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Colección:
Data: 14/03/1965
De:
Valentín Paz-Andrade;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Venecia (local), Véneto (rexional), Italia (nacional)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Montevideo, 1985, 13º (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Tarxeta postal:] VENEZIA / Basilica di S. Marco / Basilique de St. Marco / St. Marcus Basilica / Skt. Markusbasilika
Temáticas:
Homenaje a Venecia; Artes; Artes visuais;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 14/03/1965

Venezia, 14/3/65
SR. D. LUIS SEOANE LÓPEZ
MONTEVIDEO 1985
P. 13, DPT. 68
BUENOS AIRES
(ARGENTINA)
Queridos Luis e Maruxa:
Oxe fago eu meu homaxe a Venezia. Vin desde Milan, onde me levou un asunto
profesioal. Dende Roma mandéi a Isaac o mensaxe que me tiña pedido. Non sei se

interpretei ben o que compria decir. Si o mandan as orgaizaciós galegas fará o seu
impacto, sin lle dar dereito a refusar atención a algo razoablemente exposto, e sen
concomitancia que dende o punto de vista d-eles se poida aproveitar a xeito de
ferrollo. O traballo tírame por un libro que se podo faréi, coa mesma tesis.
Dende San Marcos longas apertas.
Valentín

Créditos do proxecto web

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.

