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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA SOBRE O ANO CARVALHO CALERO 2020

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de Santiago,

presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Pleno da Real Academia Galega (RAG) acordou que o próximo Día das Letras Galegas de 2020 sexa dedicado a

Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910 - Santiago de Compostela, 1990) cadrando cos 110 anos do seu nacemento

e os 30 anos do seu pasamento, A traxectoria vital de Carvalho Calero, unha figura fundamental na historia do

galeguismo do século XX, é unha das máis completas e extensas do país e está especialmente ligada á nosa

cidade, onde residiu ñas etapas máis prolificas da súa vida. Vivindo en Santiago, na súa mocidade, foi membro do

Seminario de Estudos Galegos e colaborador da revista Nos, participou na redacción do Estatuto de Autonomía de

1936 e, xa despois da Guerra Civil, implicouse activamente ñas estratexias de recuperación do galega,

Membro ordinario da RAG, membro de honra da Associa?om Galega da Língua (AGAL), da Asociación de

Escritores da Lingua Galega (AELG) e da Academia das Ciencias de Lisboa, Carvalho Calero foi unha figura clave

para entender a investigación lingüistica e literaria galega. Destacou tanto no ámbito da creación literaria como na

crítica e na investigación filolóxica, converténdose en 1972 no primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas

na Universidade de Santiago, Firme defensor das teses reintegracionistas para o galega, este feito significou que

fose marxinado nos últimos anos da súa vida. Aínda asi, mantivo sempre a súa postura en favor da lingua galega

con carácter internacional, non afastada do seu tronco orixinario, defendendo unha ortografía etimolóxica para o

galego,

Carvalho Calero é fundamental para entender a recuperación cultural e a dignificación do galego na segunda

metade do século XX, destacando o seu compromiso coa defensa da lingua e literatura propias a través dos seus

estudos e posicionamentos, Foi cofundador da Editorial Galaxia, onde publica a primeira obra narrativa en galega na

posguerra, A xente da Barreira (1951), A súa monumental Historia da Literatura contemporánea galega (1963)

constitúe por vez primeira un esforzó de investigación da nosa literatura actual e a súa Gramática Elemental del

Gallego Común (1966) superou as precedentes e actualizou con rigor científico o estudo da lingua,

No seu labor literario destaca fundamentalmente como poeta, constituindo todo un referente para a xeración dos 80,

cando publica dúas coletáneas destacadas como Pretérito Imperfeito 1927-1961 (1980) e Futuro condicional

1961-1980 (1982) ademáis de poemarios novos como Cantigas de Amigo e Outros Poemas (1986) ou Reticencias

(1990), Como narrador obtivo o Premio da Critica pola súa novela Scórp/b (1987), considerada por moitos como o

. mellor romance escrito en galego. Tamén é autor de varias pezas dramáticas recollidas no seu Teatro Completo

(1982), e posúe unha extensa produción como critico,

A súa vinculación coa capital de Galiza foi moi estrella. Na Universidade de Santiago licenciase en Dereito e

Filosofía, e aquí manten unha intensa actividade intelectual e política, en contacto co galeguismo organizado arredor

do Seminario de Estudos Galegas, participando na fundación do Partido Galeguista e no proceso de redacción do



Estatuto de Autonomía na IIa República. Fronte ao golpe de Estado franquista mantense leal á legalidade

republicana e incorpórase a un batallón do sindicato UGT, no que el estaba sindicado, adscrito ao Quinto

Rexemento, co grao de tenente e sendo preso e condenado no fin da guerra.

Despois de anos no cárcere, entre o 1950 e 1965 exerce no como profesor no ensino privado en Lugo, sendo neses

anos nos que se lie autoriza a ingresar no ensino público como agregado de instituto no Rosalía de Castro de

Santiago ao tempo que comeza a impartir aulas de galega na universidade. En 1968 foi galardoado co Pedrón de

Ouro. Por fin, en 1972 obtivo por oposición a cátedra compostelá de Lingüística e Literatura Galega acabada de

crear. Desde 1997 a súa biblioteca e arquivo persoal encontrase tamén en Santiago, formando parte dos fondos

bibliográficos do Parlamento galega, con máis de 4,872 volumes de monografías e coleccións de 197 títulos de

revistas que se atopan nunha das salas da biblioteca parlamentaria que leva precisamente o seu nome. No

centenario do seu nacemento, o 30 de outubro de 2010, instalouse unha escultura-monumento, financiada por

subscrición popular, xunto a que foi a súa residencia na cidade.

Así pois, tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do

Pleno o seguinte

ACORDÓ:

1. Urxir ao correspondente órgano de gobernó do Concello de Santiago a deseñar un programa completo e

transversal sobre a figura de Ricardo Carvalho Calero que mostré todas as facetas da súa obra, literaria e

lingüistica, e a súa vinculación coa nosa cidade, e facelo non so o propio Día das Letras, 17 de Maio de

2020, senón durante todo o ano en colaboración con outras institucións culturáis da cidade, e a través dos

centros educativos, cívicos e culturáis de Compostela,

2. Establecer as necesarias canles de diálogo, comunicación e participación co tecido asociativo cultural,

vecinal e lingüístico para que sexan participes no deseño, elaboración e implementación desta

programación especial do Ano Carvalho Calero 2020.

3, Impulsar a coordinación cas cidades ñas que residiu Carvalho Calero, nomeadamente Ferrol e Lugo para

realizar unha homenaxe conxunta á súa figura e mesmo para partillar iniciativas e propostas.

4, Indicar ao Consello Asesor de Condecoracións que, no seu momento, inicie o expediente para nomealo fillo

predilecto ou adoptivo da cidade de Santiago de Compostela,

5. Instar ao Parlamento de Galiza a por en valor o seu legado organizando xornadas de portas abertas, ou

outras actividades culturáis, na "Sala Carvalho Calero" da biblioteca parlamentar.

Santiago de Compostela, 10 de Setembrodo 2019
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