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EXPOSICIÓN
Polo centenario de Carvalho Calero no ano 2010, o Concello de Ferrol
deseñou e organizou unha exposición cuxos contidos son novamente
amosados ao público no presente ano 2020, con motivo do Día das
Letras dedicado á figura e obra de Ricardo Carvalho Calero.

CONTIDOS DA EXPOSICIÓN
Biografía
1910-1926
Nacemento, infancia e mocidade
1926-1932
Universitario en Santiago de Compostela
1932-1936
Ferrol e a República
1936-1941
Guerra Civil e cárcere
1941-1950
Volta a Ferrol
1950-1965
Vida e traballo en Lugo
1965-1980
Profesor na Universidade de Santiago
1980-1990
'Esperar contra toda esperanza'
1990
'Benvido á inmortalidade'
Dedicatorias a Carvalho Calero
Obra póstuma, estudos e homenaxes
2010
Centenario dende o Concello de Ferrol

IMAXE DE CEN ANOS

---HORARIO
CENTRO TORRENTE BALLESTER
Concepción Arenal s/n
T: 981 944 187

De martes a sábado, de 11:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h.
Domingos e festivos, de 11:00 a 14:00 h.
Visitas libres e abertas ao público en xeral. Visitas grupais
organizadas, previa inscrición en: tecnicaeducacion@ferrol.es

| Do 24 de xaneiro ao 31 de maio de 2020 |
Centro Torrente Ballester (Sala Bello Piñeiro)

Letras Galegas 2020
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Pretérito imperfeito (1927-1961)
por Ricardo Carvalho Calero, 1980.
[Ediciós do Castro]
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Futuro condicional (1961-1980)
por Ricardo Carvalho Calero, 1982.
[Ediciós do Castro]

Boletín de Filología
Centro de Lingüística da Universidade
de Lisboa, 1983.

Lingüística e socio-lingüística
galaico-portuguesa
por Ricardo Carvalho Calero e outros.
Temas de O Ensino, 1985.

Historia da Literatura galega
contemporanea
por Ricardo Carvalho Calero
[Galaxia]

Gramática Elemental del Gallego Común
por Ricardo Carvalho Calero
[Galaxia]

Unha voz na Galiza
por Ricardo Carvalho Calero, 1992.
[Sotelo Blanco]

Da fala e da excrita
por Ricardo Carvalho Calero, 1983.
[Galiza editora]

Reticências... (1986 - 1989)
por Ricardo Carvalho Calero, 1990.
[Sotelo Blanco]

Scórpio
por Ricardo Carvalho Calero, 1987.
[Sotelo Blanco]

... "Cando se dispom dumha língua
própria, nom se comprende o seu
abandono polos que desejam manter
a identidade do povo que a fala".
A fortuna histórica do galego, 1980.
Da fala e da escrita por Ricardo Carvalho
Calero, 1983

Teatro completo
por Ricardo Carvalho Calero, 1982.
[Ediciós do Castro]
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neu importantes intervençons de dom Rodrigo Sanz, dom Jaime Quintanilla, dom Daniel Dodt, dom Luís Pêrez Carvalha, dom
Jesús Suevos, dom Gonzalo Torrente... Infelizmente, as incompatibilidades políticas que
haviam de conduzir-nos à guerra civil, amerárom a vida do Ateneu, que hoje vemos renacido. Oxalá que as liçons do passado
contribuam a infundir-lhe vida perdurável!
Nom quereria acabar sem dedicar umha carinhosa lembrança a dom Francisco Suárez e
Garcia, cuja biografia traçou don Santiago de
la Iglésia, sucessor daquel da chefia do republicanismo histórico local. Dom Francisco,
que foi alcalde da cidade e Deputado a Cortes polo distrito, ainda que nom cultivou o galego, como tampouco o fixo dom Santiago
-filho de dom Francisco de la Iglésia, que o
cultivou, e é autor da letra da "Alvorada"de
Veiga-, deixou-nos duas novelas de género
folhetinesco que nengum ferrolano deve escusar-se de ler, porque nos descrevem o Ferrol de princípios do século XIX. A primeira,
Grandal, ao estilo de Eugene Sue, canta a
gesta do operário do mesmo nome, o famoso
e hercúleo serantim; a segunda, Los invasores,
ten como base argumental o ataque inglés à
praça realizado em 1800.
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Em resumo: afora a fulgurante figura de Esquio, a contribuiçom de Ferrol à cultura galega propriamente dita verifica-se na época
do Resurgimento, e dista de ser irrelevante,
ainda que polas especiais características da
estrutura demográfica da cidade -como ocorre noutras latitudes- apareça freqüentemente combinada com as manifestaçons da
cultura espanhola em geral. O ferrolano -e
aqui emprego o artigo como colectivo neutro- é em grande parte o militar e marinheiro,
pois a conversom da vila em cidade foi condicionada pola sua adscriçom ao serviço do
Estado; mas nom só fôrom ferrolanos alguns
importantes promotores do Ressurgimento,
senom que instituiçons como o coro Tojos e
Froles e a colecçom literária Céltiga som de
inescusável conhecimento para a história
das nossas letras e das nossas artes.

Letras Galegas 2020

Isto é todo o que dentro dos límites de tempo
que se me marcárom, som capaz de dizer
sobre a presença de Ferrol na cultura galega,
omitindo obrigadamente calquer referência às
ultimas manifestaçons da mesma, talvez melhor conhecidas por vós que por mim.
Discurso do Ateneu Ferrolano
20 Junho 1983. Letras Galegas 1984.

Discurso do Ateneu Ferrolano 20 Junho 1983.
Letras Galegas 1984.
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FERROL NA CULTURA GALEGA
esde o seu nacimento
como colectividade
histórica até os valores da Idade Moderna, a nossa terra
oferece umha unidade cultural, como
umha unidade lingüística, encanto esta é soamente um caso
particular daquela. Mas a partir do triunfo da
monarquia absoluta e a constituiçom do moderno Estado espanhol, implanta-se en território galego a cultura de base castelhana que
se impon hegemonicamente com aspiraçom
de exclusiva no alto nível administrativo e social. As dificuldades viárias determinam, contodo, a permanência, por tempo e em lugar
cada vez mais reduzidos, com tendência à assimilaçom pola oficial, da cultura autóctone,
com carácter residual e amortizável. Relegada pronto às formas de vida rural, o progresso material trai tamém a penetraçom da
cultura oficial no campo, de jeito que as inovaçons que na técnica agrícola se introduzem, nos chegam através da cultura estatal, e
o vocabulário castelhano avança tamém no
mundo rural, identificado com o progresso.
Nas cidades, onde o aparelho administrativo
do Estado ostenta umha presença mais poderosa, a desgaleguizaçom cultural é maior, e
aginha domina a cultura espanhola geral, ficando reduzida a autóctone à folclórica, anónima, colectiva, tradicional e imobilista,
matéria própria ja dos estudos etnográficos,
condenada à extinçom como realidade viva.
O Ferrol que conheceu dona Maria Ana de
Neoburgo cando desembarcou em 1690, era
ainda um Ferrol que podemos considerar unitariamente galego do ponto de vista cultural,

se prescindimos da rudimentária vida oficial,
que se reflectia no uso escrito do castelhano.
Mais o estabelecimento das primeiras instalaçons navais na Granha em tempos de Filipe
V, o dos estaleiros de Esteiro nos de Fernando
VI, e a ampliaçom que conduziu nos de Carlos III à criaçom da nova populaçom a que
deu o seu nome a antiga capela da Magdalena, potenciam rapidamente a vida oficial,
determinam um substancial incremento do
funcionariado e ligam estreitamente a nossa
cidade com a burocracia estatal, especialmente o ramo da Guerra. Convertida em
praça forte e porto militar importantíssimo,
em Ferrol desenvolve-se umha vida cultural
baseada nos elementos constitutivos das formas de vida próprias da sociedade num Estado centralizado. Ferrol contribui de jeito
eminente à cultura científica e técnica sobre
a que se sustenta a vida militar. Nados ou residentes em Ferrol, umha brillante série de
chefes e oficiais das Forças Armadas realiza
contribuiçons fundamentais ao saber e à arte
da defensa marcial, e da ao Estado governantes mui distinguidos. Esta vitalidade leva
consigo a prosperidade da cultura geral, e se
contamos com um Manuel Fernández Varela,
um José Alonso López, um Joám Flórez,
tamém imos ter um Andrés Antelo e um Genaro Pêrez Vilhaamil. Esta linha prossegue
todo ao longo dos séculos XIX e XX, ilustrados por ferrolanos notáveis non só como almirantes ou generais do Exército de Terra,
senom tamém como pintores e escritores de
notório relevo.
Mas personalidades tam famosas como
Concepción Arenal, José Canalejas, Pablo
Iglesias ou Francisco Franco, por citar só
nomes fortemente inscrustados nos anais da
história científica, política ou militar, sobre-

passam os límites estritos da nossa cultura
específica, o mesmo que hoje os de escritores tam conspícuos como Gonzalo Torrente,
ou historiadores como Santiago Montero,
para mencionar ferrolanos ilustres da minha
Própria geraçom.
Mas Ferrol nom é somente a Marinha, o
exército ou a ciência e a literatura ao serviço
da comunidade espanhola na sua totalidade.
O entorno rural, a actividade pesqueira, a
vida artesanal conservarom formas tradicionais galegas da cultura que, depreciadas
pola subestimaçom própria do racionalismo
ilustrado e o progresismo decimonónico,
acharom no entanto valedores no espírito
romántico. Ferrolano foi um dos primeiros
promotores do regionalismo literário, Benito
Vicetto, que se bem cuase non escrebeu em
galego, foi um ardente defensor de Galiza, e
aqui imprimiu a sua Revista Galaica, espécime de um copioso desenvolvimento da
imprensa local, estudado por Fort Roldán e
Leira Domínguez. Ferrolano, e um dos mais
simpáticos e inspirados precursores de Rosalia, foi o poeta Alberto Camino, sobre o
que outro ferrolano, o meu estimado discípulo José Maria do Barro Paz, poderia dizernos muitas cousas, como dos irmaos e
parentes de Camino que tamém versificárom, ou de Domingos Diaz de Robles, outro
cultivador ferrolano do galego. No Album de
la Caridad figuram ainda outros nomes de
cultivadores do nosso idioma procedentes
da nossa cidade, como José Lôpez de la
Vega, Joám Lôpez Munhiz, Romualdo Casal,
Quintim Garcia Calvo e Joám Gômez. A eles
hai que engadir modernamente o do poeta e
novelista Aurélio Ribalta.
Em galego escreveu tamém o seu interessante drama Pilara dom Manuel Comelhas
Coimbra, pedagogo e pro-home local de
grande prestígio, que me ensinou a balbuciar
os meus primeiros latins no Colégio do Sa-

grado Coraçom, centro em que tamém
aprendim de abondo de outro escritor que
utilizou o nosso idioma, e que traçou o limiar
de um livro meu: Nicolás Garcia Pereira. E
nado na Corunha, mas de mai ferrolana, foi
Jaime Quintanilha Martínez, autor de Saudade e Além, director da publicaçom Céltiga,
prestigiada com um texto de Castelao, e na
cal García Pereiro, Cabo Pastor e outros escritores ferrolanos ou mui ligadosa Ferrol,
como os faiscantes autores de sainetes Charlom e Ermida, ou o luguês aqui estabelecido
Manuel Fernández Barreiro, publicárom memoráveis páginas.
Ainda que reduzise esta interveçom à nómina
de escritores ferrolanos que escrevêrom em
galego -entre os que podemos incluír, porque
aqui se criarom, Joana Torres e Tomás Barros, ambos alunos meus, sem esquecer os
meus paisanos e amigos Ditínio de CastilhoElejabeitia e José Pêrez Paralhé- e à de pintores que se inspirárom na temática galega,
como Soutomaior, Belho Pinheiro, Carmelo
Gonçalez, Imeldo Corral, Camilo Díaz..., assobardaria com muito os límites de tempo
que me coutam. Coros como o laureado Tojos
e Froles, que tamém contribuiu à posta em
cena de teatro galego, acreditam o galeguismo do nosso espírito local.
Este Ateneu prossegue, por outra parte, o
labor cultural específico do velho Ateneu Ferrolano dos tempos de Saralégui, Comerma,
Balás e tantos outros eruditos interessados
polas cousas de Ferrol. Lembremos o trabalho do primeiro dos citados sobre Fernám
Esquio, o mais antigo poeta conhecido entre
os vidos ao mundo na comarca. Ao advento
da Segunda República, restaurámos o Ateneu, e eu próprio participei em debates
sobre a autonomia de Galiza e sobre a poesia de vanguardia, que seguírom ao inaugural sobre espiritismo, este recolhido num
volume. Lembro nesta etapa nova do Ate-

