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O pasado 08 de xaneiro, tivo lugar no cemiterio de Boisaca (Santiago 

de Compostela), presidida pola luz diáfana dun horizonte solleiro, unha 

nova homenaxe en lembranza de Isaac Díaz Pardo polo seu V cabodano, 

organizada pola Academia Real Isaac Díaz Pardo e conducida por Gre-

gorio Ferreiro Fente. Neste caderno, como ven sendo habitual, recóllen-

se unha escolma das intervencións que se sucederon para que queden 

gravadas para sempre en memoria do inesquecible artista e empresario. 

 

+++ 
  

Guillermo Escrigas e Belén M. Delgado 
 

Boisaca, Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2017,                          

no 5º aniversario da morte de Isaac Díaz Pardo. 
 

Cinco anos despois, aquí outra vez, Isaac. Cun ceo moi parecido ao 

que tiñamos o día do teu enterro: xeneroso, dese azul cobalto tan aso-

ciado á túa persoa. 

Se me permites, e como estamos nun grupo reducido de amigos, vou 

narrar unha conversa privada que mantivemos ao encontrarmos o pri-

meiro cadro que pintaches: nel retratabas a tristura, era a túa nai total-

mente mirrada pola pena dos amargos acontecementos e tamén pola 

fame, case nin comía. Nese intre, ti que non mencionabas nunca a morte, 

faláchesme dela. Dixéchesme que che gustaría ser soterrado a carón de 

teu pai e de túa nai e que te cubrisen de terra espido. E eu respondín que 

co feo e delicado que eras, mellor sería que, cando menos, te cubrisen 

cun lenzo. Aí botácheste a rir! 
 

Orfos do Xalo 
 

Xa non resoa o teu falar retranqueiro, 

Non nos miran aqueles teus ollos interrogadores, 

Fáltanos a calor do teu aconchego de patriarca, 

Ata os teu pasos miúdos de caolín. 
 

O teu sorriso ocupaba o espazo dos teus brazos abertos: 

abranguías un mundo nun lenzo. 
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Cóntanos, guerreiro das pombas, 

como batías as ás e levantabas o voo 

cara a un ceo azul? (prusia? cobalto? quizais gris?) 
 

Aprendéchesnos todas as cores de memoria, 

mais estamos comezando a esquecelas  

baixo o manto de mesta néboa deste país… 

Do teu país. 
 

Dinos, de onde tanta alma, marqués dos afogados no mar? 

Como borraches o horror das pupilas? 

Ás túas costas subiron atrancos, 

mais non as pandaron. 
 

Empréstalles os teus músculos de loita, noso irmandiño,  

ao Mariscal, a Pedro Madruga, a Roi Xordo… 

Afina a gaita, trobador antigo, 

queremos ver danzar a María Balteira nunha alborada. 

Bule, os peores xordos nin queren oír. 
 

Como se camiña por riba dun cabo de mariñeiro? 

Perdemos pé, dános a man, acróbata de porcelana. 
 

As mulleres atlas, 

que levan na cabeza todo o que han precisar na vida, 

ofrécenche grolos de auga con azucre. 

Miman para a toda eternidade  

o teu corpo nu baixo a terra leve.  
 

+++ 
  

■ Arriba: Guillermo 

Escrigas, Belén 

Martínez Delgado e 

Concha Fernández. 

■ Guillermo Escrigas (abaixo, esquerda) 



 

 

Luis Pasín 
 

Santiago de Compostela (Boisaca),  8 de xaneiro de 2017 
 

Señor Presidente de Academia Real Isaac Díaz Pardo, autoridades, 

amigos todos.  
 

Non quixera defraudar os que me solicitaron (Xesús e Carmen) que 

intervise no acto do Quinto Cabodano de Isaac Díaz Pardo. Para min é 

un honor, aínda que a miña intervención non será académica, senón a 

dun autodidacta que utiliza a linguaxe dun home de barrio. 
 

A miña relación persoal con Isaac comeza no ano 1975 polos vínculos 

de amizade entre as familias Díaz Baliño e Pasín Romero.  
 

Reencontrámonos ao final da Ditadura, no ano 75, no Castro.  

Fundímonos nun forte abrazo celebrando o fin da Ditadura que tan-

tas desgrazas ocasionou nas nosas familias e nas de centos de galegos e 

galegas. As súas primeiras verbas foron: “somos irmáns na desgraza, agora 

queda moito por facer”. Na súa cabeza bulían proxectos para elevar o nivel 

económico, social, cultural e acadar unha correcta distribución da rique-

za; recuperar a memoria histórica e dignificar aqueles mártires esqueci-

dos pola represión fascista. 
 

Transcorría o ano 1979. As primeiras Corporacións Democráticas 

comezaban a súa andadura e os cidadáns pedían equipamentos e solu-

cións inmediatas a moreas de problemas.  

Un bo día chámame Isaac. Comunícame que ten o proxecto do INS-

TITUTO GALEGO  DA INFORMACIÓN, e que pensaba construír a 

sede en San Marcos. Falando cos compañeiros da Corporación -na que 

había moitos grupos políticos- por unanimidade acordase o cambio de 

uso das leiras de San Marcos, facéndose constar a declaración do proxec-

to como de utilidade pública e interese social, declaración que é aprobada 

pola Comisión Provincial de Urbanismo. 
 

O Instituto Galego de Información recolle o espírito e a letra que no 

seu día elaborara a Fundación Penzol e o Laboratorio de Formas de Ga-

licia, de Luis Seoane.  

Entre os fundadores, como non podía ser menos, estaba Díaz Pardo.  

No discurso que dan Ramón Piñeiro e Domingo García Sabell para 
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constituír o Instituto fan un chamamento a todos os galegos 

(traballadores, campesiños, empresarios, xente da cultura, das artes).  

A idea era crear unha entidade propia, libre e independente, destinada 

ao servizo de tódolos galegos, sen estar condicionada nin suxeita a nin-

gún grupo de presión política ou económica; na cultura non debería ha-

ber lugar para a especulación ou rapiña.  
 

Preto de 300 cidadáns de tódalas condición sociais acoden á chamada 

de Isaac e convertémonos en pequenos accionistas. A nosa lealdade está 

máis aló do que ese título “accionista” representaba. Tiñamos a firme 

convicción que o futuro de Galicia pasaba pola edición dun diario inde-

pendente ao servizo de tódolos galegos, coa recuperación da memoria 

histórica.  
 

Ese diario independente foi o xornal GALICIA, que sacou un único 

exemplar.  Non houbo máis que atrancos e inconvenientes para que o 

xornal saíse para adiante. As subvencións administrativas non daban 

chegado.  
 

Xa todos sabedes o que pasou co Instituto Galego de Información.       

Segundo as contas, o Instituto sempre xerou beneficios. A xestión de 

Isaac non se rexía polo interese económico. As obras sociais que fixo non 

se coñecían. 

 A traizón que sufriu por parte de Santiago Siñeiro, Secretario do 

Consello da Administración foi tremenda.   

Houbo persoas que recibiron xenerosas participacións nas empresas 

creadas por Isaac que acabaron co seu soño.  

A persecución contra a familia Díaz Pardo faise insoportable co despi-

do dos fillos Xosé e Camilo, un deles Director da planta de Sargadelos, a 

Isaac retíranlle a retribución para subsistir e é afogado económica e mo-

ralmente; o persoal do IGI non cobran, deixan de pagar  a provedores. A 

desaparición estaba anunciada anticipadamente á sentencia ditada contra 

Isaac Diaz Pardo.  
 

O golpe recibido polo noso querido amigo foi tremendo. O proceso 

xudicial que sufriu foi minando a súa saúde. A sospeita no que ia acabar a 

sentencia do xulgado acabou fundindo a un ancián de 90 anos que renun-

cia a continuar loitando e así nolo comunica na súa carta-despedida do 
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ano 2010. Repito algunha das frases daquel escrito: 

“A fin chega o momento no que teño que despedirme de vós. Unhas         

■ Intervención de Luis Pasín  
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circunstancias excepcionais na máquina da xustiza acabaron con todo o que tiña 

un significado reivindicativo da cultura galega no grupo Sargadelos. Aínda que 

o IGI xa estaba dende un principio ferido de morte, tocoulle este 11 de xaneiro 

recibir a derradeira puñalada acabándose toda a nosa ilusión de chegar a un 

diario de todos os galegos e para todos os galegos” 
 

Un día chámame o irmán Isaac. Acudo rápido, disciplinadamente co-

mo nos tempos da clandestinidade.  

Recibo un encargo (para min era un mandato). Non permitir que o 

complexo sexa utilizado para ningunha operación especulativa. Para el 

sería unha traizón para aqueles máis de 300 accionistas minoritarios que 

puxeron toda a súa ilusión, o mesmo que para os pequenos propietarios 

dos terreos da Cancela das Penas de San Marcos que de boa fe crían no 

proxecto do Diario GALICIA.  

Pola miña banda, dando cumprimento ao mandato de Isaac, presento 

un escrito dirixido ao Concello de Santiago para que se coide en todo 

momento a legalidade desa parcela que foi declarada de interese social e 

utilidade pública. 

Pero a operación especulativa, o que temía Isaac, xa estaba posta en 

marcha. O soño de Díaz Pardo, de Rafael Dieste, de Luis Seoane polo que 

Isaac tiña verdadeira devoción, tivo un triste final. 

... 

Gustaríame ter, 

nesta homenaxe 

un recordo para o 

pai de Isaac, xusta-

mente cando hai 

un mes conmemoramos 

o 80 aniversario dos fusilamentos do ano 36.  

Camilo Díaz Baliño era funcionario por oposición no Concello de San-

tiago, e alí coincidiu co meu avó, Xosé Pasín Romero, que era Concelleiro 

por eses anos.   

Falando das nosas lembranzas, un día tocamos o doloroso tema dos 

presos do cárcere de Santiago, adonde viñan a parar todos os sospeitosos 

segundo os informes da Garda Civil, curas, caciques, Policía, etc.  

Os motivos, por enfrontamentos contra “el glorioso ejército salvador 

 O soño de Díaz Pardo, de Rafael Dieste, 
de Luis Seoane polo que Isaac tiña ver-
dadeira devoción, tivo un triste final. 
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de la Patria”. 

Santiago era o centro de reclusión para os veciños dos concellos li-

mítrofes. Sabedes que en Galicia non houbo guerra pero si persecución, 

torturas, asasinatos. Nós non debemos nin podemos esquecer os feitos 

vividos por centos de familias acosadas polo fascismo, que primeiro ex-

perimentou no noso pais e que logo levaron á práctica na Segunda Gue-

rra Mundial, nos campos de exterminio de Europa. 

En Santiago había o presidio de Santa Isabel, Lavacolla e o Cárcere 

de Raxoi. O amoreamento nas celas era bestial; os que chegaban en moi-

tos casos nunhas condicións marcadas polas torturas eran atendidos po-

los reclusos experimentados naquel ambiente hostil. O peor estaba por 

vir. Algúns daqueles desgraciados saían para os pelotóns de fusilamen-

to.  

Outros moitos, como no caso de Camilo Díaz Baliño acompañado de 

Sixto Aguirre de Rianxo eran paseados, “cuneteados” polos asasinos fa-

lanxistas.  
 

O bo de Isaac non era dado a falar con moita xente do caso de seu 

pai. Un día no I.G.I. dime: nós somos irmáns no infortunio; no teu caso tivo 

que ser tremendo, catro irmáns encarcerados e dous familiares máis, dous ir-

máns fusilados e os outros dous pendentes de sentencia da máxima pena. 
 

Recompoñemos a versión oral que narran os feitos daquela triste 

noite. Ás 24 horas entran no cárcere os asasinos falanxistas O Solla, o 

Xerpe, e o Baluxa. 

Ordenan o xefe da cárcere que saque da cela a Camilo Díaz. Don 

Francisco na porta da cela chama “Camilo venga”. “Adonde”. “Queda en 

libertad, venga” “Son as 12 da noite. Non pode poñerme fóra a esta ho-

ra, sabe vostede o que me agarda”. “Lo siento me ordenan que lo ponga 

en libertad”. “Vanme asasinar, por que?” 
  

Ante os titubeos de Don Francisco os falanxistas entran na cela e 

pola forza sacan a Camilo. Na estrada Santiago-Lugo no lugar de Mei-

xide do Concello de Palas de Rei foi vilmente asasinado, o 14 de agosto 

de 1936, acompañado nese triste destino por Sixto Aguirre.  
 

O noso mártir, no tempo que estivo nos baixos de Raxoi, dedicounos 

a facer 26 retratos dos compañeiros, a maioría deles pasados polas armas.  
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No cárcere coincide cos meus tíos Marcelino e Modesto Pasín, os que 

tamén retrata. O tempo que pasan xuntos é breve. Camilo foi detido nos 

primeiros días do alzamento, en xullo de 1936, e foi paseado o 14 de 

agosto.   

Os seus asasinos intentaron pasear tamén ao meu pai, que foi salvado 

polo Sarxento Méndez da Garda Civil, que se enfrontou ós asasinos, le-

vantando o seu mosquetón.  

Como anécdota, cóntovos que anos máis tarde, no 49 ou 50, dous dos 

asasinos entraron na taberna do meu pai en Conxo a provocalo. O meu 

pai sae detrás da barra e estrela una xerra de vimbio contra o mostrador 

dicíndolles  a eses asasinos que saian fóra da súa casa. Ían armados e gra-

zas a que interveñen outras persoas,  alí non acaba correndo o sangue. 

Ese era o ambiente daquela época. 
 

A fineza do traballo de Camilo no cárcere reflexa ó gran artista que 

era. O álbum de debuxos-retratos está arquivado no Museo Carlos Masi-

de de Buenos Aires.  

Camilo Díaz Baliño era un simple funcionario municipal no Concello 

de Santiago, galeguista, amigo de Castelao e moitos máis pero sen un 

especial activismo. Que delito cometeu para merecer tan tremendo casti-

go?  

Do seu taller, que estaba na Rúa das Ortas, sae o cartel do Estatuto 

de Galicia. Ese cartel, por certo, foi motivo de enfrontamento entre Cas-

telao e Isaac que xa facía gala dun forte carácter.  

Isaac, que militaba nas Xuventudes Unificadas, tiña 16 anos cando 

seu pai é asasinado. Non falaba do seu pai con practicamente ninguén. A 

dor pola súa morte acompañouno sempre.  
 

… 
 

Agora, permitídeme que faga unha breve alusión de porque estamos 

eiquí neste fermoso xardín do cemiterio de Boisaca. Que se saiba, o noso 

querido amigo Isaac non deixa nada escrito sobre onde depositar o seu 

corpo chegado o seu pasamento. 

No enterro de Don Antonio Fraguas pregúntolle: “que che parece o 

lugar elexido para persoeiros comprometidos por Galicia?”; o seu sorriso 

de galego pícaro dicía o que pensaba e sentía. “Non lle teño medo á   
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morte, dixo, é fea, inxusta e, cando che toque, hai que amolarse; ningún 

ser humano ou divino pode impedilo. O que temos é que morrer con dig-

nidade sen que ninguén se entremeta na túa vida, que ven sendo intrans-

ferible. É unha decisión moi persoal” 
 

Informado da gravidade da enfermidade de Isaac, intento falar cos 

fillos, non o consigo, sabedor que o tempo corre a gran velocidade, póño-

me en contacto con Teresa García Sabell, Xerardo Estévez e Xosé Ra-

món Fandiño. Coincidimos en que o lugar onde descansaría o noso Pa-

triota debía estar a carón dos Ilustres Valle-Inclán, Aurelio Aguirre, Pé-

rez Constanti e Antonio Fraguas. 
 

Teresa, que ten parentesco coa familia Díaz Pardo, encárgase de falar 

da nosa suxestión; a familia amablemente da a súa conformidade e o Con-

cello de Santiago apoia a iniciativa. 
 

Cando lle falo de que Galicia o distingue con títulos e premios contés-

tame: agradezo a todos os amigos e compañeiros o recoñecemento e cari-

ño a miña insignificante persoa. Para el o Acto do que gardaba un imbo-

rrable recordo era a homenaxe organizada pola Fundación Fuco-Buxán 

en Ferrol, a terra do seu pai, o 25 de xaneiro de 2007. Para Isaac, esta foi 

unha homenaxe especial, recibiuna non por 

el senón polo seu pai e polo gran cariño 

que lle profesou durante toda a súa vida. 
 

Para min, o legado de Isaac Díaz Pardo 

era que este pais recuperara a súa memoria 

histórica, que non se perderan no esquece-

mento os feitos sufridos polo noso pobo e 

polas nosas familias, pero sen resentimen-

tos nin odios. 
 

Por último, un recordo para a súa neta 

que, o día do enterro do seu avó, cando sae 

a comitiva despídese e cunha voz chea de 

sentimento berrou: ¡Abuelo, hasta pronto!  
 

Amigos, moitas grazas e ata pronto. 
 

 

+++ 

■ Luis Pasín 
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CONVERSA REIVINDICATIVA CON ISAAC DÍAZ PARDO 
 

Bernardo Penabade 
 

Boisaca, 8 de xaneiro de 2017 
 

Señoras e señores, amigas e amigos, bo día 

a todas e a todos. Cinco anos despois, conti-

nuamos congregándonos aquí, en Boisaca, en 

recordo de Isaac Díaz Pardo, que en todo este 

tempo non deixou de estar no nosos corazóns. 
 

Para todas as persoas comprometidas un 

ano tras outro coa organización desta xornada 

e coa publicación que sempre preparan amoro-

samente vaia o meu persoal agradecemento así 

como o de numerosas veciñas e veciños de 

Cervo e Sargadelos que saben moi ben o que 

Isaac significa. 
 

Por non dar puntada sen fío, aproveito que 

están vostedes aquí de testemuñas para manter 

unha conversa reivindicativa co noso anfitrión, 

a quen lle hai que facer unha chamada de aten-

ción porque nos ten un pouco abandonados. 

Onde vai aquel Isaac que nos dicía que non se ía xubilar nunca? Onde 

vai aquel Isaac que se enfundaba no mono azul e nas botas de goma ne-

gra, que nos facía unha columna xornalística semanal con moi boas ad-

vertencias, que se prestaba a visitar as escolas e os institutos para falar 

con nenos e adolescentes e que igual axudaba a editar un tese que se 

prestaba a facer mediación social, sempre arriscada? 
 

Mediación social. Diso lle queremos falar hoxe. Non se preocupe que 

non é mediación en temática laboral (non se trata de ERES ou de san-

cións a sindicalistas -para iso xa están as entidades sociais e os tribunais-

). Tampouco lle imos pedir que fiscalice o destino do diñeiro público que 

se investiu en Sargadelos nestes últimos anos. Nada diso. 
 

Escoite. Deixando de lado a xestión empresarial -que sobre iso xa o 

 

■ Bernardo Penabade  
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mercado dirá-, hai dous temas sangrantes: o do Seminario e o do Museo 

Histórico de Sargadelos. 

Élle moi penoso pasar á altura da fábrica nova e ver como está a Pía 

do Xunco. Nunca ninguén máis mirou por ela. Non sabe ben a pena que 

teñen Antonio Raimundo Ibáñez e Castelao desde alturas, con toda aque-

la visión da mañá á noite. O que xa sei que sabe é tanto eles como nós 

estamos clamando contra o abandono á ruína do Seminario de Sargade-

los, xustamente cando está cumprindo 45 anos. 
 

Que foi daquel convenio notarial entre o Seminario e a fábrica asinado 

en 1972. Serviu durante trinta e cinco anos e agora pasou a ser papel mo-

llado? Expirou? Continúa en vigor? Había que renovalo? As partes podí-

an renunciar a el unilateralmente? 
 

Sexa como fose, vostede sabe mellor que ninguén que o labor do Se-

minario transcendeu con moito o ámbito da fábrica. Que lle deu imaxe e 

prestixio á cerámica de Sargadelos, si, mais que lle deu imaxe e prestixio 

á comarca da Mariña e deulle imaxe e prestixio interior e exterior a Gali-

za enteira. Non falamos, pois, só dun asunto doméstico. Falamos de dese-

ño, falamos de docencia, falamos de economía industrial e turística, fala-

mos de renovación das letras e das artes. E falamos de dignidade. 
 

Non se preocupe que non perdo a compostura, que aquí estamos entre 

xente amiga. Mais quero que saiba que hai moita xente indignada tanto 

pola situación do Seminario como da Casa da Administración. 
 

Non sabe ben o grotesco que resulta agora que ao edifico en que está 

o Museo Histórico se lle chame Casa da Administración. Máis ben o no-

me oportuno sería Casa da Falta de Administración. 
 

Cando Vostede entraba por aquela porta iluminábanselle os ollos, 

porque sempre había visitas -se non eran colexios, eran asociacións cultu-

rais, ou de veciños, ou excursións de xubilados, ou familias con nenas e 

nenos-, porque todos os meses había exposicións temáticas novas -alén 

da permanente sobre a cerámica-, ou presentacións de libros ou mesas 

redondas, no salón de actos. Mais aquela cultura viva non se mantivo vi-

va nin seis meses desde que Vostede deixou de pasar por Sargadelos. 

Asegúrolle que quen coñecese o que era e vexa o que é agora entenderá 

moi ben as Coplas de Jorge Manrique, non fará falta que llas explique nin 
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nai nin profesor nin profesora: só o peso da evidencia. 
 

D. Isaac Díaz Pardo, pensaba Vostede que nestes cinco anos o tíña-

mos esquecido? De ningunha maneira. Precisamente porque non o temos 

esquecido, agora necesitamos do seu estímulo para facer diálogo social 

(re)construtivo (construír xa construíu Vostede). Necesitamos un novo 

esforzo. Axúdenos a mover as conciencias das persoas que dirixen as en-

tidades cívicas de Cervo para que fagan unidas esta reivindicación. Nece-

sitamos o seu impulso diplomático para mover outras entidades como o 

Grupo de Acción Costeira, a Mancomunidade municipal, a Deputación e 

o propio goberno galego, porque ao Seminario faille moita falta un man-

temento na infraestrutura -si, nas edificacións que Vostede deseñou e 

axudou a levantar- e faille moita falta para darlle vida ao legado material 

do seu fundador. 
 

Non lle dou máis a lata. Unicamente lle pido que escoite atentamente 

estes versos de Antón Avilés de Taramancos, que eu adaptei levemente 

para resumirlle o que queremos... e o que o queremos. 
 

Noso Capitán, é hora 
 

Noso capitán, é hora, é hora 

de limpar os fanais, os astrolabios, 

de abrir as caixas de ébano, 

de polir bronces, de airear 

as bandeiriñas do pañol e ver 

esas chamas no ar de proa e popa. 
 

É hora de prender lume na tarde! 
 

Ter outra vez aquela hora intensa 

na que era o ceo unha fogueira viva 

e estaba o corazón aloumiñado 

por ese instante único. 
 

A onde se van as horas luminosas? 
 

Só ten o corazón un cofre intacto 

onde se gardan como postais vellas 

esas felicidades de outro tempo 

e o proer das feridas que nos deron. 
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É hora, capitán, collamos rumbo 

de cara ao tempo que ficou no olvido, 

ese espello de brétemas que ás veces 

se ilumina no fondo da memoria 

e fai brillar en lampos unha tarde 

que si que vai voltar, porque está viva. 
 

 

+++ 

  

ISAAC DÍAZ PARDO: O PENSAMENTO FEITO ACCIÓN 
 

Olivia Rodríguez-Tudela 
 

Isaac Díaz Pardo, en calquera das súas 

múltiples tribunas, prefería falar pouco ou 

dicir tan só: “que fale esta persoa que teño á 

miña beira, que é a que sabe disto”... –. Dis-

que era este un defecto de seu, aínda que para 

moitos de nós máis ben era unha consecuen-

cia, agudizada co paso dos anos, dunha das 

súas moitas virtudes: a capacidade de acción 

como tradución do pensamento propio, o ac-

tivismo político, social e cultural que seguiu 

o exemplo do gran Camilo Díaz Baliño e pro-

seguiu inspirándose no maxisterio de Luís 

Seoane. Unha mostra disto é o volume Gali-

cia hoxe que compuxo en colaboración con 

Luís Seoane e coa participación de varios in-

telectuais: entre eles, un Xesús Alonso Mon-

tero de 31 anos, acabado de ingresar no Par-

tido e cun discurso socioliterario que está nas 

bases dunha obra que se convertería en magna co paso do tempo. El Rue-

do Ibérico de José Martínez editaba en Buenos Aires este libro producido 

non ex-nihilo, senón seguindo o mesmo pulo da resposta ao Réxime can-

do este, na persoa do ministro de Propaganda, proxectaba dar entrada a 

un Castelao edulcorado no contexto dos cacarexados 25 anos de paz. En 

 

■ Olivia Rodríguez-Tudela 
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1965, en efecto, aparece unha escolma de Sempre en Galiza, realizada e 

prologada por Alberto Míguez, que Isaac promoveu e que lle causaría 

despois a tremenda dor de ver o autor encarcerado e multado con 50 mil 

pesetas. Galicia hoy sitúase ademais no ronsel de España hoy, de 1963, vo-

lume coordinado por José Martínez e Ignacio Fernández de Castro cunha 

axuda material do PC italiano. O libro, que un poema de José Ángel Va-

lente abre como pórtico, ten unha factura eminentemente cronística. Na-

cera como feixe de documentación de última hora para dar conta das fol-

gas mineiras de Asturias e acabaría ampliando o enfoque para acoller 

unha actualidade de movementos estudantís, desenganche do clero, tortu-

ras e asasinatos. Galicia hoxe imita o título e a finalidade tres anos des-

pois. Reúne tamén documentación periodística escrita e gráfica, con ilus-

tracións e debuxos de Seoane e Díaz Pardo, J. Colmeiro, Ángeles Ruibal, 

A. Pérez Bellas, Raimundo Patiño, Nóvoa, Argüelles, Balboa e Torres. 

Entre as fotografías sen firma, aparece a tan reproducida hoxe dos emi-

grantes de Manuel de Ferrol. Canda os poetas do Rexurdimento e os tro-

badores de escarnio e maldicer achegados polo saber filolóxico de Alonso 

Montero, figuran versos de Lorenzo Varela, Luís Pimentel, Ramón Ca-

banillas, Celso Emilio Ferreiro, Xosé Neira Vilas, Arcadio López Casano-

va, Manuel María, Tomás Barros e Antonio Tovar. A gran diferenza con 

respecto a España hoxe é o maior peso de textos informativos –de Alberto 

Vilanova, Alonso Montero, etc.– que os coordinadores recompilan para 

explicar que Galicia existe, que ten unha historia, unha lingua e un pobo 

–“Galicia con solo monumentos y sin pueblo sería un país muerto”, lese 

como resposta ao fomento do turismo daquela clave para o Réxime–. O 

libro componse baixo a premisa de que o Franquismo consiste na nega-

ción de Galicia e, daquela, sacar esta nación do esquecemento e a mentira 

é a mellor forma de loita antifranquista. O apartado “Efemérides” ilústrao 

á perfección percorrendo desde o s. XIV ata o s. XX “algunas acciones 

colectivas muy destacadas en el pasado y no suficientemente conocidas 

por aquellos que limitan el conocimiento de la historia española a los li-

bros de textos del centralismo” (p. 6). Deste xeito, xunto a cartas e mani-

festos de estudantes e intelectuais galegos sobre problemas de espolio 

económico, abandono e presión migratoria en Galicia, ofrécense textos 

necesarios sobre a Guerra Civil e a loita guerrilleira en Galicia, no 30 
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aniversario deturpado pola propaganda do Réxime; así como o 

“Preámbulo” do Estatuto de Autonomía plebiscitado en 1936 e, entre as 

novidades, os “10 principios mínimos” da UPG recén fundada. Obsérva-

se, pois, a forte presenza da UPG, dos movementos cristiáns en loita polo 

galego na liturxia e do exilio galego en América, fronte a unha soa men-

ción ao grupo de Ramón Piñeiro, daquela escorado cara a un antifran-

quismo fortemente anticomunista.  
 

Para este o seu gran libro de memoria histórica na procura dun futuro 

mellor, Isaac Díaz Pardo escolle ilustracións, encarga e ordena textos e 

mesmo escribe sobre o seu desexo de que sexa o pobo quen xulgue a súa 

obra artística, pois quere traballar por el inspirado e contestado:  
 

“Se cando labro pedra me lembro do meu povo que en desalento sofre 

e que se atopa soio,... si é que isto socede é porque estou viviendo agora, 

niste intre...” (p. 93). 
 

 

+++ 
  

 

Xulia Santiso 

Directora-Conservadora da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán 

Real Academia Galega 
 

Boisaca, 8 de xaneiro de 2017 
 

 

“O que hai entre as virtudes e os defectos, sabes? 

iso é o que somos” 

Gerard Butler, actor. 

 

Gústanme estas convocatorias nas que se cele-

bra a memoria dos nosos mortos. Esta si que é 

unha celebración galega, da que tanto soubemos 

por boca de don Marcial Gondar nunha das 

“tertulias” da Casa-Museo. Os nosos mortiños. 

Reunímonos aquí para chamar por eles e non per-

mitir que marchen de todo porque está claro que 

aínda hai moita tarefa que cumprir. 

■ Xulia Santiso  
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Participo agradecida nesta micro homenaxe (a suma de moitos EU fai 

un EL mais completo) convidada por don Xesús Alonso Montero, outro 

grande, que coñece algunha das anécdotas que me sucederon con don 

Isaac. E eu, que pretendo quitarlle o “dona” a Emilia para que se lle mire 

aos ollos, non podo resistirme a tratar con moito respecto a todos os que 

amades, respectades e gravades a nosa cultura, pero que aínda sodes 

(somos) ben noviños. Agora que o penso, este 

“don ou dona” é unha curva gráfica, unha cate-

naria invertida que implica un espazo de respec-

to ben gañado, pero que se ten que diluír co 

tempo, para chegar a valorar a identidade de 

cada un/unha con ilustrada ecuanimidade.  

Pois ben, hai miles de anos (ou non tantos, porque todos somos no-

vos) aos poucos de rematar na facultade, na que me licenciara nunha mu-

seoloxía con moi pouca SABEDORÍA da actualidade, mais aló das clases 

de socioloxía de dona Marisa Sobrino, comecei traballar no Museo de 

Belas Artes da Coruña. Alí tiven a fortuna de entrar na Arte contemporá-

nea galega pola espléndida porta que é Luís Seoane. Apreciei o seu coñe-

cemento da tradición sumado ao coñecemento das vangardas, o respecto 

pola produción -pola cociña que din os artistas-… Tiña diante de min o 

mellor postcubismo, expresionismo, forza, elegancia, liña, cor, pegada 

propia. Galicia en réxime de igualdade co mundo, dialogando con el. E 

por el cheguei ao COÑECEMENTO de Díaz Pardo. 

Tempos da xuventude nos que cría nos heroes, Isaac veu ser para min 

o organizador do mais semellante a unha bauhaus galega (que aínda hoxe 

é o espazo e o tempo ao que quixera ir) chea de arte feito por e para todos 

e tamén, comezando, por e para todas. Arte utilitario, recoñecible, próxi-

mo, precioso. Galicia en réxime de igualdade co mundo desde unha fábri-

ca. Ideas xa non de asolagamento, senón de autenticidade, de saber ben 

quen somos e sobre todo, que queremos ser. Recoñecemento á actualida-

de. Mirada horizontal, sen ángulos de ser mais ou menos que ninguén. 

Igualdade, como me gusta iso. 

A arte, as reunións no edificio da Deputación, aínda hoxe, son a escu-

sa para visitar, sempre, o cadro do Discurso. Grande cultura artística eu-

ropea, mesturádesvos nun Isaac que vos trouxo ata nós.  

Ese ollar, esas miradas   limpas, directas, 
asustadas,   inocentes,   agudas, inquisi-
doras.  Construción  pé    trea e humana. 
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Ese ollar, esas miradas limpas, directas, asustadas, inocentes, agudas, 

inquisidoras. Construción pétrea e humana. Magnífico pintor que deixou 

de selo cando lle petou, pero que acudía ao seu depósito persoal e escollía 

e recortaba unha cabeza dun lenzo non exposto cando tiña que facer al-

gún regalo de vodas. E disto non dou fontes, pero eu quedaría gustosa 

cos retrincos.  

De natural emotiva -que traballo máis bonito tiven 

sempre- e tímida aínda que non o pareza, cando me to-

pei por vez primeira con este home, que fixera, escribi-

ra, construíra, editara, debuxara, escoitara, pelexara, 

perseguira e conseguira, armeime de valor e fun presen-

tarme, pobre de min…  

- Don Isaac, son Xulia Santiso… 

E emocioneime, quebróuseme a voz e non lle puiden dicir nada. 

Sabedes que fixo Isaac? Colleume a cabeza e deume un bico na fronte! 

(e aquí queda un dos silencios de Rosalía, tan acaídos) 

Anos despois, aceptada a miña proposta pola RAG, e traballando na 

musealización na Casa de Emilia, empeñeime e conseguín de Barreiro, 

presidente entón, o noso presi, que o fillo de Isaac, Xosé Díaz fixera o lo-

gotipo que agora representa esta institución. Puidemos facer mais cousas, 

pero o tsunami que significa Emilia non deu para ter claras as ideas ata 

tempo despois.  

Foi Xosé quen me regalou a copia dun retrato fotográfico de Víctor 

Hugo, firmado manuscrito, que un futuro obreiro da fábrica, que agora 

sei que se apelidaba Miramontes, rescatou do expurgo que fixeron os no-

vos inquilinos das Torres de Meirás e que lle regalou tempo despois ao 

patrón. A Isaac. Está exposta nunha das salas da Casa a proba física do 

que tal debía haber alí dentro.  

No ano 2003, co colectivo ACAMFE fomos convidados a facer no 

Castro a asemblea anual. Don Alberto González Alegre, director da pri-

meira fundación Luís Seoane, recentemente inaugurada e anfitrioa do 

evento, conseguiuno. Ao rematar, agasallóusenos cun pincho do país, em-

panada e algo mais, e un Isaac amo de casa, anfitrión, pasaba polas mesas 

preguntando se estaba boa, se precisabamos algo.  

Unha vez reinaugurada a Casa, que tamén é a vosa, convideino a un 

Ese ollar, esas miradas   limpas, directas, 
asustadas,   inocentes,   agudas, inquisi-
doras.  Construción  pé    trea e humana. 
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“xoves da rúa tabernas” eses faladoiros mensuais que levan dez anos fun-

cionando e que seguirán a facelo porque teñen certo éxito e algún cheo 

importante.  

Non necesito xustificar a presenza maioritaria de mulleres xa que so-

mos nós as que participamos en todos os actos culturais. Por estatística, a 

única convocatoria na que non somos maioría é a do deporte de masas. 

Como sería o mundo para tantas mulleres que non eran ben recibidas 

nestes foros? 

Tampouco preciso xustificar a súa idade, liberadas da crianza de fillos 

e fillas, estas mulleres teñen ocos preciosos entre o que lle permite a súa 

profesión e os días en que non coidan da familia (ai Mimina, moita falta 

fan esas gafas violetas, tamén para nós mesmas!) así que estas persoas 

activas seleccionan escrupulosamente as actividades do seu tempo libre. 

Se interesa o tema veñen e, se non, nin aparecen. So faltaría.  

Pois ben, aquela tertulia estaba ben chea de mulleres, interesadas, co-

ñecedoras, sorridentes. Escolleran vir.  

O Isaac que se amosou foi o traballador horizontal, o obreiro, non o 

ideólogo, nin o deseñador, nin o editor. Baixo o lema “eu son un conser-

vador libertario” falou dese amor respectuoso pola tradición e da actua-

ción libre e liberalista sobre ela, que quixeramos servise tamén como em-

peño da Casa.  

A piques de rematar o acto, participativo, nutritivo, achegouse a min 

e preguntoume “sotto voce”.  

Podo bicalas a todas antes de marchar? 

E así foi, unha a unha bicaron e foron bicadas por quen agora nos 

convoca. Sorrisos e aloumiños. 

Foi esta unha relación chea de bicos, agora que o penso. Pois un bico, 

Isaac, onde sexa que esteas.  
 

 

 

+++ 
 

  

Carmen Villar 
 

Isaac, 

pechaches os ollos 

e Galicia correu as cortinas. 
 



 

 

19 

Querido Isaac, 
 

Tal día coma este, fai cinco anos, chegaban os Magos 

a Galicia, pero daquela, en vez de traer, roubáronnos. 

Levaron de nós o mellorciño que posuíamos, que eras ti, 

un ser enorme agochado nun corpo baixiño que nos de-

mostrou que soñar ao grande tamén lle está permitido a 

un país pequeno.  

E que non é maxia, senón vontade, facer posible o 

imposible. 
 

Querido Isaac, 
 

Cinco anos atrás, coma quen di, marchaches.  

Non emigraches desa maneira que tan de moda está 

entre os galegos, coa maletiña na man e a resignación baixo o brazo.  

Non, ti fuches a algures onde non admiten postais nin chamadas por 

nadal. Pero sabemos que estás aí, vixiante, para velar por nós e guiarnos 

co teu exemplo nas longas noites de pedra que aínda están por vir. 
 

Querido Isaac, 
 

Marchaches e aínda non sei se fuches dos que morreron de morte mo-

rrida ou dos que morreron de morte matada, se ben iso pouco importa 

cando xa non nos topamos polas rúas. Cando non deixas solto ese sorriso 

pícaro ao cruzarmos as palabras máxicas:  

-Como vas, Isaac?  

-Non tan ben coma ti.  

E ao final era certo. Ata niso che vou ter que dar a razón. 
 

Querido Isaac, 
 

Sei que este ano, malia ese pesimismo existencial retranqueiro teu, 

suxerirías que sexamos felices e que plantemos castiñeiros, igual ca se 

houbese un futuro.  

Eu en troques suxiro darche as grazas.  

Por todos os ontes, os hoxes e os mañás que escribiches para Galicia.  

Por agasallarnos con DIGNIDADE, esa verba enorme. Tan enorme 

que non caibe en ningún dos caixóns que deixaches no Gaiás, pero que 

gardamos e a coidamos nos nosos corazóns, coma a alfaia máis valiosa. 
 

■ Eduardo Longo 

leu o emotiva 

texto de Carmen 

Villar . 

 



 

 

20 

Por certo, Isaac, 
 

Como don Ramón está ben pretiño de ti, que tal se lle dis que use as 

súas influencias e que che faga un sitio na santa compaña de inmortais? 

Que gran procesión a que Castelao nos descubriu na Alba de Gloria! 

Seguro que a estas alturas "o rianxeiro" rirá de todo o que rosmabas sen-

do adolescente e pensará, coma nós, que xa ían sendo horas. 
 

E falando dos tempos chegados e por chegar, xa que "a Fundación" 

entre os vivos aínda non che toca, alomenos que as ánimas te recoñezan 

coma o gardián que fuches da nosa dignidade e da nosa memoria e por 

lembrarnos que non somos máis ca ninguén, pero tampouco somos me-

nos. 

Por dicirnos que dende Galicia se pode estar no mundo. 
 

Xa postos, tomo a liberdade de despedirme parafraseando a Castelao 

nese acaído discurso, cando dicía:   
 

Que a fogueira do teu espírito siga quentando as nosas vidas e 

que a fogueira do teu lume nunca deixe de quentar os nosos fogares. 
 

Xa remato: 
 

Isaac, pechaches os ollos 

e Galicia meteu os soños por debaixo da alfombra, 

con disimulo. 
 

+++ 

 

CARTA A ISAAC 
 

Andrés Varela 
 

Benquerido Isaac: 

Aquí estamos, unha vez máis, para lembrarte neste teu quinto caboda-

no. Cinco anos van, por tanto, de que nos deixaches sen a túa presenza e 

compañía cotiá. Como verás, somos máis ben poucos, pero dos bos e xe-

nerosos. 

Estou case seguro que estarás neste momento axexando con eses teus 

ollos que tan ben cantaron os nosos poetas. Ollos amorosos, iluminados, 

din. Pero, engado eu, ollos por veces cheos de ironía e, outras, abertos e 
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profundos, cunha mirada que che percorría de arriba abaixo. E nese mo-

mento, un non sabia onde meterse. 

No que hai asentimento unánime é que eses mesmos ollos transfor-

mábanse e empezaban a botar faíscas, como se dunha fogueira se tratase, 

cando albiscaban a unha rapaza que se achegaba para saudarte. 

Non sei en que Galaxia do universo infinito te atoparás, pero alí onde 

esteas, seguro que estará moi preto Luís Seoane. E non é moi difícil intu-

ír que andaredes organizando unha nova versión, esta vez mellorada, de 

Sargadelos e do Laboratorio de Formas. Propoño que este novo proxecto 

o bauticedes como: Sargadelos I Etapa galáctica. 

Fagas o que fagas, cóidate de non facer máis experimentos non sexa 

que termines con outro “gran fracaso” como o que tiveches aquí baixo. 

Permíteme que empregue as túas mesmas palabras. Ti xa me entendes e 

os presentes saben do que falo. 

Non sabes como boto en falta aqueles artigos de prensa que periodica-

mente escribías, nos que tratabas de todo, do divino e do humano,       

■ Pombas e mazás para Isaac, máis outro ano, nas mans de Uxía Mourelle   

Antelo e David Ríos Pérez, a carón das fermosas palabras para Isaac como as 

de Andrés Varela. 
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crónicas inconformistas de conservador- libertario como ti mesmo te de-

finías. Coa túa filosofía e co teu modo de enfocar e comentar os proble-

mas sociais do día a día, paseniñamente te fuches convertendo nun alter 

ego de Pepito Grilo, versión galega, que axitabas e por veces cabreabas a 

conciencia dos teus lectores, que unhas veces asentiamos e outras descul-

pabamos os teus comentarios porque sabiamos de que pé coxeabas. 

¡Como me gustaría verte debatendo no que hoxe chaman as redes sociais 

e os novos medios de comunicación! 

Por aquí abaixo poucas novidades podo contarche. Lembrarás que o 

ano pasado por estas datas, aquí en Boisaca, algúns dos oradores reivin-

dicaron que o legado do Gaiás debía de poñerse xa a disposición dos in-

vestigadores, historiadores e outras persoas interesadas. Pasou un ano e, 

que eu saiba, as cousas seguen como estaban. 

Tamén comentarche que os teus fillos seguen traballando para poñer 

en marcha a Fundación que vai levar o teu nome e na recuperación dal-

gunha das actividades do Seminario; pero que che vou contar a ti que non 

saibas o que custa botar a andar as cousas. Cada vez que se dá un paso 

adiante aparece unha nova pedra no camiño. Temos que animalos para 

que non desfalezan e axudalos no que boamente se poida. 

A túa persoa, a túa obra, o espírito que a animou, non poden ser silen-

ciados polo tempo e que caian no esquecemento. As novas xeracións din 

que veñen moi ben informadas, pero a min paréceme que de historia an-

dan máis ben escasos. A fundación sería a canle ideal para informalos da 

túa poliédrica actividade. 

 Cando chegue o meu tempo, irei axudarche no que esteas a facer, pe-

ro esta vez, con mais coñecementos e experiencia, poderemos organizar 

novos laboratorios, recuperar os encontros estivais porque me parece que 

foi do mellor que se fixo, así como outras  ideas más que xa che contarei 

na próxima 

 Remato. Hai pouco lía  unha reflexión que facía Seoane, xa non re-

cordo onde, que ti tamén a poderías asinar. Dicía: 

“É posible que todo o soñado fose un erro, pero eu asumo o meu erro, que é a 

miña verdade e deféndoa só, como podo.”  

 Unha aperta tensa. 
 

+++ 
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FLOR ESPORÁDICA NO DESERTO 
 

ISAAC DÍAZ PARDO 
 

Carmen Blanco 
 

 

Isaac Díaz Pardo é un artista, poeta, escritor, intelectual, político e 

empresario da vangarda progresista integral. Foi leal á súa propia memo-

ria e á da súa familia asasinada. Realizou un traballo monumental, resis-

tente e solidario en defensa de múltiples causas xustas que hoxe nos con-

vocan aquí. Mais foi sobre todo un amigo solidario que coñeceu e recoñe-

ceu e non esqueceu: un home do mellor que nos deu a República.  

Vou facer memoria de cousas feitas por Díaz Pardo para rematar di-

cindo unhas últimas palabras inspirándome precisamente en palabras sú-

as dunha carta escrita a Claudio Rodríguez Fer e a min o 28 de xaneiro 

de 2010 a raíz da publicación do número 14 de Unión libre. 

Isaac deu mostra do seu ser “libertario, inconformista e descrido" e da 

súa lealdade comprometida coas súas orixes republicanas cando Claudio e 

mais eu lle presentamos de palabra o proxecto da publicación libertaria e 

integral Unión libre. Cadernos de vida e culturas en Ediciós do Castro, dán-

donos de maneira inmediata o si e poñendo de maneira eficiente ás perso-

as da editorial á nosa disposición. Os Cadernos de vida e culturas seguen en 

parte os "Cadernos de Ruedo ibérico" de José Martínez, que Díaz Pardo 

■ Carmen Blanco nun 

intre da súa alocución 
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rescatou e nos que nós nos inspiramos e aos que homenaxeamos no seu 

número 1 da nova publicación na sección “Memoria: Ruedo ibérico”. El 

apoiou o proxecto Unión libre concedéndonos liberdade total nas súas 

Ediciós do Castro e nós tratamos de corresponder apoiándoo a el en vida 

e máis alá dos seus últimos “fracasos” e da súa “morte material". O núme-

ro 15 de Unión libre, publicado en 2010, Meus amores celtas de Claudio 

Rodríguez Fer, foi o último que apareceu co selo de Ediciós do Castro, 

mais xa desde o número 14 do ano 2009, Lugares, a súa editorial só foi 

artífice simbólica dos Cadernos de vida e culturas.  

E, como anunciei, inspirándome en palabras súas, quero dicir agora 

aquí en alto algo do que el dicía doutro e outra, pero que non lle gustaba 

que dixesen del:  

Isaac é unha marabilla. Unha flor desas que esporadicamente viven 

neste deserto. A pomba lámpada que pintou no “Esbozo do monumento 

aos inmolados” que publicamos en Unión libre número 9, Memoria antifas-

cista de Galicia, en 2004. A memoria do documental O tempo da memoria 

que no seu Monumento aos inmolados do Campo dos Bicos da Coruña 

compartiu, e compartimos, cos comunistas, como compartimos os lugares 

da memoria na cidade, no cárcere e na casa de Casares Quiroga na Coru-

ña. O monumento da memoria da futura muralla de Lugo que nos dese-

ñou para a Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, pre-

sidida por Claudio Rodríguez Fer, que hoxe non está aquí pero que saúda 

a Isaac desde Nova York onde está: os dous son artífices maiores da me-

moria antifascista de Galicia e do mundo. O home da memoria amorosa 

do poema que me inspirou e escoitou en vida e que leva en min a dedica-

toria “A Isaac Díaz Pardo, que deseñou outra muralla para a mellor me-

moria de Lugo e do mundo”. Isaac só. Pombo. Lámpada. Laranxa no exi-

lio. 
 

ISAAC 

Flor esporádica no deserto 
 

Lugo-Compostela-Lugo, horas soltas dos días 8 e 10-11 de xaneiro de 

2017 
 

+++ 
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A CASA DO POETA 

Juan Carballo 
 

E ti non estás aquí 
 

No silencio das primeiras noites 

falan as cores das paredes 

sempre son as dez menos dez 

no meu reloxo de auga verde 
 

Este fogar faise coa experiencia 

coa linguaxe dos recordos 

coa inconsciente imaxe 

do teu corpo neste encantado faiado 
 

Facendo cada día o meu calendario 

recollendo a chuvia de maxia  

neste encantado faiado 

póusanse entón estrelas e pombas 

nas miñas tellas de papel 
 

Son un home do que soña 

Durmido ou esperto 

sufro este duelo coas palabras 

Como caídas do ceo 

escribo con fadas e trasnos 

segredos de longo cabelo 
 

Alá 

fóra destas paredes de pedra 

pechan as fábricas de ilusións 

Cada un busca o seu refuxio 

sen nostalxia dunha maleta 

chea de acordes incorrectos 
 

Fotografías 

reflexo do paso do tempo 

no aparecen nos marcos novos 

Descalzo nesta alfombra máxica 

prometo ser viaxeiro de ida e volta 

■ Juan Carballo, en primeiro plano 
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Vivo na casa do poeta 

coidando detalles importantes 

Se ela non me fai mestres das musas 

tes unha chave de ouro 
 

Se algún día compartimos 

esta casa encantada 

levareite sempre comigo 
 

Sempre 
 

 

+++ 
 

  

 

EVARISTO DE SELA, UN HELENISTA SINGULAR 

Xesús Alonso Montero 
 

Poucos amaron as palabras mais ca el: as palabras do grego clásico 

desde moi novo e as do grego moderno xa na madurez dos seus estudos. 

En Sela (Arbo), onde naceu hai cen anos, aprendeu e practicou o galego, 

o galego daqueles eidos e daquelas xentes, o galego no que escribiu tan-

tas veces en tempos de luz e en tempos de brétema. 

Evaristo González Fernández naceu nun lugar da parroquia de Sela, 

no concello pontevedrés de Arbo, o 2 de marzo de 1917. O seu nome lite-

rario, Evaristo de Sela, é unha mostra moi clara da súa rilkeana vincula-

ción á parroquia natal. No Seminario de Tui e nun de Bélxica fíxose lati-

nista e iniciouse no grego, lingua que aprenderá, realmente, nas prisións 

franquistas de setembro de 1936 a xullo de 1942 (Caldas de Reis, Illa de 

San Simón, Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, Batallón Disciplinario 

de Fuerteventura). O noso Evaristo González era soldado voluntario en 

Pontevedra, con 19 anos, en 1936, e, cando se produce a Sublevación do 

Dezaoito de xullo, foxe, con dous compañeiros, a Portugal, onde non tar-

dou en ser atrapado. Aí comeza a odisea dos cárceres durante seis anos. 

Aínda que non pertencía a ningún partido político republicano, as autori-

dades rebeldes non perdoaron a razón que, aló no fondo do seu espírito, 

“o soldado desertor” aducía: non quería matar compatriotas. 

Foi no cárcere de Caldas de Reis onde as musas do helenismo o visita-

ron a fins de 1936. Era unha noite. O recluso dedicara unhas horas da 
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tarde ó 

estudo do 

grego nu-

nha Gra-

m á t i c a 

que mans 

solidarias 

e filolóxi-

cas lle fi-

x e r a n 

c h e g a r , 

conscien-

tes de que 

aquel pri-

s i o n e i r o 

s e n t í a s e 

case libre 

cando percibía que melloraba no coñecemento da lingua de Homero . 

Esa noite, o noso filólogo (filo-logo: „o que ama a palabra‟) fixo esta cavi-

lación: “Como soarán os hexámetros de Homero na fala que eu aprendín 

e falei, de neno e de mozote, na miña parroquia de Sela?”. Ese día de 1936 

‑esa noite‑, dalgún xeito, comezou a traducir ó idioma galego, a Ilíada e a 

Odisea, traducións que lle publicou o Consello da Cultura Galega en 1990 

e 1992, respectivamente. O tradutor, o autor desta proeza literaria en 

lingua galega, falecería pouco despois: no ano 1994. 

A proeza, iniciada nos cárceres do Réxime de Franco, continuou, xa 

en “liberdade”, en Vigo, onde foi un escravo das clases particulares e en 

colexios pouco xenerosos. Mentres, fixo por libre os estudos da Faculta-

de de Filosofía e Letras de Santiago, centro no que non existía a especia-

lidade de Filoloxía Clásica. Pasado o tempo, xa maior, oposita, e culmina 

outra das súas proezas: faise catedrático de grego de Instituto. Era tal a 

febra e a enerxía íntima deste helenista autodidacta que, á beira da xubi-

lación académica, aprende o grego moderno, froito do cal é a antoloxía, 

publicada postumamente, Poesía neohelénica (1708-1977), que editou a 

Xunta de Galicia no ano 2001. 

■ Xesús Alonso Montero (dereita) 
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Escribiu, tanto na prisión como fóra, poesía en galego e en castelán, 

recolleita, en parte, nos volumes Amar (Vigo, 1945) e Versos de preso e ou-

tras rimas (Ediciós do Castro, 2007). Este volume, prologado e organiza-

do pola súa filla Stella Maris González Balbuena, foi epilogado por min. 

Poeta de lira plural, é autor dun poema antolóxico dentro da poesía anti-

franquista. Escribiuno a noite do 20 de novembro de 1975, horas despois 

da morte de Franco. Son 174 versos nos que o cidadán Evaristo Gonzá-

lez Fernández trousa todo o noxo e toda a carraxe que acumulou durante 

corenta longos anos. Titúlase, condignamente “Responso indignado 

(Coplas de maldecir ante el cadáver de Franco)”. 

O día 27 de novembro do ano 2011 a parroquia de Sela homenaxou ó 

ilustre helenista diante da súa casa natal nunha xornada na que se deron 

cita a música e a poesía e na que houbo un capítulo “académico” protago-

nizado por Xesús Alonso Montero, Juan José Moralejo Álvarez e Víctor 

Fernández Freixanes. Estas alocucións están recolleitas, resumidas, no 

número 6 da revista Seliña, órgano oficial da Asociación Cultural Evaris-

to de Sela, que dirixe, con moito saber e entusiasmo, Agapito Valado, o 

gran reivindicador do noso helenista. 

Xa no número 5 (decembro, 2011), figuran varios traballos sobre o 

homenaxeado, un deles asinado polo profesor titular de grego da Univer-

sidade de Santiago Maria Teresa Amado Rodríguez (“Evaristo de Sela, 

helenista e tradutor”). 

Ó finalizar o acto, descubriuse unha placa na fachada principal da casa 

natal con este texto: 

Nesta casa naceu 

Evaristo González Fernández 

(“Evaristo de Sela”) 

(1914-1994), 

poeta e eximio helenista, 

honra das Letras Galegas 

como traductor da Ilíada, da Odisea e das mellores voces da poesía 

neohelénica. 

Arbo, 27-11-2011 
 

+++ 
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Como cada ano, nesta especial lembranza de Isaac Díaz Pardo, ás palabras 

acompañaron as músicas. Vibraron as gaitas de Os Catro de Vigo, as melodías 

de Ángeles Ruibal e os cantos de Mini e Mero, que fican para sempre na nosa 

memoria a carón da letra dalgunhas desas cancións.  

+++ 
 

  

 

  

UN LONGO SOÑO 
 

Baldomero Iglesias, Mero 
 

  

Convócovos á loita en desespero 

coa palabra xa cansa de derrotas: 

o silencio está acabando cos menceres 

e a razón non aluma cal debera 

sen xustiza, sen xuízo nin sentencia. 

 

■ Mini e 

Mero 
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Que nos comen os tecnócratas traidores 

que só pensan que o vivir é fría cadea 

para os outros, ...¡non pra eles que o gobernan!. 

E uns tras outros producen en ringleira 

profecías de novas primaveras... 

¡Chaqueteiros mentidores, salvapatrias 

que se agachan por detrás da ramalleira! 

para usaren a mudez como resposta 

cun sorriso perverso de rastreiros 

no humillante labor de tirar pedras 

desde a sombra, coma sempre, 

¡e fan burla sen que os vexan!. 

Arribistas da neutra posición que nada arrisca 

que engaiolan aos coitados por algunha comenencia 

ou á aqueles que -vencidos- nunca soñan nin esperan. 

Aínda así, coa fatiga das batallas, venceremos 

¡como non!, ...co orgullo da lingua por bandeira 

pois é nosa, e só nosa, a Nosa Terra. 

 

 

E terán que devolver canto furtaron 

convertendo en dozura a súa dureza 

e -un a un- proclamar aos silenciados 

¿como non? ¡a máis ruín das súas miserias!. 

na ilegal usurpación dun breve soño: 

ver Galicia gozando a súa existencia 

e aos galegos compracidos na autoestima 

rexeitando dunha vez, dunha por todas, 

a mentira, a ruindade e tanta merda. 

...Que nos comen os traidores salvapatrias 

que nos levan pola corda prá condena. 

...Que o silencio está acabando cos menceres 

e a razón non aluma cal debera 

confundindo a nosa voz e, no furto da memoria, 

facendo, nesta loita, a néboa aínda máis mesta. 
 

 

Pois é nosa, e só nosa, a Nosa Terra... 
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ALÉN DO TEU RECORDO 

Letra de Marica Campo; música de Baldomero Iglesias, Mero 
 

Alén do teu recordo tal vez somos 

sombras facendo sucos pola cinsa 

ou cramor de estadea regresando 

a un oficio nocturno de arrepíos. 

Muller amarga, escura flor de noite, 

amarte foi dolor e lúa negra. 

Muller amada, achéganos a vida 

aos labios que bicache e xa son terra. 

Terra nutricia, nai onde afondamos, 

somos raíces procurando a saiva 

para agromar de novo en primavera 

e orlarche a fronte con grinaldas verdes. 

Muller de amor, escribe o noso nome 

neste túnel de morte que nos cega 

non o escribas coa tinta dos exilios 

molla a túa pruma na luz do sol primeiro.  
 

 

■ Parte dos asistentes á homenaxe, con 

Mini e Mero á dereita da fotografía 
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CÓMPRE QUE NAZAN FLORES 

Letra, Claudio Rodríguez Fer; música, Baldomero Iglesias, Mero 
 

 

Déchesme a túa man 

e brotou na miña 

unha flor vermella 

con cinco pétalos de pel. 
 

Entregueime a ti 

para chegar ao máis fondo de min 

porque na túa felicidade 

encontro sempre a miña. 
 

Irmáns 

pra que o porvir nos chame 

cómpre que nazan flores 

a cada instante. 

Para que mil recendo 

enchan o aire. 
 

Non hai mais nación 

que a da dor compartida  

nin mais fratria 

que fratria solidaria. 
 

Deámonos a man  

para que nazan flores 

multicolores a eito 

como presaxio vital 

de abril antes do marzo. 
 

Irmáns 

pra que o porvir nos chame 

cómpre que nazan flores 

a cada instante. 

Para que mil recendo 

enchan o aire. 
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■ Nesta páxina , distin-

tos momentos da home-

naxe. De esqda. a dta. e 

de arriba abaixo: Gre-

gorio Ferreiro Fente, 

Ángeles Ruibal, Andrés 

Varela, Os Catro de 

Vigo, panorámica do 

acto. 
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