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Ricardo Carvalho Calero
Despois  de  pasar  30  anos  do  seu  pasamento,  a  celebración  do Día  das
Letras Galegas para don Ricardo Carvalho Calero chegou, mais tivo a

mala sorte de cadrar co estado de alarma e o confinamento, e non puido celebrarse do xeito
normal e na data habitual, o 17 de maio. A RAG decidiu adiar a celebración para o
31 de outubro, data central das homenaxes institucionais. 

Datos básicos da vida e obra

Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910 - Compostela, 1990). 

Estudos: 

Bacharelato en Ferrol. Dereito e Filosofía e Letras en Compostela, onde entrou en
contacto co galeguismo (Xeración Nós) e co Seminario de Estudos Galegos. 

Ideoloxía: 

Militancia política no movemento nacionalista; activista estudiantil.

Durante a Guerra Civil posicionouse no bando republicano e combateu como miliciano. Ao rematar
a guerra, foi encarcerado, condenado por separatista e recluído no cárcere de Xaén, ata 1941 que
saíu con liberdade condicional.

Xa na posguerra, faise  profesor  de Lingua e Literatura en Lugo (Colexio Fingoi), e despois en
Santiago  de  Compostela  (Instituto  Rosalía  de  Castro).  No  1972,  consegue  ser  o  primeiro
Catedrático de Lingüística e Literatura Galega. Compaxina a docencia coa faceta incansable de
investigador e escritor (ensaio, poesía, narrativa, teatro e colaboracións xornalísticas), á vez que
retoma relacións cos galeguistas e nacionalistas que quedaran en Galicia.

Foi o creador da obra fundamental sobre o estudo da nosa literatura: Historia da literatura galega
contemporánea  (1963)  así  como  a  persoa  que  puxo  as  bases  para  a  existencia  do
reintegracionismo do galego co portugués.

Algúns  títulos  destacados:  poesía (O  silenzo  axionllado,  Poemas
pendurados dun cabelo,  Cantigas de amigo e outros poemas…),  teatro  (A
sombra  de  Orfeo,  A  farsa  das  zocas…)  e  as  dúas  novelas máis
representativas:  A  gente  da  Barreira (primeira  novela  da  posguerra)  e
Scórpio,  peza que vai lerse de xeito continuado o venres 30 de outubro en
Santiago, actividade organizada por AGAL.
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