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Colección:
Data: 19/01/1952
De:
Luís Seoane;
Para:
Ramón Piñeiro;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
Santiago de Compostela (municipal), Santiago de Compostela (comarcal), A Coruña (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Homenaje a la Torre de Hércules; Saudade [libro]; Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Francisco Fernández del Riego; Ánxel Fole; Lorenzo Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ramón Piñeiro do 19/01/1952
Buenos Aires, 19 de xaneiro de 1952
Sr. D.
Ramón Piñeiro
Santiago de Compostela
Querido amigo:
Recibín a túa carta escrita con motivo d-un artigo de Del Riego que che agradezco moito. De tí,
coma de todol-os amigos que estades ahí, lémbrome decote. As vegadas falei de tí con un grande
amigo teu, de Lugo, que che estima fondamente, Lorenzo Varela, que agora está en Montevideo,
un dos máis importantes poetas nosos e cuia laboura é cuasi descoñecida n-esa. De tí e de Fole
(de quén non sei ren e ao que adiquei un libro de dibuxos fai anos, Homenaje a la Torre de
Hércules que nunca puiden remitirlle por non ter o seu enderezo), falamos Varela i-eu
lembrándonos. Pra mín recibir a tua carta despóis de tantos anos de ter novas cuasi perdidas túas,
costituíu un contento como non podedes ter idea os que n-esa vivides. Eiquí estamos isolados
traballando, coma podemos, facendo máis do que podemos en meio d-este enorme engano. Pol-a
nosa parte, temos o orgulo afirmar que soios fixemos tanto por Galiza en doce anos como toda a
colectividade xunta n-ese mesmo tempo, aínda que ahí pensedes outras cousas xa que non tedes
máis informazón que as nosas corresponsalías en Bos Aires e os viaxeiros, os que poden ir a esa
por inócuos que xa é importante que vos visitan cada Dia de Sant-Iago. Máis todo está ben. Non
nos abandoamos á propia e xa chegará o dia das aclaracións sen perdón.
Leín o teu mañífico traballo sobre a saudade, xa o tiña lido no númaro 1 de Grial e agradézoche
moito o envío da separata. Chamoume atención sobre todo a interpretación galaico-portuguesa de
filosofía feita sobre a base do sentimento común da saudade.
Piñeiro agradézoche as tuas verbas d-alento, xa escomeza a facernos falla aos que traballamos
lonxe da terra, dos amigos e de todo aquelo qu-estimamos.
Recibe a forte aperta d-este amigo do que podes dispor:
Seoane.
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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.

