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O 11 de xaneiro pasado, tivo lugar no cemiterio de Boisaca (Santiago 

de Compostela) un emotivo acto en lembranza a Isaac Díaz Pardo no III 

cabodano do seu pasamento, organizado pola Academia Real Isaac Díaz 

Pardo e guiado por Carmen Blanco Ramos. Neste caderno recollemos 

unha escolma das intervencións persoais que se sucederon, para que, 

como pombas e mazás, voen ata aquel a quen foron dirixidas e frutifi-

quen para alimentarnos coa súa carne fragrante.  

+++ 
 

LENZO BRANCO PARA ISAAC DÍAZ PARDO: 

GALIZAS GRAZAS 

Carmen Blanco 
 

(Eu coñecín a beleza de Díaz Pardo en Sargadelos, na Mariña de Lugo 

de nena, antes de coñecer a Isaac. E cando souben quen era Díaz Pardo 

fíxenme irmá de Isaac e tiven logo a sorte de compartir algo da magnífi-

ca excelencia do estilo puro e sinxelo do seu imprescindible proxecto de 

recuperación da memoria. Un estilo amable que espallaba a toda a xente 

do seu Grupo. Sen apropiación, con respecto total, non co mal amor e 

mal humor que oprimen e si co bo amor e bo humor que liberan, quero 

dar as GRAZAS con empatía e simpatía coas boas artes de Isaac.) 
 

A Camilo Díaz Baliño, Antonia Pardo Méndez e Mercedes Díaz Pardo, 

pai, nai e irmá de Isaac. 

A Carmen Arias de Castro, Mimina, muller de Isaac. 

Ás persoas de Ediciós do Castro, do Instituto Galego de Información e das 

Galerías Sargadelos coas que tiven a sorte de traballar na edición e difusión 

de libros sobre a memoria, de libros sobre mulleres, de libros sobre artes e da 

publicación Unión libre. Cadernos de vida e culturas, xunto con e gra-

zas a Isaac. 
 

El arte, la poesía, se adelantan y registran antes lo que va a pasar. Pertene-

cen a un sistema más sensible. Son un sistema de comunicación que penetran 

las cosas, y otean el horizonte. 

Isaac Díaz Pardo, Galicia hoy y el resto del mundo, 1987. 
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Os melhores amigos do exílio ajudaram-me e com eles sonhamos que haberia 

que fazer quando pudéssemos voltar à Nossa Terra. Catedráticos de La  

Plata. Engenheiros e também sonhadores ilustres. Tudo andava (...) 

Nos dias que ainda restam podes ir nesse grupo dos que poderiam conseguir 

causas justas e que perderam sempre. 

Isaac Díaz Pardo, Tentando construir uma esfinge de pedra, 2007. 

O Mestre Libertario estaba no alto das escaleiras de caracol e dicía non en-

tenderán nada de nada: fai só o que ti queiras. 

Carmen Blanco, Atracción total, 2008. 

 

Díaz Pardo. Todo foi dito xa nas palabras e nos feitos. Innúmeros. 

Múltiples. Diversos. Desaparecidos. Presentes. Desfeitas. Defectos des-

feitos... Delitos impunes. Na memoria. Todo... O que importa. O necesa-

rio. O imprescindible. Xa foi. Todo xa fuches. Boa viaxe. Todo vivo na 

vida. Con asombroso esforzo. Porque non foi entendido... Ou si?... Nada 

se sabe certo nunca... Que dicir agora? Que? que non sexa inútil... Quixe-

ra dicir todo o que mereces. Ou só algo... É imposible. Lenzos brancos... 

Libros non escritos... Lenzo branco. 

■ Carmen Blanco durante a súa intervención. 



 

 

Escaleiras solidarias. Caracois aos ceos. Mans de memoria mellorada. 

Lapis de chumbo. Alegría azul de vivir para ollos libres renacidos. Cores 

intensas. Cousas e cousas ben feitas... Non comprendidas... Non agrade-

cidas... Mais tamén SI. E NO... E NOM... GRAZAS... TRES GRAZAS: 

ISAAC DÍAZ PARDO. TODAS AS GRAZAS... GALIZAS GRAZAS. 

SI. Sorriso sabio. Humor bo... Cadáver en Compostela. Deixádeo ir... SI a 

TI. Isaac. 
 

Liberdade para Díaz Pardo. Con palabras 

de Díaz... Pardo.... Tres Grazas. Tres.     

ISAAC DÍAZ PARDO. Intelectual e artista 

múltiple, tamén surrealista, da libre vangar-

da integral con sentido especial de liberdade 

nave espacial vida beleza xustiza poesía. Todo é política. Todo é cultura. 

Ciencias, artes, industrias, informacións. Civilicémonos nós... E todo... 

Con todos os dereitos para toda a humanidade. Galicia y el resto del mun-

do. Louca lúcida coa criatura no colo. Froita fresca. Fecunda. Caro couso. 

Cara cousa. Creación. Colchón no cárcere. Pequeno no taller. Neno me-

drando mirando mirado na barca dos brazos e dos libros. Mozo facéndo-

se home no activismo, no acocho, na clandestinidade, na fuxida, nas via-

xes de ida e volta, na emigración e no exilio. Materias mellorando no 

Laboratorio de Formas de Galicia. Isaac Díaz Pardo. Libertario... Ilus-

trador... Ilustrado... Ilustre soñador. Novo marqués de Sargadelos. Vivo. 

Isaac. Sen marquesado... Descalzo. Cadáver pataca. Pequena pataca 

grande. Para pobres. Pataca do Castro de Samoedo. Na terra con san-

gues de Boisaca... Cadáver cego vivo. Exquisito Cego Zago. Z EGO FA-

GO... Último republicano... Xalo. Santiago... Mandado da vontade do 

exilio. Mandado da vontade dos mortos por amar causas xustas... Fer-

nández... Santiago. Ollar novo. Olho. Ollo! Labirintos. Ollos. Con mans 

mestras. Luz. Esta modestísima libertaria, ilustrada, ilustradora, cega..., 

e a modestia de toda a boa xente matada na vida e na morte por amar a 

liberdade, dáche TODAS AS GRAZAS en TRES Isaac Díaz Pardo, en 

DOUS Díaz Pardo, en UN Isaac. TI. E NÓS. PAZ: LENZO BRANCO. 

GALIZAS GRAZAS SEMPRE e ADIANTE! 
 

+++ 
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“Sorriso sabio. 
Humor bo”. 
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PARA ISAAC DÍAZ PARDO, SEMPRE ACESO NA LEMBRANZA  

Modesto Hermida 
 

Isaac, irmán egrexio, 

Díaz Pardo de luz e liberdade,  

remol que a todos 

un día morneaches 

nas esfameadas friaxes dos desterros.  

Non sei moi ben se "caían 

coma bágoas as estrelas", non,  

nin tan sequera enxergo a circunstancia  

de tan doloroso ouleo  

na que foi a túa viaxe derradeira.  

Iso si, ben me decato  

da ausencia que se alonga día a día  

na orfandade das estrelas,  

aquelas que, por veces, alumean Compostela.  

Hai quen di que en ocasións  

aínda se escoita 

esa túa racional e ríspeta protesta,  

polo tan enxeitado compromiso  

dos que rexen con promesas: (fume e palla).  

Nunca serás ti, nunca, ben entendo,  

quen fiques para todos caladiño,  

que seremos nós, que de ti arrecendemos  

pensamentos, palabras e colores,  

quen retoñemos, día a día,  

o vizoso enxido da memoria.  

+++ 
 

■ Modesto Hermida  

durante a súa intervención. 
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COMPAÑEIRO ANCESTRAL ISAAC DÍAZ PARDO 

Claudio Rodríguez Fer 
 

Compañeiro ancestral Isaac Díaz Pardo: 
 

Escribo ao antigo Castro de Samoedo 

sobre o unánime corpo dos galaicos, 

outra vez cerámica escachada 

a golpes de usura e desmemoria. 
 

Escríboche como ti nos escribías, 

coa tinta fraternal da memoria das vítimas. 
 

Escribo á Bauhaus da Magdalena 

escoitando tangos e milongas 

que traen exiliación na diáspora 

e derrotas na procura de derrotas. 
 

Escríboche como ti nos escribías, 

coa tinta laboral dos militantes dos actos. 
 

Escribo á futurista utopía de Sargadelos, 

pois man a man o emigrante e o exiliado 

construíron con caolín as esperanzas 

do laboratorio de formas integrais. 
 

Escríboche como ti nos escribías, 

coa materia prima do mañá moi dentro. 
 

Escribo ao recanto máis humilde 

do teu corazón construtivista, 

afluíndo sempre avances libertarios 

pola arteria visible dos tubos funcionais. 
 

 

■ Claudio Rodríguez Fer  

 durante a súa intervención. 

  

■ Xosé Díaz, xunto aos outros 

asistentes ao acto, escoita as 

palabras de C. Rodríguez Fer. 

Imaxe cedida por este último. 
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Escríboche como ti nos escribías, 

pola aberta unión libre, camarada. 
 

Escribo como ti nos escribías, 

homo faber tenaz, xenial e solidario, 

pois contigo estivemos no principio 

e contigo estaremos máis alá do final. 
 

Escríboche como ti nos escribías, 

dispostos sempre a comezar. 
 

Porque se algo é mentira, compañeiros, 

é que morreu Isaac. 

+++ 
 

Antonio Alonso Fontán 
 

Isaac Díaz Pardo gran Galego 

nacido no verán en Compostela, 

estrenando os seus oídos 

con doces sons da Berenguela, 

que despertaron no naipelo 

o afán da conversión da Nosa Terra. 
 

Desde as outas cumes 

e verdecentes prados, 

e ombrizas ribeiras 

con firmes balados, 

dunha Patria ceibe 

de foros e soballados. 
 

Para infindas sementeiras 

de farturentas colleitas 

■ Xesús Alonso Montero e Antonio 

Alonso Fontán, nos intres previos á  

intervención do segundo.  



 

 

■ Inés Canosa durante       

a súa intervención.         
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o que teñen tódolos dereitos 

o noso pobo honrado, 

a degustar amoriñas das silveiras 

e ás mazáns, produto do traballo, 

e un benestar de hortas 

nos eidos proletarios 

dunha Galicia progresista 

de habitantes cultivados. 
 

Isaac Díaz Pardo 

moitas gracias de todos 

polo teu inmenso traballo. 
 

(Cemiterio de Boisaca, 11/1/2015)  

+++ 
 

UNHAS PALABRAS SOBRE ISAAC 

Inés Canosa 
 

Coñecín a Isaac Díaz Pardo no verán arxentino de 1966, nunha    

visita á fábrica de cerámica Magdalena. Isaac “que vía detrás da curva” 

decatouse da morriña que eu tiña do meu Sardiñeiro, ao lado de         

Fisterra. Meses despois, Isaac, xa en Galicia, viaxou á miña aldea para 

fotografar as miñas saudades que de inmediato me enviou a Bos Aires. 

Un ano máis tarde coñecín a Luis Seoane na capital bonaerense e descu-

brimos que el fora o seu compañeiro da viaxe e testemuña de cando   

Isaac inmortalizara aquela fotografía que colgaba no meu cuarto. 

A xenerosidade de Luis Seoane levoume á casa de Díaz Pardo no 

Castro con Mimina e fillos, a partir de aí comezou a miña experiencia de 

case 40 anos traballando no Castro, Sargadelos, Barcelona e Madrid.  

Por iso, podo dicir que o Díaz Pardo que coñecín foi un home traballa-

dor, incansable e xeneroso con todos nós. En palabras do compañeiro 

Andrés Varela “non eramos capaces de  botar para adiante as mil e unha 

ideas que saian da súa fecunda imaxinación e capacidade de traballo, xa 
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que no seu convenio laboral non figuraban vacacións nin días festivos”. 

Isaac para os que traballamos en Sargadelos foi unha persoa difícil, 

rigorosa e dura, pero próxima. Sempre dicía “os responsables non pode-

mos ter máis privilexios que os de dar exemplo”. El deuno. 

Escoitaba a todos os que se acercaban onda el, especialmente á moci-

dade, e tiña unha expresión típica: “Que ben  se portan con nós!”. 

El creou Sargadelos que describiu como “raigaña do pasado con ideas 

do noso tempo”. Coido que varrelo da empresa puido ser legal pero non 

moral. 

Hai moitas definicións para un home como Isaac, eu quedo coa máis 

cívica e humana: Foi un home que nunca renunciou á defensa das causas 

xustas. 

Grazas. 

+++ 
 

■ Perspectiva xeral das persoas que se achegaron a Boisaca a lembrar a Isaac.      
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ISAAC DÍAZ PARDO E O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS 

Henrique Monteagudo 
 

Un ano máis axuntámonos en Boisaca un feixe de amigos e amigas 

arredor do pequeno gran home que foi Isaac Díaz Pardo. Un ano máis 

achegámonos nos comezos de xaneiro atraídos polo seu fulgor, cos pés 

fríos e o corazón quente. Como non teño ningún título especial para    

intervir neste acto, imaxino que os organizadores escolleron en min unha 

representación do ámbito universitario, para lembrar e agradecer o seu 

labor de mecenado da investigación de alto nivel, en boa parte canalizado 

a través do Seminario de Estudos Galegos, que el quixo recuperar e   

apadriñou coa súa inmensa xenerosidade.  

Como todos os presentes sabemos, Isaac foi un home extremadamen-

te polifacético: pintor, empresario, intelectual, deseñador, axitador cultu-

ral, mecenas, xornalista… En troques, nunca foi un home da academia, 

nin no sentido máis estrito de corpora-

ción erudita oficialmente constituída, 

nin no sentido máis amplo de universi-

dade. Pero, en troques, si que foi unha 

persoa agudamente consciente da nece-

sidade de apoiar a investigación sobre 

Galicia en todos os campos do saber. 

Coma noutros campos da súa infatigable 

actividade, uniu esa visión de futuro á da 

necesidade de reivindicar a memoria, de 

restaurar as realizacións e de dar conti-

nuidade aos proxectos da grande xera-

ción destinada a protagonizar a moder-

nización de Galicia, a xeración da Repú-

blica. Isaac non se resignaba a conceder 

unha vitoria definitiva aos malos fados 

da historia –o golpe militar do 36, o   

falanxismo, a ditadura do Xeneralísimo. 

Por iso Isaac se empeñou en recuperar 

un dos proxectos máis ambiciosos e   
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logrados daquel „tempo de entusiasmo‟: o Seminario de Estudos Galegos. 

Estes días pasados, mentres matinaba nas palabras que pronunciaría   

hoxe aquí, repasaba abraiado as máis de cento sesenta páxinas dun      

catálogo, xa vello (de 2003), de Ediciós do Castro. Este catálogo inclúe 

tamén as publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Ademais dos 

noventa e dous títulos dos Cadernos do SEG, dos vinte e dous números 

da revista Gallaecia, dos vinte e sete volumes dos Cadernos do Laborato-

rio Xeolóxico de Laxe e das vinte e unha monografías publicadas por  

este, a lectura das ducias de páxinas con centos de títulos dese catálogo  

dá idea da amplitude de perspectivas, da inmensidade do traballo         

realizado e da riqueza dos resultados. Podemos dar unha pálida idea do 

significado de todo ese labor coa simple listaxe de áreas de traballo do 

SEG: Xeoloxía e minería, Ciencias biolóxicas, Ciencias agrarias, Ciencias 

mariñas, Arte / comunicación, Ciencias xurídicas, Ciencias económicas, 

Ciencias sociais e políticas, Pensamento, Grupo interdisciplinar de      

traballo de historia das ciencias e das técnicas en Galicia, Grupo interdis-

ciplinar de traballo sobre a idade media galega, Colección histórico-

documental da igrexa compostelá. 

Isaac Díaz Pardo foi un auténtico 

humanista, un digno herdeiro galego 

do pulo artístico e científico do     

Renacemento, do racionalismo críti-

co e o enciclopedismo universalista 

da Ilustración, das inquedanzas polí-

ticas, sociais e culturais da  Modernidade. O seu afán de coñecemento, a 

súa ansia de creación, o seu devezo por integrar as distintas facetas da 

actividade humana, as belas artes e a industria, as ciencias naturais e as 

letras, os saberes técnicos e as especulacións filosóficas, están movidas 

por unha ambición intelectual, unha enerxía emprendedora e unha      

capacidade de realización sen parangón. Teño a certeza de que o seu   

legado non fará máis ca medrar co tempo. E agardo que nós, xuntándo-

nos aquí cada ano, a arrefriar os pés e a quentar o corazón, poidamos   

celebralo dando testemuño, agradecendo e honrando a memoria dun dos 

mellores entre os “bos e xenerosos”. 

+++ 

 

“Isaac Díaz Pardo  
foi un auténtico 

humanista”. 
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ISAAC DÍAZ PARDO, O ARTISTA PLÁSTICO 

Antón Pulido 
 

Hoxe non é un día triste, é  un dia no que celebramos a existencia dun 

dos persoeiros máis importantes que deu Galicia en tódolos tempos, o 

noso Leonardo do século XX. 

Isaac, a través desas nubes que en palabras oterianas son fume das 

vidas que imaxinan os ensoños dos que foron, está contemplándonos  

desde alá, desde o Olimpo, e seguro que cos seus, entre os que se atopan 

Laxeiro ou mesmo Castelao. 

Temos os ollos orballados de emoción no recordo deste home    

exemplar que fixo do seu amor a Galicia unha forma de vivir, unha forma 

de andar, unha proposta de aventura, dos que fan país adicando a súa  

vida a sermos máis nós. 

Sempre che recibía cun sorriso de complicidade, con eses olliños de 

mirada limpa, raiolas de sol novo, como diría Otero Pedrayo.  

Gústame esa foto de Isaac na que se lle ve na súa mesa de traballo  

chea de propostas, libros, revistas, deseños, soños…traballando en varias 

cousas ao mesmo tempo. 

■ Antón Pulido durante a súa intervención. 
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Foi un auténtico xenio. Aos 23 anos, acabada a carreira de Belas    

Artes na Escola de San Fernando de Madrid, xa estaba de profesor, nin 

máis nin menos, que na Escola Superior de Belas Artes de Sant Jordi, en 

Barcelona. Expón en A Coruña, Madrid, Vigo ou Londres, onde ten un 

gran éxito e vende case a totalidade da súa obra. En 1948 abandona a 

pintura para entregarse ao mundo da cerámica. Neste curto período xa 

realizara algunhas das obras clave da pintura galega. 

Recordemos A Barca de Caronte de 1947, de 215x320 cm., onde os  

pasaxeiros son todos galegos e galegas. No medio da barca, dous        

gaiteiros. Á dereita, unha forma espida extraordinaria, seu prototipo de 

muller, de cadeira ancha, cintura estreita e perna pequena, pero musculo-

sa. As cabezas son todas autorretratos, tanto as de Caronte como todas 

as demais. Nas facianas, nos ollos, nas frontes sempre latexa o seu       

autorretrato.  

O cadro Os Afogados , de luminosidade central á maneira de Goya, 

chamou moito a atención na exposición de Londres. 

A pesar de abandonar a pintura no 48, nos anos cincuenta pintaría 

algúns cadros extraordinarios, como O artista, de 1955. 

Estamos no ano de Díaz Castro e quero recordar un dos seus poemas: 

 

Como unha espada 

Os anos van pasando 

Pero a ferida non pecha. 

 

Para finalizar, gustaríame escoitar o 3º movemento da novena       

Sinfonía de Antón Bruckner, cando toda a orquestra se converte nun  

auténtico alarido, nun lamento. 

Pero tamén me gustaría escoitar a famosa obra de John Cage, 4.33, na 

que os músicos permanecen en total silencio durante os 4 minutos e 33 

segundos que dura a obra. Nunca, nunca, neste cemiterio, o silencio se 

faría máis sonoro. 

+++ 
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ISAAC DÍAZ PARDO, O EDITOR 

Xesús Alonso Montero 
 

Na polifacecia do gran Díaz Pardo, imponse salientar a súa condición 

de editor. Ediciós do Castro, que creou, con Luís Seoane, en 1963, foi 

unha editorial, sen ánimo de lucro, durante case medio século, que      

acolleu a novos e a vellos, a comunistas e anarquistas, a galeguistas    

moderados e a galeguistas extremos… Ediciós do Castro era a pluralida-

de, a pluralidade presente na sociedade. Tamén acolleu temas, xéneros e 

modalidades que outras editoriais non podían asumir economicamente. 

Parte dos beneficios das empresas cerámicas financiaron este labor, como 

sostiveron o Museo “Carlos Maside” ou subvencionaron mostras         

bibliográficas e artísticas e un conxunto de actividades, nas galerías   

Sargadelos, sen as cales o mapa da cultura galega máis viva quedaría no-

tablemente mutilado. O capitalismo de Isaac –outra cousa non era       

daquela posible- destinaba unha cantidade non desdeñable dos seus bene-

ficios á nobre causa da cultura, dunha cultura que abría os ollos da xente. 

Con Ediciós do Castro, Díaz Pardo ofreceu-

lles ás nosas xentes –e a algunhas outras- a rea-

lidade histórica de Galicia, nomeadamente a da 

II República, a dos exiliados do 36, a do anti-

franquismo e a das loitas progresistas, de onte e 

de antonte. Fíxoo, sobre todo, na prodixiosa 

colección de Documentos. Díaz Pardo, o editor, 

exerceu de pedagogo do país. Houbo, sen     

dúbida, algúns libros prescindibles, pero Isaac, 

o futurista Isaac, rexeitaba moi poucos títulos, 

consciente de que os seus autores, case sempre 

novos, podían, pasado o tempo, superarse. 

Foi tamén un editor clandestino, e aí está o 

volume Galicia hoy, de 1966, que é o alegato 

literario, plástico e científico máis completo e 

contundente contra os postulados e os feitos 

franquistas, sen excluír os fraguistas. Axudou-

lle na empresa, desde Buenos Aires, Seoane, o 
■ Xesús Alonso Montero  

durante a súa intervención. 
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gran Luís Seoane, e foi editado por Ruedo Ibérico (París), a editorial que 

lle quitaba o sono a Fraga Iribarne, e quitáballe o sono porque lle quitaba 

os seus prosaicos soños. Eu sei con que esforzos e astucias conseguiu  

Isaac textos, poemas e debuxos para este histórico volume. Parecía un 

conspirador, e parecíao porque o era, ademais dun pintor, dun editor, dun 

escritor, dun inventor, dun emprendedor e de mil cousas máis. O      

conspirador Díaz Pardo axudou economicamente a Ruedo Ibérico, que 

dirixía en París o seu amigo Pepe Martínez, anarquista, eficaz anarquista 

onde os haxa. Sóuboo algunha vez Fraga Iribarne, o omnipresente Fraga 

Iribarne? 

Asomármonos ó Catálogo de Ediciós do Castro abraia. Se consulta-

mos o que recolle o publicado entre 1963 e 2006, batemos cuns 860 auto-

res e cuns 1400 títulos, e, se nos debruzamos sobre algunhas páxinas, 

batemos, por exemplo, cos seis grosos volumes das Memorias de Santiago 

Álvarez. Quen, daquela, asumía economicamente e intelectualmente a edi-

ción deste hexálogo, obra dun comunista que carecía do bacharelato? 

Repasemos, agora, nunha obra en un autor moi distintos: no Adral en 

nove volumes, de Xosé Filgueira Valverde. Ningunha editorial galega se 

decatou da valía, da inmensa valía, desta poliantea do noso último       

polígrafo. 

Hai máis. En pleno franquismo, fixo unha edición extraordinaria dun 

dos libros máis demoledores da literatura galega, das literaturas hispáni-

cas: O Divino Sainete, de Curros Enríquez. É un libro no que se poñen en 

solfa aspectos esenciais do catolicismo, a relixión dun dos colaboradores 

na edición, o sacerdote e teólogo Andrés Torres Queiruga. Por algo    

semellante, hai días, seres humanos indignos de invocar calquera forma 

nobre de espiritualidade, segaron a vida en Francia a compatriotas seus, 

algúns, gloria da intelixencia crítica francesa. Beizón, camaradas! 

Isaac Díaz Pardo, que, no seu día, estará á beira de Rosalía, de       

Castelao, de Luís Seoane, de David Álvarez Carballido e doutros no  

Panteón dos cidadáns e cidadás ilustras, ocupará ese lugar, tamén, pola 

súa condición de editor, de singular editor. 

Saúde e República, Isaac!. 

+++ 
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Durante ao acto e ao seu remate, a música acompañou ás palabras. Os 

encargados de poñer esa nota, ademais do grupo de gaitas “Encantiños 

do Ulla”, foron Ángeles Ruibal e Mini e Mero. Por razóns de espazo, re-

producimos só dúas das cancións escoitadas ao longo da homenaxe. 
 

Cantart ei Galicia (letra: Rosalía de Castro) 

Interpretado por Ángeles Ruibal 

 

 

 

Cantart´ ei Galicia  

teus doce cantares 

Qu´ asi mo pediron 

na veira do mare 
 

 Cantart´ei Galicia 

na lengua gallega 

consolo dos males 

alivio das penas 
 

Mimosa, suave 

sentida, queixosa 

encanta si rie  

conmove si chora 
 

Cal ela ninguna 

tan doçe que cante 

soidades amargas 

sospiros amantes 
 

Misterios da tarde 

murmuxos da noite 

cantar t´ei Galicia 

na veira das fontes 
 

Qu´asi mo pediron 

Qu´así mo mandaron 

que cante e que cante 

na lengua qu´eu falo 
 

Qu´asi mo mandaron 

qu´así mo dixeron 

xa canto meniñas 

coidá que comenzó 
 

Con dulce alegría 

con brando compas 

ó pé das ondiñas 

que veñen e van 

Dios santo permita 

qu´aquestes cantares 

d´alivio vos sirvan 

nos vosos pesares 
 

De amabre consolo 

de soave contento 

cal fartan de dichas 

compridos deseyos 
 

De noite de día 

n´aurora na será 

oiresme cantando 

por montes e veigas 
 

Quen queira que chame 

quen queira me obrigue 

cantar cantareille 

de noit´e de día 
 

Por dalle contento 

por dalle consolo 

trocando en sonrisas 

queixiñas e choros 
 

Buscaime rapazas 

velliñas, mociños 

buscam´antr´os robres 

buscaim antr´os millos 
 

Nas portas dos ricos 

nas portas dos probes 

Qu´aquestes cantares 

a todos responde 
 

A todos que a Virxen 

axuda pedín 

porque vos console 

no voso sufrir 

Nos vosos tormentos 

nos vosos pesares 

coidá que comenso 

meniñas, Dios diant 

■ Ángeles Ruibal durante 

a súa intervención, que 

incluíu a interpretación de    

Nana del caballo grande.  

“¡Ay caballo grande 
que no quiso el agua! 
¡Ay dolor de nieve, 
caballo del alba!”. 

 

Nana del caballo grande, 

(Federico G. Lorca) 
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Silencios na memoria  

(letra e música: Baldomero Iglesias Dobarrio “Mero”) 

Interpretado por Mini e Mero 
 

As iras rompen silencios cando os crimes non se acordan,  
cando no espantallo dormen paxaros da desmemoria.  

Por iso eu voulles contar levando cousa con cousa,  
poñendo unha feble luz nun lugar de tanta sombra. 

Era o ano trinta e seis, ano de sangue e afrontas, 
mártires da Liberdade quedan tirados na foxa. 

En agosto, o dezasete, disparan armas traidoras, 
conta de xente inocente: morreu Alexandre Bóveda, 

na Caeira, en Pontevedra, un mencer triste da historia.  
Se rescatamos os feitos non deixaremos que volvan! 

 

A Guerra Civil encheunos a memoria de fosas e o corazón de baleiros. 
Foi unha vitoria que non trouxo a paz, porque cómpre romper os         
silencios, recuperando esa “a súa voz necesaria” de cantos alí a perderon. 
Eran anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, 
socialistas, nacionalistas ou insubmisos á rebelión, …ou inocentes       
inculpados polo dedo revirado de delatores vingativos, arribistas do novo 
mando, …militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a         
dignidade humana e a dos pobos. Querían dar creto á esperanza, esa que 
aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o 
soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais, …espigaron inxustizas      
glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, 
tentando que o tempo borre o que o tempo á fin descobre. Ninguén a  
culpa, hoxe, asume. Os herdeiros da vitoria van diante e van dicindo “que 
é botar máis leña ao lume”.  
 

Mataron, martirizaron, escurecendo as auroras,  
enchendo a terra de sangue, de medo, loito e derrota. 
Os vencedores procuran, impunes, pechar as portas 

para negar a verdade, para anular a memoria. 
Venceron e aí seguen administrando a vitoria,  

aqueles que aínda hoxe queren facer a noite máis longa.  
Perderon creto e razón pois na memoria se agochan  

mártires son o guieiro e o pobo daralles gloria,  
a tantos que un día soñaron unha Galiza máis nosa:  

pioneiros da Liberdade, serán lembrados con honra…! 
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“Aínda así, coa fatiga das batallas,       venceremos ¡como non!, ...co orgullo da lingua por bandeira pois é nosa, e só nosa, 
a Nosa Terra ”. 

 

Canción de                        Alén do teu recordo 
(Letra Marica Campo,     

Música Mero)   

■ Mini e Mero interpretaron, entre outras, Alén do teu recordo, Irmaus, ou 

Silencios na memoria. Na imaxe de abaixo, algúns dos asistentes ao acto. 

“Por enriba de tódalas fronteiras, por  

enriba de muros e valados, si os nosos be-

rros son iguales, coma un irmau che falo”. 
 

Irmaus 

(Letra: C.E. Ferreiro, Música Mini)  
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