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As súas obras máis coñecidas son 

Pranto matricial adicada a Caste-

lao, Galicia como tarea, Sementei-

ra do vento, La marginación de 

Galicia, o poemario Cen chaves de 

sombra, Castelao na luz e na 

sombra e moitas outras. 

 

Comezou a interesarse na lite-

ratura e na cultura galega da 

man do seu tío e poeta Xoan 

Bautista Andrade. En 1917 co-

mezou a estudar Dereito na 

Universidade de Santiago de 

Compostela que rematou no 

1921. Neste tempo empezou a 

colaborar tamén no diario Ga-

ceta de Galicia e foi xefe de re-

dacción do semanario La Pro-

vincia de Pontevedra (1917-

1922).  

Foi nomeado membro da Real Aca-

dem¡a Galega en 1964 e da Real Acade-

mia Galega das Ciencias en 1985. Foi 

galardoado co Pedrón de Ouro en 1975, 

coa Cruz de  de San Raimundo de Peña-

fort en 1978, coa medalla da cidade de 

Pontevedra en 1979, coa medalla Caste-

lao en 1984, coa Medalla ao Mérito So-

cial Marítimo en 1984, coa medalla de 

ouro da cidade de Vigo en 1986 e tamén 

co premio Trasalba da fundación Otero 

Pedrayo.  

 

Valentín Paz Andrade, nace en 

Lérez (Pontevedra) o 23 de abril de 

1898 e morre en Vigo o 19 de 

maio de 1978, foi xuiz, economis-

ta, político, empresario, escritor, 

poeta e xornalista galeguista. Era 

fillo de Francisco Paz Cochón, 

concelleiro de Pontevedra e Matil-

de Andrade Tojeiro, coa que tivo 

tres fillos máis: Matilde, Carmen e 

Castora.  

 
 
 

SEMENTEIRA DO VENTO 
 

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

e peneirado na brisa 
entre as palmas do mencer 

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

que lle botan á mañá 
as roupas dos bolicheiros. 

 
V. PAZ ANDRADE 

 
Forma parte do movemento gale-
guista con Castelao, e participa co-
mo orador na II Asamblea Naciona-
lista (1919). O 22 de novembro de 
1932 foi víctima dun atentado.  


