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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
28/09/1953
Buenos Aires, 28 de setembro de 1953
Sr. D.
Domingo García Sabell
Santiago de Compostela
Meu querido Domingo:
Recibín, fai uns quince días, a túa carta que me enchéu de fonda ledicia e que me
trouxo a lembranza das poucas horas que estivemos xuntos nesta, lonxe de todos e
tan acarón de todos. Tí non podes maxinar o que foi teu viaxe pra nós, pra mín máis

concretamente, os recordos dormidos, non esquecidos, que despertaron coa tua
presenza física, no diálogo contigo escoitando as tuas verbas tan cheas de paixón
medida, de amor por todo aquelo que tamén nós queremos e pol-o que sufrimos
lonxe sen outro acougo que o traballo que cada un de nós podamos facer en
homenaxe a ese noso amor. Tí sabes millor que eu que hai doenzas que se curan,
máis a nosa doenza feita de lonxanía e de lembranzas gardadas na memoria non
teñen cura, e eiquí estamos morrendo día a día en cada liña que dibuxamos, en
cada cadro pintado, en cada páxina escrita, esquecidos de todos, isolados no
traballo, sufrindo o desvío da terra. Agradecínche a túa presenza, cada minuto que
me adicaches, as verbas adicadas a mín da tua conferencia que me produxeron a
emoción máis outa de cantas sentín endexamáis, porque elas viñan pronunciadas
por tí, irmán entrañable, como si trouxeses a aperta de todos aqueles que quero.
Non podo decirche ren mais, ¡xa quedaron tantas cousas sen decir das que quería
falarche persoalmente...! Faría falla ter o curazón feito de duro granito para poder
falar de elas sen mais, e non puden. Teu viaxe pra todos foi unha fenestra aberta a
un paisaxe pechado fai anos, foi a revelación d-unha Galiza apenas cabida e pra
mín a confirmazón de que a nosa xeneración rebuldeira e brigada é aínda a
primeira, coma se anunciaba fai anos nas rúas composteláns. Acarón dos
probremas estéticos e do pensamento en xeral, continúan agriollados en nós, con
eles, os probremas humáns y (sic) en esto derradeiro tamén somos fideles ó (sic)
noso xeito aos (sic) precursores. Cada conferencia túa foi unha obra de arte por
como a decías e pol-a fondura do teu pensamento, eu soio sinto que non houbeses
tido ademais do noso púbrico o outro púbrico que Buenos Aires podería ofrecerche e
que cicáis pudeches vislumbrar nesa conferencia da Galería Velázquez. Pero pode
que inconscentemente tivésemos a necesidade por esta vegada de terte pra nos
soios.
Istes días salíu o Libro de tapas, creo que é unha boa edizón e un libro cursidoso,
orixinal; o prólogo permitinme sin consultarvos, adicarcho a tí e máis a Elena, non
podía deixar de facelo, tantas saudades e agariños nos trouxéchedes a Maruja e a
mín.
Despois da exposizón de cadros meus, que se inaugura o xoves dia 1º próiximo, e
alternando con un mural que teño que facer de 14 metros por 6 pra unha bóveda
dun edificio céntrico de eiquí, da que xa os arquiteitos aprobaron os bocetos, irei
facendo o traballo sobor os dibuxos e grabados de Maside que os escribirei non sei
si ben ou mal, pero sí con fonda ledicia, pois é un dos artistas que eu mais estimo e
cuio rigor atraime. Tamén fixen a decoración mural de unha parede que fai ángulo
con unha rúa dunha casa particular, de 8 metros por 2, con un procedimento novo a
base de pedra reconstruída e que agardo se inaugure pol-o dez do mes que ven.
Mandareiche fotografías de todo elo.
Teño verdadeiros desexos de que me fales de miña pintura na túa próisima carta,
como anuncias nesta que me enviaches, pois estimo moi fondamente o teu xuizo
sobor os problemas de arte e agradézoche a conferencia que me anuncias que
tamén podería servir pra unha monografía con reproduciós. Non te esquezas dos
artigos pra La Nación, pensa que logo eiquí hai que agardar polo turno de
pubricación e interésanos moito que o fagas e tamén algún ensaio pra Imago Mundi
cuio primeiro número vante a remitir. Por correo aparte envíoche o Libro de tapas e
máis a segunda edizón de A la pintura de Alberti, donde incluie o poema que me
adicou. Iste derradeiro con unha adicatoria de él.

Varela garda de tí unha grande impresión e lamenta non ter falado contigo máis
tempo. Con él farei a fines de ano un libro con poemas en galego seus e grabados
en madeira meus. Y (sic) eu tamén proieito outro de grabados cuio tídoo será A
gaiteira.
Escríbeme logo e longo, e recibide Elena e tí de Maruja e máis de min todo o noso
agarimo, e a tí a aperta máis fonda, irmán e entranabel 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.

