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As miradas de Isaac é a primeira grande 
exposición sobre Díaz Pardo despois do 
seu pasamento en xaneiro de 2012 e que se 
fai para conmemorar o aniversario do seu 
nacemento, un 22 de agosto de 1920.

A mostra está comisariada por dous dos 
seus fillos, Xosé e Camilo Díaz Arias de 
Castro, e lembra unha figura irrepetible 
que abordou múltiples disciplinas, tanto 
as relativas ao mundo da arte, como ás do 
intelecto, ás técnicas ou ás industriais e 
sacou adiante importantes iniciativas que 
acadaron un salientable papel no conxunto 
da cultura galega do século XX. 

AS
MIRADAS
DE ISAAC
Centenario 
Isaac Díaz Pardo 
(1920-2020)

→
Isaac Díaz Pardo fotografado na 
fábrica de porcelana que fundou na 
localidade arxentina de Magdalena, 
diante dunha colección de pezas da 
súa autoría de Cerámicas do Castro 
(1958).

Debuxo do álbum 20 
desnudos de Cecilia la 
acróbata, Ediciós do 
Castro, 1965. Arquivo 
familiar
↓
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As miradas de Isaac 
procura, ademais, expresar 
a excelencia humana de 
Díaz Pardo, posiblemente 
o personaxe máis 
homenaxeado, admirado e 
querido da historia recente 
de Galicia.

Para aproximármonos ao 
seu singular universo, a 
mostra está composta 

por 263 obras de arte, 
obxectos diversos, 
fotografías, textos, 
murais, documentos e 
proxeccións distribuídos 
en dez seccións, 
vertebradas por un espazo 
central-audiovisual  no 
que Cecilia Díaz e Jordi 
Cussó  debullan a vida 
e pensamento de Isaac 
Díaz Pardo, a través de 
fragmentos de entrevistas 
de arquivo. 

↑
Peza deseñada 
por Isaac nos 
anos setenta para 
Sargadelos.

Isaac co seu pai, Camilo 
Díaz Baliño, en 1927 ↓

→
Isaac 

fotografado 
no Castro 

de Samoedo 
(1956). 

↑ Fotografía tomada en 1955 no Centro Galego de Bos 
Aires na exposición de pinturas e cerámicas que alí se 
realizou de obras de Isaac, que está acompañado por 
Laxeiro e Luis Seoane. 
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Percorrido
Museo Centro Gaiás, andar 1

←
Ilustración de Unha 
presa de dibuxos feitos 
por Isaac Díaz Pardo 
de xente do seu rueiro, 
publicado por Isaac 
en Bos Aires en 1956. 
Arquivo familiar
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SECCIÓN 01

O pai:  
Camilo Díaz 
Baliño

Todas as facianas plásticas 
de Díaz Baliño: escenografía, 
gráfica, pintura, heráldica, 
publicidade…  e como o seu 
traballo mellorou o sentido de 
pertenza da sociedade galega 
reivindicando e poñéndolle 
rostro á historia, ás lendas e aos 
mitos de Galicia. 

Peza destacada: Tríptico dos 
homes de Brigantia. A linguaxe 
simbólica da obra plástica 
de Camilo Díaz Baliño estivo 
orientada a dotar a Galicia dun 
corpus lendario e mitolóxico 
para lle dar visibilidade a 
personaxes, fitos e lugares 
da historia e das tradicións 
ancestrais de Galicia, con fins 
claramente identitarios.

SECCIÓN 02

Compostela:  
infancia e mocedade 
Percorrido desde a súa nenez na rúa das Hortas 
ata o obradoiro de escenografía, á militancia, 
á participación na campaña do Estatuto de 
Autonomía, ao estoupido da Guerra Civil ata 
chegar ao estudante de Belas Artes de San 
Fernando en Madrid. 

Peza destacada: Autoretrato. Este pequeno, 
pero soberbio, autorretrato de Díaz Pardo 
cando tiña 19 ou 20 anos transmite a forte 
personalidade do mozo que mira o mundo 
con firmeza e seguridade, preludiando o que 
anos despois levou a Eduardo Blanco-Amor a 
cualificalo de “xigante comprimido”.

Autorretrato, 1940. Isaac 
Díaz Pardo. Lapis s/papel

Tríptico dos homes de Brigantia, Camilo Díaz 
Baliño,ca. 1919-1921. Óleo s/lenzo



Os afogados, 1946, Isaac Diaz Pardo.  
Colección de arte ABANCA
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SECCIÓN 03

A plástica
Etapa de Díaz Pardo centrada na 
pintura, no debuxo, na gráfica e na 
escultura co obxecto de demostrar 
que a súa plástica foi toda unha 
disciplina ao servizo dunha creación 
responsable e humanista.

Peza destacada: Os afogados. A 
carraxe que sentía Díaz Pardo pola 
sanguenta represión da sublevación 
fascista, na que perdeu a seu pai, 
ficou plasmada neste óleo onde, 
debido á censura, trocou os mortos 
na cuneta por afogados na praia, en 
medio dun pobo indignado.

SECCIÓN 04

O exilio
O contacto cos exiliados 
Luis Seoane, Rafael Dieste, 
Lorenzo Varela, Eduardo Blanco-
Amor… e o seu infatigable traballo 
para acadar o retorno desta 
intelectualidade como antídoto da 
desmemoria.

Peza destacada: Galicia Hoy. 
Este libro foi  impulsado por Díaz 
Pardo e Seoane e publicado pola 
editorial antifranquista Ruedo 
Ibérico en 1966. Colaboraron 
destacados artistas e intelectuais e 
foi o primeiro intento de denunciar 
o atraso e a opresión na que se 
atopaba Galicia.

Galicia hoy, 
Luis Seoane 
& Isaac Díaz 
Pardo, editores. 
Libro editado 
por Ruedo 
Ibérico en 1966
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SECCIÓN 05

Pensamento e escrita
Recompilación da súa obra literaria, da obra ensaística, de 
artigos de prensa, de epistolarios e da súa colaboración 
con Luis Seoane en Galicia Hoy co obxecto de evidenciar 
que o traballo intelectual servía como discernimento moral. 

Peza destacada: A nave espacial. Tríptico de grandes 
dimensións, pintado na Arxentina, que escenifica en tres 
secuencias, e a xeito de cantar de cego, moitas das súas 
teimas de tipo social e político: pobreza, emigración, 
relixión, intolerancia, poder ou o futuro incerto.

A nave espacial, Isaac 
Díaz Pardo. 1964 
(tríptico). Óleo s/lenzo
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SECCIÓN 06

Arte / Industria
Parada obrigada que se centra en Cerámicas 
do Castro, Cerámica de Sargadelos, a figura de 
Antonio Raymundo Ibáñez e Reales Fábricas de 
Sargadelos e o Conxunto Histórico Artístico de 
Sargadelos, empresas creadas para cumplir unha 
función social. 

Peza destacada: Saturno devorando aos 
seus fillos. Nesta peza escultórica de porcelana, 
dos comezos de Díaz Pardo como ceramista, 
pervive unha forte vocación pictórica. Nesta 
obra enfróntase o mal (representado en Saturno 
devorando aos seus fillos e que supón tamén 
unha metáfora da Galicia autodestrutiva) co amor 
(a parella de mozos que simboliza a esperanza).

SECCIÓN 07

Recuperación da 
memoria
Saliéntase a teimosía de Díaz Pardo en 
crear e rexurdir o Seminario de Sargadelos, 
o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, o Instituto 
Galego de Información e o Seminario de 
Estudos Galegos co obxecto de recuperar 
para Galicia institucións de investigación e 
coñecemento.  

Peza destacada: 
Cabeza. O escultor 
Jorge Oteiza na 
súa estadía en 
Sargadelos en 1979 
fixo esta peza, 
que resulta ser un 
retrato de Sabino 
Arana. 

Saturno 
devorando aos 

seus fillos, Isaac 
Díaz Pardo, ca. 

1950. Porcelana 
esmaltada

Cabeza, Jorge 
Oteiza, 1979. Gres 
cerámico
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SECCIÓN 08

Laboratorio de 
formas: deseño e 
arquitectura
Afóndase na súa filosofía creativa de 
deseñar formas con vocación 
de futuro, pero con raíces na 
contorna e no pasado. Percórrese 
o traballo desenvolvido pola 
Galería Sargadelos e polo Laboratorio de 
Formas e o seu manifesto. Ademais ofrece 
unha viaxe polo seu deseño cerámico, 
industrial e mobiliario.

Peza destacada: Cadeira 
antropomórfica. Os deseños de mobiliario 
de Díaz Pardo circunscribíanse case sempre 
ás necesidades das iniciativas que poñía 
en marcha, xa industriais, culturais ou 
comerciais. Este deseño antropomórfico 
de cadeira e mesa, destinado ás Galerías 
Sargadelos, evocaba o espírito do 
modernismo, do que bebera na súa infancia 
e na primeira xuventude a carón do seu pai.

Cadeira 
antropomórfica, 

Isaac Díaz 
Pardo, ca. 1970. 
Madeira e ferro

O Meco, Luis Seoane. Álbum de 
xilografías editado por Ediciós do 
Castro en 1963

SECCIÓN 09

A palabra impresa
Mergullo pola recuperación e divulgación da historia escamoteada a 
través do labor das coleccións da Editorial Ruedo Ibérico, da creación 
de toda unha Biblioteca do Exilio e do traballo con Luis Seoane en 
Ediciós do Castro. 

Peza destacada: O Meco e El toro júbilo. Estes dous cartafoles 
de xilografías de Seoane foron as primeiras publicacións de Ediciós 
do Castro, unha iniciativa do Laboratorio de Formas para o estudo e 
recuperación da memoria histórica de Galicia que, entre ese ano e 2011, 
editou máis dun milleiro de libros, xa en solitario, xa en colaboración con 
outras institucións académicas, universitarias ou corporativas.
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SECCIÓN 10

Museo  
Carlos 
Maside

A última sección da mostra quere 
enxalzar a tarefa desta institución 
para pór en relevo e documentar o 
movemento innovador da vangarda 
galega anterior a 1936 con obra de 
Maside, Castelao, Souto, Colmeiro, 
Seoane, Laxeiro, Fernández Mazas, 
entre outros, e a contemporaneidade 
dos anos setenta e seguintes.

Peza destacada: Máscaras para 
Os vellos non deben de namorarse. 
Impulsado polo Laboratorio de 
Formas —Luis Seoane e Isaac Díaz 

Pardo—, o Museo Carlos Maside foi 
inaugurado en 1972 para recuperar e 
divulgar os artistas do movemento 
renovador da arte galega anterior á 
Guerra Civil, onde Castelao ocupa 
un destacado lugar con obras 
relacionadas cos figurinos e coas 
máscaras que realizou para a súa 
obra teatral Os vellos non deben de 
namorarse.

Máscaras para Os 
vellos non deben 
de namorarse, 
Alfonso R. 
Castelao, 1941. 
Papel maché



Centenario 
Isaac Díaz Pardo 
(1920-2020)
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Entrada de balde

Exposición aberta ao público de martes a domingo, 
de 10 a 20 horas, e con visitas comentadas de balde, 
previa inscrición

Consulta quendas dispoñibles e información en 
cidadedacultura.gal ou no punto de información do 
Museo Centro Gaiás

Máis información en cidadedacultura.gal


