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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Fernando Pereira Caamaño do
11/07/1970
Buenos Aires, 11 de xulio de 1970
Sr. D. Fernando Pereira
Montevideo
Estimado amigo:
Recibín a súa carta. Pódese facer un catálogo menos caro, pero ten de facerse un
catálogo presentábel, pois non é cousa de pedirlle á xente que traballe pra non ter
con ela as atenciós que merece. Por outra parte, si Díaz Pardo non mandou un
catálogo de porcelana ten de facerse un pequeno texto explicándose do que se
trata. O mesmo supoño que terá de explicarse a mostra de Castelao. Todo pode

facerse nun soio catálogo. Si viñera alguén de ahí e me trouxera os materiales, lista
de obras e fotos, trataría eu de diagramalo. Eu podo facer o texto pra os dibuxantes
e as porcelanas. En canto aos clisés a facer, serían 8 ou 9, un por cada artista, que
poden sere de pequeno formato. Sinto moito non poder ir o 26, agradezo moito a
invitación, mais si vou ese día, non podo ir o 30. Estou con moito traballo. Por outra
parte, eu non falo, non me gusta falar, moléstame a oratoria e nunca quixen
participar en nada destas custiós. Tampouco en mesas redondas que me parecen
inútiles. Aceptei por tratarse de Castelao e porque sendo en Montevideo non
choverán sobor min invitaciós pra outras mesas redondas sobor os temas máis
disparatados.
Saúdos á súa dona e aos compañeiros, e vostede reciba unha aperta de:
[Seoane]

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.

