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Américo Castro; Rosalía de Castro; Miguel de Cervantes; Ernesto Corominas; Kazimir Maletvich; Rodolfo Mondolfo; Xosé
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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
01/10/1976

Buenos Aires, 1º de Outubro de 1976
Sr. D. Domingo García Sabell
Santiago
Querido Domingo:
Fai moitos dias que recibín a tua carta que agradezo como todalas tuas. Estes dias

pasados estiven na cidade de Tucumán con unha nova exposición de pintura.
Coñecín xente espléndida, inquedos, sabendo moito de custións de arte, en xeral
universitarios, e pasámolo moi ben Maruja e eu. Foi unha nova esperencia, e a
mostra constituie un éisito popular. Tucumán ten unha das millores Universidades do
país. Perante a guerra contratou profesores españoles, alemáns, italians, xudeos.
Fixo en pequeno o que Estados Unidos fixera en grande. Agora, estes dias
precisamente, finou en Buenos Aires Mondolfo, un dos máis importantes pensadores
italians, e alí estivera de profesor entre os españoles un matemático catalán moi
importante, Corominas, agora en Estados Unidos, un grupo notable de filólogos
discípulos de Américo Castro e Tovar, cando tivo que deixar España. É unha terra
que queda no subtrópico arxentino, mais ten por kilómetros un paisaxe parecido na
súa estructura a moito paisaxe galego, mais con unha flora distinta. Os montes e os
vales vistos de lonxe parécense aos montes do que chamamos montaña na
provincia da Coruña, Ordes, Arzúa, Melide, a zona entre o Tambre e o Ulla.
Conozo, efectivamente, o Museo que citas de Rotterdam, un dos mais importantes
do arte deste século, mais tamén o é a cidade, practicamente feita despois da
guerra cos eistraordinarios monumentos que se ergueron nela logo de rematada. Un
sinte envexa da cultura dos alcaldes e concellales que rixen esas cidades e o amor
que sinten os cidadáns delas polo progreso. Eu tiña pensado fai moito os
monumentos que fan falla nas cidades galegas, tan desprovistas deles, ou con
figuras ridículas que se ergueron en memoria das millores xentes nosas como o de
Rosalía de Santiago, ou eses bustos que poñen ás veces como o de Pondal na
Coruña, o de Cervantes tamén en Santiago, etc, frente as novas esculturas que se
erguen en Rotterdam por exemplo. Deberían prohibir os bustos nas plazas,
simplemente son ridículos.
A semana que ven enviareiche a monografía que salíu aquí. Non o fixen pola folga
de correos de España. Temos que estudar un libro con reproduccións onde tivese
cabida o que tes escrito no teu diario encol das miñas cousas. Penso que sería un
libro orixinal, coas opinións favorables ou non, de acordo a como o fuches
escribindo. Xa falaremos desto ao meu regreso. Agradézoche a tua opinión encol do
meu traballo sobre Malevich e Rodchenko. Levareiche as outras que fixen entón
sobre outros pintores que de algún xeito me interesaban. Remíteme, por favor, a
dirección de Otero Espasandín, eu na (sic) teño, perdina en algún viaxe.
Unha grande aperta de nos os dous para Elena e para ti. Estamos desexando veros.

Créditos do proxecto web

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.

