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Transcrición da epistola de Xosé Neira Vilas, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 24/06/1976
Habana, 24 de xunio do 1976
Queridos Luis e Maruxa:
Unhas letras que son ben pouco pra vos espresar canto vos lembramos. Non é
literatura; é a pura, auténtica verdade (dentro de catro días, por exemplo,
cumpriranse quince anos daquela despedida no restaurante Cuenca, que moito
lembramos; catro servilletas adicadas están no noso poder e días atrás saqueille
fotos a dibuxos e palabras). Logo hai outros motivos, outras noticias que nos acirran
e traen a lembranza vosa: esposiciós, libros, traballos, éisitos (que nos aledan moi
de certo) e tamén palabras directas e testemuños persoales como é o caso do
derradeiro viaxe do meu amigo Lois, da UNESCO, a esa. Entregoume ese mañífico

traballo que é Arte mural/La ilustración, garimosamente adicado, que contén –texto e
reproduciós– a imprenta do seu quefacer tan singular i elevado. Formidable,
esclarecedor traballo sobre arte mural seu e sobre a ilustración do libro. Quero
decirlle que todos os seus libros, catálogos, grabados, etc. circulan máis do que
pode supoñer. Unha chea de amigos están pouco menos ca pendientes do que sei
de vostede, da súa andaina artística, da súa obra. E uns avisan a outros, e hai unha
grande ademiración polo seu estilo, pola súa orixinalidade. (Fai menos de unha hora
inda estiveron na miña oficina os diseñadores da revista do orgaismo onde traballo,
ademirando o grabado que acompañan á monografía de García Sabell (a de 1965
sobre grabados).
Por Isaac, sabemos dos vosos viaxes. Soupemso no seu momento do malfadado
acidente, do que desexamos non teña quedado en ningún dos dous secuela
algunha. E máis recentemente tamén nos dixo dunha ciática que o tiña a vostede
algo amolado. Sei por un amigo que eso doi de raio. Pero o mesmo Isaac nos
contou que cando se foron pra Bos Aires xa andaba ben.
Un médico do meu povo mándame os suplementos de La Voz de Galicia, onde vexo
acotío as súas Figuraciós, que vou coleccionando. Formidable xeito de periodismo,
pra o que ten demostrado vostede unha auténtica vocación.
De nós: Anisia a escribir pra nenos. Saíron recentemente dous libros dela aquí
(amais do de Arealonguiña con dous contos dela en galego). Eu: escribindo sempre
algo, e pubricando sempre algo tamén; libros en Galicia e algo de xornalismo aquí.
As Memorias sairán este ano en Roma, en italiano. Talvez vaian a outros idiomas.
En Portugal, tamén. Traballo noutras cousas, e non soio de ficción. Xa veremos que
irá saíndo.
Seguimos de perto os aconteceres de ahí. Doinos o que pasa, dende hai uns anos,
esa sangue sin sentido que se verque a diario, esa inestabilidade, esa inflación
incontrolada. En fin...
E namais por hoxe. Apertas de Anisia pra os dous. E pra os dous unha aperta
garnde, tensa, fraterna de
X Neira Vilas
Se lle queda algún exemplar de A maior abundamento ¿sería moito pedir que lle
mande un exemplar a meu irmao a Madrid? El ten maneira de facermo chegar
deseguida. Jesús Neira, Ponferrada 44-2º Barrio del Pilar, Madrid-29, España.
Cualquier libro, cualquier papel, cualquier catálogo, poño por caso, é unha boa vía.
Moitas gracias, moitas. (Vin o comento de Luz Pozo e interésame vivamente ler esa
nova entrega poética súa).
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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.

