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En 1948 abandonou a dedicación ás artes plásticas e comezou a súa
obra de ceramista montando unha planta industrial no Castro de
Samoedo, preto de Sada, na que, ensaiando con materias primas
utilizadas no antigo Sargadelos, produciu unha porcelana de moi
boa calidade.
No ano 1955 viaxou por primeira vez a Arxentina, onde iniciou
outra experiencia industrial de cerámica, a da Magdalena, a 108
km. de Buenos Aires, e onde con Luís Seoane e o apoio dos intelectuais galegos alí exiliados, constituíu o Laboratorio de
Formas, que proxectou a creación dunha serie de empresas recuperadoras da memoria histórica de Galicia, convertidas logo en
realidade, como a restauración do complexo de Sargadelos e o seu
Seminario de investigación, o Museo Carlos Maside, Ediciós do
Castro, Seminario de Estudos Galegos, Laboratorio de Industria
e Comunicación, Instituto Galego de Información...

Unha mañá, case entrando no outono,
visitamos a Isaac Díaz Pardo no Centro
Galego de Información. O edificio encóntrase a poucos quilómetros do centro de
Santiago. No lugar establécense entrecruzamentos interesantes: vemos a imaxe
dunha Galicia que resistiu, dunha identidade que se quere manter, vemos unha idea
da creación, do traballo colectivo («teño
que falar de Seoane, teño que recordar
a Dieste…») dunha forma de facer que está
aquí fisicamente representada e invertida a outros modelos máis
contemporáneos, por onde sopran os novos ventos, como a cidade
da cultura, que vemos maxestosa medrar dende unha das ventás do
cuarto para «investigadores invitados».
Isaac recíbenos rodeado dos seus libros. Unha capa máis alá está
un cristal que deixa ver o resto da planta, a xente que traballa,
os carteis de traballos antigos, a paisaxe engulida polo edificio. Comezamos a falar sobre a creación de Sargadelos, do laboratorio de formas, do Seminario de Estudos Galegos, de como se
construíu Galicia dende fóra…
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É unha obra colectiva, Luis Seoane
foi moi importante para levala a cabo,
morreu hai 27 anos, eu quedei vivo e teño que
continuar, pero non quixera esquecer e atribuírme cousas que non foron… Con Luis Seoane
realizamos unha institución pensada con
Dieste, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela,
Antonio Baltar, Tobío… que contribuíron a
pensar o que tiñamos que facer en Galicia, e
o primeiro foi recuperar a memoria, o futuro
non ten sentido sen raíces, pensabamos que
tiñamos que recuperar a memoria para que o
futuro tivera sentido.
Se non hai memoria o futuro será inventado
doutra maneira intranscendente.
Para que o futuro puidese desenvolverse
autenticamente Luis Seoane e outros exiliados –eu non fun exiliado, púxenme en contacto con eles porque me pareceu moi importante
o labor que estaba facendo este grupo de
Buenos Aires, e alí inventamos unha industria para poder vivir– foi no 1963 cando
construímos o Laboratorio das Formas, unha
institución para recuperar a memoria.
Tamén se creou o Museo Carlos Maside porque
o movemento renovador da arte galega estaba
esquecido, uns estaban no exilio, outros… e
recuperar no posible o Seminario de Estudos
Galegos, unha institución modernísima que
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foi destruída e espoliada polo franquismo,
no mesmo xullo do ano 36, botaron abaixo
aquilo, queimaron cousas, roubaron e inmolaron a unha presa de membros… unha desfeita
e, para recuperalo na medida do posible,
fíxose un novo Seminario de Estudos Galegos
que hoxe conta xa cuns 180 volumes e, entre
outras cousas, co Laboratorio Xeolóxico de
Laxe, que é o de Galicia, agardando mellores
tempos para entender estas cousas.
E de Sargadelos, como unha empresa (no senso
espiritual, no senso da construción simbólica) que foi quen de identificarse con
niveis moi diferentes da nosa sociedade.
Sargadelos é a primeira empresa que introduce o deseño industrial en España no eido da
cerámica. O Laboratorio loita por manter
cousas vivas, que teñan tradición (que quere
dicir traspaso) segundo as discusións e
perspectivas creadas en Buenos Aires.
Xa en Galicia incorporouse o arquitecto
Albalat, era interesante que se incorporara
un arquitecto porque deseño e arquitectura
teñen unha importancia fundamental, o
deseño está inventado polos arquitectos.
E tamén recoller a tradición dos movementos
modernos, ao concibir a empresa como un
laboratorio. Concepción que pode verse no
espírito do edificio en que estamos a falar.

A Bauhaus ten importancia porque hai grandes
artistas que colaboran aí, é o nome dos
artistas o que dá presenza, arquitectos como
Gropius, a súa personalidade é a quella que
dá importancia á Bauhaus, en canto á teoría
estética, deseñística… nós non podemos
estar de acordo con isto, non estamos de
acordo coa súa posición sobre a relación
entre o artista e o artesán, non o entendemos así, hai outros conceptos moito máis
importantes, en canto aos laboratorios,
recollidos nos movementos soviéticos e en
Ulm, non se trata só dunha estética, trátase
tamén dun compromiso social para mellorar o
mundo, aínda que en moitos dos que traballaron na Bauhaus había este compromiso.
Un laboratorio que crece en plantas inacabables, dende a entrada que serve de escaparate do que ocorre no interior ata o taller do
último andar onde nos parece atopar un
taller renacentista, coas esculturas, os
tórculos, unha biblioteca… e a paisaxe de
fondo recordándonos que estamos nun lugar
concreto: as catedrais no fondo: a do medievo, a relixiosa, a contemporánea, a cidade
da cultura que, paradoxalmente, asoman
dende este lugar cun perfil similar.
Non hai que caer na industrialización da
arte, pero os útiles de consumo, os pratos,
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as cuncas… é necesario industrializalos con
deseño, aí pode influír a arte. Buscar esa
xeometría interna, que dicía Miguel Anxo,
ese é o gran reto.
[…] Hai que distinguir entre o capitalismo,
que ademais non vai desaparecer, que ten o
antecedente no xuntar os aforros da xente
para facer unha cousa en común, e a explotación, que é contra o que hai que loitar,
contra o capitalismo inmoral, contra o neoliberalismo, a liberdade capitalista até
o extremo… lembro cando gritabamos liberdade! Liberdade! pola rúa… e veu a democracia
e déunola liberdade comercial para poder
seguir roubando os mesmos… esta é a realidade. A pobre Galicia sempre roubada por todas
partes, nin os ríos son nosos… nin o vento.
A marca Sargadelos como
identidade galega
Podía ser mellor do que é… é unha marca moi
cobizada, a marca é o patrimonio máis grande
que teñen as empresas. No caso de Sargadelos, sería conveniente que se mantivera o
máis pura posible, para iso queremos crear
unha Fundación, pero outros non queren…
están esperando a que morra eu e converter
en puro negocio algo que será unha ruína
pois actuarán coa mentalidade como a que
pode ter un vendedor de lavadoras.
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Unha identidade que quere esencializar por
medio da tipografía e as cores. No percorrido polo tempo nas palabras de Isaac e nos
lugares do edificio atopamos a visualización da historia de Galicia nun cronograma.
Aquí Galicia aparece cun lugar propio,
permeable, entrecruzado, pero albíscase a
intención de buscar unha diferenza: na lectura do pasado, na proxección do presente.
E nas esquinas miles de exemplares de prensa
para clasificar.
Na gráfica escollemos a simboloxía dos celtas, da mitoloxía, o menos posible do románico, tratouse de buscar a esencialidade, o
minimalismo tanto na tipografía coma na cor.
Utilizando o azul como base, pero tamén
usando outras cores, os verdes, siena, os
terras…

E outra vez aos libros. Ediciós do Castro.
Porque ademais de obxecto, foron un vehículo
de cultura e de resistencia, un instrumento
de medida entre América e Galicia, entre a
censura e o pensamento.
Cando fun a América… Luis Seoane xa tiña
publicado trescentos libros –cansábase
pronto dunha cousa e pasaba a outra, dunha
editorial a outra… – mentres aquí, en Galicia, cando empezou Galaxia a publicar,
inmediatamente empezaron a machacala dende
Madrid. Galaxia, mentres viviu Franco, non
tivo número editorial. Cando xa tiña o libro
rematado e publicado censurábanllo… por
exemplo o libro de Blanco Amor, tróuxeno
nunha das viaxes que fixen dende América
–crucei trinta veces o Atlántico, iso
permitiume poñerme en contacto con xente de
París, de Buenos Aires…– Blanco Amor deume

os orixinais para que os publicara Galaxia,
cando cheguei con eles, Paco del Riego puxo
en marcha a edición pero a censura botouno
todo abaixo, cando volvín a América levei o
volume censurado… Luís Seoane publicouno en
Citania, como a primeira edición que se fai
de A Esmorga.
É lamentable como estaba este país… a primeira publicación de Ediciós do Castro foi
no 63, dous cadernos de Luis Seoane, O toro
jubilo e O meco, non se podía facer outra
cousa, pero tiña moito significado… quen
matou o meco? Matámolo todos! Fíxose o que
se podía… tres ou catro anos máis tarde
publicamos Retratos de esguello tamén de
Seoane… e o día das letras galegas Arenas
poñía unha mesa cos libros que se podían…
había que pedir permiso, lembro que un dos
picatostes púxome a parir –hai que acabar
con todos vosoutros! Roxos!
Todo por pedir permiso para poñer na mesa
Retratos de Esguello, de Luís Seoane! O que
tiven que aguantar daquel home!! –e aínda
creo que segue vivo–.
Era moi complicado facer cousas aquí, e
aínda temos que seguir loitando, porque
segue habendo sectores reaccionarios aos
que lles segue molestando o que estamos a
facer… sobre todo Ediciós do Castro,e mais
todo o que representa o Laboratorio de
Formas, o que está ben á vista.
E nese diálogo entre os lugares ás veces
pasa que a primeira exposición sobre o libro
galego foi en Buenos Aires e en España a
segunda, en Barcelona...
A primeira exposición do libro galego foi no
centro galego en Buenos Aires, organizárona
Luis Seoane e Castelao –tiñan perspectivas
distintas e discrepaban, pero organizaban
cousas xuntas– foi en 1946, con libros a
maioría editados en Buenos Aires e outros
editados aquí na época anterior. Cando se
inaugurou a primeira galería Sargadelos en
Barcelona, no 72 fíxose a segunda exposición
do libro galego, colaborou a universidade,
Paco del Riego, Ramón Piñeiro, Ferrín, Losada…
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