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Graham Greene escribiu aquilo de
“England me fecit”, mesturando
inglés e latín. Gonzalo Torrente
Ballester, veciño, coetáneo,
contemporáneo e colega de Ricardo
Carvalho Calero, escribiu “Ferrol
me fecit”. Eu atrévome a escribir
“Ferrol nos fecit”, aos que naceron
na Ferrolterra (Torrente en Serantes,
Carvalho no Ferrol Vello) e mesmo
aos que nos criamos nela (eu, na
Porta Nova, que o franquismo
convertería en Praza de España).
Corenta anos despois de que “don
Ricardo” e “don Gonzalo” (como
sempre os tratei) fosen conscientes
da xeografía urbana —e rural— na
que se facían persoas, os habitantes
do noso Ferrol aínda estaban
divididos entre os de “dentro de
portas” (da muralla da cidadecidadela), de “fóra de portas” (ou
“das aldeas”), “desta banda”
(norte da ría) e da “outra banda”
(sur da ría).
Texto Xavier Alcalá
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Ferrol
nos
fecit

Casa onde naceu Carvalho Calero en Ferrol
Ricardo coa súa filla Margarida polas rúas de Ferrol, 1945

C

omo falo así de Ferrol? Acaso a Malata,
a Cabana, a Graña e San Felipe pola
beira do norte, e Maniños, Perlío e
Mugardos pola do sur eran parte da
Vila Podre? Érano, porque “tiñan lancha”. Nos tempos de Gonzalo Torrente
(o máis vello, por meses), Ricardo Carballo (despois
Carvalho) e —non o esquezamos— Ernesto Pérez
Güerra (despois Guerra da Cal) ocorría o mesmo que
nos meus.
Eu era “desta banda” e o Xoán Rubia, compañeiro de aula no instituto Concepción Arenal, da outra.
No “insti” os rapaces da outra banda marchaban
un cuarto de hora antes na última clase da mañá, e
entraban un cuarto de hora máis tarde na primeira
da tarde porque ían coller a lancha para xantaren na
casa: cousas especiais da Ciudad Departamental, un micro-San Petersburgo feito do nada entre dúas aldeas,
a de Esteiro e a do Ferrol Vello.
Homes da Ilustración construíron un centro de
poder naval inexpugnable, estaleiro de navíos de alto
porte, arsenal da Armada e, para acomodar mariños,
enxeñeiros e burgueses de compañía (de profesións
liberais e comerciantes), trazaron sobre os planos
unha urbe de cuadrículas, rúas de Leste-Nordeste a
Oeste-Suroeste polo chan; e a 90 graos con elas, as
que soben aos altos de Canido. No medio, prazas ca-

dradas: a de Armas e a que se dedicaría ao marqués
negreiro mais protector de recrutas das Mariña, o de
Amboaxe.
Os que lean Scórpio, tomen nota da toponimia
infanto-xuvenil do personaxe (e do autor), vaian
ao mapa e verán que naceu e viviu na fronteira da
racionalidade contundente do barrio da Madalena,
a tableta de chocolate, coa irracionalidade da antiga vila
mariñeira de Curuxeiras (porto) e o Socorro (igrexa
de mareantes e pescadores).
A Rúa de San Francisco —onde resiste aínda a
fábrica de granito da casa natal de don Ricardo—
marcaba na miña nenez o descenso das alturas aristocráticas da Capitanía Xeneral á pobreza dun barrio
de calellas retortas onde secaban follas de maruca
xunto con roupas remendadas. Por San Francisco
sucedíanse bares nos que servían as cuncas de viño
con piñas de percebes de agasallo, e mesturábanse
mariñeiros de lepanto e tafetán da “Gloriosa Armada
Española” con mariños mercantes de camisa a cadros
e pucha. Era rúa de pelexas entre bébedos e —estando preto dun cuartel da mariñeiría— nela mesmo
había un negocio inmencionable para nenos e damas.
Naceu e viviu Ricardo Carballo Calero nunha
zona “escura” da cidade? Non. Tiña casas de pedra
con galerías “de costureiro” (onde se cosía ao sol) e,
no alto, a igrexa impoñente da Orde Terceira de San
Francisco. Desde o seu adro, óllase a enormidade do
arsenal militar, os navíos de guerra, a ría sucada polas
lanchas, a beleza suave da península de Bezoucos e as
moles que case pechan a ría, montes daquela aínda
marcados de leiras e restos das carballeiras coas que
se construíran centos de navíos.
Moi preto desa igrexa castrense, reservada a cultos
especiais da Armada, están a Capitanía Xeneral e
o seus xardíns —os de Herrera— con magnolios
exóticos e a estatua de Jorge Juan, o xenio que conseguiu, a forza de moi bos soldos, roubarlle ao imperio
británico os expertos en construción naval que farían
de Ferrol (e, en paralelo da Habana) centro de coñecemento avanzado, ao nivel máximo da súa época
dezaoitesca.
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A familia acomodada de Scórpio / Carvalho tiña
consideración tal entre a caste suprema dos mariños de guerra, que as nenas podían xogar coas fillas
do capitán xeneral nos xardíns da Capitanía; e as
“damas de Marina” veraneantes na Cabana de Santo
Antonio convidaban a mai putativa do Scórpio ás
súas casas (mais ela, por pudor de ascendida de clase,
rexeitaba os convites).
Torrente dicía que Franco fixo a guerra para se
poder vestir de almirante (como Xeneralísimo), esaxeración ben simpática do inventor de Castroforte de
Baralla. Ricardo Carballo Calero deixou o bacharelato para preparar o ingreso na Escola Naval Militar, se
cadra imaxinándose con uniforme da garda mariña a
namorar raparigas pola Rúa Real. Iso marca liñas de
vida. Xa sería na miña xeración cando ser enxeñeiro
(non “perito”) ou economista se vise con máis voos
ca ser do corpo xeral da Armada, e mesmo cando a
xente lese a matrícula FN (de Fuerzas Navales) como
“Fame Negra” e “Famentos Nós”. Ora, na mocidade de Gonzalo, Ricardo e Ernesto ninguén tería tal
atrevemento...
A maioría das familias de Ferrol tiñan algunha
relación coas Filipinas, Puerto Rico e Cuba; había indianos e moito militar que nesas illas estivera
destinado. O 98 fora un desastre moral e mortal
para a cidade. Ferrol vestira de loito logo da batalla
de Santiago de Cuba, mais desde 1908 os estaleiros
reviviran coa Sociedad Española de Construcción Naval,
a Construtora para o pobo. Volvera o orgullo de ser
facedor de barcos; o maior espectáculo da vila era
ver “caer á agua” cascos xigantescos de aceiro. Tras
das botaduras, a xente cantaba, soaban habaneras
e toadas de gaditanos e cartaxeneiros destinados en
Ferrol. Obreiros cantores ríanse dos políticos:
“Ai, señor Ministro da Mariña,
esa escuadra facémola nós.
Como se fai un deputado,
un acoirazado faise un pouco mellor.”
Non había instituto de bacharelato pero si colexios e
academias, máis a Escuela Obrera de Construcción Naval,
a de Ingeniería Naval y Máquinas e a de Artes y Oficios.
Fronte ao Teatro Jofre, que acolleu as arelas poéti-
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Anuncio do Ideal Room

co-musicais do estudoso, funcionaba o “cinematógrafo” New England. O hotel máis moderno, na Praza de
Armas, chamábase Ideal Room. O idioma inglés era
máis importante có francés, que se daba por sabido.
Como nos tempos de Jorge Juan, por Ferrol circulaban moitos británicos dos estaleiros. Mais, se no século XVIII eran en boa parte disidentes da relixión da
Súa Británica Maxestade, no XX traían outra ligazón
ideolóxica: a masonería.
Nos anos da crecente consciencia de quen acabaría sendo Carvalho, en Ferrol oíanse moitas falas:
andaluza, murciana, cubana, galega, inglesa... e máis
as que saltaban dos barcos amarrados no porto. Non
é difícil imaxinar o rapaz tan lido a matinar baixo os
plátanos no cantón de Molíns acerca dos idiomas; ou
ordenando as peculiaridades do galego das criadas de
fóra de portas e dos operarios habitantes no barrio de
Esteiro.
Canto tardou aquel estudante de Dereito en
Compostela en comprender que o castelán era o
idioma que cumpría aprender e o galego a fala que
non importaba esquecer?
Cumpría ser moi valente para mostrarse galeguista en Ferrol, nunha sociedade organizada en
castes que mesmo se distinguían polo uniforme,
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Cinematógrafo New England

Carvalho Calero, fillo predilecto de Ferrol

rúas ferrolás e observaba. A partir do 26, na cabeza
levaba para circular sobre as lousas de Santiago ideas
que alí amplificaría ou rexeitaría; e volvía para Ferrol
de vacacións, nun proceso de realimentación que
estalaría no verán do 36 en Madrid.

Ricardo Carballo Calero non foi mariño de
guerra porque un ministro decidiu esixir o bacharelato aos aspirantes a oficiais. A volta ás aulas “civís”,
mesmo co propósito inicial, fixo ao rapaz esquecer a
teima elitista ferrolá. Mais se chegase a estar en Ferrol
lucindo uniforme azul e galóns con coca no intre
aciago do Alzamiento, que partido tomaría? Home
rigoroso e formalista, como demostrou con respecto
ás leis da lingüística, sería dos poucos que morreron
dignamente fusilados por non traizoaren a República
á que lle xurara lealdade.
Ferrol nos fecit, mesmo divididos en bandos. Carvalho escolleu o perdedor: galeguista, republicano. O
universalismo típico dos ilustrados ferroláns faríalle
ser lusista, estreitar amizade con Guerra da Cal, e xa
sabemos que resultado lle deu.
5
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que gardaba memoria de cando o Capitán Xeneral era “el Jefe Político y Militar de la Ciudad” e o
Intendente da Mariña, o recadador de impostos. Que
podía significar Galicia para aqueles señores enviados
desde Madrid a defender o Imperio? Que significaba
para eles o idioma patrimonial do país?
Un dos poucos apelidos fidalgos sen deturpar en
Galicia é Pita da Veiga, directamente ligado á Mariña;
mais non ao idioma. Un almirante con ese apelido
xamais falaría galego nin permitiría que o fixese un
oficial da Armada. Mesmo así, vería con naturalidade que o falasen en privado os suboficiais e nel desen
ordes aos fandiños, recrutas monolingües, analfabetos.
Dese sistema diglósico interno da Armada puidemos
dar fe don Ricardo e eu (ollo: fandiño, en boca mesmo
de oficiais gaditanos, soa a galego aínda sen rexistrar).
Ferrol de procesións da Semana Santa, con armas
e galas de uniformes navais, e mofa aos cantantes
de saetas (“¡Dádelle unha de callos, a ver se cala!”);
cidade onde pobo e elites adoran, xuntos, unha deusa
local cristianizada na Virxe do Chamorro; poboación
estratificada: mariños, “militares de Terra” agradecidos ás deferencias dos mariños, “industriais”,
médicos, enxeñeiros, algún arquitecto, avogados,
profesores, señores do Casino sen bola negra cando
solicitaron praza de socios...
De 1910 a 1926, esa cidade vería (sen se ver fóra
dela) como se multiplicaban e medraban os sindicatos e as loxas masónicas (unha delas, ferrolanísima,
a Breogán nº 16). Tamén viu (e deixou ver de lonxe)
a dignificación do folclore galego e a súa ligazón á
defensa do idioma (o coro Toxos e Froles acolleu as
Irmandades da Fala). O futuro profesor Carvalho
calcaba as solas dos zapatos nas lousas enormes das
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Testemuña
fraternal.
Sabe S.
Salgueiro,
Sagitário,
Scórpio
Texto Carmen Blanco
Un novo cosmos reventará do caos
Ricardo Carvalho Calero

A

timbres de voz distintos
se ouvem na melodía fraternal
Ricardo Carvalho Calero

o pensar na visión xeral de Ricardo
Carvalho Calero, desde a situación
extrema do confinamento pola
pandemia do coronavirus síntome
Salgueiro, Sagitário, Scórpio, tres
personaxes centrais da novela de
inspiración autobiográfica Scórpio traxicamente atrapados na situación extrema da guerra, da xeral Segunda
Guerra Mundial.
Síntome Sagitário. No capítulo IX de Scórpio Jorge
Bermúdez, personaxe expansivo, sen saudade e con
humor, alcumado Sagitário, cando pensa no compañeiro Rafael Martínez Pinheiro, personaxe introvertido,
reservado e enigmático, de alcume Scórpio e alterego
nuclear do autor na novela, di que non pode dicir del
que fosen “amigos íntimos”. E cando no capítulo XLV
6

se pregunta que clase de home é Scórpio sinala nel trazos filóxinos propios do “trato fraternal” coas mulleres.
Esta relación existente entre Sagitário e Scórpio foi a
miña con Ricardo Carvalho Calero ao final da súa vida,
unha amiga fraternal. Mais antes el fora un Mestre
con maiúscula para min desde nena no Colexio Fingoi
no que estudiei o primeiro e segundo ensino e onde el
me deu clase de Lingua española no primeiro curso de
bacharelato. E continuaría sendo ese Mestre logo na
Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela e nos seus libros. El recoñeceume primeiro
de nena. Conscientemente eu recoñecino despois.
No contexto da mala educación sexista da ditadura
a nosa educación progresista facilitou unha relación
intelectual de respecto mutuo e igualdade persoal, máis
alá das diferenzas sociais. Sempre lle agradecerei esa
relación paritaria mantida durante a gravación das numerosas horas de conversas realizadas nos anos 1983 e
1984 que daría lugar ao libro Conversas con Carballo Calero
de 1989, o meu primeiro libro publicado, hai trinta e un
anos e aparecido agora en edición renovada e revisada
neste 2020 co título Conversas con Ricardo Carballo Calero,
os dous encargo da Editorial Galaxia. Foi esta miña
relación co escritor a comezos dos oitenta unha relación
socrática na que aprendín moito nos diálogos gravados e
non gravados que darían lugar tamén a outro libro meu
sobre el titulado Carballo Calero: política e cultura, publicado
en 1991 na serie Documentos para a historia contemporánea de
Galicia de Ediciós do Castro. E a partir daquel momento
creouse entre nós unha relación persoal fraternal que
se viu ampliada á súa muller, María Ignacia Ramos, e a
Claudio Rodríguez Fer, meu home. Esta relación daría
lugar a investigacións e traballos numerosos e diversos
por parte del sobre a poesía de Claudio e de Claudio
sobre a figura e a obra del, ademais dos escritos histórico-literarios, críticos e creativos meus sobre el e sobre
a súa muller, escritora ocasional co nome María Silgar,
e outros libros non centrados exclusivamente nel como
Mulleres e independencia e Nais, damas, prostitutas e feirantas de
1995 ou Atracción total de 2008.
Síntome tamén Salgueiro, o outro personaxe central da obra de nome Emilio, escritor e autor, dentro da
ficción Scórpio, da propia novela, quen a vai escribindo
mentres a vive ao lado do mesmo Scórpio e no medio da
angustiosa loucura de amor e morte dos horrores bélicos,

Síntome Salgueiro cando no magnífico capítulo LIX
final da obra conclúe cunhas palabras nas que, con
nomes novos de persoas e lugares, quen hoxe pense
pode identificarse coas súas reflexións, no contexto
da incerteza do presente confinamento sanitario. Os
pensamentos constatan un grao de azar non necesario,
como o derivado da guerra, das pragas, da peste e doutros males devastadores, que, en sentido profundo tivo
e ten sempre a vida, pero que pode converterse en azar
aniquilador nas situacións máis extremas e que exixe
o combate a favor da vida cando esta está en perigo.
E Salgueiro marchando ao exilio pensa en volver para
continuar a loita:

derivados da falta de entendemento humano e da falta
de formas. Na oración fúnebre do pranto que lle dedica
no capítulo LIV á morte de Scórpio, Salgueiro reflexiona sobre o carácter fortemente contraditorio do personaxe contido nos seus simbólicos nomes de arcanxo e
alacrán, que o fan ser símbolo da esquizofrénica esencia
humana da historia máis coñecida, segundo a concepción filosófica do autor real da obra, de signo zodiacal
coincidente e con nome de arcanxo entre os seus nomes
de ascendencia e inspiración:
Rafael, arcanjo piedoso, arcanjo guerreiro, escorpiom funesto, que rodeado do incêndio da loucura
guerreira, procuraste a Barcelona bombardeada
para perecer. Algum dia pensei escrever a tua história. (...) Se sobrevivo a esta loucura, tal vez retome a
pena para dizer o que non sei de ti (...)
Todos os días é bombardeada Barcelona. Na
Presidência da República domina um ar fatídico
de heroico derrotismo. Crê deveras o Presidente do
Governo que podemos prolongar a guerra até que
esta entronque coa guerra geral? (...)
Talvez estou dormido, tal vez estou sonhando, e
ti, Scórpio, non sejas mais que a sombra do meu
sonho. Se os sonhos som realizacizaçons dos desejos, tal vez nom sejas ti outra cousa que um sonho
que eu e outros muitos seres, mulheres e
homes, temos sonhado juntos.
Carmen Blanco e Ricardo Carvalho Calero na casa do Carril dos
Loureiros en Lugo en 1986. Foto de Eduardo Ochoa.

Poderei algum dia regressar à minha terra? Que vai
ser de mim?
Hitler quer ser dono do universo. Stalin, desde o
tobo do Kremlin, olha enigmático para Europa.
Roossevelt apoia a sua paralisia sobre muletas de
dialéctica puritana.
O leopardo inglês e o galo francês som un gato e um
pito que querem entenderse com Franco.
Fin da República.
E a Galiza? Bóveda, imolado; Castelao, em Nova
Iorque.
(...)
Se sobrevivo, e tenho sossego para isso, talvez retome
aquel projecto que outrora alimentei de escrever a
tua história. De inventá-la, pois foste sempre um
misterio para mim. Mas, quem pensa em escrever a historia de um home agora que agoniza
todo um mundo?
Síntome Salgueiro sen dúbida agora, como creadora
e testemuña á vez, cando se pregunta: “fum somente
unha testemuña da passagem pola terra de
umha estranha presença que com desígnio imperscrutável um criador mais alto desenhou?”
Só é verdade a pregunta, dixo Carvalho. A verdade é aberta e está na vía da dúbida metódica, do non
saber para saber máis, desde o nada certo se sabe nunca
a preguntarse ata acertar coa verdade máis obxectiva e
necesaria no momento preciso.
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Por isto, síntome tamén Scórpio. Enigma social.
Síntome así polo menos tal como asedia Salgueiro nun
momento dado o personaxe no excelente pranto do
capítulo LIV, enigma para a maioría: “Se sobrevivo
a esta loucura, tal vez retome a pena para dizer o que
non sei de ti, porque foste um enigma para min,
e nunca houvo ninguém que penetrasse na tua
acouraçada intimidade.” Aquí está contida a semente
e a verdade máis esencial da obra e do autor da mesma.
Dita verdade seminal precísase con máis pormenores
importantes para caracterizar un personaxe con dimensións íntimas, sociais ou filosóficas, de inspiración autobiográfica mais con moi claras proxeccións humanas
xerais, nacidas da consciencia da radical soidade persoal
e da comprometida solidariedade comunal, propias da
personalidade mellor, máis profunda e multiforme do
autor da novela.
Rodeado de um círculo de fogo, (...) de discórdias civis que nom desejabas, de acçons militares que nom
comprendias, viveste umha vida exterior alheia
a ti mesmo, (...) todo apesar teu, todo contra ti
mesmo, que si cadra agachabas umha vida interior
de solitário buscador (...), ou de estoico desesperado,
ou de secreto gozador de umha íntima harmonia.
Unha verdade básica que de certo non foi vista mais que
pola lealdade, a intelixencia e a bondade de quen, máis
alá dos intereses e as conveniencias, soubo recoñecela
cando era necesaria para as causas máis útiles do ben
persoal e social, unha contada minoría distinta. Para o
resto, falsidade. Mais en verdade paradigma de soños e
ideais humanos de prudente e cordial cordura no centro
da loucura asasina:
Mas pode ser que nom haja olhos que vejam
nada como realmente é, e a média aritmética das
visons que deixaste nos olhos que te virom seja umha
cifra falsa, um algoritmo oco, umha forma
arbitrária. Foste talvez o que todos quigéramos ser.
Para as mulheres, umha felicidade sonhada. Para os
homes, o arquetipo de cada um. (...) limpa figura na
lama da luxúria, da política, da guerra; harmoniosa
conducta na feia algaravia do manicómio humano.
(...) Tal vez sofreste mais que todos nós, porque cala-
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vas, reprimias, dominavas, conduzias, transformavas
a tua dor em silêncio, a tua confusom en claridade.
Mais síntome máis Sagitário cando no capítulo XXXVI
procura a verdade entre as imposturas dos poderes das
modas, con lúcido humor liberador de combate contra
as ditaduras e o totalitarismo como o verdadeiro Scórpio:
Para os que começamos a carreira sob a Ditadura,
é mui estranho encetar este ano de 1930 sem que
sobre nós se projecte a sombra do Ditador (...) Todos
os estudantes somos republicanos. Eu som republicano? Todos os estudantes o som? E Scórpio? Que
é o que é Scórpio? Só um poeta? (...) Versifica como
galanteia. Parece que os versos e as rapazas se lhe
venhem às maos, caem-lhe das árvores sob as que
passa, brotam-lhe do chao que tripa.
(...)
El fai em galego os seus versos, coma mim, e fala
em galego, como todos. Mais, é republicano? Nom
lhe cairá a República, como os poemas, como as
mulheres, da pola de umha árvore sob que passe, ou
lhe brotará do chao sobre que tripe?
Porque a verdade máis verdade do mellor Scórpio e da
obra Scórpio é a súa lección final de estética reparadora
que nos aprende o paso do odio ao amor, pulindo as
formas que moldean o fondo e fan nacer a onda da
irresistible paixón que une:
Vai-se criando umha estranha conjuntura, na qual
as palavras e os actos da amizade, únicos que se pronunciam e se executam, estám a gear umha segunda
e viva realidade, que se sobrepom à realidade oculta
e tende a suplantá-la. De jeito que (...) as fomas
vam moldeando o fundo, (...) o meu ódio vai
afogando (...) vai desaparecendo.
Nace amor na estética do silencio da sedución das
formas. A desexada harmonía da música do Edén na
terra. A lírica Viagem ao centro do céu de Scórpio e Eva dos
mil sorrisos de Sagitário. A épica Scórpio de Salgueiro.
Excalibur, Venusberg e Avalón. A irmandade de Platón.
Escóitase a melodía fraternal dos celestes coros con timbres de voz distintos. Resoa unha voz na Galiza.

TULIPA EDITORA

alvarellos editora

Que distingue un río dun afluente?
A diferencia entre a perda e a
entrega en once meditacións que
decorren murmurando un reproche.

A historia do tamaño do universo, explicada para todos os públicos. Terceira
edición, actualizada e ampliada, dun
libro de divulgación científica que, en
2017, recibiu o prestixioso "Premio
Ciencia en Acción". A publicación desta
edición coincidirá, en maio, co lanzamento da primeira edición en castelán.

Os Afluentes
Vicente Vázquez Vidal

¿A que altura está o ceo?
Jorge Mira

EDICIÓNS EMbora

baía EDICIÓNs

Este libro preséntanos vida e obra
dun músico que crea beleza con
total naturalidade e axúdanos a
comprender como Magín converte
en marabillas poéticas a materia
prima que o rodea. Contén CD.

Os perigos que ameazan a saúde
da Terra e personaxes, ilustrados de
forma moi axeitada ao imaxinario
infantil, con formas que visualizan
claramente os diferentes efectos que
están provocando no medio.

Magín Blanco. O camiño da luz
Carlos Rego

SOS Monstros verdadeiros
ameazan o planeta
Marie G. Rohde
Tradución de Iria Taibo

aira editorial

EDITORIAL Hugin e Munin

Libro ilustrado para crianzas, promovido pola asociación Esculca,
que axuda a familias e docentes a
explicar en que consisten os dereitos humanos fundamentais e a súa
importancia.

Unha das novelas máis senlleiras e
vendidas da literatura grega contemporánea, reportoulle á súa autora
o Premio Nacional de Literatura de
Grecia. A obra conta as vidas dunha
comunidade de mariñeiros ao longo
da primeira metade do século XX
Traducida por Alfonso Blanco.

Teño dereitos
Miguel Robledo

Pequena Inglaterra
Ioanna Karistiani

IRMÁS CARTONÉ

edicións laiovento

Escollida en 2005 como a mellor
obra da literatura escocesa, esta
espléndida novela de Lewis Grassic
Gibbon ofrécenos un apaixonante
canto de amor á terra e un cru relato
dun mundo que esmorece.

Este libro, ensina «o que é debido
ensinar» nunha clase de Economía,
mais non dun xeito habitual. A
fórmula utilizada é a dun diálogo
socrático entre unha economista, un
físico e un estudante de bacharelato,
entre uns mestres e un discípulo.

Canción de solpor
Lewis Grassic Gibbon
Tradución de Celia Recarey Rendo

Economía para un futuro
sustentable
Vicent Cucarella Tormo

en foco

Coa colaboración de:
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Os quince
anos
en Fingoi
Texto Siña Fernández Puentes

A

ntes de centrarme na figura de Don
Ricardo como profesor e Director do
Colexio Fingoi de Lugo, gustaríame
facer un pouco de historia sobre o
nacemento deste ensaio pedagóxico
chamado Colexio Fingoi, do que son
a actual responsable.
A historia comeza cando meu pai, Antonio Fernández López, un empresario e enxeñeiro de Camiños máis
coñecido en Lugo como Antón de Marcos, seguindo o
seu afán innovador, decidiu investir en educación. Cun
profundo interese social, cultural e pedagóxico, el sabía
que preparar aos nosos nenos e nenas para vivir o mundo de mañá era a forma de ter respostas e solucións aos
desafíos globais de hoxe, e isto é o que o levou a crear
proxectos pioneiros e vangardistas como a Granxa e a
Escola de Barreiros ou o mesmo Colexio Fingoi.
No ano 1948, en Barreiros, na súa casa paterna, situada na parroquia de Ortoá (Sarria), onde nos criamos
todos os irmáns, crea a Escola de Orientación Agrícola
da Granxa de Barreiros de ensino primario, enfocada na
idea de facer un ensaio educativo realista e na intención de contribuír á mellora e ao desenvolvemento do
mundo rural, achegando a ese eido a cultura e a arte,
como xa se fixera nas Misións Pedagóxicas. Este ensaio
pedagóxico estaba baseado na realidade do entorno e
nas experiencias vividas das propias crianzas, fuxindo do
ensino memorístico e reiterativo que naqueles tempos
se impoñía. Esta escola de ensino primario tivo como
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primeiro mestre ao galeguista Avelino Pousa Antelo. E
foi nela que meu pai, que tivo doce fillos e fillas, escolarizou en Primaria a aqueles de entre os máis maiores que
aínda estaban sen facelo.
Seguindo cos mesmos principios pedagóxicos empregados na Escola de Barreiros, foi xa en Lugo, e animado
polo mestre represaliado Don José López Cabanillas,
onde meu pai proxecta a posta en marcha dun centro
de ensino acorde coas súas ideas educativas, xa que en
Lugo non existía ningún centro público ou privado que
se axustara ao que el pensaba sobre a educación. Foi así
como, en 1950, crea un novo colexio mixto, de Ensino
Primario e Medio, situado no barrio rural de Fingoi, do
que toma o nome para o colexio, cun proxecto educativo totalmente innovador, baseado na coeducación. O
Modelo Pedagóxico recolle as teorías e as experiencias
máis avanzadas do fin de século e dos primeiros anos do
XX, as da Escola Nova e as da Institución Libre de Ensinanza, que Antonio Fernández coñecía ben. Ao mesmo
tempo, terminaba de escolarizar a todos os seus fillos.
Meu pai ten claro desde o inicio que a persoa que
dirixa o colexio deberá facelo baixo ese ideario innovador, de inmersión no medio e coa natureza, e desde
a concepción do feito educativo como algo atractivo,
participativo e atento ás capacidades creativas do alumnado. Álvaro Gil Varela, un amigo común, proponlle a
Ricardo Carvalho Calero, que daquela vivía en Ferrol
despois de regresar do cárcere, como a persoa idónea
para o posto. En decembro de 1949 os dous mantiveron
unha primeira entrevista, pero é en xullo de 1950 cando
chegan a acordo. O 20 de setembro dese mesmo ano
Don Ricardo vense a Lugo para embarcarse nunha
aventura pedagóxica que lle ofrecía a posibilidade de
reinserirse laboralmente e avanzar nos seus traballos
de investigación e de creación. Vén só, pois a familia
aínda ten que esperar ata que a súa muller Dona María
Ignacia, “Nacha” para os amigos, profesora axudante de
instituto, pode por fin trasladarse a Lugo.
No ano 1951 normalízase a situación e inaugúrase
o colexio. Nos primeiros anos, o alumnado de Fingoi
ten que examinarse por libre nos institutos de Lugo, no
Instituto masculino e no feminino.
Eu tiven a sorte de ser alumna de Don Ricardo ao
longo de toda a miña vida escolar e posteriormente na
Universidade. Co paso dos anos cheguei a comprender

a riqueza da súa ensinanza, que me levou a amar a
literatura e a escritura cando a min o que me gustaba
eran as ciencias.
Don Ricardo semellaba ser un home serio, incluso algo distante, pero ao mesmo tempo tiña un gran
sentido do humor. Gobernou o colexio con moita
lealdade, responsabilidade e rectitude, tratando de facer
que se levaran adiante estritamente os seus principios
pedagóxicos, así como as normas que rexían e que
todos debíamos cumprir. A súa ampla formación, tanto
intelectual como cultural e humana, permitíalle impartir
unhas clases amenas e interesantes, con actividades moi
diversas, que facían que o que aprendíamos tivera un
significado e que conseguían que chegáramos a amar e
comprender a lingua e a literatura. A metodoloxía que
empregaba era interactiva e interdisciplinar. Trataba de
relacionar a literatura coa historia e coa xeografía, cos
costumes, coa música e mesmo coas ciencias naturais.
Isto facía que o proceso de ensinanza - aprendizaxe fose
para nós algo significativo e motivador, e potenciaba a
nosa capacidade creadora e comunicativa.
Non só traballábamos a literatura a través da lectura
de textos de diversos xéneros (poemas, teatro, cine,
contos, cancións, etc). Ás veces recitábamos poemas de
autores e autoras coñecidos a partir dos que, posteriormente, tíñamos que escribir os nosos propios textos.
Algunhas destas creacións (poemas, contos) despois eran
publicadas en revistas como Vida Gallega. Outras veces
presentábanse aos Xogos Minervais do Colexio Peleteiro, en Santiago de Compostela, resultando premiadas en
non poucas ocasións.
Para min, un dos grandes recursos pedagóxicos utilizados por Don Ricardo coa fin de facernos comprender
mellor as obras literarias de diversos autores, de épocas
diferentes, e a conexión con elas, era a representación
das obras de teatro. Deste labor deu boa conta Araceli

Don Ricardo con primeros alumnos

Herrero Figueroa, antiga alumna do colexio, na súa
publicación “O teatro en Fingoi” (Cadernos da escola dramática galega nº 82, marzo 1990). Don Ricardo era quen
dirixía e poñía en escena todas as obras que se representaban ben no Nadal, ben no fin de curso. Algunhas eran
pezas da súa autoría, como A farsa das zocas e A ofrenda das
fadas. Noutros casos eran adaptacións de textos doutros
autores, coa fin de empregar diferentes linguas, mais
preferentemente a lingua galega. Outras obras representadas con moito éxito foron, por exemplo, O circulo
de Xiz de Brecht ou o lance de Pimpinela d’Os vellos non
deben de namorarse de Castelao, que non só se escenificaron
no colexio, senón tamén fóra do mesmo. Este recurso
didáctico do teatro, como tamén a música e a danza,
son importantes de cara ao desenvolvemento integral da
persoa, axudan a perder o medo, a expresarse en público, aprenden a escoitar, a relacionarse e a comunicarse
con outras persoas. Son, por todo isto, ferramentas moi
interesantes no traballo pedagóxico.
No que toca a parte máis formal da linguaxe oral e
escrita, Don Ricardo era moi escrupuloso e esixente en
canto ao uso dunha correcta ortografía e dunha perfecta
pronunciación. Lembro unha anécdota cando nos facía
que diferenciáramos a pronuncia de “ll” e “y”, por
exemplo no par pollo (animal) e poyo (banco), e eu aprendera o truco de colocar un “l” diante do “ll”, pol-llo.
Conservo un grato recordo de Don Ricardo e de
como relacionaba algunhas das obras literarias con
cancións tradicionais de diversos lugares de España e
Galicia. Aínda hoxe lembro perfectamente a cantiga
popular “Quen me dera en Lobeira” ou a cantiga dos
transhumantes ”Ya se van los pastores a Extremadura”.
Gustáballe moito cantar.
Aínda que non falábamos en galego, por ser algo
que estaba prohibido nesa época, el introducíao discretamente nos poemas, nas cancións, nas obras de teatro,
traballando os costumes e, durante as viaxes de estudo
que se facían os domingos pola provincia de Lugo,
asistindo a feiras, coa fin de aproveitar os recursos que
a nosa contorna urbana e rural nos proporcionaba.
Foi unha sorte, só comprendida co tempo, contar cun
profesor coma el.
Grazas Don Ricardo por ensinarme a amar a lingua
e a literatura e polas pegadas que deixaches neste
colexio!
11
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A lingua
en tensión
CARVALHO VERSUS CARBALLO:
COMO SUPERAR O DILEMA?
Texto Henrique Monteagudo

P

ara quen coñeza a súa traxectoria
intelectual, está claro que houbo dous
«don Don Ricardo»: o Carballo figura
sobranceira do grupo Galaxia e filólogo de referencia da súa xeración e o
Carvalho inspirador e cabezaleiro do
reintegracionismo. Non ten volta que existe unha liña
de continuidade entre os dous: o seu radical galeguismo, a súa firmeza de conviccións e independencia
intelectual, a súa paixón pola lingua, a súa devoción
polas letras, e mesmo, a súa pertenza desde 1963 ata
1989 ao consello de redacción da revista Grial. Pero
non é menos certo que entre Carballo e Carvalho se
abriu unha fenda.
12

Ricardo Carballo daba por feito que o galego era
unha lingua de seu, afianzada a partir do Rexurdimento,
que dispuña dun rico rexistro literario e que precisaba
asentar unha variedade común. Esta idea está no título e
informa a doutrina da súa obra lingüística máis importante: Gramática elemental del gallego común (1966). Daquela,
ningún galeguista poñía en dúbida a identidade do galego, e isto só se discutía cando alguén lle imputaba ser un
dialecto do castelán. A Gramática consagrouno como o
filólogo da súa xeración, pero en realidade o seu magnum
opus filolóxico foi a Historia da Literatura Galega Contemporánea (1963-1975), fundadora dos estudos literarios galegos. Escrita cun hercúleo esforzo persoal en condicións
de extrema precariedade, posúe o valor engadido de
terse apoiado nunha rede de colaboradores que conseguían para don Ricardo folletos, revistas, publicacións,
noticias raras, daquela inencontrables.

II Simposio Internacional da Lingua Galego Portuguesa,
Buenos Aires, 1985

Con certeza, Carballo tería escrito de todos os
xeitos Historia da Literatura, pero xamais tería redactado unha Gramática, pois non era un lingüista, e moito
menos un gramático. Fose como for, compuxo ambas
as obras por encomenda da Editorial Galaxia, que
don Ricardo cumpriu con total entrega e disciplina
patriótica. Moi elocuentes neste sentido son os seus
epistolarios con del Riego e Ramón Piñeiro, os seus
correspondentes máis asiduos, xunto a Otero Pedrayo. Lense nesas cartas parágrafos memorables, coma
aquela resposta aos parabéns que lle envía o primeiro
co gallo da súa elección como numerario da RAG:
“Moitas gracias pola túa fraternal felicitación... Foi
eleito un de nós. Iso é a única significación do feito”. Conmovedor testemuño da conciencia de grupo, do sentido
de singradura colectiva, de entrega altruísta a unha
tarefa común, que fixo posible o milagre da supervivencia dunha empresa cultural como Galaxia durante
a longa noite de pedra.
A convicción de que o galego era unha lingua
de seu constituía unha noción central da ideoloxía
lingüística do galeguismo, certamente compatible coa
crenza de que o seu cultivo e a modernización tiñan
q ue apoiarse na lingua irmá, o portugués, e debían
orientarse cara a esta. Pero nalgún momento por
volta de 1975, don Ricardo comezou a reformular
esta idea: o galego non era propiamente unha lingua,
senón unha modalidade do sistema galego-portugués, que só podería emanciparse da asimilación ao
castelán mediante a súa reintegración naquel sistema.
Este sería o camiño máis curto, eficaz e lexítimo para
convertelo nunha lingua apta para todos os usos da
sociedade actual, competitiva e preparada para confrontar o futuro.
Esta idea era nova nel, pero baixo ela latexaba
unha rotunda desvalorización do galego popular que,
aliada a un elitismo cultural, Carballo profesaba desde
vello, xa que estaba persuadido de que os falares vernáculos se atopaban irremediablemente deturpados e
por tanto eran inservibles como fundamento da lingua
culta. Esta tiña que se apoiar na tradición literaria,
concibida como contra-modelo do idioma vulgar.
Pero Carvalho deixou tamén de considerar válidos
os avances conseguidos no cultivo do galego desde o
Rexurdimento. Velaí un fondo de pesimismo histórico,

un pesimismo que o filólogo portugués Manuel R.
Lapa manifestara sen reservas a Piñeiro nunha carta
cruzada en plena polémica acendida pola súa proposta reintegracionista: “se você faz depender a coisa [a
recuperación do galego] da psicologia colectiva dos
galegos, inclino-me a achar que o idioma soçobrará”.
A contundente réplica de Piñeiro segue resoando
para quen a queira oír: “Ignoro que outra alternativa
considera vostede fronte á que representa a vontade
colectiva dos galegos, pois o certo é que nós temos que
partir necesariamente desa base”. That is the question.
Don Ricardo colocou sobre a mesa un debate
que, antes ou despois, era inescusable. Se cadra,
podía terse formulado doutro xeito e cun ánimo máis
construtivo, evitando que se tornase unha batalla
campal en que se mesturaron visións estratéxicas, argumentos intelixentes e debates de altura con lideiras
sectarias, ambicións pitoñas e ruindades... Pero quen
sabe, igual a historia avanza no medio do ruído e a
furia. Ollando cara atrás, hoxe algúns pensamos que,
debatendo a xeito, as posicións de Carvalho non eran
tan incompatibles coas de Carballo —e viceversa—, e
que, mesmo no desacordo, podía terse feito un maior
esforzo de entendemento.
Unha das dúbidas máis insistentemente aventadas
nos meses pasados versou sobre a grafía do primeiro
apelido de don Ricardo: Carvalho ou Carballo? Ninguén
reparou no seu segundo apelido, que ten unha fermosa
forma galega, Caeiro. Que don Ricardo coidase necesario modificar a grafía do seu galeguísimo primeiro
apelido e nin considerase a hipótese de galeguizar o
segundo constitúe todo un síntoma do desenfoque dos
debates lingüísticos sobre o galego desde o seu aspecto
central (a perda do idioma) cara a un aspecto colateral
(a ortografía). A experiencia ensina que non se pode
colocar o carro diante dos bois. Se situamos a supervivencia e o futuro do galego como prioridade, sen
dúbida atoparemos o xeito de acomodar as diferenzas.
Se non somos capaces de facelo, probablemente nunca
gañaremos ese futuro. Non perdo a esperanza de que
poidamos resolver ese dilema. Sería unha xusta e merecida homenaxe a don Ricardo.
13
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UM TEMPO NOVO
cultura

Texto Valentim Fagim

V

amos começar este artigo com um
exercício de imaginação. Pensem
na sua área profissional e imaginem-se a ocuparem um lugar
central nela. São uma referência
fundamental, o que lhes acarreta muito trabalho mas também prestígio e outros
benefícios. No entanto, nalgum momento começam a
ser conscientes dum erro global no sistema e apresentam-se duas opções: advertir dele ou tapar
os olhos. A primeira opção tem um dano colateral
importante, perder a centralidade e ficar na margem.
Que fariam?
Numa data tão significativa como 1980, afirmava Carvalho Calero a respeito da situação da nossa
língua: a resoluçom destes problemas incumbe aos políticos.
Aos estudiosos da língua corresponde-nos fornecer a informaçom
precisa para essa resoluçom. O nosso autor optou por
advertir.
Até esse ano os debates sobre a identidade da
nossa língua não se projetavam sobre um padrão linguístico que abrangesse a totalidade da população. O
galego não tinha qualquer tipo de oficialidade. Ora,
com a transação, após a morte do ditador, abriu-se
essa possibilidade e a questão, quem fala a nossa
língua?, ostentou um valor central. Sobre o palco
atuavam duas estratégias, em palavras do professor: o
galego ou é galego-castelhano ou galego-português.
O ponto forte da estratégia galego-castelhana era
que não questionava o statu quo, não se saía do guião,
da realpolitik. O ponto forte do galego-português é que
se saía.
Em 1979 Carvalho Calero recebe um pedido do
conselheiro de Educação e Cultura para se tornar
Presidente dunha Comisón Lingüística que teria que abordar os
problemas relativos às formas do galego que para o uso interno,
para o uso oficial da Consellaria, terian de adoptar-se.
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O resultado dos trabalhos não era, a olho nu,
muito diferente do que se usa na atualidade nas escolas e na administração. Ora, a tal norma linguística
marcava de uma forma clara a direção a seguir:
Deixamos aberta a posibilidade de unha ortografia, pois,
mais histórica, ou mais económica, ou mais solidária de outras formas do románico-hispánico ao que o galego pertence,
non só como práctica usual no futuro, senón como anticipo,
a título experimental, en círculos cultos, segundo, por outra
parte, xa se ven, notoriamente, ensaiando (...)
Porém, os técnicos advertem mas são os políticos os
que legislam e resolvem debates. Neste sentido há um
contraste importante com a Catalunha e Euskadi.
Nesses espaços a hegemonia política estava, e está, na
posse de elites políticas que focavam o catalão e o basco como línguas nacionais. Na Galiza, nas primeiras
eleições em 1981, os dois partidos mais votados são
Alianza Popular e a UCD, ambos nacional-espanhóis
e muito ligados ao regime anterior. Ganha assim
o statu quo, também na língua. Os problemas desta
ficarão connosco, em grande medida porque os problemas não são uma realidade objetiva, o que para
uns grupos sociais é uma contrariedade, para outros é
um triunfo.
Um dos problemas tem a ver com a forma, é
a dissolução do galego no castelhano, dado que non
abonda con que se fale galego, é preciso que ese galego sexa
galego, é dizer, que non sexa un produto que con nome de galego
nos apresente un dialecto do castellano. O grau em que as
falas galegas estão castelhanizadas só é possível de ponderar
em contraste com variedades hegemónicas da nossa língua, por

Homenaxe da AGAL a Castelao, Rianxo, 1986
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exemplo, a portuguesa ou a brasileira, da mesma forma que
o peso do inglês no porto-riquenho se desvenda sob a lupa do
castelhano.
O outro problema são os usos porque os tempos
som inajeitados para a pervivência de línguas minoritárias.
A facilidade e rapidez das comunicaçons, a frequência dos intercâmbios internacionais, exigem veículos linguísticos de difusom
geral. Isto era em 1981, quanto mais em 2020. Afinal,
a forma está condicionada polos usos que fazemos da
língua. Se uma parte significativa do que a sociedade galega ouve e lê, está em castelhano, os discursos
gerados por ela, inevitavelmente, vão estar condicionados por essa maré. Não estamos na Idade Média.
Somamos quase quatro décadas da oficialidade do
galego em que se ignorou a advertência do autor que
homenageamos neste ano: umha língua tam ameaçada
como o galego nom pode sobreviver senom apoiando-se nas demais formas do sistema, quer dizer, reintegrando-se no complexo
luso-galaico do qual geneticamente forma parte.
No entanto, o alicerce das políticas linguísticas oficiais foi, e é, estrangeirar as outras formas do sistema,
renunciar às suas produções, o que obriga a construir
a partir de zero, uma tarefa inabordável: ensaio,
traduções, apps, software, tutoriais, informação, sites,
audiovisual, jogos online, mass media, legendagem,
filmes… A este respeito há uma ideia fixa entre parte
do galeguismo: a responsabilidade é da Junta por não
investir mais no galego. Isto acarreta uma visão do
galego como sendo a locomotiva dos irmãos Marx:
o que precisamos é de mais madeira. Ora, a chave
não é o combustível, mas os carris e a direção. Todas
sabemos que se não houver qualquer mudança estratégica vamos em direção a uma via morta. Isto é fácil
de constatar conversando com docentes de educação
primária em vilas ou concelhos rurais ou passeando
polos seus parques infantis.
Se primasse uma perspetiva científica, era tão
simples como seguir um esquema de ensaio-erro,
descartar táticas falidas e experimentar outras novas
ou usadas noutras latitudes. Ora, as línguas não são
bactérias nem um software, envolvem identidades e
portanto emoções e são sociais e portanto políticas.
Na Galiza há um grande número de pessoas que
sente como próprio o galego com que foram sociabilizadas. Também é enorme a percentagem que acha

que deveríamos aproveitar a nossa vantagem competitiva a respeito do português. Ambos os grupos partilham quase todas as suas unidades, e este é um facto
a partir do qual é possível construir um tempo novo.
Para o conseguir, há perguntas que resolver agora,
de vez: seremos capazes de fazer algo diferente ou
teimaremos na derrota em câmara lenta? Seremos
capazes de somar o melhor de cada estratégia? Integraremos as pessoas que vivem o galego como sendo
uma língua internacional e as suas experiências,
sobretudo a das crianças? Será que todas as estudantes do ensino obrigatório terão acesso e formação no
galego internacional? Passaremos dos lemas vazios
aos factos que transformam?
Não temos muito tempo. A boa notícia é que nom
estamos isolados, depende de nós não estarmos sós.
15
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O ensaio
e o estudo
da literatura
Texto Henrique Dacosta

O

teor multidisciplinar de Ricardo Carvalho Calero, relativo
ao campo das letras, revélase
cuestión indiscutíbel. É mesmo
difícil, por non dicir imposíbel,
achar persoa en Galiza que
teña abordado todas as ramas da escrita dentro da
creación literaria coma el (poesía, teatro, narrativa e
ensaio) e cultivado a investigación lingüística, a filoloxía, a crítica literaria, a edición de textos, a oratoria
e a docencia, tanto no ensino secundario como no
universitario. En suma, a obra e vida de Carvalho
Calero, a todos os efectos, pódese dicir que foi única e
monumental.
Foi fillo lexítimo dos mestres que o precederon:
das Irmandades da Fala e da Xeración Nós. En 1927
incorpórase ao Seminario de Estudos Galegos, cuxa
filosofía se baseaba no cultivo de todas as ramas do
saber. Así, as IF esforzáronse por incidir nos xéneros
literarios menos desenvolvidos: novela curta (coa
actividade editorial de “Terra a nosa!”, “Céltiga”
e “Lar”) e teatro (coa fundación do Conservatorio
Nacional de Arte Galega); e asemade co pulo diversificador da revista “Nós”: literatura, lingüística,
arqueoloxía, antropoloxía, xeografía, historia, etc. De
modo que en 1923, coa creación do SEG, cristalizarase o obxectivo deste fin interdisciplinar, ao se sumaren grupos de estudantes composteláns e profesores,
homes da XN, das IF e até da Xeración do 25.
16

O rendemento de Carvalho foi notábel na vertente do ensaio: Sobre lingua e literatura galega (1971), Estudos rosalianos; aspectos da vida e obra de Rosalía de Castro
(1979), Libros e autores galegos (1979 e 1982), Da fala e da
escrita (1983), Escritos sobre Castelao (1989), etc. O período do ensino universitario (1972-1980) responde á
compilación de obra ensaística espallada por revistas
e xornais, diminuíndo na creación literaria; e un segundo, após a xubilación (1980-1990), que multiplica
a produción como crítico, poeta e narrador. Carvalho, desde idade ben temperá, sentiu vocación pola
crítica literaria. Logrou un coñecemento extensísimo
de toda a nosa literatura, atinxindo o seu máximo esplendor coa Historia da Literatura Galega Contemporánea,
manual imprescindíbel, de acreditado rigor para as
nosas letras. As primeiras críticas literarias escribíraas
de mozo en El Correo Gallego, e os primeiros libros deste teor serán Sete poetas galegos e Aportaciones a la literatura
gallega contemporánea, ambos de 1955, que presentaban
os resultados das súas investigacións para a tese de
doutoramento.
Atesoura Carvalho unha enorme sensibilidade
estética, unha gran erudición positivista e unha ampla
perspectiva literaria e cultural, inseríndoa ademais
nun conxunto de interrelacións históricas. O rigor e a
disciplina verbal, o acerto nas formulacións dos feitos
literarios, así como a necesidade de harmonizar e
simpatizar cos autores comentados, por un lado, e os
datos obxectivos, polo outro, callarán coa súa metodoloxía. Montero Santalha fálanos acerca do equilibrio da forma e a técnica persuasiva, tan propias da
oratoria, que el dominou como ningún e desenvolveu
até case o final dos seus días, estratexia que case podería ser conferida a ambas as facetas.
Afirma Carvalho a singularidade da literatura galega e o diálogo coas outras de igual a igual. O código
escrito, a lingua, é o definitorio para considerar o que
pertence ou non á nosa literatura. A época moderna
será o momento da desconexión con aqueloutra escrita no mesmo idioma, xa en Portugal, xa nos restantes
territorios da lusofonía. Porén, Carvalho sinalou
certas dependencias da nosa con relación á portuguesa: Rosalía e Pondal (a Camões), Curros Enríquez
(a Guerra Junqueiro), Noriega Varela (a Teixeira de
Pascoais), etc. E verifica outras analoxías, ben que
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entre nós: como sucede co Pondal dos Queixumes dos
pinos e os Cantares gallegos de Rosalía, cun certo marco
común, prólogo e epílogo, en que ouvimos a voz dun
cantor ou cantora do conxunto dos poemas; ou, a
modo de licenza técnica, o feito de escorregaren no
texto os propios autores como personaxes que monologan ou dialogan.
Carvalho é o noso primeiro gran rosaliano. Os
vinte primeiros poemas de Follas novas desenvolven,
segundo el, os motivos que se manifestarán con posterioridade: a desgraza, a saudade, a vellez, os afáns,
a necesidade da dor para se sentir vivir, o complexo
de Polícrates, a soidade da morte, a sede dun non sei
que, a dozura e a tristeza de estar só, a renovación de
vivencias que desemboca na vellez ou na morte, a imposibilidade de eliminar a mágoa do corazón doído, a
invitación á morte, etc. Rosalía está lonxe dos motivos
convencionais femininos; en Follas novas, dinos Carvalho, non hai arrolos de pombas nin abalos de flores,
porque o que hai é enerxía, unha enerxía que non vai
comportar a incisiva furia viril, pois a súa poesía é,
esencialmente, humana.
Carvalho acabou por crear escola a partir da súa
Historia da Literatura Galega Contemporánea. Parafrasean-

do a Francisco Rodríguez, as súas valoracións vense
libres de prexuízos coloniais e complexos de calquera
natureza. Carvalho considerará as letras galegas
cunha actitude non dependente, non subordinada á
española, senón que se xerarán de maneira autónoma e cunha lóxica interna propia. Carvalho Calero
tripaba practicamente terreo inculto cando decidiu
iniciarse neste campo erudito da crítica literaria, para
se converter nun verdadeiro mestre nela. Os seus intereses culturais eran vastísimos, alén de predominar
nel unha clara tendencia racionalista.
En conclusión, un alto grao de honestidade foi
o que sempre guiou Carvalho Calero en todo canto
fixo, extensíbel á forte convicción reintegracionista
que defendeu de xeito vehemente até o final da súa
existencia e seguiu a pasar factura tras o seu falecemento. Trinta anos despois de os seus ósos se enterraren en Boisaca, concédeselle por fin un máis que
merecido Día das Letras Galegas, a el que de maneira
tan firme, incansábel e benevolente tanto traballara a
prol da lingua e da literatura do noso país.

Congreso Internacional 'Rosalía de Castro e o seu tempo',
Santiago de Compostela, 1985
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Leituras
de Scórpio
cultura

HISTÓRIA, TRAUMA
Texto Isaac Lourido

O

s efeitos da guerra civil na nossa
história literária fôrom estudados quase sempre como corte
radical e como desarticulaçom da
emergência cultural precedente.
Muito menos atendidos fôrom os
efeitos sobre a produçom textual —obras perdidas,
incompletas, inéditas, sem autoria conhecida, póstumas ou de ediçom diferida— e a sobreposiçom de
diferentes horizontes de leitura que pairou sobre esses
textos. Tamém nom temos, praticamente, trabalhos
que analisem como a literatura de ficçom abordou
a guerra civil e o genocídio franquista, entendidos
como experiências socialmente traumáticas.
Mais de trinta anos após a sua publicaçom, Scórpio
permite-nos ainda umha reflexom geral sobre a História. Embora tenha sido ressaltado o interesse prefigurativo da obra —quer dizer, aquilo que representa
enquanto arquivo ou documento para reconstruir a
memória coletiva—, nom faltárom os estudos sobre
a configuraçom narrativa e a singular proposta que,
em termos de perspetiva, voz, construçom ficcional
ou concretizaçom genérica desenvolveu Carvalho
Calero.
Precisamente neste último âmbito os estudos do
trauma poderiam deitar umha luz especial sobre
Scórpio. Trabalhos de base psicanalítica como os de
Dominick LaCapra mostram até que ponto a ficçom
produzida por vítimas e sobreviventes som um campo
privilegiado para estudar as relaçons entre acontecimento traumático, memória e imaginaçom. Será
que encontramos nesse ámbito outras respostas para
silêncios, ocos, espectros e distanciamentos irónicos
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no percurso do protagonista sem voz? Conseguimos
identificar em Scórpio o duelo e a melancolia (“agora
que agoniza todo um mundo”) habitual nos testemunhos pós-traumáticos? Sabemos dimensionar
no plano ético o feito de Carvalho se assumir como
agente histórico e de elaborar a sua própria experiência como vítima?
Apesar da atribuiçom do Prémio da Crítica, as leituras e refiguraçons críticas do romance fôrom assumidas em boa medida polos setores que aglutinavam
as minguadas lealdades que Carvalho podia usufruir
em 1987. Esta distribuiçom de afinidades e silêncios
explica nom só a preferência polo tipo de análises antes referidas, incluídas as ligadas à biografia do autor.
Tamém parece explicar a indecisom inicial da crítica
feminista, que se bem era precária na altura em que
aparece Scórpio hoje tem plena capacidade para umha
pertinente análise crítica de toda a obra de Carvalho.
Nom podemos perder de vista, finalmente, o que
a apariçom deste romance puido representar num
campo literário que marcava a normalizaçom como
objetivo central. Embora seja o momento em que a
guerra civil como tema começa a emergir, a promoçom da narrativa longa e dos sub-géneros alegadamente mais comerciais, a projeçom social do escritor
ou o alargamento dos públicos foram traçados como
objetivos básicos. Escrita por um intelectual nascido
em 1910, codificada numha ortografia dissidente e
institucionalmente penalizada, colocando acima da
mesa umha experiência coletiva riscada dos pactos
da regeneraçom democrática, a perspetiva histórica
permite-nos perceber, sem idealismos, até que ponto
Scórpio se afastou do que Constantino Bértolo, para o
conjunto do Estado, designou como “narrativas constitucionais”. Mas tamém de que maneira continuamos a lidar com os traumas da nossa história coletiva.

O COMPLEXO REGRESO DA MEMORIA
Texto Mario Regueira

C

oinciden a maior parte dos críticos
no carácter biográfico de Scórpio, até
o punto no que o percurso do seu
protagonista vai servir como auxilio
para cubrir os ocos do acontecido ao
seu autor na Guerra Civil. Trátase
dunha característica que emparenta a novela con
outras achegas relacionadas coa experiencia directa
do conflito. Porén, tamén hai unha distancia fonda
coa memoria novelada ou ficcionalización biográfica
que autores como Antón Alonso Ríos, Ramón de Valenzuela ou Silvio Santiago foran deitando nos anos
previos. Scórpio non narra en primeira persoa, até o
punto que a voz do seu protagonista será a única que
non escoitemos no medio dun coro de figuras secundarias que cantan todas as súas calidades, incluída a
súa capacidade de sedución. Representouse Carvalho
Calero como ese soldado cumio de perfección? A
cuestión volve ciclicamente e vaise incorporando a

varias das polémicas que aínda hoxe acompañan a
figura do ferrolán. A óptica da novela segue unha
lóxica patriarcal, aínda que lecturas como a de Arturo
Casas no epílogo da última reedición da obra (Através, 2017) rescaten excepcións puntuais que traen ao
primeiro plano un certo protagonismo do desexo feminino de explicitación complexa nesas coordenadas.
Porén, tamén é cuestionábel que a magnética
figura de Scórpio represente univocamente a figura
dun autor que puido recorrer a outras estratexias
narrativas para simplemente recoller as súas memorias. A perspectiva coral conta a historia dun ideal
que morre deixando aberto un camiño moito máis
gris e mediocre en perspectiva, un escenario que
podemos relacionar coas ansias colectivas e o que
acontece con elas ante a derrota republicana, tamén
no que respecta ao galeguismo. Unha vinculación
que parece condensada na mítica frase do personaxe
de Salgueiro: “quem pensa em escrever a história de
um home agora que agoniza todo um mundo?” e que
nos devolve á ironía de que é a historia dese home individual no medio da traxedia común do que se estivo
ocupando a narración. Pero tamén Salgueiro pode
concorrer na representación ou presenza do autor no
narrado. É el, o que segue vivo e terá que encarar a
derrota, o que non se compara ao falecido Scórpio, o
que vai escribir unha historia que, en certa medida,
descoñece. Estamos ante a potencia dun Carvalho
sen guerra (Scórpio) e o Carvalho que, humillado e
represaliado sobrevive a ela (Salgueiro)? Sen dúbida,
para un membro dunha das xeracións máis brillantes
do galeguismo, é plausíbel representar o seu eu mozo
como a morte dun ideal que nunca poderá desenvolverse. A narración desta frustración serviríase dos
disfraces literarios, ao tempo que afasta o relato dun
trauma vital da dolorosa primeira persoa confesional.
Téntanos falar do regreso do reprimido desde
o primeiro momento. O que temos en Scórpio é, en
calquera caso, o complexo regreso dunha memoria
convulsa, que durante moitos anos non puido ser
explicitada e que finalmente aparece cifrada e oculta
baixo os velos dun xogo literario.
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O dramaturgo
Texto Laura Tato Fontaíña

E

n 1934 o Partido Galeguista levou á súa
IV Asemblea un relatorio sobre teatro
galego coa intención de o modernizar.
Carvalho Calero preparou a súa contribución a esta tarefa común escribindo a
peza O fillo. Acción dramática en dous actos, o
segundo dividido en dous cadros, que estaba entregada na
editorial Nós, para a súa publicación, cando estalou a sublevación fascista. Doce anos máis tarde, en
1947, gañou con ela o premio de teatro ‘Castelao’ en
Buenos Aires. A peza respondía aos principios máis
xerais do teatro de preguerra: desenvólvese nun pazo,
recolle elementos da cultura popular (as panxoliñas
de Nadal e o desafío amoroso) e ten como protagonista unha fidalga.
20

Na mesma liña d’O fillo, comezou a escribir, en
1936, a comedia en tres actos Isabel, que non puido
rematar até 1945. Nela aproveitou elementos da obra
anterior (o ambiente de pazo rural, as personaxes
fidalgas…), e se ben O fillo estaba cerca das vangardas
por mor das escenas simbolistas, Isabel resultaba máis
actual polo xogo do teatro dentro do teatro, a suplantación da identidade e as relacións entre ficción e
realidade. De todos os xeitos, as dúas forman parte do
teatro de preguerra.
Na obra poética dos anos 50 —Anjo de terra (1950)
e Poemas pendurados dun cabelo (1952)— Carvalho
incidía no abismo que afasta o Home da Muller e
na imposibilidade do amor, cuestión que plasmou
tamén na peza A árbore. escrita en 1948. Ao longo de
Xuntanza en Trasalba, 1958

tres escenas idénticas (datadas en 1908, 1928 e 1948)
o Home, que vai madurando e avellando co paso do
tempo, dialoga coa Muller, eternamente conxelada
nos dezaoito anos, que responde ás palabras de amor
con tópicos, mostrando a superficialidade máis banal
e unha grande asimilación aos códigos moral e social
estabelecidos. Fronte aos soños do Home, os valores
materiais da Muller; fronte ao coñecemento d’El, a
submisión ao socialmente correcto d’Ela.
Na mesma liña de reflexión sobre as relacións
home/muller xira a comedia en tres lances A sombra
de Orfeu (1948). A acción desenvólvese nunha casa
rústica habilitada para estudio de artista onde Rafael
se enfronta a tres mulleres. Tres tipos femininos: Mariana, a muller independente que non se subordina á
carreira do seu home; Luísa, a escrava submisa que
renuncia a todo polo amado; e Magdalena, a fermosa
deusa fatal que aposta arriscadamente pola sedución.
El opta pola submisa.
Da comedia psicolóxica de técnica realista, Carvalho saltou ás técnicas da farsa con A farsa das zocas,
onde mestura elementos populares con elementos
cultos. Esta peza encaixaría perfectamente no ‘Teatro
de Caretas’ con que Castelao proxectara renovar a
escena durante a II República: personaxes estilizadas,
acción lineal, auto presentación das personaxes, e
interpelacións ao público. O primitivismo inxenuo é
un efecto intencionado do autor, que botou man dos
recursos do teatro chinés. Foi estreada polo propio
Carvalho en Fingoi e é a máis celebrada e representada da súa produción. O mesmo carácter lúdico de
teatro infantil ten O redondel, adaptación dun drama
chinés de Li Hsing-Tao, realizado en 1951 para que
fose representado polos alumnos de Fingoi.
A desesperanza existencialista inspiroulle, en 1969,
o Auto do prisioneiro. Aínda que a respecto desta peza se
ten falado de Kafka, Sartre e Beckett, o propio Carvalho afirmou que respondía ás liñas do auto sacramental
español, actualizado no ambiente e encarnando as
personaxes alegóricas en seres individuais: un Prisioneiro semellante ao calderoniano Segismundo que
procura en toda parte comprobar empiricamente a
existencia dese Director que din é o seu pai. A través,
sobre todo, das figuras femininas o autor realiza unha
demoledora crítica da sociedade de consumo e, outra

volta, do mundo feminino, facilitando unha interpretación sociolóxica da peza. O final permite que cada
espectador/lector realice a súa interpretación: a porta
abriu, por tanto, o ser humano coñece a Deus despois
da morte; ou ben, detrás da porta non hai ninguén,
por tanto, Deus non existe. O Auto do prisioneiro foi publicada, con A árbore, A sombra de Orfeu e mais A farsa das
zocas, en 1971, nun volume titulado Catro pezas.
En 1980 Carvalho escribiu Os xefes. O primeiro
acto desenvólvese no cuartel xeral do exército branco
que está cercando Gaibor, capital de Gurlandia. O
segundo acto transcorre no campo contrario, o do
exército negro comandado polo Xeneral Dragón,
e as situacións son as mesmas nos dous. Tanto polo
discurso dos militares como dos políticos, é doado
identificarmos o exército branco coas forzas sublevadas no 36, e o exército negro coas forzas republicanas. Mesmo os brancos utilizan frases dos xenerais E.
Mola e F. Franco, e en boca da Ministra dos negros
están os lemas anarquistas da guerra de 1936 ou o
lendario “Non pasarán”.
No terceiro acto, nunha Embaixada estranxeira.
Os xenerais Dragón e Brañas celebran unha entrevista clandestina en que chegan a un acordo: sexa
cal for o resultado da guerra, o vencedor suprimirá
os elementos radicais do seu bando e realizará unha
política de centro. Entenden ambos que esa guerra
non é máis que a primeira parte dunha outra guerra
que rematará no futuro.
O propio Carvalho indicou que, se ben os primeiros actos estaban localizados na Guerra Española, o
verdadeiro cerne da obra radicaba nese acordo político en que os Xefes resultaban ser ideoloxicamente
idénticos, e en que ningún está disposto a permitir a
existencia da banda extrema da súa ideoloxía polo
que, en realidade, planifican un golpe de estado. Tendo en conta o que aconteceu na Transición, a lectura
da obra debe realizarse en clave contemporánea, non
histórica. Canto á estrutura, é unha homenaxe a Castelao pois reproduce a d’Os vellos non deben de namorarse.
Como creador, o mellor de Ricardo Carvalho Calero, como poeta e como narrador, foi producido na
década de 1980, mais neses anos só volveu ao teatro
para publicar, en 1982, o Teatro completo, volume en
que recolleu todas as obras comentadas.
21
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Reticencias...
Texto Pilar Pallarés

cultura

E agora som um velho patrom que
se senta ao sol num banco de um passeio.
A minha vida fica atrás.
Ricardo Carvalho Calero, Reticências...
(1986-1989), [1990]

1

Non, non lle fagades caso. Ou facédello só relativamente, como cumpre á poesía dun relativista. Talvez quen fala non é o propio Carvalho;
talvez si, mais non di máis que un fragmento dunha
verdade que é múltipla como o ser humano.
En 1980 Ricardo Carvalho Calero (1910-1990)
xubílase como o primeiro catedrático de Lingua e
Literatura Galegas da nosa historia. Tiña impartido
esas disciplinas na Universidade de Santiago, a única
por entón no noso país.
Naquela altura un home de tal idade era claramente un vello, mais contradicendo as palabras do
poema, Carvalho adéntrase nunha década especialmente feraz da súa obra, tanto criativa como de
investigación. Publica abundantes estudos lingüísticos
e literarios; é prolífico articulista, a enxergar con
lucidez diferentes aspectos da nosa realidade política, literaria e lingüística; colabora asiduamente co
movimento asociativo... E se nos 60-70 a súa obra de
criación tiña sido relegada fronte a outros labores, é
agora cando recupera a súa relevancia. Recompila
a produción anterior nas edicións de Teatro completo
(1982), Narrativa completa (1984) e en Pretérito imperfeito
(1927-1961) [1980] e Futuro condicional (1961-1980)
[1982]. En Pretérito selecciona, en ocasións con excesiva severidade crítica, os poemarios de preguerra Viei-
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ros (1931) e O siléncio ajoellado (1934) e os dos tempos
da ditadura: Anjo de terra (1950), Poemas pendurados dun
cabelo (1952) e Saltério de Fingoi (1961).
Certo carácter compilatorio teñen tamén Cantigas
de amigo e outros poemas (1980-1985)[1986], do que moitos xa tiñan aparecido na revista Agália, e Reticências...
(1986-1989) [1990], libro xa postumo no que imos
centrar o noso interese. Contodo, a maior parte dos
textos son de nova criación. O mesmo acontece, fora
da poesía, con dúas das grandes obras carvallianas:
Os xefes, escrita en 1980, e a novela Scórpio (1987),
unha das poucas accesíbeis actualmente ao público
leitor.

2

Con certeza halle chamar a atención a quen
por primeira vez se achegar á poesía de Carvalho a ironía de algún título: Pretérito imperfeito,
Futuro condicional. Si, o lingüista interferindo no
labor do criador; o estudoso da literatura a enxergar
a propia obra desde unha distancia ás veces inclemente, que o leva a omitir e rexeitar nas compilacións
moito máis do que quere recoñecer. É un ser humano
a se desdobrar, ollando as fendas, erros e desvíos do
pasado e a incerteza dun futuro aínda por definir.
Indefinición do tempo e indefinición do Eu, sempre
múltiplo, contraditorio, en loita dialéctica, Ormuz e
Arimán simultaneamente (Futuro condicional).
É a mesma distancia irónica de Reticências... “Reticencia” é, segundo o dicionario da RAG, a “omisión
intencionada de algo que debía ou podía dicirse e que
non se dixo, ou que non se di claramente”. Tamén a
“actitude prudente e discreta adoptada con respecto a algo”, con “reserva”. Mais as “reticencias” (en
plural, como no título do poemario) son tamén “os
tres pontos que seguen a última palabra, xeralmente
colocados para omitir algunha cousa ou para indicar algunha idea non concluída”, isto é, os “pontos
suspensivos”.

3

Partirmos deste segundo significado lévanos a
reparar na reflexión existencial, trabe mestra
de toda a obra carvalliana. Tamén aquí o
suxeito lírico é un “fillo de Eva”, “home que pensa e
nom paxaro/ que voa, ser que sabe e nom vive./ Porque saber é nom viver, sabendo/ que nom se sabe”;
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4

Se “reticencia” é omisión intencionada e reserva, cais son as realidades que Carvalho presenta de tal maneira? Un non-dicer dicendo en
poemas sobre a deslealdade dos antes colegas e dos

Reportaxe a RCC de Moncho Rama, 1987
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“umha consciência pessoal doente” que desexaría
fundirse “na imanência da espécie”, isto é, deixar a
un lado o individual para se descobrir como parte
ou “pontos de umha linha assente”, como elo dunha
cadea que lle dá sentido á nosa estadía no mundo.
A traxedia humana do ser “finito que pretende a
infinitude” e a procura dun Absoluto que nos é negado aparecen en toda a poesía de Carvalho, mais a
novidade en Reticências... é o ton irónico e prosaico,
como en moitos poemas da sección “Ponte de ar”.
Á par de textos que desenvolven a idea do ser humano como campo de batalla onde coliden as múltiples facianas do Eu, daqueles que presentan a Muller
como capaz de conciliar carnalidade e divindade ou
dos que focan o conceito de amor-paixón reelaborando os mitos artúricos, salienta nesta obra póstuma a
reflexión sobre a relación entre Vida e Soño. Somos
o soño dun deus ou somos nós os que soñamos? A
interrogación de signo existencialista sobre o invisíbel
director da peza teatral que representamos, sobre o
Pai ausente (en Saltério de Fingoi ou no Auto do prisioneiro) achégase agora á borgiana. Talvez somos o
soñador soñado...
Para alén dos textos meta-poéticos (“Verdadeiro
poeta foi”, “A maior parte desta poesia é hipocrisia”)
e daqueles onde se opón a idea da sacralidade da
palavra, “mais antiga que a cousa”, configuradora do
cosmos (“As palavras nom devem profanar-se”) á súa
conversión en armazón oca que apela a realidades
que deixaron de existir e en nome das cais continuamos a combater (“No Líbano nom hai cedros do
Líbano”), cumpre reparar nos poemas que Carvalho
dedica á vellice. E non en abstracto, senón desde a
experiencia persoal de quen se enfronta á doenza e
aos límites temporais. “Um bom dia a velhice/ entrou
na minha casa”, dinos, e tamén “mocidade nom
tivem; som um velho/ de poucos anos, que nacim
assi”, constatación coa que se opón en certa maneira
ao que o seu admirado Castelao afirmaba en “Dous
vellos que tamén tiveron mocidade” (Cousas).

discípulos (“Minha querida mai, mui mal me tratas”,
“Todos os meus filhos tenhem o cabelo branco”);
unha ollada relativista, pois “somos assi, contrários
do que somos”, á dificil convivencia entre diferentes
modelos de civilización (a europea, a oriental), ás
incoerencias e traicións en loitas inicialmente xustas,
á teimosa fascinación polo poder... Poesía política no
exacto sentido do termo, cunha alfaia: o estarrecente
poema sobre a experiencia dos que tiveron que viver
sob “os olhos múltiplos e insones/ de Medusa fixos
em nós à espreita”, os vencidos da guerra:
Muitos morrerom, mas
nom falo agora desses mortos; falo
dos que tiverom que viver morrendo
entre os seus matadores, lendo a imprensa
que de lama os enchera, saudando
as insígnias contra as quais militaram.
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O profesor
cultura

Texto Víctor F. Freixanes

P

ara a miña xeración, don Ricardo foi
sobre todo o profesor. E a palabra profesor significa moito. Unha vez adultos
non necesariamente temos que concordar con todas as cousas, ideas ou proposicións que o profeor nos ofreceu, pero
hai unha marca que perdura sempre. Tampouco direi
que haxa un único profesor, a vida é unha sucesión
de etapas, mais en gran medida somos o resultado
das pegadas que outros deixaron: co seu exemplo, cos
seus coñecementos, co seu maxisterio.
Cheguei ás clases de don Ricardo alá contra o
curso 70-71, aínda el non gañara a praza de catedrático de Linguistica e Literatura Galega, cátedra que
para nós era unha conquista histórica e así o celebramos. Non vou dar os nomes dos compañeiros de bancada nas clases, mais lembro sentado ao meu carón a
Xosé Maria Dobarro, que viña de Ferrol, e a Ricardo
Torres París, de Muros. Estudabamos Filosofía e Letras, e as aulas do profesor (que daquela era Carballo
Calero) constituían a única fiestra académica dende
a que debruzarse na memoria do país, da nosa lingua
e da nosa literatura, discurso colectivo de nós, porque
a lingua e a creación literaria eran o espello no que
procurabamos a información que non tiñamos, agás
incursións moi limitadas e espontàneas.
As aulas de Ricardo Carvalho Calero na universidade de Santiago conformaron a nosa primeira
visión do mundo e da cultura galega dende o galeguismo. Non porque impartise doutrina, que non
o facía, non era o seu estilo. Sinxelamente porque
informaba: con precisión, con esixencia, coa autoridade do coñecemento. E nós eramos esponxas, entre
outras razóns porque viñamos sen nada, ou con moi
pouca cousa, alén de lecturas ocasionais, mais con
moito entusiasmo militante e moitas ansias de saber.
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As aulas de don Ricardo ordenaron o noso discurso,
a nosa información, tanto no ámbito literario como
no lingúístico.
Da información que nos daba sobre a literatura
non podo esquecer a súa xigantesca Historia da Literatura Galega Comtemporánea, que entón xa manexabamos, editada por Galaxia en 1963. En certa maneira
Carballo/Carvalho deseñou o primeiro canon
literario para a nosa xeración. Deseñouno e ordenouno, polo menos no período que atinxe o seu traballo,
dende os Precursores e os clásicos do Rexurdimento
ata a xeración de 1936. Anos despois tiven a honra
de editar a correspondencia que nos anos 50 e 60
mantivo co seu amigo Francisco Fernández del Riego
(Galaxia 2006). Nestas cartas cruzadas podemos seguir paso a paso o traballo sistemático, a dedicación,
o esforzo, a esixencia de horas, a procura de fontes,
tamén a solidariedade e apoios do grupo que naquel
momento traballaba pola recuperación da dignidade,
sementeira de futuro.
A outra achega de don Ricardo nesa mesma
época foi a súa Gramática elemental do galego común
(primeira edición de 1966). Para nós foi tamén o
primeiro esforzo estruturado, con espírito científico,
para coñecemento da lingua galega. O noso galego
urbano, o noso galego acastrapado e ventureiro,
mesmo que viñese nalgúns casos das aldeas, sometíase por primeira vez a un programa de organización
que ninguén de nós tiña daquela. Outros prenderon
outras emocións, outras perspectivas, mesmo otras
sensibilidades, porque a vida das persoas, como dixen
antes, é unha sucesión de experiencias. Pero nos principios está don Ricardo.

