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Transcrición da epistola de Ramón Piñeiro, a Luís Seoane do 12/10/1971
Compostela, 12-X-71
Benquerido Luis:
Xa che falóu o Domingo do homenaxe que lle queremos facer ao Fermín Penzol, no que
percuramos cadrar ben o seu gusto pola bibliofilia coa sua inclinación a eludir a publicidade e a
espectacularidade. Por eso, matinamos nun libro ben editado, de tirada moi reducida e non venal,
que veña ser como un amistoso homenaxe íntimo. Non se trata, craro está, de incluír no tomo a
todos os amigos do Penzol, que son demasiados para este fin. Tomamos por base cinco
entidades culturais que o homenaxeado quere e admira moi sinceramente: Galaxia, a Fundación
Penzol, o Museo Carlos Maside, o Laboratorio de Formas de Galicia e mais a Academia. O
conxunto dos colaboracións recollerá a presencia destas entidades, a través das persoas que
sabemos son motivo de alegría para o Penzol. Por eso, pensamos no teu nome, no de Isaac e
mais no de Dieste, por séredes persoas que el admira e estima.
Pedinlle a Paco, para cho poder enviar, o tamaño do libro. Paco tratouno co Ricardo e hoxe
mandáromo. Ahí che vai. Si posible for, gustaríanos ter arrecadados os orixináis para o cabo deste
mes, entre eles as vosas colaboracións artísticas e máis as duas holandesas de prosa diesteana.
Estou seguro de que xa che acraróu Domingo que estas duas holandesas son para refrexar a
imaxe que o autor ten do Penzol ou ben para facer as consideracións que coide oportunas encol
da sua personalidade.
Como che dixen, despois da nosa conversa o día da inauguración da exposición Picasso-Miró falei
longamente co Xulio Maside. Comentei con el a necesidade de que no Museo Carlos Maside
estea presente o máis representativo da sua obra, e mostrouse de acordo en que así tiña que ser.
Penso que, antes de que tí marches, sería ben deixar resolto este asunto.
Apertas nosas para os dous.
Ramón
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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.

