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Vai para un ano que nos deixou Isaac

Castro, Laboratorio de formas de Galicia ou Instituto

Díaz Pardo. Da casta dos “bos e xenerosos”, nacera

Galego da Información son o resultado dalgunhas da-

no ano 1920 en Santiago de Compostela. Dedicou

quelas súas inquedanzas convertidas en realidade nun

toda a súa vida a traballar a prol de Galicia en face-

entorno socio-político-económico moitas veces adver-

tas tan dispares como a pintura, a cerámica, o teatro,

so por non dicir hostil.

as industrias culturais, etc.
O seu esforzo e traballo permanente, a súa xenerosiRaigame foi beneficiaria en máis dunha ocasión da

dade e as súas innovadoras achegas a prol da cul-

súa xenerosidade e bonhomía. Cada vez que lle soli-

tura foron maioritariamente recoñecidas: “Pedrón de

citamos algunha colaboración a súa resposta foi inme-

Ouro”, Medalla de Ouro e fillo predilecto de Santiago,

diata e inequívoca. ¡Grazas Mestre!

Premio Otero Pedrayo, Premio “Celanova, casa dos
Poetas”, Doutor Honoris Causa pola Universidade da

Galeguista militante, sufridor en carne propia e da fa-

Coruña, Medalla de Ouro de Galicia, Medalla ao

milia, dos horrores da guerra civil, traballou arreo to-

mérito no traballo, Medalla de Ouro ao mérito en be-

da a súa vida a prol de Galicia, xa dende a Galicia

las artes e unha longa ringleira de galardóns, amósan-

mesma, xa a milleiros de quilómetros que estivera, alá

nos o valor que a sociedade galega e española lle

onde reside aínda hoxe a quinta provincia galega.

deu á súa obra e que, sen embargo, non impediron os

Estudante de belas artes chegou a converterse nun

desgustos ocasionados pola deriva que algunhas das

magnifico e prolífico pintor, con numerosas exposi-

súas iniciativas empresariais ían tomando nos derradei-

cións ata que en 1948 decidiu –incomprensiblemen-

ros anos da súa vida.

te para moitos- deixar a pintura. A partir dese ano
as súas inquedanzas culturais canalizounas a través

Queda aquí patente a nosa admiración, o noso agra-

das máis variadas iniciativas artísticas e dun activis-

decemento e a nosa modesta e humilde homenaxe a

mo único nunha persoa aparentemente –só aparente-

este home singular que converteu a Galicia e á súa

mente– tan sinxela: Sargadelos, Cerámicas do Castro,

cultura no motor da súa vida.

Fábrica de Porcelanas da Magdalena, Ediciós do
5
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Interior do Salón Apolo de Ourense.
[Diccionario do Cine en Galicia (1896-2000)]

EMILIO RODRÍGUEZ PORTABALES

Ourense, 1953

Vicepresidente Primeiro da Coral De Ruada.

CAMILO DÍAZ BALIÑO
- PA I D E I S A AC D Í A Z PA R D O -

E O C O R O D E R U A DA
Emilio Rodríguez Portabales

Antecedentes

P

ódese dicir que o pintor, cartelista e escenógrafo ferrolán Camilo Díaz Baliño colaborou co
Coro De Ruada dende os seus inicios. Téñase en

conta que os días 9 e 10 de marzo de 19201 De Ruada
ofreceu novas actuacións no Salón Apolo de Ourense
estreando o seu cadro de declamación uns decorados
realizados polo citado artista.
A raíz desta actuación, o empresario ourensán Sr.
Fraga contratou ao Coro De Ruada para realizar unha
xeira polos seus teatros Odeón de Vigo, Principal de
Pontevedra e de Santiago, Rosalía Castro da Coruña,
Jofre de Ferrol e Teatro-Circo de Lugo. Foi precisamente
no teatro Jofre onde o Sr. Fraga, a través do seu representante en Ferrol, Sr. Fernández, fixo entrega a De Ruada da
súa primeira bandeira, pintada por Camilo Díaz Baliño,
que traballaba para o empresario ourensán, no seu taller
do nº 37 da rúa das Hortas de Santiago2.

Camilo Díaz Baliño
[Foto: Vida Gallega, nº 442, de 10-03-1930]

1. O Coro De Ruada fundouse o 5 de outubro de 1918 e fixo a súa presentación o 24 de xuño de 1919 no desaparecido Salón Apolo de Ourense
que, por certo, era un pavillón de madeira decorado con pinturas de Camilo Díaz Baliño. O Salón Apolo foi o local onde Isaac Fraga iniciou o seu
“imperio” cinematográfico.
2. Ver o meu artigo publicado no nº 36 (ano 2011) da revista Raigame titulado “Valentín Paz Andrade e o Coro De Ruada”, extraído dun traballo moito
máis amplo, aínda inédito, titulado “Primeira excursión artística do Coro De Ruada (3 ao 18 de abril de 1920)”.
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Camilo Díaz Baliño
Santiago

de

e

Cantigas

e

Agarimos

Irmandades da Fala. Antón Fraguas ha recordado más

de

de una vez las reuniones que tenían en nuestra casa,

Compostela

en la de la Tumbona y en la que a partir del año 27
Camilo Díaz Baliño instálouse en Santiago durante o ano

pasamos a ocupar el nº 20 de la misma Rúa das Hortas.

1920. Así nolo conta Valentín Paz Andrade no libro de

(Cuando Casal en el año 31 decidió irse a Santiago mi

Tucho Calvo titulado Valentín Paz-Andrade, a memoria do

padre que por esas fechas se iba a América [co Coro

século XX 3:

De Ruada, como veremos máis adiante], le dejó a
Casal la casa de la Rúa das Hortas, 20, donde montó

Ao redor do ano vinte, aveciñouse en Santiago Camilo

la imprenta, para lo que mi madre y nosotros dos hijos

Díaz Baliño. Procedía da Coruña, onde fora cofunda-

[sic] nos fuimos para una pequeña casa en la calle de

dor das Irmandades da Fala. Algún atribuíulle unha

Carretas mientras todos los enseres de mi padre los

primeira filiación carlista. Era espírito xeneroso, aberto

guardaba Asorey en su taller de Caramoniña).

a todas as ideas, máis afervoado polas súas. Montou

Por allí pasaban muchos galleguistas, que dejaron

o seu estudio de decoración, sospeito que axudado

abundantes testimonios escritos que conservo: además

polo empresario Isaac Fraga, na Rúa das Hortas. Alí

de Fraguas, Castelao y Casal, Risco, Otero Pedrayo,

era visitado por amigos e irmáns na causa. Castelao

Porteiro, Cabanillas, los Villar Ponte, los Carré, Paz-

era un deles. Ademais de outras obras, fixo decorados

Andrade, Bouza Brey, Blanco Amor, Casas, Suárez

para o Coro de [De] Ruada , de Ourense, que contri-

Picallo, Peña Novo... y, de los más jóvenes, Cuadrado,

buíron a incrementar a súa sona de artista. Fun o seu

Del Riego, Seoane...

4

amigo, desde aquel tempo lonxincuo e luminoso, até

Cuando cae la dictadura de Primo de Ribera [Rivera],

a hora moura do trinta e seis, na que foi afogada en

las Irmandades da Fala renuevan su confianza en mi

chumbo a súa vida florecente. [...]

padre, quien en 1930 es uno de los que trabajan
afanosamente en el advenimiento de la República y

En relación coa chegada de Camilo a Santiago son moi

es uno de los más activos promotores de que ese año

ilustrativas as verbas de Isaac Díaz Pardo, fillo de Camilo

ondee en el Pazo de Raxoi en Santiago la bandera de

Díaz Baliño, quen, no seu libro Galicia Hoy y el resto del

Galicia, correspondiéndole a él el proyectarla, y de

mundo (Ediciós do Castro; Documentos para a historia

ella y de cómo era conservo otra reliquia.

contemporánea de Galicia; 1987), escribe:

Cuando adviene la República mi padre está en
América con el Coro de [De] Ruada.

En 1920 mi padre se va a Santiago donde se monta
el taller central de escenografía de la empresa de

Como se pode apreciar, a casa-taller de Díaz Baliño, a

Isaac Fraga. En ese año nazco yo en Santiago y me

casa da Tumbona da rúa das Hortas, convértese dese-

apadrina Fraga. Mi hermana, 5 años mayor que yo,

guida nun centro de reunión do galeguismo en Santiago.

se llamaba Mercedes, como la mujer de Fraga, de la
que nos dijeron que era ahijada, por lo que la amistad

Non é, pois, de estrañar que se atope entre os membros

con Fraga no era nueva.

fundadores do coro santiagués Cantigas e Agarimos5.

En la casa de la Tumbona [alcume moi gráfico dunha
meretriz que a ocupara anteriormente], en Santiago,

Díaz Baliño, xa vinculado ao coro santiagués, prepara uns

donde nazco, se construyó un gran galpón en la huerta,

decorados co obxecto de poñer en marcha, en colaboración

que era el taller de escenografía. El bajo de la casa se

co seu director Bernardo del Río, as “estampas folklorianas”

inundaba cuando llovía mucho y las aguas bajaban

de Galicia. Crisanto Sanmartín explícao perfectamente

barriendo el depósito de cadáveres de A Costa do Cristo

nun artigo publicado no xornal La Noche (Suplemento de

y el Hospital de Tiñosos. Parece que allí en Santiago mi

Escena y Pantalla) de Santiago de Compostela o 20-02-

padre actuaba como una especie de coordinador de las

1953, do que entresaco os parágrafos seguintes:

3. CALVO, Tucho: Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX. Biblos. A Coruña, 2011. p. 31 e 32.
4. Nese intre, refírese aos decorados que o Coro De Ruada empregaba na primeira xeira galega. Uns días máis tarde, concretamente o día 16 de
abril, seralle entrega da a De Ruada, no teatro Jofre de Ferrol, a súa primeira bandeira, pintada por Díaz Baliño.
5. A Agrupación Folclórica “Cantigas e Agarimos” de Santiago de Compostela fundouse nesta cidade no ano 1921 por iniciativa de Bernardo del
Río Parada, Salvador Cabeza de León, Enrique Sánchez Guerra e Camilo Díaz Baliño, sendo unha das agrupacións máis antigas adicadas ó folclore
galego. (Tomado da páxina web www.cantigaseagarimos.es).
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“La crisis de los coros gallegos”
Respuestas al artículo de Mi-Sol-La6
Los coros compostelanos “Queixumes dos
pinos” y “Cantigas e Agarimos”

[O artigo vai acompañado dunha fotografía de “Cantigas e Agarimos”. No pé da foto
pódese ler: El Coro compostelano “Cantigas e Agarimos”, en 1924.- En el centro del frente
los Sres. D. Manuel Latorre, presidente honorario; D. Bernardo del Río, director, y D. Enrique
S. Guerra, presidente.]

Hizo su presentación
oficial [refírese ao coro
Cantigas e Agarimos] el
año 1921, y a sus éxitos
alcanzados con el coro,
hay que añadir que el Sr.
Del Río fue el iniciador
de la escenificación de los
cantos populares de las
estampas folklorianas de
Galicia. El tener preparados varios números en esta
modalidad le sugirió el llevar a cabo la composición
de su magnífica zarzuela
“A leenda de Montelongo”,
que con libreto de Buhigas
y Manolo Rey, sus paisanos, recorrió triunfalmente
toda la región.
Al hablar de estas
estampas no podemos
silenciar que teniendo
preparados cuatro números para llevar a escena,
con los decorados hechos
por aquel gran artista
escenógrafo Camilo Díaz
y estando ya pagada la
mitad del importe de los
mismos, surgió la invitación
para el traslado a América
de “Cantigas e Agarimos”,

viaje que el Director y
componentes de la Junta
Directiva no aceptaron por
las deficientes condiciones
económicas en que se
ofrecía.
Estas condiciones, con
estupendo acierto fueron
aceptadas por “De Ruada”,
quien echando mano de
Camilo Díaz y este presionando en la Directiva y en
el Sr. Del Río para utilizar
los decorados ya confeccionados para “Cantigas”,
lograron su cesión, aunque
no las partituras que el
Maestro no quiso ceder.
Basándose en las decoraciones, en la idea para
que fueran pintadas, el
competente Director, D.
Daniel González, compuso
y adaptó la música necesaria con bastante buen
acierto, y fue un éxito la
jira a las Américas, tanto
artístico como económico.
¡Qué poco atrevimiento mostró “Cantigas e
Agarimos”! Este fue el único
fracaso que tuvo en su
larga vida artística.

Este artigo de Crisanto Sanmartín7 fixo cambalear os

da súa lectura, non quedaba claro quen foi o iniciador

meus coñecementos sobre dous importantes aspectos da

do canto escenificado; por outra banda, poderíase dedu-

historia do Coro De Ruada, baseados fundamentalmente

cir que os decorados que Camilo Díaz Baliño elaborou

en dúas publicacións: La Coral De Ruada8 e Canto mari-

para o Coro De Ruada estaban destinados inicialmente a

ñán ou canto do mar? Estampa coral galega : Despois

Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela.

9

6. Segundo Virxilio Fernández, cofundador do Coro De Ruada, Mi-Sol-La é un pseudónimo baixo o que se agochou Daniel González para publicar un
artigo que resultou moi polémico e que tivo un gran número de réplicas. Teño rematado un traballo, aínda inédito, titulado “Daniel González e Virxilio
Fernández: historia dunha retesía”, no que analizo a relación entre os dous persoeiros e dou conta desta polémica.
7. Crisanto Sanmartín Beiroa (1914-2000) naceu en Santiago de Compostela. Cronista da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos de Santiago, na
que participou como cantor, bailador, tocador de distintos instrumentos típicos galegos, directivo e director artístico, polo que a Real Academia Galega
de Belas Artes “Nosa Señora do Rosario” distinguiuno coa Medalla de Prata “Marcial del Adalid”. Así mesmo cómpre sinalar a súa condición de “poeta
enxebre”, con gran cantidade de poesías publicadas en xornais e revistas galegos. Foi colaborador asiduo do xornal santiagués “La Noche”.
8. GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Angel e ELLACURIAGA TESOURO, Servando: La Coral De Ruada. Caixa Ourense. Ourense, 1996.
9. VALES, Xaquín: Canto mariñán ou canto do mar?, Estampa coral galega. Deputación Provincial de Ourense. Ourense, 2003.
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Inicio

una cantidad considerable, lo propuse a la Directiva

do canto escenificado

del Coro por si lo creía factible y desde nuestro
Quizais conveña aclarar, antes de nada, que estamos

entusiasta presidente don Olegario Muñiz hasta el

a falar de canto escenificado, é dicir, presentación

último vocal, me animaron a que llevase adelante

escenificada dos cantos populares galegos. Isto non ten

el proyecto; ellos solucionarían las dificultades. Ya

que ver cos cadros de teatro e declamación que tiñan a

con estas impresiones, fuimos Xavier Prado y yo a

meirande parte dos coros galegos, nos que se represen-

Santiago a hablar con el gran escenógrafo Camilo

taban pequenas obras de teatro de tipo costumista (de

Díaz, y nuestra sorpresa fue grande cuando nos dijo

Xabier Prado “Lameiro”, no caso do Coro De Ruada), nin

que hacía tiempo que venía madurando un proyecto

con outro tipo de espectáculos recitados (contacontos) ou

parecido y hasta con la intención de ofrecérselo al

cantados, como, por exemplo, as zarzuelas.

coro “De Ruada”. Diónos Camilo Díaz toda clase
de facilidades en la parte económica y allí quedó

Deica agora, situábase o inicio do canto escenificado

convenido ya el número de decoraciones que en un

nunha visita que a agrupación rusa Korobok fixo a

principio habían de hacerse.

Ourense os días 23, 24 e 25 de febreiro do ano 1927.
Segundo esta teoría, membros do Coro De Ruada “toman

Tamén, no libro La Coral De Ruada, do que xa se fixo

nota” das fermosas representacións ofrecidas polo coro

referencia, podemos ler:

ruso e deciden montar un espectáculo semellante, adaptado, naturalmente, á nosa música e aos nosos costumes.

DE RUADA, concretamente su director Daniel

Nesta decisión terían un papel importante o director,

González, el gran escenógrafo Camilo Díaz y

Daniel González, e o celebrado escritor costumista

Prado Lameiro, venían trabajando desde hacía algún

Xabier Prado “Lameiro”. Sempre segundo esta teoría,

tiempo en la idea de imprimir un nuevo carácter a

Daniel González e Xabier Prado expóñenlle o proxecto

la coral y sus actuaciones: las canciones serán pre-

-coa autorización do presidente de De Ruada, Olegario

sentadas al público en versión distinta, escenificadas

Muñiz- a Camilo Díaz, quen acepta deseguida o reto que

por primera vez.

se lle propón (non debe esquecerse que o escenógrafo
xa colaborara con De Ruada nos seus inicios, como xa

É moi interesante e, penso eu, esclarecedora a resposta

indiquei anteriormente). Así, o diario La Zarpa de 21 de

que ofrece Camilo Díaz Baliño a unha pregunta sobre as

novembro de 192910, uns días antes da data prevista ini-

súas impresións, dun xornalista do Heraldo Orensano do

cialmente para a estrea en Ourense das “escenas corais

6 de xaneiro11, despois das representacións en Ourense:

galegas”, publica:
Contentísimo. Ya lo estaba puesto que en el coro “De
El canto popular será escenificado a semejanza del

Ruada” encontré comprensión a los asuntos que yo

“Korobok” ruso. El decorado de Díaz y la armoni-

pensé. Calcule usted lo satisfecho que iré puesto que

zación de cada canto darán una sensación nueva a

después de recorrer una por una las agrupaciones

nuestro folklore lírico.

de Galicia empezando por “El Eco” de La Coruña,
fue “De Ruada” la única que tuvo valor y aliento para

Uns días despois, máis concretamente o 2 de decembro,

interpretarlos…

o semanario Heraldo Orensano publica unha extensa
Por outra banda, Camilo Díaz Baliño manifestou, nunha

entrevista a Daniel González na que este explica:

entrevista concedida ao diario bonaerense Crítica do día
Propuse mi proyecto al notable costumbrista Xavier

27 de marzo de 193112 (cando acompaña ao Coro De

Prado “Lameiro”, el cual no sólo la aplaudió con

Ruada na súa primeira xeira por América), o seguinte:

calor, sino que me ilustró como ni soñaba. Para encajarlo dentro de su ambiente, necesitábamos decorado

–¿Qué modalidades tiene el coro, que le diferencia

“ad hoc” para cada escena, y como eso importaba

de los demás?

10. VALES, Xaquín: Canto mariñán ou canto do mar?, Estampa coral galega. Deputación Provincial de Ourense. Ourense, 2003. p. 67.
11. VALES, Xaquín: Canto mariñán ou canto do mar?, Estampa coral galega. Deputación Provincial de Ourense. Ourense, 2003. p. 76.
12. VALES, Xaquín: Canto mariñán ou canto do mar?, Estampa coral galega. Deputación Provincial de Ourense. Ourense, 2003. p. 132.
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–Es el único que teatraliza las canciones. Nosotros no
llevamos canciones originales de músicos definidos.
Son las canciones del pueblo, las que nadie sabe ni
nadie puede saber quien las hizo, pero armonizadas
y teatralizadas.
Nembargante, se désemos por boa a información de
Crisanto Sanmartín, a idea inicial das “Escenas corais
galegas” (“Estampas folklorianas”, como escribe no seu
artigo) sería dun dos fundadores e director de Cantigas
e Agarimos Bernardo del Río13. Esta información estaría
tamén avalada pola entrada correspondente a Bernardo
del Río na Gran Enciclopedia Gallega, onde se pode ler:
Bernardo del Río fue el iniciador de la escenificación
de los cantos gallegos, con la colaboración del escenógrafo Camilo Díaz Baliño. Más aún, a instancia de
Manuel Rey y Juan Buhigas, que se responsabilizaron
de la parte literaria, del Río compone la zarzuela A
lenda de Montelongo, una pequeña joya del menguado patrimonio lírico gallego. El éxito alcanzado con
su coro Cantigas e Agarimos fue tal que le resultaba

Bernardo del Río [Foto: Gran Enciclopedia Gallega]

imposible atender todas las solicitudes.
Pero, en realidade, estas dúas informacións -a de La

Por outra banda penso que Camilo Díaz, como gran esce-

Noche e a da Gran Enciclopedia Gallega- proceden

nógrafo e membro fundador de Cantigas e Agarimos,

da mesma fonte, xa que se a primeira está asinada por

viu unha grande oportunidade nesta nova experiencia e

Crisanto Sanmartín Beiroa, na segunda figura como

comentoulla a Bernardo del Río. Incluso é verosímil que

autor C. S. B., siglas que corresponden á mesma persoa,

traballasen ámbolos dous no novo proxecto. De feito,

segundo aclara o listado de colaboradores do tomo 27

Crisanto Sanmartín, comenta que tiñan preparados catro

da Gran Enciclopedia Galega.

números nesta modalidade.

Está claro que a versión ofrecida por Crisanto Sanmartín

Pero o propio Camilo comenta que, nun determinado

Beiroa -ou C. S. B.- non concorda coa ofrecida polos

intre, ofreceu a idea deste novo espectáculo a tódolos

outros protagonistas. Nesta altura cabe preguntarse quén

coros galegos e soamente De Ruada foi quen de aceptar

ten a razón. E a resposta, como adoita suceder nestes

o reto. Probablemente porque De Ruada, nese momento,

casos, non é doada.

tiña unha situación económica que llo permitía, como se
verá máis adiante.

Eu non descartaría que a presenza en Galicia do coro
ruso “Korobok” actuase coma un revulsivo, coma un espe-

O caso é que Díaz Baliño chegou a un acordo con De

llo no que mirarse de cara á evolución dos espectáculos

Ruada e foi o coro ourensán o que puxo en marcha as

dos coros galegos. Téñase en conta que esta presenza

“Escenas corais galegas” coas que colleitou tantos éxitos

prodúcese meses antes de desencadearse esta serie de

nos anos seguintes en Galicia e en América.

iniciativas para escenificar o canto galego.
13. Bernardo del Río Parada (Vilagarcía de Arousa, 1893 – Santiago de Compostela, 1952) foi fundador e director, en 1917, do coro “Queixumes dos
Pinos” de Santiago. Este coro non chegou a debutar, xa que cando o ía facer, en 1918, máis da metade dos seus compoñentes faleceron por causa
da epidemia de gripe. Cando se reconstruíu, xa en 1921, fíxoo co nome de “Cantigas e Agarimos” porque xa existía un coro co primeiro nome en
Lavadores (Vigo). Reorganizou e dirixiu o orfeón “Unión Artística Compostelana”. Dirixiu tamén as bandas de música de Santiago de Compostela, A
Estrada, Ordes, Vilagarcía de Arousa... Compuxo un gran número de obras para coro e banda de música. (Da Gran Enciclopedia Gallega, t. 27, p. 5).
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Camilo Díaz Baliño posa con De Ruada, diante do decorado da escena alegórica final, no teatro Rosalía Castro da Coruña o día
26-02-1931. [Foto: Ángel Blanco, publicada no nº 478 de Vida Gallega de 10-03-1931]

Camilo Díaz Baliño
“Escenas

e o

Coro De Ruada:

santiagués e o inicio de conversas con De Ruada. Tiña,

as

ademais, un as na manga, xa que coñecía as intencións

corais galegas”

de empresarios da Arxentina de levar o espectáculo, iniTal como se pode ler no segundo e terceiro parágrafos

cialmente con Cantigas e Agarimos, a América. Son moi

do artigo de Crisanto Sanmartín que ofrecín anterior-

reveladoras, neste sentido, as respostas que lle dá a J.

mente, parece que Camilo Díaz Baliño xa tiña elabora-

Otero López nunha entrevista publicada no nº 42 de Vida

dos catro decorados e mesmo tiña cobrado a metade

Gallega (10-03-1930)14, despois da estrea das “Escenas

do importe dos mesmos, pero Cantigas e Agarimos non

corais”, con enorme éxito, en Ourense:

acepta as condicións económicas que se lle ofrecen
para unha xeira por América. Polo tanto a xeira ía ser

–Hace ya tres o cuatro años que ando preparando

realizada, inicialmente, por Cantigas e Agarimos, se

este asunto, y a pesar de que por todos lados encon-

facemos caso da versión de Crisanto Sanmartín, quen

traba dificultades, lo mismo por parte de los Coros,

se lamenta da pouca visión dos responsables do coro

que por parte de las Empresas, la confianza que tenía

santiagués.

yo puesta en el asunto y las comparaciones que yo
mismo me hacía, respecto de otros espectáculos pare-

Camilo Díaz Baliño mantén unha negociación, que eu me

cidos me obligaban a seguir adelante.

aventuro a cualificar de tensa, con Cantigas e Agarimos

…………….

-o director, Bernardo del Río, négase a facilitarlle as par-

–Si señor, no dude Vd. que iremos a Madrid, ya lo

tituras que levaba feitas para as escenas que xa estaban

creo... e aínda máis. Tal vez a América. Ahí tenemos

creadas- que dá, como resultado a fin da relación co coro

todos los de “De Ruada” puestos los ojos.

14. VALES, Xaquín: Canto mariñán ou canto do mar?, Estampa coral galega. Deputación Provincial de Ourense. Ourense, 2003. p. 80 e 81.
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Apoiándome nos feitos descritos, penso que quen tomou

O relatado neste traballo non é máis ca un bosquexo da

a iniciativa no tema das “Escenas corais” e mesmo da

interesante e frutífera colaboración de Camilo Díaz Baliño

viaxe a América -de xeito directo ou inducindo aos diri-

co Coro De Ruada. Para afondar neste importante aspecto

xentes de De Ruada- foi Camilo Díaz Baliño quen, ademais

da nosa historia recomendo o libro do meu compañeiro

se atopou cunha circunstancia moi favorable: De Ruada

Xaquín Vales, titulado “Canto mariñán ou canto do mar?,

acababa de ingresar 3.000 pesetas procedentes dunha

Estampa coral galega”.

subvención do “Ministerio de Instrucción Pública” grazas
ás xestións realizadas por José Calvo Sotelo, que fora

Camilo Díaz Baliño foi vilmente asasinado polos suble-

Deputado a Cortes co partido maurista polo distrito do

vados contra a República e o seu cadáver apareceu

Carballiño (1919) e gobernador civil de Ourense (1921).

guindado nunha cuneta en Palas de Rei o 14 de agosto
de 1936.

Fose quen fose o que tomou a iniciativa, o certo é que o 10
de xuño de 1929 asina en Ourense un contrato co presi-

Isaac Díaz Pardo, fillo de Camilo Díaz, coñecía perfecta-

dente de De Ruada, Olegario Muñiz, para a realización dos

mente, como indiquei anteriormente, a colaboración do

decorados para os cantos escenificados e un telón de pre-

seu pai co Coro De Ruada. Cónstame que nos últimos anos

sentación, por un importe de 900 pesetas que se pagarían

foi convidado en varias ocasións a visitar o noso local, no

en varios prazos. Os decorados eran os seguintes: emboca-

ático do teatro Principal, para que puidese ver os cinco

dura (portada alegórica), praza do pobo (para a presen-

bosquexos dos decorados que aínda se conservan, así

tación do Coro), cruceiro (para o cadro de declamación),

coma o cartel da xeira americana, todos eles pintados polo

espadeladas (curral de pazo galego, hórreo, etc.), na seitura

seu pai, pero sempre rexeitou a invitación. Unha mágoa.

(agro galego), Ultreia (praza das Praterías de Compostela),
O Cebreiro (ábsida románica da Igrexa), canto do mar
(enseada do Orzán da Coruña coa torre de Hércules), canto

Cartel realizado por Camilo Díaz Baliño para a primeira viaxe
do Coro De Ruada a América en 1931
[Foto: Arquivo da Coral De Ruada]

de berce (cociña de casa de aldea), chirimías (interior da
Catedral de Santiago con rosetón románico e botafumeiro),
canto de arrieiro (piñeiral en noite de luada), nos caneiros
(paisaxe marítima da ría de Betanzos), na vendima (viña
galega), na malla (eira galega), danza de espadas (arco da
praza de Betanzos nun día de festa), Coruña-Lugo-Ourense
e Pontevedra (vista panorámica de cada unha das capitais),
e escena alegórica final (dolmen e cáliz do Grial, carballo
e vía láctea). Ademais, dous decorados circulares para a
presentación do Coro nas obras polifónicas.
Debido ao paso do tempo, os diversos cambios de domicilio
da Coral De Ruada, as deficientes condicións de almacenaxe,
etc., estes decorados fóronse estragando e non se conserva
ningún na actualidade. Consérvanse, afortunadamente, os
bosquexos de cinco deses decorados: canto de arrieiro, O
Cebreiro, Ultreia, chirimías e escena alegórica final.
Os novos espectáculos ofrecidos entre 1929 e 1931 polo
Coro De Ruada en Galicia e, posteriormente, por América
(Arxentina, Uruguai e Brasil) tiveron un éxito de crítica e
de público sen precedentes na historia da música coral
galega. Camilo Díaz Baliño, como quedou reflectido,
acompañou a De Ruada nestas xeiras e mesmo levou a
súa produción pictórica co obxecto de mostrala e vendela
durante a estancia en terras americanas.
13

~

Bosquexos dos decorados: Canto de arrieiro, O Cebreiro e Ultreia, de Camilo Díaz
Baliño [Fotos: Arquivo da Coral De Ruada]

Na páxina da dereita, bosquexos dos decorados: Chirimías
e Escena alegórica final, de
Camilo Díaz Baliño [Fotos:
Arquivo da Coral De Ruada]
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Autorretrato (1944)

XOSÉ RAMÓN FANDIÑO

Díaz Pardo no Instituto Galego de

Editor. Exdirector da Gran Enciclo-

Información (Santiago). Presidente

pedia Gallega, Premio de Xornalis-

da Fundación do Pedrón de Ouro e

mo V Centenario da Universidade

membro do Padroado do Museo do

de Santiago e colaborador de Isaac

Pobo Galego.

ISAAC DÍAZ PARDO
CRONOLOXÍA
Xosé Ramón Fandiño

1920
Nace en Santiago o 22 de agosto de 1920.
1936
Participa como cartelista na campaña do Estatuto de
Autonomía de Galicia.
Asasinato do escenógrafo e pintor Camilo Díaz
Baliño, pai de Isaac Díaz Pardo, que se agachou
durante medio ano na casa do seu tío Indalecio na
Coruña.
1937
Amainada un pouco a terrible represión dos primeiros meses da guerra civil, Isaac, que pasou medio
ano agachado, atopa traballo na casa Bianchi, na
Coruña, un taller de pintura industrial no que realizou traballos de rotulación.
Díaz Pardo en 1921

1938
Morre Antonia Pardo Méndez, nai de Isaac.
1939
Matricúlase na Escola Superior de Belas Artes de
San Fernando de Madrid na que se licencia en
Debuxo e Pintura, aprobando con excelentes notas
os catro cursos en dous.

1940
Obtén por oposición unha beca da Deputación
Provincial da Coruña.
1941
Con outros alumnos de Belas Artes e de Arquitectura
foi seleccionado para participar na primeira experiencia en España de deseño industrial da Escola
da Palma, dirixida e promovida por Carlos Sáenz
de Tejada.

Realiza a primeira exposición individual da súa vida
na Asociación de Artistas da Coruña cunha colección de retratos, un autorretrato e algunhas outras
escenas.
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1945
Casa con Carmen Arias de Castro, familiarmente
coñecida por Mimina, unha prometedora acuarelista, formada no estudio coruñés de María Dolores
Díaz Baliño, “a tía Lolita”, e na Escola de San
Fernando de Madrid e creadora de moitos dos
decorados das pezas do Castro nos anos cincuenta
e sesenta.
1946
Nace o seu fillo Camilo.
Expón en Madrid e na sala Da Vinci de Londres.
1947
Nace o seu fillo Rosendo.
Expón no Concello da Coruña.
1948
Expón na sala Gaspar de Barcelona e no Círculo de
Belas Artes de Madrid.
A pesar de atravesar o momento máis culminante da
súa andadura artística, de maneira aparentemente
incomprensible decide abandonar a pintura.

Isaac co seu pai, Camilo Díaz, en 1927

1949
Nace o seu fillo Xosé.

1942
Seleccionado pola Escola de Belas Artes participou
nun congreso de arte en Italia, visitando os museos
de Roma, Siena e Florencia.

Constitúese a Fábrica de Cerámicas do Castro.
1950
Iníciase a comercialización das pezas do Castro.

Á volta de Italia, para disfrutar a beca do Conde
de Cartagena para ampliar estudos de arte, foise
a Barcelona, onde exerceu de profesor auxiliar na
Escola Superior San Jordi de Belas Artes.

1955
Viaxa a Arxentina para dar a coñecer a súa pintura e a produción cerámica do Castro no Centro
Galego de Bos Aires e acepta a invitación de montar a Fábrica de Porcelanas da Magdalena, a 108
kms. de Bos Aires.

1943
Expón novamente na Asociación de Artistas da
Coruña unha mostra que sorprende pola súa técnica e na que colga retratos, bodegóns e temas
mitolóxicos.

1956
Nunha edición limitada de 200 exemplares numerados publica na editorial Arsnovos de Bos Aires o
álbum Unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz
Pardo de xente do seu rueiro.

1944
Expón na sala da Casa Vilches de Madrid e no
Casino de Vigo.
18

~

1957
Na editorial Citania de Bos Aires publica
as dúas traxedias ao xeito clásico O
ángulo de pedra e Midas, con cuberta
e ilustracións de Luís Seoane.
1960
Publica na Imprenta Moret da Coruña
o libro Discusión sobre organización de
empresas manufactureras.
1963
Constitúese o Laboratorio de Formas
de Galicia, ente teórico e viveiro de
ideas creado ao asinarse un convenio de colaboración entre Isaac Díaz
Pardo e Luís Seoane, aos que pouco
despois se uniu o arquitecto Andrés
Fernández-Albalat.
Creación de Ediciós do Castro.
1964
O Laboratorio de Formas constitúe a
sociedade Sargadelos, Lda.
Publica o libro El ceramista Arranz y su
escuela.
1965
Díaz Pardo publica en Ediciós do Castro
o álbum 20 desnudos de Cecilia, la
acróbata

O pintor coa súa familia (1949)

Pouco despois da posta en marcha da planta circular
de Sargadelos, o Laboratorio de Formas plasmaba
outro dos seus proxectos e inauguraba no Castro o edificio de módulos hexagonais de Albalat como Museo
Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside.

1966
Sae á luz na editorial Ruedo Ibérico Galicia hoy,
obra coordinada por Luís Seoane e Isaac Díaz
Pardo baixo os pseudónimos de Santiago Fernández
e Maximino Brocos.

Publica os carteis de cego Paco Pixiñas, con letra
de Celso Emilio Ferreiro e música do compositor
arxentino Isidro B. Maiztegui; A nave espacial.
Historia contada polo cego Zago na que refírense os
traballos pasados por Manuela Canle e o seu home
pra chegar a voar, con música de Ramiro Cartelle;
O Marqués de Sargadelos. Historia contada polo
cego Zago onde gábanse as sabencias de Antonio

Publica o libro El escultor Emiliano Barral.
1970
O 10 de maio inaugurouse a planta circular de
Sargadelos, proxectada por Fernández-Albalat e
construída a 700 ms. da vella factoría de siderurxia
de Antonio Raimundo Ibáñez.
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Histórico Artístico, que lle foi concedida o mesmo
ano da dilixencia. O Ministerio de Cultura restaurou
en pouco tempo a Casa da Administración, na que
ten a súa sede o Real Patronato de Sargadelos,
encargado de protexer o conxunto.
Foi creado o Seminario de Sargadelos, dedicado
á análise histórica, estudo das formas e estrutura
química da cerámica, organizado en dúas áreas,
o Departamento de Tecnoloxía e o de Sistemas de
Comunicación. Desde o mesmo ano da súa fundación, o Seminario de Sargadelos promoveu os encontros estivais ou Escola Libre e Laboratorio Cerámico.
Inauguración da Galería Sargadelos de Barcelona
cunha mostra do libro galego en Cataluña.
1975
Inauguración da Galería Sargadelos de Madrid
cunha exposición e un ciclo de conferencias titulados Presencia de Galicia, que tamén o é do nº 3 dos
Cadernos do Laboratorio de Formas, que recolle as
conferencias.
1976
É galardoado co Pedrón de Ouro.
1977
Asinouse na sede do Museo Carlos Maside a acta
de constitución do Instituto Galego de Información,
que completaba as tres frontes ideadas por Seoane
e Díaz Pardo –arte, industria e comunicación- para
a actuación do Laboratorio de Formas.
1978
Inauguración da Galería Sargadelos de Santiago
cunha Exposición-Homenaxe ao Seminario de
Estudos Galegos.

Raimundo Ibáñez na vida e nárranse seus erros e a
súa tráxica morte con música de Ramiro Cartelle; O
crimen de Londres. A criada que estrangulou á súa
ama pola música. Historia contada polo cego Zago;
Castelao. Historia contada polo cego Zago.

1979
Constitución do Novo Seminario de Estudos Galegos.

1971
Constitución do Grupo Técnico e Organizador da
Cerámica de Sargadelos.

1981
Inauguración do novo edificio de 6.000 m2 do
Laboratorio de Industria e Comunicación do Castro
de Samoedo.

1972
O Laboratorio de Formas, tentando preservar desde
o comezo das súas actividades o recinto no
que operou o vello complexo de Sargadelos ata
1875, solicitou para el a declaración de Conxunto

1983
Ao quedar pequena a fábrica de Sargadelos, empezou a funcionar o novo edificio de planta rectangular,
20
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Fábrica de Porcelanas da Magdalena

con luz heliocéntrica norte durante
toda a xornada.
1987
Publica en Ediciós do Castro o
libro Galicia hoy y el resto del
mundo.
1988
Medalla de Ouro e fillo predilecto da cidade de Santiago de
Compostela.
1990
Premio Otero
Trasalba.

Pedrayo

en
Interior da fábrica da Magdalena

1991
Insignia de ouro da Universidade de Santiago.
1992
Premio Irmandade do Libro.

1997
Premio Celanova, casa dos poetas.

Doutor Honoris Causa pola Universidade de
Santiago.

1998
Premio da Fundación San Martiño da Estrada pola
promoción da lingua galega.

1995
Inauguración da Galería Sargadelos de Sevilla
cunha exposición sobre García Lorca e Galicia.

1999
Premio Fernández Latorre na modalidade de prensa
escrita.

1996
Expón na Obra Cultural Caja Madrid de Pontevedra
a mostra Un experimento sobre o cartel de cego
feito por Isaac Díaz Pardo.

2000
Elixido presidente do Padroado do Museo do Pobo
Galego.
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2006
Deposto como presidente dos consellos de administración das Fábricas de Cerámica do Castro e de
Sargadelos.
Insignia de ouro do Museo do Pobo Galego.
Presidente de honra da Fundación do Pedrón de
Ouro.
Homenaxe da Casa Museo A Solaina de Piloño.
Representando ao Laboratorio de Formas, Díaz
Pardo recolle o Premio Otero Pedrayo, outorgado
polas Deputacións, as Universidades e a Xunta de
Galicia.
Premio Araguaney de Ouro.
2001
Díaz Pardo deseña o monumento pétreo de
aparencia megalítica no Campo da Rata da
cidade da Coruña, onde foron inmolados moitos
antifascistas.

2007
Premio Os Bos e Xenerosos da Asociación de
Escritores en Lingua Galega.
Doutor Honoris Causa pola Universidade da Coruña.

O Colexio de Arquitectos de Galicia nomeouno
arquitecto de honra, distinción só a el concedida
polo momento.

Homenaxe galega da Asociación Cultural Fuco
Buxán de Ferrol.
A Deputación da Coruña publica o libro Isaac Díaz
Pardo. Creación e compromiso na Galicia do século
XX, de máis de 600 páxinas e no que colaboran
40 autores.

2002
Premio Ramón Piñeiro de Láncara.
2003
Premio das Artes e das Letras da Xunta de Galicia.

O Consello da Xunta de Galicia concédelle a Díaz
Pardo a Medalla de Ouro de Galicia, máxima distinción que concede a comunidade galega.

2004
Insignia de ouro e brillantes da Asociación de Artes
Gráficas de Galicia.

Publica en Ediciós do Castro o libro Tentando construir uma esfinge de pedra.

A Fundación Caixa Galicia inaugura en Vigo
a exposición Isaac Díaz Pardo. Fondos de la
Colección Caixa Galicia.

O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio
de Traballo, outorgoulle a Díaz Pardo a medalla ao
mérito no traballo.

2005
Convocado polo Concello de Cuntis e pola
Universidade de Santiago, Díaz Pardo acadou o VII
Premio Roberto Blanco Torres de Xornalismo Literario
e de Opinión por unha serie de artigos recompilados no libro Crónicas inconformistas.

Para conmemorar o 26 aniversario da súa constitución, o Parlamento de Galicia inaugurou unha
vidreira que preside o salón de Plenos, deseñada
por Díaz Pardo.
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Díaz Pardo recibe o premio
Sireno de Bronce que promove a asociación cultural
Barbantía, entidade que
agrupa á práctica totalidade da xente da cultura
de Barbanza.
Estrea do documental
Isaac, dirixido por Xosé
Abad, producido por EAF
producións e Televisión de
Galicia.
2008
Díaz Pardo, representando o Laboratorio de Formas,
recolle o Premio Nacional da Cultura Galega na
categoría de Iniciativas culturais, outorgado pola
Xunta de Galicia.

Laxeiro, Díaz Pardo e Luís Seoane en Arxentina en 1956

O Ministerio de Cultura concédelle a Díaz Pardo a
Medalla de Ouro ao mérito nas Belas Artes.
Impulsado polos traballadores do Instituto Galego
de Información, os tres expresidentes da Xunta
de Galicia, Xerardo Fernández Albor, Fernando
González Laxe e Manuel Fraga Iribarne, encabezaron o manifesto O Castro-Sargadelos:
Patrimonio de Galiza, no que lle pedían ao presidente Emilio Pérez Touriño que “por constituír un
patrimonio cultural de Galicia enteira, mediante
o procedemento acaído, preservase e garantise
a continuidade e supervivencia do complexo “O
Castro-Sargadelos” a cuberto de calquera eventualidade e de calquera peripecia empresarial
que o puxese en perigo de desnaturalización,
estrago ou desaparición.

Os matrimonios Colmeiro e Díaz Pardo

A Asociación Cultural Xermolos e a Fundación
Manuel María invisten a Díaz Pardo como Chairego
de honra.
2011
Díaz Pardo é destituído como conselleiro delegado
do Instituto Galego de Información.

O Concello de Rianxo nomea a Díaz Pardo Fillo
Adoptivo e inaugura unha escultura de homenaxe á
xente do mar, deseñada por Isaac.

Derradeira exposición pictórica de Díaz Pardo,
Pinturas e fracasos, organizada pola Xunta de
Galicia na Casa da Parra de Santiago.

Publícase o libro Isaac Díaz Pardo e a Língua.
Homenagem da AGAL.

2012
Morre o 5 de xaneiro no Hospital San Rafael da
Coruña e ao día seguinte foi enterrado no santiagués cemiterio de Boisaca.

2009
Nomeado Académico Honorario da Real Academia
Galega de Belas Artes.
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Rapaza que leva na cabeza
o mundo de cousas que pode
precisar na vida.
Debuxo a tinta, 1973
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Os ángulos
da luz e da memoria

ACHEGAS A UNHA
SEMBLANZA
BIOGRÁFICA DE
ISAAC DÍAZ PARDO

Xosé Ramón Fandiño

O

Maside, Seminario de Estudos Galegos, Seminario de
Sargadelos, IGI, etc., escribiu sen parar e colaborou
con todas as causas xustas que lle solicitaron axuda,
albergaba aos exiliados que regresaban e abriulle os
seus arquivos persoais a quen llo pediu. Era un ir e
vir sen parar. Pola mañá organizábase como podía
e nunca despois das 10, case todos os días ía ao
Castro a controlar que todo funcionase, regresaba a
San Marcos, pasaba polo IGI e baixaba a Santiago a
recoller o correo e a pasar pola galería Sargadelos,
na Rúa Nova. Se se encontraba con alguén que estaba de paso por Santiago invitábao a comer con el no
IGI, o que se facía ás 2,30. A veces había invitados:
Granell, Sánchez Albornoz, Santiago Álvarez, Paco
del Riego, Neira Vilas, Paco Lores, as fillas de Xoán
Vicente Viqueira, Sánchez Guisande, Compostela e
Tacholas, a filla e o neto de Núñez Búa, Rubia Barcia,
Ramón Esturao, Pérez Esquivel, Peregrín Otero,
Ferrín, Beiras, Axeitos, Villares, Francisco Fierros, os
directivos do Castro e de Sargadelos, especialmente
María Xosé Castro e Andrés Varela, os 2 únicos fieis
e incondicionais a Isaac, e don Xosé María Díaz,
hoxe deán e arquiveiro da catedral de Santiago en
xullo de 2011 cando o roubo do Calixtino, que era
moi amigo de Isaac porque creou para el en Ediciós
do Castro, a Colección Histórico-Documental de
la Iglesia Compostelana, na que se publicaron edi-

5 de xaneiro de 2012, Isaac Díaz Pardo
adentrouse para sempre polos vieiros da
saudade. Desapareceu a enxoita figura física de Isaac, pero quédanos o pracenteiro consolo da
súa obra e dos seus empredementos tras 91 anos ao
servizo da dignidade humana e da ética por riba de
todo. Un home excepcional que ao redor das fábricas de cerámica do Castro e de Sargadelos creou un
inmenso paraíso de arte, industria e comunicación
co que agasallou ao pobo galego.
No Instituto Galego de Información, con Isaac como
director, facíanse moitas cousas: levábase a xestión
de Ediciós do Castro e do Novo Seminario de Estudos
Galegos, taller de deseño, coidábase o patrimonio
documental, a coordinación das exposicións que
recorrían as Galerías Sargadelos de toda Galicia e
atendíanse os interminables compromisos de Isaac,
que ata os 91 anos asistiu a toda canta homenaxe se
lle tributou e a todo canto acto era invitado, escribiu
cantas cuartillas se lle solicitaron e atendeu as súas
obrigas como presidente do Padroado do Museo do
Pobo Galego. Desde os seus 75 anos ata os noventa,
que foi cando eu convivín con el no IGI, a súa actividade era vertixinosa. Dirixía as fábricas de cerámica
do Castro e de Sargadelos e as empresas que arredor
delas pivotaban: Ediciós do Castro, Museo Carlos
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A fábrica de Sargadelos

IGI (tamén Alfonso Mato, o fino historiador e secretario do Novo Seminario de Estudos Galegos, e os
Iglesias) é ineludible lembrar a Martiño Noriega, que
nos visitaba con frecuencia porque era moi amigo
meu e lle gustaba o ambiente de luminosidade e
creatividade que alí se respiraba e porque se sentía
atraído pola personalidade de Isaac, do que terminou sendo o seu médico persoal. O apoio incondicional de Gloria e Martiño a Isaac, o seu denodado
esforzo foi tan admirable que pronto o haberá que
contar polo miúdo.

cións de varios Tombos e Crónicas de época que a sé
compostelá garda no seu arquivo. Cos invitados era
sempre moi cerimonioso e rápido en ofrecer simpatía e establecer complicidades, sobre todo se había
mulleres intelixentes e guapas. Encantábanlle ese
tipo de mulleres e era con elas moi amable. Como o
era con todas as súas colaboradoras do IGI. Eu collín
a época de Charo Portela, a eficaz coordinadora de
Ediciós do Castro que se entendía moi ben con Isaac,
de Gloria López, que organizou a biblioteca e se converteu no alter ego de Isaac porque estaba en todo,
sobre todo nas cousas de Isaac, que cando resistía no
IGI e os traballadores foramos despedidos, seguiuno apoiando diariamente e foi ela a que organizou
o traslado da biblioteca e do arquivo de Isaac do
IGI ao seu estudo da residencia familiar do Castro;
de Begoña Soneira, que estivera de encargada da
Galería Sargadelos de Milán e agora no IGI como
investigadora, a quen Isaac lle encargou a redacción
e edición dun libro sobre o Laboratorio de Formas,
un estudo de Tomás Maldonado e outro do arquitecto Constantino Candeira, moi amigo de Camilo
Díaz, o pai de Isaac; a María América encargoulle a
edición das cartas de Seoane a Isaac, un tomazo da
colección Documentos; a María Díaz encargoulle
un libro sobre os exiliados Antonio Baltar e outro
sobre Barros Pumariño, pero falando da xente do

Continuando co seu ritmo de vida cotiá, nada máis
terminar de comer, el frugalmente e sempre con
auga, xa se poñía a traballar inmediatamente aínda
que a esas horas era fácil que botase unha moqueada apoiado na mesa do escritorio. E pola tarde, o
que fose, ou a pasaba traballando nos seus papeis
e debuxando, despachando por teléfono, recibindo
visitas ou desprazándose a calquera punto de Galicia
para presentar un libro ou intervir nun coloquio
sobre industria e cultura galega, sobre todo se se trataban temas do tempo da República, da guerra civil
e do exilio, sen esquecer, fixese sol ou lostregase, as
súas frecuentes visitas á Fábrica de Sargadelos a resolver problemas ou, como el dicía “a templar gaitas e a
limpar merdas”.
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Carteis en favor do Estatuto de Autonomía de 1936 realizados por Isaac Díaz Pardo

A guerra civil e as utopías truncadas

caso, coa historia dramática que nos condicionou...
Ninguén debe pensar que recuperar a historia garda
a menor intención de revancha, nin de pedir contas
a ninguén. Nada estaría máis lonxe, pois o único que
se pretende é que os feitos negativos non se repitan”1.
Sen rancor nin ánimo de revancha, malia que ao mes
xusto de estalar a guerra civil o corpo de Camilo
Díaz, seu pai, apareceu vilmente asasinado en Palas
de Rei, nas proximidades do lugar de Saa, parroquia
de Meixide, xunto ao rianxeiro Sixto Aguirre. Isaac
perdeuno todo. De ser un adolescente educado nos
valores republicanos e autonomistas, pasou a ser un
mozo baixo sospeita durante a guerra e a posguerra.
Por diáfanas e ponderadas estremecen as páxinas
que Isaac escribiu sobre estes episodios2 : o taller de
escenografía, impresión e pintura que seu pai tiña na

Falabamos da represión da guerra civil e dos exiliados
dos que el se consideraba “testamentario” porque
foron eles os que lle transmitiron o compromiso
con Galicia, segundo manifestou no seu discurso de
aceptación da distinción de presidente de honra da
Fundación do Pedrón de Ouro nun acto celebrado
en xullo de 2006 no auditorio do Museo do Pobo
Galego. Sempre o recordo dos “inmolados”, como seu
pai e Ánxel Casal, que pagaron coa propia vida o seu
tributo de amor a Galicia, e dos exiliados (sobre todo
Luís Seoane, Rafael Dieste, Lorenzo Varela...), porque
“quen tenta traballar para facer un mundo mellor,
máis xusto, máis racional do que temos e máis fermoso, terá que contar sempre coa historia, e no noso

1. Isaac Díaz Pardo, Presentación en Galiza da Biblioteca do Exilio. E unha exposición bibliográfica sobre a guerra civil e o exilio. Instituto Galego de
Información. Santiago de Compostela. Ediciós do Castro, 2006.
2. “Unhas notas de Díaz Pardo xustificando algunhas das ilustracións do texto e elas mesmas como ilustracións”. Epílogo ao libro de Xerardo Díaz
Fernández, Os que non morreron, Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1982. Testimonio de Isaac Díaz Pardo sobre a guerra civil inserido no libro
de Carlos Fernández Santander, Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939), T. II, pp. 595-599. Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, segunda
edición, 2007. A primeira edición é do ano 2000.
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pai morrera para salvalo a el ou que pagou por el as
débedas que puidese ter, pero tamén explicita que
fixo todo o posible “por superar o trauma e enterrar
todo resentimento, ollando para adiante, poñendo
por riba de todo unha esperanza para o futuro para
axudar a vivir a todos, un futuro que hai que facer
sen esquecemento da historia3”.
En 1936, con 15 anos de idade, Isaac implicouse
na campaña a favor do Estatuto de Autonomía de
Galicia. No taller de Díaz Baliño realizouse case toda
a propaganda do plebiscito. Camilo fixo un cartel
e Isaac catro, tres asinados co pseudónimo Xalo e
outro co seu propio nome. Castelao, que andaba
moi atarefado coa campaña plebiscitaria non tiña
tempo de compoñelos, así que lle deu uns debuxos
e as instrucións precisas e díxolle: “Isaíño, faimos
ti”. Pouco antes, Isaac, que ademais de ser un rapaz
inquieto e moi activo politicamente, pois militaba
nas Xuventudes Socialistas Unificadas e participaba
con moito entusiasmo nos actos de apoio e propaganda autonomista, discutiu iradamente co seu pai,
Castelao e Ánxel Casal aos que acusou de demasiado
culturalistas e pouco comprometidos coa restauración política de Galicia e díxolles: “Claro, vostedes,
os galeguistas, son así porque son uns reaccionarios”.
Castelao riuse polo baixo e dixo: “vaia co rapaz”,
Casal mantivo a compostura, pero mostrou o enfado
e Isaac tivo que escapar correndo do taller de seu
pai, ante os improperios que este lle dedicaba.

Díaz Pardo traballando nun cadro

Casa da Tumbona da santiaguesa rúa das Hortas, na
que vivían; a escola republicana do seu mestre Xosé
Teixeiro; a súa participación, con 15 anos de idade, na
campaña a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia
de 1936; a figura de María dos Chismes, a asistenta
doméstica que lles levou a noticia de que Camilo xa
non estaba preso na Falcona, que o levaran para non
se sabía onde; a fuxida de Santiago para Coruña no
Castromil, con homes mortos entre a cuneta e a calzada, sen que se interrompese a circulación, pero que se
visen ben, que era o que os falanxistas querían, para
esconderse nos primeiros meses da guerra na casa do
seu tío Indalecio. Meses despois, para poder atender
os de súa nai e da súa irmá Chita e os seus propios
gastos Isaac atopou traballo na casa Bianchi, un taller
de pintura industrial da Coruña no que rotulaba tranvías e decoraba os escenarios nos que se celebraban
as vitorias do exército sublevado.

Estudante de Belas Artes e singular
artista plástico

En 1939, ao resultarlle impensable a súa idea de facerse arquitecto, con axudas económicas diversas trasladouse a Madrid para estudar na Escola Superior de
Belas Artes de San Fernando. Participou na primeira
experiencia en España de deseño industrial da Escola
da Palma, visitou en viaxe de estudos os museos
máis importantes de Roma, Siena e Florencia, exerceu de profesor de debuxo na Escola de Belas Artes
San Jordi de Barcelona e desde 1943 a 1948 dedicouse integramente á pintura e realizou numerosas
exposicións na Coruña, Vigo, Madrid, Barcelona e
Londres con grandísimo éxito. E no momento en

Nun deses artigos Isaac refire que viviu sempre cun
sentimento de culpabilidade na sospeita de que seu

3. “Unhas notas de Díaz Pardo xustificando algunhas das ilustracións do texto e elas mesmas como ilustración”, Epílogo ao libro de Xerardo Díaz
Fernández, Os que non morreron, Ediciós do Castro, Sada, A Coruña, 1982.
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que se erixía coma o valor
máis consagrado da plástica
galega do seu tempo, decidiu
abandonar a pintura porque
iso de andar pintando cadros e
despois venderllos aos capitalistas facíao sentir incómodo.
Sempre que se lle preguntaba
que por que abandonara a pintura contestaba que porque lle
dera a gana, pero hai outras
razóns moi importantes: o
pintor Álvarez de Soutomaior,
daquela director do Museo
do Prado, asistiu á clausura
dunha exposición de Isaac na
Coruña e transmitiulle un
recado do xeneral Franco
(“el caudillo se interesa
por Vd.”), pois, ámbolos
dous ferroláns que naceran
en casas pegadas, fora amigo
da infancia e compañeiro
de colexio de Camilo Díaz
e mantiveran un difuso contacto durante algún tempo. E
Franco, usando como intermediarios a Coullat Valera e
Pedro Muguraza, ofreceulle a
posibilidade de participar na
decoración do Val dos Caídos
(“Me arrinconé porque odio el
oportunismo. Por eso abandoné la pintura. Lo hice cuando
Franco me invitó para pintar
El Valle de los Caídos... Yo prefería cortarme una mano antes
de colaborar con el Régimen de Franco en el Valle de
los Caídos”4).

Catálogos de exposicións realizadas
por Díaz Pardo en Vigo en 1947 e en Barcelona en 1951

Lorenzo Varela con Díaz Pardo e a súa esposa

unha prometedora acuarelista formada no estudio
coruñés de María Dolores Díaz Baliño, “a tía Lolita”,
e na Escola de San Fernando de Madrid e creadora de
moitos dos decorados das pezas do Castro nos anos
cincuenta e sesenta. En terreos do Pazo do Castro
de Samoedo, propiedade da familia de Mimina, Isaac
montou un laboratorio para estudar as mesmas arxi-

Alicerces da cerámica industrial: O Castro
de Samoedo

Abandona, pois, o seu cabalete e instálase no Castro
de Samoedo, onde casara en 1945 con Carmen Arias
de Castro, familiarmente coñecida por “Mimina”,

4. Entrevista do xornalista J.L. Castro a Díaz Pardo no nº 17 da revista Cauce 2000 (1986).
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Portadas dos primeiro cadernos Laboratorio de Formas
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Carteis dalgunhas exposicións programadas no Museo de Arte Galega Contemporánea Carlos Maside
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las caoliníferas que Antonio Raimundo Ibáñez usara
para fabricar louza en Sargadelos. Entre 1946 e 1949
fanse os primeiros ensaios e o resultado da experiencia fixo posible que se constituíse a Fábrica de
Cerámicas do Castro. Iniciouse a comercialización
das pezas en 1950 e en 1952 tiña xa un cadro de
persoal próximo ao cento de traballadores e cuns
produtos con boa aceptación no mercado. Nun principio a produción consistiu case exclusivamente en

súa pintura e a produción cerámica do Castro no
Centro Galego de Bos Aires e acepta a invitación
de montar a Fábrica de Porcelanas Magdalena,
na marxe dereita do Río da Prata, a 108 quilómetros de Bos Aires, semellante á que fixera no
Castro, aínda que máis evolucionada, baixo os auspicios dunha sociedade denominada Celtia S.A., da
que formaban parte Cerámicas do Castro e moitos
dos exiliados.

Laboratorio de Formas, portadas dos últimos cadernos

reproducir en porcelana finísimas pezas decorativas orixinais de Isaac. Pouco despois xa se iniciou
a fabricación de servizos de mesa. Tratábase, por
tanto, de volcar a arte en produtos de consumo popular, capaces de integrar a arte e o deseño na cadea
de produción industrial, de facer unha seriación
mecánica e achegarse ao concepto máis moderno de
igualitarismo e benestar social.

Moito máis alá de ampliar a experiencia do proceso
industrial do Castro, a estadía arxentina supúxolle a
Díaz Pardo o reencontro coa Galicia do exilio e con
Luís Seoane especialmente, a quen coñecera xa antes
da guerra no taller do seu pai, cando Isaac tiña 15
anos e Seoane xa se licenciara en Dereito. Separados
polas consecuencias da guerra mantiveron unha
ampla correspondencia e Isaac colaboraba na revista
Galicia Emigrante que Seoane dirixía en Bos Aires.

A Magdalena, ponte coa Galicia do exilio
Laboratorio de Formas

Os ecos das virtudes da planta de cerámica do
Castro chegaron á outra beira do Atlántico e Isaac,
decepcionado pola venda dos xacementos de caolín aos alemáns, animado pola ansia de liberdade
que se instalara na Arxentina trala caída da ditadura do xeneral Perón e, sobre todo, pola posibilidade de contactar cos exiliados que estaban levando
a cabo un labor de tanta lealdade con Galicia,
en 1955 viaxa a Arxentina para dar a coñecer a

A estancia americana resultou ser unha decisión de
profundas consecuencias para a cultura galega. En
Magdalena ou en Bos Aires, Isaac mantivo numerosas
reunións coas figuras esenciais da cultura galega alí
transterradas, nas que se concibiron diversas actuacións tendentes a recuperar a memoria histórica de
Galicia, interrompida en 1936. A idea concretouse na
creación do Laboratorio de Formas de Galicia, ente
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campo de traballo forzado de Cuelgamuros e se refuxiou en París, onde se atopou con Pepe Martínez,
co que en 1962 creou a editorial Ruedo Ibérico: “El
desafío en que se embarcó el exilio para desmontar con las armas de la inteligencia la infamia de la
dictadura”. Tan pronto tivo noticia de tal iniciativa,
Isaac presentouse en París para coñecer a Martínez
Guerricabeitia e tratar posibles temas de colabora-

teórico e viveiro de ideas, creado en 1963 ao asinarse
un convenio de colaboración entre Isaac Díaz Pardo
e Luís Seoane, aos que pouco despois se uniu o arquitecto Fernández-Albalat.
A primeira actividade do Laboratorio de Formas, logo
de firmar un acordo coa empresa que estaba traballando no Castro, tiña tres vertentes:
--A primeira, unha actuación edito
r ial, que deu
comezo en 1963 coa
publicación de 2 carpetas de gravados de Luís
Seoane: El toro Júbilo e
O Meco. Desde aquela e
ata os acontecementos de
2006, Ediciós do Castro
publicou máis de 4.500
títulos nas súas coleccións de poesía, ensaio,
narrativa, filoloxía, economía, teatro, etnografía, arte e historia, e moi
especialmente a colección Documentos na que
se tratou de recuperar
a memoria perdida, sobre
todo o referido aos acontecementos da guerra civil en Galicia. Pero Ediciós
do Castro tamén se ocupou do extraordinario labor
que fixeron os exiliados durante a ditadura franquista, pois desde o IGI se investigaron as súas
actividades, sobre todo as dos máis descoñecidos,
e publicáronse as súas obras. E de forma conxunta
coa Editorial Renacimiento de Sevilla, coordinados
polo Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL)
da Universidade Autónoma de Barcelona, Manuel
Aznar Soler, Díaz Pardo, Pepe Esteban, Abelardo
Linares e Charo Portela puxeron en marcha en 1999
a Biblioteca del Exilio, que recuperou a obra escrita
polos autores do noso exilio de 1939. A pretensión
era publicar 100 títulos, pero ao pecharlle a Isaac
o obradoiro de Gráficas do Castro, que era onde se
publicaban os libros, a Biblioteca do Exilio quedou
interrompida ao chegar a 40 obras.

Díaz Pardo diante de Sargadelos

ción. O primeiro proxecto en común foi publicar un
libro sobre Castelao. Isaac estaba indignado porque
en 1964 para conmemorar os “25 anos de paz do
réxime de Franco” o Ministerio de Información e
Turismo de Fraga Iribarne publicou un libro utilizando a Castelao como un debuxante folclórico e
despolitizado. Para contrarrestar esa visión negadora
da auténtica fasquía de Castelao, Ruedo Ibérico e
Díaz Pardo publicaron en edición bilingüe un libro
con textos de Castelao, cuberta de Luís Seoane e un
prólogo do xornalista Alberto Míguez que levaba por
título El pensamiento político de Castelao, que lle
supuxo ao prologuista o cese fulminante como director do diario económico 3 E e un proceso no TOP
que o condenou a 6 meses de prisión e a pagar unha
multa de 50.000 ptas. Ao ano seguinte, este mesmo
selo editorial publicou Galicia hoy, obra coordinada
por Luís Seoane e Isaac baixo os pseudónimos de
Santiago Fernández e Maximino Brocos. Eles recolleron en Arxentina e Galicia os artigos, as fotografías,

Conta Nicolás Sánchez Albornoz (Cárceles y exilios, Anagrama, 2012), que en 1948 logrou fuxir do
33

~

Porcelana do Castro dos anos 50

os debuxos, as pinturas e o diñeiro preciso e puxérono todo nas mans do director de Ruedo Ibérico,
que lles devolveu ao país suramericano as pranchas
xa listas para imprimir na Imprenta López, que era
coa que Seoane traballaba en Bos Aires5. Rematada
a edición, enviaron os libros a París para iniciar a
distribución internacional.

mundo desde 1936. Así, en 1970, en Sada, nas instalacións do Castro de Samoedo, o Laboratorio de Formas
inaugurou o Museo Galego de Arte Contemporánea
Carlos Maside, que recollía obra de Castelao, Lloréns,
Asorey, Eiroa, Corredoira, Maside, Francisco Miguel,
Ánxel Xohán, Colmeiro, Souto, Torres, Huici, Cristino
e Maruja Mallo, Xulia Minguillón, Laxeiro, Luís Seoane,
Díaz Pardo, algúns deles exiliados ou inmolados, ao
mesmo tempo que actuaba como foco de actividades
culturais con sesións de cine de vangarda, representacións teatrais, conferencias, encontros e a exposición por primeira vez en Galicia da obra de Picasso,
Miró, Alberto, Solana, Clavé, Ginovart. Actualmente o
Museo recolle unhas 2.100 obras pictóricas, ademais
de arquivo e biblioteca.

A partir destes 2 libros a colaboración entre Isaac e
Pepe Martínez xa non se interrompeu. A súa proverbial discreción ou porque “cando alguén, individuo
ou persoa xurídica protexe algo e o fai constar no
que protexe, a protección non pasa de ser un trasfego comercial”6, impediulle a Díaz Pardo explicar
os innumerables favores que lle prestou a Pepe
Martínez, pero que recolle Albert Forment no seu
libro José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico7.
En 1967 Pepe Martínez disfrutou da proverbial hospitalidade de Isaac en Sargadelos e Xosé Díaz, fillo de
Isaac, converteuse no principal ilustrador de Ruedo
Ibérico. Cedeulle gratuitamente os locais da Galería
Sargadelos de Madrid para a presentación dos seus
libros. En 1979 Isaac avalou cunha hipoteca sobre o
seu piso da rúa Ponzano de Madrid un crédito solicitado por Ruedo Ibérico ao Banco de Crédito Industrial
co que Pepe Martínez intentaba paliar as dificultades
económicas da súa editorial. Para aforrarlle gastos,
desde 1980 os libros de Ruedo Ibérico imprimíronse
en Galicia, na imprenta que Díaz Pardo montara para
imprimir os libros de Ediciós do Castro.

--A terceira actuación do Laboratorio de Formas consistiu en “poñer un pé” en Sargadelos e restaurar a
súa actividade. E así, en 1964 o Laboratorio de Formas
constituíu a sociedade Sargadelos, Lda., que en 1968,
empregando as materias primas dos depósitos veciños de caolín, iniciaba as probas nunha pequena planta experimental e o 10 de maio de 1970 inaugurouse
a planta circular proxectada por Albalat e construída
a 700 ms. da vella factoría de siderurxia. Desde entón
a fábrica de Sargadelos, coa color azul cobalto como
elemento de identificación e a actualizada estrela de
sete aspas radiais da primeira época como marca,
produce louza e pezas ornamentais que actúan de
embaixadoras de Galicia polo mundo. Coa nova
etapa de Sargadelos, o que o Laboratorio de Formas
quería recuperar era o espírito ético de empresa que
fora organizada e planificada polo ilustrado Antonio
Raimundo Ibáñez a finais do século XVIII.

--A segunda vertente do Laboratorio de Formas foi fundar un Museo que recollese a obra e a documentación
do movemento renovador da arte galega, ciscada polo

5. Xosé Ramón Fandiño e Gloria López, Ao pé do prelo. Luís Seoane. Editor e artista gráfico, Xunta de Galicia, 2010.
6. Isaac Díaz Pardo, Lembranzas de Rafael Dieste”, en Grial, 78, Vigo, novembro-decembro, 1982, pp. 485-488.
7. Albert Forment, José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico, Editorial Anagrama, 2000.
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Os prototipos da cerámica de Sargadelos nacen da
conxunción da idea básica de Seoane de querer enriquecer o mundo coa nosa diferenza e a do compromiso social das formas de Isaac. Como fonte de inspiración estúdanse as formas da arte e da cultura galega desde o paleolítico ata hoxe: as xoias castrexas, os
códices medievais, a arquitectura e decoración das
vellas casas mariñeiras, pero tendo en conta tamén a
cultura e os movementos artísticos máis modernos,
é dicir, a conciencia identitaria da tradición herdada
e renovada.

propios socios arredárono do control das empresas
que el creou. A orixe do conflito hai que remontala
a 2001, momento en que Isaac lle propón aos socios
e ás empresas que cedesen a metade das súas participacións á Fundación Sargadelos que el promovía
coa intención de que fose esta quen se encargase
de preservar o carácter socio-cultural da empresa,
aínda a costa de non repartir beneficios. Os socios,
que na maioría dos casos recibiran as participacións
nas empresas por deferencia de Isaac, confabuláronse para boicotear a Fundación e no ano 2006, todos
agrupados, xuntaron o 63% das accións coas que,
fronte ao 37% de Isaac e a súa familia, en maio de 2006
forzaron a retirada de Isaac da presidencia do Consello
de Administración da Fábrica de Cerámica do Castro.

Paralelamente á Fábrica de Sargadelos, en 1972
creouse o Seminario de Sargadelos, dedicado á
análise histórica, estudo das formas e a estrutura
química da cerámica, así como
á organización anual das experiencias estivais de Tecnoloxía
e Escola Libre, que reunía no
mes de agosto a interesados nestes temas chegados de todas as
partes do mundo. Nese mesmo
ano inaugurouse en Barcelona
a primeira Galería Sargadelos, á
que lle seguiron as de Madrid,
Santiago, Valencia, Sevilla, Milán,
Porto...
Cinco anos despois, o 26 de
novembro de 1977 asinouse na
sede do Museo Carlos Maside a
acta de constitución do Instituto
Galego de Información, ubicado no monte de San Marcos,
en Santiago, que completaba as
tres frontes ideadas por Seoane
e Díaz Pardo -arte, industria e
comunicación- para a actuación
do Laboratorio de Formas.

Retrato de Carmen Arias realizado por Díaz Pardo

Cando se fundou a Fábrica de Sargadelos Luís
Seoane e Díaz Pardo reservaron a dirección de todo
o proxecto para o Laboratorio de Formas, configurando unha empresa na que o Laboratorio de
Formas participa co 18% das accións, Cerámicas do
Castro co 37,64%, a Fundación Sargadelos co 9%, a
Fundación Luís Seoane co 3%, o Grupo Técnico e
Organizador de Cerámica de Sargadelos, establecido
para conceder participacións aos técnicos da fábrica
para que así puidesen intervir na súa xestión, co
14%, repartíndose o resto socios individuais. Na

Rebelión sen causa

Tras unha vida intensa ao servizo da dignidade humana e da ética por riba de todo, Isaac Díaz Pardo, que
pasou a vida creando factorías culturais e espazos
contra o baleiro, foi apartado da presidencia das
Fábricas de Cerámica do Castro e de Sargadelos polos
accionistas. Con egoísmos e deslealdades, os seus
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xunta de accionista de xuño de 2006, o secretario
do consello de administración logrou privar do voto
ao Grupo Técnico, que lle era afín, e Isaac, que non
era accionista de Sargadelos senón que estaba no
consello de administración unicamente como representante legal do Laboratorio de Formas, quedou en
minoría e foi destituído.

Aos novos administradores como lles fracasou a súa
estratexia de asedio ao IGI para que Isaac o abandonase, en decembro de 2008 forzaron a convocatoria
dunha xunta xeral de accionistas co principal obxectivo de destituílo, pero a forte oposición do grupo
minoritario salvaron a Isaac porque convenceron ao
presidente da reunión, Víctor Rupén, para que non
sometese a votación a destitución do consello de
administración, alegando que non figuraba na orde
do día da reunión, convocada por orde xudicial.

Coa nova composición dos consellos de administración do Castro e de Sargadelos, os novos administradores, incumprindo todo tipo de convenios, afogan
economicamente ao Laboratorio de Formas e fagotizan o funcionamento do Seminario de Sargadelos,
de Gráficas do Castro, e do Instituto Galego de
Información ao que lle cortaron todo tipo de financiación, incluídos os salarios dos seus traballadores e
os seus gastos correntes máis fundamentais.

Dous anos despois, a petición da maioría, o xuíz do
Mercantil número 1 da Coruña ditou un auto ordenando convocar unha nova xunta de accionistas
do IGI para o 11 de xaneiro de 2010. Desta vez, na
orde do día figuraba expresamente a destitución de
Isaac e o nomeamento de novos administradores.
Isaac afrontou este novo escarnio convalecente aínda
dunha operación cirúrxica de hernia inguinal estrangulada que se lle efectuou o 17 de decembro de 2009.
Aínda así, acompañado polos seus colaboradores
máis estreitos, sobre todo pola leal e eficiente Gloria
López, dirixiu a evacuación da súa biblioteca persoal
e a documentación que custodiaba no IGI: 30.000
libros, entre os que figuran as primeiras edicións de
toda a produción literaria e ensaística dos intelectuais
galegos exiliados na Arxentina; os restos que sobreviviron ao espolio perpetrado polos sublevados no
domicilio de seu pai; o fondo documental que sobre
a Guerra Civil e o Consello de Galiza, que para a súa
conservación lle confiaron ao Laboratorio de Formas
Chamoso Lamas e Alberto Vilanova; a colección completa e os orixinais de Ediciós do Castro; o fondo da
editorial Ruedo Ibérico e o do vello e novo Seminario
de Estudos Galegos; a súa correspondencia con
Ramón Cabanillas, Seoane, Núñez Búa, Rafael, Dieste,
Euxenio Granell...; o arquivo fotográfico, de deseños
e de infinidade de obras plásticas. Montañas de documentos aos que habería que engadir a biblioteca de
Rafael Dieste, que el doou a Laboratorio de Formas,
etc. Catro camións dunha empresa de mudanzas trasladaron todo este inxente patrimonio bibliográfico e
documental ao estudo do seu domicilio familiar do
Castro de Samoedo. E Isaac, home honesto e escrupuloso cumpridor do seu deber, escribiulle unha carta
aos socios do IGI na que, entre outras cousas lles dicía
que “Ao fin chega o momento no que teño que despedirme de vós. Unhas circunstancias excepcionais na
máquina da xustiza acabaron con todo o que tiña un

O caso do Grupo Sargadelos e a destitución de
Isaac conmocionou o mundo cultural galego e
desatouse unha auténtica fervenza de actos de
desagravio e de recoñecemento aos seus innumerables méritos. Pola súa relevancia simbólica e institucional é de salientar o manifesto que máis de
mil intelectuais galegos, encabezados polas firmas
de Xerardo Fernández Albor, Fernando González
Laxe e Manuel Fraga Iribarne lle presentaron en
xaneiro de 2008 ao presidente da Xunta de Galicia,
Emilio Pérez Touriño, no que lle pedían que por
constituír un patrimonio cultural de Galicia enteira, mediante o procedemento acaído, preservase e
garantise a continuidade e supervivencia do complexo “O Castro-Sargadelos” a cuberto de calquera
eventualidade e de calquera peripecia empresarial
que o puxese en perigo de desnaturalización,
estrago ou desaparición.
Destituído, pois, de todos os seus cargos a Isaac só
lle quedaba o seu posto de conselleiro delegado do
Instituto Galego de Información, o seu último bastión no grupo Sargadelos, que foi a súa vivenda e o
seu centro de operacións durante máis de 20 anos.
Para resistir no IGI, coa saúde xa moi deteriorada
(hiperglucemia, prostatismo, pancitopenia, hepatite
C, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca) tivo
que facer fronte a todos os gastos do inmenso edificio de 10.000 m2: auga, luz, calefacción, teléfono
e das facturas de imprenta dos 3 últimos libros de
Ediciós do Castro.
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Díaz pardo co seu equipo de colaboradores do Instituo Galego de Información

IGI, votou por un novo equipo directivo que, nunha
xogada de perversidade moral, incluía a Isaac, e que,
por suposto, non aceptou.

significado reivindicativo da cultura galega no Grupo
Sargadelos... O Seminario de Sargadelos, aínda que
era unha institución tecnolóxica e científica, completábase cunha sección de comunicación que deseñaba
e vixiaba que Sargadelos non pasase de ser só un
negocio. Ediciós e Gráficas do Castro foron as que
crearon ese concepto de reivindicación da memoria
histórica que logo en Madrid converteron en lei. E ao
IGI, que xa estaba ferido de morte, tocoulle este 11
de xaneiro recibir a derradeira puñalada... Renuncio
a seguir loitando seguro de que as responsabilidades
virán aínda que non me atopen vivo”. E chegou o
infeliz día sinalado polo xuíz para a celebración da
xunta de accionistas do IGI. Isaac xa non estaba en
San Marcos. Pola mañá acudiu a Viveiro a comparecer
no xulgado para ratificarse na querela que presentara
contra 6 administradores de Sargadelos, aos que acusaba dun delito societario por tomar decisións empresariais na súa contra. Pola tarde tivo lugar a xunta de
accionistas do IGI á que non asistiu Isaac e na que o
seu fillo Camilo lle entregou unha carta á avogada
que presidiu a reunión designada polo Colexio de
Avogados de Santiago por orde xudicial, na que Isaac
presentaba a súa dimisión irrevogable, que lle permitía irse antes de ser destituído. A maioría, o Grupo
Sargadelos que controla o 75% do accionariado do

E así rematou a andaina do Laboratorio de Formas,
que foi o que posibilitou que da unión de dúas personalidades creadoras e visionarias como a de Luís
Seoane e Isaac Díaz Pardo dese lugar á proposta cultural máis importante e transcendente de cantas se
teñan feito na Galicia posterior ao ano 36.
En compañía de Mimina, Isaac instalouse a vivir no
Castro de Samoedo, desde onde seguiu loitando coas
forzas que lle quedaban para que o Laboratorio de
Formas recuperase a dirección ideolóxica do Grupo
Sargadelos, organizou o envío de parte do seu legado documental á Biblioteca de Galicia da Cidade
da Cultura e preparou a súa derradeira exposición
pictórica, Pinturas e fracasos, na Casa da Parra de
Santiago en 2011. Eu tiven a fortuna de convivir con
Isaac ata o momento mesmo en que o obrigaron a
abandonar o Instituto Galego de Información, a factoría cultural do grupo Sargadelos, no que traballei
con el durante 15 anos. Para min máis que un xefe foi
un mestre e un compañeiro de traballo. Unha torre
de ética por riba de todo.
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Nunhas xornadas de Sargadelos no 1981. Os profesores Dolores Vila Jato, Angel Sicart,
o arqueólogo Felipe-Senén e Díaz Pardo na presa e “Paseo dos Namorados”

FELIPE-SENÉN LÓPEZ GÓMEZ

Academia Galega de Belas Artes,

distinción nun mundo que se uni-

Felipe-Senén López Gómez é car-

do Instituto Cornide, entre outros

formiza. Os ecomuseos, a econo-

balliñés, arqueólogo e museológo

colectivos. Cunha importante obra,

museología, a sociomuseoloxía son

formado na universidade composte-

especialmente de sensibilización:

algúns dos termos contemporáneos

lá. Dende 1996 exerce como xestor

creador e animador de Amigos dos

usados por el e cos que pretende

cultural na Deputación Provincial

Museos de Galicia, conferencian-

demostrar que a cultura é fonte de

da Coruña, sendo dende 1975 e até

te por diversas partes do mundo e

economía e de vida. Asiduo colabo-

entón director do Museo Arqueo-

autor de numerosos traballos que

rador con Díaz Pardo no Laboratorio

lóxico da Coruña. Numerario da

poñen en valor a identidade como

de Formas de Galiza.

As industrias da memoria:
Felipe-Senén López Gómez

«Non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono...»

R

epiten as teorías da arte de

Tempos nos que os sistemas de

Tándem imprescindible o conformado

orixe marxista, que o feito

produción e os modos de vida

por Díaz Pardo e Luís Seoane, os que

mínimo de creación é asumir:

aceleran progresivamente cambios

seguen e anovan o ronsel, a pegada

enxergar o que fas, onde, cando,

nunha Galiza aínda fondamente

irrenunciable, o herdo de Castelao

con qué, para qué... Así é que

rural. Ese ruralismo que conser-

e dos mestres de “Nós”: redescubrir

polas obras xulgaremos e xulga-

vou tantas esencias da identidade

ó ser humano e á sociedade, entrar

rannos despois. Asumimos que nos

galega. Onde persistía unha valiosa

no pasado para construír o presente:

movemos entre orelleiras, condicio-

industria artesán,

nantes socioculturais, económicos

familiar, meritoria

e hoxe fortemente mediáticos, que

pola habilidade e

Isaac Díaz Pardo,

nos arrastran na rutina deica con-

as tradicións her-

herdeiro do humanismo

les, coa ansia de

verternos en robots, en adictos con-

dadas, máis sen

dos “bos e xenerosos”,

dignificar, de marcar

sumidores do que programan outros.

capacidade

enxergou e interferiu

o ritmo entre ética

Interacción de aspectos da deshu-

adaptarse a unha
industria evolucio-

como un estralampo no

e estética. E farán

manización que condicionan tanto
a quen fai como a quen investiga.

nada, mecanizada

Isaac Díaz Pardo, herdeiro do huma-

e menos aínda ás

nismo dos “bos e xenerosos”, enxer-

novas pautas dun comercio que

as crises. E velaí a pedagoxía de

gou e interferiu como un estralampo

nada tiña que ver coas feiras tra-

catecismos de sensibilización, cader-

no seu tempo. Eran os difíciles anos

dicionais. Partíase do que se tiña

nos como “Construción de urxen-

da “Longa noite de pedra”. Máis

e insistía en que “estes son os bois

cia ó entendemento dos problemas

sempre esperanzado pola “Alba de

que temos pra arar” ós que hai que

da arte/industria” (Cadernos do

Gloria”que seguía a depender de

sumar o que saibamos e a ansia de

Seminario de Estudios Cerámicos de

nós, entre os que estaba el e todos

cambio. E só é a cultura, todo o que

Sargadelos, 18- O Castro – 1976).

os demais, un traballo colectivo.

dun xeito ou doutro cultivamos.

Reflexións ensarilladas para dar a

de
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Galiza. Coincidentes

seu tempo.

en divulgar, en seducir por todas as can-

isto meténdonos nas
cuestións da produtividade para superar

coñecer a grandeza do ser humano,

etnografía... na política, porque as

Hoy, Edicións do Castro 1987, p.21).

os problemas da convivencia e a

relacións e todo é política, expre-

No I.G.I e no seu taller da Casa

comunicación por medio, centrados

sada en formas. Teoría e actividade

do Castro de Samoedo, mirando á

nun espazo e no aporte singular á

seguida polos renovadores: Torres,

decadencia que ensombrecía aque-

universalidade. Iso chámase huma-

Colmeiro, Laxeiro... Museo que sería

las industrias xa noutras mans da

nismo e está na lección aprendida,

convite á reflexión sobre arte e iden-

maioría accionarial, pasou os seus

naquela que fora impartida polos

tidade. O que se complementaba

derradeiros

“bos e xenerosos”, a través de esfor-

coa Editorial do Castro para dar

documentos, recibindo a todo o

zos, de irmandades, de seminarios,

saída á teoría e espallar memoria; o

mundo, preparando estratexias xudi-

de sementeiras, de frustración tras

Laboratorio Xeolóxico de Laxe, para

ciais coas que gañar batallas por

frustración, na ansia de ser praxe

recoller o legado de Isidoro Parga

telo entregado todo... Namentres o

para quedar no espolio, nas cunetas

Pondal, para coñecer a constitución,

goberno da Xunta de Galicia cons-

ou no exilio. Conviría memoria e reto-

a estrutura, a osamenta... as posibili-

truía na coroa do monte Gaiás,

mar a Historia. Isaac intentouno de

dades desta terra na que nos asen-

mirando a Compostela a “Cidade da

cabo a cabo. Artillou modelos pio-

tamos... e finalmente, como derra-

Cultura” e os máis edulcoraban, dis-

neiros de xestión cultural, sen caer no

deiro e necesario intento do I.G.I, o

traín aqueles momentos con premios,

folclorismo ou no culturalismo, prag-

Instituto Galego da Información en

homenaxes a un Isaac ofuscado en

matismo ante todo. Encargábase de

Compostela, o que debera ser un

entender o comportamento que o

matizar sempre estas cuestións para

centro para informar e formar, para

desterraba do que el creara, abrira e

non dar lugar a equívocos. Púxose

crear un xornal chamado “Galicia”,

dera xenerosamente a todos. Repetía

para meterse nos

ser coleccionista de fracasos. El que

temas da comu-

sabía que sobre as ruínas, sobre os

nicación

na

mesmos fracasos ergueríanse máis

tradi-

conformado por Díaz Pardo

galaxia da imaxe,

sólidas iniciativas. Na mesma teima

historia...

e Luís Seoane, os que

a que tanto marca

persistía un século atrás Manuel

seguen e anovan o ronsel,

e seguirá a mar-

Murguía en momentos de desalento

a pegada irrenunciable, o

car a contempo-

social e vital. Asunto que semella

raneidade

ó

servizo

dun

tempo e de canto
supón unha terra:
recursos,
cións,
e

xente

entón

moza,

sometida

á emigración. Un

Tándem imprescindible o

e

meses,

organizando

a

un andazo entre as nostalxias des-

postcontempora-

tes confíns pola recuperación do

neidade. Somos

Paraíso perdido, sempre no labirinto

a

que

do mito de máxica, á espera, como

Arias de Castro, a familia de Mimina,

proxectamos. Ao final, Isaac, tamén

si fose dun Ulises, dun cabaleiro, dun

a muller, no Castro de Samoedo, en

simbolicamente atrincheirouse nestes

Breogán, dun Arturo, dun Apóstolo

Sada. Inicio dunha espiral práctica

espazos de San Marcos, inmedia-

que remata confundido, a cabalo e

que atoparía seu corpo teórico a

tos ó Monte do Gozo, os que dan

brandindo a espada imperial...

través do “Laboratorio de Formas

entrada a Compostela. Sería esta

de Galicia”: para ser praxe nas

unha nova factoría, nacida da ilusión

Finado don Antonio Fraguas (1999)

chamadas “Industrias da memoria”,

de moitos para coidar a palabra,

e como non podía ser doutro xeito, o

como as fábricas de porcelana e os

a imaxe, para difundir memoria e

Patronato do Museo do Pobo Galego

experimentos sempre inacabados en

acontecer cos que construír o futuro,

nomea presidente, ó seu pesar, a

relación co deseño, das factorías do

dimensionando a escala de xigantes

Díaz Pardo, quen tamén fora o seu

Castro e Sargadelos; o Museo Carlos

a empresa dos mártires e as are-

fundador. El sentíase home de a pé

Maside, para mostrar as raiceiras

las do taller do pai, para construír

de obra, de traballo feito, sabendo

da creatividade contemporánea e a

Galiza, “Unha vez máis hai que

que, aínda que as ideas son impor-

teorización sobre a existencia dunha

dicir que para superar o pasado

tantes, o difícil é poñelas en marcha,

arte con identidade e distinción, a

hai que coñecelo. Se nos ocultan o

experimentar e reconducir deica as

“Arte Galega”. Partindo do esforzo

dano seguirase cometendo, e non

metas. Velaí a retranca de múlti-

de Castelao, abrindo camiños na

se pode perdoar un dano do que

ples estralos de autodifinirse como

plástica, no teatro, na novela, na

non nos temos arrepentido” (Galiza

“templagaitas e limpamerdas”. Isaac,

impulso que nace
no ano 1949 nas

herdo de Castelao e dos
mestres de “Nós”.

propiedades dos
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imaxe

e

sendo singular creador, sempre ofrecía plataforma a todos os demais
creadores, investigadores, a quen
tivese algo que mostrar ou dicir. Pero
había outra prioridade maior, máis
alá das xenialidades particulares, a
tarefa común de construír e dignificar
a imaxe do país. Quizais por iso
e dentro da súa coherencia colgou
co lenzo e cos cabaletes, coa súa
cotizada pintura, da que outros se
aproveitaron máis, para dedicarse
e poñer a súa creatividade o servizo da industria e que a dignidade
de Galiza estivera até nos bazares
como escribía Seoane. Iso é o que o
revaloriza, o que lle dá a Isaac e á
Galiza do seu tempo unha dimensión
exemplar e intemporal.
Mirando atrás, preocupa que o
esplendor das “Industrias da memo-

Antonio Raimundo
Ibáñez. Retrato de
Francisco de Goya

ria”, coincida cos anos dunha ditadura contra a que, dende estas iniciativas, non se deixou de combater dun
xeito ou doutro. Para ir esvaecendo

talismo, rutina; retranqueiro, confor-

ción, guerra e morte do pai, Camilo

a partir da transición e acontecer

mado nunha encrucillada de guerras,

Díaz Baliño, apresado, asasinado

a inanición deica perderse as men-

tamén de buscas que abren ó terceiro

nun 14 de agosto do 1936 para

saxes cando gobernaban as esquer-

milenio, cando morren tantas tradi-

aparecer o cadáver nunha cuneta

das e deberan madurar as ideas,

cións e xeitos de vida, case prehisto-

en Palas de Rei... Anos de nenez e

ese mesmo tempo no que seguimos

rias, cando se perden, se disfrazan

mocidade seguindo de preto e de

estando cando isto se di.

ou se rebozan tantos valores de uso

lonxe os galeguistas de aquí e máis

para facerse deles mercancías de

do exilio, militando nas Xuventudes

consumo, coa conseguinte deshu-

Socialistas Unificadas, rebelde con

Construír a imaxe de

manización. Isaac foi formado entre

causa... Isaac endexamais pasou

Galiza

tremoias, distinguindo o real do tea-

folla do acontecido. Sumou esforzos

tro da vida, construíndo unha imaxe

ós de moitos exiliados, foi e veu a

Hai vidas marcadas por unha estrela

de Galiza. Inicialmente observando

Bos Aires, alí creou a industria cerá-

e a de Isaac Díaz Pardo, neste con-

e axudando ó pai. Non faltan as

mica de Magdalena, trouxo e levou

fíns de Galaxias, estivo guiada por

referencias á “Casa da Tumbona”,

experiencias e misivas, colaborou

unha estrela, como a de Castelao.

no número 7 da rúa das Hortas en

especialmente con Arturo Cuadrado,

Mesmamente e como regalo do

Compostela. Aquí tiñan abertas as

con Dieste e con Luís Seoane, os que

“humus” astral que somos morreu,

portas as grandes figuras do gale-

entenderon que o seu traballo de

como Valle Inclán, nunha véspera

guismo, lembranzas dos libros lidos,

formiga estaba aquí, onde tería que

do día dos Magos do 2012, en

do taller, preparando decorados

manter viva deica xermolar aquela

terra barroca de contrastes, de para-

para os escenarios e para a empresa

semente do Seminario de Estudos

doxos, sempre incomprensible e de

de quen sería o seu padriño, o ouren-

Galegos. A rexeneración da ética e

magos. Personalidade inqueda, con-

sán Isaac Fraga. Figura que de pouco

da estética, recollendo e anovando

trapelo de canto significaba, capi-

lle valería nos momentos de persecu-

tradicións perdidas ou enlameiradas,
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“Sargadelos, pasado, presente e
futuro dunha experiencia industrial...”
non era un informe máis para deixar
nos andeis das bibliotecas, era a
cartilla elemental, para aprender dun
pasado, dunha iniciativa en siderurxia e porcelana, aproveitando os
recursos do entorno, a madeira para
os altos fornos, o ferro e o caolín dos
xacementos próximos, a auga dos ríos
e a proximidade a portos que unían
co mundo... Todo viña dado para
aquela industria produto do humanismo da Ilustración, a primeira da
península en obter o ferro colado en
proceso continuo. Primeira e modélica
tamén en industrializar o proceso de
produción cerámica, coa introdución
do decorado mecánico, planificación
industrial, onde non había máis antecedentes que os da produción artesanal... Experiencia que transcorre entre
o 1791 e até o seu peche no 1875,
guiada por aquel inquedo, fidalgo
vido a menos, fillo das montesías
terras asturianas de Santa Eulalia
dos Oscos, quen se foi facendo a
competir con imperios que polas artes
da insidia lle gañarían a batalla para
sementar a frustración. Pertencendo

«A derradeira lección do mestre», debuxo de Castelao

á Xunta de Defensa de Ribadeo,
coa ansia de evitar máis conflitos
esperpentizadas, comezando polas

dos habidos, aceptou a causa dos

artesanías, e entre elas a historia

invasores, despois, entre contuber-

Isaac artillou modelos

triste do ilustrado Raimundo Ibáñez

nios do clero, acusado de traidor e

pioneiros de xestión

e das súas industrias de ferro e de

afrancesado, un 2 de febreiro do

porcelana de Sargadelos. A vida de

1809, entre os seus traballadores e

Isaac vai en paralelo a de Raimundo

paisanos foi arrastrado polos cabalos

Ibáñez, con dous séculos de dife-

ante os seus parroquiáns, a mesma

cultural, sen caer
no folclorismo ou no
culturalismo, pragmatismo

renza, pero tamén trenzada polas

xente á que lle dera traballo e vida.

ante todo. Púxose ó

negras sombras, os monstros da igno-

Tema que representa o mosaico que

servizo dun tempo e de

rancia, a inxustiza, a insolidariedade

Luís Seoane tivo a ben facer para

canto supón unha terra:

de cada momento... Historia de fra-

campar, como unha lección perma-

recursos, tradicións,

casos que era un insistente principio

nente na entrada ó circulo industrial

e detrás deste outros e outros, cara

de Sargadelos. Lección inaprendida,

ós que sempre e se volvía a ollada,

repetida na guerra civil e lembra-

para atopar emigración e un país en

mos a historia contada polo escritor

perigo pese ós seus tantos recursos

Manuel Rivas, A lingua das bolbore-

por aproveitar.

tas, cuestión mesmo reiterada hoxe.

historia...
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Díaz Pardo con Luís Seoane e Eduardo Blanco-Amor na Coruña (ca. 1970)

O Laboratorio de Formas de Galicia,

irán madurando e xerando a espiral

nacido no 1963, creará no 1968

doutras, referente tanto á produti-

un novo Sargadelos, para comezar

vidade, como ás novas tecnoloxías

a dar os seus primeiros pasos no

de produción, ó uso e ó consumo,

1970 naquela planta circular ins-

a identidade que é distinción... Pola

pirada nos castros, deseñada por

forza daquelas iniciativas, no 1972

Albalat e, como todo, complemen-

o Ministerio de Educación e Ciencia

tada por Isaac. Comeza entón a

declara Monumento Nacional (hoxe

quinta etapa de produción cerámica

B.I.C) o antigo recinto de Sargadelos:

os demais creadores,

en Sargadelos. Novos tempos, novas

o Pazo de Ibáñez, a Casa da

investigadores, a quen

ideas, novas técnicas e remoer de

Administración, os Cuarteis, as ins-

tivese algo que mostrar

ideas. Canto se faga, en fondo e

talacións hidráulicas coa presa e o

ou dicir. Pero había outra

forma levará a pegada de orixe, a

“Paseo dos Enamorados”, canles, o

orixinalidade. Temas inspirados na

núcleo urbano presidido pola igrexa,

prioridade maior, máis

historia, na mitoloxía, nas formas

as ruínas da fábrica de louza...

artesás, sumando a ansia dos novos

espazos susceptibles de calquera

creadores, e tamén as relacións, ese

intervención en relación coa arqueo-

común de construír e

universo sempre inacabado que cons-

loxía industrial. No 1975 créase un

dignificar a imaxe do país.

titúe a Cultura: tradicións, innova-

Real Padroado para a salvagarda

cións, investigacións e relacións... No

do Conxunto Histórico, Artístico de

novo Sargadelos aniñarán ideas que

Sargadelos. Moito se foi cumprindo
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Isaac, sendo singular
creador, sempre ofrecía
plataforma a todos

alá das xenialidades
particulares, a tarefa

do Castro, sen darlle demasiada
importancia, incluso cortando partes,
servindo para pagar o día a día, os
compromisos cos seus leais seguidores e quizais tamén para seguir nese
proceso xudicial que el anunciaba
que algún día daríaselle a razón,
cando por ética e estética a tiña, por
xustiza a tiña toda. El mesmo, ó final,
cavilando precisamente en futuro,
mesmo rebelándose a unha proposta
de padroado, decidiu depositar por
medio século, na Xunta de Galicia e
na Cidade da Cultura, o patrimonio
documental por el reunido e que mantiña moi preto de si, sempre movendo
e empaquetando. Documentos, pegadas acumuladas especialmente do
tempo que vivira e que acollía case
todo o século XX.Testemuños de moi
diversas procedencias, de políticos,
de creadores, de investigadores...
que eles tiñan sabiamente confiadas
á teoría e á praxe dun “bo e xeneroso” exemplar. Aquilo non podía
quedar na incerteza. Sabemos moi
ben, por exemplo, dos documentos, cartas, cartaces, fotografías...
confiadas polo historiador da arte
ourensán Manuel Chamoso Lamas,
que como moitos outros, forzados por
diversos imperativos, participaran na

O arboliño cas estacas, de Castelao

guerra civil no bando dos gañadodaqueles proxectos, precisamente

de formas integral, que o deu todo,

res. Luís Seoane, Dieste, Cuadrado

onde soamente había ruínas.

namentres a redor da súa figura se

e tantos emigrantes na Arxentina,

facían agasallos, se lle outorgaban

como aquí Parga Pondal, confiáronlle

Moito se ten dito e feito en vida

premios, homenaxes, discursos... e

tamén importante material documen-

arredor da figura de Isaac, e sem-

namentres, desnortada, esmorecía en

tal e gráfico, igual que moitos outros

pre de louzanza, mesmo cando fora

“eres”, en divisións, unha obra nacida

entregábanlle a Isaac fotos, epístolas,

desterrado da súa mesma obra, per-

da ética e con estética, unha home-

carteis... coa ansia de recompoñer

sistindo teimudamente en recuperala

naxe grandiosa de teoría e os audi,

o difícil crevatestas da memoria his-

e en facer recoñecer toda unha teo-

de ética e estética á historia, ó Nós

tórica. Foi naqueles seminarios de

ría de país que había detrás do

plural e maxestático. Algúns, poucos

Sargadelos onde primeiro escoitamos

que outros cabalos doutros atilas

–e non precisamente as institucións

falar de “Memoria histórica” no senso

tiñan trepado. E, pasado o tempo,

que andaban trazando “casas” e

que lle damos nestes días de recupe-

xa con outras perspectivas, semella

mesmo “Cidades da cultura”– foron

ración e que deberan ser de rehabi-

que pouco ou nada se entendeu.

os que se preocuparon polo estado

litación da normalidade democrática.

Como se aquilo fora un capricho

da cuestión da obra propia que o

Agasallos recibidos pola axuda pres-

dun ego creador. Final dun produtor

mesmo Isaac almacenaba nun cuarto

tada, a colaboración incondicional
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Díaz Pardo con Manuel Colmeiro,
Rafael Dieste, e as súas respectivas
esposas en O Castro (1970)

e en silencio até o seu pasamento a
Xosé Martínez Guerricabeitía (Pepe
Martínez), fundador e creador de
“Ruedo Ibérico”, aquela plataforma,
en días da “Longa noite de pedra”
educando e en defensa da liberdade de expresión e da democracia.
Actuando entre a clandestinidade e o
foro aberto. O apoio incondicional a
tantos esquecidos, a Clara Sancha,
na súa soidade, a viúva do xenial
escultor Alberto Sánchez, aquel creador autodidacta cunha longa experiencia vital como porqueiro, zapa-

culto ou popular, removendo filósofos,

Baltar, Gallego, Portela... priorizando

teiro, escaiolista, panadeiro e xenial

teóricos da arte... Saíndo a relucir

a importancia da arquitectura e do

escultor da xeración do 27, finado no

as teorías, entón tan de moda, de

urbanismo na sociedade, esas gran-

exilio, en Moscú no 1962, autor da

Arnold Hauser, e sempre as referen-

des escenografías que interveñen na

suxerinte escultura “El pueblo español

cias ás experiencias construtivistas

paisaxe e que condicionan á paisa-

tiene un camino que conduce a una

do Vkhutemas, ás racionalistas de

naxe, os escenarios da vida, da con-

estrella” para o pavillón da República

Bauhaus...: a arte en relación cun

vivencia, para a liberdade e a paz...

na Exposición de París do 1937. Isaac

contexto socioeconómico, coa terra

Os profesores da universidade de

identificábase con estas vítimas da

e co tempo... para rematar Isaac

Santiago Díaz Fierros, Uxío Labarta,

guerra e da ditadura e todo o seu

concluíndo, con retranca, que o que

M. Luísa Sobrino Manzanares...

facer e a súa obra brotaba en fun-

pasa hoxe é que a arte sofre de art-

polígrafos como Chamoso Lamas,

ción dun permanente agasallo a súa

esclerose e acaba producindo “capi-

Filgueira Valverde, Donega, Dieste,

memoria. Moitas outros feitos quedan

talisanía”... Seminarios impartidos no

García Sabell, Alonso Montero,

no silencio de quen soubo dar e á vez

mes da agosto a alum-

Víctor

calar o feito.

nos chegados de todo

Teoría e praxe

Basilio Losada... Carlos

o mundo, que traían,

interaccionábanse

Oroza, Felipe Criado,

compartían experien-

en Isaac, quen

Freixanes,

Manuel

Lourenzo,

Neira Vilas... sumán-

O Seminario de Estudos

cias e sorprendidos

Galegos, o Laboratorio de

espallaban o exemplo

Formas...

galego de Sargadelos.

os pinceis e o

Referenciábannos no

cabalete, pola arte

do 1982 conformar

Teoría e praxe interaccionábanse

mapamundi.

industrial, pola arte

unha desas ideas ás

en Isaac, quen ben cedo deixou

amizades

para todos, pola

que abría Isaac e pro-

os pinceis e o cabalete, pola arte

cambios se teñen fraguado nestes encon-

produción ó servizo

baban todos, mesmo

industrial, pola arte para todos, pola
produción ó servizo dun país. Volta

tros, con clases, confe-

permanente á ética e á estética, á

rencias, teatro e cine

arte e ó compromiso, sobre o que

por medio. Queimada e festa arredor

como o Seminario da Arte e da

tanto se teorizaba nos seminarios

da Pía do Xunco. Seminarios nos

Comunicación. Encontros artellados

internacionais de Sargadelos e do

que eran incondicionais arquitectos,

especialmente polos fillos de Isaac

Castro: que se artesanía, que se arte

como Fernández-Albalt, Bar Boo,

e de Mimina, Xosé e Camilo Díaz.

Moitas
e

inter-
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ben cedo deixou

dun país.

dose, moitos outros.
Para

en

podendo

decembro

esmorecer

pouco despois pola
falla de seguimento,

Díaz Pardo na casa de Valentín Paz
Andrade con Laxeiro, Mariluz Arias e Luis
Seoane (1971)

zativo e dinamizador importante e a

autoría que agora languidecen nas

súa man notábase nos preparativos e

vitrinas dalgunha daquelas salas,

no desenvolvemento. Atentos a todo.

paralizadas no tempo. Xa ausente o

Mesmo naqueles inicios participaba

Sargadelos creaba e propagaba un

genius loci” que lle daba espírito ó

tamén Rosendo, o que con Xosé

“modus operandi”, un estilo propio

complexo cultural, máis que industrial.

despuntaba como creador de for-

até na cociña. Daquela o tema das

Otero Pedrayo, nos seus últimos anos

mas. Creadores como Luís Seoane,

novas tecnoloxías estaban sobre a

de vida, incluíase e valoraba esta

que fixeron posible esta aventura

mesa, mesmo os daquela novos recur-

iniciativa, como Xaquín Lorenzo, ou

en momentos e país difícil, e todos

sos, os diaporamas, o vídeo... facilita-

Carballo Calero... Tempo no que se

poñían nos herdeiros naturais as

ban a comprensión das mensaxes e a

pechaba un pasado e se abrían espe-

mellores esperanzas, sabendo que

súa divulgación cun deseño propio. A

ranzas que hoxe vemos e valoramos

levaban moi prendida esta experien-

man de Xosé Díaz facíase ver en todo,

dende perspectivas temporais máis

cia vital... Eran “os continuadores

cun aire anovador metido na pescuda

afastadas e nidias. Os “Cadernos

naturais” que dicía o mesmo Isaac

do deseño, e cando faltou fíxose ben

do Seminario de Sargadelos” daban

nesa longa e testamentaria entrevista

patente a súa ausencia. Encontros

puntual conta deste encontros, con

feita por Xosé Manuel del Caño

ós que con frecuencia eran tamén

ponencias sempre relativas e circuns-

(O contencioso de Sargadelos. Edit

convidades personalidades históricas

critas á cuestión ética, estética, á

Linteo, Ourense-2009). Contando

de Galiza e de fóra. Especialmente

memoria histórica, produtividade, á

con algúns outros traballadores de

ceramistas, como Enrique Mestre,

comunicación, á arte, á necesidade e

Sargadelos e do Castro, entre eles o

Arcadio Blasco, Carmen Perujo,

satisfacción, á industria...

químico Andrés Varela ou o ceramista

Silverio Rivas... Autores que naquelas

Carlos Silvar e Vizoso, como o singu-

xornadas deixaron para as colec-

Os principios e os fins das chamadas

lar aporte de Pérez Porto nas clases

cións e para os fondos museísticos

“industrias da memoria” estaban ben

de cerámica, tiñan un papel organi-

do grupo pezas, proxectos da súa

marcados e sinalados. Principios teó-
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Felipe-Senén diante dunha
obra de Díaz Pardo

ricos que buscaban unha
organización e un compromiso solidario difícil de
cubrir naqueles anos duros.
De todos os xeitos, os
auditorios de Sargadelos
e

especialmente

o

do

Castro, así como a súa
imprenta

cubriron

un

baleiro imprescindible para
a sementeira ética e estética. Conferencias, publicacións, a incursión na
banda deseñada partindo
dos populares cantares de cego, as
buscas de Raimundo Patiño e máis de

Castelao. Figuras senlleiras capaces

existe. Son principios que se repiten

Xaquín Marín... a edición de “Luces

de deixar o seu particularismo para

constantemente e que intercala por

de Galicia” serviron de plataforma

entregalo todo. “Operación restaura-

todas partes Isaac: corrixindo nos

imprescindible para o movemento

dora”, tras operación restauradora,

taboleiros con xis, no discurso, na

literario que abre o terceiro milenio

teima que non pode ficar nunha nova

corrección de probas.... Vese a man

en Galiza. Coidado de fondo e

frustración, con causa e efectos, que

de Isaac cando reproduce, remarca

forma nunha nova imaxe de Galiza.

parten da ignorancia, do ego...que

e repite aquilo que dicía Raimundo
Ibañez “Non é unha

limou Isaac.
Honestidade, endexamais

Proxectos que incluían

a especulación...

o estudo e a posta en
valor do conxunto des-

Os auditorios
de Sargadelos e
especialmente o do

especulación para o
lucro de beneficios
o que hai que mirar
nas Reais Fábricas

En Sargadelos e no Castro ofreceuse

tas industrias, os seus

Castro, así como

un aporte singular e modélico da

fins, así como algo

a súa imprenta

cións al Rei, senón

Galiza do século XX, un referente

máis práctico, a poten-

cubriron un baleiro

o mellor e exacto

con valor intemporal, ó que non

ciación das materias

imprescindible para

cumprimento do Real

dar esquecemento. Máis ben expe-

primas do entorno, o
estudo sobre a cerá-

a sementeira ética e

Servizo.

riencia a recuperar serodiamente
ou cedo. Igual que o acontecido

mica técnica, o gres,

cando Seoane e Isaac recuperaron

o cristal, o esmalte...

e anovaron o espírito de Ibáñez.

E sempre baixo os principios de

o noso tributo. O que se deixe

Iniciativas

indubidablemente

“honestidade e non especulación”,

seducir polo espello das ganancias

pasan por canto significaron ambos

“que non se trata de repetir, senón

fáciles e trafique coas calamida-

os dous e con eles os seus mentores

de anovar”... e todo fiado cos novos

des da Nación, merece a pena

e descendentes, tamén moitos outros

sistemas de comunicación, da imaxe.

e a condena dos homes xustos...”

nomes que creron na sementeira de

Xa que quen non se fai ver non

Exemplo que se circunscribe á his-

que
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estética.

que

renden

muni-

Cando

a

patria se queixa da
infidelidade presente,
todos

rendémoslle

Autorretrato de Díaz Pardo (1944)

país estaba pendente dunha tentativa
de golpe, a do 23 F do 1981, cando
os militares toman as Cortes. Difícil
ambiente para a cultura, contra o que
loitaba pacientemente Isaac. Minutos
antes do seu repentino pasamento
fala con Isaac do futuro das empresas creadas... O mesmo 2 de Marzo
do 1979, Luís Seoane dirixe unha
carta ós membros do Padroado do
Museo Carlos Maside, a que pecha
o referido epistolario publicado no
Castro. Nela reafirma novamente as
vellas teorías, centrándose no Museo
Carlos Maside, na teoría dos museos
como centros docentes, do seu servizo á colectividade, cousas que
lembra xa están reiteradamente teorizadas nos Cadernos do Laboratorio
de Formas... e quéixase que non se
lee, e polo tanto non se sabe... “O
Museo Carlos Maside, fundábase
toria e á patrimonio común. Herdos

delas, do 1972, leemos algo que se

co obxecto de espallar, ilustrando, a

que insiste Isaac debemos recoller,

repite até o mesmo pasamento de

intención dunha xeración de artistas

coidar, transmitir, “preservalo deses

Seoane, ocorrido na Coruña o 15

que creron nas posibilidades dunha

inevitables inimigos que sempre apa-

de abril do 1979, algo que compre

arte galega, non soamente carac-

recen rodeando ás grandes obras

lembrar e repetir: “Non me interesa

terizándose pola temática propia

coas que non puideron traficar, posi-

Sargadelos como un negocio per-

galega, senón polos aspectos formais

blemente, teriamos creado un cen-

soal meu senón como unha empresa

da obra de arte do noso tempo... e

tro exemplar no mundo, capaz de

superior destinada a afianzar a per-

tendo en conta o carácter precur-

multiplicarse, proxectarse e exercer

sonalidade artística de Galicia e a

sor dun artista anterior, Castelao...”

un efecto desencadeante nun sector

fomentar o traballo nun curruncho de

Finalmente a súa viúva, Maruxa - coa

pequeno de Galicia...” (15 Cadernos

Galicia. Estarei, como sabes, para

axuda do Concello da Coruña, presi-

do Seminario de Estudos Galegos

iso creamos o Museo e Sargadelos,

dido polo Alcalde Francisco Vázquez

- “Sargadelos, pasado, presente y

de acordo con esas dúas finalidades

- vai apartando a obra de Seoane

futuro de una experiencia industrial.”

e para iso proxectamos outras peque-

para unha Fundación que levará

Ed. Do Castro -1976). No epistolario

nas industrias das que aínda non

o nome do teórico da arte galega

de Luís Seoane a Isaac, que este tivo

nos temos ocupado. Ademais non

e creador de formas. Coñecemos

a ben publicar para así documen-

pensei endexamais en ter accións en

algúns intres daqueles momentos e o

tar toda a súa traxectoria en non

Sargadelos. Esta parte ocurréuseche

desgusto de Isaac cando se reparte o

dar pé a outras especulacións (Luís

a ti...” Luís Seoane busca o retorno

legado de Seoane... pero, o peor é

Seoane. Notas ás súas cartas a Díaz

definitivo á Galiza soñada, ó paraíso

o que aínda hoxe en día comproba-

Pardo, 1957-1979, de Edicións do

perdido e deixado. Mais as cousas

mos: como a teoría e praxe de “facer

Castro, Sada, 2004, p. 476), nunha

non son como as maxinaba, aínda o

país” anestesiouse, musealizóuse, no
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Díaz Pardo e Felipe-Senén

senso máis arcaico do museo dos
espectadores. Cando boa parte de
toda a súa obra - como a de poucos creadores, agás Castelao que
sempre estará nas referencias- está
feita sobre principios de humanismo,
de país e de servir. Obra feita para
dignificar a imaxe de Galiza, a súa
Historia... para seriar a través do
gravado e todas as súas técnicas da
estampa, da cerámica, do tapiz, do
vidro, en múltiples... para seguir a

de Estudos Galegos, foi o máis brutal

Reiterada e longa historia de frustra-

estudala e reconvertela... para seguir

atentado que se fixo con Galiza,

cións que para algo debe servir. Así

a producir. Sabendo entón que a arte

e o máis incomprensible, pois non

se sintetizaría o compromiso, a arte

nunca morre, que os que morren son

se fixo o mesmo co Institut d´Etudis

militante, sen vacacións, de Isaac

os artistas. E que se algo queda para

Cataláns a pesares de que Cataluña

Díaz Pardo. E eses principios de ética

algo será máis que para expoñer de

loitou contra o franquismo na Guerra

e estética, non caducan ou prescri-

cando en vez baixo un epígrafe. Por

Civil durante tres anos...”. Tampouco

ben como os produtos dos supermer-

algo Isaac, dende as realidades, os

nunca comprenderemos como a esta

cados ou das burocracias. Eles son a

coutos e os sometementos, sen saber

teoría e praxe histórica non se lle deu

base especialmente dun tempo que

dicir que non, tampouco oculta, reco-

a operatividade dentro de Galiza,

el anunciaba de imaxe e comunica-

lle e difunde, para non caer no equí-

máis ben fendeuse e dividiuse entre

ción. Somos a nosa imaxe e moito

voco, teimas e arelas que veñen de

outras

lonxe, de Murguía, que pasan por

académicas

Castelao, por moitos e emigrantes

mesmo Consello da

esperanzados, como Luís Seoane.

Cultura.

queda

institucións
e

o

Namentres

Isaac recreaba dende

Isaac recreaba dende
as súas industrias
un Seminario de

aínda

por

facer nesta Galiza
anormal, onde todo
semella teatralizarse
e mal, sen asumir esa

as súas industrias un

Estudos Galegos... á

Pardo, o motor, o compromiso da

Seminario de Estudos

teoría de facer país:

as posibilidades, a

débeda é a memoria histórica, qui-

Galegos, reeditaba

a identidade como

xenialidade...

zais o primeiro en usala co senso

algúns dos seus vellos

distinción nun mundo

ben esperpentizando,

referido na actualidade ás duras

traballos, baixo o seu

ignorando como “feri-

lembranzas e consecuencias da gue-

logo daba luz a resul-

que se uniformiza

rra civil. Punto de partida, sumado

tados de encontros

a tantas frustracións, as que mesmo

e debates, á teoría

se cantan no Himno Galego: “non

de facer país: a identidade como

interesar. Pois hai principios de dig-

des a esquecemento da inxuria o

distinción nun mundo que se unifor-

nidade, de ética que son alicerce de

rudo encono”. Entre todo iso o máis

miza aceleradamente. Nos últimos

todo o demais. Asumir, enxergar é o

doloso, insiste Isaac, foi o espolio

anos coa ansia do acopio, de incre-

feito mínimo de creación...

continúo do Seminario de Estudos

mentar, inventariar e darlle saída,

Galegos, con todo o que significaba

Isaac incorporou a estas tarefas a

de sementeira: coñecer para querer,

Guillerme Escrigas, sensible e gran

para defender... Isaac teno dito reite-

coñecedor do mercado documental

radas veces “ O feito co Seminario

e do seu estado da cuestión.

A maior das obsesións de Díaz
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aceleradamente.

historia, os produtos,
máis

dos e duros...”. Ou
non se entende o que
pasa ou non quere

A Coruña Outubro 2012

Nu. Óleo sobre lenzo, 1966
Colección particular

XABIER LIMIA DE GARDÓN

Dr. en Historia da Arte, profesor da
UNED, autor do libro Antonio Faílde,
el escultor que escuchó la música
de las piedras, Caixanova, Ourense,
2001; e dos capítulos da escultura e
pintura en Ourense (1899-1999), no
libro colectivo 100 años de historia
con Ourense, Cámara de Industria
y Comercio de Ourense, Ourense,
2001.

O que revela o espido
na pintura de Isaac Díaz Pardo
[EVIDENCIA DUN SENTIR
NOS TEMPOS DO FRANQUISMO]

Xabier Limia de Gardón

I

saac Díaz Pardo pintou profesio-

tempo histórico coñecido como o

vía deste xeito a estar de actualidade

nalmente desde 1943 a 1948.

Réxime Franquista. Mais na época

dende un feito artístico, logo das

Dos vinte e tres anos aos vinte e

da democracia, e ao fío do seu

liortas polo control de Sargadelos,

oito: un lustro. Daquela abandona

recoñecemento como Fillo Predilecto

buque estrela da súa actividade (con

esta actividade, preferente e cotiá,

de Santiago e Medalla de Ouro da

Luis Seoane, principalmente). Volven

de pintor de cabalete que crea obras

cidade (1988), fáiselle unha expo-

pois a pórse ante os nosos ollos as

no seu estudio con destino ás expo-

sición retrospectiva no Auditorio de

súas obras pictóricas. Nelas desta-

sicións. A exigua carreira pública de

Galicia (1990), coa que redescubre

can as mulleres espidas, tema que

pintor, desde o primeiro dos anos

a súa pintura. Así se pon en con-

fixo tamén nas décadas dos anos

citados, iníciase na Coruña, e dis-

texto co rompedor grupo dos seus

sesenta e setenta. Propoñémonos

corre por Vigo, Madrid e Barcelona

amigos, Os Renovadores, nacidos a

botarlles unha ollada na pescuda

(dúas veces en ambos os casos)

comezos do século XX e ligados ao

dunha linguaxe oculta, buscando a

e tamén Londres: unha máis que

Grupo Nós (son, por outro nome, “os

súa pegada ideolóxica, ou código,

notable traxectoria naquela altura,

Novos”: Colmeiro, Seoane, Souto,

expresiva polo demais de seu...

con Europa en guerra contra Hitler

Maside e Laxeiro). Mais agora,

e o nazismo, anos de viraxe polí-

cando xa van transcorridos vinte

tica do Xeneral Francisco Franco

anos da posta en valor, nos derradei-

UNHA MIRADA INTERESADA

escorándose cara as posicións ideo-

ros meses da súa vida, volven a ser

Á SÚA TRAXECTORIA VITAL

lóxicas dos vencedores, primeiro,

expostas na Casa da Parra (2011) e

DENDE AS EXPOSICIÓNS

e de extrema dureza económica

a da Fundación Nova Caixagalicia

nuns tempos de autarquía raciona-

na Coruña e Lugo (2012) -cos fondos

Desde A Coruña, ata Madrid, no

mento. Logo dun silencio expositivo

provenientes de Caixa Nova e Caixa

Círculo de Bellas Artes, o seu ciclo

de varios anos abre unha nova mos-

Galicia-. O lonxevo mestre que foi

expositivo e vital ten diversos fitos,

tra en Ferrol, terra do seu pai, mais

na súa vida empresario no campo da

con varios padróns-marcos. A data

é clausurada ao pouco de abrir, o

porcelana, dedicándose dende ela á

auroral é na sala da Asociación de

que é definitivo: son as décadas do

dinamización cultural de Galicia, vol-

Artistas daquela cidade, en maio de
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Un punto de inflexión é a familia,
pois casa en 1945 con Carmen
Arias Montero, coruñesa que tamén
estudara en San Fernando. Deste ano
fai unha Núa, explícita e luminosa,
cunha luz que se expande dende a

Muller co peito espido

súa pel no escuro interior onde se
exhibe, apenas sentada nunha mesa
1939: exposición de Isaac Díaz no

Ábrese aquí o seu arco exposi-

baixa, sobre unha saba, como se dun

Año de la Victoria -reza a portada do

tivo, que inicia cunha expedición

regalo recen desenvolvido se tratase.

programa de man-, presentándose

de calado en 1944 pois viaxa ata

Esta mesma disposición é a doutra,

con obras que demostran a súa boa

Madrid (Sala Vilches), para volver

sentada agora nunha cadeira, pode-

man para a reprodución fisionómica

cara Galicia, recalando en Vigo,

rosa como ela, e de liñas curvas,

(retratos, autorretrato, unha campe-

onde expón no Casino. Colga aquí

dende a que nos fita con un lixeiro

siña). Dende o inverno dese ano está

bodegóns, varios Estudios e como

sorriso cunha das pernas cruzada

en Madrid na Escuela de Bellas Artes

non, nestes anos de Cruzada, algúns

sobre a outra, e as mans pousadas

de San Fernando. Os estudos duran

temas relixiosos (Descendemento,

sobre ela. Noutra obra chamada

tres cursos. En 1942 obtén unha

Virxe do Cristal). Finaliza o ano

As Parcas -aínda que para nós ten

beca para viaxar a Italia e entre este

cunha exposición na Asociación de

serias dúbidas pola iconografía que

ano e o seguinte imparte clases en

Artistas na Coruña no mes de Nadal,

presenta-, Díaz Pardo represéntaas

Barcelona (Escuela de Bellas Artes

dándolle unha homenaxe. Alí expón

completamente espidas nunhas col-

Sant Jord). A finais del remata o seu

xa algunha das mulleres co vestido

chas, ou sabas, sobre a herba, dúas

Grand Tour de aprendizaxe de mes-

polos brazos e as costas e o busto

están cos ollos fechados, axitándose

tre facendo unha nova exposición

ó ar, sendo o fondo neutro ou unha

e coas mans no cabelo, colocando

naquela sala coruñesa: o feito equi-

sinxela paisaxe, busto largo que

a outra de costas a nós, en primeiro

vale simbolicamente á súa presenta-

seguirá a facer nos anos seguintes.

termo e parcialmente deitada. Velaí

ción como mestre, sendo a posta de

Neles as mans falan, sendo nalgún

un tema onde amosa un hedonismo

largo ante a sociedade burguesa da

dos casos baseada en El Greco, co

de raigame culta, cun sensualismo

cidade.

anular e corazón xuntos e separados.

de voyeur, dende o que revela o
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Os afogados. Óleo sobre lenzo, 1946. Colección Caixa Galicia

O ano seguinte van para Madrid,

a Madrid 2 . Son deste momento

nacendo alí Camilo, o seu primeiro

Pescadores del Berbés, o Enterro

fillo. Fai entón un tour de force de

e Xente do mar, todas de temática

gran calado que se pode cualificar

social, exhibindo de novo aquela

de alimenticio, sendo a primeira

aludida de Londres. Mais para a

das exposicións a de Madrid. A

nosa análise sinalemos que colga

ela acode, para que o desembarco

varias figuras femininas núas e mater-

do artista sexa completo, o pro-

nidades, parcialmente espidas, ás

pio D. Ramón Otero Pedrayo, quen

que se pode engadir a da portada,

imparte unha conferencia na sala

Cantores, que explicita ás claras

de exposición entre composicións de

a súa maneira de compoñer. En

gran formato e numerosos retratos.

efecto, Isaac Díaz Pardo presenta

Convén salientar como se merece

un grupo coral feminino principal-

fonda satisfacción existencial no que

que tamén vai a Londres (Galería Da

mente (os homes detrás) que están a

se acha, o que hai que poñer sen

Vinci), onde a vida civil retoma o seu

interpretar un tema no interior dunha

dúbida en relación directa co caso-

impulso logo da intensidade militar

igrexa de estilo clásico, todas con

rio. Polo demais, todas estas obras

e bélica vivida1. Leva entre outras

amplas vestimentas. Máis á esquerda

son propiedade da familia Díaz /

obras Os afogados (ou Os náufra-

está unha muller semiespida cunha

Arias. Coñecemos, por terse publi-

gos). Un gran ano este de 1946.

zanfona: velaí un sistema binario,

cado, ao menos outras dúas obras,

ou dicotómico, na que á dereita

figuras femininas núas deitadas na

O de 1947 vai resultar decisivo.

vai unha figura que semella o polo

herba sobre unha tea, unha das

Segue a viaxe iniciada o pasado

positivo, colocándose á esquerda no

cales está a durmir. Ámbalas pezas

ano e vai coas obras cara Barcelona

lugar oposto a negativa, o que non

pertencen tamén á colección familiar.

(sala Gaspar), regresando despois

é máis que unha forma de compoñer

1. Foi á cidade coa bolsa de estudos F. Álvarez de Sotomayor da Deputación de A Coruña. (Dato tomado de Enciclopedia Galega Universal, web).
2. E non en 1946, como sinala o propio Isaac Díaz Pardo, en Vázquez Moreno et alt, 48. Vide a este tenor Carolina Díaz (coord.), 37, onde se
reproduce a portada do catálogo.
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O concerto de zanfona. Óleo sobre lenzo, 1946. Colección particular

usual dende hai séculos tanto na

espazo con A perda do Paraíso

principal espida e de costas. Oposta

pintura relixiosa como na laica. Hai

ou O xuízo de Salomón, de 1945.

e illada do grupo que se afana no

un explícito Concerto de zanfona

Son todas unhas obras nas que as

centro coas maromas a carón do

datado en 1946 que preside no cen-

figuras espidas dominan os grupos

mastro -nos do primeiro termo hai

tro a figura feminina co instrumento

das composicións, sendo significa-

un rastro do Spagnoletto, Martirio

musical, vestida aínda que cos peitos

tiva, no caso da Barca, a presenza

de san Felipe)-, debe verse como

ó ar e descalza, acompañada por

de tres mulleres do lado esquerdo

o reverso de Caronte, á dereita da

outras dúas mulleres que cantan con

da obra, as dúas máis ó centro

balsa (mellor que barca), espido

vestimentas vermellas pero cos peitos

vestidas, se ben a central sinálase

mais co pantalón remangado. Na

tamén liberados delas3. De novo o

o centro do peito, semiespida, e

zona das mulleres, para reforzar a

corpo feminino como elemento rom-

no extremo, dándonos as costas, a

idea do negativo vai un gaiteiro,

pedor, dende o símbolo: os peitos

cativadora figura dunha muller roxa.

co fol vermello, e ó seu lado outro

ó ar son os da Liberdade guiando ó

Aludirán estas mulleres á unha soa

músico coa caixa. No caso do Xuízo

pobo, paradigmática obra política e

acción diferenciada en tres momen-

o artista evita ó fillo do Rei David,

romántica de Eugène Delacroix.

tos? Así o fixera no grupo clásico

Salomón o Sabio, para centrarse

de As tres Gracias4 que amosan

nas dúas mulleres pelexando polo

As Tres Parcas, A barca de Caronte,

fases de posados de taller: unha

neno, estando todos espidos. A

de temática mitolóxica, comparten

semivestida, outra semiespida e a

nai verdadeira colócaa de costas

3. Á súa dereita hai un mozo tamén descalzo e co peito espido que lle intenta facer un sinal, ou aceno á moza da zanfona sumamente significativa.
Do lado esquerdo, nun grupo de homes e un neno, hai un home que nos fita que semella ter a fisionomía do mestre.
4. Trátase dunha obra de 1941, tempos de aprendizaxe en Madrid, moi anterior ás de este momento, que citamos tan só a modo elucidatorio dun
continuum na praxe mental do mestre. É unha obra academicista e de Academia, feita seguindo directrices.
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levantando o meniño e a falsa de
fronte e dobrada, co coitelo, aquela
estática, esta en movemento, aquela
achumbada na terra e por contra
esta cun só pé nela, pois o outro
vai sobre unha pedra, recurso culto
ó desequilibrio. Mais o verdadeiramente salientable coa ausencia
das roupas (gratuíta en certa forma)
sexa a localización no campo -do
que apenas gustaba representar
Díaz Pardo- e non o palacio real en
Xerusalén.
En canto ás Parcas, isto é, as tres
irmáns fiandeiras que presiden o
nacemento, o matrimonio e a morte
(tria fata), é dicir, o fío da vida,
sendo tamén de novo tres as formas de cubrir/descubrir o corpo.
Hai aínda unha cuarta figura que
voa coa cabeza dun morto cara un
territorio no que hai un monte que
bota fume e un edificio que semella unha pirámide graduada, territorio de escuridade: unha elaborada
composición, con equilibrio entre as
mulleres espidas/vestidas en diagonal, a ambos lados do óleo.
As tres Gracias. Óleo sobre lenzo, 1941. Colección Caixa Galicia

Por outra parte o ano é de importancia verdadeiramente decisiva pola
transcendencia posterior na súa vida
(e da súa familia) e arte. En efecto,

artista, quen substituíra a Picasso

amplíase cun novo membro: nace

orixínase daquela o desencontro

trala guerra á fronte do Museo (o

Isaac, o segundo fillo.

co Réxime que o leva á decisión

que non deixará ata a súa morte en

radical que o leva ao abandono

1960), e a resposta de Díaz Pardo

De 1948, no mes do Nadal, é a súa

da pintura de exposicións: o direc-

é todo un Manifesto! Regresa así

exposición do Círculo de Bellas Artes

tor do Museo do Prado, Fernando

a Galicia, expoñendo na Coruña,

en Madrid. Será coa que se despida

Álvarez de Sotomayor -galego de

onde de novo disertará entre as

da capital. Nela imparte conferencia

O Ferrol-, pídelle que participe na

obras Otero Pedrayo quen, deste

na propia sala o crítico José Francés,

decoración mural do gran proxecto

xeito, se vindica como orador e vin-

un dos principais analistas da arte

do Réxime en Cuelgamuros, onde

cula a un xeito de entender a cultura

do Réxime na capital. O título dela

se está facendo o Valle dos Caídos

galega: un continuum do Grupo Nós

Presencia y afirmación de un gran

(dende 1941)5. A opinión daquel

de avant guèrre. Este ano a familia

pintor español, deixa ás claras a

5. Foi ó xornalista J. L. Castro, en Revista Cauce 2000, nº 17 (1986), a quen llo confesou, dicíndolle: “Me arrinconé yo mismo (….). Lo hice cuando
Franco me invitó a pintar para El Valle de los Caídos. Eso es la primera vez que lo digo. Yo prefería cortarme una mano antes que colaborar con el
Régimen de Franco en el Valle de los Caídos”, citado en Carolina Díaz, 32. Este é o cerne do recente artigo do escritor Manuel Rivas, en El País,
13.1.2012, O segredo de Isaac. Este había morto o día 5...
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A barca de Caronte. Óleo sobre lenzo, 1947. Colección Caixa Galicia

categoría que se lle daba daquela.
Na portada do catálogo figuraba a
obra a Barca (=balsa), comentada
máis arriba.
Comeza agora unha nova fase. Nela
Isaac Díaz reorienta a súa vida artística e de casado con dous fillos. É o
comezo da súa vinculación profesional co mundo da cerámica industrial,
tanto en Galicia como en Arxentina.
Elo non obsta para que faga algún
proxecto expositivo, que se salda en
fracaso: así a mostra de Ferrol, en
1954, terra do seu pai, realizada
nos sotos da Casa Consistorial, e
suspendida ao pouco de ser inau-

As parcas. Óleo sobre lenzo, ca. 1945. Colección particular

gurada, co gallo da procacidade
dalgúns dos “desnudos femininos”6.
O que hai que por en relación
coa ideoloxía ultraconservadora do

6. Sic: en español no orixinal. A protesta sobre do asunto chegou ata á Unesco… Esta pode ser pois a data da súa derradeira exposición. Son os
nus integrais das mulleres o revolucionario, é dende as mulleres -a Muller- como amosa o artista a verdade, fronte do fariseísmo imperante. Sobre isto
véxase o que dicimos das súas obras da década dos anos corenta, poñéndoo en relación coa nota seguinte.
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Réxime no tocante á muller (e a
familia, por extensión), resposta ó
illamento económico na postguerra,
unha moral de resistencia da España
nueva baseada na revalorización da
tradición autóctona onde as mulleres
eran moi mulleres, católicas, e por
contra do exterior –principalmente
de Estados Unidos, dende o cineviña outra moral, nada dignos de
imitar, o paganismo7.
Na mostra clausurada pola “autoridad competente” estaría, posiblemente, unha obra singular, o tondo
datado en 1950 que se exhibe na
Fundación Mª. José Jove, unha representación tamén sui géneris do coñecido tema relixioso de Eva e a Serpe:
ó estilo de Quattrocento, unha cativadora Eva entre dúas grosas pólas
da Árbore en “uve” que se xira co
vermello froito sostido coa esquerda,
creativa pose inspirada na escultura
helenística tomada, corpo de muller
en “ese”, sendo o da póla no que se
agacha a Serpe, por tras, helicoidal.
Unha reelaboración libre do tema
do Xénese...8 Estaría tamén unha

Parella. Óleo sobre lenzo, 1950. Colección particular

Parella, do mesmo ano, de pincelada
ampla e suave, como naqueloutra?
Velaí unha obra de temática sexual

da dona de curto vestido marelo co

novo) é determinante: tres son as

explícita: os dous están espidos, ela

sacro levantado. Descalzas, son máis

figuras femininas espidas, unha delas

sentada sobre a herba dende a que

mulleres que homes. Noutra, Xente

a posar con resaibos a Picasso en Les

lle pon o brazo no lombo invitándoo

alporizada, a figura da muller loura

demoiselles d’Avignon mais,... que

a acompañala.

diante dunha masa de homes e puños

distinta!, pois semella estar a berrar

é significativa dun estadio distinto no

cos brazos por tras da cabeza cara

artista quen, sen embargo segue a

o alto. A figura espida de costas

AS PINTURAS DO ANOS NOS

traballar en temas que se orixinan no

de outrora convértese agora nunha

QUE NON EXPOÑÍA

lustro expositivo. Así, A Barca, tamén

muller sedente en primeiro termo que

como os citados deste ano 1955, tres

eleva a man cara o ceo nun xesto,

O ano de 1955 é singular. Nel

cadros que ó xuntarse forman o tema.

presenza que relacionar -de novo a

dátanse varias das súas obras máis

Son os remos os que crean os ritmos,

bipolaridade ou código binario- coa

coñecidas, como a dos Labregos

mais a presenza das mulleres espidas

figura do remeiro do outro lado,

que ollan, sendo explícita a figura

sobre a balsa (máis que barca, de

Caronte, agora completamente ves-

7. O que non era máis que unha dobre moral, da retórica falanxista, contradición entre a austeridade que predicaban e a prosperidade dos negocios
porcallentos, o estraperlo ou a prostitución. Un libro útil neste terreo é o de Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la postguerra española, 1987,
no que nos baseamos neste punto.
8. A obra mitolóxica o Nacemento de Venus, que en ocasións se data como de 1953, pola pincelada e polo tema semella ser posterior, de 1955,
como Mulleres rifando. Ámbalas dúas son máis expresionistas.
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A barca de Caronte. Tres óleos sobre lenzo, 1955. Colección particular

tido e coa cara agachada. Gaña pro-

mitolóxica, o Nacemento de Venus,

privación, indixencia, mais nos nus

tagonismo tamén o gaiteiro a carón

son tamén deste momento. Esta seme-

queda esquecida converténdose en

daquela significada muller espida,

lla unha aparición -máis que unha

plenitude: da vida á Arte. Vida e

que coloca o artista de perfil e co fol

epifanía ou unha viaxe dende o mar

arte, Arte e vida. Están nus os ani-

vermello. A súa presenza, dende a

primordial ó xeito da coñecida obra

mais, porque -como resulta obvio

Idade Media, é sempre nun contexto

de Botticelli- do estilo de Cleopatra

sinalalo- estar espido é unha imaxe

de ruptura do tempo cotiá, como é a

xurdindo do envoltorio ante César:

ideal distinta; unha Idea. Fronte o

festa, mais tamén de subversión da

unha parella espida estaa a desen-

postizo da roupa o permanente do

orde establecida, un dato que hoxe

volver dunha branca saba, coa loura

corpo, que non engana. O espiritual,

coñecemos dende a erudición e a

deusa levantando os brazos. Tamén

claro, e máis tamén o erótico, dende

investigación artística, de seguro que

se debe incluír aquí As tres Gracias,

a nosa cultura. Porque é nos corpos

intuitivo para o artista, que parte dun

unha delas fitándonos entre a cara

espidos onde se consegue o ser

locus común no contexto galego (con

e o brazo da que está de costas,

pleno, como sinalou nunha pasaxe

esta miña gaitiña, ás nenas ei de..., e

ó tempo que lle pon a man na súa

célebre do libro das meditación de

outras coplas semellantes son referen-

nádega. Pintou tamén dende este

René Descartes. Porque o que consti-

cias inequívocas do xeito de falar en

ano e nos seguintes mulleres deita-

túe en verdade o espido é esa capa-

clave na nosa cultura).

das na herba (1964), por veces en

cidade esencial de facer xurdir algo,

chaise longue (1955, 1964), varian-

un poder de e-videncia que é unha

Mulleres rifando, dúas mulleres núas

tes dun mesmo élan e sentir, cadros

revelación9.

nun espazo vexetal indeterminado,

de encargo, e por encargo.
Por último, a fin de irmos rema-

sendo a que está sentada unha inspiración dende o Rubens do Rapto

Porque estar sen roupa, ergo estar

tando, sinalemos como de comezos

das fillas de Leucipo; e unha obra

espidos, vén a significar carencia,

dos anos sesenta son outras obras,

9. No sentido de Platón, isto é, ontolóxico: a revelación da esencia.
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como Adan e Eva (1961), dende a
inspiración de Albrecht Dürer. Unha
obra sobre papel, como tantas do
mestre, que debuxa moito, dende
os deseños cerámicos ata coplas de
cego. Trátase dunha obra arredor
dunha idea-teima nesta década: a
da parella, por veces el cunha galla,
ela coa mazá, que se datan en 1962.
Dez anos despois daquela data,
con cincuenta e un anos, fará o seu
derradeiro cadro de cabalete. Mais

Núo. Óleos sobre papel, 1955. Colección Arq. MACCM

no seu círculo o tema da súa praxe
pictórica era un lugar común, como
o demostra a carta do seu amigo
Luís Seoane en xuño de 1965, da
que salientamos un parágrafo polo
seu valor no tema que nos ocupa: En
tu caso, siento, lo digo una vez más,
que todo esto te obligue a abandonar tu primer oficio, el de pintor, con
el cual hiciste cosas notables y tienes
condiciones y fuerza para hacerlas
aún más importantes, volviéndote a
entregar a él, engadindo o proteico
artista e escritor, cualquier cosa que
pintes, hecha con seriedad y amor
sirve a los hombres y a Galicia hace
falta que la sirvan, entre otras maneras en las artes y oficios10.
Bibliografía de apoio
Carolina Díaz (coord.): Isaac Díaz
Pardo, Creación e compromiso na
Galicia do século XX. Deputación
Provincial da Coruña, A Coruña,
2006.
[VV.AA.] Isaac Díaz Pardo, Obra
cartelística 1936-1999. Espiral Maior
visual, A Coruña, 2000.
[Vázquez Moreno et al] Xosé Luís
Vázquez Moreno, Xavier Seoane,
Alberte Permuy e Marina Toba
Barrientos (coord.): Isaac Díaz Pardo,
Un proxecto socio-cultural para
Galicia. Auditorio de Galicia, sala de
exposicións, Santiago de Compostela,
decembro 1990 / xaneiro 1991.

O nacemento de Venus. Óleo sobre lenzo, 1955. Colección particular

10. Sic! En castelán no orixinal. Cfr. Xosé Luís Axeitos, “A ética fundacional de Isaac Díaz Pardo. Memoria dun home de acción”, en VV.AA., 24.
Vide Carmen Blanco, “Afroditas no frío para lenzos libertarios: os nus integrales de Isaac Díaz Pardo”, en Seño e lugar, edic. Xerais, 2006, 372 ss.
A autora baséase en dúas obras do mestre: Unha presa de debuxos feita por I.D.P. de xente do seu rueiro, Buenos Aires, 1956, e 20 desnudos de
Cecilia la acróbata, La Coruña, 1965.
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SILVIA LONGUEIRA

Directora da Fundación Luís Seoane

Isaac Díaz Pardo
+
Luis Seoane
Unha coincidencia inevitable

Silvia Longueira

C

omezamos o ano 2012 coa morte de Isaac. O
home que sempre estivo aí, nun espazo xeográfico percorrido pola AP-6 desde o IGI ata
o Castro de Sada, e logo cara a Cervo, á marxe de se
presentar en calquera outro sitio onde fose reclamado, ou onde fose necesaria a súa presenza. Do mesmo
xeito que un día marchou e seguindo os consellos de
Núñez Búa pensou que Bos Aires, a onde tiñan ido
parte daqueles que conformaron a súa infancia, era
o lugar adecuado para comezar a construír unha idea
renovada da pegada de Galicia.

ron o desencanto de grandes proxectos, que serán
motivo de estudo para a súa cuantificación. Unha
débeda histórica e mesmo marabillosa, polo feito de
como dous homes en circunstancias nada favorables
ilusionaron a propios e estraños ata acadar o complexo mundo do Laboratorio de Formas, o Museo
Carlos Maside, o Seminario de Estudos Galegos,
as Fábricas de Cerámica do Castro e Sargadelos e
toda unha proposta de acción cultural nunha terra
de páramo e descoñecemento.
Con motivo da exposición “Camiños de Seoane”,
que inaugurabamos na Fundación Luis Seoane coincidindo circunstancialmente coa morte de Isaac,
preparamos unha lista de coincidencias nas que ó
longo da súa vida xuntaron a Isaac e Luis ata o pasamento desde último. Esta documentación, preparada
pola documentalista Gloria López, deu lugar a un
pequeno vídeo e publicación que editamos baixo a
titulo Aportación de urxencia a unha amizade;
unha idea que adoitaba dicir Isaac cando no último
momento tiña a oportunidade de dicir algo máis
sobre algo ou alguén. Seguindo esa cronoloxía, construíronse algúns dos feitos que foron salientables na
traxectoria dos dous creadores. Estas felices coincidencias recóllense de modo xeral e teñen como

Sobre a figura de Isaac nunca haberá ningunha dúbida, nin do seu traballo nin da súa xenerosidade de
cara á xente e de cara ás ideas que quixeran construír. Editou coa intención de que todo era necesario
para construír unha identidade, fabricou coa vontade
de conseguir un proxecto industrial xusto e coherente coa historia de Galicia e traballou ata o último día
da súa vida.
E ó mesmo tempo artellou amizades coas que marcou o compás da historia das ideas en Galicia, e que
estaban por enriba de calquera circunstancia da vida.
A de Luis Seoane e Isaac é unha delas. Xuntos falaron, acordaron, levantaron, pelexaron e tamén sufri61
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O taller de escenografía de Camilo
Díaz, que aparece na
fotografía ao fondo
cos seus fillos Isaac
e Mercedes (1921) e
outros traballadores

sus familiares, a la belleza del estudio, tal como
vagamente lo recuerdo, con la muñeca vestida
con traje típico y a los escudos heráldicos que
son también diseño y prueban la fantasía de
un pueblo.” (de Luís Seoane a Isaac Díaz Pardo
en 1972).

soporte e fonte documental a extensa correspondencia entre ambos.
En 1934 Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane coñécense
no taller de Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac, en
Santiago de Compostela. Isaac era entón un rapaz
que acompañaba ó seu pai e ós intelectuais que por
alí se achegaban agromando unha intelectualidade
da que participaba Luis Seoane e Castelao, entre
outros. Unha atmosfera de diferentes correntes intelectuais, o talante conciliador e creativo de Camilo
Díaz, a profundidade das reflexións de Castelao e
a personalidade de Seoane axudaron a perfilar as
características que acompañaron ó espírito libre e
xenial de Isaac. Durante os dous anos que transcorren ata a marcha de Seoane exiliado a Bos Aires
en 1936, no taller de Camilo Díaz constituíuse de
xeito natural unha especie de “parnaso” das artes,
as letras e o pensamento que deron froitos inimaxinables como a constitución do Estatuto Galego.
Seoane e Camilo Díaz colaboran, entre outros xeitos,
deixando un magnífico cartel que hoxe custodia a
Fundación Luis Seoane.

En 1946, dez anos despois da chegada de Luis a
Arxentina e coa sentencia de que o retorno a Galicia
quedaba fóra dos seus planes, Seoane expón en
Montevideo óleos, “gouaches” e acuarelas e o seu
libro Homenaje a la Torre de Hércules é escollido
como un dos mellores libros da década dos corenta. Mentres, Isaac expón en Londres, no Instituto
Español dirixido por Martínez Turner que logo será
membro do Seminario de Estudos Galegos. Alí entra
en contacto con persoeiros do exilio como Luis
Cernuda, Salazar ou Pedro Garfías. É a partir deste
ano cando Seoane continuará a relación epistolar
cos amigos que deixara en Galicia, como así o pon
de manifesto as cartas recollidas a Fernández del
Riego ou Maside: “Mi querido amigo: _escríbelle
a Maside_ hace años que perdí el contacto personal contigo y no por eso dejé de tener frecuentes
noticias tuyas, bien por cartas que tu enviabas a
amigos comunes o por diarios y revistas de ahí. Te
ruego saludes, si los ves, a Manteiga y a Fole y a
todos los amigos comunes”. Mentres, Isaac comeza-

“... lo mejor de tu carta es el fragmento de
poema que acompañas. Creo que puede ser
un gran poema. Sobre todo si sacas partido,
aparte del trabajo de tu padre y la ayuda de
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Castelao, co fillo
de Norberto A.
Frontini (autor da
fotografía), Luis
Seoane, Xosé Eiroa e
Arturo Cuadrado en
Compostela (1932)

Díaz Pardo con Luís
Seoane e Corredor
Matheos en Sargadelos
no (1971)

ba a artellar no Castro de Samoedo (Sada-A Coruña)
un laboratorio dedicado a estudar os caolíns coa
intención de restaurar Sargadelos.

Pero non será ata 1954 cando Núñez Búa viaxa
por primeira vez a Galicia e proponlle a Isaac que
considere a idea de abrir unha fábrica de cerámica
en Arxentina, tal e como afirmaba Díaz Pardo: “Foi
Núñez Búa quen trouxo a idea e facer na Arxentina
algo semellante ao que se estaba a facer no Castro.
Isto para min tiña o aliciente de poder pór en contacto co grupo de exiliados que rodeaban a Seoane (…)
e concretouse o proxecto de Magdalena”.

A finais dos anos corenta, Seoane é xa un promotor
cultural, organizando a primeira exposición sobre
o libro e os autores galegos no Centro Gallego de
Bos Aires, e Isaac constitúe a fábrica de cerámicas
do Castro. Sucédense as primeiras viaxes de Luis e
a súa dona a Europa, exposicións colectivas organizadas polo Centro Gallego de Bos Aires das obras
de Laxeiro, Pesqueira, Xulia Minguillón, Faílde e o
propio Díaz Pardo.

Así, en 1955, Isaac emprende a viaxe cara Arxentina,
coa idea de expoñer e difundir tanto a súa pintura
coma os elementos cerámicos. É o tempo da revis63

~

ta Galicia emigrante, na que Isaac colaboraba; da
Editorial Citania, dirixida por Seoane… ata que no
outono de 1957, Díaz Pardo volta de novo a Bos Aires
e comezan as obras para construír o que sería a fábrica da Magdalena e que rematarían no ano seguinte.
Segundo relataba Isaac, na Magdalena pensouse en
facer un centro de investigación incluíndo un laboratorio de formas.

Por aquel novo centro de referencia pasou parte
da intelectualidade galega, desde Otero Pedrayo,
Antonio Baltar, Dieste ou Laxeiro… a relación con
Seoane é xa unha alianza definitiva e os proxectos
entre ambos toman un rumbo firme. Isaac entre
Galicia e Bos Aires e Seoane cunha actividade permanente en Bos Aires e con viaxes a Europa.
Nesa alianza de traballo, emítese en
1961 unha edición radiofónica (as
audicións radiais de Luis Seoane)
de Galicia emigrante sobre a fábrica da Magdalena e Isaac Díaz Pardo,
na cal se dá testemuña da vinculación de Isaac co exilio bonaerense.
E é precisamente a este grupo de
exiliados ós que Isaac intenta convencer de que pensen en volver a
Galicia. E así, en 1963 Luís Seoane
e a súa dona Maruxa pasarán desde
xuño a outubro unha frutífera estadía no Castro de Sada.
É precisamente nese tempo cando
Luis Seoane e Isaac proxectan o
Laboratorio de Formas. A súa
primeira actuación é Edicións do
Castro, a través da cal se editan dúas carpetas de gravados de
Seoane: El toro júbilo e O Meco.
En 1964 constitúese a Sociedade
Sargadelos Ltda., a través do
Laboratorio de Formas. Nunha
das cartas Seoane indícalle a Díaz
Pardo: “tú estás haciendo una
obras muy importante, extraordinaria, con la fábrica y a tu
ejemplo hay que llenar Galicia de
pequeñas fábricas en las que la
habilidad y el conocimiento heredado del pueblo encuentre cauce
para nuevas iniciativas”.

Luís Seoane ao carón dunha colección de xerras
de Sargadelos

Os sesenta son o verdadeiro tempo de fraguar as
ideas e a relación entre os dous artistas. As viaxes
sucédense dun ó outro lado do Atlántico. Danlle
forma á publicación Galicia Hoy, nace Sargadelos
como industria e movemento cultural, Seoane dese64
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Díaz Pardo decorando
unha peza de porcelana

ña as 18 xerras medievais, deséñanse as coleccións
para Edicións do Castro...
En 1969 (Seoane morrería na Coruña 10 anos despois), Luis e Maruxa estarán morando no Castro
durante 5 meses. Aí xorden as 10 xerras homenaxe a
Valle, Rosalía,... o mural do castro de “Figuras sentadas” e inícianse os preparativos para o Museo Carlos
Maside. Dille Isaac nunha carta a Luis Seoane. “...
hay que llamarlo de entrada Museo de Arte Gallego
Contemporáneo Carlos Maside. Debe estructurarse
como museo con las siguientes secciones. Pintura,
escultura y grabado. Expuestos permanentemente;
archivo de dibujos y grabados. Sección bibliográfica
de artistas gallegos contemporáneos. Biblioteca de
arte gallego y de arte en general...”
A partir de aquí o traballo de ámbolos dous faise
tan visible como cuantioso. Seoane pasa cada vez
máis tempo en Galicia, celébrase o IV Seminario
Sindical de Deseño Industrial, inaugúrase o museo
Carlos Maside e publícase, en 1970 o número 1 dos
Cuadernos del Laboratorio de Formas de Galicia.
E en 1972 créase o Seminario de Sargadelos e a
Escola Libre. Exposicións nunca antes feitas en
Galicia, personaxes que se vinculan ó grupo de
Sargadelos e ó Castro e que converten aquela amizade que nacera nun taller de artista do ano 1934,
en Santiago, nunha das historias máis verdadeiras e
profundas de amizade e traballo.
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Midas o ángulo
de pedra, editada
en Buenos Aires.
Cuberta deseñada
por Luis Seoane

XOSÉ NEIRA VILAS

da poesía, da narrativa e mesmo da
investigación, hai que suliñar a súa

A inxente obra de Neira Vilas ven

obra máis coñecida, Memorias dun

determinada polo seu percorrido

neno labrego, como a obra da litera-

como emigrante por América. Autor

tura galega máis editada, estudiada e

de numerosas publicacións no eido

traducida de todos os tempos.

con Isaac
en Buenos Aires
Xosé Neira Vilas

X

de traballo, foi o impulsor de todas estas empresas.
Foi quen fixo cristalizar as ideas xeradas na outra
banda do mar.

a deixara de pintar (“porque me deu a
gana”, contestoulle a un mozote que lle
fixo esa pregunta nun instituto), xa se
viña dedicando de cheo á cerámica, primeiro como
artista individual e máis tarde, en 1949, creando
Cerámicas do Castro, toda unha industria da porcelana, na que aplicou as máis avanzadas tecnoloxías,
e nos primeiros tempos utilizou unicamente os seus
orixinais deseños.

A Buenos Aires levou unha exposición de cerámica de feitío persoal que tivo unha excelente acollida. A maioría das figuras estaban baseadas no
tema do Paraíso. Vencellouse deseguida ós exiliados
(Luís Seoane, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Alberto
Vilanova, Ramón de Valenzuela e outros) e tamén ós
emigrantes máis concienciados que rexían asociacións de signo galeguista e republicano e promovían
diversos actos e conmemoracións.

Algúns anos despois, uns empresarios (e outros que
non eran tal, como o exiliado Xosé Núñez Búa), invitárono para que erguese na Arxentina unha fábrica
semellante á de Sada. E alá foi, en 1955. A nova
industria, denominábase Porcelanas Celtia. Como
atendía as dúas fábricas viaxou 22 veces entre Galicia
e Buenos Aires, durante trece anos, pois regresou
definitivamente en 1968.

Porcelanas Celtia instalouse en Magdalena, a cento
oito quilómetros da Capital Federal, por razóns
fiscais, pois a tal distancia calquera nova industria
estaba exenta de impostos co propósito de desenvolver as zonas rurais nas que necesitaban lugares
de traballo pois a capital tiña, e sigue tendo, máis do
30% de toda a poboación do país, un país que ten a
extensión de toda Europa. Non había en Magdalena
tradición cerámica, e alí vimos máis dunha vez a
Mimina, a compañeira de Isaac, e a Eugenio Díaz,
arxentino de orixe betanceira, ensinándolles a adolescentes mestizos de ambos sexos a decorar pezas.
Todo un labor de pioneiros.

Regresou porque alá, xunto con Luís Seoane e outros
exiliados galegos botou a andar o Laboratorio de
Formas que sería unha entidade xurídica, punto
de partida da restauración da industria cerámica
de Sargadelos, Ediciós do Castro, o museo Carlos
Maside, o Seminario de Estudos Galegos, o Instituto
Galego de Información e outras iniciativas. El, co seu
talento singular e coa súa extraordinaria capacidade
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Tanta enerxía creadora e tanto
celo puxo naquela empresa
que tendo o aloxamento pagado a 50 metros, durmía na nave
en construción, entre ladrillos, area e sacos de cemento, por se de noite ocorría
algo. Así era Isaac, un estoico
cunha capacidade de traballo
ilimitada e un alto sentido de
responsabilidade.
Ía moito a Buenos Aires. Estaba
vencellado ás institucións
galegas, ós galeguistas históricos e os exiliados da Guerra
Civil. Reuníanse case todos
Díaz Pardo diante da fábrica Celtia en Magdalena, Buenos Aires.
os domingos nunha casa das
aforas, propiedade de Seoane,
e debatían moitos problemas de Galicia, de España e
do ancho mundo. Isaac nutríase da evolución cultural no ámbito americano e na militancia de todos eles
durante a República, e eles recibían de primeira man
informacións sobre o rolar de cada día no franquismo, durante a represión, a censura, as limitacións
diversas, a mediocridade… Aqueles encontros foron
moi enriquecedores para ambas partes.
O noso amigo colaboraba na revista Galicia
Emigrante, que dirixía Seoane, case sempre co
pseudónimo de Santiago Fernández. Asistía a actos
culturais e patrióticos galegos, exposicións de arte,
presentacións de libros. Buenos Aires era a capital
cultural de Galicia con editoriais, revistas, emisións
radiais, bandas de música, grupos de gaiteiros, concursos literarios e musicais, conmemoración de datas
patrióticas, como o aniversario da morte de Castelao,
o do fusilamento de Alexandre Bóveda, etc.
Xosé Neira Vilas, a súa muller Anisia e Isaac Díaz
Pardo en Magdalena en 1960

Anisia e máis eu visitamos moitas veces a Isaac,
cando a fábrica se estaba construíndo. Del era todo:
o proxecto do edificio, a liña de produción, con
fornos e algunha outra máquina creados por el, e o
deseño de todas as pezas que se ían producindo.

Naqueles trece anos de Buenos Aires, ademais das
colaboracións na revista de Seoane publicou dúas
obras teatrais, Midas e o ángulo de pedra (1957),
Unha presa de debuxos de Díaz Pardo de xente
do seu rueiro (textos e deseños) Los desnudos de
Cecilia, la acróbata, Discusións sobre industrias
manufactureras.

Posiblemente fose a primeira fábrica de cerámica do
mundo que foi rendible dende o comezo.

Persoalmente amistamos nin ben chegou.
Procediamos do mesmo ámbito social e político. Eu
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emigrara seis anos antes e a Galicia
que deixara era moi semellante á
que el deixou en 1955, cando fixo a
primeira viaxe. Tiñamos, por tanto,
moitas coincidencias.
Ademais das miñas viaxes a
Magdalena, con Anisia, viámonos
nos actos e encontros diversos na
capital. E estivo moitas veces no
noso fogar da rúa Asunción 3035.
Por certo, sempre nos convidaba (algunhas veces chegaba só e
outras con Mimina, que foi alá por
tempadas) a comer pejerrei – un
peixe arxentino de río, moi saboroso- no restaurante Nino, que estaba
na Avenida San Martín, non lonxe da nosa casa.

Díaz Pardo na casa de campo de Maruxa e Luís
Seoane próxima a Buenos Aires, con Núñez Búa,
Antonio Baltar, Mireya Dieste, Norberto Frontini e
outros amigos e colaboradores (1958)

Dende que, nos comezos de 1961, falamos de marchar a Cuba para residir e traballar alí e poñer o noso
humilde gran de area no erguemento dunha nova
sociedade, manifestouse en todo momento entusiasmado con aquel noso proxecto. Dicíanos que tamén
el quixera ir –e dicíao con absoluta sinceridade–,
pero que estaba atado por compromisos en Sada e
en Magdalena, que moitas persoas dependían da súa
presenza e do seu traballo e non podía ser, máis non
perdía a esperanza.

Cuberta de 20 desnudos de Cecilia la
acróbata publicado
durante a súa estadía en Arxentina.

Xa levo contado que dous días antes de collermos
o avión, brindáronnos unha cea de despedida. Era
o 28 de xuño de 1961, vixésimo quinto aniversario
do plebiscito do Estatuto Autonómico de Galicia. Alí
estaban, ademais del, entre outros, Seoane e Maruxa,
Laxeiro e Lala, Carmen e Rafael Dieste, Núñez Búa,
Mariví e Ramón de Valenzuela e outros bos amigos
(que tristeza, todos se foron; só quedamos Mariví e
máis eu). Ceamos nun restaurante da rúa Sarmiento.
Os tres pintores (Seoane, Laxeiro e Isaac) debuxaron
alí mesmo cadanseu pano de mesa de lenzo, para nós.
De arredor da de Seoane outros amigos como Lorenzo
Varela, Núñez Búa, etc., escribiron algunhas frases.
Isaac puxo: “deica logo”. Pasaron 51 anos e conservamos con emoción e agarimo estes recordos. Seoane
aínda debuxou noutro pano un retrato de Anisia.

no cemiterio santiagués de Boisaca. Despois daquela
despedida porteña tardariamos 11 anos en volver a
encontrarnos, esta vez en terra galega. Conservo del
moitos e entrañables recordos, e tamén cento vinte
cartas que algún día darei a coñecer.
Neste caso circunscríbome á relación miña e de
Anisia con el na Arxentina, un país fondamente vencellado a Galicia, unha terra que en moitos sentidos
é prolongación da nosa como o é o noso sangue en
centos de milleiros de arxentinos da nosa estirpe.

A amizade con Díaz Pardo continuou de por vida,
ata que me tocou despedilo o 6 de xaneiro de 2012
69

~

Neira Vilas no Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside (1971)

Palabras para

Isaac Díaz Pardo
Xosé Neira Vilas

Querida Mimina,
queridos fillos e netos de Isaac,
queridos amigas e amigos todos:

Nunca pensei que me tocaría esta difícil, esta dura tarefa de despedir
para sempre a Isaac Díaz Pardo, amigo entrañable dende hai 56 anos, ou sexa,
dende aquel rutilante Buenos Aires onde nos coñecemos unha tardiña de 1955.

Nunca imaxinei que tería que dicir estas palabras para darlle o definitivo adeus ó meu amigo máis querido. Pero tal é a realidade e temos que acep-

Eu chegara a

tala. Eu chegara a sentir que Isaac era eterno ou pouco menos. Dende algún

sentir que Isaac

lugar estaranos mirando cos seus ollos tenros e profundos, uns ollos ben abertos,

era eterno ou

como os dos personaxes dos seus cadros, e diranos con modestia e ironía “¿pero

pouco menos.

que facedes aquí? Grazas por vir, pero ídevos, isto acabouse e non hai volta que
darlle. A vida é así”.

E nós aquí, diante do teu corpo levián e inerte. Déixanos facer, querido
amigo, déixanos dicir sequera algo do moito que sentimos ante a túa ausencia
vital. Déixanos que che digamos cando menos grazas por ti, por haber vivido,
por termos estado á túa beira, coa túa voz, coa túa sabia palabra, cos teus traballos, cos teus fermosos proxectos. Grazas polo teu sorriso, polo teu sentido do
humor, pola túa perenne comprensión e solidariedade en todo momento e ante
calquera circunstancia. Grazas pola túa permanente lección de humildade e
de sabedoría. Alguén dixo que eras un xigante comprimido. E tiña razón, pois
canta forza, canta enerxía albergabas en tan pequeño corpo.

Cantos golpes che deron. Cantas veces caíches e te volviches a erguer,
home indomable. Ambos temos repetido xuntos aquel verso dun gran poeta
arxentino: “no te des por vencido ni aún vencido”. Con moita dor e un gran
tesón resistiches e venciches. Falabas moi seguido de fracasos, pero o único fra71
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Grazas pola
túa permanente
lección de
humildade e de
sabedoría.

caso, se tal queremos chamalo, foi este, o da morte, algo natural, esperado por
A túa obra

todos nós ó longo da vida como inevitable. Pero outro poeta, José Martí, dixo que

transcende

a morte non é certo cando se cumpre con plenitude o ciclo da vida. Ese ciclo, o

en moito esta

teu ciclo vital, cumpríchelo sobradamente, traballando sempre, loitando sempre,

fronteira da morte

sen unha hora de descanso, sen un día de vacacións, porque anque se vivan

física.

noventa e un anos como ti viviches, o tempo, o de nós todos, sempre está taxado,
e para quen sinta o impulso creador que ti sentías, a vida sempre será curta.

Falo en nome de moitos, poida que en nome de todos, pero por un
momento voume referir á relación habida entre ti e eu, e contar o que quedou
Tés máis

dela.

discípulos dos que

Quedou e queda o recordo daquela vez que nos coñecemos, daquel

coidabas ter e

primeiro encontro en Buenos Aires, nunha exposición do común amigo Luís

moitos seguidores

Seoane; quedan os nosos encontros no barrio porteño de Villa Pueyrredón, onde

dos que nunca

nos visitabas no noso fogar; quedan os encontros en Magdalena, naquela fábri-

soubeches.

ca que erguiches case na Pampa; quedan tamén os encontros en Barcelona, en
Madrid, en Gres, en Santiago, en Sada, en Sargadelos e tamén en San Marcos,
onde noite a noite, durante ano e medio quedabamos por horas conversando sobre o ir e vir deste desarranxado mundo e da Galicia dos nosos amores.
Quedan máis de cen cartas túas e outras tantas miñas escritas en 48 anos de

A morte non é

relación epistolar. Quedan todos os meus libros que editaches en Ediciós do

tal no teu caso,

Castro, algúns deles ilustrados por ti. Quedan tantas e tantas lembranzas que

porque vivirás

non é do caso reseñalas agora.

para sempre en

Aquí estamos, pois, querido Isaac, moitos dos teus amigos e admirado-

nós, nos nosos

res, que quixemos acompañarte nesta derradeira viaxe. Naciches en Compostela

corazóns e na

e a Compostela voltas tras canear polo ancho mundo. Devólveslle á túa terra

nosa lembranza

natal o corpo que che emprestou. Non podía ser doutra maneira por tratarse
dun home xeneroso.

Aquí estamos en representación dos milleiros de homes e mulleres que
te querían e admiraban, ou mellor, que te queren e admiran; digámolo en preProcuraremos
imitarte,

sente porque ti seguirás vivindo en todos nós. A túa obra transcende en moito
esta fronteira da morte física.

procuraremos

Aquí estamos os que vivimos, e en boa medida nos formamos á túa

seguirte, modelo

beira e nos beneficiamos co teu facer, co teu maxisterio, co teu exemplo, coa

para sempre,
paradigma
anticipado do

túa tenacidade,

Co teu erguerte tras de cada caída, co teu escepticismo esperanzado,
coa túa bonomía, coa túa humildade case franciscana.

home que terá

Aquí estamos os que amamos a Galicia, que levamos dentro este fondo

de vir, do ser

sentimento de patria, de raíz e destino, ó tempo que nos achegamos a outras

humano do futuro.

patrias e somos tolerantes e solidarios con outros pobos. Así eras ti e así nos
ensinaches a ser e a sentir. Tés máis discípulos dos que coidabas ter e moitos
seguidores dos que nunca soubeches.

Aquí estamos os que pensamos que a morte non é tal no teu caso,
porque vivirás para sempre en nós, nos nosos corazóns e na nosa lembranza.
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Vivirás porque tal foi a túa enteireza ó longo da existencia, que te sobrepuxeches a contratempos, reveses, traicións, paus e pedras que che facían dicir que
“cando aparecen os egoísmos o ser humano pervírtese”. Moitos de nós escoitámosche esa frase chea de verdade.

Aquí estamos os que tratamos de seguir o teu exemplo, ese herdo que
nos deixaches de conduta, de ética, de humildade, de servizo ó teu país, de compromiso e xenerosidade. Procuraremos imitarte, procuraremos seguirte, modelo
para sempre, paradigma anticipado do home que terá de vir, do ser humano
do futuro. A túa creatividade, a túa intelixencia excepcional, a túa inimitable
capacidade de traballo sempre foron para todos nós un rumbo, un norte, pero
moito máis por iren acompañadas de grandes virtudes e da calidade humana
que había en ti.

Os que aquí estamos, e moitos máis que non puideron estar, continuaremos a túa obra, e se eso, polas súas dimensións, non fose posible, seguiremos
cando menos o teu comportamento modélico, a túa filosofía da existencia.

Aspiramos a que os máis novos, nenas e nenos, adolescentes e xoves de
hoxe sexan coma ti.

Se queremos un artista deste tempo, un anovador da arte galega, en
temas e en formas, queremos que sexa coma ti.

Se queremos un ser emprendedor, con ideas e iniciativas de progreso,
queremos que sexa coma ti.

Se queremos un home de letras, de palabra honrada, precisa, elevada,
cunha mensaxe perenne de esperanza, queremos que sexa coma ti.

Se queremos unha persoa (home ou muller) que estude, evoque e respecte o noso pasado, a nosa memoria histórica, queremos que sexa coma ti.

Se queremos un patriota que loite nos máis diversos campos polo seu
país, pola recuperación da súa identidade e polo seu adianto cultural e social,
queremos que sexa coma ti.

Se queremos, en fin, un cidadán comprometido coa súa patria e coa
humanidade, un home honrado, modesto, traballador, xeneroso, queremos
naturalmente que sexa coma ti.

Querido Isaac, artista, economista, arquitecto, escritor, poeta, deseña-

Aspiramos a que
os máis novos,
nenas e nenos,
adolescentes e
xoves de hoxe
sexan coma ti.
Se queremos
un artista
deste tempo...
queremos que
sexa coma ti. Se
queremos un ser
emprendedor...
queremos que
sexa coma ti.
Se queremos un
home de letras...
queremos que
sexa coma ti.
Se queremos
un patriota...
queremos que
sexa coma ti. Se
queremos, en
fin, un cidadán
comprometido
coa súa patria...
queremos
naturalmente que
sexa coma ti.

dor, home de pensamento e por enriba de todo home de ben, aquí te pousamos,
na túa terra santiaguesa, unha parcela da túa amada terra galega. Deixamos
aquí o teu corpo pero quédanos algo máis perdurable. Quédanos a túa obra
inmensa e quédanos de por vida, e máis alá das nosas vidas, o teu exemplo.

Queridísimo amigo, compañeiro, irmán, descansa en paz.
Xosé Neira Vilas
Cemiterio de Boisaca (Santiago)
6 de Xaneiro de 2012

Deixamos aquí
o teu corpo pero
quédanos a túa
obra inmensa
e quédanos de
por vida o teu
exemplo.
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XI ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
PREMIOS
DE FOTOGRAFÍA

PREMIOS

ACCÉSITS

CONCURSOS DA “XI ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2012”
VIL ANOVA DOS INFANTES
En Celanova, o 13 de setembro de 2012 constituiuse o xurado formado por Xosé Lois Vázquez “Che”, José Paz e
Antonio Piñeiro, que actuou de secretario, para analizar os traballos presentados ao concurso de Fotografía convocado pola organización da “XI Romaría etnográfica Raigame” celebrada en Vilanova dos Infantes o pasado
17 de Maio, día das letras galegas, resolvendo o seguinte:

CONCURSO MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA

Terceiro premio de 200 €

Premio de 500 €

Ao traballo presentado co título “A raiola dun trago”.
Aberto o sobre, o traballo resultou ser de José
Izquierdo León.

Ao traballo presentado co título “As mans que tecen”.
Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Salomé
Garrido Fernández.

O xurado acordou conceder accesits á:

Pola creatividade, orixinalidade e singularidade amo-

Fotografía: “Acuarela 1” de Miriam Amaro Lois.

sadas nas súas propostas, acordouse conceder dúas
mencións especiais ás seguintes series:

Fotografia: “Subela” de Aníbal Cid Babarro.

Á serie titulada “Candela busca un cesto”, da autoría

Fotografia: “Tecendo e urdindo” de Elena Cerviño

de María Álvarez Pérez.

Fermín.

Á serie titulada “Enxebre”, da autoría de Silverio

Fotografia: “Zoqueiro aos teus zocos” de Sofía

Fernández Fernández.

Dominguez Brito.
Fotografia: “Paixón pólo oficio” de Andrés Hervella

CONCURSO MELLOR FOTOGRAFÍA

Vázquez.

Primeiro premio de 300 €

Fotografia: “Cestas” de Sonia Iglesias Rodríguez.

Ao traballo presentado co título “Raigame da mentira”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Vítor
Nieves.

Sinaturas do Xurado:

Segundo premio de 250 €

Xosé Vazquez “Che”
Antonio Piñeiro

Ao traballo presentado co título “De Fiesta”. Aberto o

José Paz

sobre, o traballo resultou ser de Lorenzo Secades
Alonso.
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Primeiro premio mellor fotografía

Raigame da mentira
Vítor Nieves
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Segundo premio mellor fotografía

De fiesta
Lorenzo Secade Alonso
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Terceiro premio mellor fotografía

A raiola dun trago
José Izquierdo León
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Salomé Garrido Fernández
Premio Serie Fotográfica
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“As mans que tecen”
As mans, separan a urdime,
As mans, impulsan a lanzadeira,
As mans, colocan o fío,
As mans, batanean o tecido,
As mans que tecen
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“Candela busca un cesto”

Candela érguese cedo coma todos os días e almorzou. Hoxe tiña presa
por se vestir. A camisa branca, a saia de flores vermellas que lle fixo
mamá, o mandil e o pano que lle fixo a avoa cos restos dun retal e
unha fermosa toquilla que tamén lle calcetou a avoa.
Está moi contenta ca rouca nova.
Vamos de romaría!

Chegamos a Vilanova
nunha mañá espléndida.
As rúas están cheas de
xente e ó son das gaitas
bailan os mozos. Candela
observa abraiada.
Estamos na praza maior
e... un posto de cestas!
-Quero un cesto papá,
porfa – di Candela.

María Álvarez Pérez
Mención especial serie fotográfica
82

~

X I

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

D E

F O T O G R A F Í A

Gústanlle todos, grandes e pequenos,
redondos ou cadrados.
- Colle un pequeno, nena – di mamá.
Manuel, o irmán de Candela, deu cun
pequeno que é perfecto. Cólleo co seu
bastón e dallo á súa irmá.

– Xa o teño, este, quero este – di Candela.
Está moi contenta. Parece que a suxerencia de Manuel lle parece axeitada.

Continuamos o paseo pola vila e subimos ata a torre. Aquí unha para-diña,
que tanto camiñar deulle fame.
Sentada dun penedo, preto do carpinteiro, saboreou o seu boliño de pan.
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“Música e fume”
Cando se está esperando para xantar non hai
nada mellor que facelo con ledicia, con música, mentres asan o porco eu canto outra. ¿E cal
lle boto? Un pouco máis de bombo.

Silverio Fernández Fernández
Mención especial serie fotográfica
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Zoqueiro aos teus zocos

Miriam Amaro Lois

Sofía Domínguez Brito

Tecendo e urdindo
Elena Cerviño Fermín

Accésits
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Accésits

Paixón polo oficio
Andrés Hervella Vázquez

Cestas
Sonia Iglesias Rodríguez

Subela
Aníbal Cid Babarro
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ROMARÍA RAIGAME 2013
XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
Con motivo da celebración da XII Romaría Etnográfica Raigame, organizada polo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”
da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova, que terá lugar en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense)
o día 17 de maio de 2013, convócase o XI Concurso “Romaría Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas seguintes
BASES
1. Os interesados poderán participar a nivel individual ou
como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.

así como conceder accésits especiais, consistentes na publicación dos traballos na revista
“Raigame” do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación
de Ourense.

2. Os temas abordados no concurso deberán recoller
aspectos da xornada de celebración da Romaría Raigame que terá lugar o día 17 de
maio de 2013 en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense).

10. Así mesmo, entre os traballos presentados,
o xurado realizará unha selección destinada á organización dunha exposición fotográfica
sobre a Romaría Raigame, no marco da programación do Outono Fotográfico, durante os
meses de novembro e decembro do presente ano.

3. O concurso terá 2 modalidades, nas que poderá participar
simultaneamente un mesmo autor:

11. Os premios serán entregados arredor do día 15 de
setembro de 2013 coincidindo coa celebración da Romaría da Virxe do Cristal, para o cal
os galardoados serán citados a través dunha comunicación persoal.

a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA.
Premiarase a mellor serie fotográfica composta por un mínimo de 3 fotografías e un
máximo de 5, que deberán ter unha unidade temática e/ou narrativa referente a algún
aspecto da Romaría Etnográfica Raigame a celebrar en Vilanova dos Infantes. A serie
deberá ir acompañada dun título e máis un pequeno texto explicativo do traballo.

12. Os traballos premiados quedarán en propiedade da
Organización, podendo facer uso deles (total ou parcialmente en publicacións,
exposicións, carteleira, ou mediante calquera outro medio) nomeando a súa autoría.

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA.
Cada fotografía deberá levar un título identificativo e non se poderán presentar máis de
3 fotografías por autor. Premiarase unha única fotografía por autor.

13. Os traballos non premiados poderán ser recollidos
polos seus propietarios nos dous meses posteriores ao 9 de Xaneiro de 2014, no
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial.
Unha vez transcorrido ese tempo, os traballos pasarán ó arquivo da Organización,
e poderán ser utilizados, nomeando a súa autoría, para promoción da Romaría
Etnográfica Raigame.

As fotografías deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e presentaranse impresas
en papel fotográfico. O tamaño mínimo será de 18x24 cm e o máximo de 30x40 cm
sen montar.
4. Premios:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
Un único premio de 500 euros.
b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA:
Un premio de 300 euros.
Un premio de 250 euros.
Un premio de 200 euros.

14. A participación no concurso implica a total aceptación das
presentes bases.

5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que superan a contía de 300 euros
estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.

Co fin de recoñecer a persoas ou colectivos que se signifiquen por ter traballado no
campo da promoción da Romaría Etnográfica Raigame ou de calquera actividade directa
ou indirectamente relacionada con ela, así como cos valores etnográficos que esta
Romaría pretende exaltar, creouse no ano 2009, o premio honorífico “Xan de Barros”
(en lembranza do persoeiro no que Curros Enríquez personifica ó crego de Vilanova dos
Infantes que instituíu a romaría da Virxe do Cristal).

ADENDA
Premio honorífico “Xan de Barros”

6. O xurado será nomeado polos organizadores da XII Romaría Etnográfica
Raigame e as súas decisións serán inapelables.
7. Os traballos deberán ser remitidos ben ao “Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”, ben ao Concello de Celanova, baixo
pseudónimo, facendo constar a modalidade na que participa. En sobre pechado serán
incluídos os datos do participante: nome, enderezo, teléfono, correo electrónico.

Un xurado formado por representantes dos estamentos organizadores e patrocinadores
da Romaría Etnográfica Raigame, escollerán ós premiados de entre todas as propostas
que se poidan realizar internamente ou daqueloutras que se lle fagan chegar a través
de terceiras persoas.

8. A data límite de presentación dos traballos será
o día 31 de Xullo de 2013.

A persoa ou colectivo galardoado será dado a coñecer publicamente a través dos medios
de comunicación antes do día 17 de maio e o premio seralle entregado o propio día 17
de maio no transcurso dun acto público que terá lugar ao longo da xornada de celebración
da Romaría.

9. Unha vez que o xurado falle os premios, daranse
a coñecer a través dos medios de comunicación, podendo declarar deserto algún deles,
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Raigame

A estética do alén
Antonio Piñeiro

C

ando o francés Niepce logrou inmortalizar o patio da súa casa, alá polos abrentes
dos anos 30 do século XIX –conseguindo
realizar así a que pasa por ser a primeira imaxe
fotográfica permanente da historia– e o seu compatriota Daguerre logrou fixar algunhas outras
imaxes nunha placa de cobre prateada, a sociedade comezou definitivamente a abandonar a idea de
que o presente é sempre algo fuxidío e con data
de caducidade.

ledos, e polo tanto máis susceptibles de seren
inmortalizados polo ser humano), se volveran
lugares de referencia ineludible para aqueles
pioneiros que engaiolados polo poder case sobrenatural que outorgaba a posibilidade de paralizar
o mundo das tres dimensións nun momento determinado, dedicaron as súas vidas a conxelar as
vidas dos seus semellantes.
Así foi cómo a fotografía se volveu un elemento
imprescindible de decoración en tódolos fogares,
porque axudaban a revivir momentos xa pasados e
a compartir, cando menos visualmente, experiencias vividas por outros, xa fosen preto dun ou a
milleiros de quilómetros.

Denantes, tan só uns cantos privilexiados con
fondos para sufragaren os onerosos servizos dun
pintor e os non menos sufridos traballos de posado no estudo, eran quen de poderen gozar da
inmortalidade plástica dun retrato. E nin así da
imaxe real, porque a obra ía sempre impregnada
da subxectividade artística do autor e da súa pericia manual no oficio.

Con estes antecedentes, cando empezamos a
pensar no deseño de Raigame e na intención de
recrear, o Día das Letras Galegas, un gran escenario da nosa cultura en Vilanova dos Infantes para
devolver á vida de forma periódica un tempo que
en moitos casos xa se foi, loxicamente non podiamos obviar o engado da fotografía e o influxo que
a mesma tivo para conservar costumes e incluso
espazos en moitos casos perdidos. E non só iso,

Pero, a partir daquel momento máxico, todo
mudou e o concepto inexorable do paso do tempo
transformouse nunha sorte de interpretación do
instante que fixo que os actos sociais, festas e
romarías (nas que tiñan lugar os momentos máis
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natural –como dixen denantes– serán, co tempo,
aquelas que non esmorecerán e que pasarán á
pequena historia desta Romaría.

senón tamén para axudar a que no futuro esa
recreación que inexorablemente tamén se irá convertendo en pasado –esa estética do alén–, poida
ser contemplada polos que nos sucedan.

A casualidade –ou non– quixo que o primeiro
premio da primeira edición fose titulada polo seu
autor como –A roda do tempo–. A roda de afiar,
que tanto identifica a nosa idiosincrasia de sobrevivintes e de viaxantes polo mundo, aparecía aquí
nun primeirísimo plano, que logo sería repetido
–o primeirísimo plano, digo– en multitude de ocasións por tódolos concursantes, corroborándonos
así que Raigame forma parte das cousas fermosas,
que estabamos colaborando para crear algo fermoso, porque só as cousas fermosas resisten os
primeirísimos planos.

Por iso, para pechar o círculo descritivo que
inicialmente abriramos coas palabras rimadas
de Curros Enríquez na súa inigualable lenda da
Virxe do Cristal, consideramos necesario convocar cada ano ós amantes da fotografía co fin de
que, a través das súas singulares e en moitos casos
intransferibles miradas, foran decidindo en cada
edición aquilo que está chamado a superar o efémero e quedar fixado no tempo; agora, xa non con
daguerrotipos, nin placas de cristal xelatinadas
con bromuro, nin sequera con películas de celofán, senón con píxeles de dous díxitos e infinitas
posibilidades estéticas e cromáticas.

As mans, tan importantes nos oficios, as ferramentas, tan necesarias para desenvolvelos, o espazo,
as perspectivas, os nenos –Ai!, os nenos, tan
importantes para o futuro–, as perspectivas, os
espazos, as vestimentas. Todo, ó longo destas dez
edicións, ten aparecido nesas ducias e ducias de
fotografías que cada ano nos remiten os concursantes para amosarnos visións que en moitos casos
nos pasaron desapercibidas, pero que, gracias a
ese marabilloso invento da fotografía, han quedar
na nosa retina para sempre.

E para iso como complemento organizamos un
concurso de fotografía que nos ten dado tantas
alegrías visuais como sensitivas nos ten ofrecido
a propia romaría. E máis, se cabe, porque os que
cada ano participan nel non son, senón, fieis asistentes que acoden primeiro a gozar do ambiente
anual que se recrea en Vilanova dos Infantes e
logo a seleccionar aqueles momentos, aquelas
cenas e aquelas estampas que a xeito de escolma
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Rubén Vilanova Romero
Sen título
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Rubén Vilanova Romero
Sen título

2005
Milagros Fernández Silva
Sen título
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Héctor Porfirio Guzmán Mendoza
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Milagros Fernández Silva
Foto 3
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José Luís Diz Rodríguez
Barro nas mans
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Jesús García Otero
Presente e futuro
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