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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ricardo Palmás do 04/07/1978
Buenos Aires, 4 de Xulio de 1978
Sr. Ricardo Palmás
Londres
Querido Palmás:
Recibín o artigo de Manuel Maria encol do meu libro de poemas. Non o coñecía e
agradecino moito. Ediciós do Castro, que eu axudéi a fundar, e, cuias primeiras
edicións foron El Toro Júbilo e O Meco, é hoxe algo privado de Isaac Díaz Pardo e
Xosé Díaz Arias, e, non somente non envían os libros, ou parece non enviar, aos

críticos literarios nin á prensa de fora de Galicia. De xeito que un non chega a saber
que pasa co seu libro. O que pasa en xeral é, que calquer tídoo en Ed. do Castro
agarda o esquecemento total, ou semella agardalo. Políticamente estou tan
desconcertado como a maioría da xente que mantivo fidelmente unha liña de
conducta, e como vostede, perplexo pola presidencia de Rosón, e tamén das ideas
políticas de Piñeiro, a sua actitude de mediador en moitas cuestións que interesan a
unha limpeza da vida política galega, a unha actitude verdadeiramente galeguista.
Eu non sei que decir. Voltando a Galicia illareime de todo e adicareime soio a
traballar nas miñas cousas. Hoxe debe haber xa uns quince tapices, feitos por Maria
Elena, a muller de Xosé Luis, con dibuxos meus. Tres ou catro de algo mais de dous
metros por un metro vinte. En xeral de gran formato. Creo que me adicarei soio a
esto, a traballar. En Buenos Aires espoño en Setembro, na Galería Bonino, e fixen
unha pequena mostra en Rosario a fins de maio. Non teño propósito algún de facer
moito mais. Pra unha publicación de Santiago que ahora resulta sairá a fins de ano,
fixen, a pedido urxente de Xulio Maside, un pequeno ensaio sobre o pintor. Non me
acusou recibo, de xeito que lle pedín por favor a Piñeiro que lle preguntase si o tiña
recibido, contestándome éste que sí. O meu traballo está adicado a establecer as
xentes do arte contemporáneo que verdadeiramente o influenciaron, pois en Galicia
os familiares, Xulio e a sua dona, e outros semiinventaron un Maside provincián que
nada ten que ver coa súa verdadeira persoalidade, e co que deixou en pintura. Para
fin de ano espero ter unha monografía mais estensa, onde publicarei as cartas que
conservo suas. E teño o propósito de publicar, correxidos e ampliados, algúns
traballos feitos fai moitos anos en Buenos Aires, por exemplo, encol da escultura
galega e o periodismo e, entre outros, un que matino interesante, sobre a simboloxía
dos animaes no románico, no arte, e popularmente. Sería moi interesante saber si o
donante con apelido galego, do Goya do Ashmolean Museum de Oxford, non foi
algún dos galegos liberales que fuxiron de Galicia, e algús dos cales non voltaron
endexamais, participando na redacción das Cartillas adicadas á enseñanza que
eloxióu Domingo F. Sarmiento.
Moitos saúdos de Maruja e unha forte aperta de:
[Seoane]
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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.

