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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
10/02/1954
Bos Aires, 10 de febreiro de 1954
Sr. D. Domingo García Sabell
Santiago de Compostela
Querido Domingo:
Non quero decirche a emoción que me produxo, prodúxonos, a túa carta derradeira.
Non sei como escribilo, vivimos en canto a Galiza, tocante á xente millo[r] desa a
que máis estimamos, nunha soedade e nun apartamento que temos de superar. A

coleitividade galega non conta, a pesares de todo o noso traballo, no terreo do
esprito é un monstro chatún ao mellor cheo de bondade, de bó sentimento máis de
testa reducida, e aquelo que facemos en arte ou literatura non pode estar orientado
somentes cara a ela pois tiña de ser mesquiño e sen destiño. Galiza é o que conta,
e Galiza sodes vós i ese povo que nos cerca i á Galiza, querida de nós, impasible
como unha dona de Amadís, oferendamos os azos da nosa obra nas xostras mais
desvariadas e nos países mais distintos. En Estados Unidos en México, no Uruguay,
eiquí, hai moitos coma nós que loitan soios e que precisan do voso alento.
Axudádeos. Cada un ergueu a sua tenda e puxo a sua ensina galega de loita na
porta, mais todol-os que ficamos lonxe podemos trocarnos en vagamundos, e virar
esa insina esgrimada por un longo desterro, pol-o desazo, nun escudo asañado de
corte dos miragres. Todos arregueixamos do voso alento e tedes millo[r] que
ninguén, pois vivides en comunión limpa coa terra a facultad de sunguirnos nunha
obra común. Tí decatáchete desto, non sei coma decircho con outras verbas, e a tí
debémosche todos nós, irmán benquerido, mais dunha afincada emoción.
Encheme de ledicia o que te tivese gostado a Libro de Tapas e que Elena e tí non
tivésedes refugado a adicatoria, feita coma seguimento da tenra saudade que nos
trouxéchedes. Contigo viñeron á miña memoria moitos feitos senón esquecidos,
durmidos en mín, os días coas noites compostelanas, os nosos soños de
estudantes, esa rebelía crara que caracterizou a nosa xeneración i ese amor pol-os
homes e pola vida que aínda hoxe, no noso recollimento obrigado, teñen de
recoñecernos. A nosa foi unha xeneración soberba da que algún día terá de facerse
historia. Trocamos en moitos anos moitas cousas que parecían eternas e loitamos
con isa senelidade que parecía estusigalo todo. Aínda o noso fracaso como
xeneración si eisiste, tén unha grandeza pouco común dada pol-as circunstancias
que nos tocou vivir. Mais deixemos isto, o Libro de Tapas costituíu un eisito, en
pouco mais de un mes desquitoume o prezo ben subido da edición e istes días ando
na tarefa de remitirllo a todol-os amigos a quenes sempre fun enviando as miñas
cousas, e tamén a Floro Morán, de quén síntome ben retribuído coa sua amistade.
Tan pronto as teña enviareiche tamén as fotos dos muraes que gostaron moito, creo
que cho decía na carta miña que se cruzóu coa túa. Tamén teño de enviarche
fotografías de algunhas das estampas que fixen pol-o sistema do estarcido dos
vellos imprenteiros dos séculos XVII e XVIII, que alumeaban por ese procedimento
os “tarots”, as barallas, e as estampiñas relixiosas. Os poemas de Varela sairán en
marzal. Manda os teus artigos pra La Nación e Imago Mundi e pra esta última podes
solicitarlle artigos ou ensaios ás xentes de Galiza que consideres de acordo coa
finalidade da revista. E moi importante a colaboración vosa nese senso.
¿Coma non vai a parecerme ben o proieito da monografía e feita ademáis por tí?
Estou encantado e agradecido de que o fagas. Pra mín é un bén co que non
soñaba, e aínda coas reproduciós en negro teño a sensación de que algo da miña
obra pertenecerá por fin a Galiza. I eso gracias a tí que non sei como agradecercho.
O que me escribes sobor da miña pintura, cando te refires á liña e ao color, ás
formas, estou certamente de acordo e síntome fondamente interpretado cando falas
de monólogo plástico porque mais que nada é iso o que nesta soedade veño
facendo en lembranza dunha terra que me nego a perder, que non quero que me
seia derrancada. Ela reside nevoenta pol-os anos de apartamento en min e a ela
acudo coma teima. Mais eu non quero falar desto. Esto[u] mais que outra cousa
agradecido de tí, e de todos os que facedes “Galaxia” e concretamente ledo e
goioso de que tí atopases na miña obra aquelo que nela é remotamente galego
aínda que embrullado nas formas e na estética do noso tempo ao que ninguén con
responsabilidade inteleitual pode voltarlle ás costas á que sén sometementos a

estilos ou a escolas coma tí ben dís teñen, supoño, moito que ver co noso pasado
románico, ise pasado grorioso de Europa occidental que foi desdenado pol-os
sandeus crasicistas, tan indifrentes a todol-os pasados de todal-as culturas que ren
tiñan que facer coa fidelidade de ouxeto que eles amaban mais que o arte. Teño por
seguro que teu ensaio a (sic) de ser eistraordinario i eu felicitome delo. Enviareiche
os clisés pras reproduciós en cór un destes meses, dime aprosimadamente a data
en que che fan falla.
Pronto mandareiche o libro de Rafael adicado a Cádiz, súa cibdade. Está feito con
sangue, conozo moitos dos poemas leídos direitamente por Alberti nunha tarde na
súa casa. Con saudades os dous do noso Atlántico común. Soio, e cun grandor
coma moi poucos poetas casteláns atinguiron. Afincado coma unha rocha, abourado
de todos, sen máis pratea que pisar coma todos nós, que a que leva na ialma, sen
pasaporte, sen visado, soio. Ergueito sobor da lameira dos poetas oficiaes
casteláns.
Denantes envíoche por correo aparte o Cancioneiro de Unamuno. Onte recibín o
tomo da Saudade que non sei coma loubalo, xa que os ensaios que máis me
interesaron foron precisamente os dos mais amigos. De tí sinto que non abandones
cicáis un pouco o consultorio pra adicarte mais ao que é indudábel túa vocación,
cuio desenrolo tanto necesitamos, pareceume un traballo revelador no que non soio
analizas a saudade senón que fas un análisis psicolóxico sen igoal deica a data do
home e da natureza galega. Isa renuncia á Saudade, ise deixarse ir do home galego
nese sentimento que o eleva sobor das xentes doutras castas ten no teu traballo un
análisis insuperábel. Mañífico tamén o traballo de Piñeiro do que recibín a Separata.
Estades facendo unha grande laboura do que todos debemos ficar agradecidos. Iste
exemplar pasareillo cando remate de leelo a José Luis Romero, o direitor de Imago
Mundi con quén teño intrés en que vos poñades en contaito.
Escríbeme, escríbeme, prégocho pol-o bén que me fan as vosas noticias. Recibide
pros amigos, pra Elena e pra tí todol-os agarimos de Maruja e meus, e tí tamén sen
despedidas a aperta irmán, forte e acesa 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.

