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Transcrición da epistola de Paulo Rónai Pal, a Valentín Paz-Andrade do 28/06/1980
Sítio Pois é, 28 de junho de 1980
Meu caro Amigo,
Estou sentindo falta de suas notícias. Entre seus mil afazeres de político, advogado, ensaísta e
–last but not least- poeta terá um momento livre para informar-me de sua saúde e da de D. Pilar?
Terá publicado alguma obra nova depois de Cen chaves de sombra? Já foram publicados seus
artigos sobre seus saudosos amigos Lorenzo Varela e Luis Seoane? Aguardo-os.
Antigamente o Amigo vinha de vez em quando ao Brasil. Não está em seus projetos uma visita ao
Rio? Definitivamente instalados em nossa casa de campo, gostaríamos tanto, Nora e eu, de que o
Senhor e D. Pilar passassem algum tempo conosco. Ficamos aqui a duas horas e meia do Rio, a
quase 1000 metros de altitude, num clima agradável e num lugar bonito. Nova Friburgo foi fundada
há 150 anos por imigrantes suíços que se instalaram aqui por acharem a paisagem semelhante ás
de seu pais de origem. Aqui temos instalações contíguas para os amigos e um dos nossos
prazeres é recebê-los. Note, por favor, o meu telefone daqui (0245) 22 4134.
Desde novembro, quando estive na Bulgária e na Hungria, não mais sai do Brasil. A não ser
algumas conferências dadas no Rio, em S. Paulo e em Brasília, tenho permanecido aqui. Nora
também acabou por aposentar-se na Faculdade de Arquitetura. Pela primeira vez na vida,
podemos entregar-nos unicamente a afazeres que nos agradam.
O trabalho que mas tempo me toma é Mar de Histórias, uma grande antologia do conto mundial.
Não sei se já lhe falei dessa obra, cuja publicação foi começada por José Olympio em 1945 e
abandonada em 1963, ate quando saíram quatro volumes. Agora a publicação foi retomada pela
Nova Fronteira. São previstos 15 volumes dos quais três publicados, o quarto ao prelo, o quinto
em vésperas de ser entregue. Para que tenha uma ideia do trabalho, estou-lhe remetendo o 1º
volume. Grande parte da seleção e da tradução é feita por mim, o resto e toda a revisão por
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.
Entre os 350 contos do mundo inteiro que a obra há de conter gostaria de incluir polo menos um
conto galego. Na precisa coleção de livros galegos com que você me presenteou em Vigo há
volumes de poesia, de ensaios, de história literária, mas não contos. Existirá uma antologia do
conto catalão? Ficar-lhe-ia muito grato pela remessa de um livro destes. Não havendo, serviriam
também volumes individuais de contos, como, por exemplo, Cousas de Castelao, Contos do
camiño e da rúa, de Otero Pedrayo ou Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, de Risco.
Estou-lhe enviando também,na mesma encomenda, meu ultimo livro publicado, Não perca o seu
Latim, adagiário de latim, que talvez o interesse também em qualidade de advogado. Espero que
lhe chegue ás mãos em ordem.
Aqui me despeço do caro Amigo, à espera de suas sempre gratas notícias, pedindo-lhe que
apresente minhas gratas lembranças a D. Pilar. Nora manda abraços para ambos.
Afetuosamente
Paulo

P.S. Finalizando, ocorre-me outro pedido: de um dicionário galego-português ou galego-espanhol,
que receberia também com muita gratidão...

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.

