeiras páxinas de Galicia como 
tarea fai unha crítica de calquera posicionamento especulativo ou que se refuxie 
no verniz da saudade “cal se Galicia só puidera ser pensada como substancia 
histórica e non contemplada desde ángulos activos” (GCT, 16). Con máis clareza 
aínda dicía: “Non entendo Galicia como algo que nos foi dado irremediablemen-
te feito, e, en parte, contrafeito. Enténdoa, pola contra, como algo que temos que 
facer, ou refacer, todos os días”(GCT, 16). 

Precisamente a súa concepción da economía é a da economía política, a ferra-
menta para facer país, para desenvolver as nosas capacidades produtivas e gañar 
unha posición no mundo. O cerne do seu pensamento poderiamos atopalo na 
idea de que no mundo contemporáneo, o mundo do capitalismo, ningún país, 
ningunha cultura ten opcións de pervivir e prevalecer senón é sobre a base dun 
sólido desenvolvemento económico. O futuro do noso país e o futuro da nosa 
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lingua e da nosa cultura xóganse na capacidade para alcanzar os niveis de riqueza 
material nos que se alicercen os valores da autoestima. Habenza material colecti-
va e habenza espiritual colectiva van inextricabelmente unidas en Valentín. Velaí 
a fonte nutricia da súa paixón polo desenvolvemento. Velaí a súa conmovedora 
actualidade. 

A súa obra económica foi a máis completa e documentada da época, prolon-
gaba as preocupacións e as achegas que no seu momento elaborara Lois Peña 
Novo e constituíu a base na que, mesmo sen facerse explícito, se construiría O 
Atraso de Beiras. 

Os seus temas recorrentes son:
A poboación, a demografía, a emigración.
A xeoestratexia (portos, comercio, Brasil).
A urbanización e o seu soño dunha grande urbe atlántica.
O agro.
As pescas, a súa predilecta, á que dedicou catro libros e innúmeros artigos.
As finanzas.
A industrialización e o desenvolvemento.
Pero nunca deixou de incorporar explicitamente a cuestión da lingua, como 

problema e como potencialidade, no corazón da súa obra económica.
Paz-Andrade distinguía ben entre crecemento industrial e desenvolvemento, 

como facía a teoría do desenvolvemento máis innovadora dos anos 50 e 60, en 
particular as obras senlleiras de Nurske, Perroux ou Myrdal que el citaba decote. 
O desenvolvemento fundía as súas raíces no marco institucional, social e tamén 
cultural. Era moi consciente de que o desenvolvemento como proceso de cambio 
integral abre tamén un “proceso cultural” e tamén de que a cultura podía e debía 
ser un vector central dese desenvolvemento.

Esa visión que artellaba o económico e o institucional permitíalle unha lúcida 
e valente crítica dos Plans de Desenvolvemento desa segunda fase da ditadura ou 
o corsé institucional centralista do sistema financeiro que aferrolla o noso desen-
volvemento industrial. “Na moderna teoría do desenvolvemento económico a 
apelación ao encadramento institucional é persistente” (LMG, 126).

Paz-Andrade era un home optimista, positivo, que tentaba sempre atopar 
factores e argumentos para o desenvolvemento. Pero era tamén lúcido e críti-
co diante das oportunidades desaproveitadas. De feito, algunhas cousas que en 
Galicia como tarea, en 1959, consideraba como un gran potencial, tal era o caso 
da “ilimitada dispoñibilidade de enerxía” hidroeléctrica –“Galicia, meridiano da 
enerxía”–, tamén albiscaba que puideran non frutificar e que as súas esperanzas 
puideran esvaecerse “neutralizadas na práctica por factores extraeconómicos”. E, 
de feito, pasada unha década, en La marginación de Galicia, non lle queda outra 
que constatar o escaso aproveitamento da mesma. 
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A verdade é que en La marginación de Galicia encontramos un ton moito máis 
crítico, á vista do fracaso dunha década de Plans de Desenvolvemento franquis-
tas de pobres resultados e do rezago do noso país en comparanza co vigor do 
desenvolvemento industrial, o desenvolvemento rexional, existente nesa altura 
noutras latitudes, na península e no mundo.

A súa obra supón unha avaliación demoledora dos erros de concepción e im-
plementación dos Plans e, sobre todo, das causas de fondo limitantes. O marco 
institucional é clave e “non debe esquecerse que o marco administrativo vixente 
até os nosos días pertence a outros tempos, aos tempos da economía do laissez 
faire [... ]. Os cambios a perseguir nas estruturas económicas presupoñen a remo-
delación do marco institucional callado tradicionalmente sobre principios que 
perderon o seu contido” (LMG, 127). 

Denuncia tanto o efecto limitante e distorsionador da estrutura provincial 
como da subordinación a Madrid, fronte a pertinencia da Galiza como totali-
dade homoxénea que a convertía na unidade acaída para o planeamento: “A 
evidencia desta realidade agudiza os perfís da colisión latente. Aquela que di-
mana do dualismo friccional entre o mosaico fraguado sobre o papel e a unidade 
xeo-social fraguada pola Natureza e a Historia. A segunda mantense despoxada 
da liberdade de ser e a posibilidade de poder. O primeiro, limitado pola acti-
vidade político-administrativa ou con poder mediatizado pola subordinación a 
Madrid, como eixo da centralización” (LMG, 127). El é optimista, quere ser op-
timista: “debemos confiar que o centralismo teña os días contados... non só pola 
súa inadaptación aos principios vixentes na evolución do mundo; tamén pola súa 
probada insuficiencia funcional para gobernar a nova sociedade, cada día máis 
imantada cara a difusión do poder político e o pluralismo institucional” (LMG, 
12). Quere que iso chegue como sexa, sen violencia, “non se trata de axustar 
contas nin de discriminar culpas; o que importa é que a perspectiva se emende” 
(LMG, 11). Quería confiar en que o centralismo se abatese con argumentos, “co 
principio de lexitimidade económica” e coa razón dos feitos incontrovertíbeis. A 
ese nobre obxectivo dedica os seus esforzos e a súa obra, guiado polo fin último 
do seu programa implícito que non é outro que recuperar para Galiza “a liberdade 
de ser e a posibilidade de poder”.

A visión integral e integradora do desenvolvemento levouno tamén a recla-
mar a necesidade de acompasar a industrialización co desenvolvemento agrario, 
para evitar que se consolidase o “dualismo”, se esfarelase e “desintegrase” o agro 
pola vía do abandono e tamén porque sen o aumento da súa renda limitaríase o 
crecemento do mercado para a industria e mesmo pode desbocarse unha infla-
ción que frustre o seu desenvolvemento (LMG, 132). 
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O NÓ GORDIANO DA CENTRALIZACIÓN FINANCEIRA E POLÍTI-
CA: “A MARXINACIÓN DO CAPITAL” E “O EIXE DA MARXINACIÓN”

Paz-Andrade tiña unha visión histórica e holística dos factores que impediran 
o noso desenvolvemento, a combinación dos factores internos e externos, os 
problemas estruturais da nosa configuración demográfica, social e sectorial pero 
tamén os políticos e culturais, onde outorga un papel clave ao idioma, como baza 
desaproveitada. Pero hai dous que sobrancean sobre todos os demais na expli-
cación da nosa marxinación: o problema financeiro e o centralismo madrileño. 

Efectivamente, eses eran os dous principais freos ao noso desenvolvemento e 
eses mesmos seguen a selo, mutatis mutandis, na actualidade. Tratarei, pois, de dar 
conta da visión de Paz-Andrade deses dous temas no seu momento e tamén da 
enorme actualidade de ambos os dous.

Con gran lucidez, Valentín Paz-Andrade definiu como “nó gordiano” do noso 
desenvolvemento o problema financeiro, o investimento e o aforro. A isto dedi-
ca cando menos cinco capítulos da La marginación de Galicia (1970), agrupados 
baixo o rótulo de “a marxinación do capital”, e o opúsculo El capital como factor 
de desarrollo de Galicia (1971). Paz-Andrade arranca coa revisión da literatura 
económica que enfatiza o papel do aforro na formación de capital e no investi-
mento (Keynes, Nurske...) e establece con clareza que o noso problema non está 
do lado dos recursos e dos factores humanos, porque “Galicia atopará vantaxes 
do lado dos seus factores inmanentes”; o problema está en que Galiza foi “que-
dando á marxe, ou participando escasamente nos grandes despregues financeiros 
que comandan os núcleos favorecidos pola polarización do poder económico, o 
oligopolio da enerxía e a transmigración do aforro”. Despois de analizar con pro-
fusión a información estatística detallada de bancos e caixas de aforros conclúe 
con total clareza e contundencia deste xeito: “o fenómeno da marxinación do 
capital de Galicia é principalmente consecutivo á inadaptación do marco insti-
tucional do aforro, sexa bancario ou extrabancario, ás necesidades e aspiracións 
do país. No canto de impulsar o desenvolvemento do complexo socioeconómico 
de modo integral, o que fai é favorecer a expulsión dos recursos financeiros que 
deberan alimentar preferentemente aquel proceso. O mecanismo funciona con 
plena eficacia aspirante, pero exigua acción impelente, cara a prosperidade do 
territorio” (LMG, 149). Máis adiante insiste, “Cando unha rexión comeza por 
non vincular ao seu destino económico o uso autónomo do seu aforro, non fai 
outra cousa que expulsar o factor capital do seu sistema produtivo. Ao mesmo 
tempo queda indefensa para participar con armas propias na estratexia de des-
envolvemento” (LMG, 152). Denuncia a drenaxe realizada pola banca privada 
oligopólica (“oligogrupos radicados en zonas favorecidas pola drenaxe do aforro, 
o proteccionismo arancelario, o porfillamento oficial...” (LMG, 146) e, así mes-
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mo, o uso do sector público para reforzar ese transvase: o crédito público, os co-
eficientes de investimento obrigatorio impostos ás caixas de aforros, convertidas, 
como el afirma, en “nodrizas dun INI” que apenas inviste en Galicia.

Paz-Andrade concibiu e promoveu no seu momento, naqueles anos 60, a crea-
ción dun Banco de Investimento, aproveitando a reforma de 1962 que permitía 
a creación de Bancos Industriais (que se crearían practicamente todos ligados a 
bancos comerciais xa existentes e case todos nas áreas ‘de alta prosperidade’, en 
particular Madrid e Barcelona). Paz-Andrade concibía ese Banco industrial de 
fomento como unha iniciativa endóxena, promovida pola iniciativa privada por-
que a banca pública, o crédito público, na medida en que estaba gobernado desde 
Madrid e supeditado á estratexia centralista do réxime, non era unha solución 
para as necesidades do desenvolvemento do noso país. Tentaba aproveitar as 
fendas e as posibilidades que había na regulación bancaria franquista e no marco 
das iniciativas para o desenvolvemento rexional impulsado co asesoramento dos 
organismos internacionais, para crear un banco con vocación de apoiar o desen-
volvemento industrial de Galiza e radicado especificamente en Vigo, área na que 
vía centrado o maior potencial industrial. 

Aquela iniciativa foi obstaculizada finalmente polo réxime franquista, desde 
Madrid e coa conivencia dos seus servidores aquí. 

Hoxe estamos situados nun deses momentos cruciais que se dan de vez en 
cando na historia. Estamos a piques de perder unha entidade financeira galega 
que xestiona uns 75.000 millóns de activos e preto da metade do aforro dos ga-
legos. Canto mudaron os tempos!, pero que pouco os mecanismos profundos do 
noso “nó gordiano”, a marxinación do capital. Que outra cousa pode provocar 
en nós o que hoxe está a acontecer co noso sistema financeiro? Ese proceso de 
espolio do aforro dos galegos, de desmantelamento e entrega das nosas caixas de 
aforros que xestionan preto da metade do noso aforro, ou a recente absorción do 
Banco Pastor polo Banco Popular, son un golpe letal contra todo o que se puido 
avanzar con moito esforzo desde aquel entón. Espolio que ten o efecto engadido 
e deliberadamente buscado de deixar sen substancia e efecto unha das principais 
competencias do Estatuto de Autonomía, a competencia sobre as entidades de 
crédito e caixas de aforros.

A sociedade galega está preocupada polo que pasa, mesmo indignada como 
vítimas de prácticas fraudulentas e depredadoras como as “preferentes”, pero non 
a vexo totalmente consciente da envergadura e alcance do que está a piques de 
consumarse. 

A situación é máis dramática que nos tempos de Valentín Paz-Andrade. El 
daquela pelexaba por crear un Banco de Investimento para Galiza. Nós, agora, 
estamos a piques de perder o que queda das dúas grandes caixas de aforros. Da-
quela non había institucións galegas propias e hoxe si, pero todo parece como se 
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tal cousa non tivera mudado. Para que valen as institucións autonómicas se non 
serven para preservar a nosa capacidade financeira, un mínimo control sobre o 
noso aforro e a súa utilización para o desenvolvemento do país?

Aínda estamos a tempo de evitar un desenlace que de producirse será irrever-
síbel e deixará por lustros un baleiro enorme no país. Os galegos corremos o dra-
mático risco de quedar sen ferramentas propias para o crédito e o investimento 
por moitos anos e os aforradores quedaremos presos dunhas entidades foráneas 
que estarán en mellores condicións que nunca para impoñernos un trato leonino 
e depredador. Máis aínda, os aforradores non terán liberdade para poder decidir 
facer o depósito do seu diñeiro en entidades do país e son obrigados a facerse 
cómplices de entidades cuxas sucursais son esencialmente terminais dunha gran 
aspiradora cuxo saco está en Madrid para acabar engordando o circuíto da espe-
culación global.

Como cidadáns non podemos asistir impasíbeis diante dunha Xunta de Gali-
cia que parece rendida diante das forzas e impulsos que chegan de Madrid e do 
olimpo das finanzas españolas, fiando todo, no mellor dos casos, a que se produza 
unha combinación de estrelas milagreira. Ben sabe deus, como sabía Paz-Andra-
de, que en economía non hai milagres e en finanzas tampouco. Hai que actuar e 
facelo con enerxía e afouteza.

Poderiamos pensar que, como en tempos de Paz-Andrade, hai que facer todo 
desde abaixo, sumando un a un, para poder levantar ferramentas ao servizo do 
país. Pero sería descorazonador chegar á conclusión de que iso que agora temos, 
as institucións galegas creadas hai tres décadas, non sexan quen de facelo por 
todos nós. Contando co apoio de todos porque están, teñen que estar, ao servizo 
de todos nós. 

É hora de solucións, é hora de gobernar. É tarde pero aínda é posíbel. Facerse 
cargo de todo o que queda cunha Banca Pública ao servizo de todos sería un paso 
que xustificaría unha pobre lexislatura. Perdelo todo xustificaría unha grande 
indignación e unha decepción definitiva en relación ás institucións impotentes e, 
desde logo, aos que as esterilizan. 

DE NOVO A VOLTAS CO CENTRALISMO E CON MADRID, 
“CÚPULA DO SISTEMA” E “SUMIDOIRO DE TODAS AS ENERXÍAS”

O problema está hoxe no mesmo sitio onde estaba cando escribía Paz-Andrade, 
niso que el cualificou con termos moi explícitos nos últimos capítulos de LMG, na 
“cúpula do sistema”, no “rompeolas das españas”, é dicir, no centralismo e máis 
nidiamente no seu centro: Madrid, “capricho do taciturno” e sumidoiro de todas 
as enerxías do sector público. “A inclinación da vontade política, tan xenerosa 
con Madrid, mostrouse avara e renuente con Galicia. E as secuelas retardadas de 
tanta postergación forman o ‘montón de fracasos’ de que Weber nos fala” (LMG, 
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318). E a partir de aí fai un repaso das raíces históricas da nosa marxinación, que 
fai arrancar do século XV coas guerras irmandiñas e a posterior “doma de Galicia” 
por parte da Coroa Castelá, a “perda da elite” dirixente, a ausencia e “frustración 
da clase burguesa adiñeirada” e a autoestima secularmente ferida; causas de 
fondo que poñen en perspectiva os factores de marxinación actuais analizados 
na súa obra. Foron eses argumentos os que serían retomados poucos anos despois 
por X. M. Beiras no seu maxistral capítulo 1 do Atraso.

Corenta anos despois daquela obra de Paz-Andrade e tres décadas despois 
de crear as institucións autonómicas creadas polo outorgamento do Estatuto de 
Autonomía, volvemos de novo a un centralismo abafante e radical, deseñado á 
medida das necesidades dun Madrid convertido no gran burato negro das ener-
xías do estado español.

“Madrid se sale”. Este era o titular dun suplemento do diario ABC que hai 
uns anos dedicaba ao despegue fulgurante de Madrid como capital, potencia de-
mográfica, económica, financeira, tecnolóxica, loxística e cultural. Poderiamos 
atopar outros moitos de idéntico teor; informes e libros a centos.

O que non indagaba aquel apoloxético documento é de onde procedían os re-
cursos que alimentaban aquel fulgor. Non explicaba como fixeron para conseguir 
ao longo de décadas unha completa centralización e concentración das sedes das 
grandes corporacións financeiras, industriais, eléctricas, construtoras, inmobilia-
rias, transportistas, distribuidoras, consultoras, etc. na capital do estado; proceso 
este que foi pilotado polos sucesivos gobernos centrais e que permitía concentrar 
na capital unha altísima proporción do excedente económico (beneficios) xerado 
na actividade económica, produtiva e comercial, realizada ao longo e ancho da 
península (e tamén fóra dela). Tampouco explicaba que unha gran parte dese 
boom se financiaba con inxente investimento público estatal –polo tanto finan-
ciado cos impostos de todos os non madrileños– ou tamén co uso impropio dos 
fondos de cohesión europeos para realizar as grandes infraestruturas internas da 
Comunidade de Madrid e, sobre todo, as grandes infraestruturas radiais (AVE, 
Autovías, T4-hub do tráfico aéreo, etc.) que convertían Madrid na cabeza hiper-
trofiada dunha economía peninsular espacialmente xerarquizada.

Máis aínda, tampouco explicaba –e seguen sen explicarnos hoxe en día– como 
unha gran parte dese desenvolvemento centrípeto se financiaba en base a débeda 
contraída a mancheas por todas esas entidades privadas e públicas. Débedas que 
co paso do tempo se fixeron enormes e que acaban configurando o verdadeiro 
burato negro das finanzas españolas, que pexan hoxe como unha lousa as contas 
públicas, a enorme débeda privada, tanto das finanzas como das grandes em-
presas. Deste xeito os cidadáns de fóra de Madrid non só viñeron sendo vítimas 
dunha drenaxe continuo de recursos –por canles públicas e privadas– senón que 
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se verán obrigados a contribuír nos vindeiros anos (cando menos unha década 
longa) para poder facer fronte aos préstamos solicitados para rescatar a todos 
eses sectores oligopolistas asentados na capital (Bankia, a outra banca tamén 
madrileña, os sectores oligopólicos citados: grandes promotoras e construtoras, 
eléctricas, industria militar, AENA, etc.).

Pola contra, a campaña lanzada pola dereita neocentralista pretende situar as 
culpas do actual desastre económico español nas comunidades autónomas. É un 
debate truculento que pretende cubrir dous obxectivos: por un lado, desprazar 
a responsabilidade da crise desde o sistema financeiro e o modelo neoliberal de 
economía especulativa cara ao sector público e, por outro lado, desprazar as res-
ponsabilidades dos desaxustes nas contas públicas desde o goberno central cara 
ás comunidades autónomas, aproveitando para demonizalas e con esa desculpa 
lanzar unha batería de medidas de recentralización radical das competencias, 
tanto das económicas coma do resto.

Cómpre erguer todas as defensas contra ese neocentralismo madrileñista e 
provinciano e o primeiro paso ten que ser un esclarecemento dos datos e dos 
feitos máis relevantes. Vainos a vida niso, tanto a social e cultural como a eco-
nómica. Estamos obrigados a poñer os datos á luz do día para situar os problemas 
no seu xusto lugar, que é, sen dúbida, Madrid: porque aí está o centro do capital 
financeiro español e dos grandes oligopolios enerxéticos e inmobiliarios respon-
sables da desfeita económica, aí están tamén residenciados os problemas gordos 
das contas públicas españolas, as do goberno central e as da Comunidade e o 
Concello de Madrid.

O agresivo discurso centralista ten unha importante misión político-ideolóxi-
ca que é dar satisfacción á vella caverna do centralismo provinciano español 
pero, sobre todo, ten outra misión máis prosaica que é a de dar cobertura ideo-
lóxica a un espolio masivo de recursos do conxunto do estado que os poderes 
económicos asentados na capital precisan levar a cabo ao longo da vindeira dé-
cada para cadrar as contas, encher o enorme burato creado nos últimos tempos 
e cebar a bomba da acumulación de capital e riqueza deses sectores oligárquicos. 
A recentralización política é o medio para unha enorme drenaxe de recursos en 
beneficio das grandes corporacións financeiras, industriais e de servizos asentadas 
na capital. Trátase de poñer ao seu dispor os orzamentos públicos pero tamén un 
máis fácil acceso e control de todo o mercado español, eliminar barreiras para 
un proceso de concentración do capital por absorción de empresas periféricas ou 
destrución da súa competencia.

Se entendemos iso, entenderemos mellor por que os cataláns deciden irse de 
vez e entenderemos mellor a traizón que para Galiza supón o submiso colabora-
cionismo de Núñez Feijóo e da actual cúpula do PP en Galiza que ocupa as nosas 
institucións autonómicas.
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As conclusións a tirar de todo o que está pasando son moi claras. Vista a de-
cisión coa que Madrid radicaliza o proceso de recentralización non queda máis 
remedio que romper definitivamente a dependencia de España, de Madrid. Ese é 
o diagnóstico que ten callado xa en Cataluña e por iso teñen lanzado o proceso 
cara ao referendo polo dereito a decidir. O reto supón sacrificios pero non cabe 
outra opción para os que non aceptamos sucumbir á laminación intereseira do 
neocentralismo provinciano. O fondo do que ocorre está maxistralmente sin-
tetizado nestas verbas recentes de Jordi Pujol, o alter ego catalán de Valentín 
Paz-Andrade: “No nos queda otro camino. La viabilidad de la independencia de 
Cataluña es muy difícil. Pero hay una cosa más difícil que esta: que es la viabili-
dad de Cataluña como país, cultura, lengua, como sociedad cohesionada en las 
condiciones que nos ponen en España” (J. Pujol, El País, 16-XII-2012).

Como ben sabemos, a opción que nos propón Valentín é escapar por mar. 
“Inverter o destino atlántico”, romper con esa “especie de narcisismo do embigo” 
que impón a “hexemonía todopoderosa” de Madrid e construír o noso futuro libre 
como potencia marítima, “rente ao mar” que diría Celso Emilio, mirando cara a 
Brasil, cuxo rol de potencia emerxente Valentín anticipou con lucidez con varias 
décadas de adianto.
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A ORACIÓN DA MONTAÑA.
VALENTÍN PAZ-ANDRADE, ANACRONÍAS E UCRONÍAS

DUN POETA RESCATADO

Gregorio Ferreiro Fente

Resumo: A homenaxe a Valentín Paz-Andrade no Día das Letras Galegas de 
2012 propiciou a exhumación dunha copiosa obra poética inédita deste poli-
facético escritor e intelectual. O obxectivo do presente relatorio é, agora que 
coñecemos o legado poético de Valentín Paz-Andrade na súa totalidade, rea-
lizar unha pequena incursión na súa biografía como poeta, poñendo o acento 
en que se tratou dun periplo certamente peculiar que estivo caracterizado pola 
existencia de múltiples anomalías.

Abstract: The tribute to Valentín Paz-Andrade on the 2012 Galician Litera-
ture Day led to the exhumation of copious hitherto unpublished poetry of this 
versatile writer and intellectual. The aim of this paper is, now that Valentín 
Paz-Andrade’s poetic legacy is known in full, to delve into his biography as a 
poet, focusing on a peculiar journey that was defined by several anomalies.

Palabras chave: literatura galega, poesía do século XX, vangardas, edición 
literaria, poesía inédita, Valentín Paz-Andrade.

Key words: Galician literature, XXth century poetry, avant-garde, literary pu-
blishing, unpublished poetry, Valentín Paz-Andrade.

Habería que ser certamente moi rigorosos e teriámonos talvez que remontar 
a moitas décadas atrás para dar cun ano no que da celebración do Día das Letras 
Galegas non tivesen resultado descubertas valiosas e orixinais sobre o legado lite-
rario da persoa homenaxeada. Nalgunha ocasión mesmo ocorreu que o auténtico 
achado o constituíu a propia persoa á que se lle rendeu a homenaxe, pois casos 
houbo de recuperación dalgún escritor ou escritora que ata entón permanecera 
relegado, sen sabermos moi ben por que, ao ostracismo do ensaio universitario ou 
ás notas ao rodapé dos manuais especializados. 
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Valentín Paz-Andrade non fai parte deses persoeiros da cultura de noso que 
atoparon a redención histórica grazas ao Día das Letras Galegas, pero necesario 
parece tamén aceptar que, de non se dar esa feliz circunstancia, quedaría sen 
aquilatar, por moito tempo, a súa verdadeira dimensión intelectual e literaria. 
Afortunadamente, ese día chegou para Paz-Andrade en 2012 e, como conse-
cuencia, ao longo deste ano non deixaron de aparecer textos inéditos da súa au-
toría e ensaios sobre a súa vida e obra que nos están permitindo facer, con moita 
maior fidelidade do que nos era posible ata agora, o relato dos traballos e dos días 
deste home senlleiro, polifacético e laborioso ao que é de xustiza recoñecerlle 
contribucións ben relevantes ao noso sistema cultural e literario.

Aínda correndo o risco de parecer que pretendo levar a auga para o meu 
muíño, creo non faltar á verdade se afirmo que o maior e máis sorprendente 
achado deste Día das Letras Galegas tivo lugar no eido da poesía. Ata este ano, a 
imaxe máis comunmente bosquexada de Valentín Paz-Andrade fora a dun home 
intelixente e de espírito inquedo ao que non lle resultaran alleos certos afáns 
literarios que quedaran materializados en propostas, en ocasións, ben logradas 
que os seus coetáneos chegaran a aplaudir unanimemente. Así a todo, tanto os 
seus biógrafos coma os historiógrafos e críticos literarios foron especialmente pro-
pensos a lle regatear atencións á súa produción en verso, ao xulgaren, talvez, que 
esta obra era o froito dun xogo de evasión ou de simple divertimento de alguén 
de quen non cabería esperar, por tesitura vital, inclinacións intelectuais e activi-
dades profesionais, unha acesa paixón pola expresión poética. 

Haberían de seguir así as cousas despois deste Día das Letras Galegas de non 
se ter producido o feito, en boa medida non agardado, da exhumación dunha 
copiosa obra poética da súa autoría que permanecera inédita durante décadas ou 
mesmo, nalgún caso, durante máis de medio século. Todo este tesouro é o que se 
recolle en Poesía completa, de Valentín Paz-Andrade, que a editorial Xerais vén de 
publicar hai escasamente 6 meses con edición literaria ao meu coidado1. Trátase 
dun volume de máis de 700 páxinas onde, xunto aos tres poemarios e mais ao 
monllo de poemas soltos editados en vida do autor, se fai pública unha vizosa 
obra, ata este momento nunca dada ao prelo, formada por sete libros de poemas 
completos, outros dous fragmentarios, así como por algunha composición solta 
máis.

Non é o obxecto deste relatorio valorar nel o alcance da exhumación. Con 
todo, cómpre que faga mención, aínda que sexa con brevidade e a modo de exem-

1  Paz-Andrade, Valentín (2012): Poesía completa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Limiar, edición e notas: 
Gregorio Ferreiro Fente.
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plo, a un feito ben elocuente da relevancia deste descubrimento: os tres primeiros 
libros inéditos cos que se abre a Poesía completa, escritos entre 1937 e 1939, cons-
titúen o maior corpus individual coñecido ata a data de poesía en galego deste 
período (o da Guerra Civil) tan ermo da nosa literatura2, e só por ese motivo, que 
non sería nin de lonxe o único salientable, Valentín Paz-Andrade terá dereito a 
ocupar con todo merecemento, a partir de agora, un lugar senlleiro dentro da 
historiografía literaria galega. 

No entanto, a miña intención aquí, neste congreso, é, como acabo de dicir, 
outra distinta á de analizar e valorar o legado poético de Valentín Paz-Andrade, 
agora que o coñecemos na súa totalidade. O que realmente pretendo é facer 
unha pequena incursión na súa biografía como poeta, poñendo o acento en que 
se tratou dun periplo certamente anómalo que estivo caracterizado pola existen-
cia de múltiples anacronías (estilísticas, editoriais e outras), e do que é posible 
realizar un relato contrafactual sobre o que puidera ter sido e non foi de se teren 
dado circunstancias históricas distintas ás que lle tocou a el vivir.

RELATO BREVE DA PECULIAR HISTORIA DO CANTOR

Como poeta, Valentín Paz-Andrade daríase a coñecer publicamente en 1953, 
cando andaba, xa que logo, polos 55 anos de idade. Faríao cos poemas “Labra-
dor”, “A voz do vento” e “O río cego”, que aparecerían recollidos en Panorama 
de la poesía moderna española, unha antoloxía ben meritoria e pioneira, publicada 
en Buenos Aires por Enrique Azcoaga, na que se lle daba cabida á obra en lingua 
galega dun xeneroso número de poetas de noso3. Foi a de Paz-Andrade, pois, 
unha aparición serodia –non era, certamente, a súa unha voz xuvenil–, pobre en 
número e afastada xeograficamente de Galicia. 

Case dous anos máis tardaría en editarse, tamén en Buenos Aires, o que ha-
bería de ser o seu primeiro libro de poemas, Pranto matricial (1955), unha sentida 
elexía en seis cantos, conmemorativa do quinto cabodano de Castelao. No mes-
mo ano 1955, no entanto, os lectores galegos terían ocasión –por fin– de descu-
briren a faceta poética deste escritor nado, en Lérez, en 1898. Sería a través da 
Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos, de Francisco Fernández del Riego, 

2  Os títulos destes tres libros son: A serra. Cantos do desterro branco; Sangue na neve. Etopea da serra e 
Cantos da aguia e do lobo.

3  Editorial Periplo, Buenos Aires, 1953. O antólogo presenta o poeta deste xeito lacónico:  “Nace en 
Pontevedra en 1900. Abogado. Se publican por primera vez sus versos. Reside en Vigo”. Esta obra foi 
pioneira no panorama literario español da época, pois nela publicábanse conxuntamente, por primeira 
vez dende o remate da guerra, poetas tanto do interior coma do exilio. Sobre esta cuestión véxase tamén 
o artigo do profesor Xesús Alonso Montero  “O primeiro antólogo de Paz Andrade”, Culturas en La Voz 
de Galicia (21/07/2012), p. 11. 
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obra auroral na que se compilaban dous dos poemas de Pranto matricial (“O teu 
destino” e “Cando ti volvas”) e outros tres máis que compuxera, en febreiro do 
mesmo ano da publicación da Escolma, durante unha viaxe que fixera a Colombia 
por motivos profesionais. Dado que a mostra ofrecida resultaba ben cativa –a pro-
pia, en calquera caso, dun libro con finalidade antolóxica–, é moi probable que 
os lectores máis atentos repararan especialmente na nota explicativa de Emilio 
Álvarez Blázquez que precedía os poemas, onde se informaba de que “outros ver-
sos, ademais distes [en referencia aos antologados], conocemos nós, escoitados 
na dubidosa paz das tertulias e na aberta intimidade do fogar do poeta, dende 
onde se olla o mar”. 

O seu segundo libro de poemas non vería a luz ata oito anos despois, cando, xa 
con 65 anos de idade, publica, en 1963, Sementeira do vento na editorial Galaxia 
de Vigo. A este poemario seguiríalle, transcorridos outros dezaseis anos dende 
aquela, Cen chaves de sombra (1979), a que constituiría practicamente a súa de-
rradeira achega poética de relevancia antes do seu falecemento, ocorrido o 19 de 
maio de 1987.

Esta era, a grandes trazos, a biografía poética (pública) de Valentín Paz-Andra-
de ata 2012, un relato fragmentario, como sabemos agora, no que ficaba oculta, 
en non pequena medida, a historia real dun poeta que, durante case 50 anos, fora 
tecendo, en segredo, unha obra extensa e valiosa que nunca se chegara a editar 
e da que apenas tiñamos noticia. De feito, agás as persoas que formaran parte do 
seu círculo máis íntimo –lémbrense as palabras de Emilio Álvarez Blázquez–, case 
ninguén coñecía a auténtica historia do seu periplo poético.

En realidade, Valentín Paz-Andrade non iniciara a súa actividade poética en 
ou arredor de 1953, ano da publicación da antoloxía de Enrique Azcoaga, senón 
dezaseis anos atrás, mentres se esforzaba por saír con vida do procaz averno da 
Guerra Civil. Fora, exactamente, en xaneiro de 1937, data en que se vira forza-
do a agocharse, despois de vivir diferentes peripecias, en Requeixo de Queixa, 
unha confinada e pouco humanizada aldea situada na cara occidental da Serra de 
Queixa. Alí, aguilloado por traumas, frustracións e medos, tería lugar o inespe-
rado acontecemento: coma a auga que brota nun manancial, xurdía en Valentín 
Paz-Andrade a necesidade, por vez primeira sentida na súa vida (con 39 anos de 
idade), de se expresar poeticamente. Non é de estrañar, por tal motivo, que un 
dos poemas-proemio co que abre A serra. Cantos do desterro branco, o primeiro 
dos poemarios que constrúe cos materiais daquel período, sexa un soneto no que 
relata a experiencia do seu nacemento á expresión poética. 
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   O cantor
Como a montaña eu era mudo dende a nacencia
para o mester das musas e os acordes do verso;
a voz brindaba aos ritmos calados da conciencia
na toga do dereito contra a lei do reverso.
Como a auga nas canles ergue o seu son adverso
e nos libres océanos esqueceu a cadencia,
a clausura das neves no seu silencio terso
abriu as veas líricas da miña subconsciencia.
A libertá fermento das xestas fazañosas,
non é cal a saudade do ben morto a ferida,
que fecunda no sangue as sementes da alma,
e fai do sentimento as curas milagrosas,
solda con cicatrices de recordos a vida
e o corazón profesa ao rito que a ensalma. 

Que Valentín Paz-Andrade escribira poesía durante os anos da Guerra Civil 
era xa coñecido antes de 2012. Sabíase que, do producido durante o transcurso 
do desterro forzado, Valentín Paz-Andrade dera á luz un pequeno número de 
poemas: doce, exactamente, que intercalara, con indicación da data e do lugar de 
composición, entre os outros poemas de factura posterior incluídos en Sementeira 
do vento e Cen chaves de sombra4. Tras a exhumación dos seus inéditos, agora sabe-
mos tamén que a estes doce convén engadirlle unha decena máis, inseridos nes-
tes dous poemarios sen datación ou con anotación expresa dunha data posterior, 
que teñen o seu antecedente inspirador ou son versión máis ou menos modificada 
doutras composicións daquela época. Constituían estes poemas, certamente, un 
intento de rescatar do naufraxio unha parte, por pequena que fose, dunha obra 
amada e ollada con satisfacción polo seu autor. Esa é a conclusión á que debemos 
chegar de atérmonos ao feito obxectivo de que os documentos que chegaron ata 
nós nos que se conservan transcritos os tres poemarios deste período son auténti-
cos libros, limpamente mecanografados e formalmente elaborados con rigor, que 
o autor debeu preparar pensando na súa publicación nun momento dado. 

4  O 15 de decembro de 1999 abordei esta cuestión nunha mesa redonda nas Xornadas de Estudo e De-
bate  “Guerra Civil (1936-1939) e Literatura Galega” que, baixo a dirección do profesor Xesús Alonso 
Montero, organizou o Consello da Cultura Galega. Co título de  “Valentín Paz-Andrade: poemas escritos 
na guerra”, este relatorio sairía publicado en Xesús Alonso Montero / Miro Villar (eds.), Guerra Civil e 
literatura galega (1936-1939). Vigo: Ediciós Xerais de Galicia, 2006, pp. 63-69. Un estudo rigoroso do 
conxunto destes doce poemas realizouno posteriormente Xoán Carlos Domínguez Alberte en  “A mon-
taña na poesía de Valentín Paz-Andrade”, A Trabe de Ouro 78, 2009, 249-263. 
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Dende aquel xaneiro de 1937 e ata practicamente o ano da súa morte, Va-
lentín Paz-Andrade non deixaría de escribir poesía. Para un home coma el que 
crecera, se formara e exercera de cidadán en tempos ben máis luminosos é segu-
ro que o exercicio poético puido chegar a converterse nun espazo de evasión e 
nunha postura de non claudicación ante o ensimesmamento autista, a violencia 
tantas veces excéntrica e a vulgaridade badoca dunha ditadura eterna. O resulta-
do desa actividade é toda a obra que publicou en vida e tamén a numerosa poesía 
restante que se acaba de rescatar este ano para o gozo de todos nosoutros. 

ANACRONÍAS E UCRONÍAS DUN POETA RESCATADO

Ata o momento presente, a historiografía literaria afiliou, unanimemente e sen 
maiores disensións, a Valentín Paz-Andrade no grupo de escritores que, nados 
arredor de 1900, Ricardo Carballo Calero, aplicando un criterio estritamente 
natalicio, chamou Novecentistas, e que outros historiadores da literatura, máis 
inclinados cara a argumentos de natureza constitutiva ou editorial, denominaron 
Xeración do 25 (Xosé Luís Méndez Ferrín) ou Xeración do 22 (Arcadio López-Ca-
sanova). Aquí é onde batemos xa co primeiro atranco á hora de abordarmos a 
figura de Valentín Paz-Andrade. Polo ano de nacemento, o poeta de Lérez ads-
críbese de cheo nos Novecentistas, pero, como xa se dixo máis arriba, careceu de 
obra publicada (máis exactamente, non desenvolveu a máis mínima actividade 
poética) con anterioridade ao estalido da Guerra Civil. Por tal motivo, resulta o 
seu, en certa medida, un caso excepcional nos poetas desta xeración, pois, aínda 
que entre os escritores novecentistas houbo exemplos, coma os de Ánxel Johán 
ou Xosé Otero Espasandín, que non chegaron a editar ningún libro de poemas 
antes de 1936, a case totalidade destes si haberían de dar a coñecer retallos da súa 
obra en revistas e diarios no transcurso das décadas de 1920 e 1930. 

A particularidade de que Valentín Paz-Andrade non escribise poesía duran-
te esa etapa non debe inducirnos a pensar, porén, que el fose alleo ao discurso 
dunha xeración que se habería de definir por profesar unha actitude máis ou 
menos rupturista fronte aos modos de poetizar precedentes e mais por enxertar 
na poesía nacional as linguaxes das vangardas que imperaban en Europa naquela 
altura. Valentín Paz-Andrade participaría, aínda que de forma indirecta, neste 
proceso e sería coñecedor de primeira man de todo o que estaba a acontecer. 
De feito, durante a súa aventura épica como director de Galicia. Diario de Vigo 
(1922–1926), asistirá, en lugar privilexiado, ao acto no que entraba en escena 
no noso país unha nova forma de concibir a arte poética. Era práctica común 
aínda daquela que as principais cabeceiras lle deran cabida á creación literaria 
entre as súas páxinas, e Galicia destacaríase neste aspecto de xeito notable, es-
pecialmente a partir do momento en que, en outubro de 1923, aparece, neste 
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xornal, “Domingos literarios de Galicia”, unha sección na que publican prosas e 
versos, for cal for a súa adscrición estética ou raíz xeracional, algúns dos escritores 
vivos máis relevantes, incluídos os poetas vangardistas. Sirva de exemplo para 
fundamentar o dito que en Galicia escriben Ramón Cabanillas e Antonio Norie-
ga Varela, pero tamén Luís Amado Carballo e Manuel Antonio, ao tempo que 
Álvaro Cebreiro, coasinante canda este último do manifesto ¡Máis alá! (1922), 
colabora con Castelao nos labores gráficos do xornal. Así pois, é de supoñer que 
Valentín Paz-Andrade, sen exercer aínda de poeta, estaba plenamente instalado 
na realidade literaria do seu tempo e, en consecuencia, era coñecedor polo miúdo 
das tensións e das mudanzas que se estaban a producir na estética e mesmo na 
concepción da arte poética, en oposición a un discurso tradicional decimonónico 
que continuaba operante nalgúns dos autores de máis sona. 

A primeira poesía de Valentín Paz-Andrade é filla desta tensión entre poesía 
“nova” e “vella” que el tan ben coñece. O lector ou lectora que se debruce nos 
versos que o poeta de Lérez escribe durante a Guerra Civil non percibirá que es-
tes sexan o resultado dunha actitude decididamente rupturista ou de vangarda ao 
xeito de Manuel Antonio, pois o caso do autor de De catro a catro foi, sen dúbida, 
única e careceu de parangón na literatura galega do seu tempo. Resulta evidente 
que Valentín Paz-Andrade se vale, nestes seus primeiros intentos de poetización, 
dos vimbios que lle ofrecen as linguaxes das vangardas ou, máis exactamente, das 
propostas destas linguaxes que os poetas galegos da súa xeración abrazaran con 
maior entusiasmo, pero faríao, como tamén a maior parte destes, sen renunciar 
ao legado tradicional, for de raíz culta ou popular, sobre o que experimenta e 
innova. 

Como consecuencia disto, non resulta nada doado atribuírlle unha influencia 
única, aínda que, tanto por afinidades temáticas e formais como polas caracte-
rísticas das metáforas e imaxes que crea, faise patente a existencia, no Valentín 
Paz-Andrade que está a poetizar na Serra da Queixa, dunha especial querenza 
polo Imaxinismo. Tal foi a fascinación que produciu a obra de Amado Carballo 
nos seus coetáneos que se pode afirmar que non existiu poeta desa xeración que, 
dun xeito ou doutro, non mostre pegadas epigonais do autor de Proel. Valentín 
Paz-Andrade non sería, de certo, unha excepción: imaxinista é o núcleo da súa 
poesía deste período e entre os versos de Amado Carballo e os del existe un claro 
encabalgamento. No entanto, este imaxinismo, así como o animismo hilozoísta 
que resultan perceptibles na súa obra destes anos, mostran unhas peculiaridades 
que o afastan unha miga de Luís Amado Carballo e que o aproximan máis ne-
tamente ao seu tío Juan Bautista Andrade (Lérez, 1879 –ibídem, 1930), persoa 
moi importante na formación de Valentín Paz-Andrade dende a infancia e poeta 
cuxa obra, enteiramente en castelán, exercera, na década dos anos 1920, unha 
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grande influencia nos escritores imaxinistas galegos, inclusive, moi probablemen-
te, en Luís Amado Carballo. De feito, a sensualidade que emana das imaxes im-
presionistas deste último rara vez se percibe nos versos de Paz-Andrade, quen, 
pola contra, ofrece unha emoción máis franciscana e dolorosa. Neste sentido, 
non se debe pasar por alto que os estímulos que están a actuar no poeta Valentín 
Paz-Andrade dimanan dunha experiencia vital traumática que o arrastra cara a 
unha percepción pouco gozosa da natureza, de tal xeito que os animais, as plan-
tas, as condicións climáticas e os modos de vida das persoas (que aquí tamén fan 
parte da natureza) se converten no referente alegórico a través do que el expresa 
o seu padecemento psíquico e físico. 

En calquera caso, o que en realidade interesa aquí subliñar é a anacronía deste 
exercicio poético, cuxo problema fundamental radicou en que, cando Valentín 
Paz-Andrade o realizou (entre 1937 e 1939) e, en especial, cando o publicou (moi 
parcialmente, en 1963 e 1979), era, nun e noutro caso, “fóra da hora”; isto é, 
en disonancia coas correntes e cos gustos imperantes no momento. As estéticas 
vangardistas de comezos de século xa naufragaran, en non pequena medida, na 
década de 1930, e en 1963 e 1979 constituían, sinxelamente, unha referencia 
historiográfica sen efectos nin afectos. Valentín Paz-Andrade sábeo, e de aí que, 
á hora de elixir poemas daquel período para incluílos en Sementeira do vento e en 
Cen chaves de sombra, se decante maioritariamente por composicións cuxa marca 
vangardista está atenuada ou que, sinxelamente, non existe. 

Na década de 1950, Valentín Paz-Andrade inicia unha nova viaxe poética, 
un camiño que vai percorrer practicamente en solitario e, en certo sentido, en 
dirección contraria aos poetas novos e vellos que, por aqueles anos, renacen á 
expresión poética, despois do longo silencio forzado, cunha lírica orientada cara 
ás angustias existenciais, os sentimentos relixiosos, as preocupacións íntimas ou 
as mensaxes con algún aceno social incipiente. A poética que lle vai servir de 
inspiración a Valentín Paz-Andrade nesta etapa procederá do modelo de Pablo 
Neruda en Canto general (1950). Valentín Paz-Andrade emparentará co poeta 
chileno temática e estilisticamente para compoñer Pranto matricial, pero beberá 
desta fonte aínda con maior degoxo cando, tamén en 1955, escribe Canto do pobo 
disperso. Neste poema épico en sete cantos, coma nos poemarios posteriores desta 
mesma estirpe Canto reuncial de Galiza (1980) e Áurea ora de Galiza (1984), Va-
lentín Paz-Andrade pon a mirada na historia de Galicia, acto de esculca que rea-
liza, como Neruda en Canto general en relación con América, non dende o punto 
de vista dun historiador, senón do vate cantor e recreador de mitos que impele a 
mudar a historia, a actuar sobre ela. Detrás deste proxecto poético de Valentín 
Paz-Andrade está o propósito ideolóxico e pedagóxico de afirmar a existencia 
dun pobo, ao que se dirixe para incitalo a conquistar a historia que lle fanaron no 
pasado e que agora lle negan. 
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Por desgraza, todo este exercicio poético, ao igual ca o anterior, estaría desti-
nado ao silencio ou á recitación privada ante os amigos ou, no mellor dos casos, 
a unha publicación fragmentaria e descontextualizada. E neste último caso, ade-
mais, estes poemas, cando chegaron a ver a luz, bateron co problema de que a 
súa recepción se habería de producir de forma anómala. Había, á fin e ao cabo, 
unha desconexión entre a proposta poética de Valentín Paz-Andrade e os gustos, 
os intereses e os saberes dun público lector que non se sentía nin cómplice nin re-
ceptivo con ela porque estaba obrigado a internarse nun discurso e nuns códigos 
que non eran certamente os seus. 

*   *   *

O drama da Guerra Civil de 1936 supuxo para Valentín Paz-Andrade o descu-
brimento dunha inclinación á expresión poética que non presentira nunca antes 
e que, dende entón e ata practicamente o momento da súa morte, habería de 
constituír nel unha necesidade á que lle acabaría dando resposta cunha obra de 
innegable mérito. Pero as mesmas circunstancias que lle supuxeran unha revela-
ción vital, ao xeito dun Paulo de Tarso que cae do cabalo, tornaríanse finalmente 
na pexa que lle impediría desenvolver con normalidade e consumar con éxito tal 
proxecto poético. Como todos os escritores coetáneos seus, Valentín Paz-Andra-
de sería vítima da destrución dun sistema literario que, aínda estando en proceso 
de construción antes de 1936, posuía condicións abondo favorables para que el 
(ou calquera outro escritor) puidese levar a cabo e prolongar no tempo a empresa 
que se propuxese. Porén, como é sabido, todos os ventos se confabularon para 
conducir a nave da historia cara a outro porto. 

Malia as adversidades, Valentín Paz-Andrade lograría salvar algunhas cousas 
do naufraxio, pero levaría sempre consigo a sensación de amargura que produce 
a vivencia das oportunidades perdidas. Unha amargura que lle expresaba, deste 
xeito, ao seu amigo, exiliado na Arxentina, Xosé Núñez Búa nunha reveladora e 
conmovedora carta datada o 5 de xaneiro de 1965, dous días antes de se cumprir 
o décimo quinto cabodano de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, símbolo pe-
renne daquel desastre:

O parágrafo primeiro da túa carta rabúñalle a un a conciencia. Queres dicir 
que eu son un valor literario desenvolvido a medias. A outra metade represen-
ta o hemisferio da frustración, segundo ti esmigallado pola prosa xudicial e a 
prosa dos negocios. No caso de que tiveras razón, o segredo estaba en descu-
brila a tempo, e que as circunstancias foran naquel intre propicias á expansión 
do pensamento xerador. Nin un descobre moitas veces, na súa sazón, aquilo 
que pode chegar a facer, á medida da súa capacidade de creación, nin aínda 
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5  Portela Yáñez, Charo e Isaac Díaz Pardo (eds.) (1997): Valentín Paz-Andrade. Epistolario. Sada: Ediciós do 
Castro, 178-179.

feito con oportunidade tal descubrimento, se pode moitas veces converter as 
potencias en realidades. Como as circunstancias non as invente un, e ten que 
loitar aínda contra elas, o problema non é tan sinxelo como puidera parecer. 
O ano trinta e seis non foi un ano calquera pra nós. Despois de resistir o seu 
brutal impacto, e a cerrazón que espallou sobre dos nosos horizontes, un ten 
que darse por contento, se pode salvar algo daquilo que xustifica a súa presen-
za no mundo5.
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Resumo: En primeiro lugar, analízase a presenza de Pontevedra e dos ponteve-
dreses na obra de Valentín Paz-Andrade; en segundo lugar, valórase a pertenza 
de Paz-Andrade a unha escola poética pontevedresa (cuxo punto de partida se 
sitúa en Xoán Manuel Pintos) e, por último, alúdese aos estudos de Valentín 
Paz-Andrade sobre a literatura galega.

Abstract: In the first place, we analize the presence of Pontevedra and its 
people in Mr. Valentin Paz-Andrade’s literary work. Secondly, we value Mr 
Valentin Paz-Andrade’s belonging to Pontevedra’s Poetic school. (This Poetic 
school starts with Mr Xoán Pintos). Finally, we refer to Mr Valentín Paz-An-
drade studies about Galician literature.
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ra galega, Juan Bautista Andrade, Xoán Manuel Pintos.
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INTRODUCIÓN

Quero comezar agradecendo á organización do Congreso a oportunidade de 
aprender sobre Valentín Paz-Andrade e falar de Pontevedra e dos seus escritores 
na propia cidade. 

A miña primeira lectura profunda dos textos de Paz-Andrade comezou con 
motivo da elaboración da antoloxía Pontevedra Literaria coeditada polo Concello 
de Pontevedra en 2007. Nela, o autor que nos convoca está dobremente repre-
sentado (“poesía” e “outros textos”). 

Nesta ocasión, e cun título –quizais– provocador, o obxectivo é dobre:
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– Avaliar a presenza de Pontevedra e dos pontevedreses na obra de Valentín 
Paz-Andrade.

– Valorar a súa pertenza a unha escola poética pontevedresa, coñecida a partir 
de Juan Bautista Andrade ou Luís Amado Carballo, pero cuxo punto de 
partida situamos en Xoán Manuel Pintos1.

Todos eses poetas (Juan Bautista Andrade, Luís Amado Carballo, Xoán Ma-
nuel Pintos...) serían, retomando as palabras de don Valentín (1975b: 100) a 
propósito doutros autores, “nomes miliarios, asincrónicos, mais irmandados”.

PRESENZA DE PONTEVEDRA NA OBRA DE 
VALENTÍN PAZ-ANDRADE

O HOME NO SEU ESPAZO

Con ese título, consignado por Valentín Paz-Andrade na primeira parte de La 
anunciación de Valle-Inclán (1967), pretendemos repasar os espazos que el retrata. 
Como veremos a través da súa obra ensaística, os espazos de don Valentín son 
esencialmente tres: Pontevedra –“berce cultural”–; Valdeorras –“as terras altas 
da serra”–; e Vigo –“o mar e a prioridade atlántica”. 

Estes tres espazos aparecen en Paz-Andrade, ás veces, opostos. Unha mostra 
pode lerse nos artigos publicados en Galicia Emigrante (1957 e que recolle un 
texto editado dous anos antes na revista Valdeorras) e en Mundo Gallego (1951a) 
nos que se opón o cultivo do gran e do millo como metonimia ou sinécdoque de 
dúas zonas económicas: as terras altas (de gran, centeo) vs as terras baixas (vales 
húmidos ata o mar de millo). Fronte a estas, Vigo móstrase, xa dende o diario 
Galicia (1922a) por el fundado, como o porto máis espléndido da costa occidental 
europea. 

En canto aos espazos citados na poesía de Valentín Paz-Andrade son moitos 
máis. Deixando á marxe os cronotopos relativos á súa estadía na serra, abor-
dados por Domínguez Alberte (2009), podemos afirmar que na poesía édita de 
Paz-Andrade abundan os topónimos galegos e do continente americano (illas, 
ríos, montes, praias, puntos costeiros, comarcas, cidades, países...) por enriba dal-
gún nome español e portugués. Con todo, só unha vez os seus versos recollen a 
voz “Pontevedra” e outra o “río Lérez”.

Se a presenza da cidade do Lérez é escasa –pero relevante– na poesía publi-
cada de Valentín Paz-Andrade, non ocorre o mesmo no ensaio. Escribía Eduar-
do Blanco Amor no prólogo a La anunciación (1967: 11) que Paz-Andrade é 

1  Incluso se podería situar antes (tal e como considerou o profesor Anxo Angueira no Congreso Xoán 
Manuel Pintos celebrado en 2011) no Padre Sarmiento.



227© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 225-243

Valentín Paz-Andrade e a escola poética pontevedresa

pontevedrés “una de las maneras máis finas de ser gallego”. Nesa obra, e tal e 
como indica o prologuista (1967: 13), 

Paz-Andrade recoge y anima el ambiente de una tradición inmediata, de una 
experiencia todavía tan presente y contractual que el autor puede reconstruir-
la, desde los datos de su atenta niñez pontevedresa, no sólo con sus nombres y 
apellidos sino con sus voces ya cascadas y con sus ademanes envejecidos

Na mesma liña se describe a cidade na revista Nodales. No número correspon-
dente ao ano 1971, Paz-Andrade salienta a perda do mar e destaca os elementos 
presentes actualmente: o río e a fonte da Ferrería. 

A vila xa non ten o mar aos pés, arrolo das Corbaceiras, con piñeiral e toxo 
cubrindo a Punta de Lourido. As rúas da Moureira perderon o vello arume 
mariñeiro. Xa non cheiran a redes encascadas nin a salguía de sardiñal. Aquela 
vida, ao longo de séculos, foi morrendo como condición e medrando como 
tradición.
Escomasí, a Vila síntese leda do que ainda ten: o río e a fonte. O río á cintura 
e a fonte no colo. Con mar ou sin mariña, Pontevedra, roseira antiga, sempre 
vivirá desfollando as suas petalas na iauga, si ben agora sexa doce.

Catro anos despois, nun texto editado na revista Grial (1975a), insiste no 
mesmo aspecto da viuvez de Pontevedra respecto do mar e descríbese tamén o 
que debe ser Pontevedra antes da chegada de Castelao. 

OS PONTEVEDRESES QUE PONTEVEDRA ESQUECE

Este é o título escollido por Valentín Paz-Andrade para unha segunda colabora-
ción enviada á revista Nodales (1999) na que pretende “a lembranza púbrica (...) 
de cara as xeracións vindeiras” e así “render tributo a certos nomes escolleitos” e 
“poñel-os en perenne comunicación co-a rúa”. Ademais de Xoán Manuel Pintos, 
a quen cita xa no comezo do texto, Paz-Andrade recupera figuras total ou parcial-
mente pontevedresas do século XIX (Cuveiro Piñol, González Zúñiga, Enrique 
Labarta) e do século XX (Said Armesto, Valle-Inclán, Ramón Cabanillas, Caste-
lao e Luís Amado Carballo).

Corenta anos antes, no ensaio Galicia como tarea (1959), enumerábanse pen-
sadores nacidos en Pontevedra e nos que Paz-Andrade apreciaba influencias do 
racionalismo francés (Indalecio Armesto, Nicanor Rey, Esperón e Víctor Said 
Armesto). E na mencionada La anunciación de Valle-Inclán (1967: 54-55) Valen-
tín Paz-Andrade presentaba detalladamente o cenáculo pontevedrés que axudou 
a que o autor de Femeninas nacese como profesional das letras. 
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Si hemos de apurar la precisión, debemos señalar a la Casa de Matalobos, 
como localización de tan venturoso evento. (...) Al calor de aquel hogar de 
las artes se creó una tertulia, numerosa y renovable. (...) Nombres como los de 
Víctor Said Armesto, Enrique Labarta Posse, Filomena Dato Muruais, Javier 
Valcarce Ocampo, Torcuato y Renato Ulloa, Gerardo Álvarez Limeses.

Outro aspecto no que Valentín Paz-Andrade centraba a súa ollada foi a im-
prenta local, pois sen ela non poderían ver a luz as publicacións dos autores ci-
tados no parágrafo anterior, e que na época coñecía “una fase de relativo flore-
cimiento” (1967: 57). Por esta razón Paz-Andrade ten a oportunidade de citar a 
Xoán Manuel Pintos, Indalecio Armesto, Said Armesto... 

Aínda debería referirme a outros traballos –“Galiza, Pintos e Castelao” (Ga-
licia, 1975b), “Castelao, con Pontevedra ao fondo” (Grial, 1975a), “Líneas de 
afinidad entre Valle Inclán y Castelao” (Simposio internacional sobre Valle-Inclán, 
1989) e “Juan Bautista Andrade no quincuagésimo ano” (Faro de Vigo, 1980)– 
que acrecentan a listaxe de pontevedreses dignos de recordo, caso de Chariño, 
Sarmiento, Canitrot, Casto Sampedro, Perfecto Feijoo, Rodríguez Seoane e Juan 
Bautista Andrade.

Resulta “rechamante” a recuperación de determinadas figuras disidentes 
como a de Indalecio Armesto e Víctor Said Armesto. O primeiro, en palabras 
–traducidas por nós– do historiador Xosé Fortes (1995: 269), “era un insubor-
nable heterodoxo de perfil tan acusado que, a pesar do cerco de silencio co que 
o moderantismo intentou sepultar a súa memoria, ocupa un lugar preeminente 
na galería de pontevedreses ilustres”. O segundo foi profesor, conferenciante, en-
saísta, autor dramático, xornalista, asistente ao faladoiro dos Muruais, activista 
cultural e sobriño do anterior a quen Indalecio Armesto lle dedicou a súa obra 
máis importante. 

No Roteiro Xoán Manuel Pintos (2011), redactado por quen escribe e Xosé 
Abilleira, deixamos constancia deses nomes ao sintetizar o bulir xornalístico e 
intelectual na Pontevedra do século XIX. É por esta razón pola que me permito 
encontrar un paralelismo entre a figura de Valentín Paz-Andrade e Xoán Manuel 
Pintos. Aínda que outros estudosos compararon a figura de Paz-Andrade coa 
de Castelao e coa de Ramón Otero Pedrayo, consideramos que os dous xuristas 
nacidos no Burgo tiveron unha presenza pública semellante, aínda que en séculos 
contiguos: ben recuperando escritores, ben reclamando a dignidade do noso pobo 
e do noso idioma.

Se a biografía de Xoán Manuel Pintos (1811-1876) abranguía “boa parte 
dunha convulsa e complexa centuria” (Acuña/Abilleira, 2011: 7), o mesmo oco-
rre coa biografía de Valentín Paz-Andrade (1898-1987). Un e outro documen-
taron problemas básicos que teñen que ver coa consciencia e reivindicación da 
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nosa lingua, cultura e país. A mellor proba da sensibilidade social de Paz-An-
drade foi a descrición e estudo da situación económica de Galicia (con especial 
atención á emigración, ao campo galego, ao mar e á industrialización), así como 
a súa dedicación ao xornalismo (“ferramenta, ben ao servizo dunha causa (...) 
ou dunha estratexia profesional, económica e empresarial” no pensar de Víctor 
Freixanes [2012: 44]). 

A ESCOLA POÉTICA PONTEVEDRESA

Enténdese nesta exposición por “escola poética pontevedresa” aquela formada 
por escritores nacidos na cidade do Lérez. O termo ten sido polémico nas histo-
rias da literatura galega, pois á diversidade de denominacións2 hai que engadir 
a diversidade de opinións sobre os fundadores, as influencias e os precedentes3. 

Non está no ánimo de quen isto redacta volver sobre aspectos controverti-
dos. Considero prioritario, como fixo Valentín Paz-Andrade, recuperar os nomes 
dos integrantes nesa escola, coetáneos do noso protagonista. Neste sentido, a 
consulta do arquivo familiar do poeta Xoán Vidal Martínez permitiunos incluso 
recuperar algún texto deses nomes descoñecidos, caso de José Casaldelrey.

Inicialmente, a “escola poética pontevedresa” designou os asistentes a un fa-
ladoiro instituído por Juan Bautista Andrade nun piñeiral da súa propiedade á 
beira do Lérez. Ata ese lugar desprazaríanse Luís Amado Carballo, Xoán Vidal 
Martínez, Valentín Paz-Andrade4, José Casaldelrey, Nóvoa Gil, Viñas Calvo, Díaz 
Herrera, Xosé Sesto, etc.

Aos 50 anos da morte de Juan Bautista Andrade (1887-1930), o sobriño es-
cribiu no Faro de Vigo (1980: 24) sobre o faladoiro e explicou o seu papel no 
arrombamento de Diana de gaita (1930) a petición do tío.

CONEXIÓNS E UNIDADES XERACIONAIS: JUAN BAUTISTA ANDRADE E VALENTÍN 
PAZ-ANDRADE

Con motivo da dedicatoria do Día das Letras Galegas reproduciuse insistente-
mente a cita de Valentín Paz-Andrade na que recoñece a súa formación ao carón 

2  Véxase Ricardo Carballo Calero (1989).
3  Faustino Rey Romero (1953) e Ramón González Alegre (1954) valoraron a influencia de Juan Bautista 

Andrade sobre Luís Amado Carballo. Ricardo Carballo Calero (1975) e Manuel María Fernández 
Teixeiro (1996), entre outros, preferiron a denominación de escola de Amado Carballo por ser este 
o mestre. Xosé Ramón Pena (1996) considerou a Xoán Vidal Martínez como precursor. Luís Alonso 
Girgado (1998), por último, citou a Juan Bautista Andrade como precedente en castelán e Xoán Vidal 
Martínez en galego.

4  É de supoñer que Valentín Paz-Andrade acompañaría o seu tío nesa e noutras ocasións como a sinalada 
por Xosé Filgueira Valverde (1991), por exemplo á casa do médico Enrique Ballina.
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do tío, o poeta Juan Bautista Andrade. A morte de Juan Bautista Andrade su-
puxo para Valentín Paz-Andrade (1980: 24) a perda do “primeiro mestre” “tanto 
nas loitas da vida como na apertura dos horizontes do espírito. No sentimento da 
Terra e na forxa da cultura”. Explicaba tamén Paz-Andrade nese mesmo traballo 
que só puido chorar a morte do tío ao apertar a Castelao, o segundo mestre. 

Isto lévame a unha pregunta: por que Castelao tivo un biógrafo excepcional 
en Valentín Paz-Andrade e Juan Bautista Andrade non? Resulta curioso que, 
fronte á cantidade de autores pontevedreses recuperados por don Valentín nos 
estudos enumerados no apartado anterior, Juan Bautista Andrade ocupou un 
único ensaio curto e con motivo do XXV aniversario da súa morte. Concordo 
con Faustino Rey Romero (1953: 211) en que a hora do poeta Juan Bautista 
Andrade aínda non soou.

O epistolario édito de Valentín Paz-Andrade (Portela/Díaz Pardo, 1997: 241) 
ofrece unha única carta de Juan Bautista Andrade, datada o 14/12/1921 e di-
rixida ao sobriño aínda mobilizado en Marrocos. Dado o seu carácter senlleiro 
procede ler a misiva atentamente e analizar, ademais da especial relación familiar, 
a conciencia da influencia literaria. Juan Bautista Andrade, rodeado por dous 
amigos e asistentes ao faladoiro (son mencionados Barros e Casaldelrey), escribe:

A veces encuentro que salta una remembranza de mi manera de hacer, en 
medio de tu prosa. Y esas muestras de mi influencia literaria en tus escritos, me 
envanece un poco. ¡Satisfacciones de padre espiritual!

Non obstante, a influencia iría nos dous sentidos e así o advirte Xosé Filgueira 
Valverde (1991: 31 ss) na homenaxe a don Valentín:

Penso que Valentín, que penetrara con el nos versos, non deixaría de exerce-lo 
recíproco infruxo nas roitas do mestre, cando daba no diario Galicia os “Enfo-
ques” con resonancias das “greguerías” e do Juan Ramón...

Alude Filgueira Valverde á sección “Enfoques” que recollía as colaboracións 
de Juan Bautista Andrade no xornal Galicia de Vigo. A comparación, por exem-
plo, entre un “Enfoque” dedicado a Vigo por Juan Bautista Andrade e un artigo 
escrito por Valentín Paz-Andrade permitiranos entender mellor a afirmación de 
Filgueira. Repárese na exaltación que Juan Bautista Andrade (traballador do 
concello de Pontevedra) redacta sobre Vigo e que só pode entenderse no con-
texto das conversas amicais e familiares co sobriño (xa daquela preocupado polo 
porvir da economía pesqueira de Vigo a pesar da presenza continua na cidade 
do Lérez).
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“Enfoques” por Juan Bautista Andrade (Galicia, nº 2, 26/7/1922)
Vigo nos da la impresión de un gran pueblo hecho apresuradamente, al modo 
de como se construyen los pabellones para una exposición y verdaderamente 
esto es: una ciudad-exposición, donde todos los días se trabaja con ansia febril 
para inaugurarla cuanto antes universalmente. (...)
Resueltamente Vigo acomete la empresa de su engrandecimiento5, levanta 
su prosperidad con un orgullo que le es legítimo, estribándose en el fiador 
opulentísimo de sus audacias económicas: el Atlántico; fiador que, si a veces 
puede sufrir amagos de quebrantamiento, es inmortal en los destinos prósperos 
de la Humanidad.

“El porvenir de Vigo en el porvenir de Galicia” por Valentín Paz-Andrade 
(Galicia, nº 5, 29/7/1922)
Vigo es el pueblo de Galicia que, a la hora presente, tiene planteados, con más 
acusada energía, problemas de engrandecimiento. Vigo proyecta todos los 
días espiritualmente sobre el futuro, el sueño grandioso de su prosperidad. (...)
Mientras Vigo no sea lo que merece: el puerto más expléndido de la costa 
occidental europea, Galicia vivirá incapacitada para la vida intercontinental.
Galicia y Vigo tienen destinos iguales, tienen un mismo porvenir: el mar.
Vigo es el Atlántico –el Atlántico camino de América y el Atlántico ruta cél-
tica– y Galicia es, antes que nada, el pueblo llamado a llenar ese mar con la 
gloria de una nueva cultura.

En canto á presenza de Juan Bautista Andrade na poesía de don Valentín, 
esta apréciase de maneira directa na dedicatoria do poemario inédito Sangue na 
neve. Etopea da serra (1937) e do édito Sementeira do vento (1968). As restantes 
pegadas son indirectas e a través dunha serie de motivos que máis adiante exem-
plificaremos.

En Valentín Paz-Andrade encóntranse textos nos que, apropiándonos nas pa-
labras de Xosé Ramón Pena (1982: 29) a propósito das similitudes entre Juan 
Bautista Andrade e Luís Amado Carballo e mudando eses nomes para os de Juan 
Bautista Andrade e Valentín Paz-Andrade, quizais non haxa unha relación de 
dependencia

antes ben, son sen dúvida, lugares comuns que aparecen espallados en nume-
rosos poetas desta época que toman o rural e a fictio personae, a presenza do 
inanimado con voz própria como clave do seu devir poético. 

5  Neste e no seguinte texto, marco en negra as palabras clave.
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No fondo de todo estaría unha constante da nosa literatura (o canto da terra) 
na que teñen insistido moitos escritores de comezos do século XX abondo lidos. 
Aí está o Índice de utopías gallegas de Evaristo Correa Calderón e que insistía 
nunha serie de “notas para una psicología de la raza” ou as peculiaridades da 
poesía galega sinaladas por Ramón González-Alegre (1954), libros de cabeceira, 
por exemplo, dalgúns poetas de Benito Soto. 

Neste sentido, tal e como indicou Xosé Ramón Pena, o hilozoísmo –a estética 
de vangarda creada pola escola poética pontevedresa– sería un lugar de encontro 
entre a literatura paisaxística tradicional galega (Noriega Varela e Cabanillas) e 
as correntes de vangarda.

Volvendo ao noso Paz-Andrade, podemos afirmar que mantivo contacto, tan-
to coa literatura paisaxística máis tradicional (velaí o seu interese por Ramón 
Cabanillas a quen cita e estuda), como coa nova cultivada no faladoiro do seu tío 
Juan Bautista Andrade no piñeiral da Fillagosa.

Se un deses lugares comúns é a paisaxe (natural e humana), na obra poética 
de don Valentín como na do seu tío Juan Bautista Andrade perfílanse insistente-
mente outros como a emigración e a morte. 

– Emigración: en “Las aldeas” (Al amor del terruño) de Juan Bautista Andrade 
e en “Caladas nais” (Canto do pobo disperso), “As casas da serra” (A serra), 
“O lastre da soidade” (Canto reuncial de Galiza) de Valentín Paz-Andrade.

– Natureza (humana e animal): en “Los majadores” (Al amor del terruño) de 
Juan Bautista Andrade e en “A malla” (A serra) de Valentín Paz-Andrade; 
en “La parábola del gallo” (Diana de gaita) de Juan Bautista Andrade e en 
“Galo na neve” (Sangue na neve) de Valentín Paz-Andrade; en “Los pinos” 
(Al amor del terruño) de Juan Bautista Andrade e en “O símbolo do árbore”, 
“O pino de Beni-Hassan” (Alborada), “Os alciprestes do pazo” (Cen chaves 
de sombra) de Valentín Paz-Andrade. 

– Morte: en “Camposanto” (Homenaje a Juan Bautista Andrade) de Juan Bau-
tista Andrade e en “Veño da morte”, “Pequeno testamento” (Cen chaves de 
sombra) de Valentín Paz-Andrade.

Estes lugares resúmense nos dous cantos propios de Paz-Andrade e do seu tío: 
o canto paisaxista e o canto civil. A solidariedade e o compromiso da obra poética 
de don Valentín (xa sinalados por Domínguez Alberte [2012: 62]) son elementos 
que o mesmo Paz-Andrade valorará tamén na literatura galega do XIX e do XX 
(como trataremos no penúltimo apartado).

Adoita explicarse o tardío canto poético de Valentín Paz-Andrade como pro-
duto das “particulares experiencias de clausura, de convivencia coas xentes da 
serra no seu propio esgrevio contorno” (Domínguez Alberte, 2012: 61) no con-
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texto da guerra civil (Domínguez Alberte, 2005 e 2009). Con todo, é posible 
retrotraer ese canto ata os anos 20 coa escrita de dúas prosas poéticas para a 
revista Alborada (1922b). Xa daquela, nunha situación bélica, Paz-Andrade sen-
tíase coma unha árbore fóra de lugar:

O símbolo da árbore
O home trasprantado a chan estrano, espatreado, remeda o sino dos árbores 
deterrados en esóticos parques, anémicos e tristeiros pol-a saudade do bosque 
onde eran réis –é un prisioeiro ceibe, que non recobrará a propia soberanía, 
entramentras se non restitúa a Terra que o modelóu.

A continuación exemplifica co piñeiro:

O pino de Beni-Hassan
comprendín con visión d-irmán a traxedia do seu desterro. O pino celta, des-
medrado, raquíteco (...) añoraba ó húmido agarimo das néboas norteñas (...) 
Sintin unhas anseas, fondas e apremiadoras, de evitar que morrera sin coñece-
re a sua Terra. (...) Il, árbore d-outras terras, era aló (...) tan estrano como eu, 
home d’outros pobos, galego, antre mouros e berberiscos. Trasprantado o cume 
do Castrove, o arbore sentiríase repatreado.

Para o profesor Gregorio Ferreiro Fente (2006: 68) son “os poemas escritos 
nos anos da guerra” aqueles que “se manifestan como máis instalados no move-
mento” da xeración de 1925 pola súa compoñente de animismo panteísta sen que 
merezan o apelativo de hilozoísta6: 

tanto por careceren dunha disposición formal imaxinista, como por expresaren 
un pesimismo existencial pouco acorde co sensualismo fruitivo propio desta 
tendencia poética. Son poemas nos que hai, iso si, unha presenza constante 
da Natureza (...) pero que aquí constitúe un mundo alegórico a través do que 
se pretende expresar, unhas veces con fondo lirismo e outras con simples re-
creacións descritivas, o padecemento físico e espiritual dun poeta que se sente 
agredido, alienado, fóra do seu medio.

Xa indicamos como o padecemento de Valentín Paz-Andrade na guerra de 
Marrocos puido motivar as prosas poéticas sobre as árbores e, nos primeiros pasos 
do oficio literario, empregaría as ferramentas propias dos asistentes ao piñeiral da 

6  Compárese coa opinión de Domínguez Alberte (2005: 37 ss) que si ve trazos comúns co mentor do 
hilozoísmo na personificación e plasticidade das imaxes.



234 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 225-243

Ana Acuña

Fillagosa. Esa natureza, tan presente nos primeiros anos, irá desaparecendo ou 
mudando a súa presenza consonte as lecturas e a vida...

Por último, consideramos necesario referirnos a aquelas páxinas do Paz-An-
drade ensaísta que abordou as formas vivas da paisaxe (Grial, 1964 e Galiza lavra 
a sua imagen, 1985) e nas que atendeu aos paxaros, ás árbores e aos camiños. 
Valentín Paz-Andrade chega a opoñer o melro e a cegoña como símbolos da terra 
galega e da terra castelá e cita uns versos do poemario do seu tío sobre os paxaros 
e procedentes do poemario Diana de gaita:

El pájaro abrió con su pico
la puerta a la azul primavera.
Su canto fue el prólogo lírico
del libro de amor de la tierra.

MOTIVOS COMÚNS Á ESCOLA POÉTICA PONTEVEDRESA. ALGÚNS EXEMPLOS

Referímonos antes a unha cita de Xosé Ramón Pena (1982: 29) na que se dicía 
que, máis que relacións de dependencia, habería que falar de lugares comúns 
espallados en numerosos poetas da escola lírica pontevedresa. A continuación 
mostramos poemas de Juan Bautista Andrade, Luís Amado Carballo, Xosé María 
Álvarez Blázquez (dunha xeración poética posterior) e de Valentín Paz-Andrade 
cuxo motivo común é o faro.

Lo mejor del puerto (Diana de gaita, 1930)
Lo mejor del puerto, el faro
apóstol de los navíos 
que navegan descarriados.
Después del faro, el sereno 
narcisismo de la nave
en el espejo del puerto...

O Faro (Proel, 1927)7

Primeira man amiga
qu’o emigrante estreita,
foguete debecente 
nas festas da galerna.
(...)

7  Sobre este texto de Luís Amado Carballo, escribiu Juan Bautista Andrade: “Tal vez la mejor del libro 
(Poesía) Es algo serio”.  (Pena, 1982: 30).
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Pano da derradeira despedida 
lazariño dos barcos.
Arbol decote orfo 
de ponlas e paxaros.

Que como Cristo vas encol das ágoas 
estendendo os teus brazos,
mirando pol-a vida dos que dormen, 
na cruz da escuridá, dependurado. (...)

Meu faro (Arco da vella, 1932-34)
Hei de poñer axina 
na miña fronte ergueita
unha estrela: a ensiña 
i-o proel, para a miña
corredoira non feita.

Farol de Montedor (Sementeira do vento, 1968)
Calaran os miñotos campanarios 
na ribeira transida polas cruces
que coroan mariños camposantos,
e entre dúas fronteiras,
a fronteira do día e a do mar,
anunciada sería
con palabras de apóstolo da noite 
a túa paternidade de fulgor.

Xa estendías os teus brazos 
como así foran dúas aspas bíblicas,
remadoras nas tebras, que amodiño 
circunvogan o ar,
derramando nas sílabas de ouro 
latexos florecidos
no argonáutico sangue que manara 
dos compases de Sagres,
e tiña que tomar acentos épicos 
nas oitavas de Camoes.
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Subido ao promontorio 
onde trobara Dom Dinis en tempos
“frores do verde pino”,
ditas o teu sermón ás ondadas,
predicas transparencia ao neboeiro,
crismas a faz de can das tempestades
con hisopo de luz,
pra levar a túa mensaxe lonxe, lonxe...
onde poidan collelo 
os ollos catacegos das traiñeiras
á deriva na mesta escuridade.

Máquina e pedra inertes convertida 
en torres de saudades,
noite tras noite acesa pola chama 
das arelas do pobo.
Voces humanas semellan traducidas 
á linguaxe de luz,
aos cantos de rimada refulxencia 
da túa caracola alumeada,
que o seu aceno solidario mandan 
aos que no mar entebrecido loitan
sen amparo no brillo dunha estrela.

 
A ESCOLA PONTEVEDRESA NAS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS E 
NA MEMORIA XERACIONAL

O termo “escola poética pontevedresa”, baseada no feito de xurdir en Ponteve-
dra, tamén nos permite aludir a unha serie de conexións e unidades xeracionais 
(Casas, 2000). 

Entre os fundadores recoñecidos pola crítica (Juan Bautista Andrade, Luís 
Amado Carballo ou Xoán Vidal Martínez) e os actuais poetas pontevedreses ha-
bería unha serie de conexións a través de distintas unidades xeracionais que po-
demos enumerar a través de publicacións periódicas (Alborada; Cristal; Ciudad, 
Finisterre e Litoral) ou con outros termos (xeración do 25, xeración do 36, colec-
ción Benito Soto, colección Hipocampo Amigo...).

As revistas recordan dun xeito moi vivo, a colleita cultural de cada tempo. 
Son coma espellos, onde se reflicten feituras e actitudes, ábrennos horizontes non 
sospeitados, fornécennos datos que só nelas podemos atopar. Con estas palabras, 
baseadas nunhas declaracións de Xosé Filgueira Valverde, queremos enumerar 
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algunhas das publicacións periódicas nas que colaboraron ou se recuperaron os 
poetas da escola pontevedresa. Despois de Alborada (1922), revista fundada por 
Xoán Vidal Martínez, e na que participan, ademais, Luís Amado Carballo e Va-
lentín Paz-Andrade, debemos citar:

– Cristal (1932-33), fundada por Xoán Vidal Martínez e Xosé Mª Álvarez 
Blázquez, na que colaboran membros dunha nova xeración poética iniciada 
en Pontevedra e na que se recuperan figuras como Juan Bautista Andrade 
e Luís Amado Carballo. Ademais participan Víctor Said Armesto, Renato 
Ulloa, Gerardo Álvarez Limeses, Rafael Lois Teijeiro, Antonio Díaz Herre-
ra, Rafael Lois...

– Ciudad (1945, 1947) recolle un poema en galego e unha prosa de Juan Bau-
tista Andrade. O feito de encontrar un texto na nosa lingua apunta á nece-
sidade dun estudo serio da obra de Juan Bautista Andrade (aínda continúa 
desaparecido poemario galego Cantarela).

– Finisterre (1945) acolle un artigo e versos inéditos de Juan Bautista Andra-
de.

– Litoral (1953, 1955 e 1956) recompila artigos sobre Juan Bautista Andrade 
e textos do poeta, especialmente con motivo do XXV aniversario da súa 
morte en 1955.

Os tres xornais citados en último lugar son froito dunha suma de individua-
lidades que antes crearan a colección Benito Soto. Tal era a súa identificación 
coa existencia dunha escola poética pontevedresa que participan na homenaxe 
que esta cidade lle tributa a Juan Bautista Andrade no XXV aniversario da súa 
morte (e que consistiu nunha comida8 e na elaboración dun folleto) e preparan 
o especial en Litoral. 

Un dos seus membros, Sabino Torres, citaba entre as súas primeiras lecturas 
poéticas a Juan Bautista Andrade e Luís Amado Carballo. Isto explica que, cando 
moitas décadas despois crea a colección poética Hipocampo Amigo, proxecta 
reeditar Diana de gaita. Segundo nos indicou Sabino Torres, a reedición contaría 
cun prólogo de Valentín Paz-Andrade e sería ilustrada por Rafael Alonso. 

Trala morte de Juan Bautista Andrade e Luís Amado Carballo, os demais poe-
tas da Fillagosa serán os encargados de que a memoria dos seus compañeiros non 
se perda. Neste sentido debemos entender o interese de Xoán Vidal Martínez, 
Xosé Mª Álvarez Blázquez ou Valentín Paz-Andrade por transmitir a memoria 
dos mortos aos autores novos. 

8  Grazas ao arquivo familiar de Xoán Vidal Martínez posuímos documentación gráfica.
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O labor calado de Paz-Andrade pola recuperación de Amado Carballo e de 
Juan Bautista Andrade queda patente no traballo de Xosé Ramón Pena (1982: 
29). Este deixou constancia futura de que 

Mercé á amabilidade de D. Valentín Paz-Andrade, pudemos ollar un texto de 
Proel dedicado por A. Carballo a B. Andrade; nel aparecen numerosas anota-
cións do autor de Diana de gaita que tal vez resulte interesante mostrar.

Ademais, o profesor Pena (1982: 11) confesou que foi Valentín Paz-Andrade 
quen o puxo en contacto con Xoán Vidal Martínez para poder investigar sobre 
Luís Amado Carballo.

Xoán Vidal Martínez, pola súa parte, inmortalizou o nome dos seus compañei-
ros falecidos nos seus poemas. En Los senderos inútiles (1956) dedícalle un texto 
a Valentín Paz-Andrade, en Voz y memoria (1986) recorda moitos pontevedreses 
(Juan Bautista Andrade, Luís Amado Carballo, Valentín Paz-Andrade, Gerardo 
Álvarez Limeses, Urbano Rodríguez Moledo, Evaristo Mosquera, Modesto Bará, 
Pintos Fonseca...), sobre todo os marcados pola Guerra Civil. O poema escrito 
para Valentín Paz-Andrade, por exemplo, ten como motivo a guerra e os soldados 
(a guerra, segundo nos contou a descendencia de Xoán Vidal, foi un tema común 
con Paz-Andrade).

Será a filla de Xoán Vidal Martínez, Aurora Vidal Caramés, quen en Páxi-
nas da memoria (2009) recupere todos eses nomes (Juan Bautista Andrade, Luís 
Amado Carballo, Valentín Paz-Andrade...) en distintas dedicatorias e artigos. O 
dedicado a don Valentín leva un título moi significativo: “Baixo «Cen chaves de 
sombra»”.

VALENTÍN PAZ-ANDRADE CRÍTICO DA LITERATURA GALEGA

O canto civil, tan presente na obra poética de Valentín Paz-Andrade, será tamén 
valorado por el nos poetas galegos do século XIX e XX e así o manifesta nos seus 
ensaios. Os propios títulos escollidos por Paz-Andrade son abondo significativos: 
“O canto civil de Pintos a Cabanillas” (Galicia lavra a sua imagen, 1985), “Caba-
nillas e Curros” (La Voz de Galicia, 1976), “Vidas converxentes e mortes paralelas 
(Grial, 1979), “O home e o poeta en Curros” (Lar, 1951b), “Galiza, Pintos e 
Castelao (Galicia, 1975b), “Perpectiva e contrapunto da obra de Blanco Amor 
(A Nosa Terra, 1993)...

A admiración por estes escritores advírtese tamén na obra poética de Paz-An-
drade. Así, no final da prosa poética “O pino de Beni-Hassan” (Alborada, 1922b) 
cita a obra de Cabanillas Vento mareiro; Pondal, Aquilino e Cabanillas aparecen 
citados en Sementeira do vento; Xoán Manuel Pintos e Ramón Otero Pedrayo 
lémbranse en Cen chaves de sombra; Lorenzo Varela nos Poemas soltos e Castelao, 
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sobre todo, no Pranto matricial. Aínda teriamos que deixar constancia dos poetas 
medievais, da lírica popular, Rosalía, Manuel Antonio, Leiras, Noriega, Crecente 
Vega, Pimentel e Seoane.

No ensaio Galiza lavra a sua imagen (1985: 95) Valentín Paz-Andrade redacta 
unha historia literaria9 que lembra o inicio da nosa disertación: o comezo da esco-
la pontevedresa en Xoán Manuel Pintos. O renacemento novecentista das letras 
e o pensamento galegos teñen un rexo acento social xa indicado por Castelao. 
O libro auroral sería A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos. Este tería unha vida 
paralela á de Francisco Añón, o cantor do exilio, con modelos de rebeldía dife-
rentes (na vida e na obra). A continuación ergueríase Pondal que adquiriu unha 
conciencia fonda da terra. Dous anos despois Rosalía foi o milagre do corazón 
humano. Ela e Curros foron a cruz e a cara da mesma moeda, pois o ourensán 
queimaría a vida na loita. Por último abórdase a figura de Cabanillas cuxo nace-
mento cadrou co pasamento de Xoán Manuel Pintos.

CONCLUSIÓN

Ata aquí quixemos facer “aboiar un ramallo de nomes” que están mergullados 
no fondo do esquecemento. Eses nomes que “con ou sin púbricos homaxes terán 
sempre brilo propio” (Paz-Andrade, 1999: 50). É o caso de Juan Bautista Andra-
de que merece ser coñecido, como Xoán Manuel Pintos, polo seu gaiteiro e polo 
seu tamborileiro (Manuel e Fuco de Abelenda en Diana de gaita).

Esperamos que unha futura investigación da vida e obra do poeta da Fillagosa 
acabe sendo un estudo dunha estirpe de poetas ata Valentín Paz-Andrade (que 
tamén se atreveu a traducir ao galego textos do seu tío)10. Xa Filgueira Valverde 
sinalou que “Juan Bautista Andrade, como Álvarez Jiménez, alcanzou o raro don 
de verse continuado por unha estirpe de escritores que fan dobremente perdura-
ble o seu nome” (Arquivo Filgueira Valverde, Museo de Pontevedra)11.

9  Nese intento de historiar a literatura galega tamén se atoparán referencias á época medieval, aos Séculos 
Escuros e profundarase no XIX (autores, temas...), na literatura do exilio e da emigración.

10  En Galicia como tarea (1959: 154) lemos a seguinte tradución duns versos de Diana de gaita: 
A gaita vai ceibando 
cintas de voz ao vento.
A gaita vai deixando 
pol-o axul seu alento.
Fuco de gaiteico
Chuco d’Abelenda
de tamborileiro.

11  O Arquivo Filgueira Valverde (Museo de Pontevedra) conta con diversa documentación, édita e inédita, 
que redactou o profesor Filgueira Valverde sobre Juan Bautista Andrade. O noso agradecemento á 
arquiveira María Xesús Fortes Alén.
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La dévoration par les livres, je me l’ex-
plique, si j’ose dire, comme l’espèce se-
conde d’une métempsycose entre l’ab-
sence d’une âme et l’absence d’un sens. 
[…] Manque par lequel cède, sombre 
soudain, la totalité d’une langue.

[Pascal Quignard: Le lecteur (Récit)]

Resumo: Neste ensaio pretendemos examinar e ponderar o ensaio A galeci-
dade na obra de Guimarães Rosa (1978), no ámbito do profundo coñecemento 
que o seu autor, Valentín Paz-Andrade, tiña a respecto da literatura e cultura 
galega e brasileira, así como a partir da impronta do seu idearium lingüístico.
Nesta obra, resultado tanto da investigación apurada e do pensamento rigo-
roso, canto da especulación voluntarista, o intelectual galego, cal entomólogo 
e cum granu salis, examina e analisa ad hoc o conxunto da incomún obra e, en 
particular, a súa extraordinaria novela Grande sertão: veredas – O diabo na rua 
no meio do redemoinho… (1956) do referencial autor brasileiro João Guimarães 
Rosa.

Abstract: In this essay it is our intention to study and consider the work A ga-
lecidade na obra de Guimarães Rosa (Galician Features in the Works of Guimarães 
Rosa ) (1978) within the scope of the profound knowledge held by its author, 
Valentín Paz-Andrade, with respect to Galician and Brazilian literature and 
culture, while also highlighting the significance of his linguistic interpreta-
tions.
In this essay, the result of both urgent research and rigorous thought, the Ga-
lician intellectual, like an entomologist, with determined speculation and cum 
granu salis examines and analyses in an ad hoc way the entirety of the uncom-
mon oeuvre of the influential Brazilian author João Guimarães Rosa, paying 
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particular attention to the extraordinary and highly unusual novel The Devil 
to Pay in the Backlands.

Palabras chave: Paz-Andrade, Guimarães Rosa, escrita, cultura, Galiza, Brasil.

Key words: Paz-Andrade, Guimarães Rosa, writing, culture, Galiza, Brazil.

Aínda que, como se diría en portugués, esta não é muito a nossa praia, nas pá-
xinas seguintes, basicamente trataremos de nos aproximar das relacións entre as 
obras do intelectual (e escritor) Valentín Paz-Andrade e do escritor (e recreador 
de mundos) João Guimarães Rosa (1908-1967). 

Seguramente, para esta nosa breve disertación, carezamos da necesaria aucto-
ritas, por unha lateral dedicación académica e por unha non menos parcial (pre)-
-ocupación investigadora: porque a respecto de Valentín Paz-Andrade, temos un 
‘saber’ parcelar e de usuarios-lectores –iso si, teimoso e xa de vello– mais do que 
de enxeñeiros-especialistas, aínda que, con Maurice Blanchot, pour parler à la 
légère, diriamos tamén que, agás no referido ao noso acompañamento pertinaz e 
dilatado no tempo, os termos se inverten ou, mellor, se superpoñen ao nos refe-
rirmos a Guimarães Rosa.

De todos os xeitos, desexamos, tamén e como é de rigor, explicitar, antes de 
máis nada, a nosa satisfacción por un duplo motivo. En primeiro lugar, por termos 
compartido a sesión de que este escrito parte con dous especialistas na figura e na 
obra de Valentín Paz-Andrade –así como en tanta outra cousa da nosa cultura (e 
non só)–, como son Alfonso Álvarez Gándara e Xosé Luís Axeitos. En segundo 
lugar, por podermos falar da obra dun home, dun intelectual e dun galego a quen, 
sen dúbida, todos e todas deberiamos coñecer1 e a quen, con certeza, todas as ga-
legas e todos os galegos podemos e debemos estar recoñecidos, tanto polo seu moi 
teimoso e plural labor, como pola súa xenerosa e exemplar traxectoria que, sen 
calquera grandielocuencia pontificante, sempre obedeceron, mesmo en tempos 
conturbados, ao obxectivo basilar de ter a Galiza como tarefa.

Item máis. No noso caso, debemos agradecer tamén a Paz-Andrade unha súa 
feliz mediación: o feito de, recén publicado, lermos con inusitada curiosidade e 
aproveitamento o seu estudo rosiano fixo que, de novo, nos encamiñaramos con 
ollos diferentes para a obra do autor do insuperábel conto sobre a “Terceira mar-
gem do rio”, unha, talvez a mellor, das excelentísimas Primeiras estórias (1962).

1  Neste sentido, é de resaltar –aínda máis, se couber, a posteriori– a pertinencia e a oportunidade do 
Congreso Valentín Paz-Andrade, en que participamos con este relatorio. Congreso organizado pola Real 
Academia Galega e que se desenvolveu, en Pontevedra, entre os días 13 e 15 de decembro de 2012.
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Aínda habería un terceiro motivo de satisfacción: podermos falar, por pouco 
e indirectamente que for –e como xa terán notado–, dun dos nosos deuses lite-
rarios, mesmo sendo, como somos, politeístas en literatura (e non só), e consi-
derando, en sentido lato, co dito polo mineiro –como João Guimarães Rosa– e 
escritor Carlos Drummond de Andrade2: «Nunca vi metro para medir poeta, e 
espanto-me quando alguém procede a essa medição. Comparando qualidades 
e temperamentos tão diversos. Minha capacidade de admirar exclui o confron-
to»(1985: 114).

Manuel Vázquez Montalbán, nunha das súas reflexións sobre literatura de El 
escriba sentado, lembraba que, cando caeu o muro de Berlín ou, por sermos máis 
exactos, o que representaba, Octavio Paz dixera que algunhas respostas mostra-
ron a súa ineficacia, mais que ficaban as preguntas (2009: 181).

Pois ben, mutatis mutandis e toutes les proportions gardées, aplicando o principio 
de realidade –espero que máis do que tomando o desexo por realidade–, despois 
da caída do muro da última guerra ortográfica galega e a chegada dunha relativa 
pax, co ‘Acordo-Reforma’ de xa hai uns anos, as preguntas a respecto das rela-
cións (in-transitivas) entre portugués e galego continúan indemnes e na mesma.

Con todas as precisións e relativizacións que se poidan ou queiran considerar, 
na verdade e en rigor, temos para nós que debería ser comunal e consensual o 
feito de só se poder entender e ponderar, correctamente e con completude, o en-
saio de Paz-Andrade de que aquí, basicamente, tamén pretendemos falar, tendo 
presente a súa permanente convicción e a súa teimosa intervención a favor do 
desideratum dun proceso de ‘reintegración’ do galego co portugués, na procura 
dun equilibrio e dun aggiornamento restaurador e reintegrador, ‘vitalista’ e ‘vivifi-
cador’ da lingua de noso, na matriz lingüística común.

Neste sentido, nas esclarecedoras e intelixentes páxinas que lle dedica ao li-
bro de Don Valentín, no correspondente subcapítulo (1997: 321-328 [321]) do 
seu abranxente, pioneiro e ambicioso artigo “Cultura, cultura galega e mundo 
lusófono em Valentin Paz-Andrade. Alguns contributos”, o maior estudoso do 
que agora nos ocupa, o profesor Elias Torres Feijó –cuxa desexábel achega a este 
congreso, inevitábel e infelizmente, non podemos deixar de botar de menos (e 
moito)–, ben afirmou que:

A Galecidade, é umha obra concebida desde a lusofonia que manifesta no seu 
modo e objectivos (eis ao nosso juízo um dos elementos de maior interesse) 
o modo e objectivos que sustentam a actividade lusófona de Paz-Andrade. 

2  En anotación diarística, en 16 de febreiro de 1957, de O observador no escritório.
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E manifesta umha evidente homologia entre a sua posiçom no campo intelec-
tual galego e lusófono e o modo da sua tomada de posiçom através do texto. 
Dito por outras palavras, o intelectual galego trabalha a obra de Guimarães 
Rosa como nutre e concebe a sua actividade intelectual a respeito do mundo 
lusófono. A sobrevivência da raiz galega nesse mundo (em concreto no de 
Guimarães Rosa) nom vai aparecer apenas como resto de primitiva unidade, 
nem pitoresca exotizaçom, mas como forma transmitida, viva e actuante da 
comunidade que hoje partilha o nosso idioma comum.

É así que, nestes parámetros, se dota de todo o sentido revisitar criticamente 
‘o achamento e a interiorización da parte de Valentín Paz-Andrade de certo Bra-
sil’, analisando e ponderando, en especial, o seu principal –que non único– ins-
trumento: o moi interesante, apaixonado e relevante ensaio A galecidade na obra 
de Guimarães Rosa, datado en setembro de 1975, mais só publicado por Ediciós 
do Castro en 24 de xullo de 1978.

Esta importante e peculiar obra ensaística está entretecida con saberes múlti-
plos e –dígase desde xa– tamén con densidade literaria e relevo no pensamento. 
Servíndose dunha grande enciclopedia cultural, dunha diversificada abordaxe 
e até dun intenso traballo de campo3, o disertativo estudo non renuncia aos re-
cursos estéticos e á indagación da profundidade do colectivo e do humano. O 
excelente poeta, que tamén é Paz-Andrade, ten, ademais, vontade de atinxir o 
bensucedido estilo do mellor ensaísmo que, finalmente, consegue, tanto polo re-
quinte expresivo, como por unha moi especial estrutura discursiva e especulativa. 
Requinte e estrutura que, utilizados con coidado e intelixencia polo autor, ser-
ven, por un lado, para o décor estilístico ou como engado para manter a atención 
e o fascinio do lector, mentres que, por outro lado, resultan de unha grande prac-
ticidade estruturante para amalgamar os moi diversos e non menos diversificados 
contidos desta heteróclita obra4.

Falaremos, portanto, desde unha posición basicamente de lector, especifica-
mente, de literatura e, en concreto, do referido ensaio. Cousa que, obviamente, 
non é só, nin fundamentalmente, falar de lingua e creación, mais do salto entre 

3  Abonda con lembrar que na nota final “O autor, agradece...”, Paz-Andrade, alén de a respecto de 
numerosas «persoas amigas» que o auxiliaran, considérase debedor de «as xenerosas axudas de 
información e documentación que recibéu para dar cabo a [sic] composición do libro» de institucións 
como a Real Academia Galega, a Academia Brasileira de Letras, o Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, a Embaixada do Brasil en Madrid e mais o Museo de Pontevedra.

4  Expliquémonos de maneira breve, aducindo só un exemplo moi puntual, entre outros moitos posíbeis, 
diversificados e significativos. Referímonos ao hábil uso de prolepses ou antecipacións, de grande 
rendibilidade na creación de interese e suspense, como na ocasión en que, a respecto de «as calendas 
tráxicas de 1936», se utilizan expresións como «xa se dirá [ou «verá»] porque se fala dese ano», que, máis 
adiante, reatando e provocando harmónicos, serán retomadas para indicar «por canto o ano aquel tamén 
tivo o seu fado ditoso».
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idiomas, entre tempos, entre culturas, entre sociedades –tamén no mesmo e di-
ferente tempo.

E falaremos, tamén, daquela «literatura exixente»5 –por non ‘aleixandrina’ ou 
repetitiva do déjá-lu, dialogante co mundo e equidistante do fast book e/ou do prêt 
a lire–, en que, con certeza, se constitúe a invulgar obra rosiana. Singular escrita 
literaria onde –despois de proceder a unha análise cum granu salis e un exame à la 
loupe das diversas afluencias (máis que influencias)– Paz-Andrade, sen procurar 
unha imposíbel identidade, en non poucas ocasións, encontrou e buscou unha 
difícil e complexa semellanza galego-brasileira.

Na verdade, ‘forzada’ semellanza voluntarista ou inconsciente «identificación 
imaxinativa» –por utilizar o concepto do provocador filósofo Richard Rorty–, 
por veces, só descubertas, preconceptuosamente e por exceso, dentro da per-
meabilidade interlingüística do galego-portugués, mais tamén achada porque, con 
independencia da súa realidade ou ilusión, como dicía Willian Blake, «crer que 
unha cousa é verdadeira acaba por convertela en verdadeira», ou mesmo, quizais, 
porque, como tamén afirmara Thomas Bernhard, «só a exaxeración fai ver as 
cousas evidentes».

De feito, debemos ter presente que, ao utilizarmos expresións como ‘Valentín 
Paz-Andrade e João Guimarães Rosa’, ‘Galiza e Brasil (ou Minas Gerais)’ ou ‘Ga-
lego(Portugués) e Brasileiro’, a relacionante conxunción ‘e’, é a máis complexa 
e enigmática, no sentido de articular a galecidade das realidades que aúna: o ‘e’, 
ultrapasando unha certa neglixencia crítica, significa sempre, na idea do autor de 
Canto do pobo disperso, unha alianza e unha filiación entre o continuum, intelec-
tual e sentimental, de malgré tout diversas e dúplices realidades.

Perante a dificuldade para radiografar e sintetizar a figura e a obra de 
Guimarães Rosa6, xa que antes convocamos ao impar autor de Claro enigma, 

5  Servímonos, de maneira propositadamente distorcida, da afortunada e rendíbel expresión acuñada 
pola profesora Leyla Perrone-Moisés, en 2012, para referirse a unha tendencia de «literatura de 
proposta» no Brasil dos últimos tempos –na verdade, máis ben no espazo literario paulistano–, marcada, 
principalmente, polo ensaísmo, as artes plásticas e a recusa da linearidade narrativa.

6  Do que, sen dúbida, é unha magnífica e exitosa tentativa, ao nivel dos coñecementos da altura, o 
capítulo “A saga do romancista” que Paz-Andrade dedica a este mester. Hoxe, naturalmente, ultrapasada 
polo auténtico alude esclarecedor que, nas últimas décadas, se ten producido co notorio incremento 
(e, só nalgunhas ocasións, desigual profundidade) dos estudos rosianos. Non obstante, se o lector 
nos permitir a remisión a elas, continúan como unha síntese perfecta –cuxo xerme xa se remonta a 
1972– as páxinas dedicadas ao autor das «terceiras estórias» de Tutameia (1967) pola extraordinaria 
e saudosa profesora italiana Luciana Stegagno Picchio, na súa paradigmática Storia della letteratura 
brasiliana (1997: 563-569). E isto a pesar da súa inevitábel concisión e de, nos últimos anos, se teren 
producido achegas reinterpretativas de notorio interese. De entre elas, permítannos mencionar aquí, 
polo ineditismo e ambición da súa abordaxe, unicamente a recente e aliciante –ben é certo que, ás veces, 
tamén excesivamente abstracta– A forma do meio da profesora lisboeta Clara Rowland, sobre un basilar 
aspecto da poética rosiana: «a própria ideia da forma estruturada que é posta em questão a partir de uma 
ideia de centro que vindo depois, faz da forma uma forma movente» (2011: 14).
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reproduzamos, de inicio e cun carácter ‘explicativo’ ad hoc, algúns dos versos de 
“Um chamado João”, excelente e interrogativo poema de Versiprosa (1967) que, 
con luminosa (im)precisón poética, Drummond (Andrade, 2009: 421 e 423) de-
dicara á ‘explicación’ do enigmático narrador de que hoxe aquí, tamén, falamos:

João era fabulista?
fabuloso?
fábula?
Sertão místico disparando
no exílio da linguagem comum?
……………………………...........

Tinha parte com… (não sei
o nome) ou ele mesmo era
a parte de gente
servindo de ponte
entre o sub e o sobre
que se arcabuzeiam
de antes do princípio,
que se entrelaçam
para maior guerra,
para maior festa?

Ficamos sem saber o que era João
e se João existiu
de se pegar.

Drummond deseña, a partir da estrañeza da obra, os parámetros do home e do 
autor que, «exilado da linguagem comum», foi quen de expresar7 «a quinta face 
das coisas, / inenarrável narrada? / Um estranho chamado João / para disfarçar, 
para farçar / o que não ousamos compreender?» (Andrade, 2009: 421). Un mago, 
un místico e, paradoxalmente, un narrador terra a terra da plural Vida e do singu-
lar Ser Humano dun seu Minas Gerais –emblema regional do Brasil interiorano–, 
duramente desértico ou vizosamente florestal, de lendario sertão, de fabuloso 
altiplano e/ou de non menos míticos Campos Gerais.

7  Ou, cando menos, de tentar expresar (e non é pouco) tamén o humano e mistérico existir, pois «João era 
tudo», «Mágico sem apertrechos, / civilmente mágico, apelador» [...] «Embaixador do reino / que há por 
tras dos reinos» [...] «o reino-reino» [...] «Por que João sorria / se lhe perguntavam / que mistério é esse?» 
(Andrade, 2009: 422).
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É ese elaborado exilio rosiano da linguaxe común o que chamou a atención de 
Paz-Andrade, o que motivou e alicerzou a aventura intelectual da procura, alén 
dos rastros do galego, da ‘galecidade’ na obra do brasileiro. O noso intelectual 
emprende unha travesía polos territorios enormemente movedizos da sistemática 
reinvención rosiana da realidade e da linguaxe, realizada, a partir dun complexo 
magma expresivo –tamén de base sociocultural–, mediante unha apurada recrea-
ción e unha liberta experimentación.

Eduardo Blanco Amor, na súa introdución á moi interesante e suxestiva obra 
de Paz-Andrade La anunciación de Valle-Inclán (1967), definiu actitudinalmente 
o noso autor como un ‘buscador de libros raros para nobilitar Galiza’; e ‘libros 
raros’, de feito, son, de maneira extensa e intensa, os de Guimarães Rosa a que, 
anos despois, Don Valentín se dedicará con paixón exaltadora do país de noso: 
libros raros, impresionantes e inesgotábeis, por expresiva e lingüísticamente re-
creados e por significativamente codificados, dado que Guimarães Rosa entendía, 
de maneira rotunda, que «somente renovando a lingua é que se pode renovar o 
mundo», e posto que o seu implacábel lema foi o de que «a linguagem e a vida 
são uma coisa só»8 –diriamos nós que coincidindo ambas nun compartido «carac-
tère indécidable» ou nunha común «déréliction» do «mouvement même d’avant 
langage», de que fala ou co que soña, respectivamente, Pascal Quignard en Le 
lecteur (1976: 17 e 134).

Na máis do que extraordinaria e elucidativa (auto)biografía en palabras da 
entrevista de 1982 de Tucho Calvo a Paz-Andrade –publicada, por primeira vez, 
por Ediciós do Castro en 1998, co título Valentín Paz-Andrade, a memoria do sécu-
lo–, o autor do conmovente Pranto matricial, in memoriam do exemplar Castelao, 
explica con exactitude a xénese, a motivación, o contexto e a implicación persoal 
da homérica empresa de coñecemento e de estudo da obra rosiana, en que, de 
maneira obsesiva, se debruza.

En consecuencia, desculpen a extensión da cita seguinte –que puntualmente 
anotamos–, xustificada, ademais de pola súa claridade e completude, polo ‘valor 
testimuñal’ da expresividade da palabra paz-andradesiana:

Eu viña, desde había algúns anos, relendo a obra de Guimarães Rosa. Fixera 
a descuberta do xenial fabulador non directamente, como sería lóxico, dada 
a relación que xa sostiña con escritores brasileiros. Foi Le Figaro littéraire o 
que me puxo na pista, cando foi traducido ao francés Grande sertão: veredas. 

8  Espero que o lector desculpe que, para evitar unha máis do que enfadonha lectura e en aras dunha máis 
fácil lexibilidade, prescindamos das referencias concretas das diversas obras e pasaxes de que retiramos 
estas citas rosianas, e tamén daquelas que, sempre fielmente reproducidas ipsis litteris, se seguirán –aliás, 
facilmente localizábeis e máis do que coñecidas, por moi divulgadas.
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Denantes ou despois, con pouca diferenza, a tradución alemá fora presentada 
en Bonn con honra tan esgrevia que o propio presidente da República asistiu 
ao acto9.
Metido na análise da obra, que Luís Vidal Reis e outros amigos de São Paulo 
e Rio me remitiran, dei con algúns achados. Non somente léxicos, modismos, 
mitos, costumes, lendas, adaxios, todo un fondo sociocultural de galeguidade 
que sobreviviu séculos isolado no Brasil interior. No sertão estético e profundo, 
pouco comunicado co Brasil litoral. Elementos etnográficos en supervivencia 
activa, dos que foran fita transportadora –como din os antropólogos–, os pri-
meiros emigrantes da colonización. Anteriores ás incursións dos bandeirantes. 
Unha época aquela en que a identidade entre as dúas ramas a se formar do 
idioma, era senón plena cuase plena. É, con certeza, viva, sequera no sertão. 
Como tal, aínda sen conciencia do fenómeno, recolleuna e magnificouna o 
fabulador de Cordisburgo.
[…] Pensei que pagaba a pena de o incorporar como un elemento prestixiador 
á literatura galega. E dándolle o marco máis nobre que pudese ter ao meu 
alcance. Lembreime que, desde o ano 1964 –había xa máis de once– eu viña 
nomeado numerario da Real Academia Galega. […] Con semellante predispo-
sición mental decidinme a estudar a fondo a dose de galecidade viva na obra 
fulgurante do autor de Sagarana. A comezos de 1975 puxen man á tarefa10 
(Calvo, 2011: 387-388).

 
Bref, diriamos, condensadamente, que, por intermedio de amigos, unha vez 

que regresa propositadamente ao Brasil, emprende unha desatada pesquisa, ma-
terial e humana, que poderiamos resumir, parafraseando as súas palabras, en seis 
intensos momentos: 1) Intervén nunha sesión, convocada ad hoc e ad personam, 
da Academia Brasileira de Letras, expondo a súa tese sobre a galecidade da lingua 
e provocando a sorpresa e un animado coloquio, que motivou a súa decisión de 
incorporar á obra en curso o estudo prefacial; 2) Recolle valioso material com-
plementario; 3) A Olímpica Editora organiza dous xantares, alén de coa viúva e 
coa filla do mineiro, con escritores e especialistas na obra rosiana. Paz-Andrade 

9  Valentín Paz-Andrade está referíndose tanto á primeira e meritoria tradución francesa de Jean-Jacques 
Villard, Diadorim (Le diable dans la rue, au milieu du tourbillon), publicada en París, polas Éditions du 
Seuil, en 1965, canto á correspondente primeira versión alemá, Grande Sertão (Roman), parte do inxente 
labor de tradución do tamén escritor e correspondente de Rosa Kurt Meyer-Clason, que foi publicada en 
Colonia, pola editora Kiepenheuer & Witsch, en efecto, un ano antes do que a francesa.

10  De feito, xa no ano seguinte, publica na revista madrileña Estudios Regionales, do ‘Instituto Nacional 
de Perspectiva y Desarrollo Económico’, o artigo “Transferencias etnológicas de Galicia en el Brasil 
Ulterior”, que contén algúns dos elementos que, cando publicado dous anos despois, tamén estarán 
presentes no seu ensaio rosiano.
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coñece, daquela, quen, finalmente, será prologuista do seu libro Paulo Rónai, 
así como os escritores descendentes de galegos Nélida Piñón e Renard Perez; 4) 
Trasládase de Rio para Brasilia para una entrevista falida coa excelsa fotógrafa do 
sertão Maureen Bisilliat –con traballo desta artista, afinal, tamén ilustrará o seu 
libro; 5) Xa en Sampa, consultará a biblioteca de Guimarães Rosa no Instituto da 
Cultura Brasileira da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
de São Paulo; 6) Finalmente, en Santos, conseguiu aínda nas librarías algunha 
bibliografía de interese.

Non é sorprendente, perante unha tal desmedida actividade in situ, para un 
non menos obsesivo traballo e obxectivo, a anécdota que, con innegábel (auto)-
-ironía, transmitiu ao xornalista e escritor Tucho Calvo: «[…] foi un pouco obse-
sivo. Miña muller chegaría a dicir que todas as noites se deitaba… con Guimarães 
Rosa. E tiña razón» (2011: 391).

Máxime, de tamén considerarmos o grande coñecemento e o singular e admi-
rativo aprecio que, desde vello con Guilherme de Almeida e tamén, polo seu pro-
longado contacto, con moitos outros intelectuais e escritores do Brasil, devotaba 
á literatura e cultura do país verde-amarelo. Da impronta desta incontornábel 
realidade pode ser mostra paradigmática, por unha banda, a carta a Aurélio Buar-
que de Holanda Ferreira, datada en Vigo, o 19 de novembro de 1982, onde lle di 
que un artigo que publicará11 «responde a unha exixencia da xusticia, que se debe 
facer a [sic] literatura brasileña, e aos seus máis eminentes valores» (Paz-Andra-
de, 1997: 223); ou, por outra banda a consideración de Paulo Rónai como «áxil 
antena literaria nosa no Brasil», en carta (Vigo, 07/IX/1977) ao tradutor para 
portugués de Tirano Banderas de Valle-Inclán, o escritor e diplomata brasileiro 
Newton Freitas (Paz-Andrade, 1997: 210).

Mais, nesta bipartida e sinuosa digresión, retomemos o autor mineiro do im-
pactante conto de vida e morte “As margens da alegria”. Porque só ao sermos 

11  Como o propio autor explica ao destinatario na carta, nos días que Paulo Rónai, e a súa nora, pasan en 
terras galegas, lle mostra a este «o orixinal do artigo que escribín sobre Mar de Historias, con destino á 
gran revista Novo Indice. Hoxe e [sic] a mellor que se edita en Madrid, sobre temas de letras e cultura». 
En realidade, o longo artigo –que, alén de coa capa do primeiro volume, pretende sexa ilustrado 
«coas fotografías dos dous antólogos», a de Guimarães Rosa e a de Jorge Amado– aborda os cinco 
primeiros volumes da obra, publicados entre 1943 e 1981, pola Editora Nova Fronteira (subtitulados, 
respectivamente, “Das origens ao Fim da Idade Média”, “O Romantismo”, “Do fim da Idade Média ao 
Romantismo”, “Do Romantismo ao Realismo” e “Realismo”). A hercúlea iniciativa editorial, finalmente, 
contará cun total de dez volumes, dados á luz entre 1943 e 1989, acabando co período de “Após Guerra” 
esta ambiciosísima e extraordinaria colectánea Mar de histórias: Antologia do conto mundial –compilada, 
anotada e, cando necesario, traducida por Aurélio Buarque de Holanda e Paulo Rónai, con introdución 
particularizada para cada autor e especimen dos 239 «mais belos contos do mundo», escritos por 192 
autores de 41 ámbitos literarios diferentes de todo o orbe.
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conscientes das grandes e diversas ‘dificuldades’ que a obra rosiana supón, sere-
mos quen de avaliarmos, na súa xusta medida, a magnitude e o risco intelectuais 
do traballo de Valentín Paz-Andrade. Neste sentido, deseñaremos, de maneira 
breve, dúas reflexións: unha ponderativa e por medio das súas propias ideas, a 
respecto da linguaxe, edificada como unha auténtica protagonista, e da incomún 
cultura de que se serve Guimarães Rosa, e outra analóxica, en relación á (im)-
-posíbel –e, porén, repetida– tradución da súa obra para outras linguas.

O «Rosa notturno» (Stegagno Pichio, 1997: 563) e confeso ‘neoplatónico’, 
coa súa peculiar lingua ‘prosoemática’, pretendeu traducir «os novos territórios 
do sentir, do pensar e da expressividade»: «nunha compreensão aprofundada do 
idioma nacional», dunha lingua (cunha ortografía particular) «mediumnica», 
tinxida propositadamentede polo misticismo, polo budismo e polo orientalismo, 
subordinando o pensamento lóxico á intuición –diriamos nós que á «lóxica ilóxi-
ca pascaliana»–, na procura da «terceira margem (do rio)» –a profundidade– e «a 
experimentação contínua» para o «necessário embelezamento do idioma» e para 
a captación das ‘travesías humanas’ esenciais.

Para alén do plurilingüísmo aplicado polo diplomático Rosa, xa desde a nenez, 
cunha ampla formación lingüística, poderiamos multiplicar os exemplos dos pro-
cedementos distorcedores e (re)creativos que desmontan a prosa tradicional e o 
‘descontraído’ e abalante standard lingüístico brasileiro12.

Por outra parte, o seu innegábel opus magnum, Grande sertão: veredas, devén, 
en tanto en canto que «auto-biografia irracional» e «reflexão irracional», o ro-
mance paradigmaticamente (meta)físico e singularmente mistérico da literatura 
brasileira. Estruturado no inmenso ‘monólogo dialogal’ –‘lingüísticamente expe-
rimental’– do jagunço sertanejo Riobaldo que, coa ‘invención’ dos máis de sete 
milleiros de termos –non dicionarados– e a mencionada recreación da variante 

12  Alén das innúmeras escollas lexicais de teor lúdico e/ou expresivo (rimáticas, aliterantes ou expresivas), 
lembremos, a título de pobres e escasos exemplos e case só no ámbito do léxico, en caótica enumeración 
dos diversos procesos: a «prostitutriz» (amálgama de ‘prostituta’ e ‘meretriz’) ou «sonoite» (composta a 
partir de ‘só’, ‘sono’ e ‘noite’); «o vento aeiouava»; «abominoso» (por ‘abominável’); «antenasal de mim a 
palmo» (por ‘a um palmo diante do nariz’); «ai, Zé, ôpa» (de direita para esquerda, invertido, ‘a pôéZia’); 
«Seo, Seu, Sor» (e/por «Senhor») como indicadores da categoría socio-cultural das personaxes...

 Por outra banda, podemos mencionar, coa mesma intención exemplificadora, o repetido e habilísimo uso 
do recurso da interpretatio nominorum: ‘Riobaldo’ (um río que não flúe, mais se fecha no bald[í]o) garda 
no seu nome o do Diabo, mentres que ‘Diadorim’ encerra o ‘diá’, como tanto o diabo canto a propia 
personaxe son chamados, en paralelo dos mitos e feitizos demoníacos galegos de que, por certo, falara 
Vicente Risco na súa Historia do diabo.

 Finalmente, aínda que nos estamos a restrinxir basicamente a exemplos tirados do romance do sertón, 
pola súa validade exemplar a respecto da aplicación do plurilingüismo rosaino, mencionemos, na exacta 
narrativa “Cara de bronze”, o caso reduplicadoramente egotista de ‘Moimeichego’ (en acumulación de 
moi, me, ich e ego), que, nos comentarios de rodapé, se intensifica, pois estes son feitos por un ‘Soares 
Guiamar’, anagrama evidente do propio Guimarães Rosa.
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lingüística de Minas Gerais13, resulta dificilmente intelixíbel mesmo para moitos 
lectores brasileiros ‘avisados’ (e non só).

En fin, digamos que o conxunto da súa escrita –como as de Valle-Inclán, 
Kafka, Joyce, Clarice Lispector ou Beckett– non se dobrega ás inxuncións da súa 
época, é experimental e acronicamente clásica, desconcertante e inactual, no 
sentido nietzschiano.

Nestes parámetros, é facilmente comprensíbel o auténtico tour de force que o 
labor para a súa tradución ten adquirido. Como xa dixemos noutro lugar (Mar-
tínez Pereiro, 2013), o espazo por onde nos movemos –e por onde nos podemos 
mover–, para opinar sobre o traducir tout court –e, en concreto, a respecto deste 
romance e do conxunto da escrita rosiana–, é aquel onde, para Octavio Paz, non 
se busca a imposíbel identidade senón a difícil semellanza, e, para Paul Valéry, se 
desexa producir, con medios distintos, resultados parecidos.

Pois ben, nunha tal consideración intencional da tradución, esta grande obra 
da literatura universal presenta un desafío interminábel e non poucas veces un 
resultado falido no seu traslado a outras realidades, linguas e culturas. Significa-
tivamente na tradución ao catalán de Xavier Pàmies, aparecida en 1990, ou nas 
dúas traducións ao español existentes –unha de 1975 de Ángel Crespo e outra 
máis recente, do ano 2009 e na modalidade lingüística arxentina, dos profesores 
Florencia Garramuño e Gonzalo Aguilar–, aínda recoñecendo que as tres supo-
ñen un enorme e excelente exercicio de atrevemento e tentativa de transportar 
o mundo das ‘veredas’ do ‘grande sertão’, coido que nelas desaparecen diversos 
valores que, por medio de reinventada lingua, o texto achega ‘metafisicamente’, 
e que a crítica ‘normal’ ou ‘normalizadora’ reservou, retirou ou secundarizou da 
obra14: aquelas «realidades ainda não sonhadas», das cales o Presidente da Aca-
demia Brasileira de Letras, Austregésilo de Athayde, considerara que Guimarães 
Rosa era «atrevido bandeirante». 

Isto é, á marxe da visión da memoria, da violencia e demais tópicos con 
que se adoita adubar a literatura brasileira, a da permanencian de elementos 
como unha sorte de pacto co diabo (un novo Fausto), en parámetros dunha 
ambigüidade persoal e sexual, así como da ambigua historia de amor entre 

13  Mais, aténtese así mesmo a que «il lessico, convenzionalmente di base sertaneja, include regionalismi 
provenienti da ogni parte del paese, dall’Amazonia, dal Piauí, dal Nordest, dall’area paulista como da 
quella urbana di Rio. E in questo senso il sertão dei Campos Gerais è davvero il microcosmo di un Brasile 
convegno del mondo, confluire di razze» (Stegagno Picchio, 1997: 565).

14  Lémbrese que, non por acaso, o romance consiste nun inmenso (e falso) monólogo dun especial bandido 
de Minas Gerais que explica a súa vida e aventuras a un doutor foráneo, do ‘case nada’ ao ‘infinito’ 
–como dixera o tradutor alemán Berthold Zilly–, nun percurso que vai da primeira palabra «nonada», 
desusada, rexional e arcaizante, percorrendo no devir do discurso a «Travessia», até que, cerrando o 
romance, estas –a «nonada» e a «travessia»– circularmente se retoman, seguidas do símbolo gráfico final 
do infinito (Rosa, 1980: 9 e 460).
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Riobaldo e Diadorim, os outros elementos, máis ‘esquivos’ e enriquecedoramente 
complementares, só se fan presentes de maneira tanxencial nas novas textuali-
dades resultantes, tendo para nós que son fundamentais e se erixen nunha das 
interpretacións máis complexas, posíbeis e probábeis, de entre as diversificadas 
construídas polo autor. Cousa, por outro lado, nada estraña nin sorprendente, de 
considerarmos o carácter ineffabilis que se deriva da lectura da fascinante –e, no 
sentido en que agora falamos, iluminadora– correspondencia, mantida por un 
autorreflexivo e metaficcional Rosa con algúns dos seus tradutores italianos ou 
alemáns.

Deste xeito, perante esta máis ‘selva que orde’ –que diría Cunqueiro– e sen 
pretendermos substituír a (re)lectura do ensaio –a que, desde xa, afervoadamente 
convidamos ao lector–, Paz-Andrade levanta, na xa referida parte introdutoria 
“Prefacio, premisa, raiz”, unha hipótese central, que, entre a influencia, a iden-
tidade e a afluencia, xa introducira o prefaciador brasileiro Paulo Rónai. Simpli-
ficando, consistiría en que a modalidade lingüística do portugués do interior de 
Minas Gerais é arcaizante e, en consecuencia, cando Rosa a utiliza, recreándoa e 
reinventándoa (no sentido etimolóxico de ‘re-encontro’) na súa escrita a partir 
das esencias, acaba confluíndo co galego-portugués, co galego-miñoto arcaico, 
levado polos descubridores (norteños) portugueses, e, portanto, co galego ac-
tual que conserva vivos eses trazos15. Portanto –defende– Guimarães Rosa non 
abrasileira a lingua, dado que realmente a portuguesiza, partindo da modelidade 
(conservada) dos descubridores portugueses. De feito, é este punto de vista da 
«galecidade no ámbito da lingua»16 o que se prolonga ‘naturalmente’ na terceira 
parte, “A transmisión mítico-oral”17.

Nesta sumaria radiografía, indiquemos tamén que, ademais do “Apéndice”, co 
excelente “Discurso de Álvaro Cunqueiro” na recepción de Paz-Andrade na Real 
Academia Galega, e dos “Índices” finais –“De nomes propios”, “De ilustracións 
fora do texto” e “De materias”–, a obra complétase coa excelente e informada 
primeira parte de que xa falamos antes. Titulada “A saga do romancista”, ten un 

15  Hipótese que se vai construíndo, de maneira progresiva, no discorrer dos sucesivos subapartados 
“Historia, fronteira, lingua”, “Diacronía da lingua e do sangue” e “Premisas maiores”, así como no 
apéndice coa relación de “Apelidos de liñaxes medioevais galegos transferidos aos territorios descubertos 
por Portugal”.

16  Omnipresente nesta segunda parte do ensaio, como indician os títulos dos seus subapartados “O fundo 
ecolóxico”, “Travestimento da fala”, “O manancial da trasega” e “Super-realismo zoomoórfico”, así 
como, de novo en apéndice, co levantamento das “Locucións e frases de cuño galego escolmadas na 
prosa de Guimarães Rosa”.

17  Distribuída polos diversos subcapítulos “Etnografía e linguaxe”, “Os mitos maiores”, “Estilización 
aforismática”, “Reasunción das nascentes” e, finalmente, pola relación máis unha vez apendicular dos 
“Anacos do pensamento de Riobaldo, transuntivos da mentalidade rural galega”.
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carácter admirativo, informativo, reivindicativo, biobibliográfico e crítico-analí-
tico a respecto da obra e da figura humana visadas18.

Coa finalidade (de)mostrativa da hipótese levantada, o poeta do Canto en 
catro ao conde de Andrade, desprega todo tipo de estratexias afirmativas e todas 
aquelas outras que considera de teor convincente ou apropiado: 1) Auxíliase 
de diversificadas disciplinas e saberes, en que sen dúbida está à la page, como o 
estruturalismo (Saussure), a mitocrítica (Gaston Bachelard), a socioloxía iden-
titaria aplicada (Gilberto Freyre e Aurélio Buarque de Holanda), a mitoloxía, o 
concretismo e formalismo poético (Haroldo e Augusto de Campos), ou a etno-
loxía (Levi-Strauss19); 2) Reproduce e utiliza comparativamente os deseños do 
São João de Poty –o ilustrador de cabeceira rosiano– e do San Xoán de Castelao 
ou as fotos ‘sertanejas-rosianas’ da obra dedicada ao escritor mineiro pola pintora 
e fotógrafa anglo-brasileira Sheila Maureen Bisilliat; 3) Aproveita con sentido a 
erudición e as comparacións e analoxías literarias, ora de Joyce, Beckett ou Celi-
ne a Neruda, Borges ou Severo Sarduy, ora de Valle-Inclán20, Curros ou Rosalía 
a Manuel Murguía, Otero Pedrayo ou Guerra da Cal, ou, xa en ámbito brasileiro, 
de Euclides da Cunha ou Coelho Neto a Guilherme de Almeida, Drummond ou 
Ariano Suassuna; 4) Emprega os artigos sobre Guimarães Rosa, publicados na 
revista Grial, por Landeira Yrago (1967) e Eduardo Moreiras (1975); etc.

Como resulta evidente, na sucinta descrición anterior, para a nobilitación de 
noso –e (non deberiamos obvialo) tamén para a derivada homenaxe a Guimarães 
Rosa e ao conxunto da literatura e cultura brasileira–, Paz-Andrade non deixou 
de utilizar, con intelixencia e rigor, ningún dos numerosos instrumentos e dispares 
coñecementos de que dispuña.

Porén, revisando as pequenas dúbidas que nos asaltaran, anotadas cando a 
nosa primeira lectura21, das cales, parafraseando a Almada, transcorridos máis de 

18  Organizada en catro partes, “Nascencia e presencia”, “Reconsagración tardeira”, “Os anos raiolantes” 
e “Os anos derradeiros”, completándose cunha “Ficha cronolóxica da biografía e da bibliografía de 
Guimarães Rosa”.

19  A quen crítica e reprocha que, nos seus célebres Tristes Tropiques, considere as ‘figas’, os ‘abanos da 
lareira’ ou a ‘peneira’ como claramente indíxenas.

20  Anotando, por exemplo, que, no conto “O retábulo de São Nunca” de Estas Estórias, un mendiño errante 
chamado Cristieleison podería ser tirado perfectamente do retábulo valleinclanesco.

21  De que expomos, a seguir e brevemente, algúns exempla, índices e indicios significativos da persistente 
dúbida en relación a un excesivo voluntarismo paz-andradesiano. Son cuestións de pormenor e non 
afectan ás ideas mestras do ensaio do poeta de Sementeira do vento, con que grosso modo coincidimos. 
Pois, en fin, é ben certo que, co mesmo obxectivo (de)mostrativo, tamén utiliza tácticas suxeridoras 
mais, en ocasións, equívocas, discutíbeis e sinuosas, argumentando ad hoc e razoando ad argumentum: 
confundindo intencionalmente a parte co todo a respecto da obra rosiana; facendo de Carlos Drummond 
de Andrade «poeta de ascendencia galega»; Afirmando que os descubridores eran «portugueses con 
mestura de galegos»; Falando da «retroaboenza miñoto-duriense»; Establecendo analoxías con Valle-
Inclán ou, falando dos bois, e comparándoos cos das estampas do álbum Nós de Castelao; Servíndose 
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seis lustros, «ainda não tenho as garantias suficientes para desmentido oficioso», 
continuamos sen saber se, a pesar de todo o seu esforzo, a vontade de Paz-An-
drade non o levou, por veces, a permanecer nas margens dunha obra que, como 
acontecera ao seu creador, o propio mineiro João, na procura constante do centro 
das realidades últimas e esquivas, tamén coidou nunca ter saído do meio.

Aínda que «a ignorancia non é un argumento» (Spinoza, dixit), e a nosa é, 
con certeza, tan oceánica que non dá para acabar de vez coas nosas incertezas, 
para apoiar as hipóteses paz-andradianas sobre a galecidade, queremos acudir 
a palabras do propio e ultrarreflexivo escritor brasileiro –ollo! A pesar do dito 
foucaultiano de que ‘hai que desconfiar do que os autores din’–, como cando 
reiteradamente fala de que o seu é un «idioma clássico-arcaico» ou cando, na 
obra póstuma Ave-Palavra (1971), escribe que «toda língua son rastros de velho 
mistério» –afirmación, non por casualidade, utilizada como epígrafe por Paz-An-
drade no seu homérico estudo.

De todos os xeitos, a pesar de preferirmos a dúbida a calquera certeza, des-
pois desta heteróclita disertación, debemos afirmar, de maneira primeira e prima-
ria, que, nos parámetros expostos, o ensaio paz-andradiano mantén unha plena 
vixencia e un completo interese, pois, na verdade, temos a sensación de que, co 
achamento do seu certo Brasil, como na ficción borgiana, Valentín Paz-Andrade, 
cartografando, con inusitado rigor e suma precisión, a galecidade na obra de João 
Guimarães Rosa, acabou por retratarse e por retratar o seu país na «totalité d’une 
langue» contemplada na cita quignardiana que preside estas heteróclitas páxinas 
(1976: 13).

de expresións avaliativas como «o anaco lido [de JGR] podería figurar nunha antoloxía do galego de 
hoxe»; Considerando, máis unha vez de maneira voluntarista, a «sarapalha, froito de neoloxización con 
partículas de ben enxebre raigame»; Afirmando que, no conto “Conversa de bois” de Sagarana, «o carro 
é tirado, como ás veces na Galiza, por dúas ou máis xuntas axugadas», ou, ao se referir á «coroça» ou 
palloza con sobrepelliz, avanzar que é como en Galiza a «coroza con esclaviña de orixe eslava típica 
dos peregríns a Compostela», ou coidar que as «galochas ou zocas» ou a «sovela» como ferramenta do 
zapateiro, están vivas no galego e non presentes nos dicionarios de portugués; etc.
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DIARIOS DE VIAXE INÉDITOS DE VALENTÍN PAZ-ANDRADE.
“DO AIRE ATLÁNTICO AO MAR PACÍFICO”1

Emilia García López

Consello da Cultura Galega

Fixen un cruceiro pol-o Pacífico. 
Algún día, se tes paciencia, pode-
rás ler o relato d-este periplo2.

Resumo: As notas publicadas recentemente como diarios de viaxe de Valen-
tín Paz-Andrade (Lérez, Pontevedra, 1898-Vigo, 1987) permanecían inéditas, 
desde hai sesenta anos, nas gabetas da súa marabillosa biblioteca da súa casa 
Pousa Nova do Mar en Samil (Vigo).
O seu autor, poeta, xornalista, economista, empresario e tamén político ga-
leguista, percorreu o Novo Continente, desde Canadá ata Chile, na década 
dos cincuenta do século pasado. Viaxou como Delegado para América Lati-
na da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura 
(FAO), pois era un recoñecido especialista en economía pesqueira.
O resultado daquela experiencia recolleuno o autor nuns textos que na súa 
inmensa maioría permaneceron inéditos e que se caracterizan por unha prosa 
riquísima que combina o lirismo fondo do poeta cunha análise profunda e 
certeira dos lugares, xentes e acontecementos, que ía atopando ao seu paso. 
Os lugares dos que os textos gardan testemuño foron: Nova York, México: 
Guanajuato, Jalisco, Pátzcuaro; Colombia: Val do Cauca, Illas Gorgonas, Cali, 
Tumaco, Buenaventura, Cartaxena de Indias; Brasil: costa do Estado de Per-
nambuco e finalmente chegada a Santiago de Chile.
Estas notas, ás veces manuscritas e outras pasadas a máquina, foron descuber-
tas grazas ao esforzo e apoio do Consello da Cultura Galega para a organiza-
ción e dixitalización do arquivo persoal do autor, e tamén á grata disposición 
da familia de Valentín Paz-Andrade, co fin de que, en 2012, o fondo persoal do 
autor estivera a disposición dos investigadores durante a celebración do Día 
das Letras Galegas.

1  Este título aparecía así escrito a man no sobre no que se gardaba parte dos textos inéditos, que foron 
publicados posteriormente. 

2  Carta de Valentín Paz-Andrade a Carlos Maside, desde Bogotá, de 22 de abril de 1955. O periplo ao que 
se refire corresponde ao texto inédito Periplo del Pacífico Tropical, rescatado no arquivo do autor.
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Abstract: The notes that we are releasing as the travel diaries of Valentín 
Paz-Andrade (Lérez, Pontevedra, 1898 – Vigo, 1987) had remained unpubli-
shed for sixty years, kept in the drawers of his marvellous library, in his house 
Pousa Nova do Mar in Samil, Vigo.
The author of these notes, a poet, journalist, economist and businessman, and 
also a Galicianist politician, travelled across the New Continent, from Canada 
to Chile, in the 1950s; and he did so in his capacity as a FAO (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations) delegate for Latin America, as he 
was a renowned specialist in fisheries economics.
The results of this experience were compiled in a number of texts, the vast 
majority of which had remained unpublished so far and which are characteri-
sed by their extremely rich prose, combining the poet’s intense lyricism with 
a deep, accurate analysis of the places, people and events he was finding in 
his way. The places to which the texts bear testimony are: New York; Mexico: 
Guanajuato, Jalisco, Pátzcuaro; Colombia: Valle del Cauca, Gorgona Islands, 
Cali, Tumaco, Buenaventura, Cartagena de Indias; Brazil: coast of the state of 
Pernambuco; and his eventual arrival in Santiago de Chile.
Sometimes handwritten, sometimes typed, these notes were discovered thanks 
to the efforts and the support of the Consello da Cultura Galega (Council for 
Galician Culture) towards the organisation and digitisation of the author’s 
personal archive, as well as the kind willingness of Valentín Paz-Andrade’s fa-
mily, so that the author’s personal collection would be available to researchers 
in 2012 as a result of the celebration of Galician Literature Day in his honour.

Palabras chave: literatura de viaxes, textos inéditos, economía pesqueira, 
FAO, Valentín Paz-Andrade.

Key words: travel literature, unpublished texts, fisheries economics, FAO, Va-
lentín Paz-Andrade.

Con motivo do acordo que a Real Academia Galega tomou en xuño de 2011 
de dedicar a Valentín Paz-Andrade o Día das Letras Galegas de 2012, a súa fami-
lia toma a decisión de poñer en mans do Consello da Cultura Galega3 a ordena-
ción e a dixitalización de parte do seu inxente arquivo persoal, depositado no do-
micilio do autor e custodiado fielmente por Pilar Rodríguez de Prada, a súa viúva. 

3 A dixitalización do fondo do arquivo persoal consérvase no Consello da Cultura Galega. Arquivo dixital: 
Fondos particulares: Valentín Paz-Andrade.
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Entre ese material documental tiven a fortuna de descubrir os textos –manus-
critos, uns, e mecanografados, outros–, que foron ordenados por países e crono-
loxicamente, e que en marzo de 2013 foron publicados como Diarios de viaje. Los 
itinerarios inéditos de América, 1952-1955 de Valentín Paz-Andrade por Alvarellos 
Editora.

Estes textos, de marcado carácter literario, atopábanse inéditos, a excepción 
dos relativos a Nova York, que foron publicados, nos xornais Informaciones e La 
Noche, durante o ano 1955. Lamentablemente non se conservaron, no caso de 
que existiran, testemuños escritos de toda a súa actividade internacional, pero os 
que felizmente rescatamos son dunha riqueza e dun interese acordes coa enver-
gadura intelectual do autor.

Quero deixar constancia do meu máis sincero agradecemento á Real Acade-
mia Galega e, en concreto, aos organizadores do Congreso Valentín Paz-Andra-
de, en cuxas actas se publica este texto, polas facilidades mostradas á hora de 
engadir a miña participación neste acto, presenza xustificada pola necesidade de 
facer pública a aparición deses textos inéditos. 

Do mesmo xeito, agradézolle á familia de Valentín Paz-Andrade, en especial 
a Pilar, a súa viúva, que con mimo e tamén rigor conservou estes diarios, xunto a 
outros moitos documentos, no arquivo persoal e biblioteca do autor, na súa casa 
de Samil. Quero agradecerlle tamén a Alfonso Paz-Andrade, o seu fillo, o ter 
sabido conservar a memoria do seu pai e ter depositado en min a súa confianza ao 
acceder a que os textos rescatados foran publicados. 

APUNTES BIOGRÁFICOS

Valentín Paz-Andrade foi unha gran figura do panorama cultural e político do 
século XX galego. A súa personalidade poliédrica e de gran curiosidade intelec-
tual estivo marcada por un único obxectivo: traballar por e para Galicia desde as 
distintas tarefas ás que dedicou a súa vida: avogado, xornalista, político e home 
de empresa.

Naceu o 23 de abril de 1898 en Lérez (Pontevedra) e morreu en Vigo o 19 de 
maio de 1987. Licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago e foi desde 
sempre membro activo da vida universitaria. Na súa época de estudante inicia o 
seu achegamento ao galeguismo, guiado nos seus postulados teóricos polo feito 
que supuxo a creación das Irmandades da fala.

Sendo mozo, evidencia un especial talento xornalístico. Colabora en diferen-
tes revistas como Outeiro e O Ensino. Nos seus artigos aborda temas de lingua e 
literatura galegas, dedicándolle unha especial atención á figura de Alfonso R. 
Castelao, a quén coñece nesa época.

A partir de 1921 exerce de avogado en Vigo. Entre 1922 e 1926 dirixe nesta 
cidade o xornal Galicia, unha alternativa liberal e democrática que aglutinaba 
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a destacadas personalidades da vida e a cultura galegas, entre elas a Alfonso R. 
Castelao, quen colaboraba cos seus debuxos e caricaturas. Este xornal foi pecha-
do pola ditadura de Primo de Rivera. 

Na vida política, milita no Partido Galeguista, do que foi activo fundador. En 
1931 preséntase con Castelao e Ramón Cabanillas ás Cortes Constituíntes da 
II República, non saíndo electo por unha diferenza de poucos votos. En 1934 é 
nomeado secretario do Partido Galeguista, en substitución de Castelao, que fora 
desterrado a Badaxoz. En 1936 colabora na campaña polo Estatuto de Galicia. 
Nesta época asesoraba como avogado á asociación de armadores de buques de 
pesca La Marítima. Sufriu dous atentados, o primeiro en Vigo, e o segundo en 
Verín, onde fora desterrado despois do alzamento franquista. Máis tarde é deste-
rrado de novo á Serra de Queixa e Pobra de Trives, en Ourense, onde coñece á 
súa dona, Pilar, coa que casa en 1939. 

AS VIAXES

En xullo de 1950 viaxou en avión a Buenos Aires, convidado polo Centro Gale-
go desta capital, para participar nas Xornadas Patrióticas Galegas. Nesta ocasión 
é recibido polo presidente Perón, e alí impartirá varios cursos e conferencias. 
Durante esta viaxe visita tamén Montevideo, São Paulo, Santos e Río de Janeiro.

En 1951, a proposta do diplomático galego, Bibiano Fernández Osorio-Tafall, 
que fora ex presidente da Asemblea de Municipios de Galicia en 1932, (impulso-
ra do Estatuto), Valentín Paz-Andrade foi designado pola FAO para impartir cur-
sos sobre economía pesqueira. Como técnico desta institución internacional, foi 
o primeiro especialista español proposto por esta organización das Nacións Uni-
das para misións internacionais en Hispanoamérica. Ao longo da súa traxectoria 
demostrou unha viva preocupación polos temas pesqueiros e pola problemática 
xeral socioeconómica de Galicia. Nesta faceta dirixiu a revista de economía e 
tecnoloxía Industrias Pesqueras e escribiu Principios de economía pesqueira (1954), 
o primeiro tratado sobre esta temática editado pola FAO. 

Unha boa parte das viaxes realizadas entre os anos cincuenta e setenta do 
século XX sérvenlle para retomar o contacto directo cos amigos exiliados e para 
coñecer a vida dos emigrantes en varias cidades de Brasil, Arxentina, Uruguai, 
EEUU, México, Cuba, Colombia, Perú e Venezuela. Con moitos destes exilia-
dos galegos comparte Valentín Paz-Andrade as súas experiencias e vivencias das 
viaxes, como veremos a continuación na correspondencia persoal do autor entre 
os anos 1954 e 1956, que complementa as crónicas de viaxe que o autor escribe.

En xaneiro de 1952 viaxa a Santiago de Chile para dirixir, na Universidade 
de Santa María de Valparaíso, un curso de economía pesqueira organizado tamén 
pola FAO. Desde alí trasladouse, no mes de marzo, a Buenos Aires.
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En 1954, no mes de outubro, viaxa a Nova York, onde pasa uns días, de ca-
miño a México. No D.F. mantén encontros cos exiliados galegos Arturo Souto e 
Jesús Bal y Gay, entre outros, tal e como conta o propio Valentín Paz-Andrade: 

[...] A República sobrevivía coa súa Embaixada funcionando, desempeñada 
pol-o betanceiro Salvador Etcheverría.
Os demais amigos non todos radicaban na capital. En Guadalajara, Delgado 
Gurriarán, Esturáu e algún máis. En Veracruz, Marcial Fernández. En Puebla, 
Búa Rivas. Ao paso pol-as tres cibdades estiven con eles horas de reverdecen-
te fraternidade [...] Ademais dos citados contaba con outros valores, algúns 
sobranceiros. Lembro en primeiro recanto a Arturo Souto, no apoxeo da súa 
paleta. Ao musicólogo Xesús Bal e Gay Ao cineasta Carlos Velo. Ao profesor 
Luís Soto. A Uxío Souto, escultor. A Rodríguez de Bretaña, secretario xeral do 
Padroado da Cultura Galega.
Sostiñan unha audición dominical n-unha emisora de moita audiencia. Edita-
ran no mesmo ano un tomo de 350 páxinas, con título que o di todo: Presencia 
de Galicia en México4.

De encontros con exiliados galegos dálle conta Valentín Paz-Andrade a Rafael 
Dieste nunha carta de 29 de outubro de 1954:

Moi querido Rafael:
Volvo n-este intre de ter un ledizoso encontro, con Xermán Rañó e Xesús 
Dopico. C-o primeiro, reencontro, dende algún lonxano día das mocidades, 
n-aquel Rianxo frorecente d-esgrevios espritos, que era o de fai dúas ou tres 
décadas [...]5.

Nesa viaxe trasládase a Mazatlán, visita Veracruz, Guanajuato e Pátzcuaro, e 
volta novamente á capital mexicana para impartir o Curso Latinoamericano de 
capacitación pesqueira organizado pola FAO. 

En febreiro de 1955 viaxa a Bogotá, por encargo tamén da FAO, coa misión 
de realizar a ordenación económica e xurídica dos caladoiros de Colombia. Ela-
borou un proxecto de División de Pesquería e o Consello Nacional de Pesquerías 
para o goberno colombiano. Desde a capital vai a Cartaxena de Indias, Barran-
quilla e Santa Marta. No mes de marzo dese mesmo ano comeza un ciclo de 
conferencias que imparte na Universidade Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, onde 

4 Calvo, Tucho (2011): Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX. Cesuras: Biblos, 247-248.
5 Carta de Valentín Paz-Andrade a Rafael Dieste, desde México, de 29 de outubro de 1954. Arquivo VPA.
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permanecerá ata xuño dese mesmo ano. Así llo contaba a Francisco Fernández 
del Riego desde Bogotá, nunha carta do 8 de marzo de 1955, da que reproduci-
mos un extracto: 

Querido Paco:
Levo eiquí unhas tres semáns, que fan boa falla pra irse axeitando ao país. 
Chove na sabán central nove meses ao ano, ten tres ríos que son verdadeiros 
mares, dous océanos e infinidade de lagos e lagoas, costeiras e interiores. E 
sofre racionamentos de auga.
Teño xa conocimento de catro cidades colombianas: Bogotá, Cartaxena, San-
ta Marta e Barranquilla. [...] Cartaxena un tesouro de caraiter, arume de seño-
río colonial, murada e fortificada c-unha asombrosa magnitude. [...] 
Presentei o primeiro proieucto ao Goberno, sobre organización administrati-
va das pesquerías colombianas, a base d-unha Dirección Xeral, delegacións 
rexionales e un Comité Nacional de Pesquerías, no que terán representación, 
ademais d-elementos oficiaes, os industriaes. [...] O xoeves 10 escomenzaréi 
un cursillo de conferencias na Universidade de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano” 
especializada en recursos naturales. Encarregaron da presentación ao Dr. Ál-
varo Ortiz Lozano, Segredario Técnico da Presidencia da República, e home 
moi infruinte no país. Despois darei en xoeves sucesivos, outras cinco confe-
rencias sobre a contribución dos recursos marinos a economía sudamericana. 
Parece que van ser radiadas pol-a Emisora Nacional e a das Forzas Armadas6.

Por outra banda, grazas ao seu labor como técnico internacional en relación 
coa ONU, entrará en contacto coas elites políticas deses países, pero tamén coas 
intelectuais, especialmente coas de Brasil, país ao que sempre se sentiu moi próxi-
mo.

Foron moitas máis as viaxes que Valentín Paz-Andrade realizou con poste-
rioridade, sobre todo a partir da fundación, en 1960, de Pescanova, un proxecto 
empresarial do que foi pedra angular na súa creación e consolidación. A partir de 
entón, diversos países de América, Europa e África serán lugar de destino obriga-
do na súa actividade cotiá empresarial. Non se conservan testemuños escritos de 
todas estas viaxes, pero si dalgúns, nos que se narra as realizadas a América, que 
son os que se descubriron en outubro de 2011. 

6 Carta de Valentín Paz-Andrade a Francisco Fernández del Riego, de 8 de marzo de 1954, desde México. 
Arquivo VPA.
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OS DIARIOS

Nos relatos rescatados, o autor lévanos a cinco lugares. Por unha parte a tres 
grandes percorridos por Nova York, México e Colombia e, por outra, a Brasil e 
Chile. 

O primeiro relato foi o titulado Por la ribera del aire. Itinerario americano: Nueva 
York. Trátase dun documento dun total de doce textos, escrito en 1954, no que 
narra a viaxe en avión, a estancia na cidade durante uns días e a súa saída en 
avión cara a México. Os títulos son os seguintes: “Las hoces del aire”, “La tierra 
de las despedidas”, “La noche atlántica”, “La cortina de niebla”, “El tráfico, la 
hierba y el Hudson”, “Harlem negro y Harlem blanco”, “Norteamérica o un estilo 
de vivir”, “Un college en Poughkeepsie”, “Los Puentes de Manhattan”, “Éramos 
tres en Broadway”, “Un día a ras de tierra” e “A México en vol de nuit”. 

Nunha carta a Francisco Fernández del Riego de 18 de outubro de 1954 des-
de México o autor anúncialle a existencia e a posible publicación deses textos e 
tamén lle dá conta das súas entrevistas con exiliados galegos en México: 

[...] No sé aún si han comenzado unos artículos que me pidieron de INFOR-
MACIONES y LA NOCHE. Hasta ahora hice doce, que comprenden la parte 
del viaje hasta New-York [...]
[...]Estuve con Souto, Bal y Dopico. Los tres han realizado aquí una labor 
considerable. Souto tiene embalados los cuadros para exponer en La Habana 
y seguir a Galicia. [...] 
Bal y Gay ha compuesto varias obras musicales, editó cancioneros, hizo labor 
como crítico, desempeña funciones de asesoramiento musical en la Dirección 
General de Bellas Artes. Le he regalado el disco del Romance de D. Gaiferos, 
que agradeció vivamente.
Dopico fundó y dirigió el Patronato de la Cultura Galega, apolítico, con gran 
fortuna […]7.

O segundo é un percorrido por algúns lugares de México que o autor titula 
como Itinerario de Ultramar: México, e do que forman parte, “Llegada a México”, 
“Muchacha india en el Zócalo”, “El hijo de la lluvia”, “Los aztecas, el camino del 
mar”, “Pátzcuaro, el lago de los muertos y los vivos”, “Guanajuato, o el crepúscu-
lo del oro” e “Jalisco: Nueva Galicia y Galicia” escritos tamén en 1954, de cuxa 
ruta dálle conta a Rafael Dieste: 

7 Carta de Valentín Paz-Andrade a Francisco Fernández del Riego, de 18 de outubro de 1954 desde 
México. Arquivo VPA.
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[...] O día 1 de nov. sahimos pra Mazatlán, onde pararéi no Hotel Belmar. De-
bemos chegar alí o 4. Penso ir 2 ou 3 días a California –San Diego, cecais Los 
Angeles– e o día 13 estaremos de retorno na capital. D-eiquí voltaremos o 15 
a sahir pra Veracruz, deica o 27. Despois, de novo na capital. Sobre o 8 ou 10, 
vía New-York, penso tomar o avión de retorno a Europa. [...]8.

O terceiro dos destinos sería Colombia, o país ao que lle dedica máis textos, 
escritos en 1955, froito da súa experiencia como técnico da FAO, pola que é con-
tratado, xunto co goberno colombiano, para realizar un estudo sobre economía 
pesqueira en Colombia.

Para levar a cabo a parte práctica deste traballo, embárcase no Andagoya, e, a 
bordo deste, escribe Periplo del Pacífico Tropical9. Desta viaxe tamén temos teste-
muño do propio Valentín Paz-Andrade: 

O Pacífico ofrece perspectivas mais inmediatas. Principalmente pol-a súa ri-
queza nas dúas especies mais prolíficas de túnidos: o yellow fin e o spijack. […] 
Con o obxetivo principal de conocer mais de perto tan fabulosa riqueza fixen 
un cruceiro desde Buenaventura a Tumaco, a bordo dunha pequena cañonei-
ra, Andagoya, que dispuxo con tal fin o Goberno. O periplo comprendía a costa 
colombiana do Pacífico até a fronteira do Ecuador, con escada a ida e a volta 
nas illas Gorgonas. […] Un mini-cruceiro sobre o cal semellaban nos facer 
compaña as sombras de Carlos Darwin e de Alexandre Humboldt10.

Os textos dedicados a Colombia inclúen tamén unha magnífica descrición 
de Cartaxena de Indias titulada “Cartagena de Indias, en la brisa del Caribe” e, 
por último, unha terceira parte, a que dedica a describir o Val do Cauca. O autor 
titula este último relato El valle interandino de las garzas blancas. 

Os relatos dos outros dous lugares atopados no arquivo persoal do autor son 
moito máis breves. Foron atopados en follas soltas manuscritas que ben puideron 
ser borradores para unha redacción e un mecanografado posteriores que non se 
conservan. Son puras descricións de voos a Santiago de Chile (1952) e outro que 
narra sobrevoando Brasil, concretamente sobre a Costa do Nordeste deste país. 
Neste último caso, ao carecer de indicación de índole temporal, resulta difícil 
poñerlle data, tendo en conta que esa descrición aérea puido ser realizada en 
calquera das múltiples viaxes que o levaron a América nas décadas dos 50 e 60. 

8 Carta de Valentín Paz-Andrade a Rafael Dieste, desde México, de 29 de outubro de 1954. Arquivo VPA.
9 Carta de Valentín Paz-Andrade a Carlos Maside, desde Bogotá, de 22 de abril de 1955. O periplo ao que 

se refire corresponde ao texto inédito Periplo del Pacífico Tropical, rescatado no arquivo do autor.
10  Calvo, Tucho (2011): Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX. Cesuras: Biblos, 261.
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A recuperación destes textos permitiunos descubrir a imaxe do home que 
percorre lugares e paisaxes e que deixa constancia dos sentimentos e emocións 
que nel espertan. Nestes testemuños de Valentín Paz-Andrade resultaría de apli-
cación o que Miguel A. Lozano Marco afirma no prólogo de Los Libros de viajes 
de Miguel de Unamuno: 

[…]Se produce aquí esa íntima relación entre creación y conocimiento: se re-
corre un lugar, se habita un espacio nuevo imaginando al mismo tiempo, o con 
posterioridad, aquello observado y vivido. El paisaje, la ciudad, el lugar o la 
cumbre dependen, ante todo, de la persona que los contempla, y de este modo 
lo contemplado y recorrido es recreado, es conocido en su esencia, al tiempo 
que quien contempla se va descubriendo, conociendo y creando a sí mismo. 
El conocimiento de los lugares es solidario del conocimiento de la propia per-
sonalidad de manera que el viaje “externo”, el recorrido objetivo a través de 
la geografía hispana, es una profundización, un viaje interior que lleva a la 
creación de la propia personalidad […]11.

No caso dos textos de Valentín, sería a través da xeografía de ultramar: a vida 
en Norteamérica a través dunha gran metrópole, Nova York; as diferentes cul-
turas precolombinas, as paisaxes, coas súas variadas floras e faunas, dos lugares 
de México; as descricións do fondo mariño ou a tan ben definida por el como “a 
despensa do mar” na viaxe polo Pacífico ata as Illas Gorgonas, etc. 

Descubrimos así un Valentín Paz-Andrade inédito, anónimo e íntimo, como 
por exemplo na descrición de la “Muchacha india en el Zócalo”, correspondente 
á serie Itinerario de ultramar: México:

La muchacha era una auténtica belleza india. Su rostro reproducía, con im-
presionante fidelidad, la faz de las esculturas, exhibidas en los museos, como 
arquetípicos de la mujer zapoteca. Y su rostro es lo que importa en este caso.
Nos era conocido como documento de ejemplificación racial, tal como ahora 
lo encontramos, con su carne tersa y aceitunada, sus perfiles de óvalo agudiza-
do hacia el mentón, sus ojos inclinados, anchos, abisales; su nariz proporciona-
da, fina, pero naciendo más arriba que la horizontal ocular.
Sentada en un banco del Zócalo, su mirada se perdía entre el ir y venir de la 
gente por el paseo central. Desde los porches que rodean la plaza, el son de las 
marimbas llenaba y vibraba en el aire de la tarde tropical. La muchacha, en 

11  Llorens García, Ramón F. (1991): Los libros de viajes de Miguel de Unamuno. Alicante: Caja de Ahorros 
Provincial.
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compañía de otra sin notoria afinidad en sus rasgos, hablaba poco, pero reía 
menos.
Si quisiéramos destacar de su rostro el rasgo más expresivo no podríamos des-
cartar como tal el de la tristeza. Son siempre los ojos verdaderos exponentes 
orgánicos del lenguaje íntimo, en el que la alegría y la tristeza no son más 
que formas externas de una situación del alma. Una situación que puede ser 
eventual, mudable o puede ser tendencial, alimentada por una raíz profunda.
Si tuviera que definir la tristeza de aquella india, llegada a Veracruz o a Puebla, 
a México o a Guadalajara, desde cualquier pueblo del Estado de Chiapas, diría 
que era estructural. Diría que en aquel bello ejemplar humano aún no se derra-
mó suficientemente la capacidad de la belleza del espíritu, cuya manifestación 
más directa es la satisfacción moral, la alegría12.

Se hai unha característica común na maioría dos textos atopados é a referen-
cia continua a Galicia: as súas xentes, os seus persoeiros, os seus feitos históricos 
ou a súa paisaxe, que son mencionados de xeito frecuente. Así, como veremos 
a continuación, Galicia será a protagonista en moitos sentidos. A alusión é, ás 
veces, anecdótica, como en “Jalisco: Nueva Galicia y Galicia” que forma parte 
tamén de Itinerario de Ultramar: México:

 
Jalisco viene de jal: piedra granulada. Un sucedáneo volcánico del granito, 
como es Jalisco un sucedáneo toponímico de Nueva Galicia. Después de doce 
décadas largas de independencia política, es interesante observar, como las 
tierras conquistadas por Oñate y Nuño de Guzmán, se mantienen bastante 
fieles a su nombre colonial.
Jalisco es la denominación oficial. Es, además, el nombre de exportación, di-
fundido por medio del celuloide y del disco, que anda saltando alegremente, 
día y noche, en las cuerdas vocales de los mariachis. Nueva Galicia, en cambio, 
se conserva como un apelativo entrañable. Es la voz binominal del recuerdo. 
No resiste, como Nuevo León, en la fachada del Estado federado. Resiste, en 
cambio, en el corazón de las gentes. En el rótulo de las tiendas, el título del 
mejor colegio, en hoteles principales, compañías de seguros, bancos…
Los naturales del Estado de Jalisco, no se llaman jalistecas. En cambio, gustan 
de llamarse gallegos, o neo-gallegos. Y de bailar colectivamente, alrededor de 
sombrero jarano, la danza regional –el jarabe tapatío– con el ritmo y el giro de 
la muiñeira.

12 García López, Emilia (ed.) (2013): Diarios de viaje. Los itinerarios inéditos de América, 1952-1955. Santiago 
de Compostela: Alvarellos Editora. 76-77.
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Al igual que la vieja, Nueva Galicia tiene su Compostela, pequeña ciudad del 
Valle de Banderas. Como es una Compostela sin Santiago, quedó eclipsada 
por Guadalajara, capital arzobispal y administrativa, hoy la segunda de la Re-
pública Mexicana.
La Vieja Galicia no aportó solamente a la Nueva un elemento del folklore, 
que andando el tiempo habría de desenvolverse con exceso. Aportó algo más 
fundamental para su cultura: el carro campesino, el carriño cantareiro que aún 
gime en las corredoiras gallegas. Aquí, en cambio, desempeñó un papel libera-
dor, una misión de alto humanitarismo.
Lo introdujo en estos agros rumorosos de maizales maduros, el que después 
había de ser Beato Aparicio. Cuando emigró de A Gudiña, era carreteiro. Ejer-
cía su resignado oficio, en mansa colaboración con una pareja de bueyes, entre 
el Valle de Monterrey y la Terra do Bolo. Aquí continuó aquel aprendizaje de 
santidad, para redimir con su ejemplo a los indios tamemes. Una clase servil 
de cargadores, utilizados para el transporte, durante siglos, antes de conocerse 
en América la rueda y el caballo. Entre los tamemes reclutaban los conquista-
dores sus encomenderos, mientras no lograron generalizar aquellos fundamen-
tales elementos de la civilización europea. La redención aun hoy no parece 
totalmente consumada pues los chamulas, del Estado de Chiapas, han llegado 
a consustancializarse tanto con su oficio, que lastran con piedras sus espaldas, 
cuando les falta carga de retorno.
Aunque Nueva Galicia llega al Pacífico, no posee ríos, como la Vieja. Aquí 
el mar interior es cerrado y dulce. Algo así como una imponente tumoración 
líquida, sobrevenida en el cuerpo del río Lerma, mutilado dos o tres veces por 
convulsiones sísmicas, antes de llegar al océano. Así tuvo nacimiento múltiple 
el Lago de Chapala. Sobre sus aguas vuelan en fila los tordos y en bandada las 
gallaretas, pero bajo la ondulada capa verdosa, vive el pejerrey más sabroso del 
hemisferio. No nos consuela de la saudade13.

Noutros casos ten carácter reivindicativo, como en “Éramos tres en Broad-
way”, que forma parte dos textos dedicados a Nova York do relato titulado Por la 
ribera del aire. Itinerario americano: Nueva York:

Éramos tres gallegos.
Entre las tres mil o más butacas bajas del Radio City Music-Hall, como tres 
gotas de agua en el Hudson. No obstante, cuando la proyección comenzó, 
también comenzó a disminuir nuestro complejo de inferioridad.

13  García López, Emilia (ed.) (2013): Diarios de viaje. Los itinerarios inéditos de América, 1952-1955. Santiago 
de Compostela: Alvarellos Editora, 101-103.
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La película se titulaba así: Brigadoom. Casi Brigancio. Casi Betanzos. Para tres 
gallegos flotantes en la espesa riada humana de New York, e inopinadamente 
anclados en la más fastuosa sala de Broadway, el título descubría perspectivas 
prometedoras.
Así como uno entra en el restaurant, para que le sirvan pámpano empapelado, 
entra en el cinema para adquirir imágenes. Con el pescado atiende apremios 
del estómago. Con las imágenes apetencias de los ojos, que son las bocas del 
alma. Tanto el alimento íctico como el fílmico, puede resultar más o menos 
grato a nuestro paladar, puede ser saboreando con mayor o menor complacen-
cia por nuestra vista.
Una música suave, pero estimulante, ayudaba a intensificar nuestra impreg-
nación en la teoría de las afinidades raciales, que iba desarrollándose en la 
pantalla. La acción ocurría en la céltica Escocia, de valles profundos y laderas 
frondosas. En la Escocia pura y rural. Brigadoom, que lo mismo podía ser Ber-
gondo, con sus campesinos endomingados, sus jugosas praderas, sus bosques 
centenarios…, servía de fondo a la aventura de dos americanos, dedicados al 
turismo cinegético en tan apartado escenario.
Rompieron a sonar las gaitas tonadas populares. Se improvisaron bailes en el 
rueiro del lugar, presidido por un crucero de piedra, mientras los viejos se ca-
lentaban en torno a la lareira. Otras escenas de feria reproducían el desfile de 
los campesinos, conduciendo aves, frutos, granados… En los paisajes húmedos 
y verdecentes, reproducidos con pleno realismo cromático y volumétrico por el 
cinemascope perfeccionado, las vacas, marelas como las nuestras, estiraban su 
testuz por fuera del screen. Como si nos hubiesen reconocido, o si esperasen, 
en vista del inopinado reencuentro, una caricia de nuestras palmas, sobre sus 
curvadas ancas.
Aunque la película no era corta, la ilusión duró poco. Los potentes órganos ad-
yacentes a la enorme boca del escenario, abrieron los registros a sus cataratas 
sonoras. Después, desde el subsuelo, como tripulación sentada en la cubierta 
de una nave que navegara verticalmente, la orquesta ascendió hasta la rasante 
prevista. Al alzarse el telón, matemáticamente sincronizadas, ochenta, cien, 
ciento veinte… juveniles piernas femeninas comenzaron a evolucionar sobre 
el tablado. Todas torneadas por igual, movidas por el mismo resorte, aunque 
en diferentes giros, y tan precisas en sus despliegues y en la composición de sus 
cuadros, que no llegaba uno a apreciar debidamente, si a la armonía de las ba-
ses correspondía en belleza lo edificado sobre ellas. Hemos de suponer que sí, 
pero el automatismo de las chorus girls, relegaba a segundo término la gracia 
dorada de sus encantos.
Salimos. Tras el inmenso hall de entrada, nos esperaba aún el ardor irisado y 
fulgurante de las luces de Broadway, que no volvió a impresionarnos. En la 
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pantalla interior de cada uno, las dispares imágenes que acabábamos de adqui-
rir y alojar en la recámara del recuerdo, así las de celuloide como las de carne 
y hueso, siguieron sucediéndose unas a otras, durante largo rato. Las primeras, 
con el ritmo de la vida. Las segundas con el ritmo de la máquina14.

Do mesmo xeito, casos hai, nos que Galicia é un referente artístico, como se 
pode ler, na descrición da traxectoria do símbolo de peregrinación a Santiago de 
Compostela da coquille de Sant-Jaques, en Teotihuacán, correspondente ao texto 
titulado “Los aztecas, el camino del mar”, que forma parte da serie titulada polo 
autor como Itinerario de Ultramar: México, entre outros moitos exemplos:

[…] Cuando en el friso de las pirámides de Teotihuacán, entre las múltiples ca-
bezas salientes y dinosáuricas de la serpiente emplumada, aparece la concha de 
la vieira esculpida en los mismos bloques, ninguna razón acude a la nuestra para 
explicar tan inesperada asociación de símbolos. La valva convexa está tallada 
con la fidelidad a que nos tiene habituados el cincel compostelano. La función 
alegórica de sentido religioso, parece también paralela, pero hay algo en que se 
descubre una correspondencia más aguda: la trayectoria del símbolo, su origen 
peregrino, tanto de la coquille de Saint Jaques, como del signo mural teotihua-
cánico, que acaso pretenda representar, refinado por un desenvolvimiento cul-
tural ulterior, la gratitud del trashumante costero a la mano abierta del mar15.

Estas alusións vense acompañadas, en moitas ocasións, por palabras do idioma 
galego que advirten e introducen ao lector no humus cultural do que parte o autor 
e que enriquecen de forma notabilísima os relatos.

 
*  *  *

Para rematar, quero facer mención dun apuntamento conservado tamén no 
arquivo persoal do autor que dá conta da importancia que as viaxes de Valentín 
Paz-Andrade tiveron, xa que estes percorridos favoreceron a posibilidade para el 
de retomar as relacións cos galegos do exterior: exiliados e coa colectividade de 
emigrante, tan importantes para dilucidar a historia de Galicia, das décadas dos 
50 e 60 do pasado século. 

A continuación reprodúcese o parágrafo final do discurso pronunciado por 

14  García López, Emilia (ed.) (2013): Diarios de viaje. Los itinerarios inéditos de América, 1952-1955. Santiago 
de Compostela: Alvarellos Editora, 64-66.

15  García López, Emilia (ed.) (2013): Diarios de viaje. Los itinerarios inéditos de América, 1952-1955. Santiago 
de Compostela: Alvarellos Editora, 64-66.
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Valentín Paz-Andrade, en decembro de 1954 (na véspera da súa volta a Galicia, 
finalizado o traballo para a FAO), no Centro Galego de México, no que fai un 
fervorosa defensa da lingua galega: 

[…] E agora, galegos de México, dúas verbas na nosa lingua. Na lingua que 
nunca foi somentes verbo de labradores e mariñeiros, senón tamén de reis e 
de trovadores, dos homes do traballo material e do traballo mental; na lingua 
galaico-portuguesa que, en unión do castelán e do inglés, cubren todo o mapa 
das Américas. 

Somente nesta lingua, no doce e quente verbo que sabe a leite natal, un galego 
que retorna ao vello lar, despois de peleriñar dous meses e meio pol-os camiños 
de México, pode valeirar seu curazón nos curazóns dos seus irmaos emigra-
dos; nos curazóns chagados pol-o cravo rosaliano da saudade, que somentes se 
arrincará no día xubiloso e lumioso do retorno definitivo a nosa Terra16.
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Resumo: En 1966 Valentín Paz-Andrade é convidado ás Xornadas Galegas de 
Bos Aires e os promotores do Centro galego suxiren que aborde a efeméride do 
centenario do nacemento de Ramón del Valle-Inclán. O ano seguinte ao libro 
derivado daquelas conferencias, La anunciación de Valle-Inclán, oferta unha 
visión reivindicadora da galeguidade de Valle-Inclán que non se aparta, no 
sustantivo, da que Castelao deixará formulada pouco despois do pasamento 
de don Ramón nunha conferencia lida en L’A Habana en xaneiro de 1939, e 
titulada Galicia y Valle-Inclán. 
A meirande tese do libro consiste no vencellamento de Valle-Inclán co rexur-
dimento das artes e letras en Galicia que xermolaba xa dende pouco antes 
do seu nacemento en 1866. A esta reconstrución entre biográfica e históri-
co-cultural dos comezos valleinclanianos, Paz-Andrade engade tres dimen-
sións máis especificamente referidas á estética e á análise literaria: a primeira 
consiste no que nomea con acerto “a materia de Galicia”; igualmente, está a 
pegada estética galega do esperpento valleinclaniano; e finalmente, un asunto 
controvertido, o denominado polo crítico “proceso de recastamiento lingüís-
tico”. O “sincretismo idiomático” de Valle-Inclán ten que ver cunha sorte de 
funcionamento en literatura dunha lingua como substrato doutra, a modo de 
palimpsesto. 

Abstract: In 1966 Valentín Paz-Andrade is invited to Xornadas Galegas of 
Buenos Aires and the promoters of the Galician Center suggest to tackle the 
efeméride of the centenary of the birth of Ramón del Valle-Inclán. On the 
following year, the book derived from those conferences, The announcement 
of Valle-Inclán, offers a vindicative vision of the galecidade of Valle-Inclán that 
does not separate, in the substantive thing, of that Castelao will stop formu-
lated shortly after the death of don Ramón in a conference read in Havana in 
January, 1939, titled “Galicia and Valle-Inclán”. 

Conferencia de clausura
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The main thesis of the book consists of linking to Valle-Inclán with the renais-
sance of the arts and the letters in Galicia that was already germinating from 
shortly before its birth in 1866. To this biographical reconstruction between 
cultural and historical of the early Valle-Inclán, Paz-Andrade adds three di-
mensions more specifically referring to the aesthetics and literary analysis: 
the first is what rightly called “the subject matter of Galicia”; the same way, 
there is the Galician aesthetic imprint of the grotesque esperpento; and fina-
lly, a controversial matter, the so-called by the critical “process of linguistic 
recastamiento”. The “idiomatic syncretism” of Valle-Inclán has to do with a 
functioning luck in literature of a tongue like substratum of other one, by way 
of palimpsest.

Palabras chave: Rexurdimento. Sincretismo idiomático. Palimpsesto. Materia 
de Galicia. Esperpento. Galeguidade.

Key words: Cultural renaissance. Idiomatic syncretism. Palimpsest. Matter of 
Galicia. Esperpento. Galecidade.

Cando remata con este congreso o ano de merecido recoñecemento a Valen-
tín Paz-Andrade, non atopo mellor colofón que a imaxe que del deseñara xa en 
1967 Eduardo Blanco Amor. 

Falaba entón o autor d’A esmorga dunha “mentalidade renacentista” presente 
nunha xeira de esculcadores de Galicia, sinalados polo seu “afán de esclarece-
mento e perspectiva”, que remonta até Sarmiento e Feijoo, e caracterizada por 
“la forzada acumulación de los saberes y la asumida obligación de los quehaceres” 
(Paz-Andrade, 1981, 6). 

Para Blanco Amor, Valentín Paz-Andrade pertencía por dereito propio, “de 
modo espectacular”, a este tipo de polifacéticos traballadores ao que responden 
así mesmo as figuras de Castelao, Risco, Otero Pedrayo, Bouza Brey, e os doutores 
García-Sabell e Rof Carballo.

Hoxe en día, no maremagnum da posmodernidade onde a Literatura resiste, 
numantinamente, asediada polas trapelas da chamada industria cultural e orfa de 
modelos de referencia pola deconstrución do canon occidental –fenómenos que 
se potencian o un ao outro: se non hai rango de excelencia comunmente acepta-
do, calquera cousa pode ser vendida como Literatura–, a crítica literaria pervive 
ou ben confinada entre os muros da Universidade, como mero asunto académico 
dun grupo de individuos que repasan os libros dos demais, ou forma parte da 
división publicitaria das empresas editoriais. Non é ese, por certo, o contexto no 
que Valentín Paz-Andrade escribiu os seus ensaios críticos sobre Valle-Inclán, 
Guimarães Rosa ou Castelao.
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Trátase, máis ben, doutro escenario ben estudado por autores como, por caso, 
Terry Eagleton en The Function of Criticism (Londres, 1996). Recorda alí o profe-
sor de Oxford, facendo uso do concepto de “esfera pública”, de Jürgen Habermas, 
cómo o nacemento da crítica moderna se remonta á primeira metade do Século 
XVIII, cando The Tatler, de Steele e, sobre todo, The Spectator, de Addison de-
ron cohesión a unha nova clase dirixente, abertamente oposta ao absolutismo. 
Grazas a eles, Disraeli puido definir en 1870 a intelectualidade do país como un 
conxunto de cidadáns libres e independentes entre os que existía unha igualdade 
natural e política.

Arredor de The Spectator bulía un grupo non especializado, que máis que facer 
crítica literaria sensu strictu, gustaba de expresar o seu xuízo sen mordaza sobre 
a cultura e a sociedade no seu conxunto, con elevado grao de incidencia sobre 
a opinión pública se temos en conta que a revista de Addison tiraba tres mil 
exemplares e Gran Bretaña tiña, daquela, unha poboación total de cinco mi-
llóns. Logo, desafortunadamente, esa actividade, que o canadense Northrop Frye 
denominaría “crítica pública”, ficaría en clara recesión até o estado de cousas 
actual que antes describiamos. Con todo, que aquela función seguía vixente até 
comezos do propio século XX, acredítanolo o feito de que aínda daquela John 
Morley, editor de Fortnightly Review, consideraba que os colaboradores da súa 
revista eran persoas ás que cumpría a misión de formar a opinión pública, para o 
que demandaba deles que fosen á vez fonte de autoridade sapiencial e habelen-
ciosos divulgadores, partícipes dunha elite espiritual culta, pero propagandistas 
intelectuais verosímiles.

Ben sei que o país de que falo, a Galicia do século XX, non é a Inglaterra de 
Addison, nin 1968 é equiparábel a 1768. Pero do que si non me cabe dúbida é 
de que o ben coñecido lema do Eclesiastés “nihil novum sub sole” é aplicábel ao 
caso de individuos ou grupos de nós, creadores e impulsores de revistas e xornais, 
e promotores de tantas e tantas institucións e iniciativas culturais que, como o 
cabalo de Troia, agochaban un gromo de fondo compromiso con Galicia. No caso 
de Paz-Andrade hai que engadir, xa que logo, o explícito compromiso político e 
electoral antes e despois da guerra civil, e o emprendemento empresarial. Por iso, 
Eduardo Blanco Amor propuña como mote heráldico do noso persoeiro o título 
do seu libro publicado polo Centro Galego de Bos Aires en 1959: Galicia como 
tarea. 

J. Bejalme, no seu libro Men of Letters and the English Public in the Eighteenth 
Century (Londres, 1931), ao estudar o chamado “club Spectator” conclúe que 
Addison e os seus pousaron a súa ollada non soamente na Corte e a aristocracia, 
senón sobre o conxunto da sociedade, e tentaron de abrirlles os ollos á literatura 
como ferramenta para ceibar, así mesmo, as mentes. Dito noutras palabras: a 
cultura foi a base unificadora do bloque dirixente inglés anti-absolutista, e para 
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eles o crítico viña a ser, así, o principal parceiro desta misión histórica. Ese é o 
contexto no que, salvadas as naturais distancias, quero ver nesta conferencia a 
faciana literaria de Valentín Paz-Andrade, e de xeito especial a súa visión de Ra-
món María del Valle-Inclán.

Á hora de escribir e publicar o seu libro sobre o autor das Comedias Bárbaras, 
Paz-Andrade conta con Eduardo Blanco Amor non soamente como autor do pró-
logo senón tamén como compañeiro dunha viaxe ou “preparo indagatorio” que 
tivo que completar, no que o escritor actuou tamén como fotógrafo á hora de “re-
coller en visión directa o fondo ecolóxico da infancia e a mocidade de Valle-In-
clán, os lugares galegos ou rurais dos seus primeiros anos”, segundo refire Tucho 
Calvo no seu libro de conversas con Valentín (2011: 353). Mais na primeira 
daquelas dúas funcións, a de prologuista, Eduardo bótalle un cabo ao seu amigo 
aducindo que os galegos estamos condenados a non ser comprendidos máis que 
por nós mesmos, de xeito que no centenario de Valle non se podería deixar de 
interpretalo “sin penetrar en su fundamento galaico, en su radical –digámoslo sin 
miedo al tópico– teluricidad” (Paz-Andrade, 1981: 12). 

A conmemoración do centenario do escritor nacido en Vilanova de Arousa o 
28 de outubro de 1866 promoveu un renovado interese por parte dos críticos e os 
historiadores literarios pola súa figura e a súa obra, que a partir de entón foi co-
brando unha vixencia e actualidade moito máis acusada que a dos outros nomes 
da chamada “generación del 98”, agás o de Baroja. 

Froito do centenario é unha obra colectiva de enorme transcendencia, con-
sistente nunha valoración e estudo de conxunto, enciclopédica, da vida e a obra 
de Ramón del Valle-Inclán publicada en Nova York en inglés, en 1968, baixo a 
coordinación xeral do hispanista grego Anthony N. Zahareas, secundado polo 
costarricense Rodolfo Cardona e o norteamericano Sumner Greenfield: Ramón 
del Valle-Inclán. An Appraisal of his Life and Works (New York: Las Américas, 
1968). Entre a súa corentena de contribuíntes destacan nomes como F. Ayala, 
Anderson Imbert, Avalle-Arce, Casalduero, Fichter, Gullón, Raimundo Lida, 
Montesinos, Silverman, Sobejano. E non faltan tampouco tres valleinclanistas 
galegos, Domingo García-Sabell, Emilio González López e José Rubia Barcia. 

Valentín Paz-Andrade incorpórase simultaneamente pola súa banda a tan 
ilustre gremio por unha vía diferente, de pegada exclusivamente autóctona. En 
1966 é convidado por terceira vez ás Xornadas Galegas de Buenos Aires, ás que 
concorrera xa, con notábel éxito como orador de temas xurídicos, económicos 
e culturais en 1950 e 1957. E nesta oportunidade, os promotores das xornadas, 
dende o Centro galego da capital arxentina, suxiren que o conferenciante aborde 
a efeméride do centenario valleinclaniano. 

Valentín Paz-Andrade coñecía xa os libros sobre don Ramón escritos por Gó-
mez de la Serna, Fernández Almagro, Zamora Vicente, Guillermo Díaz Plaja e 
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Ramón J. Sender. O seu afán valleinclanista levárao tamén a seguir atento á súa 
bibliografía, que co motivo do centenario enriquecérase tamén con obras como a 
de Francisco Umbral (1968: Valle-Inclán, Madrid: Unión Editorial), ou José An-
tonio Gómez Marín, La idea de la sociedad en Valle-Inclán (1967: Madrid: Taurus). 
Pero o seu interese polo ilustre paisano viña de atrás, dunha fonte xenuinamente 
autobiográfica. 

Como el mesmo conta en xaneiro de 1925, algúns novos xornalistas e artistas 
vigueses “conocíamos en aquella ocasión directamente la magia y la gracia del 
trato con el maestro” (Paz-Andrade, 1967; segunda edición, 1981: 133) ao que 
ofreceron un banquete. O Valentín mozo, que xa destacaba pola súa capacidade 
de xestión a prol dos seus amigos, ofrécese para encontrarlle casa en Vigo, e ato-
parlle una pequena quinta, Los Rosales, que finalmente don Ramón descartará e 
retornará a Madrid coa súa familia.

Pouco despois vólvense encontrar co motivo das eleccións ás Cortes Cons-
tituíntes da República. Valentín Paz-Andrade preséntase na candidatura gale-
guista, entre Castelao e Cabanillas, pola provincia de Pontevedra. Valle faino 
tamén pola Coruña nas listaxes da coalición denominada Alianza Republicana 
encabezada por Lerroux. Non fai campaña nin concorre ás circunscricións polas 
que opta. O diario El Progreso do 27 de xuño de 1931 defíneo como “lustre de las 
letras castellanas en alma gallega” e a Paz-Andrade como “periodista y orador”. 
Ningún dos dous é elixido e Valle reacciona pedindo a anulación das eleccións, 
recoñocendo con fachenda que “ni me he tomado la menor molestia para ser di-
putado” e criticando os electores por entregarse aos amos de sempre, “el cacique 
sin escrúpulos” (no xornal La Voz, 4 de xullo). A súa pataleta non cae nada ben. 
J. Poza Juncal, no xornal El Pueblo Gallego, publica o 23 de xullo o incendiario 
artigo “Censurable campaña contra Galicia”, no que xustifica a desfeita electoral 
do escritor porque “sus paisanos no se olvidaron de lo que dijo acerca de los ga-
llegos en fecha no muy lejana”.

Refírese á entrevista “Don Ramón del Valle-Inclán nos pone como no digan 
dueñas”, que Enrique Estévez Ortega lle fixera en Vida gallega de Vigo en 1926. 
Nun receso da tertulia madrileña de La granja del Henar, despois de atender con 
prontitude á demanda do seu entrevistador, cando este se refire a el como “honra 
de Galicia”, Valle reacciona sorprendentemente. Divide os galegos en dúas clases, 
“Una, inteligente y superior…, que soy yo… Y otra, todos los demás”. Galicia só 
produce “dos lepras”, políticos e avogados. Por caso, non ten artistas. Sotomayor 
é un estúpido; Lloréns, necio; Asorey, non é escultor senón “imaginero”. E con-
clúe: “España es un país atrasado, naturalmente, pero Galicia es la región más 
atrasada de España” (Valle-Inclán, 1994: 326). 

Tamén é certo que na mesma entrevista, á pregunta de cal das súas propias 
obras lle interesa máis responde “ninguna”, e que para arranxar a crise teatral, 
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propón fusilar aos irmáns Quintero. A tal punto estas declaracións de 1926 resul-
tan tan extemporáneas que Vida gallega se ve na obriga de engadir unha NOTA 
DE LA REDACCIÓN onde define ao gran don Ramón “de las barbas de chivo” 
como “fumador de raras plantas exóticas”, “hombre de muchos humos” que “de-
bieron de subírsele a la cabeza”. Revive tamén a súa denuncia como “plaxiario”, 
pero puntualiza que hai algo que xamais copiará: “el amor a su país, la defensa de 
su país, la solidaridad con su casta que caracteriza a los gallegos inferiores que, 
don Ramón aparte, somos todos” (Valle-Inclán, 1994: 330).

Tan controvertida personalidade precisaba, sen dúbida, dun exercicio cons-
tante de comprensión por parte dos seus paisanos, como o que Blanco Amor 
menciona no seu limiar ao libro de Valentín Paz-Andrade. Comprensión e, nalgún 
senso, tamén reconciliación. La anunciación de Valle-Inclán do noso homenaxeado 
representa unha decidida achega nesta liña. Amén dos xa mencionados, non lle 
faltarán ao creador dos esperpentos miradas empáticas e análises comprensivas 
de estudosos galegos. Penso, por caso, en Antón Risco, en José Manuel García de 
la Torre e nunha longa nómina até chegar aos traballos da cátedra Valle-Inclán 
dirixida na Universidade de Santiago de Compostela por Margarita Santos Zas, 
incansábel estudosa do mestre e promotora de publicacións, simposios, cursos e 
todo tipo de inciativas ao seu favor. Pero a primacía nesta xenerosa consideración 
galega de Ramón del Valle-Inclán como un máis de nós tena, sen disputa posíbel, 
outra gran personalidade da nosa cultura a quen Valentín Paz-Andrade coñeceu 
e estudou nunha obra inesquencíbel: Castelao na luz e na sombra. 

Máis aínda, a visión reivindicadora de Valle-Inclán que Paz-Andrade abor-
da cando o seu centenario –sobre a que vou tratar axiña brevemente– non se 
aparta unha miga, no substantivo, da que Castelao deixará formulada pouco 
tempo despois do pasamento de don Ramón nunha conferencia memorábel lida 
na Habana en xaneiro de 1939, e titulada Galicia y Valle-Inclán. Conservamos, 
ademais, as notas para a súa elaboración entre os papeis e cadernos de Castelao 
(1993) felizmente recuperados e editados. Dáse, mesmo, outra concomitancia 
significativa: Paz-Andrade escribe o seu libro publicado en 1967 sobre dúas con-
ferencias valleinclanianas presentadas diante doutro público ultramarino, neste 
caso bonaerense.

En certo sentido, que Paz-Andrade respondera positivamente ao convite dos 
galegos na Arxentina para falar de Valle-Inclán igual que Castelao escollera A 
Habana para o seu fermoso pranto pola súa morte en 1939 vén xustificado por un 
dos alicerces da arte literaria do autor de Tirano Banderas e as Comedias bárbaras: 
“Desde las primicias de su obra, la brújula estética de Valle-Inclán se ha sentido 
preferentemente imantada hacia dos polos temáticos: el de Galicia y el de Améri-
ca (…) La cantera de Galicia y la cantera de México suministraron al artífice los 
materiales más nobles para su arquitectura literaria” (p. 42). Porque esta tenden-
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cia a poner en paralelo “la tierra de origen y la de emigración” foi en Valle-Inclán, 
segundo Paz-Andrade, “rasgo absorbido de la mentalidad de su raza” (p. 43).

Xa en 1939 Castelao define a Valle como “hijo del renacimiento literario de 
Galicia”. Por outra banda, nela atopou a mellor substancia para a súa literatura: 
“Sí; Valle-Inclán le debía todo a Galicia y fue un esclavo del ambiente que rodeó 
su vida infantil. El mundo arosano, con sus bellezas, sus tradiciones, sus misterios, 
su lluvia, su arte, su sol y su noche estrellada, le dio a Don Ramón las mejores 
imágenes de su pensamiento” (Castelao, 1971: 34-35). Non se agocha, porén, a 
contradición lingüística, cando o de Rianxo di do seu veciño de ría: “Era gallego 
por la lengua, el estilo y el ritmo de su voz musical. Cierto que apenas escribió 
en nuestro idioma materno; pero su romance maravilloso es el resultado de tra-
ducir literalmente del gallego al castellano, de tomar los giros y expresiones de 
nuestros trotamundos… de nuestros hidalgos en ruinas… de nuestros mendi-
gos de romería… de nuestros goliardescos abades… de nuestros viejos soldados 
y marineros… en fin, de todo cuanto conserva color y sabor de vida gallega” 
(Castelao, 1971: 36-37). A súa rendida admiración lévao, finalmente a proferir 
dúas rotundas afirmacións: “Don Ramón fue el mejor artista que parió Galicia” 
e, lembrando a amputación de Portugal, concluír así: “Galicia, pues, es un pueblo 
manco y glorioso; glorioso y manco como Don Ramón del Valle-Inclán, el hijo 
emigrante que más se le parecía” (Castelao, 1971: 37-38).

Certamente, a admiración entre ambos os dous artistas era xenuína e recípro-
ca. Castelao fixo de don Ramón caricaturas, capas para os seus libros, mesmo a 
súa fúnebre cabeza xacente antes de axudar a baixar o seu cadaleito, camiño de 
Boisaca. Pero cando no cumio da súa carreira literaria e teatral a compañía de 
Margarita Xirgu y Enrique Borrás monta en 1933 Divinas palabras, o dramaturgo 
declara ao xornal El Sol (25 de marzo de 1933): “El complemento lo dará Caste-
lao. De él depende, en la estampa de Divinas palabras, lo más inmediato para que 
Galicia esté en presencia en escena” (Valle-Inclán, 1994).

Logo do seu éxito por dúas veces, 1950 e 1957, no marco do Programa cultural 
do Centro Galego de Buenos Aires, Valentín Paz-Andrade é reclamado en 1966 
como “convidado de honra” para as Xornadas Galegas desenvolvidas, entre outras 
sedes, no teatro Colón. Levará a Buenos Aires cinco conferencias de temática 
socioeconómica e cultural, pero, a petición expresa dos organizadores, dúas sobre 
Valle-Inclán co propósito de salientar que o escritor “aínda que de xeito explícito 
non abranguera Galiza, a terra de nascenza, o seu mundo e o seu trasmundo cons-
tituían o contido semántico implícito e latexante no fondo da estructura verbal” 
(Calvo, 2011: 340). Estas foron presentadas, respectivamemnte, no Instituto de 
Conferencias do xornal La Prensa, “a tribuna máis prestixiada de Bos Aires”, e a 
segunda no paraninfo da Facultade de Filosofía e Letras. Os presentadores eran 
tamén de luxo: o poeta arxentino Arturo Capdevila e Guillermo de Torre.
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O éxito que as acompañou provoca que o editor galego radicado na Arxentina 
Gonzalo Losada, lle pedirá un libro para a seu selo, na idea de publicalo antes do 
remate do centenario. Envía o orixinal en novembro dese ano pero a obra sairá 
do prelo non antes de setembro de 1967. No mes de Nadal outro prestixioso 
intelectual arxentino, Raúl H. Castagnino, decano de Letras da Universidade da 
Plata, preséntao na libraría Galatea coa asistencia do autor, que por cuarta vez 
visitaba Bos Aires. En Galicia, en febreiro de 1968 o notario Alberto Casal Ri-
vas fará a presentación no Círculo Mercantil de Vigo, ocasión que Paz-Andrade 
aproveitará para ditar unha conferencia sobre “El sentido jurídico en la obra de 
Valle-Inclán”, incorporada á segunda edición do libro en 1981, como o seu capí-
tulo XI, “La justicia de Laubanón”. Ese tema, que tan ben acomodaba a forma-
ción do avogado coa súa vocación de estudoso valleinclanista, será reiterado por 
Paz-Andrade en 1974 en Caracas, cando fala na Facultade de Filosofía e Letras 
da Universidade Central “da súa resposta literaria e dende persoal á xustiza insti-
tuida, como exponente psicolóxica e como fenómeno rural” (Calvo, 2011: 383).

O compromiso bonaerense revive en Valentín un antigo proxecto pensado 
para a súa visita a México en 1954, sobre “a reconstitución bioliteraria da ma-
crofigura” do autor de Flor de santidad, “chegando a sondaxes endóxenas, máis 
profundas e radicais das que de primeiras se fixeran” (Calvo, 2011: 337). O título, 
La anunciación de Valle-Inclán, plásmase defintivamente agora, pero a inspiración 
viña da “miña biblioteca literaria”, e dentro dela dun pequeno tesouro esqueci-
do”, que non era outro que o libro Análisis y ensayos, de Víctor Said Armesto, 
publicado en 1897, dous anos despois de Femeninas, “mesto de certeiras anticipa-
cións sobre o nascente xenio das letras” (Calvo, 2011: 336).

A meirande idea xerminal de Valentín Paz-Andrade consistía no vencella-
mento de don Ramón co rexurdimento das artes e letras en Galicia que xermola-
ba xa dende pouco antes do seu nacemento en 1866.

O seu berce literario sitúao, así, no cenáculo dos Muruais, Andrés e Xesús, 
amigos do seu pai, titulares dunha biblioteca cosmopolita na que o futuro escritor 
le os galegos precursores, pero tamén os cultores europeos do romanticismo, o 
naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo e o modernismo, amén da poesía 
italiana. Ao final desta aprendizaxe o editor pontevedrés Andrés Landín publica 
Femeninas, cun limiar de Manuel Murguía, outro dos amigos de don Ramón Valle 
Bermúdez. 

A tese das conferencias bonaerenses de 1966 é certeira. Valle “además del pa-
trocinio de pila, recibió de Galicia su anunciación como genio renovador de una 
literatura. De una de las grandes literaturas que ha producido la humanidad (...).

En Galicia encontró, además de padrino, profetas. Gallegos fueron los prime-
ros augures de su gloria, cuando aún era un sueño (…) Don Ramón apareció en 
el mundo de las letras asistido por la imagen, pero también por la ‘élite’ del país 
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en que naciera”, (Paz-Andrade, 1981: 94). Os seus “verdaderos profetas” foron 
Murguía e Víctor Said Armesto. E, complementariamente, o seu compañeiro de 
Compostela, Camilo Bargiela, pola atención que lle dedica en Luciérnagas, de 
1900. Máis adiante, confirmarán ese arroupamento galego ao autor de Sonata de 
otoño outros dous paisanos, Salvador de Madariaga nas súas Semblanzas literarias 
contemporáneas de 1925, e sobre todo César Barja, ao que se lle atribúe a primeira 
crítica valleinclaniana de conxunto en Libros y autores contemporáneos (Madrid, 
1935). 

En palabras de Paz-Andrade, “el alcaloide renacentista incluyó a Valle-Inclán 
en su onda, lo mismo que a Rosalía” (p. 50). Os precursores recensionados por 
Murguía en 1886, xunto cos “estratos populares” constitúense para Valle “en no-
driza elemental de su numen y en levadura estética de su arte” (p. 50). Algo que 
xa apuntara un aragonés, Ramón J. Sender, no seu libro de 1965, citando a Mur-
guía, Pondal, Rosalía no que atinxe á “radicalización del drama rural de Galicia”, 
xunto a Benito Vicetto, Curros y Pastor Díaz. Paz-Andrade suma as influencias 
intelectuais do pai do escritor e do seu irmán Carlos, autor de Escenas gallegas, 
1894. Desta obriña “arranca el proceso de recastamiento lingüístico, que a base 
de trasvasar voces, giros y formas sintácticas de un idioma a otro, llevó a Don 
Ramón a extremos de belleza y plasticidad extraordinarios” (pp. 55-56). 

De todos os xeitos, destaca a influencia do maxisterio de Murguía, que “dejó 
profunda huella en la formación de Valle-Inclán” (p. 41). Segundo Paz-Andrade, 
cando o autor de Los precursores pide aos creadores mozos no seu limiar ao libro 
de José Ojea, Célticos. Cuentos y leyendas de Galicia (1883), “permaneced fieles 
al espíritu de nuestra raza”, esta requisitoria dará o seu froito na obra de Valle, 
porque “el principio de la fidelidad al pueblo, la interpretación de su angustia, 
la sensibilización ante los dramas del país, fue profesado por el autor de Flor de 
santidad con fuerza conmovedora” (p. 42).

A esta reconstrución entre biográfica e histórico cultural do prodixio vallein-
claniano nos seus comezos, o libro de Valentín Paz-Andrade engade tres dimen-
sións máis especificamente referidas á estética e á análise literaria, amosando un 
siso crítico e unha habelencia argumentativa que confirman o lexítimo da refe-
rencia ao clube “Spectator” que faciamos ao comezo desta conferencia. 

As mentadas tres dimensións resúmense en senllas achegas á obra enteira de 
Ramón del Valle-Inclán: a primeira consiste no que Paz-Andrade nomea con 
acerto “a materia de Galicia”; igualmente, está a pegada estética galega do es-
perpento valleinclaniano; e finalmente, un asunto controvertido, o denominado 
polo crítico “proceso de recastamiento lingüístico”.

No seu libro sobre Castelao, falando do autor de Los nietos de los Celtas, Rafael 
López de Haro, Paz-Andrade reitera como unha das súas conviccións crítico-li-
terarias máis firmes que “A materia de Galiza fora posta no candieiro por don 
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Ramón del Valle-Inclán e os seus epígonos” (p. 124). Materia que no seu libro 
anterior identifica inicialmente na relación creativa entre o home e o seu espazo, 
que no caso que nos ocupa resúmese deste xeito: “La comunión del escritor con 
el Valle del Salnés fue tan entrañable, que habría de convertirse en el fondo geo-
gráfico dominante en el ciclo gallego de su obra” (p. 29).

Ciclo que, sobre todo a partir da experiencia determinante que Valle ten da 
guerra europea coa súa visita á fronte de Verdún, esmorece un tanto dando paso 
a outros escenarios amén do europeo de La media noche. Visión estelar de un mo-
mento de guerra: Madrid e o “Ruedo ibérico” por non falar da sincrética República 
americana da súa “Novela de Tierra Caliente”.

Máis para Paz-Andrade, incluso “aquello que en las obras de Valle-Inclán 
no es en sentido estricto materia de Galicia, casi siempre será espíritu de Gali-
cia, vertido en distinto campo temático. La visión, la sensibilidad, la reacción 
psicológica, la distensión humorística, el brote de la síntesis, etc., serán siempre 
ingredientes del mismo irrevocable origen” (p. 39).

Non menor interese ten a segunda consideración, desta vez especificamente 
estética, que se nos fai en La anunciación de Valle-Inclán. Á afirmación vallein-
claniana de que o esperpentismo o inventara Goya, Paz-Andrade xustapón “un 
delicioso esperpentismo en la pintura de Laxeiro y formas más atenuadas en el 
desgarro, pero entrañablemente afines por la sustancia humorística, en el Caste-
lao del álbum Nós” (p. 167) e da súa obra literaria, narrativa e teatral, así como 
n´A esmorga ou no Merlin e familia, de Cunqueiro.

Hai outra reflexión que vencella a estética máis específica e orixinalmente 
valleinclaniana co trasfondo galego da súa anunciación e da súa maduración. 
Xa outro valleinclanista galego, Emilio González López, dera a pista de que o 
esperpento pertence a aquel mundo popular que nutre a “materia de Galicia” nas 
primeiras obras de Valle até as Comedias bárbaras: o ricaz escenario das feiras e 
romarías, lisiados e mendigos, cartelas de cego, cencerradas, mascaradas do en-
troido rural, apropósitos, procesións… “Bajo el colorido y el sabor de estos espec-
táculos del pueblo corren los manantiales del esperpento”, conclúe Paz-Andrade, 
pois “de su palpitante naturaleza –no de la frialdad del azogue– ha obtenido el 
elenco imaginario de cuya transubjetividad ha nacido el esperpento” (p.170). 
Cita neste punto o limiar de Los cuernos de don Friolera, onde don Estrafalario 
nega a raigame castelá do humor e a moral esperpéntica. E conclúe: “Don Ramón 
habla siempre dende su posición mental irrevocable. La del gallego que lleva 
dentro. Y cuando quiere definir y discriminar, lo hace como lo siente. En punto al 
tema –raíz popular del esperpento– no puede ser más explícito” (p. 171).

Chegamos así ao terceiro dos asuntos que me parecen principais na conside-
ración de Valle-Inclán por parte de Valentín Paz-Andrade. Está claro que “de 
Galicia el autor recibió el empujón inicial”; tamén que “el fondo mitográfico del 
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país siguió por mucho tiempo alimentando el ‘obradoiro’ de su fabulación”. Xa 
que logo, “de la ribera galaica partieron, antes que de cualquier otro lugar, los 
pregones del genio”. Mais dende unha consideración que se adianta vinte e cinco 
anos ás teorías xermanas da literatura como sistema, Paz-Andrade, inspirado polo 
pragmatismo da súa condición de home non só de libros, afeito a pescudar sobre 
a estrutura efectiva da realidade, asume sen violentar o seu criterio que “Don Ra-
món no escribió sus obras para la tierra en que nació. Las escribió para un círculo 
más extenso, para una masa de lectores potencialmente ilimitada” (p. 135). Esta 
circunstancia, referida á mediación, á recepción e ao posprocesado como proce-
sos de acción social dentro do que os semióticos da escola alemana de Bielefeld 
denominan “Sistema literario” axuda a explicar o asunto da lingua. 

No seu capítulo sobre “Valle-Inclán y el idioma nativo”, o autor parte do 
feito de que o escritor de Vilanova de Arousa “No incorporó el idioma gallego a 
su obra más que esporádicamente o como elemento de un estilo desarrollado en 
castellano” (p. 94).

De calquera xeito, este asunto merécelle “alguna explicación” (p. 56). Paz-An-
drade adiántase á pregunta máis comprometida en función da súa tese da gale-
cidade de Valle-Inclán: “¿Por qué siendo Don Ramón un escritor medularmente 
gallego su producción en la lengua regional ha sido tan reducida y limitada al 
verso?” (p. 56).

A resposta inicial nace do mesmo miolo da primeira das accións sen a que o 
sistema literario non existiría: a pura creación literaria a partir dunha ferramenta 
que non é outra que a lingua. Para Paz-Andrade, cando Valle comeza a escribir 
“el gallego era poca cosa como instrumento literario (…) Su empleo en la prosa 
era prácticamente nulo” (p. 56). Mais axiña se formulan os argumentos referidos 
á mediación e a recepción. O autor de Femeninas sempre pretendeu converterse 
nun profesional da literatura. “Escribió para vivir y no por diletantismo” (p. 58) 
o que o abocou a crear en castelán aínda que “por su contenido, las obras fuesen 
gallegas” (p. 58).

Amén de fino analista literario, Valentín Paz-Andrade era un excelente es-
critor. A súa prosa embelece a expresión das súas ideas críticas para ledicia dos 
oíntes das súas conferencias e os lectores dos seus ensaios. Respecto da cuestión 
da lingua, artella unha fermosa imaxe. O tesouro do galego ficaba “guardado por 
la boca y el corazón del pueblo” cando Valle comeza a escribir. O autor de Feme-
ninas non se entrega benemeritamente coma outros o fixeron á tarefa ardua de 
rescatalo. Mais “se apoderó de las joyas escondidas para engarzarlas en el primor 
de su lírica, para dar fuerza expresiva a su prosa, para caracterizar un género o un 
tipo de ficción” (p. 58).

O xa aludido pragmatismo de Paz-Andrade diante deste asunto reflíctese 
neste argumento final: “Para juzgar la conducta literaria de un escritor hay que 



286 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 275-291

Darío Villanueva

situarlo dentro de su circunstancia. Cuando Valle-Inclán comenzó su obra, la de 
recrear la prosa gallega estaba sin emprender. Y no era pequeño mérito que, aún 
utilizando un vehículo afín, haya llevado el genio y la imagen de su tierra a las 
cúspides de la expresión artística” (p. 60).

En La anunciación de Valle-Inclán atopei, dende as miñas primeiras pesquisas 
sobre La media noche fai xa case corenta anos, unha pista pouco máis que insi-
nuada por Valentín Paz-Andrade pero de fecunda pegada. Refírome ao que el 
xa denomina o “sincretismo idiomático” na obra do noso paisano. Ten que ver 
semellante iluminación ou epifanía crítica cunha sorte de funcionamento en lite-
ratura dunha lingua como substrato doutra, a modo de palimpsesto. Paz-Andrade 
apúntao cando afirma que don Ramón “no se ha limitado al acarreo de vocablos 
y giros del idioma regional, para matizar el que llamaba ‘castellano de sojuzgado-
res’, y después hacer otro tanto con los criollismos del decir americano. Debajo 
del tejido verbal supo hallar el alma concentrada del pueblo” (p. 43). 

Neste sentido, o lema do capítulo III de La anunciación de Valle-Inclán, dedi-
cado precisamente aos “Precursores gallegos”, é unha cita do artigo necrolóxico 
que Juan Ramón Jiménez publicara no xornal El Sol en xaneiro de 1936. “Ramón 
del Valle-Inclán –dicía– era, es un celta auténtico. Como sus contemporáneos los 
mejores escritores celtas de Irlanda, George Moore, A. E. Synge, Yeats (Bernard 
Shaw es otro asunto), empieza influído por el simbolismo universal (...). En In-
glaterra se ha comparado a Valle-Inclán con George Moore, pero no se le parece 
mucho y es muy superior a él. A quienes se parece de veras (...) es a Synge y a 
Yeats, a Yeats en el verso, a Synge en la prosa (...). Esta semejanza se ve en todo, 
alma y carne. Galicia e Irlanda siguen siendo jemelas. Y, como Irlanda a Yeats, 
y a Synge sobre todo, Galicia libró a Valle-Inclán del modernismo exotista, que 
pasó pronto en él, por fortuna para todos, y del castellanista, de tan lamentables 
y duraderos resultados en algunos”.

En varias ocasións (Villanueva: 2007) afirmei xa que un dos defectos máis 
apreciábeis nos que incorreu a crítica sobre Valle-Inclán fora o de circunscribilo 
en exceso ao ámbito do hispánico, como partícipe peninsular do modernismo 
hispanoamericano ou “fillo pródigo” do 98 conforme o denominou Pedro Salinas, 
cando foi de entre os nosos o escritor ao que alcanzou directamente a onda de 
fecundidade creativa que iluminou a renovación profunda da literatura durante 
o primeiro terzo do século XX. 

Certamente, Juan Ramón Jiménez na cita antes reseñada que Paz-Andrade 
recolle tamén parcialmente como un dos lemas ao comezo dun capítulo de La 
anunciación de Valle-Inclán non menciona entre os escritores irlandeses ao máis 
encumiado de todos, James Joyce, pero percibe unha raíz común extensíbel ao 
autor do Ulysses e, sobre todo, apunta un trazo fundamental: que o galego Valle 
era –como tamén o Joyce de Finnegans Wake– un escritor deslinguado, “el primer 
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fablistán de España”, obstinado na empresa de crear unha lingua total, “como la 
que se hubiera formado natural y artificialmente en Galicia, sede eterna, piedra 
de Santiago, si hubiese estado en Galicia la Presidencia de las Españas, la Presi-
dencia de la República inmensa española (de cuya República él hubiese sido... el 
Rey o el Pretendiente)”.

Escritor irlandés ao que, por certo, onde maior atención se lle prestara en vida 
dende a Península Ibérica fora precisamente en Galicia. Del xa dá noticia Vicente 
Risco, nun número de Nós do ano 1926, e sobre el volverá nun artigo de La No-
che xa en 1954, mediando a escrita do seu relato ou “pseudoparáfrase” “Dedalus 
en Compostela” que data de 1929. Otero Pedrayo, pola súa parte, traduce tamén 
para Nós (número 32, 1926) varios fragmentos de Ulises, no primeiro e esforzado 
intento desta índole que se produce en calquera das linguas de España, soamente 
catro anos despois da aparición en París da primeira edición da novela nunha 
curta tirada de mil exemplares, e recunca no mesmo tema nun artigo de El Pueblo 
Gallego dedicado en 1931 ao episodio de Ana Livia Plurabelle pertencente ao que 
aínda non era máis que unha work in progress e logo remataría en Finnegans Wake.

Quince anos e uns meses máis novo que don Ramón, James Au gustin Joyce 
morre case exactamente un lustro logo del, o 11 de xaneiro de 1941, logo de de-
dicar tamén toda a súa vida á escritura de poesía, teatro e novela con escaso éxi-
to literario, loitando sempre contra unha angustiosa penuria económica. Foron 
os dous individuos arrogantes, personaxes polémicos, se ben nesta faceta Valle 
acadou maior sona por non abandonar España como Joyce Irlanda para residir 
a maior parte dos anos comprendidos entre 1904 e 1920 en Italia (aínda que a 
súa amada Trieste pertencese a Austria até 1918). Os dous escritores comparten, 
por certo, esta paixón italiana, pois don Ramón, que non chega a Roma antes de 
1933, está obsesionado por ela dende os seus comezos literarios, coa súa inclina-
ción por D’Annunzio e a ambientación ligur da Sonata de primavera de 1904. Os 
dous conservan tamén unha intensa vinculación coa súa terra nativa, como o de-
mostran non só as continuas viaxes dun e mais doutro a Irlanda e Galicia, respec-
tivamente, senón tamén a propia temática das súas obras escritas na distancia. 

Hai un dato máis, reforzador deste paralelismo extraordinario que non me 
resisto a mencionar porque ninguén, que eu saiba, ten reparado nel con anterio-
ridade. En carta de 4 de agosto de 1909 dirixida ao seu irmán e datada en Dublín, 
Joyce escribe: “Dear Stannie, the article on Don Carlos was nor inserted”. Ese es-
crito joyceano, inédito e inatopábel na actualidade, versaba sobre don Carlos de 
Borbón y de Este, o pretendente ao trono español, morto en Varese o 18 de xullo 
anterior. É evidente, xa que logo, a atracción que o carlismo tivo para o irlandés, 
aínda que supoñemos que non sería do mesmo signo e polas mesmas razóns polas 
que don Ramón foi carlista.
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Pero xa á marxe destas elucubracións máis ou menos biográficas, reparemos 
en notorias concomitancias estéticas, como por exemplo, o influxo de Ibsen. Por 
outra banda, hai que apuntar tamén o que significou para os nosos dous escritores 
a música. Intimamente ligados a este núcleo das estéticas joyceana e vallein-
claniana están outros fundamentais. Por exemplo, o concepto circular, cíclico 
do tempo, presente en Finnegans Wake –e tamén en Ulysses– por influxo dunha 
teoría moi estimada por Joyce, a da repetición eterna de Giambattista Vico para 
quen a historia da humanidade era como unha cadea de corsi e ricorsi, mentres 
que no Valle de El Ruedo Ibérico –e tamén no de Luces de Bohemia– é o resultado 
tanto do gnosticismo, a mística quietista de Miguel de Molinos e o pensamento 
máxico, desenvolvidos na Lámpara maravillosa, como dunha profunda vivencia 
dunha Compostela “inmovilizada en el éxtasis de los peregrinos” –escribe Valle– 
onde “la cadena de los siglos tuvo siempre en sus ecos la misma resonancia. Allí 
las horas son una misma hora eternamente repetida bajo el cielo lluvioso”. 

Con todo, de termos que concretar nun só punto a coincidencia substancial 
das súas respectivas artes, a elección non ofrecería lugar a dúbidas. Joyce e Va-
lle-Inclán foron, principalmente, dous grandes filólogos, dous xenios no dominio 
da linguaxe, de onde extraeron todo o necesario para a súa recreación estéti-
ca dun mundo complexo e novo. Máis aínda, ambos se identifican no seguinte. 
Se cada idioma representa unha maneira de afrontar a intelixencia do mundo e 
proporciona un punto de vista sobre a realidade, non é estraño que nesa era da 
relatividade e o pluralismo que é a nosa, algúns escritores ansiosos de totalidade, 
pero fieis tamén ás novas actitudes favorábeis a un coñecemento antidogmático 
do que rodea ao home, se sentisen atados de mans polo uso exclusivo dunha soa 
lingua. A única forma de superar esa limitación sería, daquela, unha especie de 
“furor verbal” que, de se aceptar a expresión, pode servir como marco de referen-
cia común para James Joyce e Ramón del Valle-Inclán.

Mais sendo un o impulso que move os dous escritores, os resultados dese plu-
rilingüismo son ben distintos no caso do galego e no do irlandés. Joyce, logo do 
Ulysses, entrégase durante dezaseis anos á súa obsesiva obra en marcha –work 
in progress– que aparecerá en 1939 co título de Finnegans Wake. Esta ambiciosa 
novela, que, como describiu Domingo García-Sabell nun dos seus Ensaios, “e, 
quere sere, a síntesis definitiva i espresa do ser do home e do ser da vida”, sobre 
unha base inglesa crea un críptico idioma ao que contribúen dezasete linguas 
máis, dende o hebreo, o árabe, o grego e o latín, ao francés, inglés ou alemán, 
pasando polo gaélico. Finnegans Wake resulta así metáfora novelística da torre de 
Babel, un texto que non se pode ler, só estudar, e del dedúcese a última mensaxe 
de solipsismo e incomunicabilidade.

Valle-Inclán, pola súa banda, non escribe en 1926 o seu Tirano Ban deras en 
castelán nin en español, senón nunha Koiné hispánica de inabar cábeis fronteiras 
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que inclúe nun mesmo parágrafo “modismos americanos de todos los países... 
desde el modo lépero al modo gaucho” conforme reza unha carta do autor ao 
mexicano Alfonso Reyes, de novembro de 1923; pero hai así mesmo numerosos 
galicismos léxicos e sintácticos, voces arcaicas –furor verbal o seu non só proxec-
tado no espazo, senón tamén no tempo e falas de xerga (nisto último, sobre o que 
xa vimos en Luces de Bohemia, salientará en 1928 o intenso emprego do caló en 
Viva mi dueño)–. Unha lingua de todos que, a diferenza da eutrapelia joyceana 
–esa especie de brillante encrucillado culto que é Finnegans Wake–, proclama o 
ideal dunha comunicación democrática e univesal, acorde coa ideoloxía da soli-
dariedade que Valle-Inclán, logo das convulsións que supuxeron para a súa con-
ciencia a guerra mundial, a revolución mexicana e soviética e a ditadura españo-
la, adoptara xa. Unha lingua que, ao mesmo tempo e en asombroso sincretismo, 
proporciona toda unha interpretación estética e filosófica da realidade, como 
ocorre no que é quizais o seu esperpento máis transcendente: Luces de Bohemia.

Non tanto por este aspecto de sincretismo lingüístico como polo que Paz-An-
drade subliñaba como a “materia de Galicia” en Valle-Inclán, xorde a posibilida-
de de vencellar a obra do noso escritor coa dun dos premios Nobel de literatura 
irlandeses. William Butler Yeats nace no mesmo decenio de Valle-Inclán, e ao 
ano de Sonata de otoño presenta a versión definitiva de The Celtic Twilight, ese 
feixe de relatos de marcada inspiración na antropoloxía cultural irlandesa que 
o poeta remite a un narrador popular, Paddy Flynn, enriquecéndoa en 1902 con 
novas pezas sobre as xa publicadas en 1893, edición esta última que James Joyce 
saudou como “the happiest book” de Yeats nun artículo do dublinés Daily Express 
(26 de maio de 1903) titulado “The soul of Ireland”. O propio Yeats comeza o 
seu estudo sobre “The Celtic Element in Literature” citando a Ernest Renan e a 
Matthew Arnold, para quen o característico destes pobos, entre os que a Galicia 
de Valle ten o seu lugar, vén sendo “this pasión for nature, this imaginativeness, 
this melancholy” (p. 370). 

Os labregos de Yeats falan tamén cos mortos, pois en Irlanda, como en Galicia, 
non existe solución de continuidade entre este mundo e o outro. Dáse así unha 
sorte de “timid affection”, de “atemorizado afecto” entre os homes e os espíritos, 
naquelas verdes e húmidas terras onde a emigración, o naufraxio ou as partidas 
fenianas forman parte do día a día xunto aos tesouros fabulosos e as presenzas 
feéricas. Alí o tempo afúndese en decadencia, como unha candea consumida 
–Time drops in decay/ like a candle burnt out.., reza un dos poemas intercalados–, 
pero pervive no espírito das xentes unha tradición imaxinativa que a sociedade 
moderna tentou extirparlles. Hai relatos de The Celtic Twilight –como o titulado 
“Happy and Unhappy Theologians”, que narra a morte gloriosa dunha criada que 
se aforca por amor a Deus– moi próximos ao universo galaico de Flor de santidad. 
E na narración “The Last Gleeman”, protagonista que non é outro que o poeta 
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cego Michael Moran, os acontecementos que rodean o seu funeral son verdadei-
ramente esperpénticos. 

Todos estes motivos, e tantos máis, aparecen tamén noutras obras de Valle, 
sobre todo nas súas “historias de santos, de almas en pena, de duendes y de la-
drones” en Jardín umbrío, tan próximas, por outra parte, a cuentos del terruño de 
Pardo Bazán como “El Xeste” ou “El peregrino”. Yeats reclama para si a heroic 
beauty que foi desaparecendo das artes “since that decadence we call progress, set 
voluptuous beauty in its place”, lemos nun dos seus máis breves relatos de 1902, 
“And Fair, Fierce Women”. E faino nunha lingua híbrida, nun inglés trufado de 
irlandesismos, como o español –que non castelán– de Valle, cos seus galeguismos, 
voces de xerga, caló e americanismos dende o mexicano “modo lépero” até o 
modo gaucho. Velaí un dos motivos de irmandade entre escritores irlandeses e 
galegos cando escriben nunha lingua metropolitana dende a periferia do idioma, 
con nulo respecto sacral cara ás súas máis puras esencias. 

Amén das súas achegas críticas máis desenvolvidas ás que fixen referencia 
xa, teño para min que o valor máis certo daquelas conferencias porteñas do noso 
homenaxeado axiña convertidas en libro con título de La anunciación de Valle-In-
clán reside na confirmación ben argumentada e xustificada da galeguidade do 
escritor arousán que xa proclamara en clave elexíaca Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao. En todo caso, este congreso convocado pola Real Academia Galega, a 
Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra que agora conclúe estivo con toda 
xustiza dedicado a reverdecer a lembranza dunha figura excepcional; a salientar 
o talento perspicaz, aberto e cosmopolita do político, escritor, avogado, econo-
mista, empresario, xornalista, académico e tamén estudoso da literatura que foi 
Valentín Paz-Andrade
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VALENTÍN PAZ-ANDRADE, 
NA URXENCIA DA TAREFA INTERMINÁBEL,

NO CONCRETO DA TOTALIDADE INABARCÁBEL

Xavier Vence

Don Valentín Paz-Andrade é un home de pegada longa, que cruzou tempos 
como cruzou océanos. Viviu nas luces e nas sombras do nacionalismo galego do 
atormentado e tráxico século XX e viviu desde as exuberantes labaradas daquel 
capitalismo liberal dos “loucos anos XX”, o seu crack e o seu dooroso e violen-
to estertor e tamén a longa noite do cutre capitalismo orgánico da autarquía 
franquista.

Pero nin a negra noite política e cultural nin a negra noite da autarquía fa-
lanxista esmoreceron a súa iniciativa, a súa permanente inquedanza, a súa vo-
cación ao servizo dunha tarefa, a tarefa de Galiza. El foi un militante. Quer no 
cultural, quer no político, quer no empresarial. Desde o goberno non, porque 
nunca tivo tal oportunidade e por iso non parou de argallar e impulsar iniciativas 
desde abaixo.

Foi xornalista, avogado, economista, empresario, poeta, ensaísta, político. Un 
animador, un axitador. Un home total, home inquedo, curioso, ao que ningunha 
faceta da vida, da cultura e do país o deixaron indiferente.

Foi home de proxecto, con visión de país e con proxecto de país. De conxun-
to, holístico, completo. Un patriota galego, moi pegado ao terreo, centrado sem-
pre no que era posíbel, a “ruda adversidade urxente” pondaliana, porque creia 
que non había que agardar por nada e por ninguén para dar un paso na dirección 
do albo permanente: a liberación do país. O seu pragmatismo podía aparentar 
moderación pero o seu norte era claro.

Foi fillo do seu tempo, dos seus tempos radicalmente interrompidos por gran-
des sismos históricos pero tamén foi un adiantado ao seu tempo. Cun fío e un 
alento permanente, que nace dun pensamento sólido, aberto e moderno desde o 
principio ao fin.

Foi un home de mundo. Foi un patriota pero nunca foi provinciano ou preci-
samente por ser nacionalista nunca caeu no provincianismo tan común na Galiza 
do franquismo. A militancia política primeiro e as pescas despois levárono polo 
mundo adiante. A América da Galiza da diáspora e a América do noso idioma 
estendido foron dous vectores de internacionalización. A porta aberta ao mar 
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sen cancelas foi outra das fírgoas que lle permitiu osixenar as súas neuronas polo 
mundo adiante e en institucións internacionais tan relevantes e anovadoras na 
época coma a FAO. 

Non me corresponde a min falar nesta breve intervención de todas as facetas 
da súa intensa, creativa e xenerosa vida de home de pensamento e acción, para 
o que temos aquí outros colegas con máis e mellores coñecementos ca min e que 
ben axiña nos ilustrarán. Eu, coa vosa licenza, vou facer un breve comentario da 
súa obra económica e a súa actividade emprendedora. 

Foi un emprendedor, un emprendedor shumpeteriano en sentido propio, por-
que o que a el o define non é tanto o rol de capitalista ou investidor capitalista 
como o de innovador, por intuír e artellar novos modos de produción, novas 
artes, novas técnicas, novos negocios. En realidade, tendo en conta o seu perfil 
multifacético, foi algo máis que un emprendedor schumpeteriano, habería que di-
cir que foi un empresario ilustrado, un empresario intelectual e un emprendedor 
patriota. Sabedor do proverbial esquecemento dos poderes do estado el ten claro 
que Galiza “ten que axudarse a si mesma” e para iso define o seu programa de 
actuación desde abaixo: “non cabe xa seguir confiando na reversión espontánea 
do desamparo marxinal, que cada día aumenta as disparidades entre os pobos 
de España. Un a un, os que se manteñen xunguidos ao carro da depresión secu-
lar, teñen que reagrupar as súas forzas, axilizar as súas enerxías e tratar de crear 
órganos propios de expansión e crecemento” (LMG, 134). (E il será certo que a 
pesares de termos hoxe institucións galegas teñamos que voltar ás circunstancias 
e aos plantexamentos de Valentín?). El non só predicou coa palabra, predicou co 
exemplo e, por iso, foi alma mater dalgún dos emprendimentos máis emblemáti-
cos do país. Da súa man, os buques con nomes que homenaxean a nosa historia, 
ateigados de mariñeiros galegos, sulcaron todos os mares e atracaron en todos os 
portos do mundo. Da súa man os nosos labregos de terra adentro e todos galegos 
descubriron pronto novas fontes de proteínas, novos peixes e novas formas de 
consumilos. 

A súa obra económica tamén é prolífica, en varios libros e innúmeros artigos. 
Non podemos facer aquí máis que unha breve evocación dos temas que reclama-
ron a súa atención, o seu enfoque e a perspectiva coa que aborda eses problemas 
e tamén as súas propostas, porque Valentín non se acercaba á economía para di-
vagar ou facer elucubracións teóricas senón para fundamentar ben as propostas, 
para convencer e orientar a acción dos demais. É un home proxectivo, de acción, 
meditada, documentada e fundamentada pero orientada á acción, a quen o que 
preocupa é construír o futuro. Por iso xa nas primeiras páxinas de Galicia como ta-
rea fai unha crítica de calquera posicionamento especulativo ou que se refuxie no 
verniz da saudade “cal se Galicia só puidera ser pensada como sustancia histórica 
e non contemplada desde ángulos activos” (GCT, 16). Con máis clareza aínda 
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dicía: “Non entendo Galicia como algo que nos foi dado irremediablemente feito, 
e, en parte, contrafeito. Enténdoa, pola contra, como algo que temos que facer, 
ou refacer, todos os días”(GCT, 16). 

Precisamente a súa concepción da economía é a da economía política, a ferra-
menta para facer país, para desenvolver as nosas capacidades produtivas e gañar 
unha posición no mundo. O cerne do seu pensamento poderiamos atopalo na 
idea de que no mundo contemporáneo, o mundo do capitalismo, ningún país, 
ningunha cultura ten opcións de perviver e prevalecer senón é sobre a base dun 
sólido desenvolvemento económico. O futuro do noso país e o futuro da nosa 
lingua e da nosa cultura xóganse na capacidade para alcanzar os niveis de riqueza 
material nos que se alicercen os valores da autoestima. Avenza material colectiva 
e avenza espiritual colectiva van inextricabelmente unidas en Valentín. Velaí a 
fonte nutricia da súa pasión polo desenvolvemento. Velaí a súa conmovedora 
actualidade. 

A súa obra económica foi a máis completa e documentada da época, prolon-
gaba as preocupacións e as achegas que no seu momento elaborara Lois Peña 
Novo e constituíu a base na que, mesmo sen facerse explícito, se construiría O 
Atraso de Beiras. 

Os seus temas recorrentes son:
A poboación, a demografía, a emigración.
A xeoestratexia (portos, comercio, Brasil).
A urbanización e o seu soño dunha grande urbe atlántica.
O agro.
As pescas, a súa predilecta, á que adicou catro libros e innúmeros 
artigos.
As finanzas.
A industrialización e o desenvolvemento.

Pero nunca deixou de incorporar explicitamente a cuestión da lingua, como 
problema e como potencialidade, no corazón da súa obra económica.

Paz-Andrade distinguía ben entre crecemento industrial e desenvolvemento, 
como facía a teoría do desenvolvemento máis innovadora dos anos 50 e 60, en 
particular as obras senlleiras de Nurske, Perroux ou Myrdal que el citaba decote. 
O desenvolvemento fundía as súas raíces no marco institucional, social e tamén 
cultural. Era moi consciente de que o desenvolvemento como proceso de cambio 
integral abre tamén un “proceso cultural” e tamén de que a cultura podía e debía 
ser un vector central dese desenvolvemento.

Esa visión que artellaba o económico e o institucional permitíalle unha lúcida 
e valente crítica dos Plans de Desarrollo desa segunda fase da ditadura. 
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Paz-Andrade era un home optimista, positivo, que tentaba sempre atopar 
factores e argumentos para o desenvolvemento. Pero era tamén lúcido e crítico 
diante das oportunidades desaproveitadas. De feito, algunhas cousas que en Ga-
licia como tarea, en 1959, consideraba como un grande potencial, tal era o caso 
da “ilimitada dispoñibilidade de enerxía” hidroeléctrica –“Galicia, meridiano da 
enerxía”–, tamén albiscaba que puideran non frutificar e que as súas esperanzas 
puideran esvaecerse “neutralizadas na práctica por factores extraeconómicos”. E, 
de feito, pasada unha década, en La marginación de Galicia, non lle queda outra 
que constatar o escaso aproveitamento da mesma. 

A verdade é que en La marginación de Galicia encontramos un ton moito máis 
crítico, á vista do fracaso dunha década de Plans de Desenvolvemento franquis-
tas de pobres resultados.

A súa obra supón unha avaliación demoledora dos erros de concepción e im-
plementación dos Plans e, sobre todo, das causas de fondo limitantes. Denuncia 
tanto o efecto limitante e distorsionador da estrutura provincial como da subordi-
nación a Madrid, fronte a pertinencia da Galiza como totalidade homoxénea que 
a convertía na unidade acaída para o planeamento: “A evidencia desta realidade 
agudiza os perfís da colisión latente. Aquela que dimana do dualismo friccional 
entre o mosaico fraguado sobre o papel e a unidade xeo-social fraguada pola 
Natureza e a Historia. A segunda mantense despoxada da liberdade de ser e a po-
sibilidade de poder. O primeiro, limitado pola actividade políticoadministrativa 
ou con poder mediatizado pola subordinación a Madrid, como eixo da centrali-
zación” (LMG, 127). El é optimista, quere ser optimista: “debemos confiar que o 
centralismo teña os días contados... non só pola súa inadaptación aos principios 
vixentes na evolución do mundo; tamén pola súa probada insuficiencia funcional 
para gobernar a nova sociedade, cada día máis imantada cara a difusión do poder 
político e o pluralismo institucional” (LMG, 12). Quere que iso chegue como 
sexa, sen violencia, “non se trata de axustar contas nin de discriminar culpas; o 
que importa é que a perspectiva se emende” (LMG, 11). Quería confiar en que o 
centralismo se abatese con argumentos, “co principio de lexitimidade económi-
ca” e coa razón dos feitos incontrovertíbeis. A ese nobre obxectivo adica os seus 
esforzos e a súa obra, guiado polo fin último do seu programa implícito que non 
é outro que recuperar para Galiza “a liberdade de ser e a posibilidade de poder”.

A visión integral e integradora do desenvolvemento levouno tamén a recla-
mar a necesidade de acompasar a industrialización co desenvolvemento agrario, 
para evitar que se consolídase o “dualismo”, se esfarelase e “desintegrase” o agro 
pola vía do abandono e tamén porque sen o aumento da súa renda limitaríase o 
crecemento do mercado para a industria e mesmo pode desbocarse unha infla-
ción que frustre o seu desenvolvemento (LMG, 132). 
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Valentín Paz-Andrade, na urxencia da tarefa interminábel, no concreto da totalidade inabarcábel

Con grande lucidez, Valentín Paz-Andrade definiu como “nó gordiano” do 
noso desenvolvemento o problema financeiro, o investimento e o aforro. Paz-
Andrade considera que o noso problema non está do lado dos recursos e dos 
factores humanos, porque “Galicia atopará vantaxes do lado dos seus factores 
inmanentes”; o problema está en que Galiza foi “quedando á marxe, ou 
participando escasamente nos grandes despregues financeiros que comandan 
os núcleos favorecidos pola polarización do poder económico, o oligopolio da 
enerxía e a transmigración do aforro”. Despois de analizar con profusión a 
información estatística detallada de bancos e caixas de aforros conclúe con total 
clareza e contundencia deste xeito: “o fenómeno da marxinación do capital de 
Galicia é principalmente consecutivo á inadaptación do marco institucional do 
aforro, sexa bancario ou extrabancario, ás necesidades e aspiracións do país. No 
canto de impulsar o desenvolvemento do complexo socioeconómico de modo 
integral, o que fai é favorecer a expulsión dos recursos financeiros que deberan 
alimentar preferentemente aquel proceso. O mecanismo funciona con plena 
eficacia aspirante, pero exigua acción impelente, cara a prosperidade do territorio” 
(LMG, 149). Máis adiante insiste, “Cando unha rexión comeza por non vincular 
ao seu destino económico o uso autónomo do seu aforro, non fai outra cousa 
que expulsar o factor capital do seu sistema produtivo. Ao mesmo tempo queda 
indefensa para participar con armas propias na estratexia de desenvolvemento” 
(LMG, 152). Denuncia a drenaxe realizada pola banca privada oligopólica e, 
asimesmo, o uso do sector público para reforzar ese transvase: o crédito público, os 
coeficientes de investimento obrigatorio imposto ás caixas de aforros, convertidas, 
como el afirma, en “nodrizas dun INI” que apenas inviste en Galicia.

Canto mudaron os tempos!, pero que pouco os mecanismos profundos do 
noso “nó gordiano”, a marxinación do capital. Que outra cousa pode provocar 
en nós o que hoxe está a acontecer co noso sistema financeiro?. Ese proceso de 
espolio do aforro dos galegos, de desmantelamento e entrega das nosas caixas de 
aforros que xestionan perto da metade do noso aforro, ou a recente absorción do 
Banco Pastor polo Banco Popular, son un golpe letal contra todo o que se puido 
avanzar con moito esforzo desde aquel entón. Espolio que ten o efecto engadido 
e deliberadamente buscado de deixar sen substancia e efecto unha das principais 
competencias do Estatuto de Autonomía, a competencia sobre as entidades de 
crédito e caixas de aforros.

O problema está hoxe no mesmo sitio onde estaba cando escribía Paz-An-
drade, niso que el cualificou con termos moi explícitos nos últimos capítulos de 
LMG, na “cúpula do sistema”, no “rompeolas das españas”, é dicir, no centralis-
mo e máis nidiamente no seu centro: Madrid, “capricho do taciturno” e sumi-
doiro de todas as enerxías do sector público. “A inclinación da vontade política, 
tan xenerosa con Madrid, mostrouse avara e renuente con Galicia. E as secuelas 
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retardadas de tanta postergación forman o ‘montón de fracasos’ de que Weber 
nos fala” (LMG, 318). E a partir de aí fai un repaso das raíces históricas da nosa 
marxinación, que fai arrancar do século XV coas guerras irmandiñas e a posterior 
“doma de Galicia” por parte da Coroa Castelá, a “perda da elite” dirixente, a au-
sencia e “frustración da clase burguesa adiñeirada” e a autoestima secularmente 
ferida; causas de fondo que poñen en perspectiva os factores de marxinación 
actuais analisados na súa obra. Foron eses argumentos os que serían retomados 
poucos anos despois por X.M. Beiras no seu maxistral capítulo 1 do Atraso.

Como ben sabemos, a opción que nos propón Valentín é escapar por mar. 
“Inverter o destino atlántico”, romper con esa “especie de narcisismo do embigo” 
que impón a “hexemonía todopoderosa” de Madrid e construír o noso futuro libre 
como potencia marítima, “rente ao mar” que diría Celso Emilio, mirando cara o 
Brasil, cuxo rol de potencia emerxente Valentín anticipou con lucidez con varias 
décadas de adianto.

Dixen
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Dicía León Tolstoi que un escritor tiña que saber facer os seus zapatos. El sabía 
facelos. Este era o seu consello: “Para ser escritor cómpre facer primeiro moitos 
zapatos. Debemos aprender dos artesáns e os campesiños. Eles teñen o segredo da 
paciencia, da humildade e da iniciación”. 

Valentín Paz-Andrade sabía facer os seus zapatos. E dende logo cultivou o 
segredo da paciencia, a humildade e a iniciación. 

Sabía, si, valerse por si mesmo, dende moi novo. 
Mais o que converte unha experiencia persoal nunha lembranza popular fértil 

é o acto de saber dar. De compartir. De agasallar. 
Hai poetas que se remiten á idea dun “agasallo” para definir o poema. Mesmo 

o poema tería a mesma natureza que o dar a man. 
O xornalismo, a xénese da noticia, da crónica, da reportaxe, é compartir algo 

que antes se descoñecía e cómpre saber. Ás veces, moitas, supón dicir o que non 
se pode dicir. Contar o que non interesa que se saiba. 

O xornalista, cando cumpre ese cometido, actúa como un poeta. E viceversa. 
O xornalismo semella efémero, aquilo que morre co día, e a poesía, intemporal, 
aquilo, por dicilo ao xeito de Novalis, aquilo que ten os ollos infindos da noite. O 
xornalismo sería a linguaxe central, a linguaxe que busca a máxima relevancia, 
mentres, e pola contra, a verdadeira poesía sería máis semellante ao murmurio, 
moveríase como unha linguaxe á marxe. 

Mais o bo xornalismo e a boa poesía teñen en común ese hábitat da cámara 
escura, de moverse no oculto, no descoñecido, e de avanzar contra a estupidez. 
Hai quen os ten presentado como antónimos, como inimigos, como os contrarios 
perfectos. Pero a poesía e o xornalismo poden ter en común esa coraxe de atrave-
sar o prohibido ou o inaccesíbel 

Valentín agasallou a Galicia, e é un ben para compartir, comunal, con froitos 
do mellor xornalismo e da mellor poesía. 

Por cronoloxía, falariamos primeiro do periodista. Ese mozo que envía cróni-
cas dende a guerra de Marrocos. Ese mozo, ten 24 anos, que dirixe o Galicia, esa 
experiencia extraordinaria do xornalismo galego, que tiña por matriz Vigo, e que 
se mantivo durante catro anos, de 1922 a 1926. En setembro dese ano sae á rúa 
o derradeiro número do Galicia. 
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Como se sentiría Valentín Paz-Andrade ese día de setembro, cando o Galicia 
morre nos seus brazos? Era unha criatura singular, talvez un dos mellores logros 
da historia do xornalismo galego, e non só galego. O Galicia incorpora achados 
e innovacións revolucionarias, entre a que debemos subliñar o situar en primeira 
plana a viñeta ou caricatura. Xunto co destaque do editorial sobre asuntos po-
lémicos e de máxima actualidade, iso transformou a paisaxe da primeira páxina. 
Fixo que verdeara de xeito distinto. Aínda hoxe hai xornais, grandes xornais, 
como Le Monde, que teñen a viñeta en primeira (neste caso, Plantu). El foi quen 
de convocar en Vigo un dos mellores obradoiros da prensa europea e transatlánti-
ca. E non o digo por unha esaxeración da autoestima. Xa en demasiadas ocasións 
nos subestimamos. Se en Galicia están os mellores construtores de barcos e os 
mellores canteiros, por que non pensar que nalgún intre se fixo e somos quen de 
facer a mellor prensa. (Un pequeno paréntese sobre este asunto da estima. Con 
ocasión do plebiscito do Estatuto de 1936, Valentín escribe unha peza maxistral 
que mantén toda a súa vixencia: Autonomía e fe civil. Nun dos anacos di: “Crer na 
Galicia, galegos! Primeira afirmación da nova fe. Na Galicia, no seu volume vital, 
na súa capacidade criadora, na fecundidade do seu xenio, no servizo dos seus ho-
mes. Que si Castela “face los homes et los desface”, Galicia antes de os facer xa 
os rilla; pra fabricar cos seus nomes, despois de mortos, fogos fatuos da groria”). 

Volvemos a setembro de 1926. É posíbel imaxinar o home derrotado ante o 
naufraxio. Que se afunda un xornal semella a extinción dunha especie, e se o 
xornal é bo como o Galicia equivale á desaparición dun gran lugar de encontro. 
El deuno todo para crear ese lugar modélico. E iso que o medio ambiente político 
era moi adverso, pois grande parte da vida do Galicia transcorreu na ditadura de 
Primo de Rivera. En todo momento, o Galicia defendeu a liberdade, malia estar 
sometido á permanente vixía e ameaza. Mesmo estivo no cárcere en 1924 por 
mor de dous traballos sofre infraestruturas, sobre camiños de ferro, que contra-
riaron ao gobernador militar. (O asunto do tren en Galicia é como nas películas 
do far-west: ponse todo o mundo moi susceptíbel). A ironía non só está presente 
nas viñetas de Castelao. Tamén de xeito moi sutil atopámola como ferramenta 
informativa. Así, cando o ditador Primo visita Santiago, o principal titular di: 
“Compostela recibió respectuosamente al distinguido forastero”. E xusto a carón, 
a viñeta de Castelao. Un paisano que lle di a outro: “Hai doenzas que non as cura 
o médico”. 

O certo é que existe esa fotografía Valentín Paz-Andrade mozo, entre reixas, 
prisioneiro no cárcere de Vigo, en 1924. É a mellor iconografía do que a liberdade 
nunha ditadura. Valentín é o corpo da liberdade. Un documento histórico que 
debería figurar nun lugar de destaque nas facultades de xornalismo de Galicia. 
Esa detención provocou no seu intre un grande movemento de solidariedade, 
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non só nas artes gráficas, senón en toda a sociedade. (Mesmo houbo unha colecta 
a iniciativa dos traballadores de tranvías.)

Pero hai unha segunda fotografía de Valentín Paz-Andrade no cárcere de 
Vigo, prisioneiro, entre reixas, tamén por exercer a liberdade de expresión, que é 
o mellor xeito de defendela. É incríbel. Poden ser as mesmas reixas, teríamos de 
facer unha investigación cerralleira, pero esta segunda foto é no ano 1957, por 
mor dunhas notas publicadas en Industrias Pesqueiras. E tamén houbo un grande 
movemento de solidariedade para ser os tempos que eran. 

Entre 1924 e 1957 aló ían 33 anos. Trinta e tres anos son moitos anos. E aí 
temos ao mesmo home tralas mesmas ou semellantes reixas. Polo mesmo motivo. 
Outra vez a encarnar a liberdade. 

Que é o que nos din estas fotos? 
Dende logo que o lugar da liberdade en España durante grande parte do sécu-

lo XX foi a prisión. Estar encadeada. 
Mais fálanos tamén da odisea daquel mozo que en 1926, cando morre nos seus 

brazos o Galicia, debería estar derrotado e afundido. Naquel panorama, Valentín 
tería todas as razóns para dicir o que o pacifista vienés Karl Krauss: “Cómpre dar 
un paso adiante e calar para sempre”. 

Mais nunca calou Paz-Andrade. Nin nos intres de silencio, de silencio mudo, 
de silencio de terror. Porque aí, nese intre, como nunha segunda existencia das 
palabras, abrolla o poeta. E alí, no desterro, na serra de Queixa, nun tempo onde 
até as carqueixas e uces tremen de friaxe, o Valentín supervivente, outravolta 
salvado in extremis da morte (pois sobrevivira a un atentado con armas de fogo 
en 1932), encontra un guizo para escribir na escuridade. Non semella o mellor 
sitio, todo é precario. Mais é o mellor sitio para unha resurrección da palabra. 
Para facer xornalismo da alma. A poesía ten sempre algo de voz do desterro. Son 
as palabras fóra do centro. O que di Juan Rulfo: “donde se ventila vida como si 
fuese un murmullo”. 

O Día das Letras Galegas é moi útil. Por exemplo, este ano serviu para que se 
publicasen importantes traballos, todos, sobre a obra de Valentín, pero unha das 
máis gratas sorpresas é a publicación estes días da súa Poesía completa. Coñecía-
mos unha parte, en especial o Pranto matricial, ese extraordinario lamento fúne-
bre por Castelao. Mais agora podemos gozar dunha xeografía poética polimorfa, 
unha descuberta do enigma. criador que era tamén Paz-Andrade. 

Falei das fotos do cárcere. Hai outras del moi significativas. Esa do aceno 
liberador que ten cando fala nun mitin. E logo as do home que anda polos aero-
portos. Cando vexo o filme Casablanca, paréceme que o terceiro home, o que non 
se ve dentro da avioneta, ten de ser Paz-Andrade. Ese andar mundo adiante foi 
un xeito de exilio, de non deixarse capturar. O que nunca lle pesou foi o diario e 
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mais os poemas. Todo era información. Hai un gran poema, “As úberes do medo”, 
escrito en 1966, en que se define como “un prófugo da morte”. 

Penso que a morte non o dou capturado. Non o puido meter entre reixas. 
Andará por aí, polo Alén, de aeroporto en aeroporto.

Saúde e Terra, irmáns! Viva e floreza a nación galega! 
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VALENTÍN PAZ-ANDRADE: A “CADEIRA” DE GALICIA

Ramón Villares

Unha das virtudes da celebración do Día das Letras Galegas é, sen dúbida, a 
de permitir botar novas olladas sobre a figura escollida para tal evento. Tal acon-
tece neste caso con Valentín Paz-Andrade. A súa obra escrita e a súa executoria, 
tanto no ámbito da vida pública como no da privada, era certamente coñecida, 
pero á vista das publicacións e biografías que desde a súa elección están a saír, 
ben se podería pensar que había –e aínda ficará algo para o futuro– moita auga 
no manancial do seu legado. Grazas á dispoñibilidade da súa familia –e quero ci-
tar expressis verbis á súa viúva Pilar e ao seu fillo Alfonso–, gran parte dese fondo 
documental puido ser dixitalizado por parte do Consello da Cultura Galega e 
servir así de fonte para moitas publicacións que se están a facer este ano arredor 
desta figura. E penso, ademais, que nos anos vindeiros deberán saír a lume moitas 
outras pesquisas sobre a súa inxente e anovadora obra. 

Valentín Paz-Andrade posúe unha fecunda e intensa biografía que sería 
imposible abranguer nunhas poucas palabras. Xornalista de primeira hora e 
avogado con bufete aberto nesta cidade de Vigo, non renunciou desde mozo 
universitario a militar no campo da política galeguista, na que participou con 
determinación e intelixencia en papeis de protagonista desde finais dos anos 
vinte ata o estalido da guerra civil. Exiliado interior e debruzado no seu traballo 
profesional, desenvolveu logo un amplo labor de experto internacional no 
campo da pesca, de relación constante co exilio cultural e político dos galegos de 
América e, de forma complementar, tivo tamén tempo para escribir poemarios de 
gran valor simbólico, ensaios de economía, análises literarias, obras pioneiras de 
estudos culturais e, tamén, algúns textos biográficos como o dedicado a Alfonso 
R. Castelao, co libro de guapo título Castelao na luz e na sombra, unha verdadeira 
biografía dialogada co seu compañeiro de loitas xornalísticas e políticas. 

Entre as contribucións máis fecundas que Paz-Andrade deixou como legado 
para a posteridade foi, sen dúbida, a súa aposta por colocar Galicia no mundo, 
sen deixar de ser galego alí onde se atopase e actuase. É ben coñecida o seu labor, 
baixo o pavillón da FAO, de formación de expertos en economía pesqueira e 
de asesoramento de gobernos de varios países latinoamericanos. Foi das poucas 
veces nas que unha pericia persoal e corporativa adquirida en Galicia foi ampla-
mente recoñecida no exterior. Pero esta internacionalización estendeuse a moitos 
outros campos, como a súa visión dos fluxos migratorios que interpreta como 
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unha oportunidade de Galicia para relacionarse co mundo, no canto de entende-
los como unha maldición divina caída sobre os galegos, como se pode ver no seu 
épico poemario Canto do pobo disperso. E, naturalmente, foi audaz na súa defensa 
da lingua galega como idioma transcontinental, o que permitiría –e cito palabras 
del nun artigo de 1960 en La Voz de Galicia– que “un labrador de Castroverde 
pueda dialogar con un “facendeiro” de Rio Grande do Sul”. Alén diso, frecuen-
tou os países de lingua portuguesa e trabou coñecemento con dirixentes políticos 
e con autores literarios, como os brasileiros Guilherme de Almeida, Paulo Rónai 
ou Gilberto Freyre. Debo subliñar a ambición con que compuxo o seu discurso 
de ingreso nesta corporación académica, A galecidade na obra de Guimarães Rosa, 
que mesmo constituíu unha novidade para a cultura brasileira ao lle descubrir 
canto de cultura galega patrimonial había na prosa, polo demais extremadamente 
difícil, do autor de Minas Gerais. 

Unha vida esconde moitas biografías diferentes, non sempre congruentes en-
tre si. Non obstante, a traxectoria biográfica de Valentín Paz-Andrade caracterí-
zase pola súa gran coherencia. Trátase da coherencia que lles é propia ás persoas 
con principios firmes e opinións fundadas na reflexión e na experiencia, con in-
dependencia de criterio e cunha rexa actitude vital. Non padeceu o andazo tan 
común de ignorar a realidade e, aínda crendo na necesidade de artellar empresas 
colectivas de grande alento, sempre considerou que nada podía suplir o esforzo 
persoal e o traballo intelectual á hora de enfocar a súa acción. Non é doado re-
sumir en poucas palabras unha biografía desta natureza, pero ollada a súa vida e 
a obra, pódense escoller ángulos moi axeitados para chegar ao cerne da mesma. 
Coa brevidade a que obriga este acto, vou reparar nalgúns trazos da súa biografía 
política, aqueles que teñen que ver co seu ideario e coa súa executoria pública 
en dous momentos decisivos: a II República e a transición democrática, co exilio 
como pano de fondo. 

1.

A súa actividade política foi moito máis influente e permanente do que se pode-
ría pensar da súa breve militancia partidaria. Desde os tempos de estudante en 
Compostela ata a chegada da autonomía, nunca deixou de pensar e de elaborar 
propostas a favor dunha concepción da política que tivese por norte a sociedade 
galega e o seu benestar, e que se rexese por principios como a democracia, o au-
tonomismo e as virtudes cívicas do republicanismo. Nunca defendeu unha con-
cepción elitista ou aristocratizante da acción política, senón unha “nova política” 
adaptada á sociedade de masas que foi tan común na Europa de entreguerras. 
Para o caso galego, esta oportunidade abriuse coa preparación da República e a 
súa proclamación en abril de 1931, un abrente polo que entraron de golpe á vida 
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pública dúas grandes xeracións, a coñecida como Nós e a do Seminario de Estu-
dos Galegos. O noso protagonista andaba entremedias de delambas.

Recuemos no tempo algo máis de oitenta anos. No teatro García Barbón, á 
beira do lugar onde hoxe mesmo estamos, tivo lugar un acto memorable: o mi-
tin do “Día de Galiza” de 1930, convocado por un grupo de galeguistas de Vigo 
dirixido por V. Paz-Andrade. Tres foron os seus oradores. Otero Pedrayo falou da 
“siñificación espiritoal do Día de Galiza”, Alfonso R. Castelao do “galeguismo no 
arte” e Paz-Andrade de política e de autonomía: “A nosa definición autonomista” 
era o título da súa intervención. El era o máis novo dos tres, pero sen dúbida o 
mellor coñecedor dos rumos da política naquela altura. Este foi un discurso pro-
gramático, que marcaría non só o inmediato Grupo Autonomista de Vigo, senón 
tamén a orientación futura do Partido Galeguista. 

Republicanismo como forma de goberno, federalismo autonomista fronte a 
centralismo, e “principios democráticos” como fonte de lexitimidade, son as ideas 
que defende Paz-Andrade naquel mitin. El sostén que a política é resultado da 
mobilización social e do combate democrático. A diferenza da corrente maiori-
taria da época das Irmandades da Fala, o obxectivo estratéxico do galeguismo 
autonomista non era simplemente construír o edificio do “ser” de Galicia, senón 
ter a vontade de “facer” unha Galicia diferente, moderna, libre e dona de seu. 
Esta é a súa orixinalidade: a política como ferramenta para construír un futuro 
para Galicia, baixo as coordenadas do autogoberno e da democracia, e non un 
Parnaso no que recoñecer a identidade da nación. 

Era, claro é, unha posición individual que, con todo, forma parte dunha das 
grandes correntes ou “almas” que vertebra o galeguismo político contemporáneo: 
a tendencia liberal e democrática que vai desde Murguía e os “irmandiños” coru-
ñeses (Peña Novo, Viqueira) ata embocar na síntese realizada durante a experien-
cia republicana por Bóveda e nomeadamente por Castelao, á que, obviamente, 
non foi allea a experiencia e a capacidade organizativa de Valentín Paz-Andrade. 

Esta aposta polo galeguismo autonomista, pola democracia republicana e polo 
exercicio da política sobre bases sociais amplas –basicamente, as masas agra-
rias– foi un dos grandes triunfos do Partido Galeguista fundado en 1931, no que 
Paz-Andrade influíu de forma notoria mesmo na escolla do propio nome. Aínda 
que peripecias persoais que lle puideron custar a vida e disensos tácticos co gru-
po dirixente de Bóveda e Castelao o arredaron das campas do Partido Galeguista 
–que non exactamente do galeguismo–, Paz-Andrade non deixou de participar 
na campaña de plebiscitación do Estatuto de Autonomía de 1936, que viña a ser 
o obxectivo estratéxico do republicanismo e do galeguismo daquel tempo. Como 
afirmou nun daqueles mítins do Estatuto, “Galicia quer ser autónoma, porque 
aspira (…) a ter polo rito civil de autodeterminación as condicións políticas (…) 
que a constitución da República española permite reconquistar”. A guerra civil 
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fanou aquela “alba de groria”, pero algúns dos seus protagonistas nunca renun-
ciarían a manter en pé esta lexitimidade moral e política conquistada no 1936. 

2.

Deamos un novo salto no tempo e situémonos noutro lugar tamén ben próximo: 
a explanada do Náutico, o dia 4 de Nadal de 1977. Rematara alí unha gran ma-
nifestación a prol da autonomía de Galicia e, no estrado, toma a palabra Paz-An-
drade, coa mesma enerxía que o fixera no García Barbón e no “merendeiro” da 
Barxa. Pasaran corenta e sete anos, unha guerra civil e unha “longa noite de 
pedra”, pero ideas e actitudes non se murcharan. El considerou aquela xornada 
–e emprego palabras de seu– como unha nova “alborada cívica”, o retorno do 
entusiasmo vivido nos tempos republicanos, polo que tantos sobreviventes, no-
meadamente no exilio, estaban a suspirar. Foi o que lles contou a corresponsais 
que moraban no Galicia “ideal”, como era o seu amigo de vello, Pepe Núñez Búa:

Qué fonda saudade de ti e de tantos amigos que xa non pisan o mundo, sentín 
o dia 4 (…). Endexamais na historia de Galiza se rexistrou un acontecemento 
popular de semellante dimensión.

Nesta misiva a Nuñez Búa, que repite a outros amigos como Delgado Gurria-
rán ou Osorio-Tafall, ecoa un recoñecemento do exilio que moi poucos galegos 
do interior foron quen de soster. E faise patente tamén a convicción de que os 
anos pasados fóra da Terra polos exiliados, coas “raíces ao ar” (Carmen Muñoz) 
por aqueles “traficantes de nostalxias” (Núñez Búa), non debían ser tempo perdi-
do. Que na transición democrática había unha obriga política e mesmo moral de 
recoñecer que o traballo do exilio non ficara en vougo, que era posible empatar 
de novo coa tradición republicana, como supoñía a defensa do Estatuto do 36 e 
da autonomía como vía de acceso ao autogoberno de Galicia, era o que defen-
día, entre outros, V. Paz-Andrade. É ben certo que moitas das organizacións dos 
exiliados e/ou emigrados, como o Consello de Galiza, estaban xa desarboradas 
naquela altura e que moitos daqueles protagonistas “xa non pisan o mundo”. Pero 
non é menos certo que poucas persoas do interior souberon entender e conectar 
mellor co exilio do que Valentín Paz-Andrade, certamente axudado polas conti-
nuas viaxes transatlánticas que comezaron a facer desde finais dos cincuenta os 
seus dilectos amigos Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. 

Con todo, o entusiasmo de Paz-Andrade logo recibiría severos correctivos 
coa instalación do réxime da “preautonomía” e coa escolla das persoas que a 
comandaron. “Abstención aséptica” foi a posición que adoptou, ante a aparición 
de inesperadas sombras que pouco representaban para as xentes do exilio e do 
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interior, que teimosamente mantiñan viva a memoria republicana. Pero antes de 
chegar a esta “alborada cívica” de 1977, hai que dicir que correran varios anos 
de intensa acción política que deran moitos máis froitos do que o propio prota-
gonista puido supoñer. A súa participación nunha das principais plataformas de 
oposición política ao réxime franquista, como foi a Xunta Democrática fundada 
en París en 1974, permitiulle a Paz-Andrade desenvolver un papel esencial nas 
negociacións políticas que o goberno de Adolfo Suárez abriu con representantes 
da oposición. Paz-Andrade foi membro da chamada “Comisión dos Dez” –e logo 
dos “Nove”–, na que estaban presentes a meirande parte dos líderes políticos 
antifranquistas, actuantes tanto no interior como no exilio. Cal foi o papel de 
Paz-Andrade naquelas sesións de negociación política? Direino cunha expresión 
do seu amigo Jordi Pujol: ocupar a cadeira de Galicia, non deixar baleira a repre-
sentación política de Galicia naquela altura histórica. E cito palabras literais do 
propio Pujol, quen evoca nos anos noventa aquelas xornadas: 

La figura de Paz-Andrade fue tan importante [porque] pudo haberse produci-
do algo así como una ausencia gallega en un momento decisivo (...) La cate-
goría personal, la autoridad moral y la habilidad suave y firme de Paz-Andrade 
cubrieron el relativo vacío que en lo referente a la representación gallega pudo 
haberse producido.

 
O protagonismo político de Paz-Andrade en todo o período da transición tivo 

máis de contribución simbólica ao proceso que de acción de primeiro plano. El 
mesmo se consideraba, algo modestamente, máis “espectador que actor” da con-
vulsa política daqueles anos, porque carecía de partido político no que referen-
ciarse dentro de Galicia e tampouco tiña un mandato ou delegación expresa do 
galeguismo no exilio. Tivo que actuar a título persoal, pero non por iso foi menos 
decisiva a súa achega para a conquista da democracia e, nomeadamente, para a 
colocación do feito diferencial galego na axenda política da transición. O feito de 
que lograr saír elixido senador pola provincia de Pontevedra, como un dos poucos 
galeguistas que se “salvou do naufraxio”, en propias verbas súas, apenas engadiu 
algo sustancial á súa longa traxectoria política. O seu rol histórico xa se producira 
antes de ser senador e mesmo antes daquela gran “xornada pola autonomía” de 
nadal do 77. 

Ocupar a “cadeira de Galicia” é algo máis ca que unha metáfora. Os membros 
da oposición antifranquista pensaron nesta cadeira e só Valentín Paz-Andrade 
tivo a afouteza de acudir e a posibilidade de ser recoñecido para tal mester, por-
que gozaba dunha lexitimidade que non botara a perder durante os longos anos 
do franquismo. Galicia padeceu nos tempos da transición unha gran “anomalía”, 
a diferenza do percurso seguido por Cataluña e por Euskadi. Non dispoñía dunha 
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institución e dunha figura política (como Tarradellas ou Leizaola) que, desde o 
exilio, achegase a lexitimidade moral do autonomismo republicano. Tampouco o 
galeguismo cultural e menos o novo nacionalismo eran especialmente proclives 
á recuperación da experiencia do Estatuto de Autonomía de 1936, do que pola 
contra a Xunta Democrática de Galicia fixera bandeira propia. O recoñecemento 
do valor simbólico daquel plebiscito de 1936 colocou Galicia no mesmo plano das 
outras dúas nacionalidades “históricas” na súa carreira por reconstruír o seu au-
togoberno e, ollado coa perspectiva de varias décadas pasadas, máis se agranda o 
valor daquel labor teimudo de defender a “cadeira” de Galicia. De forma modesta 
e a título case individual, Paz-Andrade tratou de corrixir aquela “anomalía”. Que 
os resultados non cadrasen cos esforzos feitos non lle quita mérito ao labor do 
noso protagonista.

3. 

Vou rematar retornando á biografía enteira de Valentín Paz-Andrade. Persoa de 
reflexión pero tamén de acción, el foi unha figura singular no panorama da cultu-
ra e da política galegas do século XX. Como lle dicía o seu vello amigo Osorio-Ta-
fall, a propósito da política vivida por eles dous nos tempos republicanos, “en 
lugar de tanta literatura e historia, requiríase máis economía e industria”. Neste 
sentido, Valentín Paz-Andrade foi quen de combinar harmonicamente o que C. 
P. Snow chamaría en 1959 “as dúas culturas”. 

En suma, foi un exemplo de intelectual moderno, formado na xeira de mudan-
zas e innovacións que viviu a Galicia da preguerra. E o laboratorio onde forxou 
a súa identidade persoal, técnica e política foi xustamente a cidade de Vigo, esa 
urbe “novísima, rica e anglófila”, como a definira o viaxeiro Azaña. Era a cidade 
que aspiraba a ser a “Barcelona do Atlántico” e cabeza de ponte entre Europa e 
América, utopía da que moito gustaba o propio Paz-Andrade. Unha sabia mes-
tura de localismo e globalización. Porque Vigo era a súa morada, pero Galicia o 
seu afán e o ancho mundo o seu horizonte no que actuar, sen deixar nunca de 
ser galego. 

Formación persoal e asentamento cidadán explican tamén a orixinalidade do 
enfoque ou punto de vista con que Paz-Andrade tratou de elaborar a súa idea de 
Galicia e as súas propostas de futuro. Desde as páxinas do diario Galicia ata os 
textos da súa senectude –poñamos o seu libro Galiza lavra a sua imagen- atópa-
se unha constante no pensamento do noso autor: o repudio dunha ensoñación 
retórica e pasadista de Galicia e da imaxe que unha parte das elites cultas gale-
gas crearon do seu país. En Paz-Andrade atópase un discurso distinto, positivo e 
debruzado sobre o futuro ou o “porvirismo”, palabra que el empregou de cando 
en vez. Foi o seu un combate permanente contra as interpretacións “caducas” de 
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Galicia, contra o pesimismo e contra o atraso. A súa aposta era a favor dunha 
terra que debía aproveitar mellor os seus recursos naturais, que debía industria-
lizarse e que, como proxecto colectivo, debía ser construída día a día. Fronte ao 
pasado como argumento para o porvir, a posición de Paz-Andrade é construír un 
futuro con pasado, defendendo no campo das ideas económicas e políticas algo 
semellante ao que sostiñan os seus amigos Luís Seoane ou Isaac Díaz Pardo no 
campo das artes: lograr formas modernas con raíces. 

Nunha das súas obras máis emblemáticas e definitorias, a Galicia como tarea 
de 1959, afírmase de forma explícita no seu prefacio que cómpre entender Gali-
cia non como “algo que nos ha sido dado irremediablemente hecho y, en parte, 
contrahecho”, senón polo contrario como “algo que hemos de hacer, o rehacer, 
todos los días”. Esta era a tarefa… Nestas poucas palabras está condensado todo 
un debate intelectual sobre a estratexia a seguir polas sociedades políticas moder-
nas: son os valores herdados ou son os construídos pola vontade política, os que 
determinan os rumbos do porvir? A resposta que deu Paz-Andrade foi claramen-
te a favor da segunda alternativa. Foi a resposta dun home culto e pragmático, 
comprometido coa súa Terra, positivo e nada pasadista, que non sempre atopou 
interlocutores. Era, en palabras dun seu amigo de mocidade, un “pequeno An-
teo” cos “pés ben ficados na Terra, na túa”. Pero tamén tivo algo de soñador e de 
fabricante de utopías que aínda nos animan a pensar hoxe o porvir, nestes tempos 
nos que o futuro se volveu unha delgada liña no horizonte.

Dixen
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PAZ-ANDRADE, UNHA VISIÓN INTEGRAL DE GALICIA

Xosé R. Barreiro Fernández

Unha das graves limitacións do galeguismo histórico foi a sistemática desa-
tención que se lles prestou aos temas técnicos e económicos. Iso derivou dunha 
concepción idealista segundo a que a rexeneración de Galicia tiña que ser prio-
ritariamente cultural.

Ninguén o expresou mellor que Vicente Risco cando afirmaba que un pobo 
vertebrado por unha cultura propia podería logo gañar todas batallas económicas 
e políticas.

Aínda no ano 1952 Xaime Illa Couto recoñecía que 

[...] nos cincuenta anos andados deste século podemos contar que non foi 
publicada en Galicia, nin fóra dela, unha soia obra adicada ao estudo da súa 
economía. E agás os esgrevios traballos periodísticos de Lois Peña Novo [...] 
algúns recollidos nun ou dous libros, pódese decir que ningunha publicación 
coñecemos na que se considerase siquera, con certa amplitude, o prantexa-
mento cabal dos nosos problemas económicos.

Pois ben, Paz-Andrade foi unha selecta excepción. 
Nesta breve comunicación intentarei explicar como á calor do novo galeguis-

mo das Irmandades o mozo Valentín Paz-Andrade asume con carácter de impera-
tivo categórico dúas responsabilidades ás que foi fiel toda a súa vida: a necesidade 
de investigar e divulgar os problemas da nosa economía e o gran proxecto de 
crear unha infraestrutura da comunicación nun país fragmentado por centos de 
xornais, froitos dun voluntarismo local, e afastados da responsabilidade priorita-
ria de facer país.

1. O NOVO DISCURSO DO GALEGUISMO

O 18 de maio de 1916 fundouse na Coruña a primeira Irmandade da Fala. O 
seu obxectivo prioritario era a defensa da cultura galega e moi especialmente da 
lingua. Era máis do mesmo.

Pero dez días despois, o 28 de maio de 1916, dous intelectuais novos, profeso-
res da Universidade, Porteiro Garea e Peña Novo, fundan a Irmandade de Santia-
go. No discurso inaugural dinse cousas novas: sen renunciar á cultura galega nin 
á lingua, espiña dorsal da nosa identidade, por vez primeira contémplase unha 
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Galicia aberta ao mundo, disposta a competir economicamente en canto desa-
parezan os atrancos arancelarios que impón o Goberno de Madrid, unha Galicia 
que confía en si mesma e no seu destino. Aquel era un novo discurso, unha nova 
semántica e, sobre todo, unha nova ilusión para moitos mozos alí presentes, entre 
eles Valentín Paz-Andrade.

Sitúase este, dende o primeiro momento, na órbita de Porteiro e Peña Novo. 
Cando o 14 de novembro de 1917 publica no xornal El Correo de Galicia unha 
carta dirixida a Joaquín Fole del Villar, denuncia que os universitarios deserten do 
compromiso con Galicia como o fixeran xa os seus pais. Dez días despois Porteiro 
publica en Suevia (14 de outubro de 1917) un artigo que coincide, mesmo nas 
expresións, co de Paz-Andrade. Denuncia os universitarios chamándolles “nihi-
listas” e “langráns”. Esa sintonía revela un plan de mobilización do estudantado 
dirixido a crear o grupo da xuventude Nazonalista de Santiago, da que foi o pri-
meiro presidente Paz-Andrade, e da que formaban parte Leandro Pita Romero, 
estudante moi protexido por Porteiro e Peña Novo que quixeron que os acompa-
ñara na visita a Cataluña, Manuel Miñones, Luís Pimentel, Xosé Posada Curros, 
Romero Cerdeiriña, Marcial Rodríguez e Romero Blanco, entre outros.

Aínda que a morte de Porteiro relentizou o proceso, Paz-Andrade prosegue 
na loita: participa o 26 de xaneiro de 1919 nun mitin, forma parte da II Asem-
blea Nazonalista celebrada en Santiago na que se toman dúas decisións nas que 
Paz-Andrade tivo moito que ver: a creación dunha Escola de Agricultura para 
Galicia e a constitución dunha Escola de xornalistas de Galicia. Os dous impera-
tivos categóricos das responsabilidades de Valentín.

Participa, representando as Xuventudes Nazonalistas, con Víctor Casas e 
Manuel Antonio, na III Asamblea Nazonalista celebrada en Vigo en 1921. Foi 
elixido, con Cabanillas, Lustres Rivas e Rodríguez de Vicente para formar parte 
dunha “ponencia” que estudara o programa agrario.

Cando as Irmandades entran en crise e se esgazan (tema xa ben estudado 
polo profesor Xusto Beramendi), Paz-Andrade aínda que permanece no sector 
liderado por Risco, retírase da vangarda política.

2. OS DOUS COMPROMISOS DE PAZ-ANDRADE

As voltas e reviravoltas que dá a vida de cada un non merecen demasiado a aten-
ción. O que verdadeiramente importa e o que debe ser asumido pola Historia con 
maiúscula é a fidelidade aos compromisos contraídos co país. E niso Paz-Andrade 
dános un exemplo a imitar.

O 25 de xullo de 1922 cumpriuse un dos seus soños: a aparición do primeiro 
número do xornal Galicia. Despois do fracaso da experiencia do xornal El Noroes-
te, da Coruña, con capital catalán e coa intención política de acadar un deputado 
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nas eleccións de 1918, Galicia foi o intento máis serio de crear dende Galicia 
unha versión propia da realidade mundial, española e galega confiada a unha 
nómina de escritores, sen dúbida os máis destacados do país.

Fracasou o xornal, acosado pola Ditadura (especialmente polo gobernador 
militar de Pontevedra, Rodríguez del Barrio), retirado o apoio do cónsul honora-
rio de Chile, Ernesto Cádiz Vargas, boicoteado pola CNET e incapaz de competir 
con El Pueblo Gallego, ao que traspasou, en certa maneira, as súas ilusións baixo 
a rúbrica de Johán Quinto.

Dende abril de 1927 era asesor da Sociedade de Armadores de Bouzas “La 
Marítima”. Nos anos corenta asumiu a dirección da revista Industrias Pesqueras 
e iso obrigouno a viaxar, a participar en congresos e a programar actividades no 
ramo da pesca. Foron aparecendo os seus libros Producción y Fluctuación de las 
pesquerías (1954); Sistema económico de la pesca en Galicia (Buenos Aires, 1955) e 
obras de maior empeño como Galicia como tarea (Buenos Aires, 1958); La Margi-
nación de Galicia (1970) ou El Capital como factor del desarrollo de Galicia (1970).

Todas estas obras están escritas dende Galicia e a súa cultura e non teñen ou-
tro obxectivo que situar a nosa economía na cartografía do mundo alí onde nacen 
e se cruzan as grandes correntes que logo nos airean ou asolagan. Que Galicia 
sexa tamén un punto de referencia nesa escala mundial.

Engánanse os que entenden que a economía só ofrece magnitudes e que se 
constrúe aleatoriamente. Detrás de toda teoría económica hai unha filosofía, 
unha determinada concepción do home e da súa circunstancia. Cando certos 
economistas falan da “terra plana” como un inmenso mercado ou cando Boisier 
escribe con brutal sinceridade que “ser ciudadano de la Coca-Cola o de la Pep-
si-Cola debería ser más importante que ser ciudadano francés, inglés, español o 
portugués” están defendendo a concepción antropolóxica da persoa desterrito-
rializada, sen ancoraxes culturais cunha terra e cunha historia.

Non foi esa a visión antropolóxica de Paz-Andrade cando escribe que “la 
adopción del modelo aplicable debe entenderse subordinado a la personalidad 
Geo-humana del complejo a tratar: el que forman la tierra y la gente” e neste 
marco deberá loitarse para transformar as estruturas, promover as capacidades, 
reverter os estrangulamentos, elevar os niveis e reaxustar os modelos. E todo 
isto, di Paz-Andrade, acompasado cos modelos educativos que tamén teñen que 
reflectir a nosa irrepetible realidade porque como dicía a UNESCO: “nada será 
máis desastroso para un pobo que a de ser preparado para unha vida que non 
poderá vivir”. Pensaba e escribía todo isto Valentín cando ter un Goberno propio 
parecía unha utopía. Hoxe xa o temos e serviranos para fixar o noso espazo no 
mundo e permitiranos seguir sendo cidadáns desta terra pequena, ás veces ingra-
ta, pero nosa.
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SOBRE A SORPRENDENTE E EXCELENTE POESÍA INÉDITA DE
VALENTÍN PAZ-ANDRADE

Xesús Alonso Montero

Miñas donas e meus señores:

Quizais dentro de varios meses os estudosos da polifacética personalidade in-
telectual de Valentín Paz-Andrade estarán en condicións de precisaren a magni-
tude e a importancia da súa biografía e da súa bibliografía cando examinen coa 
debida atención os libros e traballos que o seu nome suscitou. Haberá que debru-
zarse con especial interese sobre as páxinas reeditadas de tema socioeconómico, 
político e cultural para sabermos con exactitude en qué medida foron un acerto 
no seu día e en qué medida valen ou poden valer para hoxe. Eu ignoro, polo 
momento, se alguén exhumou traballos inéditos de Valentín sobre cuestións cul-
turais, políticas ou socioeconómicas, tres eidos no que o seu labor xa era moi va-
lioso antes de 1936, ano clave, tamén, na biografía do noso homenaxeado. Teño 
a impresión de que por moitas que sexan as páxinas inéditas sobre esas cuestións, 
pouco van engadir ó dito nos traballos éditos, algúns reeditados nestas datas.

Xa aquí, debo recoñecer que o Valentín Paz-Andrade que me convoca hoxe 
ante vostedes é outro, outro moi distinto: é o Paz-Andrade poeta. Hai un mes, re-
lín, case por imperativo do Días das Letras, os tres libros publicados por Paz-An-
drade cando xa estaba moi lonxe de ser un poeta mozo: Pranto matricial, ós 57 
anos, en 1955; Sementeira do vento, ós 70 anos, en 1968; e Cen chaves de sombra, 
ós 81 anos, en 1979.

É certo que nos dous últimos libros figuran poemas escritos na Guerra Civil, 
pero a maior parte dos textos son os dun poeta ó que as musas visitaron moi sero-
diamente. Poeta serodio ou non, na miña relectura de hai un mes cheguei á con-
clusión de que a crítica foi no seu día, coa poesía de Paz-Andrade, parca, cando 
non cativa; en canto ós antólogos, non fomos máis xenerosos, pois está ausente 
dunha boa parte das escolmas. No futuro teremos que rectificar non pouco, sobre 
todo á vista dos tres libros de poesía que Paz-Andrade escribiu en 1937, un ano 
moi especial na súa biografía e na aqueloutrada biografía do seu país. Estes son 
os títulos: A serra (Cantos do desterro branco), Sangue na neve (Etopeia da serra) e 
Cantos da aguia e do lobo.

Estes tres poemarios (e algúns textos soltos), que permaneceron inéditos du-
rante 75 anos, foron exhumados hai catro ou cinco días. Publicounos Xerais en 
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coidada e traballada edición do profesor Gregorio Ferreiro Fente, autor do escla-
recedor limiar e dalgunhas imprescindibles anotacións lingüísticas. Confeso, mi-
ñas donas e meus señores, que coa lectura destes tres feixiños de páxinas inéditas, 
descubrín un poeta, de notable entidade, un poeta que achegaba, á poesía galega, 
rexistros, modos, temas e acentos que converten ó autor nun poeta galego de 
considerable valía. Pódese afirmar que algúns dos textos de 1937 son superiores 
ós do poeta serodio que, sen valoralo axeitadamente, xa coñeciamos.

Quén era Valentín Paz-Andrade o 17 de xullo de 1936, xusto 24 horas antes 
de que Marte mobilizase as súas primeiras armas no mapa da infortunada Iberia? 
Paz-Andrade, á beira dos corenta anos, era un avogado de prestixio, un cidadán 
versado en Economía (nomeadamente a da pesca), un articulista intelixente e 
de excelente prosa e un intelectual moi pragmático que creara un instrumento 
de formación cívica, o xornal Galicia, que fora moi eficaz entre 1922 e 1926. 
Ninguén sospeitaba que Valentín Paz-Andrade levaba, na arca do seu espírito, 
a semente da poesía. Nin el mesmo, pese a educarse en Pontevedra á beira dun 
delicado poeta, Juan Bautista Andrade, seu tío.

Situémonos xa no balbordo vigués dos primeiros días da Guerra Civil, tan 
desacougantes para Paz-Andrade, que non tardará en ser desterrado a Verín, 
onde residirá, á forza, de mediados de setembro de 1936 ós primeiros días de 
1937. Nesas datas inicia un segundo desterro, nesta ocasión para un territorio 
físico e humano máis castigado polas inclemencias da natureza e da historia: á 
aldea de Requeixo, do remoto concello de Chandrexa de Queixa, na inhóspita 
serra de Queixa, lugar que, por “lapsus”, non mencionou Dante na primeira parte 
da súa inmortal triloxía. Así o decretaron as novas autoridades políticas, unhas 
autoridades sen “auctoritas” pero con “potestas”. Supoño que a Paz-Andrade, non 
leigo en xeografía, foille difícil saber a cál dos 35 Requeixos que hai en Galicia ía 
destinado. Quizais pensou en Requeixo, moi próximo á vila de Chantada, onde 
nacera, no XIII, Xoán de Requeixo, autor de cinco fermosas cantigas de amigo. 
Era outro Requeixo, situado na parte máis estúrdiga da serra máis ríspita do país.

E alí, naquel xaneiro de 1937 atravesado polas neves, chega, procedente da 
cidade, non sen a súa máquina de escribir, Valentín Paz-Andrade, sempre coa 
conciencia de que cousas peores lle poden acontecer naquel tempo no que el 
padece a historia que outros decretan.

En Requeixo e na sufrida contorna descubre unha Galicia que, practicamente, 
non estaba nos libros nin nas crónicas e da que teñen moi exigua e incompleta 
noticia os curiosos da Orografía galega. El vai ser, nas dificultades daquel existir, 
un observador sagaz daquela xeografía, daquel modo de vida, daquela economía 
de subsistencia (cando non de miseria) e da súa antropoloxía cultural.

Todo facía supoñer que as observacións feitas “in situ” por un home de men-
talidade científica, interesado a fondo pola Socioeconomía, converteríaas nun 
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tratado sobre a insólita Serra de Queixa ou, cando menos, nun ensaio erudito. 
Non foi así. Paz-Andrade converte as observacións suscitadas por aquel lacerante 
universo xeográfico e humano en poemas, outra maneira, miñas donas e meus 
señores, de achegármonos á realidade e ó latexo das cousas, sobre todo cando 
estas baten no noso espírito de xeito especial. Fale aquí, donas e señores, o propio 
escritor:

Canto á vida do espírito, experimentei unha chamada que non sentira de-
nantes. Eu, que me formara ao lado dun poeta, non fora tentado aínda polas 
musas. Foi na soidade albacente onde sentín a necesidade de me expresar en 
verso. Sospeito que foi unha evasión provocada polo trauma moral1.

En efecto, a poesía, nunca ben definida, funciona en ocasións como terapia ou 
como refuxio ante as inclemencias da historia. Alguén dixo, non sen razón, que 
a poesía é unha defensa ante as ofensas da vida.

Deste xeito, Valentín Paz-Andrade convértese no poeta daquela terra, da-
quela serra, como Novoneyra, “mutatis mutandis”, anos despois, foi o poeta das 
terras do Caurel. Pero Paz-Andrade foino dun xeito máis completo e preciso se 
nos atemos ó modo socioeconómico da vida, a todos os accidentes xeográficos 
e á cultura material e espiritual das súas xentes. Abonda con botar unha vista 
de ollos a unha boa parte dos títulos dos poemas: “Paisaxe”, “Agonía branca”, 
“A sementeira”, “A fouce”, “A malla”, “O arado”, “A seitura”, “O carro”, “O fia-
deiro”, “A aguia”, “O lobo”, “Coral dos hibernantes”, “O crego”, “As vellas”, “O 
galocheiro”, “Nais solteiras”, “O cabalo”, “A facenda”, “O pastor”, “O cantar do 
arrieiro”, “Noite de lobos”, “A niñada”…

En principio, é a insólita realidade a que describe nos seus versos, que ben po-
derían ilustrar os estudos, moi posteriores, de xeógrafos tan modernos como Abel 
Bohuier (1979) e Augusto Pérez Alberti (1981). Agora ben, aínda que o noso 
bardo non escribe cun formulario de poesía social previo, aparecen, aquí e alí, 
forzosamente, versos non alleos á denuncia, versos incapaces de seren neutrais 
ou insensibles ante certas miserias ou iniquidades. Por iso o poeta fala daquela 
“espartana xente”, “dos parias invernantes” ou que “as casas da serra son tobos da 
xente” onde “Bestas e familias [están] baixo os mesmos teitos”. Son xentes que 
viven “Vida montañesa, vida sempre avara / de abrigo, de pan, de luz e cantiga”. 
É o “Montañés nativo, da serra cativo… [que] Pasa dobre inferno: a serra e o 
inverno”. En “Coral dos hibernantes” a musa de Paz-Andrade contense menos 

1 V. o libro de entrevistas de Tucho Calvo Valentín Paz Andrade, a memoria do século XX. A Coruña: Biblos, 
2011, 153.
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e declara: “Escravos do pan / da neve, da terra / do lóstrego e mais do corisco; / 
da vida de can […] / Espectros do monte, / […] / hoxe coma onte / do mundo 
deixados / nacendo, morrendo nun tobo”.

Tamén hai unha “invocación”, ó Sol, que aparece nos versos do desterrado 
non como realidade cantada senón como realidade interpelada polo poeta desde 
a angustia:

“Libéranos, ouh Sol, da aceda servidume
desta vida de frio, e de fame e de fume
isolados do mundo, colgados dunha cume”.

Sinalemos, canto antes, que o noso poeta, un cidadán desterrado e despoxado 
de dereitos, non compón poemas explicitamente políticos. Se o fixo algunha vez, 
naquela perigosa situación, tales textos, que se saiba, non existen. Agora ben, 
Paz-Andrade, o poeta forzado a vivir naquelas dantescas paisaxes, non pode evi-
tar, aquí e alí, que a súa musa de perseguido consigne laconicamente algúns datos 
existenciais, se ben moi poucos. Nun espléndido poema, “O meu can”, batemos 
con estes catro versos:

“O meu desterro contigo,
meu compañeiro, meu can,
o meu desterro contigo,
achou amor na soedá”

Temas á parte, estes tres libros conteñen trazos e aspectos que enriquecen 
considerablemente o discurso de Paz-Andrade. Existen magníficos sonetos como 
“A sementeira” e “A facenda”, soneto este tan dialéctico que sería grato ós lec-
tores da escola de Federico Engels; hai romances moi interesantes, algúns con 
maneiras lorquianas como “Noite de sangue na aldea” onde atopamos, ademais 
de tricornios e cabalos, versos, “in modo lorquiano” como “A tarde de luz incer-
ta / tolleuse de medos pálidos” ou “As culatas polas portas / arrincan tumbales 
laios”. Téñase en conta que Valentín Paz-Andrade, nado en 1898, o mesmo ano 
de Federico, foi un lector engaiolado, como tantos da súa xeración, do Romancero 
gitano. Sabemos que o mozo Paz-Andrade viviu a Pontevedra literaria de Lois 
Amado Carballo, o hilozoista, e hilozoistas son algúns versos dun dos romances: 
“O sol morre no fouciño / feito da lúa cun corno”.

Outros trazos habería que salientar nestes tres sorprendentes e espléndidos 
poemarios, entre eles os textos ateigados de nomes de lugares, esa poesía toponí-
mica que sería do agrado de Miguel de Unamuno e de Otero Pedrayo. Non esca-
sean, nalgúns poemas, as voces e os xiros que o poeta aprendeu farturentamente 
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naquela terra e naquel desterro, léxico que terá que examinar, para o seu inxente 
corpus, o profesor Antón Santamarina. Sorprende, non obstante, que non haxa 
poesía amorosa agás “Romance da miña moza”, publicado, refeito, tempo despois, 
co título “A moza que ía ser miña…”. A moza, Pilar Rodríguez Prada, que xa en 
1939 sería a súa muller, foi, sen dúbida, a musa e a destinataria deses poemas.

Ninguén, que se saiba, escribiu, no período da Guerra Civil, tantos poemas en 
lingua galega. Refírome á Galicia metropolitana, non á da diáspora. Sabido é que 
aquí, na Galicia da Terra, non na transterrada, as voces que non foron segadas, 
como a de Roberto Blanco Torres, foron abafadas como a de Manuel Luís Acuña 
ou aloumiñadas polo poder para que invocasen outras musas, como a de Álvaro 
Cunqueiro. Referíndose ó mapa poético de toda España, o gran poeta León Feli-
pe, no seu exilio mexicano de 1939, escribía:

Franco:
tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el mundo.
Mas yo te dejo mudo … ¡Mudo!
¿Y cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?2

Pois ben, sen forzar moito os versos do gran León Felipe (Felipe Camino Gali-
cia), no caso das Letras Galegas houbo unha voz, inédita durante quince lustros, 
que, sen casa, con escasa facenda e sen pistola, exercitou, con determinación e 
grandeza, a canción, unha canción vencellada ás raíces, ó humus vital das xentes 
que padecen a historia e formulada nunha lingua que vivía naquel momento 
algunhas das súas máis dolorosas horas. Esa canción, hoxe exhumada e editada 
co debido primor, son os tres poemarios de Valentín Paz-Andrade, honra, xa, da 
poesía galega do século XX.

2 Español del éxodo y el llanto: doctrina, elegías y canciones. México: La Casa de España en México, 1939. Ós 
versos citados precédeos un breve texto en prosa que comeza: “… De Franco han sido y siguen siendo 
los arzobispos, pero no los poetas”.
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1. O TEXTO NO SEU CONTEXTO

O texto que neste artigo damos a coñecer constitúe unha nova mostra de poe-
sía académica da etapa de decadencia da literatura galega. Trátase dun poema 
anónimo de feitura barroca incluído no libro da relación das exequias de Luís I 
celebradas polo Real Colexio da Compañía de Xesús de Salamanca a finais do 
mes de novembro de 17241. No dito libro afírmase que o pranto galego que aquí 
presentamos se compuxo nun improvisado certame poético plurilingüe en que 
participaron catro “estudiantes” ou “licenciados” de diversa procedencia2. Cada 
un deles, seguindo un acordo previo, poetizou na súa propia lingua o sentimento 
de dor pola morte do xove monarca que, nacido en 1707, reinou en España du-
rante só 229 días do ano 1724, os que mediaron entre a súa proclamación o 15 de 
xaneiro e a súa morte o 31 de agosto seguinte. As composicións, segundo o relato, 
foron recitadas por cadanseu autor ante un auditorio formado polos curiosos que 
se achegaban a visitar o túmulo funerario erixido na igrexa do Real Colexio, que 
é a que actualmente se coñece como Iglesia de la Clerecía, integrada na Universi-
dade Pontificia de Salamanca.

1  O libro Oracion Funebre (1724), que contén o relato destas exequias, ábrese cunha “EXPRESSION DEL 
QVE DA A LUZ ESTE PAPEL” que principia así: “LVNES 27. de Noviembre de este año, celebrò el 
Real Colegio de la Compañia de Jesvs de esta Ciudad [...] las Exequias por la temprana, y para todos 
dolorosa muerte de nuestro Joven Monarca Don Luis Primero de este Nombre”. No entanto, nunha das 
páxinas correspondentes ao ano 1724 do Diario del Real Colegio de la Compañia de Jesus de Salamanca 
(ms. 578 da Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, folio 468) o que se le é que 
esas exequias se celebraron non o 27, senón o 28 de novembro: “Honras de Luis 1º Rey de España: el dia 
28 hizo este Coll[e]g[i]o las honras por Luis 1º Rey de España. Convidaron para ellas el P[adre] Prefecto 
de los Caualleros, a estos, y a los estudiantes y Coll[e]g[i]o el Prefecto de estudiantes. Canto la Missa el 
P[adre] Sagardoy, y el P[adre] Larramendi hizo la Oracion Latina”. Coidamos que é máis probable que o 
erro estea no diario manuscrito, e non na obra impresa.

2  Na realidade, baixo as denominacións xenéricas de estudiantes ou licenciados, empregadas indistintamen-
te na narración deste lance, agóchase a identidade dalgunhas figuras singulares dentro da institución 
salmantina; entre elas, moi probablemente a de Manuel de Larramendi e a do galego Luís de Losada, 
como trataremos de demostrar máis adiante.
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Ofrecemos, antes de máis nada, unha transcrición tanto do poema galego 
coma do breve texto en prosa que o precede e presenta. A única intervención de 
carácter gráfico que fixemos sobre o texto impreso de 1724 consistiu na substitu-
ción dos <ſ> altos por <s> baixos, modificación que aplicamos tamén ás citas 
extraídas de volumes antigos que aducimos no noso estudo. Non fixemos nin-
gunha outra alteración dos usos gráficos do texto, como tampouco tocamos nada 
relativo á puntuación e á unión e separación de palabras, agás no caso do verso 
43, no que cambiamos “qu’ òRey Luis” por “qu’ ò Rey Luis”. Ao final do artigo 
inserimos unha reprodución fotográfica das páxinas [36-43] do impreso, que son 
as que conteñen o relato do certame plurilingüe completo.

<páxina [37]> Saliò al punto el Gallego: y escogiendo aquel retazo del 
mismo lugar de Virgilio con mutacion de una palabra, - - Manibus date lilia 
plenis. - - Purpureos spargam flores, & fungar amantis. - - Munere: - - - dixo, que 
el difunto Rey avia enseñado à los Lirios à ser purpureos, sin perder nada del 
candor nativo: que sus Reales floridas prendas nos ofrecian una Primavera 
perpetua, pues ya este año la avia hecho empezar por Henero, y durar hasta 
Agosto: que bien podia el Cielo derramar flores à manos llenas, pues nada so-
braria, para desviar la aspereza triste de un perpetuo hybierno, que nos intìma 
el dolor de su ausencia. Añadiò, que la Lengua Gallega de puro cortès no se 
avia cultivado tanto, como pudiera, por ceder el lugar, aun en su patrio suelo, a 
la reynante Castellana: pero que no obstante explicaria el mismo pensamiento 
con algunas <páxina [38]> tiernas expressiones, que las Musas pudiessen 
adoptar, en estas

ENDECHAS
CHoren os meus dous ollos
 (Mal fadado de min!)
 Choren mais auga quente,
 Que fria ò Miño, è Sil,
Dò Ceo ò dòce orballo
 Non molle ò meu confin,
 Pois ja crùo dôr gèa
 Meu folgar, ê meu rir.
Pò la mañà ben cedo
 O nosso Rey Don Luis,
 Mais ledo, mais garrido,
 Qu’ò cravel, è ò jazmin:
Tan lindo, tan benfeito
 Que posto cabe d’il,

Adonis ê un probiño,
Narciso vn aprendiz:

De froles ê ninguen
 O mais galàn Pensil,
 Nimigalla d’aromas
 O Hyblèo Jardin.
Il foy Lis volta en rosa,
 Ou ben rojo alhelì,
 Foy colorada neve,
 Ou nevado carmin.
Foy maravilla muita,
 Que soubesse vivir
 Vnha alma tan christiana
 Nunh corpo tan gentil.
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 Rey, cuio pouco tempo
  Foy tempo tan feliz,
  Que reynou, fago conta,
  Oyto meses d’Abril.
 Ista pois Frol dà morte

 Logo que à vin ferir
 A negra fouce, negras
 As miñas fadas vin.
Non mais Abril, nin Mayo
 Os Sinos faran vir:
 

O título completo do impreso en que se incluíu este pranto galego é o seguinte:

ORACION FUNEBRE | CON QUE EL REAL COLEGIO | DE LA COMPAÑIA DE JESUS | DE 
SALAMANCA, | CELEBRÒ | LAS REALES EXEQUIAS | DE NUESTRO JOVEN MONARCA | D. 
LUIS PRIMERO | DE ESTE NOMBRE, | Y ALGUNA NOTICIA DEL APARATO | lugubre que 
se dexaba vèr en la Iglesia | de dicho Real | Colegio.

A súa portada achega ademais a seguinte información:

DALO A LUZ | D. MARTIN DE LARDIZAVAL Y ELORZA, | Colegial Huesped en el Co-
legio Viejo | de San Bartholomè Mayor de | Salamanca. | Con licencia del 
Señor Maestre-Escuela.

Ora ben, falta o nome do impresor e tamén se omiten o lugar e a data de im-
presión3. O libro presenta formato en cuarta (19x14’5 cm aproximadamente) e 
suma en total, incluíndo a portada, 32 follas, que carecen de paxinación.

Ata este momento son apenas cinco os exemplares conservados de que te-
mos noticia: o da Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela 
(coa referencia R 11172), o da Biblioteca Histórica da Universidade Compluten-
se (BH FLL 36670)4, o da Biblioteca Histórica de Santa Cruz da Universidade 
de Valladolid (U/Bc 12739(10)), o da Biblioteca Pública Yanguas y Miranda de 
Tudela (FA/1143(7)) e o da biblioteca do Santuario de Loiola, en Azpeitia (Gui-
púscoa) (0028,1-15(1)).

Serà d’eiqui por diante
Vnh Inverno sin fin.

Uotai me à maos ben cheas
 Rojos Lirios: qu’assi,
 Crendo, qu’ ò Rey Luis torna,
 O Inverno irà à fugir.
Mais nà leyra dò Ceo
 Prendeu à frol de Lys,
 E ò seu eido lle deixan
 Estrelas dò Zafir.

40

45

3  Foi redactado en Salamanca antes da fin de 1724: “LVNES 27. de Noviembre de este año, celebrò el Real 
Colegio de la Compañia de Jesvs de esta Ciudad […] las Exequias por la temprana, y para todos dolorosa 
muerte de nuestro Joven Monarca” (p. [2]) as itálicas son nosas). Cremos que os traballos de composi-
ción e impresión do libro tamén se deberon de concluír antes de finalizar o ano.

4  Pódese consultar a súa reprodución en liña na “Colección Digital Complutense” (http://alfama.sim.ucm.
es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B24822310).
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Ignoramos cal foi o volume da tiraxe que se fixo desta Oracion Funebre, pero 
cremos que debeu de ser reducido, dada a práctica entón habitual para este tipo 
de obras5. Supoñemos que parte dos exemplares impresos se distribuíron entre 
diferentes centros xesuíticos; os conservados nas universidades de Santiago de 
Compostela, Complutense e de Valladolid proceden moi probablemente dos fon-
dos bibliográficos dos colexios da Compañía que pasaron a engrosar as bibliotecas 
das ditas universidades despois da expulsión decretada por Carlos III en 1767.

As partes en que se estrutura o libro son as seguintes:
• A portada (p. [1]).
• As palabras limiares do editor, Martín de Lardizával y Elorza (?-1743), re-

collidas baixo o título “EXPRESSION DEL QUE DA A LUZ ESTE PAPEL” (pp. [3-4]). 
Detállanse aquí os motivos que impulsaron a publicación do volume e des-
críbense a función relixiosa do día 27 de novembro e mais o monumento 
funerario construído para a ocasión. 

• O repertorio de textos poéticos (pp. [5-47]). Nun primeiro bloque figura 
unha ampla mostra da poesía mural que adornaba o túmulo, a que o editor 
puido “aver à las manos” e que organizou no volume seguindo criterios lin-
güísticos: en primeiro lugar dispuxo as composicións latinas (pp. [5-12]) e a 
continuación os textos casteláns (pp. [13-32]), un soneto francés (p. [32]) 
e unha oitava italiana (p. [33]). Nun segundo bloque recóllense as poesías 
supostamente improvisadas por distintas persoas e grupos que visitaron a 
igrexa antes de que fose oficiada a misa das exequias (pp. [33-47]), entre as 
que acadan especial recoñecemento as pezas compostas no certame poético 
plurilingüe (pp. [36-43]). Pecha este apartado do libro unha xilografía co 
anagrama da Compañía de Xesús (p. [47]).

• A oración fúnebre “DELICIÆ HISPANORUM EXTINCTÆ. LAUDATIO FUNEBRIS IN OBITV 
LVDOVICI HOC NOMINE PRIMI HISPANIARUM REGIS” (pp. [49-64]), pronunciada tras 
a misa das exequias por Manuel de Larramendi (1690-1766), amigo de Lardi-
zával e mestre de Teoloxía no Real Colexio desde ese mesmo ano de 17246.

Segundo o relato contido no volume da Oracion Funebre, o encontro dos catro 
poetas congregados na igrexa da Compañía de Xesús de Salamanca foi fortuíto. 
Unha vez reunidos, decidiron alí mesmo “poetizar al assumpto del comun dolor, 
cada uno en su proprio idioma”, glosando ademais algúns versos da Eneida (p. 

5  Apoia esta nosa hipótese a circunstancia de que fosen corrixidos manualmente en cada exemplar coñeci-
do os erros de impresión detectados unha vez rematada a obra. Así, só nas páxinas reproducidas ao final 
deste estudo advertimos as seguintes modificacións: Nérlac > Pérlac (p. [37], v. 7), Porc > Norc ([37], 
8), A > Al ([40], 17), donado > denodado ([41], 21), supo > sopo ([41], 39), Fizera > Fiziera ([41], 57) 
e y > e ([41], 77).

6  A oración fúnebre, de 16 páxinas, coñeceu tamén unha impresión independente nese mesmo ano (cf. 
Uriarte 1906: 369).
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[36]). Nada se nos di sobre a identidade deses catro “estudiantes” ou “licencia-
dos”, agás as súas procedencias: Guipúscoa, Galicia, Portugal e Castela a Vella. 
Tampouco se nos dan detalles acerca da maneira en que compuxeron os poemas 
nin do tempo que lles cumpriu para facelo, de modo que os lectores somos invi-
tados a supoñer que foron escritos in situ e que debeu de ser un traballo máis ou 
menos improvisado. Segundo se indica, o primeiro en recitar os seus versos foi o 
guipuscoano. Nunhas breves palabras de presentación aclarou a pasaxe concreta 
de Virxilio que tomara como lema, adiantou brevemente o contido do seu poema 
e fixo algunha consideración sobre a lingua que ía empregar. E este foi en liñas 
xerais o esquema seguido polos demais poetas nas súas respectivas presentacións. 
As actuacións dos dous últimos participantes, a do portugués e mais a do cas-
telán, foron polo visto as máis valoradas polo auditorio, que aplaudiu entusias-
tamente a intervención do primeiro e que, no caso do segundo, deu mostras de 
intensa emoción:

Algunos viejos lloraban de ternura, y consuelo, viendo, que aun vivia el Caste-
llano antiguo7, y no se hartaban de besar el ayre, que venia herido del maguèr, 
diciendo que este, y otros vocablos contemporaneos, se debieran embalsamar, 
para que durassen incorruptos hasta el fin de Mundo (Oracion Funebre, p. [41]).

Con todo, a anécdota do certame protagonizouna un personaxe do audito-
rio, “un Golilleja mozalbete, que tenia traza de oficial de pluma” (p. [41]). Tras 
a última das recitacións, este personaxe recriminoulle ao poeta guipuscoano a 
imposibilidade de comprender minimamente o significado do seu poema, polo 
que na súa opinión era factible que o versificador non se ativese á preceptiva 
temática lutuosa que esixían as circunstancias que os congregaran a todos aquel 
día. A resposta irada do guipuscoano non se fixo agardar e, para demostrarlle ao 
“ignorante” e “pobre de urbanidade” golilleja a súa versatilidade no manexo de 
linguas (e asemade o seu dominio versificatorio), trasladou para dísticos latinos o 
contido dos seus versos orixinais en éuscaro. Tras recitar esta nova poesía, o poe-
ta guipuscoano quixo aínda ridiculizar o seu interlocutor, acusándoo de ignorar 
igualmente o latín e preparándolle ex professo unha tradución da súa “Euscara” 
inicial para o castelán, advertíndolle ademais que ía manexar un estilo sinxelo 
que lle fose accesible:

Mas porque todavia no sabra Vm. si viene al caso, ò no, pues para Vm. y otros 
de su cultura, el Latin serà Vasquence, y el Vasquence Latin; sacarè à Vm. 
de cuydado con otra no menos fiel traducion en Castellano, siguiendo à mis 

7  A modalidade de castelán empregada polo poeta imita a lingua dos antigos cantares de xesta.
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compañeros en el metro de Endechas, cada una de las quales serà expression 
literal de su Copla Vasquence, tambien por su orden: y no encresparè mucho el 
estilo, porque no dèmos en el mismo escollo (Oracion Funebre, p. [43]).

Despois da reprodución deste novo poema, no relato da Oracion Funebre in-
dícase que “aquella especie de Academia” chegou á súa fin, “separandose los 
Licenciados y sus oyentes”, que deixaban espazo para os relixiosos de distintas 
ordes que tamén se achegaban a visitar o túmulo (p. [44]).

2. AS RELACIÓNS DE FESTAS, EXEQUIAS E CONMEMORACIÓNS E 
OS CERTAMES LITERARIOS DURANTE O ANTIGO RÉXIME

É cousa ben coñecida que, desde a aparición das súas primeiras unidades a media-
dos do século XVI, os colexios de xesuítas caracterizáronse, entre outras cousas, 
pola sistemática introdución de exercicios de composición literaria entre as súas 
actividades escolares, abertas tamén aos debates e á elaboración e representa-
ción de obras teatrais como medios idóneos para conseguir o desenvolvemento 
das capacidades creativas dos estudantes. Estas técnicas de ensino quedaron cla-
ramente descritas e prescritas na famosa Ratio studiorum (1599), o documento 
pedagóxico de referencia inescusable no labor docente dos distintos centros edu-
cativos da Compañía de Xesús8.

Con todo, coidamos que para encadrar como é debido a Oracion Funebre sal-
mantina de 1724 o que cómpre ponderar non é realmente isto, senón a tradición, 
moi consolidada xa no primeiro cuartel do setecentos, dos libros narrativos de 
festas, exequias, conmemoracións e certames literarios que tanto proliferaron 
durante o Antigo Réxime9. Estas celebracións, sostidas por institucións e perso-
naxes de evidente relevancia política e social, funcionaron daquela como eficaces 
e socorridos instrumentos propagandísticos que contribuíron a reforzar simboli-
camente as principais instancias do poder, tanto civil como eclesiástico. Podemos 
consideralas, por tanto, como actividades que serviron para apuntalar aos ollos 
da xente a preeminencia dos tres estamentos sobre os que pivotaba o goberno da 
sociedade da época: a monarquía, a aristocracia e a igrexa. Como ben observou 
Barriocanal López (1997b: 15), 

8  Léase unha boa síntese da organización e a práctica docente prescrita na Ratio studiorum en Rivera Váz-
quez (1989: 451-456).

9  Sobre estas celebracións e sobre os impresos ou manuscritos en que se relatan véxanse, entre outros 
moitos traballos, Egido (1990a, 1990b), León Alonso (1989) ou Simón Díaz (1962). Entre as contri-
bucións atentas ás relacións de festas, exequias e conmemoracións da Galicia do Antigo Réxime poden 
verse, entre outras, as de Alonso Montero (1993), Barriocanal López (1997a, 1997b), Filgueira Valverde 
(1970) e López (1992, 1995).
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rende-la derradeira homenaxe ó rei defunto, presenta-las excelencias do novo 
monarca que vén de acceder ó trono, comunicar unha victoria de armas ou 
o nacemento dun infante, son ocasión propicia para o exercicio dun amplo 
repertorio de carácter propagandístico sobre a monarquía. Festas de canoniza-
ción, consagracións de templos, festividades en torno das advocacións locais, 
son outros dos moitos acontecementos que constrúen a trama do celebrativo 
na sociedade española do barroco.

O número dos manuscritos e impresos en que tales celebracións se relataron, 
tanto en Europa como nas colonias americanas, é elevadísimo. Nós, aquí, limita-
rémonos a lembrar que unha parte importante da magrísima produción literaria 
en galego dos séculos XVI, XVII e XVIII que hoxe coñecemos está inserida pre-
cisamente en obras deste tipo. Imos referilas con moita brevidade.

En primeiro lugar, seguindo unha orde estritamente cronolóxica, cabe men-
cionar a “Canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués”, posible-
mente composta con ocasión dos festexos celebrados na Coruña pola entrada na 
cidade de Mariana de Velasco, muller do eloxiado, en agosto de 1594 (Álvarez e 
Rodríguez Montederramo 2003: 256). Maior afinidade temática coas nosas ende-
chas teñen os dous sonetos publicados na Relacion de las exequias que hiço la Real 
Audiencia del Reyno de Galiçia, á la Magestad de la Reyna D. Margarita de Austria 
(1612), debidos a Pedro Vázquez de Neira e a Juan Gómez Tonel; son as únicas 
pezas en galego recollidas neste volume, pero sabemos que houbo máis entre as 
presentadas na fase de exposición mural das exequias, xa que na presentación 
con que eses dous sonetos se introducen no libro dise que “de las Poesias Gallegas 
que huuo en ta[n] justa solemnidad se ponen aqui las que se siguen” (Gómez 
Tonel 1997: 4-5). De 1697 datan os nove romances composteláns incluídos no 
volume das Fiestas Minervales, y aclamacion perpetua de las Musas, à la inmortal 
memoria de el Ilustrissimo, y Excelentissimo Señor D. Alonso de Fonseca El Grande, 
que corresponden a dous dos sete “assumptos” ou modalidades contemplados nas 
bases do certame dese ano10. Pouco despois, como recordo das festas celebradas 
en Ourense polo nacemento do príncipe Luis Jacobo, primoxénito de Filipe V, 
imprimiuse en 1708 o volume El Clarin de la Fama, y Cithara de Apolo, que reco-
lle os “Versos gallegos à Nuestra Señora de Reza” do cóengo Joseph Noguerol y 
Camba. Xa en 1722, a Gazeta de Madrid fixo pública unha invitación para glosar 
unha anécdota piadosa protagonizada por Filipe V e a raíña Isabel de Farnesio; a 
ela responderon, entre outros moitos, os irmáns Anselmo e Plácido Feijoo, cuxas 
composicións en galego foron recollidas nas Sagradas Flores del Parnasso (1723). 

10  Un décimo romance en lingua galega, composto por Luis de Fuentes, non foi recollido no volume.
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Finalmente, debemos mencionar neste apurado repaso as “Coplas gallegas” que 
Diego Antonio de Zernadas y Castro, o Cura de Fruíme, inseriu nun volume 
publicado en Santiago de Compostela con motivo da entronización de Carlos III 
en 175911.

Pero temos ademais noticia de que outras celebracións similares levadas a 
cabo durante o Antigo Réxime contaron igualmente coa participación de com-
posicións en lingua galega, aínda que, por non seren publicados eses textos, hoxe 
non conservemos deles máis ca a memoria da súa existencia. Referímonos, en 
primeiro lugar, ás festas do colexio de xesuítas de Monterrei de 1572, celebradas 
co gallo do traslado dos restos mortais do seu fundador, don Alonso de Aceve-
do; sabemos que os escolares que nelas participaron presentaron composicións 
alusivas en sete linguas diferentes, e que unha delas foi a galega (Rivera Vázquez 
1989: 144). E estamos a falar tamén das festas compostelás de 1713 pola canoni-
zación do papa Pío V, en que un dos corredores do claustro de San Domingos de 
Bonaval, o da sancristía nova, foi engalanado con “Madrigales Italianos, versos 
Gallegos, Castellanos, Sonetos doblados, y comunes à este modo” (Fiestas Com-
postellanas 1715: 51).

Como curiosidade significativa debemos aínda referirnos a un par de obras 
teatrais escolares representadas en colexios de xesuítas con motivo da visita de 
personalidades destacadas, pois estas obras inclúen breves intervencións en lin-
gua galega, postas sempre en boca de personaxes rústicos. A máis antiga das 
dúas coñecidas actualmente é a Égloga de Virgine Deipara, que, representada na 
visita de Gaspar de Azevedo y Zúñiga, Conde de Monterrei, a esa vila ourensá en 
1581, conta cun himno final en galego (González Montañés 2007). A outra é a 
Comedia de la invención de la sortija, que se representou en 1594 durante a estadía 
de Rodrigo de Castro, cardeal e arcebispo de Sevilla, en Monforte de Lemos, a 
onde viaxara para celebrar a inauguración do colexio de xesuítas que se abrira 
na vila; a peza contén un entremés en galego en que interveñen tres pastores e 
un tamborileiro (cf. Cortijo Ocaña 2001). Sen vínculo coa Compañía de Xesús 
pero da mesma época, talvez de entre 1595 e 1596, é un Diálogo de Alberte e Bieito 
que debeu de lerse ou representarse na corte literaria que don Diego Sarmiento 
de Acuña mantiña daquela no seu pazo de Gondomar (cf. Álvarez e Rodríguez 
Montederramo 2002).

Polo seu ton solemne e o rexistro formal que nel se emprega, o pranto galego 
pola morte de Luís I forma parte dun reducidísimo grupo de composicións da eta-
pa de decadencia da literatura galega no que podemos incluír tamén a “Canción 

11  Remitimos ao traballo de Rosario Álvarez (2003) para coñecer unha relación detallada da produción 
escrita en lingua galega durante os séculos XVI e XVII que actualmente coñecemos e ao de Ramón 
Mariño Paz (2012: 134-137) para a do século XVIII.
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galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués”, os dous sonetos das exequias 
da raíña Margarida de Austria e, xa na súa mesma centuria, o soneto “A Fílida” 
de Joseph Cornide Saavedra. Cremos que non forman parte deste grupo nin o 
romance composto por Noguerol y Camba con ocasión do nacemento do prín-
cipe Luis Jacobo, o futuro Luís I, de carácter popular, nin tampouco o inacabado 
Coloquio de veinticuatro gallegos rústicos (1746) de frei Martín Sarmiento, obra 
emblemática do período de que estamos a ocuparnos, pois, a pesar de tratar do 
falecemento e os funerais de Filipe V e da posterior subida ao trono de Fernando 
VI, adquire en boca dos seus personaxes infantís un ton coloquial, e mesmo por 
veces de aparente irreverencia, que o afastan decididamente do poema que nos 
ocupa.

3. LUÍS DE LOSADA E PRADA, PROBABLE AUTOR DO PRANTO 
GALEGO DE 1724

Non podemos precisar con exactitude as tarefas que asumiu o xesuíta galego 
Luís de Losada e Prada na elaboración da Oracion Funebre de 1724. O seu nome 
aparece anotado á man na portada do exemplar do impreso, actualmente extra-
viado12, que hai máis de cen anos consultou o padre José de Uriarte na biblioteca 
do santuario de Loiola, en Azpeitia:

En el ejemplar de la biblioteca del Colegio de Loyola se escribe, de letra del 
tiempo: sobre Oracion Funebre, “del P.e M.l de Larramendi”; y sobre Noticia del 
aparato lugubre, “del P.e L. de Lossada” (Uriarte 1906: 369).

Tanto Losada coma Larramendi foron profesores do Real Colexio da Compa-
ñía de Xesús de Salamanca. De que o padre Larramendi foi o autor da oración 
fúnebre en latín polo rei Luís I non nos cabe a menor dúbida, pois o dato apa-
rece claramente especificado no interior do volume: “Finalizòse esta gravissima 
funcion, con la Oracion Funebre, que dixo el Rmo. P. Manuel de Larramendi” 
(p. [46]). Na mesma dirección apunta a xa mencionada anotación do Diario del 
Real Colegio de la Compañia de Jesus de Salamanca (ms. 578 da Biblioteca General 
Histórica de la Universidad de Salamanca, folio 468): “Canto la Missa el P[adre] 
Sagardoy, y el P[adre] Larramendi hizo la Oracion Latina”. Segundo Uriarte, o 
acerto da anotación manuscrita da portada do devandito exemplar de Loiola no 
tocante á autoría da Oracion Funebre confírelle credibilidade ao apuntamento 

12  A pesar dos esforzos realizados por Olatz Berasategui, bibliotecaria e arquiveira do santuario de Loiola, 
non foi posible dar co seu paradoiro. O libro non formou parte, cómpre indicalo, da importante remesa 
de volumes do fondo antigo que en 2010 foi transferida en depósito á Universidade de Deusto.
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que nesa mesma portada atribuía tamén a Luís de Losada algunha responsabili-
dade na elaboración do volume:

De la Oracion [...] puede verse [...] la prueba de haber sido, en efecto, el P. 
Larramendi su verdadero autor. Pues, de que el P. Lossada lo fuera también de 
la Noticia ó Relacion que va en las primeras 24 hojas [é dicir, o resto do libro], 
puede considerarse como argumento, cuando menos, de probabilidad el acier-
to del anotador en la atribución de la Oracion Funebre (Uriarte 1906: 369).

Con todo, resulta completamente improbable, iso cremos, que Luís de Losada 
fose o autor da “Expression del que da a luz este papel” que introduce o volume, 
pois, sendo galega a súa orixe, dificilmente podería referirse el a Larramendi como 
“paysano mio” (p. [3]). Nese labor cadra ben o nome de Martín de Lardizával 
(lémbrese o “Dalo a luz” da portada), nado en Segura e con orixes familiares en 
Idiazábal e Legazpi (Roxas y Contreras 1768: 650), localidades guipuscoanas non 
moi afastadas do Andoain natal de Larramendi.

A anotación do nome de Losada no exemplar da Oracion Funebre de Azpeitia 
quizais apunte máis ben –é unha hipótese– a unha posible responsabilidade do 
xesuíta galego no labor de selección, organización e presentación das distintas 
pezas poéticas; ou, facendo outro tipo de interpretación igualmente plausible, 
podería aludir a unha máis ca probable participación súa no libro como poeta, 
talvez relevante en termos cuantitativos, cousa que non estrañaría en quen foi 
un áxil versificador en latín, castelán, francés e italiano (Yebra 1748: 9), as catro 
linguas empregadas na poesía mural do túmulo funerario de Salamanca. Por outra 
parte, opinamos que Losada debeu de ser o autor das endechas galegas recollidas 
no volume. Expoñeremos a seguir os nosos argumentos, comezando por salientar 
algúns datos básicos da súa biografía e da súa personalidade que contribúen a 
desvelar este pequeno enigma.

Ademais de filósofo escolástico e teólogo moi recoñecido no seu tempo e 
aínda cultivador notable doutros campos do saber (historia, haxiografía, xuris-
prudencia...), o padre xesuíta Luís de Losada e Prada (1681-1748) foi un poeta 
que mereceu este circunstanciado eloxio por parte do seu discípulo e sucesor na 
cátedra Jacinto de Yebra, galego de Láncara:

Sobre ser un Rhetorico en todas las partes de la eloquencia cumplidissimo, te-
nia un numen poetico tan especioso, y tan flexible à toda variedad de metros, 
que no es facil distinguir, qual es lo mas primoroso de sus composiciones, si su 
inventiva en lo comico, ò su harmonìa en lo lyrico, ò su sainete en lo jocoso, 
ò su viveza de sentimientos en lo funebre, ò su elevación en lo heroico (Yebra 
1748: 9).
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Ese seu nume poético suscitou tamén as gabanzas de Manuel de Larramendi 
e de non poucos críticos máis, contemporáneos del ou non13. Foi, en definitiva, 
dono dunha pluma douta, áxil e versátil, ocasional versificador en francés e ita-
liano, respectado escritor en latín e castelán tanto en prosa coma en verso e autor 
dun afamado Cursus Philosophici Regalis Collegii Salamanticensis Societatis Iesu en 
tres tomos, aparecidos na capital do Tormes nos anos 1724, 1730 e 1735. Porén, 
cremos que ata o de agora ninguén sospeitara que esa douta pluma do afamado 
xesuíta setecentista puido escribir tamén algúns versos en idioma galego, é dicir, 
no idioma dos seus eidos natais.

Fillo de pais que ostentaban unha posición de certa relevancia social na con-
torna rural en que residían, Luís de Losada naceu o 20 de febreiro de 1681 na 
aldea da Ermida, situada no actual concello lugués de Quiroga, ao pé do Courel. 
Logo dun período de duración descoñecida en que estudou na Universidade de 
Salamanca, en 1698 ingresou como novizo na Compañía de Xesús14. Tras varios 
anos de novos estudos en Villagarcía de Campos (1698-1701), Santiago de Com-
postela (1701-1704) e Salamanca (1704-1708) e despois de transitar como do-
cente por Villagarcía de Campos (1708-1710), Medina del Campo (1710-1713) e 
Valladolid (1713-1718), acabou exercendo como profesor de Filosofía, Teoloxía e 
Sagrada Escritura no Real Colexio da Compañía de Xesús de Salamanca (1718-
1748)15, onde tivo como avantaxados discípulos a Manuel de Larramendi, o cé-
lebre defensor e estudoso setecentista da lingua vasca, e mais a José Francisco 
de Isla y Rojo, autor da celebrada Historia del famoso predicador fray Gerundio de 
Campazas, alias Zotes (1758).

Á beira do Tormes Losada exerceu, ademais das súas tarefas docentes e apos-
tólicas, unha intensa actividade pública en defensa da Compañía de Xesús, parti-
cipando con impresos en prosa e verso en numerosas e virulentas polémicas que 
adoitaban ter o instituto ignaciano como albo das máis acerbas críticas (cf. Corti-
na Iceta 1981: 89-338, 419-540). Tamén empregou o seu talento compositivo na 
elaboración de diversos escritos a través dos cales sostivo unha áspera retesía con 

13  Segundo o famoso xesuíta guipuscoano, “las musas vivieron con él, se entiende muy cristianas, pero 
bellísimas y rozagantes, como se ve en lo que se halla suyo de este género, y lo confiesan los poetas de por 
acá” (apud Cortina Iceta 1981: 53). Cf. tamén García Boiza (1915) e Rodríguez Cabrero (1932: 40).

14  Así se anotou o ingreso nas páxinas correspondentes ao mes de abril de 1698 do Diario del Real Colegio 
de la Compañia de Jesus de Salamanca: “A 24 se hizo consulta p[ar]a reciuir á Don Luys de Lossada, sobrino 
del P[adr]e Prada. Reciuiole el P[adr]e R[ect]or el dia 26, y al siguiente le llebo á Villag[arci]a el P[adr]e 
[...] con licencia del P[adr]e Prov[incia]l” (ms. 578 da Biblioteca General Histórica de la Universidad de 
Salamanca, folio 413). Á dereita desta anotación escribiuse a palabra “Novicio”.

15  Lese o seguinte no Diario del Real Colegio de la Compañia de Jesus de Salamanca (ms. 578 da Biblioteca Ge-
neral Histórica de la Universidad de Salamanca, folio 445): “El dia 26 de dicho mes [outubro de 1718] 
passo deste colegio a la cathedra de terzia del colegio de S[a]n Ambrosio el P[adre] Cayetano Salcedo; y 
en la deste colegio entro el P[adre] Luis de Lossada”.
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Diego de Torres Villarroel, estrafalario escritor e catedrático de Matemáticas da 
Universidade de Salamanca e coñecido militante da facción antixesuítica a quen 
xa en 1718 se referira Losada con patente desprezo:

A este libertino
y a otros de su palo
no se les responde,
se les echa un gargajo (apud Cortina Iceta 1981: 295).

Anos despois, en 1727, o xesuíta quirogués, igualmente despectivo, presenta-
ría a Torres como “un Loco celebre, que anda por esta Ciudad, y se llama Diego” 
(La Juventud triunfante16 [1727?] 303). Esta visceral xenreira, polo que sabemos, 
debeu de acompañalo mesmo ata o final da súa existencia.

Nestas angueiras revelouse Losada como escritor e orador ben dotado para 
a sátira e a burla xocosa e como bravo, indignado e sañudo gladiador afeito a 
responder coa máxima dureza aos seus contrincantes. Foi moi dado a publicar 
obras baixo pseudónimo ou sen ningunha declaración de autoría, polo que entre 
os seus non moitos estudosos son obrigados os esforzos por tratar de confeccionar 
unha listaxe completa e definitiva dos seus escritos, procurando nos máis varia-
dos indicios todas aquelas probas que poidan delatar a intervención da súa pluma 
(cf., como confirmación disto, Cortina Iceta 1981: 18-34). Non pode estrañar, 
por tanto, que Losada dese ao prelo o pranto galego pola morte de Luís I sen se 
declarar autor del.

Morreu en Salamanca o 27 de febreiro de 1748, con sesenta e sete anos de 
idade. Parécenos significativo que na anotación que con este motivo se fixo no 
Diario del Real Colegio de la Compañia de Jesus de Salamanca se destacasen tres 
trazos básicos da súa personalidade:

Difunto. El 27 de Febrero de este presente año de 1748 murio a las 3 de la 
tarde el P[adre] Luis de Lossada, cathedratico de Escritura casi 30 años de este 
Real Colegio, Escritor afamado, è insigne defensor de la Compañia, contra la 
malignidad de los emulos, que pretendian obscurecerla (ms. 579 da Biblioteca 
General Histórica de la Universidad de Salamanca, folio 15)17.

16  Luís de Losada tivo unha destacada participación, a carón do padre José Francisco de Isla, na elaboración 
deste volume titulado La Juventud triunfante (1727), no que se narran con bastante extensión as festas 
con que o Real Colexio da Compañía de Xesús de Salamanca celebrou as canonizacións de San Luis 
Gonzaga e de San Estanislao Kostka.

17 Nas liñas seguintes da mesma páxina infórmase sobre as diversas honras fúnebres que os días 28 e 29 de 
febreiro e 1 e 4 de marzo seguintes se lle tributaron a Luís de Losada en Salamanca.
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Catedrático de Sagrada Escritura, escritor célebre e conspicuo defensor da 
Compañía de Xesús: velaí as tres facetas da personalidade de Losada que este 
anotador salientou, ao noso parecer con acerto.

Este é, reducido aos seus trazos máis sobranceiros, o perfil da persoa a quen 
nós cremos autora do pranto galego con que en 1724 se lamentou no Real Co-
lexio da Compañía de Xesús de Salamanca o falecemento do rei Luís I de Borbón. 
Apoiamos esta nosa hipótese tanto en argumentos relacionados coa elaboración 
e a transmisión do impreso que o contén coma nos que teñen que ver coa selec-
ción das variantes diatópicas do idioma galego utilizadas no poema.

Como xa dixemos, na portada dun exemplar da Oracion Funebre actualmen-
te extraviado que pertenceu ou pertence á biblioteca do santuario de Loiola da 
Compañía de Xesús alguén, con letra do século XVIII, escribiu “del P. M[anue]l de 
Larramendi” por riba das palabras “Oracion Funebre” e “del P. L[uis] de Lossada” 
por cima de “Noticia del aparato lugubre”. Xa que logo, parece certo que Losada 
participou na elaboración deste impreso e, por tanto, tórnase moi verosímil que 
fose el, como galego, quen escribise as endechas en lingua galega que na obra se 
conteñen, ao tempo que Larramendi sería, polo menos, o autor dos versos en 
éuscaro e das súas traducións ao latín e mais ao castelán, así como da oración 
fúnebre en latín. Cara á mesma conclusión apunta a coñecida condición de poeta 
de Losada, que xa en 1707 publicara a súa primeira obra en verso (cf. Cortina 
Iceta 1981: 18, 54), dedicada precisamente ao nacemento de quen en 1724, ao 
finar, suscitou a organización das súas exequias no colexio de xesuítas de Sala-
manca: De el P. Luis de Losada de la Compañía de Jesús. Alegórica Expresión de la 
Verdad, sobre el horóscopo feliz del Serenísimo Luis Fernando, Príncipe de las Españas18 
(Salamanca, 1707).

E aínda resulta oportuno lembrar, en apoio da tese da participación do padre 
Luís de Losada na elaboración do volume da Oracion Funebre, que o quirogués 
mantivo unha estreita relación cun dos autores probados do libro, pois sabemos 
que “Larramendi fue discípulo de Losada, y estimaba extraordinariamente a su 
maestro, con quien le unía una gran amistad” (Cortina Iceta 1981: 47)19. Non 
parece aventurado imaxinar que o bo entendemento entre os dous compañeiros 
de orde existise xa por volta de 1724. Por outra banda, Martín de Lardizával, 
tamén partícipe seguro no volume e tamén amigo de Larramendi, debía de ser 
unha figura próxima a Losada, pois o seu irmán, Juan Antonio de Lardizával y 

18  Tomamos o título desta obra de Cortina Iceta (1981: 18, 54), quen evidentemente modernizou as súas 
solucións gráficas.

19  Proba desa amizade é a eloxiosa descrición que Larramendi fai de Losada, xa falecido, nunha extensa 
carta remitida ao xesuíta francés Guillaume-François Berthier, de mediados de 1748 (Rodríguez Cabrero 
1932: 39-40). 
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Elorza, editara en 1720 un impreso da autoría do xesuíta galego sobre un dos seus 
mestres no Real Colexio de Salamanca (Cortina Iceta 1981: 19).

Noutra orde de cousas, as variantes diatópicas observables nestas endechas 
galegas cadran ben coa hipótese de que as escribise en 1724 un quirogués culto 
que, orfo doutras referencias orientadoras no seu exercicio literario, tomase como 
modelo de adscrición básica a variedade de galego que con certeza coñecería me-
llor: a da súa propia comarca natal. En efecto, a dialectoloxía galega actual sitúa 
nas terras luguesas de Quiroga case todas as variantes diatópicas máis singulares 
que detectamos nesas endechas20:

1. auga (v. 3) e non agua (cf. ALGa 3: mapa 401);
2. muita (v. 25) e non moita nin outras variantes posibles (cf. ALGa 2: 

mapa 271; ALGa 3: mapa 1821);
3. oyto (v. 32) e non uyto (cf. ALGa 2: mapa 283; ALGa 3: mapa 42);
4. maos (v. 41) e non mans nin mas (cf. ALGa 2; mapa 3722; ALGa 3: mapa 

219);
5. mañà (v. 9) e non mañán (cf. ALGa 2: mapa 327; ALGa 3: mapa 213);
6. il (vs. 14, 21) e non el como pronome persoal tónico, suxeito ou termo 

de preposición, da terceira persoa de singular e do xénero masculino 
(cf. ALGa 2: mapa 15923);

7. prendeu (v. 46) e non prendiu (cf. ALGa 1: mapa 55);
8. Uotai (v. 41) e non votade ou botade (cf. ALGa 1: mapa 26);
9. eiqui (v. 39) e non aquí (cf. ALGa 2: mapa 310).

Obviamente, cos datos do Atlas Lingüístico Galego concordan esencialmente 
os que ofrece Fernández Rei (1990: 148, 150-151, 160), quen, entre outras, se-
lecciona como variantes caracterizadoras da microsubárea do Courel, na que está 
situada Quiroga, o pronome il, no canto de el, e mais o adverbio e cuantificador 
muito en lugar de moito. Que a coexistencia de il e muita se dese tanto no pranto 
galego de 1724 coma nas terras quiroguesas e courelás de finais do século XX 
parécenos un indicio moi revelador da máis ca probable identidade do autor dese 
poema.

20  O demostrativo feminino ista (v. 33 das endechas) non o sitúa o ALGa 2 (mapa 225) en Quiroga, mais si 
na veciña Pobra do Brollón e tamén na algo máis distante Triacastela. Soubesse (v. 26), con soub- como 
radical do tema de perfecto de saber, tampouco o coloca o ALGa 1 (mapa 348) en Quiroga, para a que 
só presenta soup-; mais é posible que este uso mudase naquelas terras nos case trescentos anos que van 
de principios do século XVIII a principios do XXI, ou ben que Losada non escollese para esta variable a 
variante que daquela sería propia ou máis común nos seus eidos nativos.

21  Este mapa dá para Quiroga as variantes muito e moito.
22  Ademais de mao, neste mapa sitúase en Quiroga a variante mau.
23  Este mapa presenta coexistencia de il e el en Quiroga.
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Certamente, con esta nosa hipótese harmoniza tamén a alusión aos ríos Miño 
e Sil que se fai no verso 4 do pranto, alusión que, aínda que poida ter algo de 
tópico, de discurso repetido (Miño e Sil como os ríos máis representativos de Ga-
licia), é particularmente esperable nun poema composto por alguén que naceu e 
viviu os seus primeiros anos a moi poucos quilómetros do Sil. Considérese tamén, 
de par disto, que o nome do río que pasa por Quiroga tería para o poeta o indu-
bidable atractivo de lle permitir a fácil construción dun verso que debía manter 
a rima asonante en –í.

Por todo o anteriormente exposto, cremos que o autor do pranto galego pola 
morte de Luís I de España debeu de ser o padre xesuíta Luís de Losada e Prada.

4. FORMA E CONTIDO DO PRANTO GALEGO24

As distintas pezas presentadas no certame poético pola morte de Luís I foron 
compostas seguindo en maior ou menor medida as coordenadas estéticas da poe-
sía barroca de signo culterano, cuxo cultivo perdurou en España ata a primeira 
metade do século XVIII (Polt 1994: 21). Por tanto, non debe sorprendernos que 
os catro autores de Salamanca pretendesen levar a cabo nas súas creacións un 
alarde de dominio retórico, de erudición –fundamentalmente clásica– e de enxe-
ño compositivo que, visto desde unha perspectiva actual, semella restar espazo á 
expresión sincera do sentimento de dó pola morte do xove monarca.

Canto á forma métrica das composicións, os catro poetas optaron polo roman-
ce de verso heptasílabo, estrofa habitual da elexía ou endecha na literatura espa-
ñola desde o século XVII25. É probable que a elección unánime desta estrofa de 
tipo popular no canto doutra máis complexa tivese por obxecto facilitar o labor 
de improvisación dos autores. Cremos ademais que o feito de que as pezas fosen 
concibidas para seren recitadas de viva voz ante un auditorio e non para unha 
lectura individualizada puido condicionar nalgúns casos a escolla de rimas moi 
perceptibles, coma no caso do pranto galego, con palabras agudas en –í (min, Sil, 
confin, rir...). Convén salientar ademais que, curiosamente, non todos os textos 
teñen a mesma extensión; fronte aos 48 versos de tres dos romances (estrutura-
dos en 12 estrofas de catro versos cada unha), o pranto castelán é bastante máis 
longo e alcanza os 80, circunstancia sobre a que non se recolle ningunha aclara-
ción no relato do certame.

24  Os autores deste artigo queremos deixar testemuño do noso agradecemento a Déborah González Martí-
nez, que nos deu algunhas ideas iniciais arredor do significado do poema que puidemos aproveitar neste 
apartado.

25  Ata tal punto foi así que a endecha chegou a dar nome a este tipo de estrofa aínda cando o seu tema non 
fose estritamente lutuoso (Marchese e Forradellas 1994: 122).
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Analizando o contido da peza de Losada comprobamos que os versos iniciais 
(1-8) expresan de maneira hiperbólica a dor que sente o poeta, ao tempo que 
introducen elementos que permitirían identificar facilmente o carácter galego do 
poema para un público non galego coma o de Salamanca, elementos tanto pai-
saxísticos (a mención dos ríos Miño e Sil) coma de tipo climatolóxico (a alusión 
ao “dòce orballo”). Os versos 9-20 incorporan a laudatio do personaxe falecido, e 
neles destácase a primeira etapa da vida do monarca (“Pò la mañà ben cedo”), en 
que é caracterizado como un compendio de ledicia, beleza, perfección e aromas 
en grao sumo, polo que non coñece rival entre os personaxes máis fermosos da 
mitoloxía clásica nin entre os xardíns máis soados da antigüidade. Nos versos 
seguintes salientan o valor metafórico das flores e o da oposición das cores branca 
e vermella: “Il foy Lis volta en rosa, / Ou ben rojo alhelì, / Foy colorada neve, / 
Ou nevado carmin” (21-24). Sen dúbida, a flor de lis branca, símbolo da realeza 
de Francia, representa unha alusión á orixe e á familia de Luís I, pero descoñece-
mos o valor simbólico preciso da cor vermella –á que está asociada a rosa neste 
contexto–, que acaso se podería relacionar coa condición real do xove Borbón26. 
A continuación, nos versos 25-28 xa é clara a referencia á circunstancia da en-
fermidade que provocou a morte do monarca, ao opoñerse a espiritualidade da 
súa “alma tan christiana” á materialidade dun “corpo tan gentil”. O breve e feliz 
reinado de Luís I é identificado a seguir cunha continua primavera (“reynou [...] 
/ Oyto meses d’Abril”, 31-32), pero a funesta acción da morte, ademais de con-
mover o propio poeta (33-36), ocasionou a fin desa primavera transformándoa 
nun inverno perpetuo (37-40). A voz lírica pide entón “Rojos Lirios”27 –que sim-
bolizan a figura do rei– para lograr a fin do inverno ou estado de desolación en 
que todo se encontra sumido (41-44), pero finalmente acéptase con resignación 
a indefectible morte do monarca, que pasa a ocupar o seu espazo entre as estrelas 
do firmamento (45-48).

Como xa foi apuntado, entendemos que a composición que se analiza pode 
adscribirse á modalidade culterana ou gongorina da poesía barroca hispana, aín-
da que non acade os extremos de artificiosidade formal que caracterizan a poesía 
“escura” de Luis de Góngora. Cabe repararmos, iso si, na complexidade do hi-

26  A vermella é a cor vinculada a emperadores e monarcas desde a antigüidade, caracterizados, entre 
outros atributos, polos seus mantos tinguidos de púrpura (DRAE 1737: s.v. púrpura). Repárese, sen ir 
máis lonxe, no manto rexio de Luís I no retrato de 1724 do pintor da corte Jean Ranc, reproducido ao 
final deste artigo, que contrasta con aqueloutro azul que porta, sendo aínda Príncipe de Asturias, noutro 
retrato de Ranc de 1723 que se encontra no Museo do Prado.

27  A apóstrofe “Uotai me à maos ben cheas / Rojos Lirios” (v. 41), tradución dos versos virxilianos “Ma-
nibus date lilia plenis / purpureos” que citamos máis abaixo, vai dirixida ao ceo, como se encargou de 
aclarar o propio Luís de Losada na presentación que fixo dos seus versos (Oracion Funebre, p. [37]).

28  Palabra oxítona no texto.
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pérbato da novena estrofa, que lembra o retorcemento sintáctico, de pretendido 
efecto latinizante, de obras como o Polifemo ou as Soledades: “Ista pois Frol dà mor-
te / Logo que à vin ferir / A negra fouce, negras / As miñas fadas vin” (vv. 33-36); 
é dicir, ‘logo que vin a negra fouce da morte ferir esta flor –ou sexa, Luís I–, vin 
negras as miñas fadas’. E, con certeza, nesa liña latinizante debemos considerar 
algúns cultismos, aínda que non moitos, empregados por Luís de Losada: Pensil28 
(v. 18), Hyblèo29 (v. 20) e talvez tamén o pronome relativo cuio (v. 29).

Entre os recursos literarios de que botou man o autor abundan as metáforas 
e as imaxes de tipo sensorial. Entre as primeiras podemos mencionar algunha 
frecuente na poesía da época30, como a identificación do ceo co zafiro (ou Zafir, 
verso 48), elementos relacionados pola súa cor azul característica. Pero sen dúbi-
da ocupan un lugar preeminente as metáforas florais, de uso relativamente amplo 
na poesía do Renacemento e o Barroco, e en particular nos poemas amorosos de 
Luis de Góngora (Peña Álvarez 2010: 235), que con probabilidade leu o autor 
galego. Nos textos poéticos as flores foron asociadas tradicionalmente á beleza, 
pero tamén á brevidade da vida, tendo en conta o seu carácter efémero (Peña 
Álvarez 2010: 11); por iso resulta moi acaída a identificación de Luís I cunha Frol 
(v. 33). Así mesmo, pola súa orixe familiar francesa o monarca é identificado coa 
flor de lis (vv. 21 e 46) e ademais compárase co cravel e o jazmin en atención ao 
seu carácter ledo e o seu aspecto garrido (vv. 11-12). Pero a presenza dalgunhas 
flores no poema parece xustificarse en función do seu colorido, pois aparecen 
asociadas á cor vermella (a rosa e o alelí), fronte ao branco da flor de lis. Precisa-
mente, a branca e a vermella son cores habitualmente asociadas á beleza (sobre 
todo do rostro) na poesía amorosa e, tendo isto en conta, talvez non sexa casual 
a semellanza formal do quiasmo dos versos “Foy colorada neve, / Ou nevado car-
min” (23-24) con aqueloutro da célebre descrición da fermosa nereida na Fábula 
de Polifemo y Galatea (1613):

Purpúreas rosas sobre Galatea
la Alba entre lilios cándidos deshoja:
duda el Amor cuál más su color sea,
o púrpura nevada, o nieve roja31.

29  Segundo o Diccionario de Autoridades, o adxectivo hibleo significa “Abundante, améno, oloroso y flo-
rido. Es voz usada de los Poetas, tomada del monte Hybla de Sicilia, que era mui fértil por sus jardínes, 
plantas, miel y flores” (DRAE 1734: s.v. hybléo).

30  Así se dá a entender nunha das acepcións da entrada zafir do dicionario da Real Academia Española: 
“Llaman à qualquier cosa, que tiene el color azúl, especialmente al Cielo, y es freqüentemente usado 
entre los Poétas” (DRAE 1739: s.v. zaphyr, zaphyro).

31  As itálicas son nosas. Citamos pola edición de Alexander A. Parker (Góngora 2000: 137), que, á súa vez, 
reproduce a clásica de Dámaso Alonso.
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Fose como fose, a viveza cromática asociada a Luís I vese bruscamente couta-
da pola irrupción da morte, que cobre todo de negro (o recurso á epanadiplose do 
verso 35 dálle especial énfase a esta cor –ou ausencia de cor– no poema). O poeta 
asume entón que só o regreso do monarca poderá restituír a feliz primavera vivida 
no pasado, substituída agora por un inverno constante32, polo que, aludindo a 
uns versos do poeta Virxilio, pide ao ceo “Rojos Lirios”, é dicir, a volta de Luís I.

En efecto, como xa se adiantou ao principio deste traballo, unha das bases 
consensuadas polos catro “estudantes” de Salamanca como punto de partida do 
certame poético foi, xunto á de que cada un poetizase na súa lingua propia, a de 
glosar algúns versos dun célebre episodio do Libro VI da Eneida:

Convinieronse en poetizar al assumpto del comun dolor, cada uno en su pro-
prio idioma, glossando algunos versos de Virgilio 6. Æneid. sobre la muerte 
de Marcelo Principe Romano, versos llamados antes aureos, por el bolsillo de 
doblones, que interesò su Autor, y aora mas aureos, por los dorados Scholios 
de nuestros Licenciados (Oracion Funebre, p. [36]).

Nese Libro VI da Eneida relátase o descenso do troiano Eneas aos infernos, 
conducido pola Sibila de Cumas. Alí, entre os heroes dos Campos Elisios, atopa 
a seu pai Anquises, quen lle revela os altos designios reservados aos seus futuros 
descendentes e, ademais, fai un emotivo eloxio de Marcelo, sobriño do empera-
dor Augusto, morto precisamente cando Virxilo compoñía o seu poema épico. 
Octavia, nai de Marcelo e irmá de Augusto, gratificou a Virxilio cunha moeda 
de ouro por cada un dos versos da pasaxe do pranto do seu fillo defunto, de aí 
que fosen coñecidos desde entón como “versos áureos” (García Calvo 1976: 
25-26). 

Evidentemente, os catro licenciados coñecían ben este pranto por Marcelo 
e semella lóxico imaxinar que ademais estivesen polo menos familiarizados co 
resto da Eneida. De feito, Virxilio, o modelo latino por excelencia para o verso, 
viña sendo profusamente estudado nas escolas europeas desde a Antigüidade 
tardía33, de maneira que non parece arriscado supoñer que o certame de 1724 se 
inspirase nalgunha actividade académica desenvolvida nas aulas universitarias 
de Salamanca ou entre os alumnos do Real Colexio da Compañía de Xesús. A 

32  Téñase en conta que as endechas galegas foron compostas e recitadas a finais de novembro de 1724, baixo 
unhas condicións climatolóxicas con seguranza ben diferentes das dos últimos días do reinado de Luís I, 
falecido o 31 de agosto anterior.

33  Tanto era así que algúns alumnos mesmo “se aprendían fácilmente de memoria todo su Virgilio [...] y aun 
rivalizaban en componer según su modelo hexámetros y hexámetros [...]; una facilidad de la memoria 
que en algunas partes de Europa o de Inglaterra ha llegado a durar para algunos pocos hasta el siglo 
pasado mismo [isto é, o século XIX]” (García Calvo 1976: 49-50).
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novidade radicaría neste caso no manexo que dous dos catro autores fixeron de 
modalidades lingüísticas carentes de tradición literaria culta daquela coñecida. 
Cando menos esa era a situación do galego por volta de 1724.

Os versos da Eneida que inspiraron o poema de Luís de Losada foron os corres-
pondentes á parte final do eloxio que Anquises fai de Marcelo:

Manibus date lilia plenis
purpureos spargam flores animamque nepotis
his saltem accumulem donis, et fungar inani
munere34.

Ora ben, Luís de Losada alterou eses versos para que se adaptasen mellor ao 
seu propósito, para que cadrasen coa disposición de ánimo con que el encarara 
a composición do seu pranto. Por unha banda prescindiu da parte dos versos de 
Virxilio que fai referencia á relación de parentesco entre os personaxes (“ani-
mamque nepotis / his saltem accumulem donis”) e, por outra, como se observa na 
propia presentación da endecha, substituíu unha palabra do orixinal, inani, polo 
adxectivo amantis, para que así a pasaxe poética rezase “Manibus date lilia plenis 
/ purpureos spargam flores, et fungar amantis / munere”. Losada, por tanto, quixo 
salientar que os lirios vermellos con que el desexaba rememorar a Luís I non 
representaban de ningunha maneira un tributo inane ou carente de valor, senón 
unha amorosa homenaxe ao monarca que finara en Madrid tres meses atrás.

Sen dúbida, a elección desta pasaxe do poema latino, un pranto, resultaba 
moi acaída como pretexto literario nunhas exequias pola morte de Luís I, pois as 
biografías do rei español e do príncipe romano presentaban un evidente parale-
lismo: os dous faleceran de maneira prematura, sen poderen dar cumprimento ás 
expectativas políticas que xeraran en vida. No caso de Marco Claudio Marcelo 
(42 a.C.-23 a.C), casado con Xulia, filla de Augusto, sen chegar a suceder o César 
á fronte de Roma.

5. A PRIMACÍA ENTRE AS LINGUAS IBÉRICAS35

Lense no relato da xusta poética da Oracion Funebre polo rei Luís I algúns tópi-
cos lingüísticos que gozaron de moito predicamento no século XVIII español e 

34  Son os versos 883-886 do Libro VI. Na recente tradución de Xoán Fuentes din así: “Dade a mans cheas, 
dádeme lirios; / Quero espallar flores vermellas e con estes regalos / Cubrir ao menos a alma do meu neto 
e renderlle esta inane / Homenaxe” (Virxilio 2013: 169-170).

35  Nesta xusta poética empregáronse o éuscaro, o galego, o portugués e mais o castelán antigo, pero non 
o catalán, do que nada se di, quer porque no colexio de xesuítas de Salamanca fosen escasos ou inexis-
tentes os alumnos e profesores que o tivesen como lingua propia, quer porque se tratase dun idioma 
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mesmo durante todo o Ántigo Réxime e aínda ata ben máis tarde. Non entrare-
mos a fondo neles, non só porque xa os teñamos abordado en parte en traballos 
anteriores (cf. especialmente Mariño Paz 2002/2003), senón tamén, e sobre todo, 
porque cremos que a forma en que neste papel se tratan non é tan minuciosa e 
circunstanciada que esixa de nós un comentario demorado.

Como adoita acontecer nas fontes da época, a competencia entre linguas 
funciona aquí como imaxe, representación ou correlato da competencia entre 
nacións. Da lectura do relato da xusta poética entre os estudantes guipuscoano, 
galego, portugués e “Castellano viejo” infírese que este poeta castelán conside-
raba, sen conceder lugar para a discusión, que era o seu o idioma máis distingui-
do da península Ibérica. Para el o galego e o portugués constituían dialectos ou 
variedades emanadas do castelán antigo que, aínda que dignas, non herdaran 
“su seriedad por entero”. Advertía este estudante que as maiores atencións e os 
máximos respectos se deberían reservar “para la magestad del Lenguage antiguo 
Castellano, de cuya fuente eran arroyos, aunque con sus particulares Dialectos, 
las Lenguas Portuguesa, y Gallega, sin heredar no obstante su seriedad por ente-
ro” (Oracion Funebre, p. [40])36. En consonancia con isto, poucas páxinas máis 
atrás xa se escribira que o estudante galego manifestara antes de declamar os 
seus versos que a lingua galega, por pura cortesía e non porque en ningún tempo 
mediase ningún tipo de coerción, cedéralle o posto ao castelán dentro da propia 
Galicia, de tal modo que a carencia dun cultivo literario continuado acabara 
limitando a paleta dos seus rexistros:

Añadiò [o estudante galego], que la Lengua Gallega de puro cortès no se avia 
cultivado tanto, como pudiera, por ceder el lugar, aun en su patrio suelo, à la 
reynante Castellana; pero que no obstante explicaria el mismo pensamiento 
con algunas tiernas expresiones, que las Musas pudiessen adoptar (Oracion 
Funebre, pp. [37-38]).

falado en territorios do antigo Reino de Aragón que foran derrotados aínda recentemente no decurso 
da Guerra de Sucesión ao trono español. En 1724 pouco tempo pasara aínda des que se promulgaran os 
famosos Decretos de Nueva Planta, que prohibiran os usos formais do catalán e ordenaran que nas terras 
onde se falaba se fose estendendo o emprego exclusivo do castelán e do latín nas actuacións xudiciais, 
nas escolas de primeiras letras, nos estudos de gramática e na explicación da doutrina cristiá.

36  Alén disto, esta persoa argumentou nesta xusta poética a prol da súa lingua asegurando que non había 
ningunha mellor ca ela para honrar a memoria dun rei tan español coma o finado Luís I: “que esta glo-
riosa Lengua era la que debia prestar omenage à la memoria de un Rey, tan de corazon Español, y que 
diò tantas señas de renovar el antiguo esplendor, y credito de los Españoles” (Oracion Funebre, p. [40]). 
Non nos parece un exceso inferir de aquí que este estudante consideraba o castelán como a lingua máis 
española das catro que se usaron no certame poético.
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O estudante portugués, topicamente presentado como soberbio e ampuloso, 
non deixara tampouco de rebaixar a categoría do galego, idioma que, coma outros 
seus compatriotas contemporáneos37, estimaba carente do señorío do lusitano:

El Portugues, que estaba impaciente de vèr, que tardaba su vez, esponjando-
se, y avultando los labios, dixo, que la lengua Gallega no tenia el sonido tan 
masculino, y tan señor, como la Portuguesa: que esta debia ser oyda, mas que 
todas, en assunto de tanta gravedad (Oracion Funebre, p. [38]).

O estudante guipuscoano, que na realidade foi o que interveu en primeiro 
lugar, amosou tamén un patente orgullo pola súa lingua que certamente era o 
mesmo que lle profesaba o seu evidente referente, o padre Larramendi. Así mes-
mo, ese estudante deu neste lance salmantino de 1724 patentes mostras dun 
ánimo polemista que inevitablemente nos recorda as moitas páxinas ardentes que 
o xesuíta de Andoain lle dedicou á refutación de ideas contrarias ás súas en De 
la antiguedad, y universalidad del bascuenze en España (1728), El impossible vencido 
(1729) e Diccionario Trilingue del Castellano, Bascuence, y Latin (1745). No prin-
cipio do relato do acontecido ante o túmulo erguido en Salamanca en novembro 
de 1724 dise que este poeta en vasco non deu a coñecer o seu poema senón “des-
pues de aver afectado una discreta bozalidad en romance, diziendo Rey Luis tener 
gloria, España sentir, gemir, morir, con aplauso de los oyentes, que observaron lo 
oportuno de los infinitivos, porque el objeto no admite otros tiempos” (Oracion 
Funebre, p. [36]). Percíbese ben aquí a man de Larramendi, que no extenso pró-
logo do seu Diccionario Trilingue del Castellano, Bascuence, y Latin dedicou dúas 
páxinas de apertada letra á descrición dalgunhas das que el estimaba as máis fre-
cuentes interferencias observables no seu tempo no castelán falado por bilingües 
vasco-casteláns (Larramendi 1745: LV-LVII).

Afirma despois o estudante euscaldún que o ánimo que o movera a presentar 
a súa composición ao certame fora non só o de se laiar polo falecemento de Luís I, 
senón tamén o de mostrar que “la Lengua santa del Vasquenze sabe avenirse 
con las Leyes metricas del Parnasso” (Oracion Funebre, p. [36]). Velaquí outra 
convicción moi querida de Manuel de Larramendi, cuxa pluma cremos recoñecer 
tamén baixo a frase nominal “la Lengua santa del Vasquenze”, acorde coa letra e 

37  É o caso de Martinho de Mendonça (1693–1743), que nun opúsculo de 1727 publicado baixo o pseu-
dónimo de Ernesto Frayer e destinado a polemizar co padre Feijoo afirmou o seguinte: “Las Lenguas se 
perfeccionan por los Elegantes, y cultos Oradores; por los discretos, y elevados Poetas; y por los exactos, 
y facundos Historiadores. En la Lengua Portuguesa nadie ignora el nombre de Vieyra Camois, y Barros: 
En la Gallega, no sè que se escriviesse libro, digno de ser leìdo; y para que lo fuesse el Theatro Critico, no 
le escriviò en Gallego su Autor” (Frayer 1727: 806). Referíase aquí de Mendonça ao Theatro Critico y 
Universal do padre Feijoo.
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coa música de moitas das ideas que defendeu adoito nas súas obras. Foi así mesmo 
a pluma do xesuíta vasco, certamente, a que redactou as liñas en que se censura 
con acritude o ignorante “Golilleja mozalbete” (Oracion Funebre, p. [41]) que 
pedira unha tradución do poema en éuscaro porque non entendera o que nel se 
dicía, a que compuxo a versión latina deste e, finalmente, a que, convencida de 
que para o Golilleja “y otros de su cultura, el Latin serà Vasquence, y el Vasquen-
ce Latin” (Oracion Funebre, p. [43]), escribiu tamén a tradución da “Euscara” ao 
romance.

Estas tres composicións vasca, latina e castelá inseriunas Larramendi anos des-
pois de 1724 no libro El impossible vencido. Arte de la lengua bascongada (Salaman-
ca, 1729), a primeira gramática da súa lingua, coa que quixo demostrar que care-
cía de todo fundamento o tópico de que o éuscaro era non só unha lingua sen arte 
(é dicir, sen gramática), senón mesmo unha lingua incapaz por completo de tela38. 
Nese libro, baixo a epígrafe “DE LA POESIA DE QUE ES CAPAZ el Bascuenze”, 
o padre guipuscoano sentenciou tamén que “en una palabra se puede decir, que el 
Basquenze es capáz de todos los metros, de que es capáz el Romance, sin que aya 
mas dificultad de componer en una, que en otra Lengua” (Larramendi 1729: 381). 
Entre os poemas que a seguir aduciu para probar este aserto situou en primeiro 
lugar “aquella Euscara, que se hizo en Salamanca en la muerte de Luis I”, isto é, 
a composición da que aquí estamos a falar, presentada coas mesmas palabras que 
xa utilizara en 1724 e acompañada das versións en latín e mais en castelán que 
xa se deran ao prelo tamén cinco anos antes (cf. Larramendi 1729: 383-388). Nin 
nestas páxinas nin nas da Oracion Funebre se declarou o xesuíta vasco autor de 
tales obras, pero parécenos que todos os indicios aquí reunidos apuntan unánime 
e convincentemente cara a el como o seu autor.

38  Tamén en Salamanca, xa en 1728 publicara Larramendi a loanza titulada De la antiguedad, y universalidad 
del bascuenze en España, que el mesmo presentou como “Escrito preliminar del Arte” (Larramendi 1728: 
170). Moitas das súas páxinas están consagradas á defensa da hoxe desacreditada hipótese vasco-ibe-
rista, é dicir, da idea de que o vasco fora a lingua primitiva e universal de España, isto é, da península 
Ibérica. Varios anos despois o xesuíta de Andoain deu ao prelo en Donostia o amplo Diccionario Trilingue 
del Castellano, Bascuence, y Latin en dous tomos (Larramendi 1745), precedido dun novo e demoradísimo 
eloxio do éuscaro con nova defensa da hipótese vasco-iberista. Era este o primeiro dicionario publicado 
do vasco, co que o seu autor completaba a trepia sobre a que se sostería a súa contribución aos traballos 
de rehabilitación e elaboración do seu idioma nativo: apoloxía, gramática e dicionario.
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6. REPRODUCIÓN FOTOGRÁFICA

 

Portada do libro Oracion Funebre (1724). Exemplar da Universidad Complutense.
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Páxinas 36 a 43 da Oracion Funebre, co relato do certame poético de Salamanca.
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Luís I de Borbón, nun retrato de Jean Ranc 
(1724). Museo del Prado.

Fachada da igrexa da Compañía de Xesús de 
Salamanca.
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A ACADEMIA NA ACTUALIDADE (ANO 2011)

Directiva da Real Academia Galega
Dende o 23 de xaneiro de 2010, a Comisión Executiva da RAG está formada 
polos seguintes membros:
 • Presidente: D. Xosé Luís Méndez Ferrín
 • Secretario: D. Xosé Luís Axeitos Agrelo
 • Vicesecretario: D. Francisco Fernández Rei
 • Arquiveiro-Bibliotecario: D. Euloxio Rodríguez Ruibal
 • Tesoureiro: D. Manuel González González

Relación dos actuais académicos numerarios
 1. Excmo. Sr. D. Andrés Torres Queiruga. Ingreso: 20 de xuño de 1980.
 2. Excmo. Sr. D. Francisco Xabier Río Barxa.
  Ingreso: 25 de xuño de 1983. 
  Faleceu o 5 de xaneiro de 2011.
 3. Excmo. Sr. D. Manuel González González. Ingreso: 7 de febreiro de 1992.
 4. Excmo. Sr. D. Salvador García-Bodaño Zunzunegui.
  Ingreso: 25 de novembro de 1992.
 5. Excmo. Sr. D. Xesús Alonso Montero. Ingreso: 30 de outubro de 1993.
 6. Excmo. Sr. D. Xesús Ferro Ruibal. Ingreso: 4 de maio de 1996.
 7. Excma. Sra. D.ª Luz Pozo Garza. Ingreso: 29 de novembro de 1996.
 8. Excmo. Sr. D. Xosé Ramón Barreiro Fernández. 
  Ingreso: 14 de febreiro de 1997.
 9. Excmo. Sr. D. Xosé Luís Franco Grande. Ingreso: 3 de xullo de 1998.
 10. Excmo. Sr. D. Antón Santamarina Fernández.
  Ingreso: 24 de outubro de 1998.
 11. Excmo. Sr. D. Xaime Illa Couto. Ingreso: 29 de xaneiro de 1999.
 12. Excmo. Sr. D. Ramón Lorenzo Vázquez. Ingreso: 7 de maio de 1999.
 13. Excmo. Sr. D. Andrés Fernández-Albalat Lois.
  Ingreso: 28 de maio de 1999.
 14. Excmo. Sr. D. Francisco Fernández Rei. Ingreso: 25 de setembro de 1999.
 15. Excmo. Sr. D. Xosé Luís Méndez Ferrín.
  Ingreso: 30 de setembro de 2000.
 16. Excma. Sra. D.ª Xohana Torres Fernández.
  Ingreso: 27 de outubro de 2001.
 17. Excmo. Sr. D. Xosé Neira Vilas. Ingreso: 17 de novembro de 2001.
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 18. Excmo. Sr. D. Francisco Díaz-Fierros Viqueira.
  Ingreso: 28 de setembro de 2002.
 19. Excma. Sra. D.ª Rosario Álvarez Blanco. Ingreso: 6 de xuño de 2003.
 20. Excmo. Sr. D. Víctor Fernández Freixanes.
  Ingreso: 27 de febreiro de 2004.
 21. Excmo. Sr. D. Xosé Luís Axeitos Agrelo. Ingreso: 30 de outubro de 2004.
 22. Excmo. Sr. D. Euloxio Rodríguez Ruibal. Ingreso: 24 de marzo de 2006.
 23. Excmo. Sr. D. Darío Xohán Cabana Yanes. Ingreso: 22 de abril de 2006. 
 24. Excmo. Sr. D. Ramón Villares Paz. Ingreso: 24 de novembro de 2006.
 25. Excma. Sra. D.ª Margarita Ledo Andión. Ingreso: 7 de febreiro de 2009.
 26. Excmo. Sr. D. Manuel Rivas Barrós. Ingreso: 12 de decembro de 2009.
 27. Excmo. Sr. D. Bernardino Graña Villar. Ingreso: 12 de xuño de 2010.
 28. Ilmo. Sr. D. Xosé Henrique Monteagudo Romero.
  Electo: 30 de abril de 2010.
 29. Ilmo. Sr. D. Xosé Luís Regueira Fernández. Electo: 25 de marzo de 2011.
 30. Ilmo. Sr. D. Xosé Fernández Ferreiro. Electo: 4 de xuño de 2011

Relación dos actuais académicos correspondentes
 1. Ilmo. Sr. D. José Luis Varela Iglesias. Ingreso: 26 de marzo de 1950.
 2. Ilmo Sr. D. Manuel Fraga Iribarne. Ingreso: 26 de marzo de 1950. 
  Faleceu o 15 de xaneiro de 2012.
 3. Ilmo. Sr. D. Carlos Pereira Amil. Ingreso: 4 de maio de 1952.
 4. Ilmo. Sr. D. Sabino Torres Ferrer. Ingreso: 4 de maio de 1952.
 5. Ilmo. Sr. D. Manuel Lucas Álvarez. Ingreso: 4 de marzo de 1955.
 6. Ilmo. Sr. D. Baldomero Cores Trasmonte. Ingreso: 5 de xuño de 1958.
 7. Ilmo. Sr. D. Antonio Iglesias Álvarez. Ingreso: 23 de abril de 1961.
  Faleceu o 8 de outubro de 2011.
 8. Ilmo. Sr. D. José Isorna Ferreirós. Ingreso: 25 de xuño de 1967.
 9. Ilmo. Sr. D. José Ignacio Carro Otero. Ingreso: 22 de outubro de 1967.
 10. Ilmo. Sr. D. Xosé López Calo. Ingreso: 22 de outubro de 1967.
 11. Ilmo. Sr. D. Carlos Compairé Fernández. Ingreso: 10 de marzo de 1968.
 12. Ilmo. Sr. D. Basilio Losada Castro. Ingreso: 26 de xaneiro de 1969.
 13. Ilmo. Sr. D. Daniel D. Vidart. Ingreso: 5 de xullo de 1970.
 14. Ilmo. Sr. D. Manuel Carlos García Martínez.
  Ingreso: 30 de xaneiro de 1972.
 15. Ilmo. Sr. D. Xosé Manuel González Reboredo.
  Ingreso: 30 de xaneiro de 1972.
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 16. Ilmo. Sr. D. Fernando Acuña Castroviejo.
  Ingreso: 30 de xaneiro de 1972.
 17. Ilmo. Sr. D. Manuel Remuñán Ferro.
  Ingreso: 11 de decembro de 1983.
 18. Ilmo. Sr. D. Francisco Xavier Carro Rosende.
  Ingreso: 17 de novembro de 2001.
 19. Ilmo. Sr. D. Fernando López-Acuña López.
  Ingreso: 17 de novembro de 2001.
 20. Ilmo. Sr. D. David Mackenzie. Ingreso: 17 de novembro de 2001.
 21. Ilmo. Sr. D. Ivo Castro. Ingreso: 9 de febreiro de 2002.
 22. Ilmo. Sr. D. Dieter Kremer. Ingreso: 9 de febreiro de 2002.
 23. Ilma. Sra. D.ª Teresa Barro Muñoz-Ortiz. Ingreso: 22 de xuño de 2002.
 24. Ilmo. Sr. D. Xosé María Lema Suárez. Ingreso: 22 de xuño de 2002.
 25. Ilmo. Sr. D. Ramón Lugrís Pérez. Ingreso: 22 de xuño de 2002.
 26. Ilmo. Sr. D. Xulio Ríos. Ingreso: 22 de xuño de 2002.
 27. Ilmo. Sr. D. Luís Daviña Facal. Ingreso: 28 de setembro de 2002.
 28. Ilmo. Sr. D. Johannes Kabatek. Ingreso: 28 de setembro de 2002.
 29. Ilmo. Sr. D. Xoán Babarro González. Ingreso: 14 de decembro de 2002.
 30. Ilmo. Sr. D. Xoán Bernárdez Vilar. Ingreso: 22 de febreiro de 2003.
 31. Ilmo. Sr. D. Francisco Calo Lourido. Ingreso: 22 de febreiro de 2003.
 32. Ilmo. Sr. D. Benigno Fausto Galdo Fernández.
  Ingreso: 12 de xullo de 2003.
 33. Ilmo. Sr. D. Augusto Pérez Alberti. Ingreso: 7 de febreiro de 2004.
 34. Ilmo. Sr. D. Xosé Xove Ferreiro. Ingreso: 7 de febreiro de 2004.
 35. Ilmo. Sr. D. Modesto Aníbal Rodríguez Neira.
  Ingreso: 27 de marzo de 2004.
 36. Ilma. Sra. D.ª María Dolores Sánchez Palomino.
  Ingreso: 27 de marzo de 2004.
 37. Ilmo. Sr. D. Francisco Antonio Cidrás Escáneo.
  Ingreso: 27 de marzo de 2004.
 38. Ilmo. Sr. D. Ernesto Xosé González Seoane.
  Ingreso: 27 de marzo de 2004.
 39. Ilmo. Sr. D. Domingo Frades Gaspar. Ingreso: 9 de outubro de 2004.
 40. Ilmo. Sr. D. Felipe Lubián Lubián. Ingreso: 9 de outubro de 2004
 41. Ilmo. Sr. D. Héctor Manuel Silveiro Fernández.
  Ingreso: 9 de outubro de 2004.
 42. Ilmo. Sr. D. Carlos Xesús Varela Aenlle. Ingreso: 9 de outubro de 2004.
 43. Ilmo. Sr. D. Manuel Caamaño Suárez. Ingreso: 18 de decembro de 2004.
 44. Ilmo. Sr. D. Jorge Arbeleche. Ingreso: 20 de setembro de 2005.
 45. Ilmo. Sr. D. Nicandro Ares Vázquez. Ingreso: 22 de abril de 2006.
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 46. Ilmo. Sr. D. Craig Patterson. Ingreso: 13 de xaneiro de 2007.
 47. Ilmo. Sr. D. Luís Manuel García Mañá. Ingreso: 28 de abril de 2007.
 48. Ilmo. Sr. D. Víctor Campio Pereira González.
  Ingreso: 15 de xaneiro de 2011.
 49. Ilmo. Sr. D. Farruco Sesto Novás. Ingreso: 15 de xaneiro de 2011.
 50. Ilma. Sra. D.ª Débora Campos Ramírez. Ingreso: 25 de marzo de 2011.

Relación dos actuais académicos de honra
 1. Excmo. Sr. D. Giuseppe Tavani. Ingreso: 22 de maio de 2004.
 2. Excmo. Sr. D. John Rutherford. Ingreso: 4 de outubro de 2008.
 3. Excmo. Sr. D. José Viale Moutinho.
  Académico electo: 20 de decembro de 2008.
 4. Excmo. Sr. D. Carlos Alberto Zubillaga Barrera.
  Académico electo: 15 de xaneiro de 2011. 
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XUNTAS CELEBRADAS
O Pleno da Real Academia Galega reuniuse en Xunta ordinaria e extraordinaria, 
durante o ano 2011, nas seguintes datas:

 — Xunta ordinaria: 15 de xaneiro de 2011
 — Xunta extraordinaria: 22 de xaneiro de 2011
  (Homenaxe a Xoán Manuel Pintos)
 — Xunta ordinaria: 25 de marzo de 2011
  (2011, Ano Cunqueiro)
 — Xunta extraordinaria: 21 de abril de 2011 
 — Xunta extraordinaria: 17 de maio de 2011
  (Día das Letras Galegas)
 — Xunta ordinaria: 4 de xuño de 2011
 — Xunta ordinaria: 30 de setembro de 2011

A Comisión Executiva da Real Academia Galega reuniuse nas seguintes datas:

 — Xunta de goberno: 10 de febreiro de 2011
 — Xunta de goberno: 14 de abril de 2011
 — Xunta de goberno: 31 de maio de 2011
 — Xunta de goberno: 19 de xullo de 2011
 — Xunta de goberno: 2 de setembro de 2011
 — Xunta de goberno: 23 de decembro de 2011
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS, 17 DE MAIO DE 2011

O Día das Letras Galegas do ano 2011 estivo dedicado ao poeta Lois Pereiro 
(Monforte de Lemos, 1958 – A Coruña, 1996).

O seu nomeamento produciuse na sesión ordinaria celebrada polo Pleno da 
Real Academia Galega o día 26 de xuño de 2010, tendo en conta, entre outras 
razóns: 

A súa colaboración en non poucas empresas de fasquía renovadora e a súa obra 
de pegada expresionista, con referencias á literatura xermánica e certos trazos da 
contracultura. Lois Pereiro, demorado e morno na publicación dos seus artigos, 
cultivou desde os inicios unha imaxe e unha estética que logo fixeron del un 
autor de culto. Cartografou coma ninguén o labirinto do mundo contemporáneo 
conciliando para tal fin o individualismo escéptico coa tradición demoledora do 
expresionismo centroeuropeo. A súa proposta callou na sensibilidade emerxente, 
mergullada no posmodernismo, e desexosa de atoparse nun discurso reflexivo, 
acuciante e non retardario.

Lois Pereiro en Valdeorras, ano 1975.
Fotografía por cortesía da familia do poeta.
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BIOGRAFÍA

O INCIO

As dúas liñas familiares que confluíron en Lois son do Incio, sen máis antece-
dentes exóticos que un cura francés, exiliado pola Revolución francesa, e cuxo 
apelido Pierrerie aínda levaba o bisavó paterno. Esa póla, orixinaria de Reádigos, 
era de orixe máis que humilde. O avó Manuel Sánchez Fernández foi criado 
dunha casa rica desde os 7 anos, e un irmán maior seu, José, emigrou a Portugal. 
Alí foi sindicalista no sector da hostalería e no de vendedores de prensa, e tívo-
se que exiliar en Casablanca, onde acabou tendo un hotel. Desde alí reclamou 
a Manuel, que non aceptou. Acabou indo a Marrocos a outra cousa: á guerra 
colonial. De volta, foi o que agora se chama un emprendedor: labrador, caleiro 
e finalmente madeireiro, actividade que o deu sacado de pobre. Casou con Pura 
Vila Vila, unha señorita da Cruz do Incio, xuntáronse un carácter forte e un ser 
delicado, e tiveron un único fillo, Manuel Sánchez Vila. O pai e o padriño, secre-
tario do Concello do Incio, decidiron que o rapaz fose estudar Dereito a Madrid. 
O mozo aldeán, que necesitaba tirar de dicionario para entender moitas palabras 
xa co título, foi vivir a Monforte, a unha casa que fixera na cidade o pai. Entrou 
de pasante en Ferreira de Pantón e logo co pai de Emilia Casas Baamonde, a pre-
sidenta do Tribunal Constitucional. Porén, deseguida chegou á conclusión de que 
non servía para avogado. Así que seu pai colleu o taller de cristalería que estaba 
arrendado no baixo da súa casa e púxoo á fronte do negocio.

A familia materna eran os da casa Castelo de Santa Cristina do Viso, que 
como indica o nome, era casa grande. Nela había xardín con cipreses, buxos e 
palmeiras, libros antigos, algún prato do vello Sargadelos e dous reloxos de pa-
rede que daban as horas para toda a aldea. E dous tíos curas, un deles párroco 
en Cervantes durante 50 anos e dunha bonhomía que ata respectaban os guerri-
lleiros que houbo na montaña cando a guerra civil. Desde a aldea de Bermún foi 
casar con Hermenegildo Pereiro Díaz, da Casa de Castelo, Balbina Pontón López, 
unha muller cun tempero como para participar na conquista do Oeste. Todo o 
contrario do avó Hermenegildo, un home apracible que de cando en vez ía to-
mar os baños á Coruña e que soamente saíu de Galicia cando foi atender a seu 
irmán maior a Cuba, e volveu cando lle dixeron que acababa de morrer. Tiveron 

LOIS PEREIRO

Xosé Manuel Pereiro
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tres fillos, Carmen, Inés e José. Inés foi daquelas mestras da posguerra que, con 
18 anos, daban clases polas aldeas a rapaces que, en moitos casos, poucos anos 
menos tiñan ca elas. Deunas en Santa Cristina, en Guntín, en Cospeito, na Fon-
sagrada e en Sober, ata que tivo que criar os fillos (volvería exercer en 1982, no 
Incio, en Quiroga e finalmente en Monforte, nun centro de Educación Especial).

As dúas familias tiñan trato e coincidían nas romarías da contorna. Manuel 
Sánchez Vila e Inés Pereiro Pontón casaron en xaneiro de 1955 e tiveron axiña 
dous fillos, Xosé Manuel e Lois, e anos máis tarde a Inés.

MONFORTE

Lois Pereiro naceu, baixo o pseudónimo oficial de Luis Ángel Sánchez Pereiro, 
o 16 de febreiro de 1958, domingo de Entroido aquel ano, no primeiro piso da 
casa de dúas plantas que o avó Manuel construíra a comezos dos anos 50 no 
soar da estrada a Ourense onde estivera o Stadium do Lemos F.C. Levabámonos 
17 meses, así que faciamos un lote ao coidado de Emilia Expósito, a muller que 
entrara na casa cando meu pai aínda estaba solteiro, e que sempre consideramos 
a nosa outra avoa. Ao coidado dela e de dúas das súas irmás, Enriqueta e Lola, 
unha familia de vella raizame monfortina como comprobabamos nos paseos, que 
se facían interminables de tanta xente coa que se paraban a falar.

Os invernos, os outonos e as primaveras transcorrían en Monforte, a maior 
parte do día nos Escolapios e o que quedaba del xogando cos amigos no faiado da 
casa, na horta, na propia rúa, nos soares (o máis apetecible, un no que se amo-
reaban milleiros de pneumáticos) e nas obras que se ían erguendo neles. Pero os 
veráns pasaban nas aldeas do Incio, primeiro en Reádigos e logo en Santa Cristi-
na, cando aínda estaban cheas de xente e de nenos.

Monforte, o Monforte de Lois, aquela cidade agredida pola reconversión fe-
rroviaria, non era aquel burato negro da cultura que era España toda dez anos 
antes, pero case. Máis que sempre, daquela as inquietudes había que buscalas. 
Afortunadamente, estaban os libros, os das librerías monfortinas (Xistral, Balado 
ou Mapa) e os que caían nas de Lugo (había un pacto familiar: cada visita médi-
ca, un libro). Afortunadamente, estaba a música, que chegaba por camiños case 
clandestinos. E o cine, aínda que había máis referencias lidas que películas que 
ver, quitados os clásicos que poñían na televisión.

Aos 17 anos, quen fora un neno máis ben tímido e calado era un rapaz que 
recitaba os simbolistas en francés nas discotecas, compartía a Velvet, Bowie ou 
King Crimson con aquel novo invento, a casete, e participaba nos debates dos 
lectores nas revistas de cine. Posiblemente a eterna néboa que cobre no inverno 
o Val de Lemos, a ferruxe colonizando os raís e a herba invadindo as travesas de 
madeira norueguesa foi o que uniu a Lois desde o comezo e para sempre ao que 
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chamaba “a xeada estética centroeuropea” e aos movementos contraculturais. 
Abríase ao mundo coma quen sobe a coller aire, pero tamén redescubría quen era 
e de onde viña. Comezou a escribir no idioma que escoitara coma quen oe o río 
das orixes, e que aínda non falaba, os seus primeiros poemas. “Nunca escribirei en 
castelán”, díxolle un día á que empezaba a ser a súa moza, Piedad Cabo. “Quero 
ser como Manuel Antonio, escribir un libro e morrer novo”.

MADRID

En 1975, Lois foi estudar Socioloxía a Madrid. Unha viaxe de ida e volta, porque 
no primeiro trimestre, aproveitando as vacacións que deran coa morte de Franco, 
regresou a Monforte e díxolles aos pais que renunciaba. O resto do curso pasouno 
traballando na cristalería familiar, colocando vidros polas obras. Ao ano seguinte 
volveu a Madrid e matriculouse en francés, inglés e alemán na Escola Oficial de 
Idiomas. Era o comezo da Transición, cando moitos querían erguer aquela lousa 
de décadas. Lois participou, fóra de militancias.

Pero o seu maior entusiasmo era poder mergullarse, na compaña de Piedad, 
nas oportunidades culturais que había e, sobre todo, nas que se estaban abrindo. 
Ver na Filmoteca as películas –en ocasións, ata catro no día, dous rapaces de 18 
anos entre unha ducia de tipos de barbas– de autores novos, ou as clásicas que 
coñecía, pero que nunca vira. Asistir a concertos ou a recitais. E tamén coñe-
cer xente con inquietudes culturais similares. Ante todo, a Manuel Rivas, e aos 
pintores Reimundo Patiño, Antón Patiño e Menchu Lamas, a Fermín Bouza e a 
Vicente Araguas (e nun encontro casual nun bar anónimo dun barrio anónimo, 
descubríndoo na conversa, ao seu admirado Xosé Díaz Castro). Con eles fixemos 
a revista Loia, unha publicación-manifesto feita a fotocopia, que durou catro nú-
meros, pero que agora forma parte da historia da literatura galega contemporánea.

E tamén foi a época de visitar aqueles mundos que coñecía soamente por refe-
rencias literarias ou cinematográficas. Viaxes iniciáticas por Europa, percorrendo 
en tren toda Centroeuropa, Gran Bretaña ou Irlanda, nas que atopaba reencar-
nados na Bretaña os labregos do Incio, e nas estacións de tren de Alemaña o 
mesmo cheiro agre a creosota das vías monfortinas. Sempre en peregrinación ás 
casas nas que viviran os seus referentes literarios. Naquela época algúns víano es-
casamente comprometido, demasiado vangardista, pero como el mesmo escribiu 
na súa Modesta proposición: “Teño liberdade de acción para exiliar o meu espírito 
no Ártico, en Asia ou no Nepal, e teño permiso para que nada humano me sexa 
alleo. Por iso podo decidir militar na miña propia lingua”.

A etapa de Madrid rematou cun feito que marcaría o resto da súa vida. En 
1981 a inoperancia dos controis de saúde e/ou a corrupción das autoridades per-
mitiu a intoxicación masiva polo aceite desnaturalizado de colza. O veleno que 
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matou preto de 400 persoas e afectou a outras 17.000 entrou no piso no que 
vivía, e a el afectouno gravemente. Non podía nin vestirse só. Despois de meses 
sen saber que enfermidade era aquela que lle consumía e lle paralizaba o corpo, 
os médicos recoñeceron que o que tiña era o que se denominaba “síndrome do 
aceite tóxico”. Lois deixou as sesións de rehabilitación nun centro médico en 
Madrid poucos días despois de comezalas (“non podo ver nenos que son só ollos”, 
díxolle á nai) e volveu definitivamente a Galicia.

A CORUÑA

Lois estableceuse a comezos dos 80 na Coruña, na casa na que vivía eu. Logo na 
que compartiriamos coa nosa irmá Inés. Contrariamente ao que asegura a publi-
cidade das academias de idiomas, manexarse en inglés, francés e alemán non lle 
asegurou unha vida laboral. O aspecto ensumido que lle deu a intoxicación pola 
colza privouno dun par de traballos en medios de comunicación. Mantíñase da 
dobraxe, series televisivas para a TVG se era época de vacas gordas e películas 
porno se viñan fracas. Pero os idiomas si que lle servían para mergullarse nos seus 
amados Peter Handke, Thomas Bernhard ou Alfred Jarry. Seguía co radar posto 
para detectar a vangarda na música e no cine. Cando un grupo de xornalistas 
creamos La Naval, que definiamos como “Revista atlántica”, acudimos a el para 
que se enrolase e fixese de patrón de pesca das tendencias, das últimas e das de 
sempre. Tamén o chamaban para intervencións nos programas de televisión que 
tiñan vocación de modernidade e para os primeiros audiovisuais experimentais.

En 1982 gañou o seu único premio, o de Poesía O Facho, e participou nos 
dous libros colectivos De amor e desamor (Ediciós do Castro, 1984 e 1985). Un 
punk calado, irónico e amable, un dandi esguío entre quen agora son o núcleo 
duro da creación poética galega. Eran amigos seus, pero sempre preferiu frecuen-
tar os labirintos da vida aos círculos literarios. Aínda así, foi unha das voces 
incluídas por Julia Barella na súa antoloxía Después de la modernidad (Anthropos, 
1987), con Bernardo Atxaga, Pedro Casariego ou Luis Alberto de Cuenca. Ata 
1992, logo de varios intentos, non deu publicado o seu primeiro libro, Poemas 
1981/1991 (Edicións Positivas). Corenta e dous poemas “mestura de video-clip, 
haiku, destello, pregaria e cantiga de escarnio”, escribiu Manuel Rivas en Babelia, 
“que o converten no clásico que ten a literatura galega sen sabelo”.

Probablemente intuía que a súa vida ía ser breve. “O futuro é por forza alleo 
a min”, di un dos seus versos más coñecidos. En 1994 estivo ao bordo da mor-
te. Traduciu o esforzo e o amor que o retiveron deste lado nun libro intenso e 
apaixonado, dos máis duros e descarnados da literatura galega, xa desde o título: 
Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995 (Edicións Positivas, 1995). Morreu 
poucos meses despois, o 24 de maio de 1996, no cuarto 627 do daquela Hospital 
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Juan Canalejo, o mesmo día no que se fixo pública a sentenza do caso da colza, 
o veleno que lastrou a súa vida. A familia aínda tivo que demostrar nos tribunais 
que morrera por esa causa para ter dereito a unha axuda por falecemento. No seu 
último recital, o 31 de xaneiro, dixo en público que quería ser enterrado no cemi-
terio de Santa Cristina. Despedírono alí, onde repousaban o avó Hermenegildo e 
o tío Pepe, morto aos 41 anos, a familia e os amigos ao son das gaitas tocando A 
marcha do Antigo Reino de Galicia. Descansa tralo epitafio que propuxo no seu 
último poema:

Cuspídeme enriba cando pasedes
diante do lugar onde repouse
enviándome unha húmida mensaxe
de vida e de furia necesaria.

OBRA

Poesía
  Poemas 1981/1991. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 1992.
  Poesía última de amor e enfermidade. Santiago de Compostela: Edicións Po-

sitivas, 1995.
  Poemas para unha loia. A Coruña: Espiral Maior, 1997.

Diarios
  Conversa ultramarina. Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 2010. 

Ed. Hugo Martínez.

Narrativa
  Náufragos do Paraíso. Vigo: Galaxia, 2011.

Obras colectivas
  De amor e desamor. I e II. Sada: Ediciós do Castro, 1984, 1985.
  Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989). Sada: Ediciós do Cas-

tro, 1990.
  Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000. Lugo: Tris Tram, 2003.
  Dix-sept poètes galiciens 1975-2000. Dezasete poetas galegos 1975-2000. A 

Coruña: Universidade da Coruña, 2008.
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Compilacións e obras sobre o autor
  Calvo, J. Luís e Carlos Gegúndez López (2010): O negro leite da aurora: 

Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro. Noia: Toxosoutos.
  Salgado, Daniel (ed.) (2011): Antoloxía poética. Vigo: Galaxia.
  Dunne, Jonathan (trad.) (2011): Collected Poems (obra poética completa 

en inglés). Bulgaria: Small Stations Press - Xunta de Galicia.
  Pereiro, Xosé Manuel (Pról.) (2011): Modesta proposición e outros ensaios. 

Vigo: Xerais.
  Gimferrer, Pere (Pról.) e Daniel Salgado (trad.) (2011): Obra completa (edi-

ción bilingüe galego-castelán). Barcelona: Libros del Silencio - Xunta 
de Galicia. 

  Acuña, Ana (ed.) (2011): Poesía completa. Vigo: Xerais.

SESIÓN ACADÉMICA

Os actos conmemorativos transcorreron no concello de Monforte de Lemos. O 
acto central tivo lugar na Casa da Cultura, segundo o seguinte programa:

ORDE DOS ACTOS

11:30 horas
Recepción na casa do Concello de Monforte de Lemos (Campo de Santo 
Antonio).

12:00 horas
Saída da casa do Concello cara á Casa da Cultura. A Banda Municipal de 
Monforte de Lemos acompaña o percorrido.

12:15 horas
Sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega no Salón 
de Actos da Casa da Cultura, coa intervención dos /as Excmos./as Sres./as 
Académicos/as:
 D. Manuel Rivas Barrós
 D.ª Margarita Ledo Andión
 D. Darío Xohán Cabana Yanes
 D. Antón Santamarina Fernández
 D.ª Luz Pozo Garza
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Pechou o acto o Excmo. Sr. Presidente da Real Academia Galega D. Xosé Luís 
Méndez Ferrín.

Interpretación do Himno Galego polo Grupo de Gaitas do Concello de 
Monforte de Lemos.



376 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 367-423

Crónica da Academia (ano 2011)

A Banda Municipal de Monforte de Lemos acompañou os asistentes á sesión plenaria extraordinaria 
e pública da RAG desde a casa do Concello ata a Casa da Cultura, lugar onde se desenvolveu a 
parte central do acto. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.

Aspecto xeral do salón de actos da Casa da Cultura de Monforte de Lemos ao comezo da sesión 
plenaria extraordinaria e pública da RAG con motivo do Día das Letras Galegas. Real Academia 
Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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Intervención de Margarita Ledo. Real Academia Galega. 
Arquivo / Foto: Xosé Castro.

Intervención de Antón Santamarina. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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CONGRESO LOIS PEREIRO

O Congreso Lois Pereiro desenvolveuse durante os días 15, 16 e 17 de decembro 
de 2011, como ramo de todas as actividades que se desenvolveron ao longo deste 
ano en homenaxe ao poeta. Para a súa organización, a Real Academia Galega 
contou coa colaboración da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia 
e da Universidade da Coruña. 

PROGRAMA

DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2011
Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de Compostela)

12:45 horas Inauguración do Congreso Lois Pereiro

13:00 horas Lección inaugural:
 “Un poeta europeo”. Pere Gimferrer 

16:30 horas “A culpa foi de Lou Reed”. Antón Lopo

17:00 horas “Na miña alma e nas alleas. Políticas do desacougo en Rosalía de
 Castro e Lois Pereiro”. María do Cebreiro

17:30 horas “Virá a morte e terá os teus ollos. Os derradeiros poemarios de
 Alexandre Cribeiro e Lois Pereiro”. Luís Cochón

18:00 horas “Suxeito estético, suxeito político”. Arturo Casas
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DÍA 16 DE DECEMBRO DE 2011
Salón de Actos da Real Academia Galega

10:00 horas “Lois Pereiro, o século curto”. Daniel Salgado

10:30 horas “Lois Pereiro lírico”. Anxo Angueira

11:00 horas “Conversa ultramarina. Epistolario de amor e enfermidade de
 Lois Pereiro”. María Xesús Nogueira

11:30 horas Descanso

12:00 horas “Dúas cancións e unha elexía para Lois Pereiro”.
 Miguel Mato Fondo

12:30 horas “A recepción crítica de Lois Pereiro”. Olivia Rodríguez

13:00 horas Coloquio

16:30 horas “Rimbaud / Pereiro. As belezas do abismo”. José Luís Calvo Vidal

17:00 horas “Lois Pereiro, a xeración sen rede”. Xabier Cordal

17:30 horas “Náufragos do paradiso. Mónstruo osimorónico sen ataduras”.
 Carlos Gegúndez López

18:00 horas Descanso

18:15 horas “A porta xiratoria”. Antón Patiño

18:45 horas “Por unha canonización (que non beatificación) da obra pereiriana”.
 Mercedes Queixas

19:15 horas Coloquio

DÍA 17 DE DECEMBRO DE 2011
Salón de Actos da Real Academia Galega

10:00 horas “O compañeiro da noite”. Manuel Rivas

10:30 horas “Un mundo chamado Lois. Revisando os danos”.
 Xosé Manuel Pereiro

11:00 horas “Esteticismo e terribilità na obra poética de Lois Pereiro”.

 X. Manuel Outeiriño

11:30 horas Descanso

12:00 horas “se queredes amigos, deixade unha flor”. Luz Pozo

12:30 horas Lección de clausura
 “Da vida e furia necesaria”. Chus Pato
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De esquerda a dereita Luís Cochón, Antón Lopo, María do Cebreiro, Xosé Luís Axeitos e Arturo 
Casas; todos eles participantes da primeira xornada do Congreso Lois Pereiro, celebrada na Cidade 
da Cultura de Galicia. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.

Intervención de Mercedes Queixas, no Salón 
de Actos da Real Academia Galega, durante a 
segunda xornada do Congreso Lois Pereiro. Real 
Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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Pere Gimferrer asina no Libro de honra da Real Academia Galega ao remate do Congreso Lois Pe-
reiro. Detrás del, de pé, de esquerda a dereita, Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel Rivas Barrós, Fran-
cisco López Rodríguez e Xosé Luís Axeitos. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.

Intervención de Xosé Manuel Pereiro, no Salón de Actos 
da Real Academia Galega, na xornada de clausura do 
Congreso Lois Pereiro. Real Academia Galega. Arquivo / 
Foto: Xosé Castro.
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CONGRESO NOVONEYRA

O congreso dedicado á figura de Uxío Novoneyra, homenaxeada no Día das 
Letras Galegas do ano 2010, desenvolveuse entre os días 17 e 19 de febreiro do 
ano 2011.
 Para a súa organización, a Real Academia Galega contou coa colaboración da 
Universidade da Coruña e da Concellaría de Cultura do Concello da Coruña. 

PROGRAMA

DÍA 17 DE FEBREIRO DE 2011
Salón de Actos da Real Academia Galega

09:30 horas Inauguración

10:00 horas Conferencia inaugural
  “Novoneyra. Nova xeira. A poesía como antídoto contra o ruído”.
  Pilar García Negro

10:45 horas Comunicacións
  “Presenza de Uxío Novoneyra en Madrid”. Ana Acuña
  “A lingua literaria de Uxío Novoneyra”. Chus Nogueira
  “Uxío Novoneyra, recitador”. Olivia Rodríguez

12:00 horas Descanso
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12:30 horas “Natureza e paisaxe no Courel”. Xosé Benito Reza

13:00 horas Coloquio

16:30 horas  “Romanceiro e cancioneiro tradicional en Uxío Novoneyra”.

  Luís Cochón

17:00 horas “Uxío Novoneyra: a escrita do corpo”. Antón Patiño

17:30 horas “Diversidade interno-externa e multiplicidade textual en
  Uxío Novoneyra”. Luís Alonso Girgado

18:00 horas Coloquio

DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2011
Salón de Actos da Real Academia Galega

10:00 horas “A palabra deseñada”. Carlos Paulo Martínez Pereiro

10:30 horas “Un poeta con terra e pobo”. Anxo Angueira

11:00 horas “Correspondencia entre Valente e Novoneyra: poetas da fala no
  labirinto das linguas”. Claudio Rodríguez Fer

11:30 horas Descanso

12:00 horas “A liberdade das amadas mulleres”. Carme Blanco

12:30 horas Coloquio

16:30 horas “Uxío Novoneyra: os camiños á idade media”. Teresa López

17:00 horas “Uxío Novoneyra na distancia do lobo”. Antón Lopo

17:30 horas “O primeiro libro de Novoneyra: Abrojos (1948)”.
  Xesús Alonso Montero

18:15 horas Recital poético

  Yolanda Castaño

  Salvador García-Bodaño 

  Luz Pozo 

  Manuel Rivas 
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DÍA 19 DE FEBREIRO DE 2011
Paraninfo da Universidade da Coruña 

10:00 horas “Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra”.
  Xosé Ramón Freixeiro Mato

10:30 horas “Ata cando este tempo de elexía”. Branca Novoneyra Rei

11:00 horas “Aspectos formais da poesía de Uxío Novoneyra”.
  Darío Xohán Cabana Yanes

11:30 horas “Lingoa sen maos”. Uxío Novoneyra Rei

12:00 horas Descanso

12:30 horas Conferencia de clausura
  “Polos eidos poéticos de Novoneyra”. Ramón Lorenzo Vázquez

13:15 horas Clausura

De esquerda a dereita, Olivia Rodríguez, Ana Acuña, Xosé Luís Méndez Ferrín e Chus Nogueira 
durante a primeira xornada do Congreso Novoneyra, celebrada no Salón de Actos da Real Acade-
mia Galega. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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Intervención de Darío Xohán Cabana no Paraninfo da Universidade da Coruña, lugar onde se 
desenvolveu a terceira e última xornada do Congreso Novoneyra. Real Academia Galega. Arquivo 
/ Foto: Xosé Castro.

Yolanda Castaño e Uxío Novoneyra Rei, no Paraninfo da Universidade da Coruña. Real Academia 
Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé M.ª Barja e Ramón Lorenzo Vázquez durante a clausura do Congre-
so Novoneyra. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.

OUTROS ACTOS E INFORMACIÓNS

13 de xaneiro de 2011. Presentación, no salón de actos da Real Academia Gale-
ga, do número 7 da revista La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia 
Pardo Bazán.

20 de xaneiro de 2011. Presentación da obra poética completa de Farruco 
Sesto, Pequenos encontros, as marcas deixadas. Obra poética reunida (1967-1995). A 
presentación, celebrada no salón de actos da Real Academia Galega, contou coas 
intervencións de: Xosé Luís Méndez Ferrín, Presidente da RAG, Miguel Anxo 
Fernán Vello, director de Edicións Espiral Maior, Yolanda Castaño, encargada da 
edición do libro, César Portela, profesor da Escola Técnica Superior de Arquitec-
tura da Coruña, e o propio autor. 

1 de febreiro de 2011. Presentación do número 369 do Boletín da Real Aca-
demia Galega, dedicado á figura homenaxeada o Día das Letras Galegas do ano 
2010, Xosé María Álvarez Blázquez. 
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30 de marzo de 2011. Conferencia de Ana Paula Tavares, “Ser escritora e 
africana”, dentro do programa dos IV Encontros Cidade da Coruña “Ser escritor, 
ser escritora”, organizados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e ce-
lebrados no salón de actos da Real Academia Galega.

2 de abril de 2011. Presentación do número 369 do Boletín da Real Academia 
Galega na Feira Cultural Achegarte, no Palexco (A Coruña).

6 de abril de 2011. Conferencia de Mariasun Landa, “Creación, Lingua e 
identidade”, dentro do programa dos IV Encontros Cidade da Coruña “Ser escri-
tor, ser escritora”, organizados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e 
celebrados no salón de actos da Real Academia Galega.

13 de abril de 2011. Conferencia de Ana Romaní, “Vagar nos lindes. Tirar da 
pel”, dentro do programa dos IV Encontros Cidade da Coruña “Ser escritor, ser 
escritora”, organizados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e celebra-
dos no salón de actos da Real Academia Galega.

14 de abril de 2011. Presentación da obra Os trobadores de Occitania, de Darío 
Xohán Cabana Yanes. No acto, celebrado no salón de actos da Real Academia 
Galega, interviñeron o autor, Martiño Cabana Otero e o Presidente da RAG, 
Xosé Luís Méndez Ferrín.

26 de abril de 2011. Visita institucional da Real Academia Galega ao Concello 
de Monforte, para a organización dos actos conmemorativos do Día das Letras 
Galegas.

29 de abril de 2011. Visita institucional da Real Academia Galega ao Presi-
dente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.

29 de abril de 2011. Conferencia de Antonio Gamoneda: “Da natureza e a 
xeración do pensamento. Linguaxe poética”. Clausura dos IV Encontros Cidade 
da Coruña “Ser escritor, ser escritora”, que contou a presenza do presidente da 
Real Academia Galega. 

13 de maio de 2011. Presentación, no salón de actos da Real Academia Gale-
ga, do libro Lois Pereiro en 17 voces, editado por La Voz de Galicia.

16 de maio de 2011. Presentación dos actos conmemorativos do Día das Le-
tras Galegas 2011 aos medios de comunicación no salón de actos da Academia.

4 de xuño de 2011. Plenario ordinario da Real Academia Galega onde se elixiu 
a Valentín Paz-Andrade como personalidade literaria a quen se homenaxeará no 
Día das Letras Galegas do ano 2012. 
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9 de xuño de 2011. Celebración do Día Internacional dos Arquivos. A Real 
Academia Galega programou unha xornada de portas abertas para a visita ao seu 
Arquivo.

30 de xuño de 2011. Comunicado da Real Academia Galega ante a desapari-
ción do xornal Galicia Hoxe. 

2 de xullo de 2011. Celebración do cento cincuenta aniversario dos Xogos 
Florais de 1861. O acto, organizado pola Real Academia Galega coa colaboración 
co Concello da Coruña, tivo lugar diante da fachada principal do Teatro Rosalía 
de Castro. 

12 de xullo de 2011. Visita á Real Academia Galega dos alumnos e alumnas 
do curso da Universidade da Coruña Literatura e espazo urbano. 

19 de xullo de 2011. Visita institucional á Real Academia Galega do Delegado 
do Goberno en Galicia, Miguel Cortizo Nieto.

1 de decembro de 2011. Acto en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz, no 
segundo centenario do seu nacemento.

Sesión extraordinaria e pública da Real Academia Galega, celebrada no Teatro Principal de Ponte-
vedra, dentro das actividades de homenaxe a Xoán Manuel Pintos, o 22 de xaneiro de 2011. Real 
Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.
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O 2 de xullo de 2011 celebrouse un acto conmemorativo dos Xogos Florais da Coruña de 1861: 
Unha estrela no ceo de Galicia. Na imaxe, algúns dos participantes, diante da fachada do Teatro 
Rosalía de Castro. Real Academia Galega. Arquivo / Foto: Xosé Castro.

Sesión académica celebrada en conmemoración do segundo centenario do nacemento de 
Nicomedes Pastor Díaz, no Salón de Actos da Real Academia Galega. De esquerda a dereita, 
Fausto Galdo Fernández, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Méndez Ferrín, Luís Caparrós 
Esperante e Emilio José Ínsua.
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SECCIÓNS DA REAL ACADEMIA GALEGA

 I.  SECCIÓN DE LINGUA: componse dos seguintes seminarios:
  1.  Seminario de Lexicografía
   Creado en 1983
   Coordinador: Manuel González González
   Financiamento: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia
   Traballos desenvoltos:
    Revisión e actualización do Dicionario da Real Academia Galega.
    1. Revisáronse as suxestións e propostas de corrección presentadas 

por escrito polos académicos Darío Xohán Cabana, Francisco 
Fernández Rei, Xosé Luís Méndez Ferrín, Antón Santamarina 
Fernández, Manuel González González, Xesús Ferro Ruibal e Ra-
món Lorenzo Vázquez.

    2. Enviáronse a científicos e especialistas de distintas linguas de es-
pecialidades as entradas marcadas nalgunha das súas acepcións 
cunha etiqueta tecnolectal, para que revisasen a corrección do 
seu contido. Destacan pola importancia das súas observacións as 
enviadas por Pedro Benavente Jareño, Marisa Castro Cerceda, 
Xaime Gómez Márquez, Alexandre Mínguez González e Xoán 
Rodríguez Oubiña.

     Todas estas observacións foron examinadas e na súa maioría ti-
das en conta e incorporadas á redacción do Dicionario.

    3. Mantivéronse, os xoves de 16 a 20 horas, reunións semanais dos 
membros do Seminario de Lexicografía da RAG para proceder á 
revisión e actualización do Dicionario.

    Revisión e actualización do Dicionario castelán-galego
   Leváronse a cabo tamén traballos de revisión e actualización do 

Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega, con vistas á 
preparación da segunda edición desta obra. Os traballos consistiron 
fundamentalmente en tres tipos de accións: 

  a) As correccións que non presentaban problemas introducíronse 
xa no propio texto do dicionario. 

  b) Elaboración dunha listaxe de voces nas que se detectaron equi-
valentes dubidosos ou falta de equivalentes para acepcións que 
conviría introducir.

  c)  Posibles correccións que deben pasar pola comisión de lexicogra-
fía para que ditamine se son aceptables ou non.
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  Constitución do novo Seminario de Lexicografía
   O día 14 de xullo de 2011 constituíuse na sede da RAG o novo 

Seminario de Lexicografía, integrado polos seguintes membros:
    Antón Santamarina Fernández (coordinador)
    Xosé Luís Axeitos Agrelo
    Darío Xohán Cabana Yanes
    Francisco Díaz-Fierros Viqueira
    Francisco Fernández Rei
    Manuel González González
    Ramón Lorenzo Vázquez
    Xosé Luís Méndez Ferrín
    Andrés Torres Queiruga

  Número 33 de Cadernos de Lingua
   Publicouse o número 33 da revista Cadernos de lingua, co seguinte 

contido:
   Artigos:

  López Docampo, Miguel: “A paisaxe lingüística: Unha análise 
dun espazo público galego” 

  G. Hermo González, Gonzalo: “O testamento de Xoán de Padrón 
(a. 1405, ACS): Edición crítica”

  Basanta Llanes, Noemi “O contrato foral a Martín Serpe (ACS). 
Edición crítica dun documento notarial de 1400” 

  Rodríguez Parada, Raquel: “A onomástica das adegas, viños e 
licores da D.O. Monterrei e da súa comarca (Ourense)” 

  Rico Verea, Manuel: “A regulación dos certificados oficiais que 
acreditan os niveis de coñecemento da lingua galega (CEL-
GAS) e os problemas xerados no proceso de normalización en 
Galicia” 

 Recensións:
  Pradilla, Miguel-Àngel (2009): La tribu valenciana. Reflexions 

sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Benicarló: 
Onada. (E. Valls)

  2.  Seminario de Sociolingüística
   Creado en 1990
   Coordinador: Manuel González González 
   Financiamento: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia
   Traballos desenvoltos:
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    Análise do cambio de lingua en Galicia, da que podemos sinalar 
como resultados máis relevantes:

    1.  Con respecto ao cambio de lingua habitual:
     O cambio de lingua habitual en Galicia é un fenómeno dunhas 

dimensións máis importantes das que se podería pensar noutro 
tipo de sociedade: un 16,5% da mostra manifestou que nalgún 
momento da súa vida pasou a falar unha lingua diferente da 
que utilizaba normalmente. Analizando a dirección do cambio 
de lingua habitual comparando a lingua que falaban antes do 
cambio e a posterior a el obsérvase que: a) as persoas tendían 
a cambiar de opcións monolingües a alternativas bilingües; b) 
a opción lingüística que perdeu un maior número de falantes 
foron os monolingües en galego; e c) o cambio máis usual era 
do monolingüísmo con predominio do galego a bilingüismo con 
predominio do castelán, seguido do bilingüismo con predominio 
do castelán a bilingüismo con predominio do galego. 

     As persoas que sinalaron cambiar por segunda vez a lingua que 
falaban normalmente son poucas, pero neste grupo a dirección 
do cambio ten unha tendencia diferente: neste grupo obsérvase 
unha perda de falantes monolingües en castelán, e un aumento 
de falantes bilingües con predominio do galego. 

     En canto á idade na que se produce o cambio de lingua atopouse 
que case a totalidade das persoas cambiou antes de cumprir os 
30 anos, dos que unha porcentaxe importante fíxoo entre os 14 
e 18 anos. Cando se produce un segundo cambio, este ten lugar 
maioritariamente entre os 19 e 30 anos. 

     A motivación que se aduce para xustificar este fenómeno é 
maioritariamente o cambio de residencia habitual seguida a moi-
ta distancia por razóns de tipo laboral. 

    2.  Con respecto ao condicionamento da lingua da parella, escola e 
traballo:

     Arredor dun 10% dos enquisados especificaron que a lingua da 
súa parella e a lingua do traballo influíron sobre a lingua que 
falaban habitualmente. A influencia da lingua da escola sobre a 
lingua habitual acada cifras máis importantes (22,1%). Por outra 
banda, cabe subliñar que o condicionamento da lingua da parella 
e do traballo está moi repartido a favor das dúas linguas e no caso 
da lingua da escola a influencia diríxese case unicamente cara ao 
castelán. 
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    3.  Con respecto ao cambio de lingua obrigado:
     A análise do grupo de persoas que cambiaron de lingua nalgunha 

ocasión proporcionounos unha información importante: un 32% 
das persoas que cambiaron de lingua fixérono por obrigación. 
Arredor da metade dos que eran galegofalantes tiveron que cam-
biar a súa lingua cara ao castelán, en cambio a proporción de 
castelanfalantes que se viron obrigados a cambiar para o galego 
é moito menor. As causas que motivaron este cambio son de ca-
rácter laboral, de carácter social e de tipo circunstancial. 

     Analizando os resultados segundo o hábitat de residencia obsér-
vase que: a) a obrigación a cambiar de lingua aumenta a medida 
que aumenta o tamaño da poboación; b) nos concellos máis ru-
rais a obrigación a cambiar de lingua céntrase cara ao castelán; 
c) nos concellos urbanos a obrigación a cambiar de lingua está 
distribuída por igual cara ás dúas linguas. Por último, hai que si-
nalar que para os homes a obrigación a cambiar de lingua é maior 
que para as mulleres e centrada máis cara ao castelán, mentres 
que nas mulleres se distribúe por igual. 

    4.  Respecto ao comportamento nun grupo castelanfalante ou gale-
gofalante:

     Os resultados xerais ante a pregunta acerca dos usos dos enqui-
sados cando se encontran en grupos maioritariamente galego-
falantes ou castelanfalantes descobren tendencias semellantes: 
arredor da metade dos entrevistados exprésanse na lingua maio-
ritaria do grupo. Pero a maioría das persoas que se definen como 
monolingües nunha lingua ou outra non cambia a súa conduta 
lingüística estean nun grupo con maioría de galegofalantes ou 
castelanfalantes. Esta fidelidade lingüística é maior nos galegofa-
lantes ca nos castelanfalantes. 

   Publicouse o Terceiro volume do MSG 2004, dedicado ao estudo 
das Actitudes lingüísticas en Galicia, co seguinte contido:

     Parte I:  Introdución Teórica
        1. Consideracións xerais sobre as actitudes
         1.1. Achega histórica ao concepto de actitude
         1.2.  Delimitación conceptual
         1.3.  Tipos de actitudes
         1.4.  Actitudes explícitas e a súa medida
         1.5.  Actitudes e comportamento
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        2. Actitudes lingüísticas 
         2.1. Consideracións xerais sobre as actitudes
          lingüísticas
         2.2.  Análise diacrónica da investigación actitudinal
          sobre as linguas de Galicia
     Parte II: Estudo Empírico
        1.  Obxectivos
        2.  Método
         2.1.  Mostra
         2.2.  Procedemento
         2.3.  Instrumento
         2.4.  Análises estatísticas
        3.  Resultados
         3.1.  Opinións
         3.2.  Preferencias motivacionais
         3.3.  Actitudes lingüísticas
         3.4.  Estereotipos
        4.  Conclusións e Discusión
         4.1.  Conclusións
          4.1.1.  Opinións
          4.1.2.  Predisposicións motivacionais
          4.1.3.  Actitudes lingüísticas
          4.1.4.  Estereotipos
         4.2.  Discusión
     Referencias bibliográficas
     Anexo 1: Cuestionario do MSG-04
     Anexo 2: Táboas de opinións
     Anexo 3: Táboas de predisposicións motivacionais
     Anexo 4: Táboas de actitudes
     Índice completo

   Constituíuse o novo Seminario de sociolingüística no día 3 de 
novembro de 2011, integrado polos seguintes académicos: 

     Francisco Fernández Rei (coordinador)
     Xesús Alonso Montero
     Víctor F. Fernández Freixanes
     Manuel González González
     Margarita Ledo Andión
     Manuel Rivas Barrós
     Xosé Henrique Costas González
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     Fernando Fernández Ramallo
     Alba Nogueira López
     Modesto Aníbal Rodríguez Neira 
   Comezouse a elaboración dun informe sobre a presenza da lingua gale-

ga nos medios de comunicación social.

  3.  Servizo de Terminoloxía Científico-Técnica en lingua galega
   (TERMIGAL)
   Creado en 1996
   Coordinador: Manuel González González
   Financiamento: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia
   Traballos desenvoltos:
    Terminoloxía Sistemática

   Na sección de terminoloxía sistemática leváronse a cabo as seguin-
tes actividades:

     – Terminoloxía da botánica en lingua galega: Estudáronse 420 
termos da botánica, coas variantes mesmo as non normativas 
que aparecen utilizadas algunha vez en tratados especializa-
dos ou en obras lexicográficas. A idea é elaborar unha listaxe 
con todas as formas, a partir das que se remita para a variante 
que se considera máis recomendable, a fin de establecer un 
estándar nas denominacións referidas a este ámbito. 

     – Vocabulario multilingüe da SIDA: Publicouse a versión elec-
trónica do Vocabulario multilingüe da Sida, que pode consul-
tarse no enderezo http://www.realiter.net/IMG/pdf/Vocabula-
ri_sida.pdf. Termigal encargouse da elaboración da parte ga-
lega deste vocabulario plurilingüe que contén os equivalentes 
en inglés, francés, español, italiano, portugués e romanés.

     – Vocabulario panlatino do márketing económico: Elaborouse 
a parte galega do Vocabulaire panlatin du markéting économi-
que, proxecto levado a cabo dentro da Rede panrománica de 
terminoloxía REALITER.

      Este é un vocabulario realizado por un equipo interdiscipli-
nar, con investigadores de distintos países románicos, cun res-
ponsable por cada lingua. As linguas tratadas neste vocabula-
rio foron: o inglés, o romanés,o francés, o italiano, o castelán 
(coa variante española, arxentina e mexicana), o portugués e 
o catalán. 



396 © 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 367-423

Crónica da Academia (ano 2011)

      Para cada termo ofrécese a denominación ou denominacións 
recomendables en cada lingua, a súa categoría gramatical, a 
definición e o contexto.

      Dado que o márketing é un dominio complexo e heteroxé-
neo, do que é difícil establecer a súa especificidade estrita, a 
solución proposta na escolla do inventario dos termos pro-
curou comprender diversos aspectos do márketing, dándolles 
cabida a termos provenientes de diferentes subdominios do 
dominio de análise, como: a pescuda en márketing, a política de 
promoción, o comportamento do consumidor, a política de distri-
bución. A selección dos termos da lista ten como razón subxa-
cente a evolución diacrónica do márketing. A literatura de 
especialidade adoita establecer a distinción de tres etapas: 1) 
1900-1920: o márketing está orientado principalmente á pre-
sentación dos produtos no mercado (a venda); 2) a partir de 
1950 engade unha nova dimensión, a publicidade; 3) debido 
ao desenvolvemento económico dos anos 1950 e 1960, que 
produciu un aumento da competencia, a orientación do már-
keting cara á venda transformouse nunha orientación cara ao 
cliente (o comportamento do consumidor). 

      A finalidade do Léxico panlatino do márketing é a de fa-
cilitar a comunicación interlingüística e satisfacer o interese 
complexo (extralingüístico, lingüístico e terminolóxico) neste 
dominio. O público destinatario está constituído principal-
mente por especialistas representantes de diversos dominios: 
a economía, o comercio, a publicidade, os medios de comu-
nicación, pero tamén terminólogos, tradutores, lingüistas e 
todos cantos se interesan polo márketing.

      Realizáronse diversos traballos de actualización de diversas 
aplicacións informáticas da empresa Microsoft, de cara á 
implementación e actualización das versións galegas destes 
produtos. 

    Consultas Terminolóxicas
      Atendeuse diariamente un número moi alto de consultas 

terminolóxicas, procedentes de utilizadores de linguas de 
especialidade dos máis diversos sectores sociais (profesores 
universitarios, profesores de ensino medio, tradutores, xor-
nalistas, funcionarios das distintas administracións...). Estas 
consultas vanse incorporando a unha base de datos de ter-
minoloxía puntual, coa idea de facela consultable nun futuro 
por medio de internet.
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    Sección de Documentación
      Actualizouse a documentación terminolóxica, cos traballos 

realizados sobre a terminoloxía do galego referida a calque-
ra sector de especialidade e cos traballos de carácter teórico, 
para que calquera persoa poida ter ao seu dispor a bibliografía 
existente sobre as linguas de especialidade en galego. 

      Ademais dentro desta sección tamén se asesorou a deman-
dantes externos sobre os recursos existentes, particularmente 
dentro dos ámbitos da terminoloxía xurídica, da do deporte, 
da alimentación e da económica.

    Constitución do novo Seminario de Terminoloxía
      O día 3 de novembro de 2011 tivo lugar na sede da Real 

Academia Galega a constitución formal do novo Semina-
rio de Terminoloxía, integrado polos seguintes académicos 
numerarios:

       Manuel González González (coordinador)
       Francisco Díaz-Fierros Viqueira
       Francisco Fernández Rei
       Xesús Ferro Ruibal

  4.  Seminario de Gramática
   Creado no ano 2000
   Coordinadora: Rosario Álvarez Blanco
   Financiamento: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia e Real Academia Galega
   Membros do equipo:
    Rosario Álvarez Blanco 
    Xosé Luís Regueira Fernández 
    Xosé Xove Ferreiro
    Francisco A. Cidrás Escáneo
    Ernesto X. González Seoane
    Xulio C. Sousa Fernández
    Luz Varela Armas
   Traballos desenvoltos:
    A actividade do Seminario de Gramática en 2011 repártese en dous 

períodos. O primeiro é continuación do Seminario que viña funcio-
nando en anos anteriores; o segundo iníciase o día 30 de setembro, 
coa constitución do novo Seminario, ao abeiro da reforma estrutural 
interna emprendida pola institución e na secuencia da constitución 
da Sección de Lingua (19 de abril de 2011).
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    Na sesión constituínte da Sección de Lingua, baixo a presidencia 
de Xosé Luís Méndez Ferrín, elixido director da Sección, confírma-
se a continuidade de Rosario Álvarez Blanco como coordinadora 
do Seminario de Gramática e acordouse nomear secretario deste o 
académico correspondente, xa tamén académico electo, Xosé Luís 
Regueira Fernández. 

    Nesta anualidade, a actividade do Seminario concretouse en dúas 
liñas fundamentais. Dunha parte, na resolución de dúbidas grama-
ticais externas recibidas na sede da Real Academia Galega ou direc-
tamente a través dos membros do Seminario; ademais, o Seminario 
de Gramática asume o encargo de tomar posición sobre aspectos 
problemáticos da descrición do estándar presentados polo equipo 
redactor da gramática institucional, que se realiza no ILG ao abeiro 
dun convenio asinado pola RAG e a USC. 

    Doutra parte, o Seminario continúa cos traballos do proxecto Cons-
trucións verbais e sintaxe da oración, que se realiza en colaboración 
co ILG. Este proxecto ten como finalidade a descrición das estru-
turas sintácticas oracionais do galego moderno a partir do verbo, 
presentada en forma de base de datos. O corpus inicial consta duns 
100.000 rexistros seleccionados de entre o material ofrecido polo Te-
souro Informatizado da Lingua Galega (TILG). Para os constituíntes 
de cada oración establécese a función sintáctica, algunhas caracte-
rísticas semánticas e o tipo de unidade que a manifesta, coas parti-
cularidades formais que presenta en cada oración. Ademais destas 
informacións, a base de datos coa que se traballa contén sempre a 
acepción semántica do verbo estudado, a secuencia completa de to-
dos os constituíntes da oración da que é núcleo o verbo e o esquema 
sintáctico dos constituíntes requiridos polo verbo nesa oración. Esta 
descrición permitirá un uso moi amplo, e en sentidos diferentes, da 
base de datos. Á parte desta utilidade xeral da base, o obxectivo pri-
meiro do equipo céntrase na descrición dos verbos galegos (de ini-
cio os máis frecuentes) tanto no relativo ás acepcións coma no que 
se refire ás construcións sintácticas, con vistas á elaboración dun 
dicionario de verbos, que á súa vez se encaixa dentro dos traballos 
realizados no seo do ILG e da RAG para a realización dun dicionario 
xeral do galego.

    O proxecto tivera nos últimos anos un período de baixa intensida-
de, ante a imposibilidade de poder contratar como persoal de apoio 
unha persoa con alta cualificación, dada a natureza do traballo de 
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descrición sintáctico-semántica. Felizmente, a mediados de 2011 
incorporouse a investigadora Luz Armas Varela, contratada. Desde 
a data sinalada do 1 de xuño de 2011, os traballos avanzaron a bo 
ritmo, coa descrición dun total de máis de 7.000 rexistros, corres-
pondentes a 22 novos verbos. 

  5. Seminario de Onomástica
   Creado en 2001
   Coordinador: Antón Santamarina Fernández 
   Financiamento: Real Academia Galega
   Traballos desenvoltos: 
    Durante o ano 2011, o Seminario de onomástica elaborou nume-

rosos informes solicitados por institucións xurídicas e particulares 
referidos, os máis deles, a establecer a forma galega correcta dun 
nome ou dun apelido, entre os que figuran: 

     Nomes: Bieito, Helena, Roi, Tomé, Xabier, Xaquín, Xurxo. 
     Apelidos: Reiriz, Reixa, Docampo, Laxe, Orxeira, Prieto.
    O día 14 de outubro de 2011 constituíuse na sede da RAG o novo 

Seminario de Onomástica, integrado polos seguintes membros:
     Ramón Lorenzo Vázquez (coordinador)
     Xesús Ferro Ruibal
     Antón Santamarina Fernández
     Ana Isabel Boullón Agrelo
     Gonzalo Navaza Blanco
     Xosé M.ª Lema Suárez
     Antón Palacio Sánchez

  6. Cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros e españois de 
fóra de Galicia

   Creados en 1993
   Director: Francisco Fernández Rei
   Financiamento: Real Academia Galega /Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
   Colaboración: Universidade de Santiago de Compostela
   XXIV Edición. Santiago de Compostela, do 4 ao 29 xullo de 2011

   1.  Participantes e países
    Na presente edición participaron 87 alumnos e alumnas procedentes 

de 26 países diferentes dos cinco continentes. A maioría viñan de 
terras europeas (Alemaña, Reino Unido, República Checa, Croacia, 
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España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Finlandia, Polonia, 
Portugal, Romanía, Rusia, Suecia e Ucraína) e un bo quiñón de te-
rras americanas (Arxentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Méxi-
co), pero tamén houbo representación africana (Marrocos), asiática 
(India e Taiwán) e de Australia. Igual que nos últimos anos, unha 
boa porcentaxe do estudantado procedía de moi diversas partes de 
España.

   2.  Bolsas concedidas e criterios
    Concedéronse 75 bolsas, das que finalmente se outorgaron 74:
    Presentáranse en prazo (antes do 1 de maio do 2011) 171 solicitudes 

de bolsas e 12 fóra de prazo. Adxudicáronse as 75 bolsas consonte os 
criterios seguintes:

   En primeiro lugar concedéuselle unha bolsa a cada centro da 
Rede de Centros de Estudos Galegos da SXPL que a solicitaron. 
Dado que non todos os centros da devandita Rede presentaron 
candidatos, nos casos en que un centro avalaba dúas candida-
turas, viñesen ou non priorizadas, adxudicóuselle tamén unha 
segunda bolsa e en casos excepcionais algunha outra á vista do 
currículo e dos informes que avalaban a solicitude.

   Posteriormente, analizáronse as solicitudes que non procedían 
da Rede de Centros de Estudos Galegos, priorizando as persoas 
que participaran nos Cursos de verán de lingua e cultura galegas 
para estranxeiros e españois de fóra de Galicia nas edicións do 2009 
e 2010 e que obtiveran unha boa cualificación, así como os casos 
de persoas que cursaran nalgunha universidade algunha mate-
ria de lingua, literatura ou cultura galegas ou realizaran algún 
tipo de curso de lingua galega. Procurouse unha distribución por 
países e universidades dos diversos países; e no caso de España 
buscouse a maior representación territorial posible.

   3.  Recepción e asignación de nivel
    O luns 4 de xullo, data de chegada do alumnado, na secretaría dos 

cursos instalada no seminario A do Instituto da Lingua Galega, Ma-
lores Villanueva (secretaria dos cursos) foi recibindo, a partir das 
dez da mañá, a cada un dos alumnos e alumnas para lles entregar o 
material didáctico e outro material, así como a documentación das 
bolsas a aqueles aos que se lles concederan. 

    Ás 16:00 h da tarde realizáronse na aula 12 da Facultade de Xeogra-
fía e Historia da USC as probas para coñecer o nivel do alumnado, 
especialmente para quen non participara nunca nos cursos e non se 
sabía do seu nivel de lingua. 
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    Ás 20.30 h procedeuse á distribución dos grupos que, despois dalgún 
reaxuste, quedaron do seguinte xeito:

     –  Elemental 1 (17 estudantes): un curso teórico e práctico
     –  Elemental 2 (23 estudantes): un curso teórico e práctico
     –  Medio: un curso teórico (30 estudantes) e dous grupos de
     –  prácticas, con 15 alumnos cada un
     –  Curso superior de Filoloxía Galega (17 estudantes)
   4.  Inauguración dos cursos
    O martes 5 de xullo, despois das clases teóricas desa mañá, realizou-

se ás 12:00 h o acto oficial de apertura dos cursos de verán no Salón 
de Graos da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de 
Compostela, na praza de Mazarelos.

    No acto interviñeron o Director dos cursos D. Francisco Fernández 
Rei, a Directora do Instituto da Lingua Galega Dª Rosario Álvarez 
Blanco, o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Ga-
licia D. Anxo M. Lorenzo, o Tesoureiro da Real Academia Galega 
D. Manuel González González e o Vicerreitor Adxunto de Investi-
gación e Innovación da USC D. Pablo Ramil Rego, que presidiu a 
mesa. 

   5.  Actividades académicas
    As actividades académicas con carácter obrigatorio realizáronse co 

seguinte horario e esquema en aulas da Facultade de Xeografía e 
Historia da USC:

     –  De 9:30 h a 11:30 h impartíronse diariamente as clases teóri-
cas de todos os grupos: Elemental 1 na aula 13, Elemental 2 
na aula 14, Medio na aula 7 e Superior na aula 3.

     –  De 12:00 h a 13:30 h impartíronse conferencias sobre algún 
tema de cultura galega, con posterior coloquio, ou ben proxec-
cións de películas e dun documental, que nalgúns casos tiñan 
relación co tema que se ía tratar na conferencia do seguinte 
día. Agás tres das conferencias, o local foi a aula 10. Nas con-
ferencias o coloquio, en xeral, rematou sobre as 14:00 h. 

     –  De 16:00 h a 17:30 h impartíronse as clases prácticas para 
os grupos do nivel elemental (aulas 13 e 14) e para os dous 
grupos de prácticas do nivel medio (aulas 3 e 7). 

    A biblioteca do Instituto da Lingua Galega estivo a disposición do 
alumnado dos cursos, de 9:30 h a 14:30 h e de 16:00 h a 20:00 h. A 
bibliotecaria do ILG Florentina Xoubanova ocupouse polas mañás 
do servizo de biblioteca e pola tarde encargouse Iria Pérez Mariño.
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    5.1. Profesorado
     A distribución do profesorado dos niveis elemental e medio foi 

a seguinte:
     Elemental 1: 
      Ana Fachal Fraguela, da RAG (teoría)
      Noelia Estévez Rionegro, do ILG (práctica)
     Elemental 2: 
      María Pereira Maceda, da RAG (teoría)
      María Viturro Piñeiro, do ILG (práctica)
     Medio:
      Carme Pazos Balado, da RAG (teoría)
      Carolina Pérez Capelo, do ILG (práctica)
     Luz Varela Armas, da RAG (práctica)

    5.2.  Curso Superior de Filoloxía Galega
     Desenvolveuse co profesorado e temas seguintes:
      Seminario I (do 5 ao 8 de xullo): 
       –  Xosé Luís Regueira Fernández:
       –  “Problemas de lingüística galega”
      Seminario II (do 11 ao 15 de xullo):
       –  Xesús Alonso Montero: “Rosalía de Castro e
       –  Manuel Curros Enríquez na literatura galega”
       –  Xosé Manuel Salgado: “Lingua e identidade nalgúns
       –  textos literarios”
      Seminario III (do 18 ao 22 de xullo):
       –  Rosario Álvarez Blanco: “Variación e cambio
       –  lingüístico no galego actual”
      Seminario IV (do 26 ao 29 de xullo):
       –  Carme Hermida Gulías: “Historia da lingua galega”
    5.3.  Conferencias
     O programa con datas, participantes, título e presentadores foi
     o seguinte:
      4 de xullo
       Miguel Anxo Seixas: Un paseo por unha terra e un tempo. 

Presentación de Francisco Fernández Rei
      6 de xullo
       Ramón Villares: A Galicia autonómica. Presentación de 

Malores Villanueva
      8 de xullo
       Begoña Bas: Medio e arquitectura no patrimonio cultural. 

Presentación de Francisco Fernández Rei
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      9 de xullo
       Xosé Luís Axeitos: A Real Academia Galega e a defensa da 

identidade de Galicia e da lingua galega (celebrouse na Co-
ruña, no salón de actos da RAG). Presentación de Fran-
cisco Fernández Rei

      11 de xullo
       Marcial Gondar: Galicia en cambio. Unha lectura antropo-

lóxica. Presentación de Francisco Fernández Rei
      13 de xullo
       Víctor Freixanes: A construción da memoria. Presentación 

de Malores Villanueva
      15 de xullo
       Xesús Alonso Montero: Memorias lingüísticas 1928-1958. 

Presentación de Malores Villanueva
      18 de xullo
       Isabel Blanco: Cando a lingua é sentimento. Presentación de 

Malores Villanueva
      20 de xullo
       Augusto Pérez Alberti: As paisaxes de Galicia. Presenta-

ción de Malores Villanueva
      22 de xullo
       Xaquín Xesteira: A música tradicional. O relevo xeneracio-

nal dende Os Campaneiros a Treixadura. A docencia e a acti-
vidade escénica. Presentación de Francisco Fernández Rei

      26 de xullo
       X. M. Salgado: Álvaro Cunqueiro, o home das 1000 prima-

veras. Presentación de Malores Villanueva
      28 de xullo
       Fina Casalderrey: A infancia; manancial inesgotable. Pre-

sentación Francisco Fernández Rei
      28 de xullo
       Raquel López Veleiro (e membros da Asociación Cultural 

Seráns de Compostela): A música popular en Galicia. Baila-
mos? (celebrouse na aula 8 da Fac. de Xeografía e Historia, 
ás 17:30 h). Presentación de Francisco Fernández Rei

  5.4.  Películas e documentais
    Fixéronse as proxeccións que a seguir se detallan:
     7 de xullo

    Sempre Xonxa (1989, 114’), de Chano Piñeiro. Presenta-
ción de Noelia Estévez
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     12 de xullo
    Romasanta. A caza da besta (2003, 102’), de Paco Plaza. 

Presentación de María Viturro
     14 de xullo

    Mareas Vivas (1998, 55’), de Chema Gagino, Emilio Mac 
Gregor, Beatriz del Monte e Antón Reixa. Presentación de 
Carolina Pérez 

     19 de xullo
    Galego (1988, 122’), de Manuel Octavio Gómez. Presen-

tación de Luz Varela
     21 de xullo

    Fronteiras. Un percorrido polos límites xeográficos e culturais 
de Galicia (2007, 58’), documental de Rubén Pardiñas. 
Presentación de Ana Fachal

     27 de xullo
    A lei da Fronteira (1995, 115’), filme de Adolfo Aristarain. 

Presentación de Carme Pazos
  6.  Actividades extraacadémicas

A partir das 18:00h realizáronse diversas actividades extraacadémicas, 
con carácter voluntario, que a seguir se relacionan, á vez que diver-
sos estudantes dos cursos participaron en programas de TV e de ra-
dio galegas. A selección dos estudantes realizouna a secretaria Malores 
Villanueva, que tamén participou nalgún deses programas xunto cos 
estudantes.

    4 de xullo
      Conferencia Un paseo por unha terra e un tempo, a cargo de Mi-

guel Anxo Seixas, que á vez foi unha visita guiada por prazas 
e rúas de Compostela, de 17:30 h a 19:30 h. O director dos 
cursos estivo presente nesa conferencia peripatética á que asistiu 
a maior parte do alumnado.

    12 de xullo
     Paseo a pé desde a praza da Universidade e pola rúa Castrón 

de Ouro e rúa do Sar ata o Monte Gaiás, para ás 18:30h facer 
unha visita guiada á Cidade da Cultura de Galicia. Asistiron 
68 alumnos, acompañados polo director e a secretaria dos cursos 
no itinerario ata o Gaiás e na visita á Cidade.

    15 de xullo
     Ás 20:30h un total de 69 estudantes de todos os niveis, acompa-

ñados polo director e a secretaria dos cursos, asistiron en Padrón 
aos actos da Conmemoración do 126º Aniversario do Pasamento 
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de Rosalía de Castro, organizado pola Fundación Rosalía de Cas-
tro. Unha reportaxe deste acto pode verse en internet no vídeo 
“Rosalía.mov”: http://youtu.be/VZL5y5YJteE 

    20 de xullo
     Ás 11:30 h un grupo de 10 alumnos foron entrevistados para a 

TVG para un programa especial da Televisión de Galicia que se 
emitiu na mañá do 25 de xullo.

     Ás 18:00 h un grupo de 60 alumnos acompañados da secretaria 
dos cursos visitaron a exposición permanente de pintura gale-
ga que se expón na Fundación Caixanova, Praza de Cervantes 
de Santiago de Compostela. A visita estivo guiada por Natalia, 
unha das expertas que alí traballa.

    21 de xullo
     Ás 11:30 h, seis alumnos e a secretaria foron entrevistados para 

Voz TV.
    26 de xullo
     Catro estudantes (3 do superior e 1 do medio), xunto coa secre-

taria dos cursos, participaron en directo, de 18:05 h a 18.35h no 
programa A tarde da Radio Galega.

    28 de xullo
     Ás 17:30 h, despois das clases prácticas, houbo conferencia A 

música popular en Galicia. Bailamos? que impartiu Raquel López 
Veleiro, coa colaboración de membros da Asociación Cultural 
Seráns de Compostela, de Santiago Compostela, que á súa vez 
case todos eles forman parte da Agrupación Cantigas e Agarimos 
de Santiago. Primeiro na aula 8 da Facultade de Xeografía e His-
toria da USC o alumnado puido informarse do método de recolla 
da música popular nos traballos de campo e como é o traxe gale-
go que vestían os membros de Seráns de Compostela; e, a seguir, 
no claustro da propia Facultade, un cuarteto tradicional da de-
vandita agrupación interpretou varias pezas e o alumnado asistiu 
a unhas leccións prácticas de baile galego. Unha reportaxe pode 
verse no vídeo “Último día”: http://youtu.be/sKRBeIdtu5E 

  7.  Excursións
   Realizáronse dúas excursións de xornada completa e unha de media 

xornada.
    1ª) Sábado 9 de xullo: A Coruña, Buño e Malpica

  Na Coruña, na sede da RAG, ás 10:00 h, o seu secretario Xosé 
Luís Axeitos recibiu os estudantes dos cursos e impartiulles a 
conferencia A Real Academia Galega e a defensa da identidade de 
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Galicia e da lingua galega. Despois, en dúas quendas, os estudan-
tes visitaron a sede da Academia guiados por Xosé Luís Axeitos 
e tamén o Museo de Dª Emilia Pardo Bazán no mesmo edificio, 
guiados pola súa directora Xulia Santiso. A seguir o historiador 
e presidente do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da 
Morte Xosé Mª Lema Suárez fixo de guía pola cidade vella da 
Coruña, onde se visitaron diversas prazas e os xardíns de San 
Carlos, e posteriormente a zona da Torre de Hércules.

  Despois de xantar en Buño, visitouse o Ecomuseo de Forno do 
Forte, complexo museístico cun dos fornos emblemáticos desta 
importante localidade oleira. Fixeron de guías Francisco Doval 
(director do Ecomuseo) e Dolores Martínez Villar “Lola” (a guía 
habitual); ademais, Xosé Antonio Corral Rodríguez (torneiro 
do Ecomuseo de Buño) deulles aos estudantes dos cursos unha 
lección práctica de como facer cuncas de barro (A edición de 
Carballo de La Voz de Galicia, de 12/07/2011, informou da visita 
e publicou unha fotografía do grupo no eirado do Ecomuseo, 
como se pode ver no dossier de prensa).

  A visita por terras de Bergantiños continuou por Malpica e o seu 
porto e pola costa que leva ao cabo de Santo Hadrián de Mal-
pica e ás illas Sisargas, sempre guiados por Xosé Mª Lema, que 
no regreso a Santiago foi dando sabias explicacións etnográficas 
e paisaxísticas cando se ían cruzando as terras de Ponteceso e 
Laxe e a comarca de Soneira. 

  O director dos cursos estivo presente nesta excursión á Coruña 
e á comarca de Bergantiños, que programou coa colaboración 
do propio Xosé M.ª Lema, con quen percorrera a semana an-
terior todo o traxecto para tratar de optimizar o percorrido e as 
visitas dunha longa xornada. 

  En internet pode verse unha reportaxe da visita á sede da RAG 
e un fragmento da conferencia de Xosé Luís Axeitos no vídeo 
Academia: http://youtu.be/iPCN90r1ttM. A visita ao Ecomuseo 
de Buño pode verse en dous vídeos pendurados na rede: 

  – O forno: http://youtu.be/T6VQNVRPA_o 
  – Parte 2. Ligando o forno: http://youtu.be/zuIGGpH2P20
 2º)  Sábado 16 de xullo: Pontevedra, Combarro e Cambados
  A secretaria e o director dos cursos, que programaran o per-

corrido desta 2ª excursión e na que ambos estiveron presentes 
toda a xornada, contaron na visita á cidade de Pontevedra coa 
inestimable axuda de Serafín Fontenla, que fixo posible que se 
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tivesen guías para varios grupos no Museo de Pontevedra, ade-
mais de facer de guía el mesmo na visita a lugares emblemáticos 
da cidade, como a igrexa de San Francisco para ver a tumba do 
trobador Gomez Chariño, o histórico e literario Café Moderno 
(e o seu xardín coa “descoñecida” escultura de Castelao con co-
roza labrada en granito por Francisco Leiro), as ruínas da igrexa 
gótica de San Domingos, a basílica de Santa María construída 
mercé ao poderoso Gremio de Mareantes…

  Despois do xantar en Combarro, guiados pola secretaria dos 
cursos, visitouse esta turística localidade e a zona cos piornos 
(hórreos) nos cons da beiramar.

  A excursión continuou en Cambados onde se visitou a illa de 
San Sadurniño (e os restos da torre do sistema defensivo anti-
normando que montara Xelmírez para defender Compostela) e 
o Museo Etnográfico e do Viño, onde a súa guía Verónica Pa-
rada Silva fixo un percorrido pola historia, a arte, a xeografía e 
a cultura popular e literaria relacionado co viño albariño e tra-
tou o valor da industria deste viño no Salnés e nas Rías Baixas 
(O Diario de Arousa, de domingo 17/07/2011, deu información 
desta visita). Guiados polo director dos cursos, rematou a ex-
cursión na praza de Fefiñáns, corazón de pedra do Cambados 
monumental. 

  Unha reportaxe da excursión pode verse en internet no vídeo 
Pontevedra, Combarro, Cambados: http://youtu.be/mL5fQ6TN-
9VI

 3º)  Venres 22 de xullo: visita ao Xirimbao
  Despois das actividades da mañá acudiuse nas aforas de Compos-

tela ao parque do Xirimbao (concello de Teo), onde o río Ulla fai 
de estrema (e de unión) das provincias da Coruña e Pontevedra. 

  8. Xantar de irmandade
   O venres 22 de xullo celebrouse o xantar de irmandade e de confra-

ternización do estudantado e profesorado dos cursos. Fíxose á beiriña 
do Ulla, no citado parque do Xirimbao (Teo), á sombra dun souto de 
castiñeiros, o que lle daba un aquel de romaría tradicional; ademais, na 
inmediata sobremesa contouse coa actuación dun improvisado cuarte-
to de gaita e percusión, e nese grupo estaba Xaquín Xesteira (membro 
de Treixadura), un dos mellores gaiteiros da Galicia actual, que pola 
mañá impartira nos cursos unha conferencia sobre a música popular 
galega. 
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   Foi un grande éxito a nova edición do xa tradicional festival de Mun-
dovisión, coma en anos anteriores tan ben levado pola secretaria dos 
cursos Malores Villanueva, no que se puido gozar de cantos (e nalgún 
caso de baile) na lingua de cada un dos países aos que pertencían os 
estudantes dos cursos. Este ano houbo a novidade de dar premios ás 
mellores interpretacións, con democrática votación secreta en urna. 
Resultou digna vencedora a delegación de Italia, a considerable distan-
cia dos outros premiados. 

   Unha ampla reportaxe dese festival no Xirimbao pode verse na rede nos 
vídeos:

    – Mundovisión 1: http://youtu.be/wR4Hdn-gPF0 
    – Mundovisión 2: http://youtu.be/whOQ-MSOmNs
    – Mundovisión 3: http://youtu.be/Qdvjq15s6X4 
  9.  Clausura dos cursos
   O acto de clausura tivo lugar o venres 29 de xullo no Salón de Actos 

da Facultade de Filosofía da USC. Interviñeron o Director dos cursos 
D. Francisco Fernández Rei, a Directora do Instituto da Lingua Galega 
Dª Rosario Álvarez Blanco, o Secretario Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia D. Anxo M. Lorenzo, o Presidente da Real Academia 
Galega D. Xosé Luís Méndez Ferrín e o Vicerreitor da Universidade 
de Estudantes e Formación Continua da Universidade de Santiago de 
Compostela D. Francisco Durán Villa, que presidiu a mesa. Antes de o 
representante da USC clausurar os cursos, entregáronse os diplomas de 
asistencia e aproveitamento.

   Despois do acto de clausura, igual que se fixera o día da inauguración, 
serviuse un refrixerio ás autoridades, ao profesorado e a todo o alumnado.

 II.  SECCIÓN DE HISTORIA
  Creada en 1998
  Director: D. Xosé Ramón Barreiro Fernández
  Financiamento: Real Academia Galega
  Traballos desenvoltos:
   Constituíuse a nova Sección de Historia o 12 de abril de 2011, dirixida 

polo académico numerario D. Xosé Ramón Barreiro Fernández, e cos 
seguintes membros:

    Rosario Álvarez Blanco
    Francisco Díaz-Fierros Viqueira 
    Andrés Fernández-Albalat Lois
    Víctor Fernández Freixanes
    Manuel Rivas Barrós
    Ramón Villares Paz
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   Celebrou a súa primeira sesión o 7 de xullo de 2011 e acordo conme-
morar o bicentenario do nacemento de Nicomedes Pastor Díaz, cunha 
xornada académica o 27 de novembro de 2011, en Viveiro, ou, se non 
fose posible, na sede da Academia.

   O 27 de novembro, ante a imposibilidade de celebrar esta homenaxe en 
Viveiro, realizáronse os seguintes actos na Coruña:

   Ofrenda floral na rúa Nicomedes Pastor Díaz da Coruña, pronunciando 
unha alocución o presidente da RAG, D. Xosé Luís Méndez Ferrín, e 
o reitor da Universidade da Coruña, D. Xosé María Barja Pérez. Así 
mesmo, a académica numeraria Dona Luz Pozo Garza leu unha compo-
sición poética.

   No salón de actos da Academia celebrouse, baixo a presidencia de D. 
Xosé Luís Méndez Ferrín, o acto académico no que interviñeron: Luís 
Caparrós Esperante, Emilio Xosé Insua, Fausto Galdo Fernández e Xosé 
Ramón Barreiro Fernández.

   O acto contou cunha importante representación dos fillos de Viveiro 
que residen na Coruña.

 III.  SECCIÓN DE LITERATURA
  Creada en 1998
  Director: D. Xesús Alonso Montero
  Financiamento: Real Academia Galega
  Traballos desenvoltos:
   O 19 de abril de 2011 constituíuse a nova Sección de Literatura, que 

está dirixida polo académico numerario Xesús Alonso Montero. Conta 
conta cos seguintes membros:

    Xosé Luís Axeitos Agrelo
    Darío Xohán Cabana Yanes
    Salvador García-Bodaño Zunzunegui
    Euloxio Rodríguez Ruibal
    Manuel Rivas Barrós
   No ano 2011 produciuse a sorte de coincidiren tres datas sinaladas: o 

200 aniversario do nacemento de Xoán Manuel Pintos, o 150 aniversa-
rio da celebración dos Xogos Florais da Coruña, e o centenario do na-
cemento de Álvaro Cunqueiro. Desde a Sección de literatura apoiouse 
activamente a conmemoración destas tres efemérides:

   O 22 de xaneiro celebrouse no Teatro Principal de Pontevedra unha 
sesión extraordinaria pública da Real Academia Galega, enmarcada 
dentro do programa de actos do Ano Xoán Manuel Pintos, organiza-
dos polo concello da cidade. Na sesión interviñeron Xosé Luís Axeitos 
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Agrelo, Rosario Álvarez Blanco, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xe-
sús Alonso Montero.

   O 21 de abril a Academia trasladouse a Mondoñedo para homenaxear 
a Álvaro Cunqueiro. Na Sesión extraordinaria e pública celebrada no 
Auditorio Municipal da vila, interviñeron Margarita Ledo Andión, Da-
río Xohán Cabana Yanes, Euloxio Rodríguez Ruibal, Víctor F. Freixanes 
e Francisco Fernández Rei.

   O 2 de xullo, en colaboración co Concello da Coruña rememorouse a 
celebración dos Xogos Florais de 1861 nun acto celebrado as portas do 
Teatro Rosalía de Castro da cidade. Durante ese acto diversas persoas 
vinculadas a distintos ámbitos da sociedade galega leron os poemas do 
Álbum de la Caridad, os mesmos que se escoitaron no seu día. 

   Ao longo do ano ultimouse a publicación o número 2 da colección 
Letras da Academia. Este número, editado por María Rosa Saurin de la 
Iglesia, recolle toda a obra poética de Francisco María de la Iglesia. Ou-
tra recollida de obra poética foi a de Farruco Sesto, presentada no mes 
de xaneiro: Pequenos encontros, as marcas deixadas. Obra poética reunida 
(1967-1995).

 BIBLIOTECA E HEMEROTECA
  Creadas en 1905
  Director: Euloxio Rodríguez Ruibal
  Financiamento: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
   Traballos desenvoltos:

  1. Xestión do ingreso de fondos 
  – Rexistro dos fondos bibliográficos e hemerográficos que 

foron chegando ao longo do ano en concepto de cesión, 
doazón, intercambio e compra. 

  – Selección, comprobación nos catálogos e pedimento de 
obras para compra, especialmente de temática galega.

  – Envío de correos electrónicos de agradecemento a todos 
os particulares e institucións que nos remiten publica-
cións, xa sexa en concepto de doazón ou intercambio.

   Este ano destacamos o ingreso de fondos, tanto de mono-
grafías como de publicacións periódicas, procedentes das 
bibliotecas particulares de Primitivo R. Sanjurjo e Xosé 
Antón Arjona, en concepto de doazón así como o fondo 
bibliográfico de José Villaverde Velo, en concepto de ce-
sión en depósito, destacando deste último a colección de 
prensa anarquista.
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 2.  Xestión da doazón de fondos bibliográficos repetidos. 
  No ano 2011 foron doadas 107 obras.
 3.  Xestión dos envíos das publicacións da Real Academia
  Galega a diversas entidades. 
   As publicacións Cadernos de Lingua e Boletín da Real Aca-

demia Galega foron enviadas en concepto de intercambio 
a 70 institucións de dentro e fóra do país. Ademais estas 
dúas revistas xunto con outras publicacións da Real Aca-
demia Galega foron enviadas en concepto de doazón a 95 
institucións e particulares (académicos). 

  4.  Remate da informatización dos antigos libros de rexistro da 
biblioteca.

  5.  No apartado da catalogación informatizada subliñamos a do 
fondo de José Villaverde Velo, tanto de revistas como de 
monografías.

  6.  Elaboración dun ficheiro de uso interno, por orde alfabética 
de títulos, das publicacións periódicas repetidas.

   Ademais imprimiuse unha listaxe da totalidade de revistas da 
hemeroteca para poñer a disposición dos usuarios na sala de 
lectura.

  7.  Traslado e mellora da sección de folletos, situada nun peque-
no cuarto do terceiro andar, que por falta de espazo continua-
ba no despacho do persoal da biblioteca. 

   O traballo consistiu no seguinte:
  – Xuntanza das dúas partes da sección no quinto an-

dar, en parte do espazo deixado polas monografías 
que se trasladaran o ano anterior aos armarios com-
pactos do soto. 

  – Adecuación dos estantes ao tamaño das caixas de 
folletos.

  – Protección dos folletos máis delicados dentro das 
caixas.

  – Rotulación das caixas con novas etiquetas máis vi-
sibles e homoxéneas.

  8.  Achega bibliográfica para a exposición Cento un, organizada 
pola Real Academia Galega e a Biblioteca Pública da Coruña 
“Miguel González Garcés”, e comisariada por Rosa Espiñeira, 
celebrada durante o mes de xuño de 2011 con motivo do V 
Agasallo a Luís Seoane.
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   A exposición tivo lugar na Biblioteca Pública da Coruña,  
onde se deron a coñecer 101 volumes da biblioteca particu-
lar de Luís Seoane pertencentes exclusivamente aos nosos 
fondos.

  9.  Colaboración bibliográfica coa Casa-Museo Emilia Pardo Ba-
zán, especialmente no referido á actividade de Os xoves da rúa 
Tabernas. 

     10.  Atención de usuarios (consultas telefónicas, correo electróni-
co e na propia sala de lectura): 

   10.1. Información bibliográfica. 
   10.2. Consulta e reprodución de fondos segundo a normativa. 
   10.3. Tratamento informático destes datos de consulta e
      reprografía. 

  Este ano consultáronse 1033 obras e leváronse a 
cabo 286 pedimentos de reprodución, na súa maio-
ría en formato dixital.

  Dentro do apartado de reproducións destacamos 
no 2011 como motivos principais, ademais da in-
vestigación persoal, a inclusión das imaxes en libros 
de texto de lingua e literatura galega, proxección 
en conferencias, preparación de publicacións para 
o Día das Letras Galegas do 2012, elaboración de 
proxectos museográficos e inclusión en documen-
tais televisivos e cine. 

     11.  Con motivo do Día das Letras Galegas, este ano dedicado a 
Lois Pereiro, reservouse un expositor da sala de lectura para 
mostrar todas as obras relacionadas co homenaxeado.

 ARQUIVO
  Creado en 1905
  Director: Euloxio Rodríguez Ruibal
  Financiamento: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
  Traballos desenvoltos:

  – Catalogación e outros procesos técnicos.
  – Descrición dos fondos Antonio Tojo, AELG, La Industriosa.
  – Catalogación de coleccións de postais, fotografías e retratos.
  – Guía do Arquivo.
  – Transcrición da correspondencia da RAG e baleirado nunha base de 

datos. Anos 1918-23.



413© 2014 REAL ACADEMIA GALEGA. Boletín da Real Academia Galega, núm. 373, pp. 367-423

Crónica da Academia (ano 2011)

  Novos ingresos:
   Compra:
    13 recibos da Sociedade de Naturales de Galicia.
  Doazóns:
    Documentación de Primitivo R. Sanjurjo, pola súa filla Josefina.
    Documentación de José Villaverde Velo, polas súas fillas.
    Documentación de actividades do Concello de S. Sadurniño, por
    Víctor López Rico.
    Documentación de J.A. Arjona, pola súa viúva.
  Dixitalización de fondos
    Copia do conxunto fotográfico da marquesa de San Sadurniño.
    Dixitalización dos pergameos da RAG.
  Difusión dos fondos do Arquivo en: 

  – Exposición conmemorativa do bicentenario do nacemento de Xoán Pin-
tos. Concello de Pontevedra.

  – Agasallo a Luís Seoane. Biblioteca Pública González Garcés.
  – Exposición O retrato en Galicia 1890-1950. Caixagalicia.
  – Exposición Manuel Queiruga da gloria ao esquecemento. Museo de 

Pontevedra.
  – Documental Mulleres galegas na historia. Zenit TV.
  – Convenios para a reprodución de fondos coas editoriais Galinova e 

Anaya.
  – Exposición Día Internacional dos Arquivos. RAG.

  Colaboración profesional con:
   Museo do Pobo Galego
   Biblioteca Municipal de Estudos Locais da Coruña
   Concello da Coruña
   Museo de Mondoñedo
   Fundación Luís Seoane
  Atención a usuarios
   O novo horario continuado supuxo un total de 200 consultas reparti-

das do xeito seguinte: 
    38 consultas presenciais
    137 consultas por correo electrónico
    25 consultas telefónicas
  Reproducións atendidas: 
   40 solicitudes que abranguen 212 UD
  Outros:
   Catalogación da Biblioteca Auxiliar do Arquivo nun programa de xes-

tión automatizada.
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   Atención a 2 peticións de valoración de documentos de particulares.
   Axuda á transcrición de documentos de particulares.

 MUSEO RAG
 Traballos desenvoltos:
  1.  Catalogación informatizada do patrimonio artístico da RAG, 48 no-

vas referencias, deixando o número total ao final do ano en 1779.
  2.  Xestión do patrimonio.

  2.1 Saídas temporais de fondos con destino as seguintes exposicións:
    Casares Quiroga, organizada polo Concello da Coruña,
    2 pezas:
     Cartaz de apoio ao Estatuto de Autonomía de 1936 por
     Vidarte.
     Caixa con Escudo da II República pertencente a Novoa
     Santos. 

   Ex Libris Gallaeciae. Dos libros de Galicia, organizada pola 
Fundación Cidade da Cultura de Galicia, 3 pezas:

    Carta Geométrica de Galicia por Domingo Fontán.
   Mapa petrográfico estrutural de Galicia por Isidro Parga Pondal.
   “Ex Libris” de Gabino Díaz de Herrera por Álvaro Cebreiro. 
   Faces do País. O Retrato en Galicia 1890-1950, organizada por 

Nova Caixa Galicia, 1 peza:
    Retrato de Dama, por Ovidio Murguía. 
   Manuel Quiroga. A gloria ao esquecemento, organizada polo 

Museo de Pontevedra, 1 peza:
     Retrato do violinista Manuel Quiroga, por L. Mosquera.
  2.2. Saída temporal para restauración, 2 pezas.
    Retrato do violinista Manuel Quiroga, por L. Mosquera.
    Caricatura de A. Villar Ponte, por Álvaro Cebreiro. 
  2.3.  Saídas permanentes.

   Depósito de dúas pezas da colección da Real Academia Gale-
ga na sede da Fundación Curros Enríquez, A Casa dos Poetas 
de Celanova.

    Placa Conmemorativa a Curros Enríquez por Isidro Brocos.
    Medalla orixinal de Académico.
   Depósito da obra Cegos, integrante do tríptico Conto de Ce-

gos, pintado por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, no Mu-
seo de Pontevedra. 

   Finalización do contrato de depósito da escultura “La Cuesta 
de la Vida” de Ángel Ferrant, que tiña como depositaria a 
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Real Academia Galega e devolución desta ao Ministerio de 
Cultura de España. 

  2.4.  Compactación na almacenaxe da colección, co fin de gañar es-
pazo útil para a ampliación desta. 

  2.5. Mantemento e limpeza da colección; xestión de traballos de 
restauración nas pezas máis danadas.

  3.  Atención de usuarios mediante correo electrónico e teléfono.
   3.1.  Información sobre a colección.
   3.2.  Consulta e reprodución dos fondos segundo a normativa. 
   3.3.  Tratamento informático das peticións de reprodución e
    consulta.
  4.  Rexistro de entrada.

  Doazón de Josefina Rodríguez Sanjurjo do patrimonio artístico 
do seu pai, Primitivo Rodríguez-Sanjurjo, onde destacan tres gra-
vados de Castro Gil, unha obra pictórica de J. Santigosa, un gra-
vado de Jacobo Piedra, e unha representación anónima e barroca 
de Santa Catalina de Alexandría.

CONVENIOS, ACORDOS E CONTRATOS

Durante o ano 2011 a Real Academia Galega asinou unha serie de convenios de 
colaboración con distintas entidades co fin de desenvolver proxectos concretos:
 – Subvención nominativa do Ministerio de Educación, Subsecretaría de 

Educación, prevista nos Presupostos Xerais do Estado.
 – Axuda do Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos 

y Bibliotecas para a creación e transformación de recursos dixitais e a súa 
difusión e preservación mediante repositorios.

 – Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria da Xunta de Galicia (Secretaría Xeral de Política Lin-
güística) e a Real Academia Galega para a realización de actuacións en 
materia de lexicografía, terminoloxía e sociolingüística da lingua galega.

 – Transferencia de capital da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de 
Galicia para investimentos.

 – Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coru-
ña e a Real Academia Galega para o financiamento das actividades do ano 
2011.

 – Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo 
e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funciona-
mento do ano 2011.
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 – Subvención da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para finan-
ciar a realización de actividades varias relativas á difusión da historia da 
arte galega.

 – Convenio nominativo entre o Concello da Coruña e a Real Academia 
Galega para contribuír ao sostemento das actividades ordinarias da Real 
Academia Galega.

 – Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compos-
tela e a Real Academia Galega para a realización do Dicionario de apelidos 
galegos.

 – Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compos-
tela e a Real Academia Galega para a redacción dunha gramática descri-
tiva do galego actual que cubra os obxectivos de servir como gramática 
académica e de contribuír a definir e difundir o estándar.

 – Convenio de colaboración entre a Fundación Barrié e a Real Academia 
Galega de desenvolvemento do convenio marco no eido lexicográfico.

 – Subvención da Fundación Barrié para a edición do Boletín da Real Acade-
mia Galega.

REPRESENTACIÓN DA RAG

A Real Academia Galega ten representación institucional nas seguintes entidades:
 – Consello da Cultura Galega
 – Consello de Comunidades Galegas
 – Consello Social da Lingua Galega (Concello de Vigo)
 – Fundación Cidade da Cultura
 – Instituto da Lingua Galega
 – Padroado da Biblioteca do Real Consulado
 – Padroado da Biblioteca Nacional
 – Padroado da Fundación Caixa Galicia
 – Padroado da Fundación Carlos Casares
 – Padroado da Fundación Castelao
 – Padroado da Fundación Curros Enríquez
 – Padroado da Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 – Padroado da Fundación Luís Seoane
 – Padroado da Fundación Rosalía de Castro
 – Padroado do Museo do Pobo Galego
 – Padroado da Fundación Camilo José Cela
 – Padroado da Fundación Otero Pedrayo
 – Padroado da Fundación Manuel Puente “Cultura Gallega” de Buenos Aires
 – Padroado da Fundación Gonzalo López Abente
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PREMIOS NOS QUE A RAG TEN REPRESENTACIÓN 
COMO XURADO

 – Premio Antón Losada Diéguez
 – Premio das Letras e das Artes de Galicia
 – Premio de Xornalismo de Opinión Roberto Blanco Torres
 – Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo
 – Premio Otero Pedrayo
 – Premio Antonio López Ferreiro de Investigación Humanística e Premio 

para Investigadores Mozos (área de humanidades) correspondentes aos 
Premios Galicia de Investigación

 – Premios Nacionais de Literatura do Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte

INSTITUCIÓNS COLABORADORAS

 – Arquivo do Reino de Galicia
 – Asociación de Escritores en Lingua Galega
 – Asociación PuntoGal
 – Asociación Socio-Pedagóxica Galega
 – Caixa Galicia
 – Caixanova
 – Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)
 – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
 – Concello da Coruña
 – Consello da Cultura Galega
 – Deputación da Coruña
 – Deputación de Lugo
 – Deputación de Ourense
 – Fundación Caixa Galicia
 – Fundación Luís Seoane
 – Fundación Otero Pedrayo
 – Fundación Barrié 
 – Fundación Rosalía de Castro
 – Fundación Rodríguez Iglesias
 – Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
 – Grupo Radio Televisión de Galicia
 – Hércules de Ediciones, S.A.
 – Instituto da Lingua Galega (ILG)
 – Museo de Pontevedra
 – Museo do Pobo Galego
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 – Parlamento de Galicia
 – PEN Clube de Galicia
 – Universidade da Coruña
 – Universidade de Santiago de Compostela
 – Universidade de Vigo
 – Xunta de Galicia

DOAZÓNS, DEPÓSITOS E ADQUISICIÓNS

 – 13 de xuño de 2011, Enrique Santos Gayoso doou á RAG varios núme-
ros [dos xornais coruñeses] das cabeceiras Campiña (A Coruña, 1945), El 
Noroeste (A Coruña, 1896), Noroeste (A Coruña, 1953), Trabajo y Libertad 
(A Coruña, 1922), El Orzán (A Coruña, 1918), Solidaridad Gallega (A 
Coruña, 1908) e La Voz del Obrero (A Coruña, 1910).

 – 22 de xuño de 2011 tivo lugar, no salón de actos da Real Academia Galega, 
o acto de entrega en concepto de doazón, por parte do académico Xosé 
Neira Vilas, dunha extensa documentación epistolar destinada ao Arquivo 
da Academia. O conxunto está formado por unha colección de 288 cartas 
de corenta e dous intelectuais e escritores de relevo, a maioría galegos, 
datadas entre 1959 e 1998. Aínda que o destinatario principal é o escritor 
galego, tamén a súa muller, Anisia Miranda está presente en numerosas 
cartas como destinataria explícita.

 – 29 de xuño de 2011, Olga e Mar y Luz Villaverde Otero fixeron entrega 
á Real Academia Galega de diversa documentación de seu pai, José Villa-
verde Velo. No acto, celebrado na sede da Academia, estiveron presentes 
as doadoras, Dionisio Pereira González, historiador, e Xosé Luís Méndez 
Ferrín, presidente da Real Academia Galega. Neste fondo consérvase do-
cumentación de carácter biográfico de Xosé Villaverde Velo e da súa fami-
lia; máis de 90 cartas cruzadas entre Villaverde Velo, a súa muller, amigos e 
outros membros da familia, a maioría dos anos 1930, entre a que destaca a 
do mes que o santiagués pasou na cadea, antes do seu asasinato en setem-
bro de 1936. Consérvanse, tamén, numerosos exemplares de revistas de 
ideoloxía anarco-sindicalista (12 títulos) entre as que destaca unha impor-
tante colección do periódico coruñés Solidaridad Obrera (1930-1934); 63 
libros, na súa maioría de temática política, varios impresos, entre eles un 
regulamento dunha sociedade obreira e unha folla voandeira distribuída 
pola CNT na Coruña co gallo dunha folga. Finalmente cómpre mencionar 
unha nutrida colección de fotografías de familiares, amigos e de actos sin-
dicais nos que participou Villaverde Velo. 
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 – 8 de setembro de 2011, don Emilio Durán Corsanego doou á Academia 
diversa documentación do seu familiar Galo Salinas, entre a que destacan 
varios manuscritos de poemas de diversa autoría e diversos números da 
revista Garcybarra: revista mensual ilustrada (1906 a 1908). 

 – 11 de outubro de 2011, o Concello de San Sandurniño achegou á Real 
Academia Galega o material que conserva do arquivo fotográfico da VII 
Marquesa de San Sadurniño, III Duquesa da Conquista, para que puidese 
ser reproducido dixitalmente. Tamén concedeu autorización para que, des-
de esta institución, ese material poida ser publicado e divulgado.

 – 13 de decembro de 2011, Natalia Gómez González doou á Real Academia 
Galega a biblioteca do seu home, Xosé Antón Arjona Santiago, formada 
por máis de dous mil exemplares e especializada en historia política e do 
pensamento político marxista do século XX; un conxunto de mecanoscri-
tos de artigos publicados en revistas e en prensa de Galicia (Grial, Revista 
de Economía de Galicia e La Noche) e un feixe de cadernos con apuntamen-
tos e notas sobre historia, marxismo, lingua rusa e nacionalismo galego.

PUBLICACIÓNS

Durante o ano 2011 publicáronse as seguintes obras:

A lingua no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas, Calabor e o Val do Ellas: His-
toria, breve caracterización e situación sociolingüística actual. A Coruña: 
RAG, 2011 (Cadernos de lingua. Anexo, 8).

González González, Manuel (coord.) (2011): Mapa sociolingüístico de Galicia 
2004. Vol. III: Actitudes lingüísticas en Galicia. A Coruña: RAG. 

Iglesia González, Francisco María de la (2011): Poesías. A Coruña: RAG. Edición 
de María Rosa Saurin de la Iglesia.
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COMUNICADO DA RAG ANTE A DESAPARICIÓN DE 
GALICIA HOXE

O peche de medios de comunicación, un empobrecemento colectivo

A Coruña, 30 de xuño de 2011

Perante o peche de Galicia Hoxe, xornal de información xeral, escrito na súa 
integridade no idioma galego, a Real Academia Galega considérase na obriga 
de expor ante a opinión pública e as institucións de Galicia unha chamada de 
inquietude, alerta e responsabilidade:

1. O devandito peche de Galicia Hoxe non é un feito illado, senón que vén 
precedido da desaparición doutros medios do espazo de comunicación en galego, 
sinaladamente o xornal dixital Vieiros e as revistas A Peneira e A Nosa Terra, 
de información xeral. Todos eles, algúns dos poucos e principais vimbios que 
termaban dun espazo de comunicación na lingua propia de Galicia. 

2. Estamos, pois, ante algo máis que un síntoma preocupante ou que un «dano 
colateral» producido como efecto da crise económica. A concorrencia de peches 
ten a dimensión dun devalo brutal, dunha catástrofe no espazo da comunicación, 
que afecta á supervivencia e espallamento do idioma de Galicia, que limita a 
imprescindíbel pluralidade nunha sociedade democrática, que supón unha 
perda empresarial e empobrece e pon en precario, aínda máis, a situación dos 
profesionais e traballadores no eido xornalístico.

3. Os bens e medios de comunicación son un elemento basilar no uso público 
dunha lingua e a historia da normalización do galego a través dos xornais ofrécenos 
unha cartografía na que nos situar no mundo. Porque os medios de comunicación 
son un baremo decisivo para medir o estado xeral dunha sociedade, do seu 
apagamento ou da saída á luz. Cando un xornal se silencia, cando son varios os 
que se acalan, é a sociedade e o país enteiro o que pode ficar ermo, sumido nun 
foxo histórico anacrónico, sen pulso de liberdade. 

4. As institucións públicas, e nomeadamente o Goberno galego, non poden 
quedar pasivas ante este devalo, que ten tan graves consecuencias en todos os 
eidos, no futuro lingüístico e cultural, mais tamén no social, empresarial e dos 
dereitos democráticos. O Goberno galego, co resto das institucións políticas, 
non pode adiar máis as súas responsabilidades. Ten que desenvolver e regular 
de xeito transparente as obrigas que se derivan do Estatuto de Autonomía, da 
Lei de Normalización Lingüística e do Plan xeral de normalización da lingua 
galega, que declara explicitamente como un dos seus obxectivos o de iniciar 
un proceso de incremento anual e constante do uso do galego nos medios de 
comunicación públicos e privados que supere a actual situación de marxinación e 
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de confinamento no eido cultural. As prestacións, a publicidade, as subscricións, 
e outros recursos públicos, deben distribuírse con rigor e xustiza, de xeito claro 
e con supervisión de organismos independentes, tendo en conta sempre, como 
un valor engadido, o apoio ao uso do idioma galego. Por ser unha esixencia legal 
democrática, ao estar nunha desigualdade de condicións históricas. 

5. A RAG, tal como fixo no 2001, co texto «Propostas da Real Academia 
Galega ao Goberno e mais ao Parlamento de Galicia», elaborará un novo 
informe que afonde nas causas e posíbeis solucións ante o devalo do espazo da 
comunicación en Galicia. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN

NA CONMEMORACIÓN
DO CENTO CINCUENTA ANIVERSARIO

DOS XOGOS FLORAIS CELEBRADOS NA CORUÑA
XO 2 DE XULLO DE 1861

A Coruña, 2 de xullo de 2011

Dignísimas autoridades e representacións, miñas donas e meus señores, 
comprázome en lles dirixir unhas sinxelas palabras en conmemoración dos 
Xogos Florais que hai hoxe cento cincuenta anos se celebraron neste teatro de 
San Xurxo ou Principal que aínda non levaba o nome de Rosalía de Castro. 
O acontecemento foi seguido da publicación do Álbum de la Caridad no ano 
seguinte. 

Sobre Galicia estoupara xa a tormenta da revolución de 1846, antes da 
Francesa de 1848. O espírito delas fora inmortalizado por Delacroix no cadro 
titulado La Liberté guidant le peuple, si. E tamén o noso país se sumara aos sucesos 
revolucionarios de 1854. O analista maior destes, Karl Marx, citaba precisamente 
Galicia e A Coruña nos artigos publicados por el no New York Daily Tribune, 
certo. Pero en xullo de 1861 non corrían días de exaltación, gloria e esperanza 
romántica e democrática senón de refluxo, sosego e disciplina regulada pola 
grande burguesía madrileña e axiotista. As esporas e xarreteiras de O’Donnell 
marcábanlle o paso ao país de cuxa orde e concerto eran garantes aqueles 
xenerais da Unión Liberal que levaban gravado na empuñadura do sabre o «viva 
mi dueño de las navajas cachicuernas», tal e como Valle-Inclán deixou escrito, 
deixou inmortalizado.
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Polo tanto, aínda que o gobernador civil non quixo estar en persoa presente 
nos Xogos, estes constituíronse cunha escenografía e aparato intensamente 
monárquico e regulamentar. Iso si, ao gran poeta revolucionario galego que 
Curros Enríquez situou como guía literario na súa parodia dantesca, Francisco 
Añón, seríalle negado o primeiro premio e só se lle concedeu o consolo dubidoso 
dun accésit. Añón, o protagonista, non se presentou a recollelo nin a ler os seus 
versos aurorais.

A moderación político-social do réxime unionista puxo uns límites aos 
Xogos Florais que hoxe chamariamos posibilistas, e tamén á temática dos 
poemas seleccionados no «Mosaico» do Álbum de la Caridad. Así e todo, non 
nos enganemos, un enorme retrato real efectivamente presidía os Xogos (madía 
leva) pero estes estaban cortados polo patrón dunha ideoloxía que era aquela que 
predicaba a emancipación nacional de Galicia.

Deus Patria, Amor era o lema tópico dos Xogos Florais restaurados. O peso da 
relixión foi enorme; o amoroso, menor. Pero na Patria centráronse as enerxías 
máis potentes dos poetas premiados e dos seleccionados no «Mosaico». E esta 
Patria, aquí, o 1 de xullo de 1861, e o ano seguinte nas páxinas de Álbum de la 
Caridad, non era a España do xeneral O’Donnell senón a Galicia soñada por 
Antolín Faraldo. Os organizadores dos Xogos propuxeron dous temas obrigados 
para os traballos en prosa: a necesidade dunha historia «filosófica» de Galicia e 
a localización do suceso no Monte Medulio. A dirección protonacionalista dos 
organizadores dos Xogos Florais da Coruña, védela aí, señoras e señores. 

E a quen lle debemos a idea dos Xogos e do Álbum? Cal foi a axencia executora 
de tal acto? É o intre de convocar as sombras, os mortos e de lles rendermos 
homenaxe, nós, a posteridade agradecida.

En primeiro lugar, Pascual López Cortón, que vedes no retrato rasurado, con 
mostacho e aspecto moi ianqui e avanzado. El casara coa neta dun dos sublevados 
liberais que seguiron a Torrijos e, á súa vez, habería de ser avó de Xohán Vicente 
Viqueira, que estaba chamado a constituírse en líder intelectual do nacionalismo 
do século XX pero a quen a morte lle coutou, inexorábel, as asas. Protector 
dos catedráticos destituídos por Orovio, a súa quinta de San Fiz de Vixoi, nas 
Mariñas, converteuse andando o tempo nun dos hauts-lieux, dos lugares míticos, 
da ILE española. López Cortón achegou aos Xogos un entusiasmo ilimitado e os 
fondos económicos necesarios.

Logo veñen unhas barbas, as de Antonio de la Iglesia. Debemos dicir que 
este patriarca das letras galegas foi o principal ideólogo dos Xogos Florais e quen 
determinou o seu carácter e os seus obxectivos. Tamén foi De la Iglesia o que 
tivo a idea, e a puxo en práctica co apoio económico de López Cortón, de editar 
o Álbum cun «Mosaico» de poetas galegos predominantemente contemporáneos 
pero tamén de xeracións pasadas. A primeira vez que se intentou presentar a nosa 
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produción literaria como literatura nacional foi por man de Antonio de la Iglesia 
e nos Xogos e Álbum de la Caridad.

Caridade que nos remite a Juana de Vega, o terceiro esteo sobre o que se 
ergueu o edificio do espírito que foron os Xogos. Juana de Vega, viúva de Espoz y 
Mina, non quixo que o nome dela figurase nas actas nin no Álbum, onde aparece 
apenas referida como impulsora da obra de Beneficencia que efectivamente 
creara. Juana de Vega, en cuxo recibidor da Coruña tanto se conspirara coa 
esperanza posta nas tres luces que a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade 
son, dedicaba en 1861 os seus xenerosos esforzos a favorecer a sorte da infancia 
miserábel e desvalida. Juana de Vega, co relicario que contiña o corazón do seu 
bravo esposo na presidencia do salón acollía daquela, non militares revoltados, 
senón educadores, médicos e hixienistas por ela mobilizados a fin de rescatar os 
nenos achadizos e abandonados da Arca, Arquiña ou orfanato, alimentalos ben, 
educalos en oficios dignos e liberalos da maldición e do inferno da delincuencia 
e da prostitución. É por iso polo que o Álbum se chama «de la Caridad» e polo 
que a presenza de Juana de Vega une a vindicación nacional á social da forma 
indisolúbel que será permanente na historia de Galicia.

Miñas donas e meus señores. A Academia Galega e o Concello da Coruña co 
apoio da Terra de Outes, quixeron facer memoria hoxe dos Xogos Florais de 1861 
e ulterior publicación do Album de la Caridad. Beizón, moitas grazas a todos e a 
todas os que interviñeron e tamén aos asistentes.

Rosalía de Castro, con vinte e catro anos, fixo parte dos novos poetas do 
Album de la Caridad. Hoxe, esta figura preponderante, indestrutíbel e simbólica 
das letras patrias dá nome ao teatro, que é monumento nacional, perante o que 
nos encontramos. Desexamos mil primaveras máis, dito sexa nas verbas felices de 
Cunqueiro, e moitas máis de mil, para Galicia e para a memoria amada de Rosalía 
de Castro.
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Real Academia Galega. Arquivo.
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FRANCISCO JAVIER RÍO BARJA:
XENTILEZA E MAXISTERIO

Francisco Rodríguez Lestegás

Universidade de Santiago de Compostela

Cando apenas despuntaba o ano 2011, Francisco Javier Río Barja deixounos 
tras unha longa e fecunda experiencia vital posta ao servizo dunha intensa 
dedicación á docencia, á investigación, á divulgación científica e á xestión 
académica. Despois de ter remontado tantas veces a modesta altitude do familiar 
monte Pedroso, a morte sorprendeuno paradoxalmente de asueto á sombra da 
impoñente monumentalidade natural do Teide. Malia que non teño a seguridade 
de ser quen de xuntar as palabras que merece, síntome moi honrado por ter 
recibido o encargo de escribir un texto en homenaxe á súa memoria para ser 
publicado no Boletín da Real Academia Galega.

Tratándose dun dos intelectuais máis destacados da Galicia do último medio 
século, membro das corporacións académicas e científicas de maior renome e 
recoñecido coas distincións máis prestixiosas, Francisco Río era por riba de todo 
“un home discreto, amable e elegante”, en acertada e precisa descrición de Ramón 
Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, entidade que, por certo, 
el contribuíra a fundar en 1983. Ese mesmo ano, Río Barja fora tamén elixido 
para ocupar a vacante de Álvaro Cunqueiro como membro numerario da Real 
Academia Galega, lendo un discurso de ingreso sobre “Interpretación xeográfica da 
paisaxe compostelana”.

Profundo coñecedor da xeografía de Galicia e entusiasta sen límites do seu 
ensino como admirado mestre de mestres, Francisco Río Barja rematara en 1986 
a súa vida profesional docente como catedrático de Didáctica das ciencias sociais 
na Universidade de Santiago de Compostela, aínda que a xubilación só significou 
para el un cambio de situación administrativa que non mermou en absoluto o 
seu labor a prol da difusión e popularización do coñecemento xeográfico do noso 
país. Cómpre salientar precisamente o seu interese pola didáctica da xeografía, 
e máis aínda por desenvolvela nunha época de grande indiferenza, cando non 
menosprezo, por este ámbito de coñecemento e de profesionalización.

Fortemente influenciado polo enfoque rexional propio da escola xeográfica 
francesa e seguindo o esquema argumental dos seus principais representantes 
(Vidal de la Blache, Brunhes, Demangeon, Deffontaines, Blanchard...), Francisco 
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Río concibía a xeografía como un saber idiográfico, singular e excepcionalista; en 
definitiva, como “unha ciencia que desenvolve o espírito de observación, de relación e 
de síntese dos nosos alumnos” e que ten por obxecto o estudo das relacións home-
medio que se establecen nun marco espacial concreto, a rexión xeográfica.

Desde esta perspectiva posibilista, a Didáctica da Xeografía1 de Río Barja trata 
de conectar cunha xeografía activa vinculada aos movementos de renovación 
pedagóxica dos anos setenta e oitenta do pasado século, que propoñían un 
estudo integral do medio próximo ao alumno, así como a súa participación activa 
nas aprendizaxes, o que facilita a substitución dos procesos de acumulación 
enciclopédica propios da escola tradicional pola comprensión do medio. Deste 
xeito, o esforzo memorístico deixa paso ao descubrimento do contorno. O 
método activo convértese, xa que logo, na única estratexia didáctica acaída ao 
ensino da Xeografía, e para levalo á práctica só existen dous procedementos: ou 
ben a observación directa sobre o terreo dos feitos e procesos xeográficos, ou ben 
a observación indirecta a través dos mapas, recursos audiovisuais e documentos 
gráficos.

Adoita salientarse a forte vinculación persoal e académica de Francisco Río 
Barja con Ramón Otero Pedrayo, de quen sempre se considerou discípulo e a 
cuxa cátedra na universidade compostelá foi adxunto. Para entender a intensa 
relación entre ambos os dous, cómpre lembrar que o polígrafo de Trasalba era un 
humanista que estudaba as formas da paisaxe e que as percibía sensorialmente, 
desde a fonda convicción de que todo o que é perceptible polos sentidos constitúe 
un “feito xeográfico” e, como tal, forma parte do obxecto da Xeografía. Agora 
ben, Otero Pedrayo precisa que a paisaxe xeográfica “componse de procesos e 
formas”, o que significa que non é só o que se ve, o que está ao alcance inmediato 
da mirada como resultado de factores físicos e humanos, senón que compendia 
ademais todo o peso da historia, dos costumes e das tradicións “que condicionan no 
home unha actitude peculiar de encararse coa Natureza e que se traduce, sen dúbida, 
nunhas formas de traballo, de vida e de relacións sociais”, tal como expresa Río Barja 
sen afastarse do pensamento do seu mestre.

Semella pertinente recoller aquí a puntualización de que a orixinalidade 
da produción xeográfica de don Ramón radica na súa capacidade para poñer 
a súa calidade narrativa ao servizo da descrición do seu país. Desde unha 
conceptualización da paisaxe que entronca directamente co ámbito da psicoloxía 
social, Río Barja defendía que Otero Pedrayo foi único en saber expresar o 
“sentimento xeográfico” que confire aos individuos unha particular emotividade 
fronte á natureza, ao tempo que consideraba que o pobo galego, “coa súa paisaxe 

1 Río Barja, F. X. (1981): Didáctica da Xeografía. Vigo: Galaxia.
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humanizada e a súa alma chea de paisaxe”, está especialmente preparado para 
percibir os ritmos da natureza que o rodea. Pero non só lle recoñece ao mestre 
un destacado valor intelectual e científico, senón ademais unha inquebrantable 
integridade moral, “porque se todo traballo intelectual para ser xenial necesita do 
toque do sincero, esta sinceridade está condicionada pola forza moral do autor”. 

Manténdose fiel á visión oteriana e seguindo o modelo das monografías 
rexionais francesas elaboradas no marco da corrente de pensamento posibilista 
mencionada con anterioridade, na dilatada traxectoria científica de Francisco 
Río Barja cómpre deixar testemuño, en primeiro lugar, dos seus numerosos 
estudos sobre a xeografía comarcal galega. Ademais, unha liña de investigación 
que lle resultou especialmente atractiva foi a xeografía histórica de Galicia, que 
culminou coa Cartografía xurisdiccional de Galicia no século XVIII2, editada polo 
Consello da Cultura Galega. Por outra banda, Río Barja reunía méritos dabondo 
para coordinar a serie de Xeografía do Proxecto Galicia (Hércules de Ediciones), 
que ofrece un estudo xeral de todos os aspectos da xeografía galega, tanto física 
como humana, e unha análise das peculiaridades de cada unha das súas grandes 
unidades comarcais. E pola mesma razón foille encomendada tamén a dirección 
do Dicionario Xeográfico Ilustrado de Galicia3, proxecto editorial do Grupo 
Correo Gallego que supuxo un inxente traballo de recompilación, ordenación e 
sistematización da información xeográfica sobre Galicia.

Otero Pedrayo adoitaba manifestar que “para coñecer un país hai que andalo 
a pé”, do mesmo xeito que Orlando Ribeiro, o xeógrafo portugués de maior 
proxección internacional, apuntaba que a Xeografía non só se fai coa cabeza 
de pensador, senón tamén cos pés de viaxeiro. E abofé que ninguén interpretou 
mellor esta maneira de entender o traballo do xeógrafo que o propio Río Barja, 
insuperable coñecedor e divulgador das paisaxes xeográficas dunha Galicia 
explicada como “lugar de encontro de variables xeodinámicas que a converten nunha 
rexión de grandes contrastes” e que lle outorgan “unha personalidade xeográfica 
inconfundible”: a bravura da costa cantábrica, os arcos ártabro e fisterrán asomados 
ao océano, a transición morfolóxica e climática nos vales do Tambre e do Ulla, a 
interpenetración de terra e mar nas Rías Baixas pontevedresas, a horizontalidade 
silenciosa da Terra Chá, as planicies da chaira de Lugo, as bocarribeiras do 
Miño e do Sil, os contrastes entre o fondo da depresión e os relevos montañosos 
circundantes nas cuncas do Limia e do Támega, os bloques desnivelados das 
terras de Viana, as soidades montesías dos Ancares e do Courel. Galicia enteira 
retratada con paixón e elocuencia sen límites.

2 Río Barja, F. X. (1990): Cartografía xurisdiccional de Galicia no século XVIII. Santiago de Compostela: 
Consello da Cultura Galega.

3 Dicionario Xeográfico Ilustrado de Galicia. Santiago de Compostela: Xeogal, 2009 (28 vol.).
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Deliberadamente, quero deixar para o final unha referencia ao estudo dos ríos 
galegos. Ningún dos “dez mil ríos” que Cunqueiro, con obvia esaxeración literaria, 
censaba en Galicia tiñan segredo para Francisco Río Barja, coñecemento do 
que quixo deixar rigorosa constancia nunha obra que servise para completar 
e actualizar o clásico traballo do seu mestre publicado en 1977, no cabodano 
do seu pasamento, editado a partir de dous traballos anteriores. En particular, 
moito teimou para establecer o nacemento do Miño na Serra de Meira, no lugar 
coñecido co nome de Pedregal de Irimia, onde xorde un manancial de constante 
caudal que o converte na verdadeira fonte do principal río galego, fronte á versión 
oficialmente arraigada de situar a súa orixe en Fonmiñá. “A mesma conciencia 
popular, tan intuitiva, dos ribeiráns así o creu sempre, e localizou, precisamente no 
manancial orixe do Miño, unha lenda de resonancias bíblicas, pola que se converten 
en pedras os homes dunha raza maldita e pecadenta agardando un renacemento coa 
purificación das augas xuvenís”, escribía o propio Río Barja no libro Os ríos galegos4, 
editado tamén polo Consello da Cultura Galega, que el e mais eu redactamos, 
pero que só el concibiu e planificou.

Fóisenos, en fin, Río Barja, figura sobranceira da xeografía galega e da didáctica 
da disciplina. Quedamos orfos do seu maxisterio e da súa xentileza. Xeógrafo con 
alma, mestre inesquecible. Home sabio, persoa de ben.

4 Río Barja, F. J. e F. Rodríguez Lestegás (1992): Os ríos galegos: morfoloxía e réxime. Santiago de Compos-
tela: Consello da Cultura Galega.
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NORMAS DE ENTREGA
DE ORIXINAIS PARA PUBLICACIÓN

 1.  De cada traballo presentarase unha copia en papel e outra en soporte informático en 
formato Word. O corpo utilizado nos parágrafos normais do texto será 12.

 2.  O texto deberá entregarse en versión definitiva. Unha vez entregados os orixinais non 
se lle permitirá ao autor facer modificacións nin engadidos que afecten significativa-
mente ao proceso de edición.

 3.  Dentro do texto e das notas, as referencias bibliográficas faranse de xeito abreviado, 
por medio do apelido do autor ou autores, o ano e, de ser o caso, o número da páxina, 
coma nestes exemplos: (Ferreira 1989: 47), (Ferreira/Amoedo 1999: 17n), (Ferreira 
1996b). A referencia completa reservarase para a bibliografía final.

 4.  As citas textuais que se fagan dentro do texto principal deberán adoptar dous forma-
tos diferentes: se non superan as cinco liñas irán dentro do parágrafo, co mesmo tipo 
de letra, entre comiñas latinas; as citas máis longas poñeranse en parágrafo á parte, 
sen comiñas, con sangría pola esquerda e letra de corpo 10. En ningún caso se escri-
birán con cursivas.

 5.  As notas do texto principal situaranse ao pé e estarán numeradas de xeito correlativo, 
en corpo 10. Non se incluirán aquí as referencias bibliográficas por extenso. 

 6. O artigo virá acompañado dun resumo (que non debe exceder as duascentas palabras) 
e das palabras chave (máximo oito) ambos en galego e en inglés.

 7.  Ao final, incluiranse por extenso as referencias bibliográficas das obras citadas ao lon-
go do texto. As fichas bibliográficas faranse seguindo estes modelos (segundo se trate 
de libros, capítulos de libro, artigos de revista, publicacións electrónicas ou recursos 
web). Exemplos:

  Barreiro Fernández,  Xosé Ramón (2012): Murguía. Vigo: Galaxia.
 Rodríguez Fer, Claudio (1980): “O fonosimbolismo na poesía de Novoneyra”, 

Grial 68, 144-160.
 Cochón, Iris (2003): “Lois Pereiro”, en Arturo Casas (ed.), Antoloxía consultada da 

poesía galega 1976-2000. Lugo: Editorial TrisTram, 661-682.
 Suquet Martínez, Mirta (2011): “Da topoloxía do corpo á utopía da escrita: Poesía 

última de amor e enfermidade (1992-1995) de Lois Pereiro”. Revista de Poesía: 1, 
22-41 (http://www.poesiagalega.org/revista_de_poesia/revista/f/199).

 TILG = Santamarina, Antón (dir.): Tesouro informatizado da lingua galega. San-
tiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http: //www.ti.usc.es/TILG/ 
[consulta en maio-setembro 2011]. 
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 8.  Táboas / cadros

  Realizaranse utilizando o comando específico de «edición de táboas». As táboas ou 
cadros deben cumprir as seguintes normas: 1) irán numerados correlativamente (Tá-
boa 1, Táboa 2, etc.); 2) levarán un encabezamento conciso. Farase referencia ás 
táboas ou cadros no texto principal. Exemplo: (Vid. táboa 1).

 9.  Gráficos

  Presentaranse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Tamén se poden presentar 
nun arquivo informático (preferentemente Excel). Neste caso recoméndase incluír na 
mesma páxina o gráfico e mais a táboa de datos. Sempre irán numerados de xeito co-
rrelativo (Gráfico 1, Gráfico 2, etc.). Farase referencia aos gráficos no texto principal. 
Exemplo: (Vid. gráfico 1).

 10. Fotografías, ilustracións, mapas, planos
  Poderán presentarse orixinais con calidade para ser dixitalizados. Se o autor prefire 

presentar arquivos informáticos, recoméndase cumprir os seguintes parámetros:
 • Mapas, debuxos, planos, gravados: a dixitalización farase en «modo liña» ou «mapa 

de bits» (non se recomenda o modo «escala de grises»); a resolución será de 1200 
ppp.

 • Fotografías: dixitalizaranse cunha resolución de 300 ppp. Resolucións inferiores a 
225 ppp non son recomendables.

  Recoméndanse os seguintes formatos de arquivo: .TIFF, .EPS, .JPG.
  Irán numerados de xeito correlativo (Fig. 1, Fig. 2, etc.) con números arábigos.

 11. Os autores poden solicitar que se lle envíen as primeiras probas para corrixir. Admiti-
ranse só correccións tipográficas e ortográficas e, sempre a xuízo dos editores, aqueles 
engadidos ou eliminacións de texto que non afecten a maqueta da publicación.

Os orixinais que non se suxeiten ás anteriores normas serán devoltos aos seus autores 
para a súa corrección. 
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