
 Don Leopoldo Moure García, SECRETARIO XERAL DO EXCMO. CONCELLO 
DE FERROL. 
 
 
 C E R T I F I C O : Que o Excmo. Concello Pleno, en sesión 
celebrada o día 25 de marzo de 2010,  adoptou, entre outros, o 
seguinte acordo:  
 
  
 22.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
RELATIVA Á ELABORACIÓN DUNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO 
ANO “CARVALHO CALERO”.- Examinada a moción que presenta o grupo 
municipal do Bloque Nacionalista Galego, que textualmente di: “O 
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro da 
lexislación vixente, apresenta, para o seu debate no Pleno da 
Corporación, a seguinte Moción 

Exposición de motivos: 
Declaración Institucional 

Un 25 de marzo de hai 20 anos, morría en Santiago de 
Compostela, unha das figuras máis relevantes da cultura galega do 
S..XX, Ricardo Carvalho Calero, nado no nº 51 da rúa San Francisco, 
do barrio de Ferrol Vello, onde comezou a alentar esta cidade. 
Como representantes electos polos nosos veciños/as, no nos podemos 
permitir o luxo de permanecer pasivos ante unha data sinalada dun dos 
nosos persoeiros máis salientables.  

Os que vivimos nesta cidade formamos parte do espazo que 
constituíu un dos seus sumatorios do personalismo existencial de 
Ricardo Carvalho Calero, e temos o privilexio de participar das 
sinerxías máxicas, que todos os grandes deixan no entorno. Mais tamén 
temos a responsabilidade de facer valer os bens do seu legado, 
ademais de capitalizalo en beneficio das xeracións vindeiras. 

Non podemos deixar de lamentar a nula implicación do goberno 
municipal no mandado plenario, tomado por unanimidade dende xullo de 
2009, de conmemorar durante o presente ano a figura e a obra deste 
Autor. A Declaración de 2010 como ano Carvalho Calero obrigaba a 
elaboración dunha programación para dar sentido  a esta efeméride e 
non só non se levou a cabo ningunha actuación senón que se solapou a 
figura deste persoeiro. 

Traballo e merecemento hai dabondo para que sexa doada a 
proxección do noso autor: poeta sublime, autor teatral, estudioso e 
investigador destacado e admirado profesor, etc. 

Persoa inqueda e traballadora, traballou dende moi novo en 
entidades culturais e de reivindicación democrática. Sempre se sentiu 
discípulo da xeración “NOS” e membro xeracional do Seminario de 
Estudos Galegos. 

Os ideais nacionalistas do Seminario de Estudos Galegos, 
marcarían de por vida a personalidade de Carvalho Calero, xa que 
asumiu plenamente o seu proxecto de estudo rigoroso da realidade 
galega, así como os principios políticos do partido galeguista, o 
único partido ao que pertenceu. 

O conxunto dos seus escritos científicos, políticos e 
literarios conforman unha obra monumental e fundamental na cultura 



galega. Unha obra na que se superan toda caste de limitacións e 
barreiras para colocar a lingua e a cultura galega no lugar de 
prestixio que lle corresponde. 

Ricardo Carvalho Calero acercouse sen prexuízos e sen 
complexos, pero con xuízo crítico, á situación da lingua e da 
literatura do noso pais, entroncándoa coa realidade e superando 
visións reducionistas. El deu paso a unha perspectiva de análise, 
impulsando o achegamento do galego co portugués, como proposta para a 
dignificación da lingua galega. 

Na Facultade de Lingua e Literatura Galega, da que foi o 
primeiro catedrático, o vello profesor, deu motivos sobrados a unha 
boa camada de estudantes para sacudirse os complexos de sermos donos 
dunha lingua minguada, ao tempo que lles transmitiu o afán pola 
investigación e a crítica profunda e documentada. 

Ricardo Carvalho Calero deu mostras coa súa vida de ter 
criterio propio, aínda a costa de pagar a peaxe do afastamento dos 
grupos oficialistas, as máis das veces moles dabondo co poder 
establecido. El debe de representar para todos nós, un referente 
especial, e como para todo o pais un símbolo de lealdade e compromiso 
coa nosa realidade, inherente a lingua e a cultura propias que o fan 
merecedor de recibir a homenaxe de toda a cultura galega e que se lle 
adique a celebración do “Día das Letras Galegas”. 

Por todo iso, sométese á consideración do Pleno a aprobación 
dos seguintes  
ACORDOS 

1.- O Pleno do Concello de Ferrol acorda aprobar a proposta de 
“Declaración institucional” transcrita na exposición de motivos. 

2.- A esta declaración institucional se lle dará a publicidade 
oportuna, publicando a mesma, cando menos, na páxina web municipal. 
 Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos Sres./as. asistentes presentes, acordou aprobar a 
moción transcrita. 
 
  
 E para que conste e ós efectos correspondentes, expídese a 
presente, de orde e co Visto e Prace do Iltmo. Sr. Alcalde, coa 
reserva á que fai referencia o artigo 206 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións 
Locais, no Pazo Municipal de Ferrol, a 6 de abril de 2010. 
 
 Vº e Pr 
 ALCALDE 


