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O 10 de xaneiro pasado, tivo lugar no cemiterio de Boisaca (Santiago 

de Compostela), un ano máis, e xa falamos do IV cabodano, o acto en 

memoria incansable a Isaac Díaz Pardo organizado pola Academia Real 

Isaac Díaz Pardo, guiado nesta ocasión por Olivia Rodríguez González. 

Neste caderno recollemos unha escolma das intervencións persoais que 

se sucederon, cal opúsculo agradecido no que se inclúe a nosa propia, en 

palabras de Paco Pita, para selar a nosa convicción de que Isaac forma 

parte de todos os bos e xenerosos que van diante nosa na alba de gloria. 

 

+++ 
 

ISAAC DÍAZ PARDO,  

OU O SORRISO DE DAVID QUE DA PEDRA NOBRE DO 

PÓRTICO CHOUTOU ÁS RÚAS DE COMPOSTELA 

Antón Costa Rico, de Nova Escola Galega 
 

É doado falar, falar ben, de don Isaac Díaz Pardo. Pero, non é nada 

doado dicir algo novo que non fose dito xa por testemuñas sempre máis 

autorizadas, ao ser tanto ex abundantia cordis o que se leva escrito sobre 

o Isaac, antes e despois de nos deixar, hai catro anos: intelectual, artista, 

empresario, editor, ceramista, deseñador, activista cultural, cooperador 

necesario nas causas da xustiza, da democracia, da liberdade e da creati-

vidade social. Unha figura poliédrica do noso tempo, que acompañou bo 

treito da vida dos aquí presentes e doutra tanta xente. Un grande     

educador popular. 

Terán reparado vostedes en que o sorriso de Isaac tiña moito pareci-

do co tan loado sorriso da figura de David no Pórtico da Gloria? Comu-

nicación de bondade, pero tamén algo máis; un algo máis que é difícil 

dicilo en palabras: unha miga de retranca, quizais?; presente, en todo 

caso, naquel xogo de sorriso e de ollada tan singular do Isaac, que era  

coñecedor da alma humana, das súas grandezas, máis tamén das súas 

miserias. 

Acáenlle ao Isaac as palabras que Claudio Magris lle dedica ao em-

perador romano e filósofo Marco Aurelio, cando di: “cultivaba as cousas 

últimas e esenciais, consciente de que a persoa está constituída polos 
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valores nos que cre e que imprimen na súa faciana a pegada da súa nobre-

za ou da súa vulgaridade; a alma tínguese das imaxes que nela se forman, 

escribía, e o valor de cada quen está en estreita relación co valor das   

cousas ás que lles eu importancia” (El Danubio, Anagrama, p. 195). E ben 

sabemos á que lle daba importancia Isaac: ética e estética, ou estética e 

ética, irmandade e cooperación, horizonte e futuro, ánimo non depredato-

rio nin de explotación e emancipación social, tal como eu “entendín”    

naquel libro aínda clandestino Galicia hoy de Ruedo Ibérico, ao que aínda 

hai ben pouco se referiu Xesús Alonso en Madrygal; un libro que chegou 

ás miñas mans nos primeiros setenta probablemente polo camiño      

clandestino da librería Tanco, sen ´saber‟ eu daquela que andaba detrás o 

impulso de Isaac. 

Quero salientar a relevancia de Isaac Díaz Pardo como educador: alén 

dos seus xestos que puidemos observar tan a cotío, alén da súa preocupa-

ción cívica polo ensino e pola boa educación dos nenos e das nenas de 

Galicia e alén dos seus modos de dicir e de comunicar directamente,   

■ Antón Costa Rico tomando a palabra 



 

 

canto non “educou” o noso ollar dos galegos e das galegas a través do 

traballo cerámico, plástico e visual feito desde o Castro e desde Sargade-

los?. Un ollar sobre nós mesmos, sobre a nosa historia, sobre a nosa   

natureza, sobre as nosas condutas e conflitos. Se educou o noso ollar é 

un educador e Isaac foi, deste xeito, como o fora tamén plasticamente 

Castelao, un grande educador popular. 

Falareilles, se mo permiten, da miña proximidade vivencial con el. O 

29 de xuño de 1978 acudín como un dos „novos‟ á xuntanza que houbo 

en San Domingos para a restauración do vello e querido Seminario de 

Estudos Galegos; e digo „novos‟ porque aquilo foi para min, daquela con 

25 anos, un xuntoiro de petrucios. Alí nomeárase unha Comisión Xesto-

ra e alguén dixo que tamén varios „novos‟ a deberían integrar xunto con 

Isaac, Piñeiro, don Paco e algúns outros. Os „novos‟ seriamos Antón 

Santamarina Fernández, que xa galga arestora polos setenta (tempus  

fugit), Santiago Jiménez e eu mesmo. Foi deste modo como eu puiden 

entrar nun contacto próximo con don Isaac, a través das xuntanzas da 

Comisión Xestora que sempre remataban nun pequeno xantar celebrado 

na rúa Nova por convite sempre de Isaac, momento propicio para algu-

nha fala de interese, algún díxome díxome e algunha amable confidencia. 

Dende aquela quedei prendido ao SEG, ao que representei, creo que 

con dignidade e labor responsable, no Consello Escolar de Galicia, desde 

a súa creación e posta en marcha en 1989 ata hai tres meses, convertén-

dome así nun dos dous membros máis vellos deste órgano consultivo da 

nosa Autonomía. En todo o tempo desde o 78 foi frecuente a miña     

presenza nos numerosos actos de presentacións e coloquios celebrados 

na Galería Sargadelos da rúa Nova en Santiago e con moita frecuencia 

alí estaba Isaac coa súa leika, que quede quen o conte, para dar constancia 

da vida democrática e de ideas que volvía. Nun dos días que me acompa-

ñaba a miña compañeira, Isaac, lizgairo que era, preguntoume: “e esta 

rapaza tan guapa quen é” e xa a gañou para sempre con aquel merecido 

galano. Alí, á beira, creo que lle oín dicir ao Chichi (Chichi Campos, aló 

onde esteas mándoche unha aperta) con algunha retranca: “Isaac é fino 

coma un allo, sempre ten un asubío para unha rapaza”. 

Ao Isaac acudín pronto para que puxera un anuncio de Sargadelos en 

As Roladas-2., humilde revista pedagóxica galega, a primeira en galego 
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da nosa historia colectiva, e antecedente da actual Revista Galega de   

Educación, en pé desde 1986. Máis que o anuncio en si era a comenencia 

do apoio económico que non faltou. Nos primeiros días de setembro de 

1981 puxo ao dispor do Movemento Cooperativo de Escola Popular   

Galega, que fomos unha parte dos antecedentes de Nova Escola Galega, 

a pequena residencia de Sargadelos e as comidas e cafés, que utilizamos 

algo máis dunha ducia de ensinantes durante dous días enteiros de refle-

xión e de traballo. En prenda de agradecemento eu entregueille unha  

colección encadernada dos dez números editados entre o 78 e o Día das 

Letras de 1981 (cando paramos) das Roladas. Revista Galega de Educación. 

A “cousa dos libros”, como Isaac diría, foi motivo de moito contacto. 

Entre tantos libros editados por Ediciós do Castro, baixo a súa xenerosa 

batuta, na moi ampla colección “Documentos para a historia contemporá-

nea de Galicia”, restauradora e creadora da memoria colectiva democráti-

ca desta nación nosa tan desmemoriada, apareceu en 1990 un libro      

escrito por Gregorio Sanz (Aillón, Segovia, 1900-Ribadeo, 1996) cun  

significativo título: Uno de tantos, isto é a memoria dos días entre o 36 e o 

41 e algo máis, para dar conta, en particular, do tempo da cadea pasado 

na Provincial de Lugo. Libro que por certo está na orixe do conto e logo 

do fermoso filme A Lingua das Bolboretas, con guión de Manuel Rivas e 

dirección de Cuerda. E acórdense do nome do mestre do filme: don    

Gregorio. 

Vén a conto: para min, daquela Gregorio Sanz era un nome, un flatus 

vocis case. O nome dun mestre republicano que estivera na Mariña,     

socialista, e que escribira un relato sobre a súa experiencia pedagóxica na 

escola rural de Benquerencia, acollido en 1935 pola notable Revista de 

Pedagogía de Lorenzo Luzuriaga, outro “dos bos” que rematou no exilio 

bonaerense, que estudou Herminio Barreiro, e que tamén acolleu Isaac na 

colección de Documentos de Ediciós do Castro. Unha chamada telefónica 

a Isaac permitiume saber que Gregorio Sanz vivía en Ribadeo e alá o fun 

visitar, desde a residencia miña en Vigo. Na outra punta da diagonal   

galega. Endalí veu unha nova amizade, a de don Gregorio, cultivado, 

atento, pulcro...un mestre dos da República, a quen trataba grazas a    

Isaac.  
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A Isaac acudín cando en 1995 tiña mentes de editar unha nova obra 

que viña „a completar‟ o cadro que anteriormente trazara sobre a escola 

primaria en Galicia durante o tempo do primeiro terzo do século XX, 

Escolas e Mestres, libro que deu moitas satisfaccións aquí e acolá, mesmo 

tan lonxe como en Bos Aires onde o apreciou o mestre e recoñecido pe-

dagogo renovador e progresista latinoamericano Luís Fortunato Igle-

sias, fillo el de pai e nai fisterráns. O que quería ser o novo libro, un fi-

llo, unha guia dese  anterior, chamouse A reforma da educación (1996), e 

nel ocupeime en particular de Xoán Vicente Viqueira e das máis de dúas 

ducias de profesores e profesoras de Galicia que foron bolseiros da Junta 

de Ampliación de Estudios, o pasaporte para ir a distintos lugares de 

Europa para ollar e comprender as novas orientacións pedagóxicas. En-

tre estes estaba don Manuel Díaz Rozas. 

Había tempo, probablemente desde 1980, que me intrigaba o nome 

de Manuel Díaz Rozas, non por ser o inspector-xefe de educación pri-

maria na provincia da Coruña nos días da República, senón porque sen-

do tal fora partidario do bilingüismo escolar, da aprobación do Estatuto 

de Autonomía, e por ser o Presidente da Sección de Pedagoxía do SEG 

creada en 1935. De moi curta vida, logo. E intrigábame porque na altu-

ra de 1980, ningún inspector de educación en Galicia, moito menos ins-

pector-xefe, era partidario do bilingüismo escolar, nin  da aprobación do 

Estatuto de Autonomía nin por asomo podería ser presidente da posible 

sección de pedagoxía do restaurado SEG. Dun modo que noutrora se 

contará cheguei a dar con Manuel Díaz Rozas, daquela na Residencia 

Padre Rubiños da Coruña; xordo, moi xordo, e coxo, cun encontro in-

frutuoso, dada a miña xuventude e inexperiencia, o non fácil que era 

viaxar de Santiago á Coruña (parece mentira) e outras circunstancias. 

Cando tempo despois, con máis consciencia, volvín por el, Manuel Díaz 

Rozas xa morrera, e só permanecía alí na Residencia un leve sinal a mo-

do de familia madrileña distanciada do seu periplo vital. 

E volvo a Gregorio Sanz, con Isaac Díaz Pardo polo medio. Don 

Gregorio, a quen lle fixemos un documental para a TVG, con Elvira 

Varela, unha Historia de Vida, púxome no mesmo 1990 na pista de fami-

liares galegos en Vilaronte, na Mariña central, uns sobriños. Aí comeza-

ba outra historia: a da Biblioteca de  Manuel Díaz Rozas e da súa dona, 
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Cristina Pol. A máis rica e máis valiosa biblioteca vella de pedagoxía e de 

psicoloxía escolar existente en Galicia, polo que sei, non a máis abundan-

te, con textos da pedagoxía internacional, tamén en alemán, francés e in-

glés, comprendidos entre 1890 e 1940,  estaba alí nunha casa aldeán, dur-

mida e nalgunha parte chuchada polos ratos. O testemuño dun tempo de 

emprendemento e de europeización do pensamento pedagóxico tamén 

desde Galicia, tal como examinei coa axuda dun ex-alumno meu, hoxe 

tamén  profesor de pedagoxía e amigo Francisco Candia, mariñán.  

En 1996 esta biblioteca e legado corrían perigo de esfarelamento pois 

os familiares, mortos os sobriños, querían poñer en venda a casa e os seus 

bens. Despois de examinar as posibilidades e de facer varias xestións   

negativas acudín a Isaac, que en dez minutos    achegou a solución: os 

réditos de Cerámicas de Sargadelos que deron para tanta cousa cultural 

Galicia adiante pola man de Isaac tamén na presente ocasión habían    

servir; “canto piden?, preguntoume; tanto, respondinlle; a ver se pode 

quedar en algo menos; vereino, díxenlle, e feito: “traémolos libros e a  

documentación para o Instituto Galego de Información”, e así foi. Antes 

de chegar aquí houbo unha restra de anécdotas coas que non é do caso 

enredar aquí. O IGI puxo unha fermosa e cumprida libraría de castiñeiro 

con portas vidradas suficiente para case 2000 libros (un 65% deles de 

asunto distinto da materia psico-pedagóxica), varias coleccións de       

revistas pedagóxicas e algunha outra documentación persoal, que       

procuramos ordenar e colocar do mellor medo. Salvárase un legado    

fundamental na nosa memoria pedagóxica, disposto a ser estudado e  

considerado. “La Biblioteca que cuidaron las gaviotas. Memoria biblio-

gráfica de dos inspectores republicanos” titulei un traballo académico pu-

blicado en 1997 en Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, para 

dar a coñecer este legado recuperado, do que tamén din conta en A Nosa 

Terra e na Revista Galega de Educación, mentres Isaac o notificou nunha 

das súas “Crónicas inconformistas” publicadas en La Voz de Galicia. 

Tamén a Biblioteca de Díaz Rozas e non só as varias actividades e 

exposicións feitas co rótulo do Seminario de Estudos Galegos alí no IGI 

na aba de San Marcos nas afóras de Compostela, foi motivo da miña    

frecuente visita ao IGI, vindo a ser motivo de comunicación con Isaac, 

aínda que o falar non fora transcendental, ao tempo de botar un parrafeo 
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con Fandiño, con Alfonso, con Vizoso ou con Charo Portela, ata o   

tempo en que se botaron derriba os corvos. A Biblioteca de Díaz Rozas 

mesturada co demais do IGI e de Isaac está hoxe nese lugar inhóspito 

que é o Gaiás, mentres a “Cidade da Cultura” segue sendo a vella e    

actual Compostela. 

Logo a Isaac había que ir velo á súa casa do Castro de Sada, na   

compaña de Mimina, que tamén arestora nos deixou. Así o fixen nun 

par de ocasións; na última co bo tempo de xullo e na sobremesa durmía 

placidamente nunha hamaca no breve xardín dianteiro da casa. Tiña 

mesmo o sorriso de Daniel. 

A 7 de xaneiro de 2016. 

No 66 cabodano de Afonso Daniel Castelao, fío central que leva a Isaac. 
 

+++ 
 

ISAAC, UN MUNDO DE COUSAS NA CABEZA  

Margarita Ledo Andión  

 

En decembro de 2011 fun ver  Isaac ao Castro.  Ao irme achegando  

lembrei  que fora alí, no Museo Carlos Maside, onde eu ollei pola pri-

meira vez as animacións de Norman MacLaren e onde falara de fotogra-

fía, tamén pola primeira vez, no transcurso dun Seminario sobre Arte e 

Comunicación en Galicia. Nas Ediciós do Castro saíron, asemade, os 

meus ensaios Prensa e Galeguismo e tamén Foto-xoc e xornalismo de crise. 

Abondaría con isto para poder dicir o fundamental que foi para o que eu 

son unha figura como a de Díaz Pardo, o artista-organizador, o pesimis-

ta activo –como lle gustaba definirse-, o intelectual sartriano que se sen-

tía comprometido con todo o que acontecía. 

 O espazo onde Isaac organizaba documentos diversos, na compaña 

dunha axudanta, era como unha enorme Caixa de zapatos, con lámpadas 

baixas  (tipo-billar) sobre  a cumprida mesa de traballo. Isaac alimentá-

base practicamente de doce e eu adoito lle levaba lambetadas. Na oca-

sión, eran unhas delicadas xelatinas da pastelaría Coral. Riu un case na-

da  ao mirare o envurullo mentres falabamos do debuxo “Rapaza que 

leva na cabeza o mundo de cousas que pode percisar na vida”, unha  
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imaxe  que  cadraba á perfección coa  película A cicatriz branca e que se 

converteu na marca do documentario Apuntamentos  para un filme, onde as 

mulleres que saíron soas cara a América coa máquina de coser na cabeza, 

falan para nós.  Faleceu aos poucos días. 

Por máis de corenta anos, desque o coñecera da man de Manuel Ma-

ría e de Saleta, nunha viaxe con múltiplas paradas que tivera a súa orixe 

na Feira do Libro de Ribadeo,  continuara por Viveiro,  onde tomamos 

café  no Casino con  Blanco-Amor, Piñeiro e mais Penzol, seguiu por 

Castropol onde paramos un anaco na casa de don Fermín e rematou en 

Sargadelos, con  tempo para eu me bañar na Pía do Xunco en contem-

plando o polbo de Seoane no fundo. Ao longo dos anos fun a Sargadelos 

para facerlle entrevistas, para escoitar, por exemplo a Neira Vilas, co ga-

llo dos  obradoiros e conferencias que artellaba no verán, como introdu-

tora doutras persoas que me interesaba que coñeceran o lugar e que lle 

sentiran dicir: un país que foi quen de facer o Pórtico da Gloria non é un 

país atrasado, é un país prostrado. 

Soubo unir o imaxinario co real collendo os seus modelos do próximo 

máis funcional (os adornos das balaústres para aplicar á louza); trouxo 

para a cunca da man os ecos de certos nomes e lugares que o abraiaban: 

Barreiros, Reinante, Benquerencia; deulle corpo á figura do intelectual 

con mans e alongou o seu ollar panorámico cara a todos os escenarios. 

Nunca dixo que non. Nin cando o convidei  a participar nunha nova ex-

periencia, a primeira video-conferencia que desenvolvemos coa Finlandia 

no 1995 intercambiando comentarios, versos, música, festa dende o Cole-

xio de Fonseca, nin en 2011, como relator  no Congreso “Aurora e Me-

lancolía: o cinema español na segunda república” que tivo lugar na Facul-

tade de Ciencias da Comunicación.  Rifoume un par de veces, botando 

sempre unha gargallada. Eu queixeime de que levara a Monseñor Barrio 

botar auga venta no novo local de Sargadelos en Santiago. E abofé que 

non houbo sorte.  

Vaicheboa, Isaac! Nunca conseguiches explicarme porqué adoito dicí-

as: estás como un tren. É que son “mullereiro” – ríase- e non feminista 

coma ti. 

+++ 
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OS CARTEIS DE CEGO DE ISAAC DÍAZ PARDO 

Esperanza Mariño Davila 

(Academia Real Isaac Díaz Pardo) 
 

Unha das facetas máis descoñecidas do noso ilustre compostelán é a 

da poesía. Desde o interesante primeiro poema publicado na revista lite-

raria Aturuxo, alá por 1955, titulado Cacheno –anaco pequeno que perma-

nece tras escachar un obxecto- e asinado co pseudónimo de Xalo, sen  

dúbida os máis importantes son os derradeiros, os catro carteis de cego. 

 A nave espacial (1970), O Marqués de Sargadelos (1970), O crime de 

Londres (1977) e Castelao (1985), foron asinados todos eles co pseudónimo 

do Cego Zago, o que indica ben ás claras a influencia dos populares can-

tares de cego da feira dos xoves na alameda compostelá, preto da casa 

natal da Rúa das Hortas, e que tanto impresionaran o meniño Isaac polas 

súas narracións de horrendos crimes nun curioso castrapo. A  

figura do cego espertou sempre a simpatía do compos-

telán, de aí a identificación con aquel posto que, 

segundo un adaxio popular que gustaba de repe-

tir, “pra pasar por cego hai que ter moita vista”. 

Que os carteis de cego non supoñían unha obra 

“menor” demóstrao a rotunda presenza na exposi-

ción habida na compostelá Casa da Parra en 2011, 

poucos meses antes do pasamento, titulada 

“Pinturas e fracasos. Isaac Díaz Pardo” e que, 

tras superaren a selección fixada polo propio    

autor a carón de óleos e debuxos, permaneceron o 

cartel O crime de Londres e o elaborado tríptico “A 

nave espacial” (1966). O forte vencello entre imaxe 

e  palabra supón unha das características salienta-

bles do Isaac dobremente artista. 

 A nave espacial é o máis breve dos carteis de    

cego, unha especie de proba antes de se embarcar 

■ Esperanza Mariño Davila leva un ramo de flores republi-

canas para Isaac 
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en proxectos de máis envergadura, coma os tres seguintes. Posto que a 

década dos sesenta fora a máis destacada da “carreira espacial”,           

particularmente publicitada polas grandes potencias da época, os EEUU 

e a URSS, o tema era daquela importantísimo, de feito, mesmo se       

convertera nunha cuestión de Estado baixo a presidencia de Kennedy, 

logo culminada coa sona do Apolo 11, a primeira cosmonauta Valentina 

Tereshkova etc. 

Moi escéptico fronte a tal teórico progreso, que mira demasiado lonxe 

ignorando todos os problemas da terra, Isaac critica a competición      

espacial e asemade, o fracaso e alienación da maior parte dos emigrantes, 

que ansían unha vida mellor pero poucas veces cumpren as expectativas. 

 

Manuela Canle e o seu home 

fixeron unhas pesetas 

e nunha nave espacial 

alugaron unha tenda. 

Agora van acochándose 

nun recunchiño calquera; 

van faguendo polo ceo 

o que faguian na terra.    

 

A esperanza de que a emigración galega, lonxe da ditadura franquista, 

se desenvolvese xenerosa e libremente non era máis que unha falacia... 

O Marqués de Sargadelos, de contido fortemente ideoloxizado coma 

todos os carteis, é o romance máis extenso. Narra a vida de Antonio   

Raimundo Ibáñez, constituíndo unha reivindicación histórica desta figura 

á vez que se critica calquera tipo de imperialismo, o centralismo español 

que esmaga Galiza ou a imitación pailana de todo o foráneo fronte ao  

xenio creador do propio pobo. 

A historia do Marqués remata coma un auténtico cartel de cego, con 

violencia a eito e mortes. Só que neste caso non se presenta para o simple 

entretemento do pobo, senón para sacudir a súa conciencia e facelo      
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reflexionar para logo actuar en consecuencia.   

 

Axudádeme a cantar, 

romeiras e mais romeiros, 

axudádeme a cantar 

ó Marqués de Sargadelos. 

(...) 

Xúrovos que non vin ren 

destas tan curiosas cousas. 

Eu ceguiño dos dous ollos 

canto soio o que me contan. 

  

Un feito real constitúe a orixe do cartel O crime de Londres, que tardou 

sete anos en ser publicado pois a Ditadura xamais o tería autorizado. Ba-

séase na vida deshumanizada dunha rapaza labrega, reconvertida en 

“criada de servir” humillada e explotada, lonxe da familia e completamen-

te soa en terra estraña, espida de todo afecto, que un día estala e estran-

gula a súa ama inglesa. 

 

Carmen Varela emigrou ou fuxiu do seu inferno. 

Foi nada perto da Cruña, tiña oito irmaus pequenos, 

De traballar terra allea criaran todos famentos, 

con silencio de Academias nesa lei que nos fixeron. 

    

Descríbese igualmente o xuízo, en que a rapaza nin sequera tenta de-

fenderse, prefigurando sen o querer un pobo historicamente maltratado e 

por iso emigrante e asemade, manso. O cartel supón unha fortísima de-

nuncia da condición das xoves emigradas por Europa adiante, sempre 

explotadas e ás veces mesmo destinadas á prostitución. O clamor social 

da época obrigou o mesmísimo Franco a desaconsellar a emigración das 

mozas para a substituír polo “servizo doméstico nacional”. 
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O cartel de cego titulado Castelao é o único dos catro cunha            

dedicatoria; vai dirixido aos meniños, esperanza de Galiza (sic). O        

paralelismo entre a dura época caciquil padecida por Castelao e mais a da 

sociedade dos anos oitenta do século pasado resulta evidente: sempre a 

cobiza polo poder, xunto coas brutais desigualdades, na que todo se move 

para que nada mude. Outro aspecto importantísimo constitúeo a          

denuncia da “santificación” de Castelao por parte dun sector da política 

para o converter en inofensivo, ocultando así a verdadeira dimensión do 

egrexio rianxeiro. 

 

QUEN QUIXO SEPULTAR A ESPERANZA QUE TEMOS 

NO MAIS GRANDE POLITICO DE GALIZA, E FACELO 

UN SANTO INOFENSIVO NUN ALTAR ESCOLLEITO? 

O CASTELAO DO POVO A SUA ESPERANZA ERGUENDO 

POR UN MUNDO MILLOR SIN CACIQUES NIN DEMOS. (...) 

AINDA QUE O DEIXEN SOLO O CEGO ZAGO VELLO 

LEVARA SEMPRE O NOME DE CASTELAO NOS BEIZOS.  

 

Nunha pseudodemocracia que utiliza e explota o pobo, o vello cegui-

ño –pero con moitísima vista-, mesmo só, persevera na importancia da 

preservación da memoria histórica, cheo de admiración pola afouteza e 

xenerosidade do máis grande político habido na Galiza: “sempre con Cas-

telao nos beizos”, e que amosa á infancia para que esta por fin mude o 

destino da propia Terra. 
 

------------------------ 
 

Cacheno1 
 

Arelan homes nova lus; 

arelan as ondas praias. 

Degoran ventos albre e frol 

e a terra pesa calada. 

E o peito agarda novo ar 

e o courazón nova auga. 

A vida dalle antergo amor 

e o tempo cadeas manda. 
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Ren agardando está por ti 

somente nai terra agarda. 

O corpo terma o courazón 

de repetir sua espranza. 

E os montes morrense de amor 

de Hourizontes de montañas. 

Inda mais forte que o morrer 

o azul da distancia engaña. 

Espera sempre amante amor 

días que traian mudanzas. 

 

+++ 
 

ISAAC , GRAZAS 

Francisco A. Pita Fernández 

(Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo) 
 

Lembrar ao bo e xeneroso de Isaac, é doado. 

Analizar e difundir a exhaustiva, polifacética e multidisciplinar activi-

dade cultural que desenrolou como artista, empresario  e intelectual gale-

go  Díaz Pardo, así como o inmenso traballo de mecenado no ámbito da 

emigración e do exilio, a outra beira do Atlántico, tendo sempre  presente 

o seu primordial obxectivo de dignificar dende todos os ámbitos a Gali-

cia, é realmente  labor dos estudosos da sua obra creativa, e de todos os 

que o coñeceron e trataron a fondo. 

Catalogar o inmenso legado que reuniu  e deixou, protexelo e        

custodialo  para que non desapareza, ou se perda e deteriore e difundilo, 

debería ser unha das prioridades culturais a asumir polas nosas            

En ti i-en todo a vida está; 

de ser tua amante cala. 

Tórcese a i-alma por se ver; 

nudos de dubidas hacha. 

A femia a tua veira está; 

o macho en ti beizo garda. 

Estás pasando ou xa pasou 

e a conscencia sigue crara. 

Xa nadia cura a tua dôr 

namentras tua vida manda. 

1 Cacheno vén a significar un anaco pequeno de algo que previamente 

foi escachado: isto pode tomarse coma un símbolo no caso de Isaac. 

Trátase do primeiro poema publicado do autor, neste caso nunha revis-

ta literaria ferrolá, Aturuxo, nº 6 (1955). 
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administracións  públicas.  

Manter viva a súa memoria é o fiel compromiso asumido polos seus 

amigos da Academia Real Isaac Díaz Pardo dende o momento do seu  

pasamento -hai xa catro anos- e que de novo nos convoca en Boisaca. 

A Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo débelle moito a Isaac, 

pois a súa teima recordándonos que Ramón quería repousar no cemiterio 

do Fiunchedo en Sada, foi o impulso que deu pé a nosa existencia no ano 

2007. 

E Sada ten unha débeda impagable con Isaac pois levou por todos os 

currunchos do planeta o nome de O Castro de Samoedo. Das súas viaxes 

a Arxentina, froito de contactar cos exiliados, xurdirá a factoría de     

porcelanas da Magdalena que será o fermento de novas técnicas e formas 

que aplicará posteriormente no obradoiro do Castro dándolle un novo 

pulo e prestixio á fábrica e podemos dicir, sen temor a equivocarnos, que 

non hai casa de galegos que non teña unha unha figuriña ou pezas de 

porcelana da cerámica sadense que Díaz Pardo  puxo a funcionar hai   

sesenta e cinco anos aló no ano 1949. Naceu despois en unión de Luis 

Seoane e a colaboración de Fernández Albalat o Laboratorio de Formas 

■ Francisco Pita no momento da súa intervención 
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que da lugar á recuperación e posta de novo de Sargadelos, aparte do 

Museo de Carlos Maside que logrou reunir as vangardas galegas e tamén 

a posta en funcionamento a nivel cultural da singular e sen ánimo de lu-

cro  Edicións do Castro, froito dos beneficios económicos das cerámicas. 

Pero non queremos nin podemos esquecer os feitos acaecidos en 2006 

coa cuestionable  actuación do grupo dos seus socios, aos que Isaac    

sempre favoreceu, e que o separaron da dirección e todos os cargos da 

empresa, negándolle todo aporte económico e prodúcenos unha fonda 

tristura ver como pasados dez anos destes, para nosoutros e moitísimos 

galegos, inmorais feitos, Cerámicas do Castro está sumida nunha fonda e 

continua crise de produción, que nos leva a pensar, moi ao noso pesar, 

nunha máis que probable e próxima desaparición e como ben dixo o seu 

fillo Xosé  “un fin ben dramático para unha obra na que Isaac puxo tanto   

talento, tanta paixón, tanto traballo, tanta esperanza e tanto alento.”  

Unímonos tamén aos milleiros de voces esperando que o complexo do 

Castro  sexa considerado, igual que o de Sargadelos, Ben de Interese  

Cultural (BIC) como tamén acordou o Concello de Sada. 

Quedan por clasificar e catalogar como xa dixemos, infinidade de   

escritos e documentos que Isaac recompilou e recibiu dos exiliados e emi-

grados e que sen dúbida, darán moita luz aos tristes anos da nosa historia 

e farán que o noso  benquerido  Díaz Pardo alcance un recoñecemento 

aínda máis copioso do que ata hoxe ten xa tan merecidamente acadado. 

Por todo iso e pola súa bonhomía, a nosa Asociación, declarou a Isaac 

socio de Honra (e como non tamén a Mimina, súa dona, que tanta impor-

tancia tivo no desenrolo e progreso de Cerámicas do Castro) e compro-

metémonos tamén a partires da súa morte, en 2012, a poñer da nosa   

parte, todo o que puideramos facer para manter viva a memoria de Isaac 

polo que asumimos con moito agarimo recoller e publicar en papel, na 

revista AREAL referencias ou colaboracións sobre Isaac, ou nuns sinxe-

los Cadernos, os aportes, actuacións e lembranzas que ano tras ano acon-

tecen en Boisaca ao pé da súa tumba. E, sen dubidalo, en salientar sempre 

o singular compromiso de Díaz Pardo na difusión da cultura galega. 

E niso estamos. 

GRAZAS, ISAAC. 
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+++ 
 

PALABRAS PARA ISAAC  

Xesús Redondo Abuín 
 

Pintaba. ¡E cómo pintaba! 

Pero cando pensou que xa 

non tiña nada novo que 

rascar cos trebellos de 

pintar, colgou os trebellos 

de pintar e empuñou os 

trebellos de decorar     

excelentes formas de   

cerámica. ¡E cómo as   

decoraba! Pero cando 

pensou que cos trebellos 

de decorar excelentes  

formas de cerámica xa 

non tiña nada novo que 

rascar, colgou os trebellos 

de decorar cerámica e empuñou o bisturí de abrir en canal as palabras. ¡E 

cómo as abría en canal! Pero cando pensou que xa non tiña nada novo 

que rascar no campo de abrir en canal as palabras, colgou o bisturí de 

abrir en canal as palabras, e xa non quixo saber máis nin de pintura nin 

de cerámica nin de cirurxía da palabra nin de farrapos de gaita. O que 

non colgou nunca Isaac foi a roupa de traballo. E para non morrer de  

asco, deulle un corte de manga ó mundo, apagou a luz, e baixou a       

persiana. Por dicilo con palabras emprestadas: Isaac era un espírito     

inconformista revoltado a carta cabal. E bicho coma un allo. 
 

+++ 
 

ISAAC  DÍAZ PARDO, POETA EN AZUL 

Marifé Santiago Bolaños, escritora 
 

Es mediodía y comemos con Isaac Díaz Pardo y con Xesús Alonso 

Montero. Esto está ocurriendo en la Residencia de Estudiantes. No me 

 

■ Xesús Redondo Abuín non faltou á cita 
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cuesta saber que también se sientan a esta mesa Lorca o Juan Ramón y 

que, quizás, Concha Méndez ha venido a buscar a sus amigos y, por eso, 

en el Jardín de las Adelfas, aguarda Maruja Mallo y, por ejemplo... Y por 

ejemplo, Isaac Díaz Pardo. Sí, ese es mi testimonio de aquel día: él, uno 

de aquellos hombres y mujeres que soñaban con una geografía sin     

fronteras donde al decir "amistad" floreciera la necesidad ética de ser  

respetuoso y justo. Una lengua común, universal, un tejido firme, hilos 

que habrán de tejerlo: la cultura. 

Observo a Díaz Pardo tras ese su silencio delicado, en armonía con la 

sonrisa: vivir es trabajar con los pensamientos del corazón, ojos vivaces 

profundos y un poco melancólicos, para que los sueños sean materia  

donde germine la dignidad. Su cerámica, materia de dignidad: espacio 

donde guardar las palabras que escriben esos sueños. Azules, como los de 

aquellos anónimos creadores chinos de la dinastía Yuan, que esculpían 

palabras en cada objeto exquisito que tendría la responsabilidad de hacer 

más hermoso el mundo. 

Miro a Isaac, en aquel mediodía de la Residencia de Estudiantes         

-la última vez que nos encontramos-, y lo imagino, fácilmente, en el    

Laboratorio de Formas, tratando de aprender mientras enseña a          

cooperar. Qué mediocre la violencia de la competición, salvo cuando se 

compite en el camino hacia la luz: sigue Isaac Díaz Pardo los pasos de sus 

antepasados gremiales, cuyo aprendizaje artesanal comenzaba en el    

respeto a las leyes básicas de la materia que habría de ser, alguna vez, 

forma, camino de la luminosidad hasta su condensación en objeto: el   

papel simbó1ico, la simbólica tinta delicada, el trazo, caligrafía           

imaginativa, silueta de la naturaleza y sus conjuros... Sí: es un escribir 

porque la cerámica de Sargadelos -do Castro antes- es un texto. Ediciós 

do Castro, la prolongación de la cerámica. Ignoro cómo se separan ambos 

universos: crear formas, permitir que las formas sean libros. 

Haber concebido tal destreza, guardar ese secreto, es el misterio que 

envuelve al hombre sentado frente a mí. Le agradezco haber sido el     

primero de mis editores pues, en 1995 y por mediación do meu benqueri-

do amigo Xesús Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo publicó mi libro La 

mirada atlántica: literatura gallega y peregrinación interior. Le agradezco el 

regalo de dejarme estar en ese viaje azul de cerámicas y libros, de coope-
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ración y sueños de paz. 

Las distancias de la memoria fijan aquello imprescindible de los seres 

humanos, lo que hace que un gesto se transforme en amuleto: también 

han de ser azules, como todos los poemas de Isaac Díaz Pardo, con re-

cuerdos rojos por si los actos nobles cayeran en el olvido (el azul es auda-

cia y firmeza; el rojo es fidelidad). Amuletos que traen la sabiduría de la 

Tierra humanizada, la que permite extender los dedos hasta la distancia 

del otro que no somos y hallarlo próximo, compañero. Eso es: compañe-

ro. 

Érase una vez un hombre que entregaba sus manos compañeras como 

se entrega el pedazo de pan con el que sostenemos el tiempo en este me-

diodía ya lejano, en el que estabas tú, Isaac Díaz Pardo. Siempre en vela, 

por si la llama de la Belleza tuviera dudas, y la duda apagase la esperanza. 

(Boisán-El Espinar, enero de 2015) 
 

+++ 
 

LUGO AZUL AZUL ISAAC  

Carmen Blanco 
 

Na memoria viva da liberdade de 

Camilo Díaz Baliño 

Antonia Pardo Méndez 

Mercedes Díaz Pardo 

e Isaac Díaz Pardo 
 

Lugo azul 

blu 

blue 

cian 

azur 

luz azul 

brillo ignorado  

azul sidol 

alustre anil 

negro índigo 

azul líquido 

diluído 

branco 

e gris 
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azulados 

sólido azul 

vermello 

verde 

e negro 

azulados 

ceo mariño 

cambiante 

claro 

cobalto 

multicolor 

augas gazas 

aires violáceos 

gozos de glicinas 

azulexos azuis 

ollos azuis 

pedras preciosas 

peixe pedra 

serea abisal 

casa do océano 

río ceo 

bosque irisado 

olor azul 

óleo azul 

cidade azul 

cemiterio 

azuleas 

lapislázuli 

zafiro 

azurita 

augamariña 

tons turquesa 

azul noite 

ultramar 

tuareg 

indio 

cigano 

sargadelos 

s 

isaac 

azul exipcio 

xacinto 

violeta 

malva 

morado 

maxenta 

púrpura 

peixes azuis 

tacto azul 

azulete 

azucre 

cuarzo 

branco nuclear 

incandescente 

led 

láser 

titanio 

aceiro azul 
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lobo lila 

cebra azul 

luz negra 

ultravioleta 

alegría 

pracer 

azul 

 
 

(Variación de Lobo amor, 2011,  

para Isaac Díaz Pardo. 

Lugo-Compostela, 10 de xaneiro de 2016) 

 

 

 
 

HOMENAXE A ISAAC DÍAZ PARDO  

(Intento de aproximación poética á súa biografía en 8 partes) 

Xoán Xosé Fernández Abella 

(Academia Real Isaac Díaz Pardo) 
 

Os Tilos, 30/abril/2015 
 

Limiar 
 

Cantei a túa humildade, a túa grandeza 

nun meu soneto, impar Isaac Díaz Pardo. 

E hoxe unha elexía á túa nobreza 
 

Pídeme o corazón, no que ben gardo 

teu exemplo inmortal de gran mecenas, 

claro inimigo sempre do bastardo, 

Entrega e rectitude sempre plenas. 
 

■ Carmen Blanco  

poñendo voz ás palabras 

+++ 
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Soneto 
 

Perdóame se ofendo a túa humildade, 

meu grande Isaac Díaz Pardo, extraordinario 

artista e home bo, grande empresario 

que á nosa Terra doa integridade. 
 

Guía para os que amamos a verdade 

e a valentía, sempre solidario 

cos que sofren a historia, hospitalario, 

impar mecenas, ata a heroicidade. 
 

Con Sargadelos polo mundo enteiro 

enalteceche o nome de Galiza. 

Teu labor de editor é pregoeiro 
 

dun altruísmo impar. E nesta liza 

contra os adoradores do diñeiro 

a razón hanche dar. É de xustiza. 
 

Tristura 
 

Déchelo todo e che quitaron todo, 

e a tristura adiantou teu pasamento. 

Eu penso así, amigo, dese modo. 
 

Loanza 
 

Alzo teu nome, Isaac, con sentimento 

de admiración total. Túa bonhomía 

será estrela inmortal no firmamento 

da nosa Historia e da fidalguía. 
 

Ti nas máis altas páxinas da Historia 

estarás, loitador, inconformista, 

coa admiración meirande á túa memoria. 
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Humanamente fuches comunista. 
 

Tristura familiar 
 

Teu pai, asasinado galeguista, 

foi o excelso Camilo Díaz Baliño, 

pintor, ilustrador e cartelista, 
 

cortándolle, crueis, o seu camiño 

triunfal, cunha maldade de loucura, 

onde o odio máis fero tivo niño. 
 

Ós dous anos, túa nai na sepultura 

achou a paz que lle negou a Terra. 

Ela morreu da máis fonda tristura. 

Maldita sexa para sempre a guerra! 
 

Recordo 
 

No corazón túa imaxe en ouro gardo, 

Home inmortal, orgullo de Galiza, 

pois eu tras esta vida, vida agardo. 
 

Túa loita foi tenaz pola xustiza, 

sempre á beleza, á arte consagrado, 

revelador da Historia en nobre liza. 
 

Da túa humildade non se dá contado. 

Iluminado de xenerosidade, 

ó ben viviches sempre dedicado. 
 

Quiseches moi distinta realidade  

á que, cruel te condenou a vida, 

pero ti respondiches con bondade. 
 

Xustiza, arte, verdade… a apetecida 

ruta foi na túa limpa executoria, 

■ Xoán Xosé Fernández Abella 

compuxo una aproximación poética 

arredor da vida de Isaac Díaz Pardo 
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sempre a alumar a meta perseguida. 

Sendo o teu premio: admiración e gloria. 
 

Mimina 
 

Buscando nesta vida ledo abrigo 

casas con Carmen Arias que é Mimina 

familiarmente, e sempre contigo. 
 

Puro exemplo de entrega feminina, 

pintora e cartelista, que no Castro 

fai decorados que ela non asina. 
 

Renuncia, humilde, a ser brillante astro 

nunha cerámica da meirande altura, 

que na arte deixou logrado rastro. 

Alto honor a súa entrega noble e pura. 
 

Nai exemplar e esposa consagrada 

ós tres fillos e ó seu Isaac Díaz Pardo. 

Merece para sempre ser lembrada. 

Para ela a admiración máis fonda gardo. 
 

 

+++ 

EVOCACIÓN DE ISAAC  

Xesús Rábade Paredes 
 

Como ti es partidario da xustiza e te moveron sempre as causas no-

bres, cada catorce de abril sóbeche un pouco o sangue, pos na lapela un 

pin coa enseña da República e rúas unhas horas por Santiago. 

--¿Desafías a alguén? 

--Non, só me aireo. 

Hainos que pensan que hai que andar todo o día dando vivas a España 

e poñéndose firmes. En Madrid estes levantaron bandeira permanente 

que nin a aguanta o mastro. E tamén na Coruña. Un despropósito. Tarnas 

Remate 
 

Fuches, sen selo, emigrante 

e exiliado voluntario, 

puro exemplo solidario 

do teu único talante. 
 

Santiagués universal 

e galego extraordinario, 

un exemplar empresario 

coma non hai outro igual. 

Un pintor excepcional, 

debuxante, ceramista, 

ilustrador, xornalista. 

Dramaturgo orixinal. 

Un poeta ocasional 

e de cegos, cartelista. 

Un altruísta editor. 

Terra e teus, o teu amor. 

Un xenio renacentista! 
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opina que, canto máis a amosan e dexoban, máis a denigran e a volven 

detestable. Segundo Paio, ou se respectan todas a vontade ou mellor é 

pregalas e non alzar ningunha, maiormente as que ofenden e asoballan. 

--¿Ti ensinas moito a túa? 

--Iso depende. 

Isaac Díaz Pardo sabe ben o que conta, pois ten viva a memoria, e eu 

creo que non di todo o que sabe. Un día heille pedir que me conte algo 

máis dos señoritos do Casino de Caballeros de Santiago. A Isaac gatillá-

ronlle o pai por cabal e xeneroso, pois a vesania destes non tiña ningún 

freo. A el deixárono porque se agachara. O máis seguro é que se arrepen-

tiron, porque nunca lle deron xa capado o cerebro. 

Nos anos da República, o Isaac neno andaba polas rúas ensinando as 

bandeiras galega e tricolor. Facíaas e vendíaas Pérez Gantes, tintureiro 

da “España”, nas Hortas de Ramírez, segundo el mesmo conta. Neste 

abril, tamén con Isaac, fomos a San Simón, illa de amor e morte e agora 

da memoria. Cabo do paredón dos fusilados, depositamos cincocentos 

■ Xesús Rábade Paredes evocou a figura de Isaac 
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caraveis e deixamos no aire os versos dos poetas para que sexa a música 

de fondo quen lles soe aos que veñan. Mamá Elvira e mais eu acordámo-

nos moito do tío Ovidio, do tío de Lobradas e das vítimas todas da tropa 

levantisca. 

--Tócame jazz lixeiro. 

--¿Non che aproveita Bach? 

--Avívame recordos que me amargan. Hai que soerguer isto porque 

quere ir ao fondo. 

De Mentres a herba medra (2007) 
 

+++ 
 

MEMORIAL DOS FOXOS DE LUGO 

(CON LORCA AO LONXE) 

Claudio Rodríguez Fer 
 

A Isaac Díaz Pardo, artífice maior da  

memoria de Galicia. 
 

O poeta ergueuse unha mañá 

e non a viu. 

Saíu á rúa 

e non a viu. 

Fuxiu ao monte 

e non o viu. 

Volveu á casa 

e non a viu. 

E non tivo por onde camiñar 

que non fosen cunetas e cunetas.  

Mirou o caderno dos poemas 

e non había ringleiras 

senón soamente cunetas. 
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Cunetas. Cunetas. Cunetas. 
 

Abriu os libros de poesía 

e non había verso ningún 

que non fose escrito entre cunetas. 
 

Cunetas. Cunetas. Cunetas. 
 

Onde libre escribía Luís Pimentel 

o seu diario dun médico de garda. 
 

Cunetas. 
 

Onde soñaba Ánxel Fole 

coa súa libre auga lizgaira. 
 

Cunetas. 
 

Onde imaxinaba Xesús Bal y Gay 

un libre saxofón feito de estrelas. 
 

Cunetas. 
 

Onde o río Miño facía libre 

a Avelino López Otero. 
 

Cunetas. 
 

Onde a muralla paseaba en noite libre 

a Federico García Lorca como a lúa. 
 

Cunetas. 
 

Onde pintaban libres Ángel Johán, 

Arturo Souto e Arcadio Romero Boelle. 
 

Cunetas. 

■ Isaac Díaz Pardo e Claudio Rodríguez 

Fer no Instituto Galego de Información. 

Arquivo de Claudio Rodríguez Fer 
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Cada verso era a beira dun suco 

ao que tan só lle cumpría outro verso 

para converterse en cuneta. 
 

Cunetas. Cunetas. Cunetas. 
 

Acaso non se fixo a cuneta para a auga 

senón a auga para a cuneta. 

Acaso non se fixo a cuneta para o home 

senón o home para a cuneta. 

Acaso non se fixo a cuneta para a muller 

senón a muller para a cuneta. 

Acaso non se fixo a cuneta para o silencio 

senón o silencio para a cuneta. 

Acaso non se fixo a cuneta para a morte 

senón a morte para a cuneta. 
 

No lugar onde medran as silveiras 

e discorre a auga pola estrada 

houbo antes un suco de sangue 

inzando de nomes as cunetas: 

A cuneta Camilo Díaz Baliño 

segundo se vén de Santiago. 

A cuneta Juana Capdevielle 

segundo se vén dende A Coruña. 

A cuneta do paseado anónimo 

saíndo de Lugo a todas partes. 

A cuneta Federico García Lorca, 

que ocupa toda a veiga de Granada. 
 

Cunetas. Cunetas. Cunetas. 

■ Claudio Rodríguez Fer inter-

vindo no acto 
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Así se fixo o Plan Nacional de Estradas 

de mil novecentos trinta e seis: 

Onde a silva medraba con máis arte, 

metralla. 

Onde o amor era libre polas curvas, 

metralla. 

Onde a verba se elevaba na rasante, 

metralla, metralla, metralla. 
 

Deixando a vida polos sucos 

sementastes tramo a tramo toda gabia 

ata encher de esperanza cada foxo. 

Que queimen o meu corpo cando morra: 

que esparexan as cinzas por todas as cunetas: 

que volvamos á vida todos xuntos: 

aínda que sexa en verso compañeiros: 

que volva pacer a dignidade en Lugo. 

Que volva pacer a dignidade ao mundo. 
 

+++ 
 

AS CUNCAS DA MEMORIA 

Helena Villar Janeiro 
 

Cemiterio de Boisaca, 10/01/2016, 4º cabodano de Isaac Díaz Pardo 
 

Porque sempre buscamos cabo de Isaac memoria 

coa fe coa que se acode a un cenobita 

que é meigo de esperanzas 

no Templo de Monxoi. 
 

Unha cunca con nome, un medallón lendando, 

por veces un debuxo ou unha placa en letra “castelao,” 
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pedíamos daquela precisados 

de gardarmos lembranzas. 
 

Creador de recordos cara adiante, 

notario de memorias cara atrás, 

Isaac foi para nós o gran antídoto  

do cruel esquecemento que se filtra 

nas regañas do tempo a destruír os signos. 
 

Creaba Isaac obxectos para gardar memoria 

e era fonte manando ese milagre  

que alimentan devotos urdidores de fíos  

no tear dos recordos, 

e tamén compostores do discurso  

no tear das palabras. 
 

E a por de crear cuncas e publicar papeis, 

Isaac dispuxo pontes sobre todos os ríos 

que querían deternos na súas augas turbias 

e carreiros de subir aos montes sacros 

que nos curutos gardan as verdades 

escondidas demais as máis das veces. 
 

Hoxe estamos gardando a memoria de Isaac 

que alumou os camiños 

polos que atravesamos xuntos ou en soidade 

ata chegar de novo cabo del 

que nos fará unha cunca, 

un medallón lendado, 

unha placa con letra “castelao” 

librándonos da amnesia que atenaza o pasado 

para que non nos valla de temón do futuro. 

■ Helena Villar Janeiro 

recitando o seu poema en 

memoria de Díaz Pardo 
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+++ 
 

SOBRE ISAAC DÍAZ PARDO NESTAS DATAS 

Xesús Alonso Montero 

(Presidente da Academia Real Isaac Díaz Pardo  

e da Real Academia Galega ) 
 

Vou facer unha alocución breve, moi breve, pois así o aconsellan a  

hora e o clima e, sobre todo, o feito de que nas intervencións anteriores 

dixéronse moitas cousas de notable valía. 

Nesta conmemoración debemos lembrar, en primeiro lugar, que neste 

ano, o 2016, cúmprense cen do nacemento de tres escritores importantes 

que foron amigos de Isaac e que Isaac admirou. Refírome a Raimundo 

García Domínguez “Borobó”, Manuel Lueiro Rey e Lorenzo Varela.    

Libros seus, dos tres, foron publicados naquela xenerosa e impagable e 

ditorial que se chamou Ediciós do Castro, aquel instrumento de           

información, crítica e concienciación que dirixiu, sempre cun programa 

plural, o noso homenaxeado. 

Vencellos especiais uniron a Isaac con Lorenzo Varela, aquel soldado 

exemplar da República Española que viviu corenta anos no exilio onde 

escribiu algúns dos máis fermosos e reivindicativos poemas galegos do 

século XX. Un deles, como sabedes, é algo así como o noso himno nestas 

conmemoracións de cabodano, e foi nese poema onde aprendemos como 

honrar ós grandes mortos: levando á súa sepultura “unha cesta de     

pombas e mazás”. 

A Lorenzo Varela, a Manuel Lueiro Rey e a “Borobó” honrarémolos, 

divulgarémolos e reeditarémolos, no presente ano, na medida das nosas 

forzas, moi inferiores ós seus merecementos. 

Hai tempo que nos preocupa o legado cultural de Díaz Pardo,        

nomeadamente o bibliográfico, o hemerográfico, o documental, o         

fotográfico e o epistolar, un tesouro que non ten par na Galicia           

contemporánea. Aí están, para os investigadores, textos, datos e pistas 

sen os cales non se poderá escribir a historia do antifranquismo e do   

exilio. 
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Sabido é que este inmenso e valiosísimo    

Fondo está na Cidade da Cultura, alias, o Gaiás, 

ese esperpento faraónico que nos legou a prepo-

tencia de Fraga Iribarne e que está a arruinar 

a Galicia do presente e seguirá arruinán-

donos no futuro. Cómpre, en calquera 

caso, salvar a Biblioteca e, dentro 

dela, o xigantesco legado de Díaz 

Pardo, hoxe por hoxe en caixas que 

se amontoan sen xeito nin dereito. 

Cándo un catálogo desa riqueza? Cándo 

unha sala ad hoc para que os estudosos e 

investigadores se mergullen nese tesouro, 

construído durante décadas por Isaac con 

amor? 

Desde aquí propoñemos ós partidos 

políticos galegos que, nas próximas     

eleccións autonómicas, incorporen esta 

demanda ós seus programas: Hai que catalogar, 

xa, o inmenso Fondo cultural de Isaac Díaz  

Pardo e poñelo, axeitadamente, ó servizo dos 

investigadores. 

 

 

Por razóns de espazo, é imposible reproducir a totalidade das inter-

vencións que tiveron lugar, mais queremos mencionar a aquelas outras 

persoas que dedicaron tempo dun día frío e chuvioso para lembrar a    

Isaac, como foron Ana Acuña Trabazo, Bieito Ledo Cabido, Ángeles  

Ruibal, María López Penido e Carmen Rodríguez Ferreira (alumnas do 

IES de Cacheiras), Mini e Mero, Manuel Ucha, e as gaitas de Encantiños 

do Ulla. E, abofé, tamén ao resto de presentes que co seu estar fan       

posible que Isaac Díaz Pardo siga viva no corazón dos galegos.  

Rematamos este caderno co poema de Celso Emilio Ferreiro Irmaus, 

que interpretaron durante o acto Mini e Mero, poema musicado por Mini. 

■ Xesús Alonso Montero   

fala sobre Isaac Díaz Pardo 

+++ 
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Irmaus 

(letra: Celso Emilio Ferreiro; música: Xosé Luis Rivas Cruz “Mini”) 

Interpretado por Mini e Mero 
 

Camiñan o meu rente moitos homes.  

Non os coñezo. Sonme estranos. 

Pero ti que te alcontras alá lonxe,  

mais alá dos desertos e dos lagos,  

mais alá das sabanas e das illas,  

coma un irmáu che falo. 

Si é túa a miña noite,  

si choran os meus ollos o teu pranto,  

si os nosos soños son iguales,  

coma un irmáu che falo. 

Anque as nosas palabras sexan distintas, 

 e ti negro i eu branco, 

en tendo semellantes as feridas, 

coma un irmáu che falo. 

Por enriba de tódalas fronteiras,  

por enriba de muros e valados,  

si os nosos berros son iguales,  

coma un irmáu che falo. 

■   Como colofón  deste caderno, e como testemuña de cantos se ache-

garon a Boisaca a lembrar a Isaac Díaz Pardo, ofrecemos una serie de 

instantáneas do acto, na páxina da dereita, tanto dos presentes anóni-

mos como de aqueles que lle puxeron voz e música a un día de choiva.  

■ Mini e Mero, irredentos baixo a choiva 

que acompañou o acto en Boisaca 

 

+++ 
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