
ACTIVIDADE
Ricardo Carballo Calero naceu o 30 de 
outubro de 1910, o mesmo día, mes e 
ano ca outro gran nome da poesía. As 
súas vidas teñen máis puntos en común: 
escribiron versos dende moi novos, 
combateron durante a guerra civil no 
bando a prol do goberno democrático 
e por ese motivo estiveron os dous 
presos. Investiga cal destes catro 
autores ou autoras pode ser!

Ricardo Carballo Calero foi un lector apaixonado dende neno. A súa familia tiña interese pola 
cultura e na biblioteca da casa había libros de coñecidos escritores estranxeiros (Alexandre Dumas, 
Vítor Hugo...) e tamén de grandes figuras da poesía galega, coma Manuel Curros Enríquez ou 
Rosalía de Castro, unha autora que despois sería determinante na súa traxectoria como escritor e 
investigador da literatura. 

Aquela semente de libros floreceu no rapaz, que demostrou moi cedo a súa madeira de escritor. 
Dende os catorce anos publicou versos na revista ferrolá Maruxa e críticas literarias no diario 
El Correo Gallego. En 1928, cando apenas fixera os dezaoito, saíu do prelo o libro de poemas 
Trinitarias. Despois daquela estrea en castelán, axiña chegaría Vieiros, o seu primeiro volume en 
galego, idioma no que desenvolveu a práctica totalidade da súa obra.

A vocación poética de Carballo Calero non foi unha aventura pasaxeira. Boa proba desta afirmación 
é que cultivou este xénero ao longo de toda a vida. En 1934 chegaría O silencio axeonllado e logo 
moitos outros títulos: Anxo de terra (1950), Poemas pendurados de un cabelo (1952), Salterio de 
Fingoi (1961), Futuro condicional (1982) ou Cantigas de amigo e outros poemas (1986). É poeta ata 
as últimas consecuencias. A mellor mostra é Reticências (1990), libro polo que agardaba coa ilusión 
dun rapaz novo e que se publicou poucos meses despois do seu pasamento.
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Moito quería eu os animais. No curro pasaba unha gran parte do meu tempo ollando para as
galiñas. Víaas escaravellar na terra en procura de vermes e miñocas. Botáballes o millo. Recollía 

os ovos que anunciaban co seu alporizado cacarexar. Cada ave tiña un nome posto por min, e
eran tan estreitas as relacións entre min e eles que nos comunicabamos co pensamento.

As pitas baixo a chuvia (1984)

Tamén está inspirado na súa infancia "As pitas baixo a chuvia", un relato no que conta como espertou 
o seu interese polos animais:

Tanto amor sentía o neno Ricardo por aquelas aves que un día que comezou a chover saíu veloz a 
socorrelas:

Como ía deixar que a auga podrecese os ósos dos pobres animais? Quizais os catarros, as 
pulmonías, o reuma non existían para as galiñas? O meu pai dicía que as súas plumas eran 

impermeables, mais isto non o podía crer eu.

A historia remata co seu pai e coa súa avoa, que acudiron a abrigalo, mollados coma pitos!

ACTIVIDADE
Seguro que tes algún animal 
polo que tamén sentes unha 
querenza especial. Completa 
este carné para podérmolo 
coñecer un pouco mellor.



A casa tiña unha horta na que eu pasaba o día escoitando o merlo que asubiaba na cerdeira, 
espreitando os niños das formigas e das avespas, collendo saltóns e arrenréns ou enxergando os 
xeitos dos coellos e das galiñas. Dende había anos, alí pasabamos o verán. Pola azotea daba eu 

voltas no meu triciclo. E así esvaraba a miña vida de cazador de grilos e miñocas. 

Tamén na infancia, Ricardo Carballo Calero pasaba os veráns nunha casa preto de Ferrol que se 
chamaba Os Tumbos. Moitos anos despois titularía así un conto. Léndoo é doado imaxinar a 
liberdade e felicidade que sentía naquel espazo:

ACTIVIDADE Todos e todas temos un lugar onde nos sentimos felices e libres. 
Cóntanos como é o teu!

Sintome feliz e libre cando estou...




