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Este Maio raro do confinamento passará a história como o ano do Coronavirus e não como o ano
que as nossas letras festejavam a figura de Ricardo Carvalho Calero. Já há bem anos que desde
muitos  sectores  da  cultura  e  do  intelectualismo  do  nosso  pais  está-se  a  demandar  o
reconhecimento público a uma figura importantíssima das nossas letras,  da nossa cultura,  do
nosso ensino e da nossa política, mas não foi  até este ano que a Real Academia da Língua
Galega tivo a bem reconhecer a sua figura. 

Este  ano  raro  de  confinamento  será  um  ano  raro  para  por  em  valor  e  fazer  um  justo
reconhecimento a esta figura, pelo que desde FOANPAS decidiu-se recolher textos, vídeos, e
links para facilitar esta pequena homenagem e este dar a conhecer a esta grande figura da nossa
língua e cultura.

Ricardo Carvalho Calero é a figura mais importante e prolífica,  em canto a número de obras
publicadas, da cultura galega do século XX, foi o primeiro professor e catedrático de linguística e
literatura galega, e o pai do reintegracionismo coma corrente normativizadora da língua galega.

Fazeremos aqui uma breve escolma da sua vida:

Ricardo  Carvalho  Calero  nasce  no  ano  1910  em  Ferrol,  onde  começou  a  publicar  os  seus
primeiros versos. Estuda Direito e Filosofia e Letras em Compostela, onde entra em contacto com
o galeguismo e com movimentos culturais, em particular com o Seminário de Estudos Galegos.
Foi  este  um  momento  de  intensa  militância  política  de  Carvalho,  integrado  no  movimento
nacionalista e tomando parte no activismo estudantil. Colabora durante muitos anos com as mais
destacadas revistas literárias (A Nosa Terra, Nós, Guión, Galiza, Resol, Universitarios, Papel de
Color) e dos seus livros poéticos, primeiro em castelhano e depois em galego.

Carvalho  Calero  foi  defensor  da causa  republicana  e  lutou neste  bando,  pelo  que durante  a
ditadura franquista estivo preso, rematando a sua condena volta a Galiza onde restabelece os
contactos com galeguistas que ficaram no país. Desenvolveu nestes anos uma importantíssima
labor investigadora — iniciada com a sua tese de doutoramento,  "Aportaciones a la literatura
gallega  contemporánea" que  foi  a  antecessora  de  A  Historia  da  Literatura  galega
contemporânea do ano 1963.

Dois anos mais tarde ganhou um posto de agregado no Liceu Rosalía de Castro, de Santiago. Em
1972 foi nomeado titular da cátedra de Linguística e Literatura Galega. Os estudos de Carvalho
centraram-se também na língua, preocupado pela coerência histôrico-linguística do galego apesar
da férrea oposição que topou no caminho, foi firme defensor das teses etimologistas que teriam

http://www.carvalho2020.gal/


continuidade no movimento reintegracionista,  feito que lhe custaria ser marginado nos últimos
anos da sua vida.

Ademais  da  sua  extensíssima  obra  ensaística,  cultivou  a  poesia,  ele  definia-se  como  poeta
(Vieiros, 1931; Poemas pendurados dum cabelo, 1952; Pretérito Imperfeito,  1980; Cantigas de
amigo e outros poemas, 1986; Reticências, 1990...), o teatro (Catro pezas: A sombra de Orfeo,
Farsa das zocas, A arbre, Auto do prisioneiro, 1971; Teatro Completo, 1982) e a narrativa (Xente
da Barreira, 1950; Scórpio, 1987).

Membro da Real Academia Galega desde 1958, faleceu em Compostela no ano 1990.

Cá podeis ampliar informação da sua biografia:

https://carvalhocalero.lbd.org.es/

https://carvalho2020.gal/vida/

Cá podeis ampliar informação da sua extensa obra, já que foi o escritor mais
prolífico  do  século  XX,  que  abrangeu  os  seguintes  géneros:  poesia,  ensaio,
romance, teatro, epistolar e a sua não menos importante faceta de articulista e
conferenciante:

https://carvalhocalero.lbd.org.es/obra/

https://carvalhocalero.lbd.org.es/bibliografia-sobre-o-el/

https://carvalho2020.gal/obra/

https://carvalhocalero2010.net/bibliografia/

Destacando a sua figura como pai do reintegracionismo, que a continuación
explicamos o que foi e o que é.

Citas:

Cita 1:
"O galego, como dizia Castelao, é um idioma extenso e útil, porque com pequenas 
variantes se fala em diversos lugares de distintos continentes. "

Ricardo Carvalho Calero
"Evoluçom histórica da língua galega”, em Letras galegas, 1984, AGAL, p. 31

Cita 2:
"O galego ou é galego-português ou é galego-castelam" 

Ricardo Carvalho Calero
“Sobre a nossa língua”, em Problemas da Língua Galega, Sá da Costa Editora, 1981, pp. 19-21,
conferência no Clube Linguístico da Crunha, 7 fevereiro 1979

Cita 3:

"A fala da Galiza, o português de Portugal, o português de Brasil, e os outros
português dos distintos territórios lusófonos formam um único diassistema
linguístico, conhecido entre nós popularmente como galego e internacionalmente
como português."

https://carvalhocalero2010.net/bibliografia/
https://carvalho2020.gal/obra/
https://carvalhocalero.lbd.org.es/bibliografia-sobre-o-el/
https://carvalhocalero.lbd.org.es/obra/
https://carvalho2020.gal/vida/
https://carvalhocalero.lbd.org.es/


Ricardo Carvalho Calero
Filólogo e escritor galego do século XX, o primeiro Catedrático de Língua e Literatura Galegas,
considerado o grande pensador do reintegracionismo linguístico.

Opinião de Eduardo Maragoto presidente de AGAL sobre Carvalho Calero como
protagonista do Dia das Letras Galegas 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=YplM5L2qgJ4

Cá podeis ampliar informação sobre o movimento reintegracionista:

https://a.gal/o-que-e-o-reintegracionismo/

Gostaríamos de partilhar também com todas vos uns documentários sobre a sua vida, obra
e conversas para adultas

Adultas:

Entrevistas sobre a figura de Carvalho Calero:

1.- Entrevista a Eduardo Maragoto, professor e presidente de AGAL, Associaçom Galega da
Língua da qual Ricardo Carvalho Calero é membro de honra, na rádio galega:

http://www.diariocultural.gal/letrasgalegas/letras-galegas-2020-entrevista-a-eduardo-maragoto-
profesor-e-presidente-de-agal/?_tcode=d2o0dXQy

2.-Entrevista a Henrique Rabuñal, professor e autor da biografia ‘Ricardo Carvalho Calero. 
O anxo da terra’ que publica Galaxia e a Henrique Dacosta, professor e autor do volume 
‘Carvalho Calero. Vida e obra dun ser polifacético’. Na rádio galega, no diário cultural: 

http://www.diariocultural.gal/letrasgalegas/letras-galegas-2020-entrevista-a-henrique-rabunal-e-a-
henrique-dacosta/?_tcode=cGdxZ2g0&fbclid=IwAR0VJG09mj-
J4EYZORClGEIEqaatYxk4Fr5qF7gb7JmL0_JKj7_hGI2gPVw

3.- Filgueira Valverde, o escritor homenageado no Dia das Letras 2015, dá nome a um 
documento fundamental para entender a história do galego contemporâneo: o “Decreto 
Filgueira”, que em 1982 oficializou a normativa do galego que chegou aos nossos dias, 
derrogando as imediatamente anteriores de Carvalho Calero. Decreto Filgueira 
(documentário realizado por Ozo Perozo) explica os antecedentes deste acontecimento 
desde os anos 70.

https://carvalho2020.gal/carvalho-calero-vs-filgueira-valverde/

4.- Adela Figueroa lembra a entrega e rigor profissional de Ricardo Carvalho Calero. Pílulas
audiovisuais que mostram o lado mais pessoal do homenageado das Letras Galegas 2020.

https://carvalho2020.gal/o-rigoroso-carvalho/

5.- Entrevista com D. Ricardo Carvalho Calero - Ramom Reimunde, 1985

https://www.youtube.com/watch?v=oi-WW4kNc5M

6.- Vieiros de Esperanza: Ricardo Carvalho Calero

Documentário biográfico sobre Ricardo Carvalho Calero filmado em 2014. Vieiros de Esperança
percorre a vida e a trajectória profissional de dom Ricardo a modo de conversa, desde a su 
infância em Ferrol até que se reforma em Compostela. Também tenta compreender porque não se
lhe adicava o Dia das Letras Galegas, um reconhecimento que afortunadamente chega em 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=oi-WW4kNc5M
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https://a.gal/o-que-e-o-reintegracionismo/
https://www.youtube.com/watch?v=YplM5L2qgJ4


para fazer justeza coincidindo com o 110 aniversario do seu nascimento.

https://www.youtube.com/watch?v=_w6mEjn96ho&feature=youtu.be

7.- Mª Pilar Garcia Negro: Lembrando a Carvalho Calero no seu centenário

Intervenção de Mª Pilar García Negro nas jornadas "Rosalía de Castro, Luís Seoane, Carvalho 
Calero e Uxio Novoneyra; a afirmação da língua" organizadas pela CIG-Ensino e a AS-PG. 
Conferencia em Compostela o 11 de Novembro de 2010.

https://vimeo.com/18176660

Gostaríamos de partilhar também com todas vos uns videos e recursos para
que brinqueis e partilheis com as vossas crianças

Especial Ricardo Calero

• Vídeo elaborado polo IES de Arzúa para achegarnos á figura de Ricardo Carvalho Calero,
o autor ao que se lle dedica o 17 de maio, día das Letras Galegas 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=6jk-UHD3Xms&feature=youtu.be

• Vídeo realizado por Rocio Candales sobre Ricardo Carvalho Calero
 https://www.youtube.com/watch?v=Py1IPpQwcXo&t=11s

• Vídeo As pitas baixo a choiva. Ricardo Carvalho Calero
https://www.youtube.com/watch?v=c_AXY2LvztU

• Vídeo Os Bolechas Carvalho Calero
https://www.lingua.gal/recursos/outros/_/letras-galegas/2020/contido_0011/bolechas-
carvalhocalero

Desde a web Aulas galegas proponhem muitos recursos, jogos, videos e música para ampliar
conhecementos da figura de Carvalho Calero

https://aulasgalegas.org/especial-letras-galegas-2020-ricardo-carvalho-calero/

Desde a web creada por AGAL para homenagear a figura de Carvalho Calero também proponhem
muitos recursos

https://carvalho2020.gal/unidades-para-ensino/

Interesante também visualizar as homenagens na TVG:

https://www.youtube.com/watch?v=lyIMsymFfOo  (Especial reintegracionismo (capítulo 1)

http://www.crtvg.es/informativos/digochoeu-especial-reintegracionismo-capitulo-2

Desde Foanpas ficamos muito obrigadas a Sechu Sende e a Maré A Muda
regueifeiras que pensando nas crianças mais pequenas e de jeito 
desinteressado enviarom-nos este maravilhoso vídeo para explicar a 
figura de Carvalho Calero.

https://foanpas.com/web/carvalho-caledo-letras-galegas-2020/
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