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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Marino Dónega do 08/02/1978
Buenos Aires, 8 de Febreiro de 1978
Sr. D. Marino Dónega Rozas
A Coruña
Querido Dónega:
Fai uns días escribínche unhas letras de presentación de un médico mozo, Martín Baudizzone,
para que ourentases no seu paso por A Coruña e o levásedes, si podíades, a Sobrado. Cecáis
constituía esta petición un abuso meu, mais non sei a quen recurrir nestes casos que teña o (sic)
teñan a vosa simpatía e amabilidade.
Chegamos eiquí o día 2 de xaneiro, eu con unha gripe moi forte collida en Madride, é esta unha
cidade que me enferma, e pasei bastantes días con ela en Buenos Aires. Por agora estou
pasando o período de adaptación previo ao meu traballo, aínda que fun facendo algunhas cousas,
moi poucas. O vrau decorre como sempre nesta cidade, calor, baixa presión, fresco, choiva,
trebóns, alagamentos, grandes ventos, todo alternando ás vegadas nun soio día. Cheguei a tempo
para a inauguración de unha mostra de coarenta e cinco grabados meus no Museo de Arte
Contemporáneo, propiedade do Museo. Esto é todo no que se refire a este mes que pasou. En
canto á casa atopámola como a deixamos, con unha chea de cartas sobor da taboa, e, entre elas,
unha do mes de marzal de 1977 de un Museo de Milán, invitándome a unha exposición. Contéstoa
estos días non aceptando, agradecéndoa, síntome canso e pensamos continuar dividindo,
mentras poidamos, os nosos anos entre esta cidade e Galicia. Cecáis algún día teñamos que
decidir.
Recibín unha carta moi eloxiosa de Peregrín Otero con motivo do tomo Obra poética que lle
remitín xuntamente cos álbumes que fixen nesa. Agradézolla moito. Non sei nada da
preautonomía en Galicia, nin quen constituie a Xunta. Gostaríame me contases algo de todo esto.
Unha carta leva menos tempo que un escrito, escríbeme.
Remato con unha aperta moi forte de Maruja e miña para vos os catro, incluio a Milagro e
Fernando:
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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.

