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Transcrición da epistola de Paulo Rónai Pal, a Valentín Paz-Andrade do 14/12/1985
Sítio Pois é, 14 de dezembro de 1985
Querido Amigo,
Fiquei satisfeito de saber, pela sua amável carta de 21 de agosto, que recebeu em ordem o
Dicionário Universal de Citações e agradeço-lhe as considerações generosas que teceu a respeito
desse livro. Felizmente, a obra, que me custou três anos de trabalho, foi bem recebida pelo
público: uma segunda edição foi lançada em novembro e a Editora já está cogitando de uma
terceira.
Ao mesmo temo fico-lhe especialmente obrigado pela oferta de Galiza lavra a sua imagem, livro
multifacetado que interessa por tantos aspetos: literário, histórico, artístico, econômico, genético, e
ao mesmo tempo possui forte unidade intrínseca. O conjunto desses dez ensaios constitui, na
verdade, mais um canto de amor a Galiza. Certas páginas, especialmente as que dizem respeito à
pintura galega, reavivaram a lembrança de minhas visitas aos museus de sua terra. Admiro cada
vez mais a sua incansável pena.
Nesse interim deve ter-se realizado a Exposição Interacional da Pesca, presidida por seu Filho.
Conhecendo a sua energia, suponho que o ajudou bastante na organização de acontecimento tão
importante, colaborando eficazmente para o êxito.
Aqui não há maiores novidades. Em consequência talvez de minhas viagens a Porto Alegre e a
Maceió tive em agosto algumas perturbações circulatórias, das quais porém consegui livrar-me.
Passo a maior parte de meu tempo nas reedições do Dicionário de Citações.
O nosso Aurélio, infelizmente, não melhorou –mas continua trabalhando heroicamente na segunda
edição do Novo Dicionário.
Drummond vai bem. Desde que não mantém mais sua seção do Jornal do Brasil, nosso contato
epistolar ficou menos intenso. Há uns dois anos, no momento da crise da Editora José Olympio,
seus contratos passaram para a Editora Record, que sucessivamente vai reeditando seus livros
antigos, além de ter lançado dois novos.
No Brasil, a restauração democrática continua a solavancos. A situação econômica permanece
grave: chegamos a uma inflação de 300% ao ano.
Com a aproximação das festas de fim de ano, Nora e eu desejamos-lhe assim coma a Pilar Feliz
Natal e um ótimo 1986.

Paulo e Nora

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.

