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Cartas a Unión Libre

Como é sabido, o tan polifacético como admirable Isaac Díaz Pardo foi 
unha das personalidades máis importantes, humildes e xenerosas da cul-

tura galega de todos os tempos. Nós tivemos a honra de coñecelo e tratalo 
dende a nosa mocidade, cando nos abriu as súas Ediciós do Castro para pu-
blicar canto quixeramos, así que ao longo do tempo editou nelas numerosos 
libros e edicións nosas, ademais da revista Unión Libre. Cadernos de vida e 
culturas, que coordinamos conxuntamente. 

A maior parte da nosa relación tivo lugar en persoa, ao longo de décadas, 
no Castro de Samoedo, en Sargadelos e no Instituto Galego de Información 
de Santiago de Compostela, mais tamén temos resolto moitos asuntos por 
teléfono e, en menor medida, por correo postal. 

Por outra parte, temos participado xuntos moitas veces en encontros me-
morialistas (especialmente en lembranza do seu pai, Camilo Díaz Baliño, as-
asinado polo fascismo en 1936), congresos culturais (particularmente sobre o 
exilio antifascista) e actos diversos por numerosos lugares de Galicia e mes-
mo en Bos Aires, así que acabamos tendo unha relación persoal moi íntima 
e agarimosa, chea de confidencias pola súa parte, como se reflicte nas cartas 
que nos enviou.

A correspondencia aquí reunida ten o valor de mostrar a Isaac Díaz Pardo 
escribindo libremente en toda a súa autenticidade, pero tamén o de aportar 
debuxos, fotografías e maquetas poñendo en evidencia ao mesmo tempo o seu 
compromiso antifascista galego e o seu executivo modo de traballar. Así, con-
tén simultaneamente un memorando ideolóxico e un taller postal, unindo como 
sempre na súa obra teoría e acción, arte e técnica ou vangarda e memoria.

Algunhas destas pezas epistolares xiraron en torno a Unión Libre. Cader-
nos de vida e culturas, onde colaborou varias veces a petición nosa. De feito, 
nesta revista publicamos o exclusivo bocexo da maqueta do seu monumento 
aos inmolados no Campo da Rata tras a sublevación fascista de 1936, que nos 
enviou con nota manuscrita dirixida a Carmen Blanco. E sobre Unión Libre 
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volveu escribirnos posteriormente, ofrecéndose xenerosamente a sufragala do 
seu peto cando as súas Ediciós do Castro xa non podían asumir o coste, soli-
daria oferta que agradecemos pero que por suposto non aceptamos.

Outras cartas en sobre de gran formato tiveron como tema o deseño que 
lle pedimos do proxecto de monumento aos inmolados polo levantamento do 
36 en Lugo, promovido pola Asociación para a Dignificación das Vítimas do 
Fascismo. Nelas enviounos debuxos e fotografías da súa maqueta, así como 
os planos detallados para a súa execución, moitas veces asumida, e ata anun-
ciada, polo Concello de Lugo, pero lamentablemente aínda non realizada. 
Quede para a historia que, como sempre, Isaac Díaz Pardo cumpriu eficien-
temente unha vez máis co seu benevolente cometido no ético, no estético, no 
técnico e no cívico.

Así mesmo, nalgunhas misivas acusou recibo de poemarios, como Ámote 
vermella, sobre as mulleres represaliadas polo fascismo en Galicia, ou Amo-
res e clamores, derradeiro libro publicado por Ediciós do Castro baixo a súa 
dirección, ambos da autoría de Claudio Rodríguez Fer. 

Mais ao final aparecen tamén as súas desencantadas e mesmo angustia-
das preocupacións persoais polas inxustizas e polas usurpacións das que foi 
obxecto, así como o enorme pesimismo que lle provocan. A súa carta derra-
deira acusa recibo do noso libro Vivas en nós, no que lembramos os sufrimen-
tos padecidos pola súa nai e irmá tras o asasinato de Camilo Díaz Baliño.

Para acompañar esta correspondencia, da que se ofrece facsímile e 
transcrición gráfica unificadora para maior comodidade lectora, engadimos 
algunhas fotografías significativas da nosa fraternal relación e algúns textos 
poéticos. Todo sempre en comprometido recoñecemento a unha das persoas 
que máis admiramos e quixemos, e que máis seguimos admirando e querendo. 
Porque con el e coa súa obra exemplar estivemos dende que o coñecemos, con 
el e con ela estamos no momento do centenario do seu nacemento e con un e 
con outra seguiremos estando en todo futuro previsible. 

Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer, 2020
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1. Esbozo para Unión Libre 

TRANSCRICIÓN

Benquerida Carmen Blanco, esto é o 
único que teño, unha aperta moi tensa

          Díaz Pardo
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Cuberta do número 9 de Unión Li-
bre co monográfico “Memoria antifas-
cista de Galicia” (2004), onde apareceu 
o “Esbozo do monumento aos inmola-
dos” de Isaac Díaz Pardo, acompañado 
destas palabras: 

O imprescindible e polifacético intelectual Isaac Díaz Pardo, sen dúbida 
o principal promotor e mantedor da memoria da historia contemporánea de 
Galicia, é o autor do monumento aos inmolados durante a guerra civil erixi-
do no Campo da Rata, entre o Polígono de Durmideiras e Punta Herminia, 
da cidade de A Coruña, xustamente onde foron executados numerosos anti-
fascistas.

O monumento é un conxunto pétreo de aparencia megalítica simbolica-
mente tinguido de vermello, no que aparece un poema de Federico García 
Lorca e outro de Uxío Carré Alvarellos alusivo á represión, así como dúas 
inscricións que din: “INMOLADOS NESTES CAMPOS FRONTE AO MAR 
TENEBROSO POR AMAR CAUSAS XUSTAS / PRESENTES NA LEMBRAN-
ZA DO POVO E DO SEU CONCELLO DA CORUÑA / ABRIL DO 2001 / 
SESENTA E CINCO ANOS DESPOIS”.

Arte galega e universal ao tempo que primixenia e moderna, ubicada 
nunha paraxe campestre á beira do mar e en medio da urbe, este monumento 
cívico é un exemplo da memoria integral que caracterizou sempre ao seu au-
tor e ao mellor de Galicia, pois motivado polo fondo máis íntimo constitúese 
nun solidario servizo público que nunca deixaremos de admirar. Agradecé-
moslle, pois, a Isaac Díaz Pardo, a publicación en Unión libre do bosquexo 
adxunto.
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Monumento aos inmolados na Coruña de Isaac Díaz Pardo

Carmen Blanco e Isaac Díaz Pardo ante o mar de Punta Herminia 
(2013)



7

Lenda de Isaac Díaz Pardo no seu monumento aos inmolados
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2. Maqueta para Memorial en Lugo
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TRANSCRICIÓN

Benqueridos Carmen e Claudio,
Velaí van esas fotografías desa maquetiña, esa de papel, como unha pri-
meira idea. A filosofía miña (se queredes de almanaque de follas soltas) 
é que Lugo é romano, e podíase recordar algo dos cubos e das torres da 
muralla da Mosquera segundo o gravado de Neira. Trataríase só dunha 
alusión. O cubo sería de bloques de pizarra negra (abundante en Lugo) e 
a parte da torre con ventás sería de ferro. Non sei se é boa ou mala idea, 
mais coido que sería barata. O cubo debería ter dous metros, ou algo 
máis de alto e o total coas estruturas de ferro poderían pasar dos catro 
metros e medio.
Claro que tamén podía ter dúas torres... (vai unha fotocopia). Vai tamén 
un texto máis lixeiro que poño na placa da maqueta: Son só ideas, a 
discutir. 
 Se tendes outra idea achegádema. 
         Van apertas tensas

Isaac
22.2.06

Sobre con letra manuscrita de Isaac Díaz Pardo (22-02-2006) 
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Maqueta de unha torre

Maqueta de dúas torres
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Bocexo de placa

Logotipo da Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo de Lugo,
baseado no bocexo amurallado de Isaac Díaz Pardo
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3. Datos para o monumento de Lugo
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TRANSCRICIÓN

Benqueridos Carmen e Claudio,
Velaí vai un croquis con escala e medidas que fixo o mesmo mecánico 
que temos. Vai a parte de obra de formigón e pizarra negra. Tamén a par-
te alta de ferro, que se pode facer acó.
O presuposto da parte baixa –formigón e pizarra– terán que facelo aí, con 
cementos, etcétera.
A parte alta de ferro costaría uns 3.700 € (tres mil setecentos euros) cada 
torre, que pesaría uns 350 kilos.
    Van apertas tensas, voso

Díaz Pardo
30.3.06

Sobre con letra manuscrita de Isaac Díaz Pardo (30-03-2006)
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4. Recepción de Ámote vermella
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TRANSCRICIÓN

Benquerido e admirado Claudio Rodríguez Fer,
Hai tempo recibín ese homenaxe monumental ás mulleres roxas, é un 
esforzo, o que fixeches, á dignidade das nosas mulleres, emocionante.
Son tamén moi boas as ilustracións desa rapaza Sara Lamas. Felicítoa.
Sei do éxito da presentación deste libro en Madrid, e que alguén ten 
chorado.
Tardei en acusar rexistro do teu libro, esa testemuña das nosas mulleres. 
A miña saúde atrancouse moito nestes tempos. Estou a cumprir os 89 
anos e a cousa non dá para moito. Levo máis de un mes cunha perna 
afeita cun problema, cunha ferida que non remata de pechar: o mal dos 
vellos que nos empeza a matar polas pernas.
Ao fin, aínda non moi ben, póñote estas liñas e perdóame porque señan 
tan pobres.
 Para ti e para Carmen vai a miña solidariedade con apertas moi 
tensas de voso

Díaz Pardo
19.05.2009

Sobre con letra manuscrita de Isaac Díaz Pardo (19-05-2009)
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Ámote vermella, de Claudio Rodríguez Fer, ilustrado con gravados de Sara Lamas 
e publicado en Vigo no 2009
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En Ámote vermella aparece o poema “Memorial dos foxos de Lugo (Con 
Lorca ao lonxe)”, dedicado “A Isaac Díaz Pardo, artífice maior da memoria 
de Galicia”, un de cuxos fragmentos alude ao asasinato do seu pai, Camilo 
Díaz Baliño:

No lugar onde medran as silveiras
e discorre a auga pola estrada

houbo antes un suco de sangue
inzando de nomes as cunetas:
A cuneta Camilo Díaz Baliño
segundo se vén de Santiago.
A cuneta Juana Capdevielle

segundo se vén dende A Coruña.
A cuneta do paseado anónimo
saíndo de Lugo a todas partes.

A cuneta Federico García Lorca,
que ocupa toda a veiga de Granada.

Cunetas. Cunetas. Cunetas.

Así se fixo o Plan Nacional de Estradas
de mil novecentos trinta e seis:

Onde a silva medraba con máis arte,
metralla.

Onde o amor era libre polas curvas,
metralla.

Onde a verba se elevaba na rasante,
metralla, metralla, metralla.
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5. Recepción de Unión Libre
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TRANSCRICIÓN

Benqueridos Carmen e Claudio,
Sodes unhas marabillas das que xa non quedan. Acabáronse este tipo de 
flores que esporadicamente vivían neste deserto.
Quixera parecerme a vós, pero por esa inxustiza antigalega e nostálxico-
franquista da Xustiza oficial agora non paso de ser un ninguén.
Aínda que esta “xentiña” non me voltou a pagar un euro (vou para catro 
anos que vivo de ir vendendo cousas, e así vou pagando o que debo e 
vivindo), decídelle a Tórculo que me envíe a factura, para pagala de in-
mediato, dese formidable caderno de Unión Libre Nº 14.
Van apertas tensas de voso

Díaz Pardo
28.01.2010

Sobre con letra manuscrita de Isaac Díaz Pardo, quen anota no remite o novo enderezo do 
Instituto Galego de Información no Castro de Samoedo, en Sada (28-01-2010)

Cuberta do número 14 de Unión Libre 
co monográfico “Lugares” (2009), com-
posto por textos de Carmen Blanco, Diana 
Conchado, Olga Novo, María Lopo, San-
tiago Lopo, Meg Bateman, Nolwenn Kor-
bell e Claudio Rodríguez Fer, así como por 
imaxes da pintora Sara Lamas, da fotógra-
fa Natalia Regueiro e da danzarina Regina 
Goerger
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6. Recepción de Amores e clamores
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Sobre con letra manuscrita de Isaac Díaz Pardo, remitido dende o Castro de Samoedo, 
en Sada (13-09-2011)

TRANSCRICIÓN

Benquerido e admirado Claudio Rodríguez Fer, e excepcional poeta, com-
prometido co mundo, co home e coa muller, co amor e coa xustiza, inven-
tor de xeometrías poéticas para desenterrar mortos, inventor de historias 
e de formas poéticas que penetran na terra e non atopan ren...
...no que non está acertado é en crer que eu son algo ademais dun fra-
casado. Si, xa o teño dito mil veces, fun fracasado ao mesmo tempo que 
traballaba. E ao final fracasei xa para sempre pois cos meus 91 anos xa 
non teño forzas para intentar refacerme.
Mándoche copia do meu derradeiro recurso que presentei ao tribunal 
supremo, sen esperanza algunha. Non vai para que te molestes en lelo, 
senón para que te informes de cal é neste caso o meu tipo de fracaso.
Sabes como vos quero e admiro a ti e a Carmen. Vai para vós o meu re-
cordo dende o fondal do pozo no que non vexo máis que o ceo coas que 
van pasando.

Voso
Díaz Pardo

Sept. do 2011
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Amores e clamores (Poesía reunida), de 
Claudio Rodríguez Fer, derradeiro libro 

de Ediciós do Castro baixo a dirección de 
Isaac Díaz Pardo, editado en 2011

Cartel do recital colectivo “Amores e 
clamores con Isaac Díaz Pardo”, realizado 

na Galería Sargadelos de Lugo en 2011
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Claudio Rodríguez Fer 
e Isaac Díaz 

Pardo na inauguración 
da exposición de 

“A nave espacial”, 
carteis de cego e ou-
tras obras deste na 

Galería Sargadelos de 
Lugo (1998)

Carmen Blanco e 
Isaac Díaz Pardo na 

inauguración da 
exposición antolóxi-
ca de Luís Seoane 
no Centro Cultural 

Borges de Bos Aires 
(2008)
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7. Recepción de Vivas en nós

TRANSCRICIÓN

A Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer.
Son os seres máis extraordinarios que hai no mundo.
Ese libriño Vivas en nós é unha marabilla. Eu, particularmente, agradézo-
vos que vos teñades acordado da miña familia.
Repítome. Apertas tensas, voso

Díaz Pardo
8.06. 2011
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Cuberta de Vivas en nós, onde se fala da nai e da irmá de Isaac Díaz Pardo, libro promovido 
pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña en 2011
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Claudio Rodríguez Fer
MAN A MAN 

(MILONGA SENTIMENTAL)

si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo,
acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo

p’ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.

Celedonio Flores, “Mano a mano”,
tango con música e voz de Carlos Gardel

Milonga pa’ recordarte,
milonga sentimental,

otros se quejan llorando,
yo canto pa’ no llorar.

Piana e Manzi, “Milonga sentimental”,
na voz de Carlos Gardel

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.
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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.

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.

Do libro A muller sinfonía (Cancioneiro persoal)
(Ourense, 2018) 
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Carmen Blanco
O HOME DA MEMORIA AMOROSA

A Isaac Díaz Pardo, 

que deseñou outra muralla 

para a mellor memoria de Lugo.

Nacera con ollos amorosos para mirar o mundo e as mulleres da rúa das Hor-
tas. Non esqueceu nada.
 
Medrara mellorando a vida coa radicalidade da súa arte da existencia. Non 
esqueceu nada.

Cando levaba os ollos iluminados cunha ilusión sen límites viu levantarse os 
odios asasinos e a violencia vingativa da guerra. Non esqueceu nada.

Sentiu a morte e a loucura no seu sangue e tivo que agacharse para sobrevivir. 
Non esqueceu nada.

Volveu á vida do amor e á súa arte da existencia. Non esqueceu nada.

Construíu con amor a grande obra mestra da memoria amorosa de Galicia 
para Galicia e para máis alá de Galicia. Non esqueceu nada.

Reuniu con amor os documentos da memoria dos agravios para defender to-
das as causas xustas. Non esqueceu nada.

Ergueu con amor os monumentos da memoria das defensoras e dos defensores 
da liberdade para que non os esquezamos nunca. Non esqueceu nada nunca.



Isaac Díaz Pardo e Claudio Rodríguez Fer no Instituto Galego de Información
(Santiago de Compostela, 1997)
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