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Colección:
Data: 00/00/1964
De:
Xohán Ledo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Reconquista, 1 (de enderezo), Vigo (municipal), Vigo (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e membrete:]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Homenaje a Venecia; Artes; Artes visuais;
Mencionados:
Mimi Alonso da Cuña; Francisco Fernández del Riego; Domingo García-Sabell; Maruxa Seoane;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Xohán Ledo, a Luís Seoane do 00/00/1964
EDITORIAL GALAXIA S.A./Reconquista, 1/Telefono 18204/VIGO

Querido amigo: [1964]
Recibin o teu libro de grabados que foi moi do noso agrado, de Mimi e mais de min, amolos dous
agradecemos moito o regalo. Hai grabados mañificos non somentes pola teinica, senon pola
grandisima emotividades dos mesmos; pros que coñecemos a Venecia é realmente unha cidade
ensoñada a que nos chega dende a tua obra, a suxerencia é direita e podente.
Andamos, Paco e mais eu, as voltas co libro dos teus grabados xa estan preparados os grabados
e agardamos polo testo que dixo Domingo nos remesaría un distes dias. De seguida, farase a
impresion. Confiemos en que seipamos e podamos facelo todo o ben que merece o tema.
Que traballes moito e con proveito. E agardando a vosa volta recibide Maruja e tí unha forte aperta
e a nosa amistosa lembranza.
Ricardo García Suárez

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.

