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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] HUNTER COLLEGE / OF THE CITY OF NEW YORK / 695
PARK AVENUE / NEW YORK 21, N. Y. / Department of Romance Languges.
Mencionados:
Américo Castro;

Transcrición da epistola de Emilio González López, a Luís Seoane do
01/12/1957
Nova Iork, 1 Nadal 1957
Amigo Seoane:
Fai xa non sei canto tempo que che esquirbín pedíndoche uns exemplares do meu
libro Grandeza e decadencia do Reino de Galicia e deica agora non tiven resposta.
Supoño que estará atafegado, mais pra da-la orde á imprenta de que me envíen os
exemplares sempre hai tempo. O libro quédase en nada si non é leído en Portugal e
Galicia e si non distribuyo uns exemplares nas revistas máis importantes deiquí e
doutros países onde se pode discutir. En Portugal, xa teño preparadas revistas en
que se discutirá. É isto de gran e urxente importancia. De Galiza dinme que aínda
non chegou. ¿Que pasa con el?
Che agradecería que me enviases os exemplares que me corresponden como autor
no prazo mais breve. Teño só o meu exemplar e as xentes que saben que saíu
pídenmo e non os podo servir. Da Casa de Galiza esquirbiron pedindo 50

exemplares e tardaron en mandarllos, ou mellor dito, en decir que llos ían a mandar.
Che agradecería me dixeras como vai a venda do libro e a receición que tivo. Si tes
algunha reseña, mándama, pois quero ve-la reaición que produxo. Só lin unha da
revista do Centro Lucense, e coido por ela que o comentarista non o leu, pois viña a
decir que coincidía con Américo Castro, cando o meu libro mostra que Castro está
trabucado no que di tanto de Galiza como de Portugal.
Non deixes de esquirbirme axiña e de mandarme os exemplares do libro.
Unha forte aperta.
Emilio González
[Manuscrito:] ¿Luis, van as vosas cousas? Dime algo de ti e dos amigos de Bos
Aires.

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.

