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Colección:
Data: 27/03/1954
De:
Luís Seoane;
Para:
Domingo García-Sabell;
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
Mencionados:
Arturo Cuadrado; Francisco Fernández del Riego; Julián Marías; Maruxa Seoane; Elena Tormo;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
27/03/1954
Bos Aires, 27 de marzal de 1954
Querido Domingo:
Fai poucos días recibín a túa derradeira carta, do 28 de febreiro, e fixen as xestiós a
que nela te referías, pódense contar pol-o menos con unha páxina e meia. Teño que
saber o máis urxentemente posibre cal é a forma de pago, onde e a quén se remiten
os orixináes. Insula é a revista literaria de Madride máis conoscida eiquí, en certa
maneira a única dese tipo respeitada e cicáis ese número tivese nesta gran venda,
podendo conseguir nos que se fixesen por algunhas librerías pedidos especiaes.
Fai algúns días remitínlle a Paco o ensaio sobor de Eiroa, fíxeno o millor que puiden
i-espero facer logo o de Maside. No de Eiroa tivéseme gostado falar máis do home e
das circunstancias que nos rodeaban naquiles días.

Estou pintando moito, logo dun descanso impo[s]to pol-a sésta de iste vran, que
aínda rende. Quero facer unha grande exposición este ano, ademáis de ter que
enviar a unha galería de Nova York grabados i-estampas tamén pra expoñer. Unha
revista alemana, Gebrauchsgraphik de Munich, anuncia un artigo con reproduciós en
cor sobor do Libro de Tapas.
Por correio aparte, enviareiche nota dos traballos editoriaes feitos por nós, Cuadrado
e máis eu, e tamén a relación de outros traballos isolados feitos por algunhas
entidades ou persoas.
Escríbeme con devagar, e cóntame de todol-os amigos comús. Istas letras non son
máis que pra darche sinal do feito. Escuso decirche que leín os artigos de La Noche
que me pareceron eixelentes i-o teu concretamente de unha audeza a que soio nos
tén acostumado Julián Marías aínda que eu non participe do seu xeito de cavilar.
Agardamos o teu ensaio pra Imago Mundi ademais do artigo pra La Nación.
Ren máis por hoxe. Saudos de Maruxa e meus pra Elena e pra tí, e recibe unha
longa e forte aperta de:
Seoane

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.

