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De:
Domingo García-Sabell;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e membrete:]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Adoración do carneiro místico; Artes; Artes visuais; Autores/as;
Mencionados:
Kazimir Maletvich; Hans Memling; Xosé Otero Espasandín; Alexander Ródchenko; Maruxa Seoane; Elena Tormo;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Domingo García-Sabell, a Luís Seoane do 02/09/1976
DR. DOMINGO GARCÍA-SABELL/DR. TEIJEIRO, 11/TELÉFONO 592116/SANTIAGO
2-IX-1976
Querido Luis:
Non sabes como agradecín as túas verbas, tan xenerosas, tan abertas e tan aleicionadoras. Os
amigos, coma tí, axudan a aturar tódalas incomodidades do diario traballo. E as inquedanzas do
país. Estamos confusos, inritados, sufrindo inxusticias e malas valoracións. Pro, ¿qué vou eu a
contarte a tí que tanto levas apañado pola iñorancia e a mala intención dos demáis?
O que escribiches sobor de Maletvich e Rodchenko é moi bó, e sorprendentemente adiviñador.
Eu aproveitei o mes de Agosto –as miñas vacacións– para dar unha paseata por Bélxica e por
Holanda. Os Memling de Bruxas e o Van Eyck de Gante deixáronme estupefacto. O Museo
Boymanns-van Beuningen de Rotterdam, que de seguro tí xa conoces, contituie unha mostra
sumamente completa do Arte do noso tempo. Matinei moito en tí e na tua obra, en tantos respeitos
ben superior a gran parte da que alí se exhibe. E tomei notas que están xa no meu Xornal. En
suma, que voltei fortecido, tonificado, e con desexos de traballar. O novo libro de ensaios anda,
por ende, a ritmo decente.
Agardo o catálogo da túa nova Mostra. Non deixes de remesalo.
Apertas moi cordiales de Elena e miñas para Maruxa e para tí. E que regresedes axiña.
Necesitamos de vós.
Domingo.
[Escrito a man]
Teño carta de Otero Espasandín. Operárono dún cáncer no colon. Está recuperándose. Penso
que debías escribirlle.
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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.

