
117

R
ic

ar
do

 C
ar

va
lh

o 
C

al
er

o:
 c

ie
nc

ia
, l

ite
ra

tu
ra

 e
 n

ac
ió

n

Últimos títulos publicados

Xesús M. Mosquera Carregal e Sara Pino Ramos (eds.)
Lingua e docencia universitaria. V Xornadas sobre lingua e usos

Olivia Rodríguez González e Laura Mariño Sánchez (eds.)
Novas achegas ao estudo da cultura galega

José Pernas García (ed.)
Análisis y reflexiones sobre el Derecho ambiental en Galicia

María Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.)
Manuel María: literatura e nación

Julián Jesús Pérez Fernández (ed.)
A ópera Inés e Bianca de Marcial del Adalid

Antonio Blanco e Laura M. Castro (eds.)
Research and Teaching in Computing Engineering

Xesús M. Mosquera Carrgal (ed.)
Lingua e xénero. VI Xornadas sobre lingua e usos

José Manuel Busto Lago (ed.)
El consumidor ante la crisis económica

Mª Amparo Almarcha Barbado
Envejecimiento laboral y prejubilación

Íñigo Arregui Álvarez e outros
Numerical Simulation in Physics and Engineering

Julia Pérez Iglesias (ed.)
Cátedra Jorge Juan, curso 2007-2008

Mª Nieves Peiró Graner e Viviana Fernández Marcial (eds.)
Nuevas tecnologías en bibliotecas y archivos

Ricardo Carvalho Calero: 
ciencia, literatura e nación

cursos_congresos_simposios



Coordinación editorial de:

Carlos Caetano Biscainho Fernandes

Xosé Manuel Sánchez Rei

A Coruña 2011

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

SERVIZO DE PUBLICACIÓNS

RICARDO CARVALHO CALERO: 
ciencia, literatura e nación



Edición
Universidade da Coruña,  Servizo de Publicacións
http://www.udc.es/publicaciones

© Universidade da Coruña

Distribución
Galicia:  CONSORCIO EDITORIAL GALEGO. Estrada da Estación 70-A, 

36818, A Portela. Redondela (Pontevedra). Tel. 986 405 051. 
Fax: 986 404 935. Correo electrónico: pedimentos@coegal.com

España:  BREOGÁN.  C/ Lanuza, 11. 28022, Madrid. Tel. 91-725 90 72.
Fax: 91- 713 06 31. Correo electrónico: breogan@breogan.org. 
Web: http://www.breogan.org

Deseño da cuberta: Servizo de Publicacións da UDC
Imprime: Lugami Artes Gráfi cas

Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse 
por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia, gravación magnética ou cal-
quera almacenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso previo e por escrito das 
persoas titulares do copyright.

RICARDO CARVALHO CALERO: ciencia, literatura e nación

Coordinación editorial:
BISCAINHO FERNANDES, Carlos Caetano, SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel 
A Coruña, 2011
Universidade da Coruña,  Servizo de Publicacións
Cursos-Congresos-Simposios, n.º 117

N.º de páxinas: 216 
Índice, páxina: 5

ISBN: 978-84-9749-475-5
ISBN: 978-84-9749-771-8 (electrónico)
Depósito legal:  C 1033-2011

CDU: 80: Lingüística. Filoloxía. 
811.134.4: Galego.
821.134.4: Literatura galega

DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497718

https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497718


Índice

Nota dos editores 7

A gramática galega no século XX. O contributo de Carvalho Calero 13
Rosario Álvarez 

Auto do prisioneiro nas Mostras de Ribadávia: 
a recepçom cénica da obra dramática de Carvalho Calero 
no período refundacional do teatro galego 31
Carlos Caetano Biscainho Fernandes

Momentos de memoria persoal e comunal de RCC 49
Carmen Blanco 

Carvalho Calero e a lingua galega:
coherencia, compromiso e visión de futuro 67
Xosé Ramón Freixero Mato 

Pensamento, intervención e ciencia 87
María Pilar García Negro

Ricardo Carvalho Calero, soliloquio contra a desesperanza 91
Francisco Rodríguez Sánchez 

O labor universitário de Ricardo Carvalho Calero 111
José Luís Rodríguez 

Etapas no pensamento linguístico de Ricardo Carvalho Calero 127
José-Martinho Montero Santalha

Ricardo Carvalho Calero: planifi cador da língua galega 147
Bernardo Penabade Rei 

Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero 157
Henrique Rabuñal

Carvalho Calero poeta: a palabra no exilio 175
Francisco Salinas Portugal 

A sociolingüística sobre o galego antes e despois de 1936.
O contributo de Carvalho Calero 187
Goretti Sanmartín Rei 

O teatro de Ricardo Carvalho Calero 201
Laura Tato Fontaíña 



Pensamento, intervención e ciencia*

María Pilar García Negro
-Universidade da Coruña-

* O presente texto serviu como introdución á sesión intitulada de idéntico xeito. Con al-
gunha mínima modifi cación, incluímolo nestas actas porque orientou en certo sentido o 
coloquio posterior [N. dos editores].
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A área de Filoloxía Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña foi, xunto coa 
Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a responsábel de organizar, no ano 2000, o 
Simposio titulado «Ricardo Carvalho Calero. Memoria do século». Daquela, 
quixemos recordar o décimo aniversario do falecemento do maior e mellor polígra-
fo galego do XX (1910-1990) e render o tributo debido á personalidade e á inxen-
te obra dun investigador, profesor, divulgador, escritor… que consagrou toda a súa 
vida activa ao servizo da lingua, da literatura e da cultura galegas. As Actas deste 
Simposio, editadas polos profesores Teresa López e Francisco Salinas Portugal, así 
o testemuñan.

No ano 2010, cúmprense cen do seu nacemento e vinte da súa morte, dupla efemé-
ride que volvemos lembrar, ambas as organizacións e a Concellaría de Cultura do 
Concello da Coruña, para pormos en valor de novo todo o caudal da súa ciencia e o 
contributo da súa creación literaria multixenérica. Chámanos a atención que insti-
tucións a que pertenceu e que serviu competentemente durante anos –Universidade 
de Santiago de Compostela, Real Academia Galega– garden silencio inexplicábel 
sobre a súa fi gura. Sendo o silencio irmán da morte, como afi rmou lapidariamente 
Rosalía de Castro, é a nosa intención conxuralo dándomos máis unha vez a opor-
tunidade de nos achegarmos á obra tan rica e fecunda como a do mestre Carvalho 
Calero. Supón un auténtico avanzo no coñecemento rigoroso e documentado da 
nosa literatura nacional, a partir de defi nicións de carácter basilar, como a que a 
identifi ca indisociabelmente co uso do idioma galego, que foi fi xado, analisado e 
divulgado pola súa parte en textos imprescindíbeis como a primeira gramática útil 
do século XX.

Ricardo Carvalho Calero representa nitidamente o elo de unión coa Xeración do 
16 (na terminoloxía de Ramón Vilar Ponte), isto é, coa que comparece na escena 
política e cultural galega a partir da fundación das Irmandades da Fala e supón o 
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arranque dun proceso autodeterminante e autoorganizativo no cultural e no políti-
co. Carvalho é fi llo directo desta Xeración e mais de unha das súas excelsas obras, o 
Seminario de Estudos Galegos, institución científi co-cultural a que se incorpora xa 
na súa chegada a Compostela como estudante universitario. Quixo a historia –que 
non o destino– que, rematados brillantemente os seus estudos de Dereito (1931) 
e, pouco despois (1933), os de Filosofía e Letras, o que estaba daquela vocacionado 
e, sen dúbida, excelentemente preparado para ser un dos máis altos intelectuais ga-
legos, na academia e na política nacionalista, non pudese voltar ás aulas composte-
lanas até 1965-1966, mercé a unha oferta de ensino da lingua galega como materia 
optativa, e, xa por oposición, á cátedra de Lingüística e Literatura Galega, en 1972, 
que ocupou até a súa xubilación, en 1980. 

No medio e medio –tres décadas longas–, guerra civil española; participación nela 
como Tenente do Exército da República; prisioneiro do novo poder ditatorial; con-
sello de guerra; petición fi scal de cadea perpetua; condena a doce anos de reclusión 
maior; cumprimento de dous anos; liberdade vixiada e desposesión de todos os de-
reitos civís… Desterro na propria terra, exilio interior, imposibilidade de exercer un 
posto de traballo público…: dura ascese que, polos vistos da obra creada, o fortifi cou 
para proseguir sen descanso a tarefa emprendida na década dos vinte, na súa forma-
ción inicial e iniciática, ao lado de prohomes como Castelao ou Otero Pedraio cuxo 
espírito nunca atraizoou. É, pois, representante –como gostaba de lembrar– da orto-
doxia, non da heterodoxia, do ponto de vista do pensamento galego nacional(ista). 

Na derradeira década da súa vida, o profesor Carvalho Calero percorreu o país en-
teiro, nun reencontro circular coa súa mocidade, oferecéndonos o servizo e o exem-
plo dun maxisterio insuperábel: ducias de conferencias, actos públicos, artigos de 
divulgación, compromiso directo coa causa da maltratada lingua galega, nun traba-
llo incesante que causa admiración hoxe pola súa densidade, o seu rigor e, aínda, o 
seu carácter profético, vista a involución que hoxe experimenta a lingua galega por 
parte dos responsábeis gobernamentais. É, en fi n, fi gura esencial da memoria his-
tórica declinada en e desde a Galiza, razón pola que estas Xornadas a el dedicadas 
abordarán a análise posíbel de todos os ramos da súa dedicación científi co-literaria, 
a comezar polo seu papel como nacionalista e como profesor da Universidade de 
Santiago de Compostela. Para este duplo papel, hónrame presentar nesta mesa dous 
estudiosos preclaros da súa personalidade e obra: Francisco Rodríguez e José Luís 
Rodríguez, irmanados no apelido e no común recoñecemento da signifi cación e 
proxección do noso homenaxeado.




