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Colección:
Data: 02/03/1972
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:
Artes; Artes visuais; Emigración; Figuracións; Medios de comunicación; Migracións; Prensa escrita; Radio;
Mencionados:
Ricardo Carballo Calero; Francisco Fernández del Riego; Isabel López García; Maruxa Seoane;
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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ramón Piñeiro do 02/03/1972
Buenos Aires, 2 de Marzo de 1972
Sr. D. Ramón Piñeiro
Santiago
Querido Piñeiro:
Agradézoche moito a tua carta do 21/II/72, pois non tiña noticia nengunha de que as oposiciós de
Carballo Calero poderían sere para estas datas, mais ben matinaba que terían de sere, non sei
por qué, no vrau. Destaves non o vin, pois as moitas idas a Santiago foron sempre por breves
horas e pra atoparme coa familia da que teño unha chea nesa cidade. Hoxe escríbolle felicitándoo.
Penso que é unha moi boa adequisición pra Universidade. Noutras condiciós fai xa anos que tiña
de sere cadeirádego da Universidade Compostelán.
Pola miña parte traballo illado. Renunciéi a unhas eisposiciós de obras miñas proieitadas polo
Ministerio de Relaciós Exteriores deiquí polas razós que te imaxinarás i en solidaridade con outros
pintores con obras censuradas polos seus temas. Mais estóu contento do traballo. Traballo tamén
nunha escolma de crónicas que foron pra a radio deiquí referidas a cusas (sic) galegas e que
cecáis remitiréille a Paco.
Trátase de crónicas encol de temas moi pouco tratados. Traballo, esto é todo, e remítolle as
“Figuraciós” que podo a La Voz de Galicia.
Saúdos moi garimosos a Maruxa e meus pra Isabel, pra tua irmán e pra tí. Mais unha aperta
grande pra tí de:
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.

