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Transcrición da epistola de Xosé Neira Vilas, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 30/05/1970
Habana, 30-5-70
Queridos Maruxa e Luis Seoane:
Supoñemos que están vostedes en Buenos Aires, pero ben sabemos que pode non
ser así. Pode ser que estén no norde de América, en Suíza, Alemania, en fin... no
mundo, nalgún ponto do mundo anque sempre en Galicia e sempre tamén en
Buenos Aires. De cote vos sentimos moi perto de nós, asociados a toda imaxe
elevada, a todo feito noble.
Coa presente, vai un recorte de España Republicana sobor do Museo de Arte Carlos
Maside. Malia que non puido saír (asegún o director, non coupo) un recadro que
prepara coa transcripción dun fragmento dunha monografía escrita sobre arte

galego, editada polo Centro Lucense, coido que en 1961, onde vostede apontaba a
necesidade dun Museo Galego especializado. Esta creación dagora paréceme
estupenda. Colaborarei con vostedes. Ando a percurar artigos e incruso obras. (Dei
cun traballo sobor do humorismo de Castelao –José Francés, El Fígaro, Habana
1921).
Na Sección Gallega do Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias,
imos facer unha esposición de Tapas de Luis Seoane, ou Tapas de Seoane, ou
Portadas de Seoane (o tiduo xa o veremos). É un centro cultural de prestixio. Ahí
fixemos a esposición bibliográfica sobre Castelao, e a de Libros Gallego editados en
América (que inda está andando).
De nós? Amais de todo o que supón o traballo neste país en Revolución, un traballo
de emoción cotidiana, Anisia anda a escribir narraciós e teatro pra nenos. Eu: ten
Isaac pra editar O cabaliño de buxo, e findei unhos poemas Poeta na Habana. Que
hai de Cuco rei... (simpático título). Apertas fondas
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.

