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Transcrición da epistola de Xosé Neira Vilas, a Luís Seoane do 02/08/1968
A Habana, 2 de agosto do 1968
Sr. D. Luis Seoane
Bs. As.
Meu querido amigo:
Non me é posíbel espresarlle canta emoción nos produxo a súa carta do 15 de
xunio, que Camilo levou no seu viaxe e que Isaac nos mandou deseguida.
Chegounos onte. Anisia, moi contenta, leuma por teléfono (igoal que o artigo radial

sobor de Camiño bretemoso. Pola noite, tiven guardia de milicia e tróuxena comigo
(denantes falamos longo de vostedes dous, cousa que facemos con frecuencia) e
voltei a lela unha e outra vez –carta, artigo, notas no dorso do mañífico retrato do
Che– e pareceume coma un símbolo o facelo con uniforme e fusil na mao, polo que
ese mensaxe ten de loita, de afirmación combativa e pola conduta sin volta nin
engruñamentos de quen mo dirixía.
Moito, moito tería que decir (e non diría grande cousa) arredor desa conmovedora
carta. Falaba con Anisia desas cartas pensadas. Porque nos acontece outro tanto.
Sete anos son moito tempo na vida dun ser aitivo, e no seu caso hai que
multiplicalos por non sei canto pra ter unha ideia do seu trafego trascendente, en
cifra e calidade. Souben dalgús viaxes, de esposiciós, de álbumes, pero é unha
imaxe que soio podemos aproisimar coñecéndoo de antemán, como por sorte
ocurre. Unha frase de Isaac nunha carta, outra nova, vainos servindo de información
resumida. O demais, maxinámolo. E sin decatarnos cuase, cando algún amigo
artista (pintor, escultor, dibuxante) vén pola nosa casa, solprendémonos amostrando
livros de tapas, dibuxos, poemas seus. Días atrás ía camiñando pola rúa Obispo co
escultor Delarra, Direitor da Escola San Alejandro e nunha livreiría de vello
atopamos algús tiduos de Dorna, de Pomba, e veña falar das ilustraciós e demais. O
cadro que nos regalou cando viñemos ocupa logar de preferencia no noso fogar. E
até enmarcamos unha estampa de Nadal que vostede fixera pra Suchard
(lémbraa?). Malia esas dúas oportunidades que non chegou a vir. Cantas cousas a
verificar, cantos parrafeos e recordos, pero máis ca recordos, proieitos! Porque ese
derrotismo de vamos pra vellos de que fala, penso que nin con cen anos chegarei
telo. Lémbrome que xa vostede me comentaba eso cando voltou do viaxe de 1960.
Ese derrotismo é a antítiesis do pensamento e da dinámica de vostede e estou ben
certo que non cairá nel nin con cen anos de vida. Cómpre decir que non son
somente os da súa xeneración. Hai algúns da miña (38 a 40 anos) que andan neso.
Algunha frase, algún artigo, etc., sirveume pra comprobalo. E cousa curiosa! a de
asociar eso ó comento de vostede do ano 60, denantes de ter recibido esta súa
carta na que confirma esa teima dalgunhas xentes de por alá, rumo á momificación.
Por sorte, como vostede, non son así as novas xeneraciós (salvo algunha esceición
que xa aludín). A mocedade, en sentido xeral, ten un ouxetivo. Sabe a onde vai.
Estou en contaito con uns cantos valiosos, por suposto os máis radicales, incruso
estudantes compostelanos aitualmente sancionados, e intérpretes de cancións de
protesta ou da nova canción galega, ó xeito de Raimon. En fin, estou nese sentido
moi ben informado. E xa que falamos de mozos, coñece vostede traballos de Basilio
Losada? Criouse en Barcelona e alí é profesor na Universidade; dirixe tamén un
Seminario de Cultura Galega. Menciónollo porque lle vén facendo xusticia á obra
poética de vostede (revista La trinchera, Barcelona, xunio 1966: La poesía gallega
de América, e revista Claraboya, León, septiembre-octubre/67. No extraordinario
adicado á poesía galega). Pode imaxinar canto me aleda esa revalorización. Esta
xusta ubicación de Fardel e Na brétema e As cicatrices equival a un recoñecemento
individual e de camiño á obra do núcreo dos desterrados, que até non fai moito, en
certos seitores, acetaban a medias, pese a tan rotundas mostras como se levan
dado de aportaciós insoslaiables. En fin, que neste orde coma en moitos outros hai
unha toma de concencia en Galiza que medra por días e que resulta un bon síntoma
a autocrítica dalgús, como vén acontecendo. Penso que se aveciñan intres de
interés, un porvir alentador.
É posíbel que estea no seu poder xa un livro meu inédito (Historias de emigrantes).
Dazaseis contos ambentados e desenrolados en Bos Aires, con protagonistas
galegos. Son historias breves. Penso que poden axudar á comprensión da vida do
emigrante galego nesa cosmopolita cidade; da súa vida, das súas angurias, xa que

non son precisamente trunfadores, tal como acontece na realidade coa maoría. En
fin, non vou poñerme a latricar arredor dos contos agora. Foron por mao até
Montevideo pra que dalí llos remitisen a un rapaz (Tony de Brito), amigo noso de
confianza quen iría a velo a vostede a propósito? Dous a un tempo: desexo pra este
livro unha introdución e unhas ilustraciós de vostede (sempre, craro está, que o
traballo, é decir, este brazado de contos resulte realmente do seu intrés). Ambas
cousas serían pra min de grande alegría. A dos dibuxos, non teño que espricala (a
súa plástica está unida á miña modesta andaina literaria dende a portada de Dende
lonxe, que me mandara de Milán, lémbrase? Dempois foi ese estupendo neno
deitado da portada Memorias dun neno labrego). En canto á introdución ou prólogo,
pois por esa coincidencia nosa en canto ó feito migratorio galego, á realidade
concreta dos galegos de Bos Aires, tan coñecida e tantas veces e de moitas
maneiras analizadas por vostede dende a radio, as revistas que dirixeu Fardel,
Cicatrices, en fin, por todo eso, pola súa humanidade (e quedoume atrás o primeiro
poema de Na brétema, ó citar livros). Tony levaralle, se non lle levou xa, o texto e,
unha vez disposto todo, encargaríase de recollelo e mandalo a Montevideo, onde
teño unha promesa (a medias) do Patronato da Cultura Galega (Canabal, etc.) de
editalo. Tomei en firme esta meia palavra e agardo que cristalice. A eles mandeilles
tamén unha copia do texto. Veremos. Tamén intresa –e xo advertín a eles–
indicaciós topográficas, de diseño e demais (como lle digo a vostede na carta que
vai co texto).
Esta mañán mandei a reproducir o retrato de Che. Mandei sacar varias copias (pois
a que vostede madou, Anisia quere enmarcala pra ter nós). A interpretación é
formidable, o retrato ten a dozura dos ollos del, o seu xesto, que facendo presencia
cuase viva, mantendo ese equilibrio de presente, vivo e o tempo lexendario. Podería
falar en estenso desto non soio polas fotos, e retratos de todo tipo que vemos a
diario nas paredes, nas revistas e álbumes, por milleiros, senón porque eu tratei
persoalmente ó heroi, varias veces en diálogo persoal direito, e perante tres anos en
reunión cada dous meses. Esa imaxe a un tempo severa e cordial (como aparez nun
retrato grande que teño diante neste instante, no meu despacho do Ministerio) está
lograda no seu retrato. Anque algo atrasada, penso dar a noticia da esposición, etc.
e pubricar este retrato. Tamén mandei unha copia (a primeira xestión será esta) á
Comisión Nacional de Homenaxe, onde se vén recollendo todo o relacionado con
Che (xa pasei alí: un poema de Novoneyra, outro de Manuel María, en galego, un
artigo de Blanco Amor, un dibuxo de Isaac, etc.).
Xa vostede debe saber que Isaac editou na Coruña (mellor dito, reeditou) as
Memorias dun neno labrego. Por razós dunha regulaciós de correos aínda non vin o
livro. Mandoume tres exemplares por avión e non o recibín. Penso telos nestes días.
Dime Alonso Montero que quedou un livro moi fermoso. Con Isaac (home a quen
ademiro, e que apreciamos de verdade, e que, igoal que vostede sigo a cavilar de
onde saca tempo pra facer tanto, teño correspondencia regularmente. A empresa de
Sargadelos (en cuio desenrolo tamén está vostede o que me aleda certamente)
constituie unha iniciativa formidábel e un esforzo tenaz. Sei do Laboratorio de
Formas (teño os catálogos), etc.
De nós? Sería longo falar, anque talvez nada novo diriamos, pois supoñémolos
informados en certo modo, por Isaac. Anisia, na súa especialidade: literaria infantil.
Colabora co Instituto do libro, fai algo de asesoría nas orgaización infantís, na radio,
TV, etc. Eu, metido nos convenios e protocolos de colaboración centífico téinica co
esterior, e cos lerios de Organismos Internacionales (un trafego que me gosta, debo
añadir), no Ministerio da Industria Básica, e facendo algo de xornalismo variado.
Derradeiramente, como me estou adicando máis ó galego, no tempo que me queda
livre, voume limitar a unha seición semanal, breve, de caráiter humorístico no

semanario Palante, satirizando vellas taras, egoísmos, etc., que perduran na xente a
pesares dos cambios sociales, da nova estroitura: tamén o burocratismo, etc.
Proieito levar a cabo algo en torno a Galiza aquí. Sería longo espricar o por que,
pero en síntesis é: incorporar o tema de Galiza, súa literatura, etc. a un orgaísmo
oficial, como poidera ser a Universidade, o Instituto de Literatura e Lingüística, etc.
Veremos. Hai que partir cuase de nada, de moitísimos menos, craro do que se tería
que partir pra unha iniciativa semellante en Bos Aires. Do que salla, tereino
informado.
E abonda! Non, non abonda. Vexo que inda non falei do artigo radial sobre Camiño
bretemoso. Gracias, moitas gracias por todo o que dixo desta noveliña e da miña
persoa. Percurarei non defraudalo. Fago, deliberadamente e dentro do que as miñas
forzas dan, unha literatura nefeuto, popular. Quero que a xente me entenda. Que os
obreiros e labradores, se cabe, poidan ler. No caso do galego, intresa non soio polos
temas, senón tamén polo feito de que a xente leia na língoa que fala. Téntame, ás
veces, algunhas modas ou estilos, pero volto a pensar inevitablemente no noso
povo. Gracias polo que di arredor de Follas novas, etc.
Agora si. Vaia pra Maruxa e pra vostede unha aperta moi garimosa e cordial, de
Anisia e de
Xosé Neira Vilas
O Día das Letras Galegas fixen unha semblanza de Curros, pola radio, e lin en
galego varios poemas del.
Hai aquí un tal José Seoane (será parente seu?) que leva pubricados dous livros
sobre investigaciós folklóricas, na Universidade Central (un sobre medicina popular
e outro Cuentos de aparecidos). Non o conozo. Vive en Santa Clara ou por alá.
[Anexo.]
[Foto.]
Milicianos
Anisia e Pepe Neira.
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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.

