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MIMINA 
 

Xosé Díaz 

 

Cantas veces temos escoitamos aquilo de que detrás de todo gran ho-
me hai sempre unha gran muller. Mais, se lle damos a volta á frase e a 
deixamos así: “detrás de toda gran muller hai un sempre un gran home”, 
nada cambiaría, en esencia, no caso que nos toca. Pois Mimina, a esposa 
de Isaac Díaz Pardo, foi unha persoa que amosou ao longo da súa vida 
unhas calidades humanas sobresaíntes, tanto no seu comportamento co-
mo no seu talento. E cal foi a súa grandeza? Sen dúbida algunha a de po-
suír a sensibilidade e a intelixencia para que o seu home puidese desen-
volver todas as potencialidades que ela soubo identificar e promover nel. 
Tamén pola capacidade de sacrificio que amosou ao longo da súa vi-
da,deixando nun segundo plano o seu talento innato para as artes plásti-
cas en beneficio dos proxectos do seu home. 

Formada a carón da pintora coruñesa Lolita Díaz Baliño, que a levou 
con ela a Madrid para ingresar xuntas na Escola Superior de Belas Artes de 
San Fernando, e máis adiante traballando como axudante súa na Escola de 
Artes e Oficios da Coruña, onde Lolita era profesora. Asimesmo, no curso 
1941-1942 Mimina é profesora de Debuxo no Instituto Feminino da Coru-
ña. Cando en 1945 casou con Isaac, era con 24 anos unha pintora con gran-
des posibilidades de desenvolver unha traxectoria prometedora. A vida a 
carón dun talento xenial como o do seu home, fixo medrar nela unha admi-
ración que cos anos se converteu nunha adoración sen fisuras, o que fixo 
que toda a documentación sobre a vida e a obra do seu home fora arquivada 
minuciosamente, xa fosen documentos, cartas, escritos, fotografías, debu-
xos, prensa, información sobre obras pictóricas ou cerámicas. Esa adoración 
por Isaac pode non entenderse ben hoxe en día, argumentando que se trata 
dunha simple submisión da muller ao home, un comportamento encadrado 
dentro das actitudes machistas que a sensibilidade actual condena. Mais 
sabemos que a intelixencia de Mimina fixo que se dera conta do enorme 
talento de Isaac, moi superior ao seu, cuns proxectos que excedían con moi-
to os que ela mesma tiña para consigo. Isaac estaba artellando empresas de 
gran transcendencia que ían máis aló da simple carreira artística e Mimina, 
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consciente da responsabilidade que elo supoñía, tomou a decisión de apoialo 
incondicionalmente para que o seu home puidese desenvolvelos axeitada-
mente. En definitiva estamos diante dun proceder xeneroso e agudo, pois 
Mimina sacrificou a súa carreira artística en aras dos importantes obxecti-
vos do seu home. Mais non a sacrificou enteiramente, xa que desenvolveu 
as súas aptitudes artísticas ao longo da súa vida en Cerámicas do Castro, 
onde dende os anos cincuenta animou e guiou a sección de decoración, in-
troducindo moitas novidades, xa no aspecto artístico como no técnico e, 
maiormente, en Sargadelos, onde a partires dos anos setenta creou, con 
María Ripoll, a sección de xoiería, que acadaría un notable suceso dentro 
dos conxunto das formas cerámicas propostas por Sargadelos. 

Non se entenden os sucesos de Isaac sen o apoio xeneroso de Mimi-
na, de maneira que gran parte dese éxito correspóndelle a ela. Así o 
consideraron os moitos amigos e amigas que a estimaban e admiraban 
pola súa humanidade e xenerosidade, e así deberon consideralo os ami-
gos da Asociación Irmáns Suárez Picallo, cuxos desvelos por que se re-
coñezan os talentos de Carmen Arias Montero, Mimina, miña nai, son 
moito de agradecer.  

Retrato de Mimina 
con 16 anos. 

Hoja Oficial del Lunes, 
07/06/1937 

 

Mimina cos seus 
fillos no ano 1956. 
Cedida por X. Díaz 
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MIMINA NAS MIÑAS LEMBRANZAS 
 

Xesús Alonso Montero · Presidente da Real Academia Galega 
 

Hai algún tempo que os beneméritos dirixentes da Asociación Cultu-
ral Irmáns Suárez Picallo solicitaron de min un artigo sobre Mimina, a 
muller de Isaac Díaz Pardo. Penso facelo, benqueridos amigos, pero, por 
unhas ou outras “razóns”, non o redactei ata esta ocasión. Agora ben, nas 
poucas liñas que hoxe ofrezo á vosa revista, que tanto me honra, propó-
ñome transmitir o agarimo que sempre sentín por ela e o recoñecemento 
a calidades que moitos nin sospeitan. 

Para moitos, en efecto, Mimina foi a muller de Isaac, e ser a muller 
dun home tan inmenso condena a esa muller, se ela non se chama Simone 
de Beauvoir, a ser eclipsada para sempre. Sen irmos tan lonxe: cantos, 
hoxe, lembran a Carmen Muñoz Manzano, a esposa de Rafael Dieste, 
unha das mulleres máis cultas que eu coñecín e que falaba o castelán –era 
estremeña- mellor que Rafael Lapesa e Dámaso Alonso, dos que fun, por 
sorte, alumno na Universidade de Madrid en 1952 e 1953? Para moitos, 
sen dúbida, Carmen Arias de Castro (“Mimina”) é a esposa desa extraor-
dinaria figura intelectual (e de acción) que foi Isaac Díaz Pardo. 

Eu estou convencido de que Mimina e Isaac casaron namorados, moi 
namorados, tal como esta expresión se entendía nos anos corenta (porque 
tamén o “amor” ten a feitura das circunstancias e do tempo histórico). Case 
teño a evidencia de que, nos primeiros anos de vida en común, foron anos 
non problemáticos na relación entre eles. Nun segundo período, de data un 
pouco imprecisa para min, Isaac e Mimina comparten un pouco menos o 
lume do fogar. É o período no que Isaac, un extraordinario proxectista co-
mo cidadán galego, entrégase de cheo a actividades e emprendementos que 
o converterán axiña na individualidade máis rica e incitante de Galicia, 
unha Galicia onde Isaac, coas cautelas propias do caso, ofrece ós cidadáns 
atentos un discurso, en calquera das súas realizacións, que é unha alternati-
va ó discurso franquista. Nese período, Mimina participa menos que Isaac, 
a quen quizais, ama máis. É o Isaac que necesita o tempo e outros espazos 
para crear, inventar e, mesmo, realizar laborciños aparentemente nimios 
como deseñar envases para as figuras de Sargadelos. Porque Isaac estaba 
en todo. Quizais Mimina sabíao mellor ca nós. 
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Pasan os anos e non sempre o xenio e as xenialidades de Isaac atopa-
ron nos máis próximos, incluso nos que máis o querían e admiraban, a 
comprensión que Isaac esixía. Tamén estou convencido de que Mimina 
amaba e admiraba como na súa alborada matrimonial. Outra cousa é que 
pasase por momentos duros. 

Nos penúltimos anos Mimina residía na casa familiar do Castro de 
Osedo e Isaac, a cen quilómetros, en Santiago, no IGI (Instituto Galego 
de Información), a última das súas grandes creacións. Nesta etapa fun 
hóspede de Isaac en moitas ocasións, nalgunhas das cales –fins de semana– 
Mimina visitaba a Isaac porque quería saber de primeira man como ía a 
súa saúde e como estaba de ánimo e de proxectos, agora xa menores. No 
fondo, quería respirar no seu espazo, e Isaac sabíao e agradecíao. 

Cando a codicia e o espírito burgués dalgúns dos socios de Isaac puxeron 
fin á súa prodixiosa biografía cultural e empresarial, Isaac retornou ó Castro 
de Osedo, ó que fora o primeiro fogar do matrimonio. Xantei con eles bas-
tantes veces, xa Mimina con moi graves limitacións auditivas e oculares. 
Teño a impresión de que a confortaba saberse na compaña de Isaac. A Isaac, 
que o sabía (era agudo coma un allo), facíalle ben. 

En calquera dos períodos (eu fun testemuña de todos, agás o primeiro) 
Mimina recibiunos a todos con agarimo persoal e consciente de que eramos 
hóspedes dunha casa que era un obradoiro de ideas, de proxectos e de com-
promisos. Todos agradecemos o seu trato gasalleiro e intelixente: desde 
Eduardo Blanco-Amor a Rafael Dieste, desde José Martínez (o director de 
Ruedo Ibérico) a Ricard Salvat, desde os fillos dos exiliados (como Carmen 

Homeaxe a 
Mimina e  

Isaac en Sada 
en 2011. 

Acompáñanos 
Paco Pita, Xo-

sé Díaz, o al-
calde Abel Ló-
pez Soto e Xe-

sús Alonso 
Montero 
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Vázquez Arce) a Manuel Aznar Soler (o ilustre exiliólogo). Todos temos a 
Mimina entre as nosas mellores lembranzas. 

Son moi poucos, porén, os que coñecen as calidades e capacidades ar-
tísticas de Mimina, que algo deseñou para as fábricas de cerámica que 
dirixía o seu home. De feito, foi alumna, de debuxo e pintura, de Lolita 
Díaz Baliño, tía de Isaac, artista plástica que reclama, hai tempo, un re-
coñecemento, nomeadamente na faceta da ilustración gráfica (no nº 27 
da revista Festa da palabra silenciada, 2011, publícase un traballo sobre 
ela de Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, feito, basicamente, a partir dunha 
longa conversa con Isaac e con Mimina no que esta, sen esquecer o de-
reitismo político da “tía Lolita”, fai un claro recoñecemento da súa mes-
tra). Supoño que nesta ocasión haberá quen diserte sobre a obra artística 
de Mimina, tamén nisto eclipsada polo seu home. 

A miña familia e mais eu tivemos o privilexio de visitar non poucas 
veces, xa no Castro, xa en Sargadelos, a casa de Mimina. Como Isaac, 
inimigo de que o día só tivese vinte e catro horas, case nunca tiña tempo 
de atendernos, era Mimina a que nos acompañaba e a que nos daba paro-
la, sempre gasalleira. En ocasións, viña Isaac para tomar un café e algu-
nha das larpeiradas que con tanta arte lle preparaba Mimina (sabido é 
que Isaac comía coma un pisco e que só se excedía un pouco coas lambe-
tadas, a fonte máxima das súas calorías). Nin algunhas noites, despois da 
cea, Isaac tiña tempo de atender os hóspedes, por importantes que fosen. 
Mimina desculpábao non sen ironías, pero sempre con afecto e con admi-
ración para aquel pequeno grande home, para ela moi grande. 
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LEMBRANDO A DONA MIMINA 
 

Manuel Suárez de Concha 
 

En primeiro lugar, é unha satisfac-
ción que a Asociación Cultural Irmáns 
Suárez Picallo conte de novo coa miña 
colaboración, neste caso como home-
naxe póstumo a esa pequena pero gran 
muller, como foi dona Carmen Arias, 
“dona Mimina”. 

Eu coñecín a Mimina no ano 1954, 
cando tan só tiña 14 anos, e aínda que 
nos últimos anos da súa vida coincidi-
mos en diversos actos culturais, os 
meus primeiros encontros con ela fo-
ron na miña primeira mocidade. Corría 
o ano 1954 cando por primeira vez fun 
ás Cerámicas do Castro, e nesas datas 
comecei a traballar como decorador de 
cerámica, e dese xeito comezou o meu 
primeiro contacto con ela.  

Eu lémbrome con agarimo de dona 
Mimina, porque era unha muller pe-
quena e delgadiña pero que posuía 
unha grande personalidade da cal eu 
sentía un gran respecto. 

Era ela a que se encargaba da miña aprendizaxe; e  cando a sentía che-
gar con pasiño quedo e miúdo, eu case que xa tremía, pois, como xa di-
xen, tiña unha grande personalidade e todos a respectábamos. 

Era ela quen me ensinaba a preparar as cores que debía empregar para 
decorar aqueles xogos de café, con anxiños azuis e vermellos, e as paste-
leiras de froitas e plumas tan famosas naqueles anos; e así, á beira desa 
pequena pero gran muller, foi pasando un dos anacos máis importantes 
da miña vida, do cal me lembro e endexamais esquecerei, e levareino no 
corazón ata a miña tumba. 

Retrato dedicado por Isaac a 
Mimina, imaxe de ambos co seu 
fillo Camilo e un retrato de Car-

men exercendo o seu oficio como 
decoradora de cerámica.  

Fotografías cedidas  
pola familia Díaz Arias 
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MIMINA 
 

Xoán Xosé Fernández Abella 
 

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.  

 
(Do meu poema "Homenaxe a Isaac Díaz Pardo" -Intento de aproximación  

poética á súa biografía en 8 partes-, na que xogou Mimina un papel esencial) 
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VISIÓNS DE MIMINA 
 

Carmen Blanco 
 

Desde que coñecín a Carmen Arias Montero, Mimina, souben que era 
unha muller de verdade e admireina profundamente como persoa e como 
artista da vangarda integral. Por isto propicie que a miña alumna Beatriz 
Graña Pérez a entrevistase para o seu traballo académico Muller, memoria, 
exilio e resistencia durante o réxime franquista, presentado na Facultade de 
Humanidade da Universidade de Santiago de Compostela no 2002 e logo 
publicado en 2003 polo Concello de Santiago e a propia USC co título Voces 
da memoria. Galegas exiliadas, emigradas e resistentes durante o réxime 
franquista. E sempre que puiden deixei constancia da importancia do seu la-
bor e memoria das súas imprescindibles funcións no proxecto vital e social 
no que participou. Claudio Rodríguez Fer e mais eu fomos testemuñas do 
seu permanente amor e admiración polo seu home Isaac Díaz Pardo e a súa 
grande obra persoal ou compartida, ao igual que do seu amor e admiración 
polos seus fillos e netos. Algunhas das nosas últimas conversas foron por 
teléfono. Dicíame que eu nunca me esquecía dela e a raíz da publicación do 
escrito “Os ollos de Isaac”, que me fora solicitado por indicación do Labora-
torio de Formas de Galicia, mandoume en agasallo a pequena escultura do 
nu de Díaz Pardo Carmen de 1984, que me acompaña sempre, desde aquela, 
no lado esquerdo do meu escritorio, ao lado mesmo do corazón, onde a teño 
como amiga e a vexo fermosa, inmortalizada con amor en Carmen. 

Achego a esta homenaxe dous escritos publicados cando Mimina e 
Isaac andaban entre nós en corpo e sabían quen dicía verdade e quen non 
a dicía. Fago neles só tres variacións para que queden máis precisos e 
verdadeiros. Como os admiraba aos dous, eu procurei sempre escoitar o 
que dicían e o que calaban. 

 

Mirada de Mimina 

Carmen Arias de Castro, Mimina, foi a muller, compañeira e colaboradora de 
Isaac Díaz Pardo, a quen apoiou no seu labor de pintor e con quen participou acti-
vamente na creación das súas empresas colectivas de cerámica e no labor da recu-
peración histórica das exiliadas e dos exiliados, cos que os dous entraron en con-
tacto directo nos seus anos de emigración en Arxentina e aos que acollerían logo á 
súa volta en Galicia. Mais Mimina é tamén unha artista de vocación temperá ali-



 

 

mentada polas clases de Dolores Díaz Valiño, de quen, ademais 
de discípula, foi axudante nas aulas de debuxo do Instituto da 
Guarda na Coruña e grazas a quen coñeceu a Isaac, co que 
baría casando e por quen abandonaría a aprendizaxe da arte e o 
seu cultivo tradicional para finalmente dedicarse á moderna arte 
industrial na que executou o laborioso traballo da decoración e 
da xoiería no que deixaría os ollos. Cos anos os fermosos ollos 
azuis de Mimina ficaron cansos e descansan no seu retiro do 
Castro de Samoedo, do que sae para acudir a actos culturais e 
políticos cos que se sente implicada. Mais todo o brillo dos seus 
ollos quedou para sempre nas pezas de cerámica decorada, nas 
medallas, nas placas e nas xoias de Sargadelos que ela mesma 
realizou, como queda e quedará no labor das discípulas e dos 
discípulos que ela mesma formou nos talleres de decoración das 
fábricas do Castro e Sargadelos en Galicia e da Magdalena en 
Arxentina. Ela elevou a alta arte do século XX a tradición 
sá da xoiería galaica de Compostela e Bergondo nesas novas 
alfaias que son as xoias de Sargadelos. E nas fotobiografías de 
Isaac Díaz Pardo, especialmente reproducidas nos meses en que 
se foron sucedendo as máis diversas homenaxes ao artista, a 
raíz da súa inxusta separación da dirección do Grupo 
los, puidemos asistir con admiración á profunda poesía da 
da de Mimina a través das fotografías por ela feitas a Isaac no 
lecer e no traballo. A arte da súa mirada dío todo. Como na 
tantánea tirada no Castro antes da marcha de Isaac a Arxentina 
que mostra ao artista deitado no chan xogando cos seus fillos 
Xosé, Camilo e Rosendo ás costas. Nela a mirada amorosa de 
Mimina soubo captar toda a plenitude vital dun momento de 
esplendor cotiá. A magnífica imaxe retrata á perfección o artista 
e intelectual libertario Isaac Díaz Pardo. 

(Atración total, Vigo, Xerais, 2008) 
 

Os ollos de Isaac 

Eu coñecín as formas do Laboratorio de Formas de Galicia 
antes de coñecelo. E a alegría da fermosura destas formas feitas 
con ollos amorosos nun Laboratorio de Beleza de Galicia vai 
sempre nos meus ollos desde nena e desexo que todos os ollos 
do mundo podan compartir estas Formas tan profundas e aber-
tas, que abranguen todos os tempos e todos os lugares desde o 

Dúas imaxes de 
Carmen Arias. 

Cedidas por 
Xosé Díaz e 

Marisa Naveiro 
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do mundo podan compartir estas Formas tan profundas e abertas, que abranguen 
todos os tempos e todos os lugares desde o noso tempo e o noso lugar, para que o 
mundo se enriqueza con nós e nós co mundo, nunha tarefa feita coas persoas e non 
para mandar nelas.  

Da integración política e existencial de Liberdade, Arte, Ciencia, Industria e 
Vida Necesarias naceu este Laboratorio, recollendo produtos do lugar e repro-
ducíndoos desde a vangarda aberta ao mundo, para mellorar mundo e lugar. 
Naceu tarde, a causa do levantamento fascista de 1936, que fixo de Seoane un 
exiliado, de Isaac un supervivente de pai asasinado e de Galicia un país atrasa-
do. Mais naceu dun abrazo de avance en Bos Aires entre o mellor de Galicia, 
cando Isaac, que refugara decorar o indigno Valle dos Caidos, vai ao encontro 
da dignidade do exilio republicano. Alí os desterrados ollos libres mobilizan a 
memoria galaica, perdida nos escuros séculos de colonización, coa luz dos ollos 
fiestras, como os de Maruxa e Luís Seoane, abertas cara a dentro a Galicia e 
cara a fóra ao mundo. Ollos sen lugar que miran o lugar de lonxe e para lonxe. 
Ollos do Laboratorio que elaboran un proxecto revitalizador imprescindible.  

E así, alimentada de liberdade, a memoria amorosa de Isaac, nacida cando abriu 
os ollos con ollar novo á alegría da vida, mirando amorosamente o mundo e as 
mulleres da rúa das Hortas, e medrada na arte da existencia do SI a Galiza pintado 
nas pedras da praza do Obradoiro, desterra definitivamente a tristeza da ditadura 
imposta nos seus ollos, uns ollos de loita irredutible que, desde entón, levarán 
sempre o optimismo libertario do Laboratorio de Liberación que vai neles. Os 
asombrados ollos dos cadros de Isaac, abertos e profundos, son os seus ollos. Eu 
míroos e vexo neles o ollo cósmico do labirinto, símbolo do Laboratorio, de Edi-
ciós do Castro e do Museo Carlos Maside. O ollo do labirinto que contén o tríscele 
de Sargadelos e a espiral do Seminario de Estudos Galegos e do Instituto Galego 
de Información. O labirinto do Laboratorio levantado sobre o dolmen inscrito no 
triángulo das Cerámicas do Castro de Galicia e da Celtia de América. E no fondo 
os ollos de Mimina enfeitizando coas súas alfaias Sargadelos.       
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CARMEN ARIAS DE CASTRO MONTERO. PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Manuel Pérez Lorenzo 

 

Carmen Arias de Castro Montero, coñecida por Mimina, naceu na Co-
ruña no ano 1921. Filla do avogado Alicio Arias de Castro, pertencía a 
unha familia de estirpe fidalga con fonda raigame en Sada, e no pazo fa-
miliar do Castro de Samoedo transcorrería gran parte da súa infancia. 

Muller de gran habilidade e capacidade para a creación artística, ini-
ciaría os seus estudos de debuxo e acuarela con Lolita Díaz Baliño. Xa no 
ano 1937, a prensa gaba as súas notables condicións: 

Esta artista, laboriosa y constante, casi una niña, viva ya para su arte. Vive 
bajo su influencia. Lo siente y lo realiza bajo la emoción de su propio impulso. 

Carmiña Arias de Castro nos ha brindado ahora la ocasión de admirar dos 
espléndidos carteles que envía a un concurso […]. Un verdadero acierto 
de interpretación y de ejecución […]. 

Muchas personas, muchísimas quizá, desconocen la labor de esta pequeña 
artista que ha salido a la palestra triunfante en algunos concursos de arte 
celebrados en Sevilla y en La Coruña. Pero cuando puedan contemplar sus 
obras hechas con la emoción de su fino temperamento, no dudarán en tri-
butarle el elogio que, por ser justo y sincero nosotros tampoco le regatea-
remos (Hoja Oficial del Lunes, 07/06/1937). 

 Mimina ingresa posteriormente na Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, traballando tamén como axudante práctica nas clases de de-
buxo que Lolita Díaz impartía. Xa no ano 1944, a prensa volve facerse 
eco dos seus progresos como acuarelista: 

María del Carmen Arias de Castro ha dado un gran paso, de un año a esta 
parte, en el manejo de los pinceles, que sabe ya mover con singular destre-
za, alentada por una sensibilidad y una vocación de verdadero artista. Sus 
acuarelas, finas y transparentes, muestran un acertado dibujo al que, sin 
embargo, se sobrepone la pincelada suelta y jugosa que colorea con exacta 
viveza. “La puerta de la capilla” -magnífico contraste de luces y sombras-. 
“El pazo del Castro”, “Jardín romántico” y “Castaño de Indias” figuran 
entre sus obras mejor logradas (Hoja Oficial del Lunes, 17/04/1944). 

No ano 1945 contrae matrimonio no Castro de Samoedo con Isaac Díaz 
Pardo, establecéndose ambos en Madrid, onde el, xa reputado pintor, exercía 
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de retratista. Tres anos despois, instálanse ambos no pazo familiar, creando, 
nos terreos da familia de Mimina, a factoría de Cerámicas do Castro. 

A labor de Mimina á fronte, canda Isaac, da empresa será crucial ao 
longo da súa traxectoria. Neses anos iniciais, se Díaz Pardo vai ser quen 
asuma as labores de deseño, será Mimina quen se encargue de coordinar 
a decoración, debido ás súas habilidades para as artes pictóricas. Exerce-
rá tamén un papel fundamental como mestra de decoradoras: 

A partir de 1949 a vida de Mimina inicia un camiño que será o mesmo ata 
o día de hoxe: traballar con Isaac Díaz Pardo e apoialo incondicionalmente 
para levar a cabo os seus proxectos, sobre todo de carácter industrial […]. 

O labor realizado por Mimina para levantar a Fábrica de Cerámica do 
Castro é esencial: da súa familia eran os terreos cedidos para construción 
da mesma; dela son os primeiros deseños das porcelanas; e foi ela quen 
montou o taller de decoración: distintivo básico da casa (Díaz, 2014). 

Posteriormente, será ela quen idee e leve á práctica a produción de 
xoias en porcelana. Ademais, ocuparase da xestión da empresa durante as 
longas tempadas que Isaac pasaba en Arxentina, dirixindo o proxecto de 
A Magdalena. Mimina conseguirá superar múltiples atrancos: 

Había muchas dificultades, porque no entendían el horno, cosa lógica, por-
que nadie era técnico, y las piezas salían mal. Además, no había dinero para 

Mimina e Isaac 
retratados na súa 
voda, celebrada no 
pazo familiar do 
Castro de Samoedo. 

Fotografía cedida 
por Xosé Díaz 



 

 

pagar la nómina. Había un almacén lleno de piezas y yo dije... ¡no! Esto se 
va a arreglar todo, vamos a decorar todo por dentro y por fuera. Cuesta 
trabajo decorar, no importa, se salvó el mes y tuvo mucho éxito porque 
nunca antes se vio porcelana decorada de esa manera […]. Incluso cuando 
empezó a salir toda la porcelana bien, hubo que seguir haciéndolas. La 
gente seguía pidiéndolos. Y en este asunto, yo he trabajado mucho. Isaac 
desde Argentina me lo reconoció, que tengo muchas cartas donde me de-
cía: “rapaciña, gracias a ti, la fábrica va adelante...” (Graña, 2003). 

Co seu contributo esencial, Cerámicas do Castro e o Grupo Sargade-
los, andando o tempo, habíase converter nun dos símbolos da identidade 
galega e nun dos principais elementos de proxección da nosa imaxe no 
exterior. Pero, máis alá da súa faceta artística e empresarial, Mimina 
exerceu de forma profusa e xenerosa o mecenado: velaí o Museo de Arte 
Contemporáneo Carlos Maside ou Ediciós do Castro, dúas iconas da cul-
tura galega. Tamén, como Isaac, xogou un rol fundamental na conexión 
de Galicia co seu exilio. O pazo familiar sería lugar de residencia ocasio-
nal dos artistas e intelectuais do exilio ao seu paso por Galicia: 

aquí estuvo Dieste, Lorenzo Varela, cuando venía Núñez Búa, venía aquí, 
todos los argentinos que venían, dormían... Los que convivieron más con 
nosotros fueron los Dieste, Lorenzo Varela y los Seoane (Graña, 2003).  

Logo de ver como Isaac era apartado da dirección dos complexos que 
ambos crearan, Mimina falece no ano 2013. Dada a súa implicación esen-
cial no desenvolvemento de Cerámicas do Castro e dada a súa relación vi-
tal permanente co noso Concello, cumpría dar recoñecemento institucional 
á súa traxectoria. De aí o seu nomeamento como Filla Adoptiva de Sada. 
Agora toca abordar a empresa de difundir o seu enorme legado material e 
inmaterial, ferramenta para un futuro mellor e máis próspero..  
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