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Ficha documental da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 26/09/1969
Colección:
Data: 26/09/1969
De:
Valentín Paz-Andrade;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Roma (local), Lacio (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:] CITTÁ DEL VATICANO / Pinacoteca-Angelo Musicante. Melozzo da Forli (1438-1494) / Pinacothèque –
Ange Musicien / Gallery – Musician Angel / Pinakothek – Musizierender Engel
Temáticas:
Café Greco; Política;
Mencionados:
Rafael Alberti; María Teresa León; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 26/09/1969
SR. D.
LUIS SEOANE
PINTOR
MONTEVIDEO 1985, P. 3, D. 68
BUENOS AIRES
ARGENTINA
Café Greco, Roma, 26, 9, 69
Queridos Luis e Maruxa:

Estóu a rematar unha “setimana” [sic] de Roma, a donde vin pra intervir n-unha
Conferencia Internacional da Fao. Estuven na casa de Alberti, e onte volvin a
xuntarme con el e Maria Teresa n-un[ha] sala de exposicións do Centro. Recibiron
n-estes dias ao fillo e a nora, e netos de Buenos Aires, e andan na saranda familiar
envoltos. Rafael prepara unha exposición en Milano, pra mediados de octubre,
combinada co-a presentación d-un novo libro de versos en italiano e castelan.
Agradeceron moito as noticias vosas que lle din, e d-un xeito especial a volta por
moitos anos a España.
Longas quentes apertas de
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.

