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ISAAC
DÍAZ PARDO

Intelectual,
artista, deseñador,
pensador...

“O único mérito meu era que tiña
moita fame e moito entusiasmo”
Antolóxica. A Casa da Parra expón o gran legado artístico deste creador: pintura,
cerámica, mural, cartel// ‘Pinturas e fracasos’ é un símbolo da súa apaixonante vida
Isaac Díaz Pardo é un luxo para
Galicia e enche de satisfacción a
Correo TV por telo en Espacio de
Arte, onde foi entrevistado por Fátima Otero. É un grande intelectual, un emprendedor, un artista;
pero sobre todo un home bo, vital, xeneroso e amado por todos.
Analizamos a grande antolóxica
que se presenta estas datas na
compostela Casa da Parra e que
constitúe un prodixio de creación,
vitalidade e expresividade. Aborda
todos os ámbitos: pintura, cerámica, mural, cartel...
Don Isaac: Por qué titula esta exposición ‘Pinturas e fracasos’?
Isto foi cousa dos que organizaron esta exposición, Daniel Varela e José Lorenzo, comisarios da
mostra. Eles levaban tempo detrás
da idea e por fin puideron sacala
adiante. Trataron de convencerme e convencéronme. A min é fácil
convencerme das cousas. Ben, fíxose unha parte da exposición cuns
restos de pintura que tiña desde
hai tempo, porque eu non teño nada máis ca iso, non me queda nada
máis para expoñer. Non é pintura
profesional. Eu desde o ano 49 son
un industrial, fracasado tamén, pero non pintor. Iso hai tempo que
pasou á historia.
Aquí temos exemplos de hai
moitos anos. Vemos unha obra súa
característica. Os espidos carnosos, con esas tonalidades rosadas,
que despois os pasou á cerámica.
Eu non me fío moito do que fago.
Foron moitas cousas as que fixen
ao longo da miña vida. Abandonei a
pintura profesionalmente hai moito
tempo e case todo o que hai aí exposto son restos que quedaron. Eu
pintaba, estudei debuxo, O que hoxe
se expón son cousas que quedaron
acantoadas. Son traballos que facía
en anacos libres.
Vostede estudou debuxo. En realidade, licenciouse na Facultade de
Belas Artes de San Fernando e non
con notas normais. Foi alumno destacado, con moitísimas matrículas
de honor e incluso rematou en dous
anos unha carreira de catro.
Iso foi consecuencia da guerra,
despois da guerra as facultades traballaban a metade por lei. Non teño
moitas medallas das que presumir
na miña biografía.

“De mozo abandonei
a pintura porque os
españois estaban
pelexando. Non quixen
usar os pinceis para unha
sociedade enferma”
Estase quitando méritos...
Non. O único mérito meu era que
tiña moita fame e moito entusiasmo
e, claro, iso acelerábame e tivo unha
influencia decisiva na miña vida. E
traballaba moi ben e, en efecto, iso
deu lugar a que tivese moitos premios inmediatamente. O premio do
Estado, a bolsa do Conde de Cartaxena. Fun a Italia co delegado de España a un congreso. Finalmente fun
profesor de Debuxo da escola de San
Jordi de Cataluña. Era moi novo, tiña 22 ou 23 anos.
Xa que comenta a súa viaxe a Italia, ¿que supuxo na sua produción o
contacto coa gran pintura europea?
Nos poucos meses que estiven
en Italia vivín tempos moi difíciles,

porque era no 42. Hai que darse de
conta de que poucos días despois
os norteamericanos desembarcaban no norte de África e inmediatamente invadían Sicilia. Así que
asistín a un momento moi difícil de
Italia, con moita fame, non se comía. As prazas estaban levantadas
para plantar cousas. Era moi complicado. Pero non me pareceu mal
ver como estaba a vida que tiña Italia a pesar de todas as dificultades e
vivir aquelas experiencias. Si, a arte
italiana é unha cousa excepcional.
Nesta exposición vemos unha
evolución, pero tamén como asimilou a influencia dos grandes
mestres da pintura europea. Non
só aparecen os italianos, tamén influencias de Ribera. Porque vostede se meteu de cheo no Prado.
É certo. Esas cousas hai que ter
en conta que aconteceronn cando
eu era moi novo. Eu estaba estudando en San Fernando e tiña tempo para ir ao museo copiar obras
emblemáticas. Eu aproveiteino todo o que puiden e, de feito, foime

ben, pero logo deime de conta de
que era unha sociedade moi complicada...
Sobre todo facendo retratos.
Deuse conta diso, porque fixo moitos para a burguesía, e non estaba
moi satisfeito...
Había que vivir e empuxábanme
as condición miñas. Era a mellor
saida para ir tirando. Pero non me
satisfacía moito.
Pero había boa técnica. Cantos
retratos de burgueses realizou?
Eu que sei. Non me acordo, porque ademais a xente que tiña cartos era a que había que retratar. Iso
disparábame máis ben para dicir:
“Hai que acabar con isto”. Cada un
que facía custábame máis traballo.
Esas miradas tan expresivas,
eses ollos con tanta vida...
Non eran os retratos precisamente que eu quería facer. Os retratos de señoras con cartos tiñan
que ser como elas querían que fosen. Non querían ter defectos, engurras... Moi complicado.
Eses ollos tan expresivos que

aparecen na súa produción, sobre
todo na segunda sala da Casa da
Parra, son excepcionais. ‘Neses rostros e nesas xentes’, titúlase.
Si. Iso foi o leit motiv que levou os
comisarios a que se ampliara a exposición. Por iso terminei aceptando a oferta. E aí está. Os ollos son
parte expresiva da miña obra, desde sempre.
Isaac, ¡como cambia a súa obra
despois de sentir que necesita falar
do pobo galego e de todo o que sufriu! Daquela, a temática social pasa a estar por todas as partes.
A temática social é importante.
Preocupámonos no Laboratorio de
Formas de recuperar a memoria con
Luis Seoane e despois co arquitecto
Albalat. En América convivimos con
moitos exiliados estupendos como
Baltar, Dieste... Había unha ducia de
exiliados que sabían moi ben o que
había que facer, pero morreron todos. Non queda ningún. O único que
queda son eu.
O único republicano xa vivo en
Galicia, como se define. Pódese
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O mellor consello que
recibín de meus pais foi
que non fose imbécil
e que me axustase ás
cousas... Eu era máis
avanzado ca meu pai.

seguir hoxe sendo republicano?
Si, desde logo. Aínda que todos
os da miña xeración morreron, as
ideas sobreviven.
Pero antes de morrer regresaron moitos grazas a vostede, e tamén sacou do esquecemento outra
boa manchea deles.
É certo; démoslles aloxamento.
Tiñamos un piso en Madrid que
estaba á disposición dos exiliados
que viñan. E logo despois tamén a
nosa casa no Castro. Axudamos a
retornar e a colaborar aquí. Pero
ao pouco tempo morreron todos.
Témolo a vostede aquí para que
fale deles, que xamais os esquece,
aí está o labor tan importante que
fixo con Luis Seoane.
Luis Seoane era un individuo excepcional. Eu xa o coñecía de antes
da guerra, de Santiago. No taller do
meu pai fixo decoracións e outras
cousas. Aquí ao lado do Correo había
unha institución, que era o Círculo
Mercantil, e alí facíanse exposicións
e moitas cousas. É curioso, porque
había o Casino dos Caballeros, onde
estaba a xente ben, pero no Mercantil había artistas e un pouco de todo.
E tiña unha sala de exposicións, facíanse bailes... eran outros tempos.
Falemos de máis cousas significativas de vostede. Despois de deixar
os pinceis, todo ese caudal que levaba dentro traspásase ás cerámicas
do Castro e Sargadelos. Foron pioneiros ó facer a cerámica máis revolucionaria do momento.
Fíxose cerámica, que foi sempre
ben, pero tamén se puido facer unha
editorial (Ediciós do Castro), que tiña 1.500 títulos publicados. Creouse
o Instituto Galego da Información
(IGI), que fixo cousas excepcionais.
Montou todas as galerías, pero incluso materialmente, porque tiña
talleres de metalurxia e de carpintería. O IGI conseguiu a casa da Galería Sargadelos en Santiago da Rúa
Nova, que ten cinco plantas e está
protexida, desde a que se ven as torres da catedral. A obra é de Domingo de Andrade. Para reconstruíla
houbo que loitar moito...
Loitouse moito por todo, porque
na creación do Museo Carlos Maside, no que vostede tivo tanto que
ver, habería moito que dicir.
Teño que dicir que a idea dun
museo galego é de Luis Seoane, xa
antes do Laboratorio de Formas.
Cando se puido facer iso, fíxose. Pero a idea primeira era a de reunir
xentes en torno ó noso ideario e á
mellora e promoción da nosa terra.
Porque, claro, a arte galega nese
momento, a partir de Castelao, adquire un compromiso con Galicia
e coa modernidade que sorprende fronte ao anterior. Creo que segue sendo interesante e ten unha
influencia decisiva hoxe en día.
Temos que andar prestando obra
constantemente, que vai a Madrid,
a Barcelona... Sempre falta obra no
museo porque hai que prestala a
moitas partes do mundo onde se
aprecia o noso esforzo.
¡Que importancia tivo o de—

PRIMER PLANO

EL CORREO GALLEGO

Eu aproveitei o tempo
todo o que puiden e, de
feito, foime ben, pero
logo deime de conta de
que era unha sociedade
moi complicada.

O arquivo do Gaiás,
tecnicamente, como
biblioteca é o mellor
que hai e onde hai máis
seguridade.
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A arquitectura que
fai Peter Eisenman,
metida en Santiago... O
Gaiás quedará sempre
como algo excepcional,
pero fáltalle un hotel.

O intelectual e pintor galego Isaac Díaz Pardo no plató de Correo TV coa directora e presentadora de ‘Espacio de arte’ Fátima Otero, momentos antes de comezar a entrevista. Fotos: Iria Martínez

sas. Esta bibliografía é documentación que teño eu, porque morreron
todos e quedei eu só. Disto non
había nada nas outras bibliotecas
porque están dedicadas a outras
cousas. Pero este contacto que eu
tiven co exilio creou unha serie de
cousas que era conveniente que
estiveran gardadas porque eu non
podo conservalas ben. O arquivo do
Gaiás indubidablemente, tecnicamente, como biblioteca é o mellor
que hai en Galicia e onde hai máis
seguridade. Despois, hai que estudar cousas para que todo quede en
condicións. Isto xa está feito así. Podemos estar de acordo ou non.
A arquitectura que fai Peter
Eisenman, metida en Santiago de
Compostela, quedará sempre como
algo excepcional. Dentro diso, creo
que lle faltan cousas que o arquitecto non tivo en conta. Porque o Gaiás
é un monte e préstase moi ben para o turismo. Pero o arquitecto non
contou con que aí había que ter un
hotel. Un dos edificios podía ser un
hotel, aínda que se chamara albergue ou como se quixera... para fomentar tamén o turismo aí.
Para rematar, que libro levaría
a unha illa deserta?
A Divina Comedia, de Dante.
Moito lle gusta o descenso ós
infernos. Eu quedo cun cadro, ‘A
Barca de Caronte’, da que se fixeron moitas versións.
Esa barca que hai aí pode ser de
Caronte ou do que queiramos.
¿Que obra universal destacaría
da historia da humanidade? ¿Cal
lle impactou máis?
A obra conxunta, sen ningunha
dúbida, é a de Italia. Xa o dixo Miguel Ángel, que a arte de Italia ten
unha xeometría interna que destaca por enriba de todas as cousas.
Un home mítico da esencia natural do noso pobo. Un home que
intentou unirnos a todos nunha
idea común: Galicia, Galicia única
e exclusiva.

seño sempre no seu traballo e tamén nas súas teorías! Vostede é
un amante da teoría de Ruskin,
tamén da Bauhaus.
Nós publicamos un libro sobre os
estudos do ruso, o primeiro que empeza tendo importancia, logo a Bauhaus, e logo vén tamén o colectivo da
HULM... Fixemos moitas cousas innovadoras que foron un importante
revulsivo na Galicia da época.
No ámbito formal, moitos deses
deseños son un tanto utópicos. Eu
véxoos nesas máquinas que se expoñen, nas escaleiras en caracol
que van ó ceo, obras que recordan
a Vladimir Tatlin...
Recordan porque verdadeiramente trátase de cousas universais que había. Coinciden co máis

impactante da época. O deseño é
unha cousa que enlaza con cada
momento. Tanto o ruso, como
o alemán e tamén o outro que
citou son institucións que morren por consecuencias sociais
e políticas. Estamos morrendo
tamén pola mesma cousa, aínda
que tamén hai outras por aí que
fan dano.
Dentro de todas as obras que
vemos na exposición, ¿a cal lle
ten máis cariño?
Nunca pensei niso, pero non
quixera desprenderme da nave
espacial. Teño especial agarimo
por esta peza.
Realmente, a nave espacial é
un cartel de cego. ¿Meteríanos
aí aos galegos? Porque conta a

historia de Manuela e o seu marido. Cóntenolo vostede.
é a descrición de xente que
vén en avións, e alugan unha
tenda e van facendo polo aire o
que facían na terra. Hai outro tamén pequeniño... son as últimas
cousas que fixen xa hai 40 anos.
Eu creo que deixou a pintura,
pero os pinceis e os debuxos no aire, nunca deixou de facelos...
Como tiña liberdade, porque
eu vivía doutra cousa, podía inventar cousas.
Levará todo este gran proxecto á Cidade da Cultura?
Mandamos 105 caixas de material documental bibliográfico
á Cidade da Cultura e temos que
estudar para corrixir moitas cou-

[Transcrición e edición de Charo Barba]

Isaac, estamos encantados de
que viñese a ‘Espacio de Arte’.
O que estou encantado son eu, de
que teñan esta atención comigo.
Para nosoutros é un auténtico luxo. ¿Como se ve a si mesmo, Isaac?
Moi mal, véxome mal.
¿Cre que a vida o tratou ben?
Nalgúns casos trátanme mellor do que merezo, como por
exemplo hoxe, por estar aquí
con vostede. Estar na TV do Correo é moi agradable. Aquí teño
bos amigos. Isto que fixeron entre todos é impresionante.
¿É optimista ou pesimista sobre a natureza humana?
Hai de todo. Hai moitas equivocacións na xente. É un tema
moi longo este. Máis ben son
pesimista.

¿Que feito considera transcendental na súa vida?
Os fracasos. Iso foi transcendental. Moito máis ca os acertos.
¿Que acontecemento de Galicia viviu con máis intensidade?
Na época da República. No ano
36, cando se fixo o primeiro ple-

biscito de autonomía, eu fixen
uns carteis. Hai un que firmo incluso eu, que foi o único que me
deixou asinar meu pai. Aquilo,
sen ningunha dúbida, todo o que
pasou, foi moi dramático por un
lado; moi de vivir, por outro, pero a vida é así...
¿Cal foi o mellor consello que
recibiu de seus pais?
Que non fose imbécil e que me
axustase ás cousas... Eu era máis
avanzado ca o meu pai. Meu pai
era máis tradicional.
¿E o consello que lles quere
dar e que lles dá ós seus fillos?
Non me fan caso. Dígolles que
non teñen necesidade de seguirme a min. Pero que non fagan
cousas estrañas.
¿Séntese feliz, despois de declarar que descendera ós infer-

nos en momentos da súa vida?
Eu supoño que irei alí. Feliz,
feliz... Xa ve.
¿Que espera hoxe despois de
tanto triunfo conseguido na súa
longa vida?
Os triunfos son relativos... eu
coido que na miña vida houbo
máis fracasos ca triunfos.
Falemos deses fracasos, que os
demais non vemos...
Si. Non é literatura. E os fracasos son realidade. Naqueles días
tan turbulentos eu abandonei a
pintura, porque era un tempo en
que España tiña moitas dificultades. Os españois aínda estaban
pelexando. A min non me parecía ben, naquela situación, seguir
pintando, servindo cos pinceis a
unha sociedade que estaba enferma, ferida de morte.

“A República vivina con moita intensidade”

“Dígolles aos meus
fillos (que non me fan
caso) que non teñen
necesidade de seguirme a
min. Pero que non fagan
cousas estrañas”

