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Ricardo Carvalho Calero
(Ferrol, 1910 – Santiago de Compostela, 1990) 

Historiador da literatura, crítico literario, filólogo, lingüista e escritor galego, o seu labor
no campo da historia literaria galega foi de grande importancia. Tamén se dedicou ao
campo da gramática, e en ambos casos, levado pola  necesidade de dotar de textos
fundamentais de estudo académico para o alumnado.

É  autor  dunha Gramática elemental del gallego común (1966), a máis completa ata ese
momento e a primeira ferramenta para o ensino da lingua galega. Ademais destacan, entre
outras, Problemas da língua galega (1981) e Da fala e da escrita (1983).

Tamén destacou como crítico literario cos ensaios: Sete poetas galegos (1955),
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía (1959), Libros e autores
galegos I e II (1979, 1982), Estudios rosalianos (1979) e Letras galegas (1984).
Ademais de  estudoso de Rosalía de Castro foi tamén  editor de importantes
figuras da literatura galega (Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas...). 

Foi  pioneiro  no  traballo  na  historia  da  literatura  galega:  coa súa monumental
Historia da literatura galega contemporánea (1963); rematado polo feito de ter

sido o primeiro profesor e catedrático de Lingüística e Literatura Galega, posto dende o que contribuíu a espallar
coa súa influencia, sobre todo nos últimos anos da súa vida, as súas ideas sobre a lingua galega. 

Historia da literatura galega contemporánea (1963)

É a obra máis extensa para o coñecemento da literatura galega e fonte indispensable para estudos posteriores.
Nela, Carvalho Calero fai un amplo percorrido por todos os autores e obras máis destacables
dende  1808  ata  1936,  pero  dándolle  especial  importancia  e  atención  aos  escritores  do
Rexurdimento, e en particular a Rosalía de Castro.

O  estilo  desta  Historia  da  literatura  é  académico,  pero  ao  mesmo  tempo  eminentemente
didáctico, pois a pesares de ter en mente un estudo rigoroso e metódico, Carvalho Calero busca
deixar  claro  e  dar  publicidade  da  calidade  da  nosa  literatura,  corrixindo  erros  e  malas
interpretacións  do  pasado.  Todo  isto,  como sempre,  pensando no  seu uso didáctico  para  o
alumnado estudoso da literatura galega. 

Fontes: https://nova.academia.gal/gl/letras-galegas/2020/ricardo-carballo-carvalho-calero, 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Carballo_Calero, e  https://www.observatoriodalingua.gal/es/pagina/2020-ricardo-carvalho-calero-es. 
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