
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTAR Á REAL ACADEMIA GALEGA A TRASLADAR A                     

HOMENAXE A RICARDO CARVALHO CALERO AO DÍA DAS LETRAS GALEGAS DE 2021 

Despois de anos de reivindicacións, en xuño de 2019 o Pleno da Real Academia Galega acordou que                 

Ricardo Carvalho Calero sería o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2020, coincidindo               

cos 110 anos do seu nacemento en Ferrol, e cos 30 anos da súa morte en Compostela.  

Esa agardada decisión da RAG abría unha gran oportunidade para difundir a obra e a figura do autor,                  

parte fundamental da recuperación cultural e da dignificación do galego na segunda metade do século               

XX. Así o entendeu tamén o Concello de Santiago, que en setembro de 2019 aprobou unha                

Declaración Institucional na que se comprometía a deseñar un programa sobre a figura de Carvalho               

Calero que mostrara todas as facetas da súa obra literaria e lingüística e a súa vinculación con                 

Compostela, e que se extendera ao longo de todo o ano 2020 en colaboración con outras institucións                 

culturais da cidade e a través dos centros educativos, cívicos e culturais. 

A situación xerada pola pandemia da Covid-19 e a declaración do estado de alarma vén               

imposibilitando a realización das actividades que estaban previstas ao redor da figura de Carvalho              

Calero, e a estas alturas xa é evidente que non recuperaremos a necesaria normalidade para que esa                 

programación se desenvolva. É tamén coñecido que o curso escolar non se vai retomar, e unha parte                 

moi importante da labor de difusión que se xustifica na celebración do Día das Letras Galegas está                 

vinculada ao ensino. 

A Real Academia Galega ten manifestada a súa vontade de adiar a celebración do 17 de maio para o                   

mes de outubro, cadrando co nacemento de Carvalho Calero. Pero, na práctica, ese adiamento              

impediría que haxa tempo material para desenvolver a programación que diferentes organizacións xa             

teñen planificada e tampouco permitiría un achegamento á figura do autor nos centros educativos. A               

maiores, non estamos en posición de asegurar que en outubro teñamos superada a crise da Covid-19,                

xa que son moitos os expertos e expertas que alertan dun posible rebrote da pandemia de cara ao                  

outono. 

Por todo o anterior, o Pleno da corporación ACORDA: 

 



Solicitar á Real Academia Galega que traslade a homenaxe a Ricardo Carvalho Calero ao Día das                

Letras de 2021, posibilitando que se desenvolva de maneira íntegra toda a programación que estaba               

prevista ao redor da súa figura 

 
 

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2020 

     

 

 

 

 

 


