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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 29/07/1957
Buenos Aires 29 de xulio de 1957
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Castro de Osedo
Recibín todo o que enviaches. O teu mañífico libro, os dibuxos de Torres que están
agora expostos no Centro Lucense e as túas porcelanas. Istas foron difíciles de
sacar do barco, tivemos que sacalas en catro viaxes ao porto. Non é un bo
procedimiento envialas ao traveso dun axencieiro. Teñen de ser traguidas por
alguén que de verdade se encárregue do que lle encomenda. Tamén salíu o teu
libro Midas e O ángulo de pedra. Remítocho por correio aparte. Estou a procurar
unha sociedade editora. Sacamos tres libros, os outros son de González López e

Valenzuela. Agora irá a imprenta un tomiño sobor grabado galego contemporáneo
co que se pode facer eiquí.
Son necesarios mais dibuxos ou estampas, ou grabados pra Sala do Centro
Lucense, non chegou ren aparte de Torres Valentín anunciome que tragía dibuxos
teus que irei a recollelos no hotel mañán. Antonio deume o álbum de dibuxos que
me anunciaras.
Escríboche de moita presa pois non quero que pase outro día sin facelo. O teu libro
de dibuxos e prosae do millor que se fixo nise xénero. Deume unha grande alegría
recibilo. Xa faleremos díl. Penso que o de teatro é tamén un libro notábel. Incorporas
un mundo inédito ao teatro galego. Preciso mais cousas de Ollarnovo e as
fotografías que me poidan enviar, sobor todo de arte novo, de Lago, Labra, Tenreiro,
Dans etc. Tamén quixera algún traballo sobor do arquiteitos novos cruñeses, como
Molezún, etc.
Agradézoche moito as porcelanas que fixeches coas figuras miñas, quedaron
eispréndidas ista e as dos outros pintores. No número próisimo de G[alicia]
E[migrante], saen as fotografías e unha nota.
Deica pronto. Un grande abrazo de Maruja e meu para todos vos, e ti recibe a forte
aperta de:
Seoane

Colabora

Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

