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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
13/06/1978

Buenos Aires, 13 de Xunio de 1978
Dr. Domingo García Sabell
Santiago
Querido Domingo:

Por unha carta de Isaac tiven noticia de que ves a Buenos Aires invitado polo Centro
Galego con motivo do Dia de Galicia. Non sabes canto me alegrou a noticia, ainda
que eu esté persoalmente moi lonxe de todo o que ocurre na colectividade dende
que fun aldraxado por un grupo de persoas fai uns oito anos, instigados por Valentín
Fernández, sin que esa institución e as outras lles contestase, como terían de
facelo, por todo o que eu fixen para elas en tantos anos, dende o 37 ó 70. Dende
entón deixei de frecuentala e non concurrín endexamais a un acto dela. Mais este é
un caso particular. A realidade é que non se ten de ningún xeito de deixar de lado a
importancia que ela ten, sobre todo que tivo no pasado, cando non envellecera por
falla de emigrantes novos. Das tuas conferencias e de ti persoalmente lémbrase
moita xente. Foi moi importante a imaxe que deixaches dunha Galicia nova,
inqueda, descoñecida para eles, a maioría, que lles anunciaba a esistencia de uns
valores dos que non tiñan apenas noticia. Nos alegrámonos moito de que veñades.
Eu por egoísmo persoal. Verás o meu traballo feito en Buenos Aires, o que estou
facendo, algúns dos murales mais importantes. E poder ver xuntos algúns
espectáculos. Buenos Aires é con seguranza a cuarta, ou quinta gran cidade
musical e teatral do mundo. Hoxe, un dia calquera do outono anúnciase, soio en
teatro, Cyrano de Bergerac de Rostand, Anna Christie de O´Neill, Lorenzaccio de A.
de Musset, El Abanico, de Goldoni, Romeu y Julieta de Shakespeare, xuntamente
coa obra dos mais novos, como El Desperfecto de Dürrenmat, Ceremonia para un
negro asesinado de Arrabal, ou Requien para un viernes a la noche de
Rosenmacher, do teatro universal. Do teatro en castelán estase repoñendo Los
intereses creados e La casa de Bernarda Alba, aparte do teatro arxentino. De ópera,
Otelo de Verdi e Gisell de Adam-Coralli, etc. Enmais dos ballets nacionales e
estranxeiros, concertos, e en este intre traballan sete circos en distintos bairros da
cidade. Non vou a reproducirche as páxinas de espectáculos dun xornal, La Nación,
nin referirme ó teatro experimental que se fai, nin ós cafés-concerts, etc. Douche
noticias de este aspecto de cidade descoñecido en España, para animarte a que
veñades. Para nos serán dias inolvidables, estou seguro.
Non sei nada do que pasou co libro de Galicia no ano 2000. Si tivo críticas, etc. O
vicerrector nin tan siquera me remitíu o exemplar. Teño un que me envióu Del
Riego. A Xulio Maside fíxenlle un traballo sobre Carlos, pra un libro que tiña de se
editar axiña, enviéillo fai meses, e tiven noticias por Piñeiro de que o recibíu. Xulio
nin siquera me acusóu recibo, é moi posible que non lle gustara. Esquénzome
traballando. Traballo.
Non escribo mais. Esta carta é simplemente consecuencia da ledicia que sentimos
polo voso viaxe en Xulio. Unha aperta moi grande ora vos os dous de Maruxa e
miña:
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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.

