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De:
Luís Seoane;
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Francisco Fernández del Riego; Celso Emilio Ferreiro; Carlos Maside; Maruxa Seoane;
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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Xohán Ledo do 13/09/1960
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1960
Sr. D.
Ricardo García Súarez
Vigo.
Querido amigo:
Xa debería teros escrito denantes de hoxe, mais fun deixando correr os días con preguiza de
facelo, aínda quedando cos amigos como pouco atento e desagradecido. Pra mín a ida a Galicia,
aparte da ledicia de voltar a ver aos amigos e familiares, foi algo que me intranquilizóu. Hoxe,
pasado xa un pouco de tempo desde que volvín, cóstame aínda traballo retornar á miña vida
normal. Non podo decirvos en que reside ista intranquilidade nin as miñas dúbidas. Dende logo
teño a satisfaición de ter estado con todos vos e de recibir probas da vosa amistade. Eu quixera
que vos tivésedes a seguridade da miña. De tí conservarei sempre o belo paisaxe que me
ofreciches, a carón das obras que mais estimo. E lembrei ise xantar na tua casa, con Celso Emilio
Ferreiro, Del Riego e as donas, coma unha das atenciós que máis me comprometen, por toda a
amistade e cordialidade que siñificou, e por ter sabido lembrar todos xuntos a Maside, o grande
amigo de todos nós, que nunca máis poderemos esquecer e que, no outro paso meu por Vigo,
apenas puden abrazar. Non quería decirche mais que isto. Agradecervos a vosa amistade,
decirche canto estimo o teu cadro, e pedirvos que nos teñades sempre presentes. Unha aperta de
Maruja e miña pra tua dona e pra tí, e recibe forte abrazo de:
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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.

