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Biografía

● Naceu en Ferrol en 1910 e finou en

Santiago de Compostela en 1990.

● Nome completo: Ricardo Leopoldo Ángel

José Gerardo Carballo Calero.

● Desde 1981 asinou a súa obra como

Ricardo Carvalho Calero, xa antes usara

outros psedónimos como: Ílex, Fernando

Cadaval, Eduardo Colmeiro, Martiño

Dumbría, Leopoldo Calero.



● En 1926 chega a Santiago para estudar Dereito obtendo o título en 1931, xusto 2

meses antes de proclamarse a II República, polo tanto pertence á primeira

promoción de avogados deste período histórico, que trae perspectivas de

progreso e liberdade tras 7 anos de ditadura e que rematará 5 anos despois co

golpe de estado de 1936.

● Durante esta estapa como estudante non abandonou a súa creación literaria, xa

iniciada desde ben novo, e colabora en revistas como A Nosa Terra, Papel de Color

e Resol.

● En 1927, entra a formar parte do Seminario de Estudos Galegos,

onde contacta cos membros da Xeración NÓS. Coa

proclamación da II República será un dos encargados de

redactar o anteproxecto de Autonomía.



● Formará parte da asamblea constituínte do

Partido Galeguista.

● Nesta etapa Compostelá, coñecerá á súa

muller, publicará dous poemarios e

realizará o servizo militar.

● En 1933, voltará a Ferrol tras acadar praza

como funcionario administrativo do

Concello e contraerá matrimonio coa súa

namorada María Ignacia Ramos.

● En 1935, remata por libre os estudos de

Filosofía e Letras.



● En xuño de 1936 viaxa a Madrid para realizar oposicións de docente, de onde

pensaba voltar un mes máis tarde a Lugo para acompañar á muller, que

esperaba a primeira filla.

● Non poderá regresar ata 5 anos despois, pois alistouse para a guerra da defensa

de Madrid e trala derrota do exército republicano será feito prisioneiro.

● Tras 2 anos no cárcere, adquire a condición de penado con liberdade

condicional, polo que debía presentarse periodicamente na cadea de Ferrol ata

o cuprimento total da pena (12 anos).

● En 1941, volta a Ferrol coa condición de preso político, en liberdade

condicionada e impedido para exercer a función pública; así que, para manter á

familia, tivo que recorrer ao ensino privado.



● En 1949 escribirá primeiro artigos de

aspecto histórico e logo de Literatura Galega

para la Noche, xornal compostelán co

pseudónimo de Fernando Cadaval.

● En 1950 a familia trasládase a Lugo, alí

dirixirá desde a sombra, o colexio Fingoi,

que se baseaba nunha concepción

pedagóxica renovadora.

● Este centro formaba estudantes e docentes,

converténdose en abandeirado dos estudos

lingüísticos e literarios galegos. Forma

parte deste proxecto até 1965.



● Compatibilizará impartir docencia de lingua e literatura española no Instituto

Rosalía de Castro de Santiago, con cursos de lingua e literatura galega na

Facultade de Filosofía e Letras, ata que en 1965 ten praza como profesor

universitario, ao tempo que obtén praza como catedrático de instituto. Razón

pola que se instala en Santiago de Compostela.

● En 1955 presenta en Madrid a súa tese de doutoramento

baixo o título Aportaciones a la Literatura Gallega

Contemporánea.

● Incorpórase tamén á Editorial Galaxia para traballar na súa

obra Historia da Literatura Galega Contemporánea.

● En 1958 ingresa na Real Academia Galega co discurso:

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía.



● En 1972 aproba as oposicións para catedrático
de lingua e literatura galega no Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, polo que, previo ao
Estatuto de Autonomía de 1980, será o
presidente dunha comisión para establecer
normas lingúísicas de uso administrativo na
Xunta.

● En 1980 xubilouse, malia a seguir tendo
despacho na Facultade de Filoloxía. Vía como o
galego abocaba ao seu illamento trala disolución
da Comisión Lingüística e o rompemento do
tronco común (galego-portugués).

● Polo seu afán reintegracionista foi criticado,
menosprezado e marxinado.

● En 1988 comeza a súa doenza, que o levará a
morrer en 1990.



Características

Autor pertencente á Xeración de 1936 :

● Constituída por autores nados entre 1910-1920.
● Formados durante a II República antes da guerra.
● Procedencia social pequeno-burguesa ou

campesiña.
● Algúns con obra.
● Recibiron maxisterio da Xeración NÓS e da

Xeración de 1925, aínda que con posturas máis
radicais.

● A guerra marcounos como grupo e actuarán de
ponte entre autores precedentes e os novos.



CaracterísticasCultivou todos os xéneros literarios pero tamén contribuíu á nosa lingua
porque:

● Foi autor da primeira gramática elaborada con
criterio científico e concebida como manual didáctico.

● Autor da primeira historia da literatura galega.
● Foi crítico literario.
● Autor de estudos e publicou edicións comentadas das

principais obras doutros autores entre os que destaca
Rosalía de Castro, por el considerada como a voz máis
importante da nosa literatura.

● Destaca o seu compromiso co galeguismo, a súa
paixón por coñecer Galicia para dala a coñecer á
poboación e difundir e dignificar a súa imaxe polo
mundo.



A súa poesía

Xénero co que se sentía máis identificado, xa que 
para el a poesía era o instrumento necesario

sobre o que verter a súas inquedanzas, dúbidas, 
alegrías, pensamentos,...

Era moi esixente consigo mesmo.

Obra poética extensa, cuxa temática principal é o
existencialismo:

● Antes da guerra poemas nos que predomina a
racionalidade, mesmo pesimismo, con
influencias clásicas en referencias históricas
e culturais e tamén influído polos ismos
precedentes, especialmente hilozoístas.



Nos poemarios posteriores á guerra
destaca como tema recorrente o dos
anxos, pero tamén atoparemos temática
filosófica- moral, metafísica e relixiosa.

Destacan temas como a feminidade como
símbolo de beleza absoluta, distintas
dimensións do amor, o sentido da morte,
a consciencia da finitude humana.



Os seus libros poéticos

● Vieiros (1931)
● O silenzo axionllado (1935)
● Anxo de terra (1950)
● Poemas pendurados dun cabelo (1952)
● Salterio de Fingoy (1961)
● Pretérito imperfeito (1980)
● Futuro condicional (1982)
● Cantigas de amigo e outros poemas (1986)
● Reticências (1990)



A súa narrativa
A temática de todas xira en torno a:

● Narracións sobre a crise da fidalguía
● Narracións do imaxinario autobiográfico do

autor
● Narracións de natureza introspectiva
● Narracións de natureza foránea, exótica

Autor de dúas novelas 
longas e de novelas curtas e 

relatos.



Obras narrativas

Novelas longas:

● Xente da barreira de 1950 primeira novela en galego da posguerra centrada
nunha saga de fidalguía do rural

● Scórpio de 1987 retrata a xeración de vencidos da guerra civil

Novelas curtas:

● O lar de Clara, 1984
● Os señores da pena, 1984

Relatos:

● Os tumbos, 1950
● As pitas baixo a chuvia, 1952
● A cegoña, 1957
● Aos amores seródios, 1979
● Provérbios otomanos “de Selim a Solimám”, 1985



O seu teatro

Consideraba que tiña finalidade formativa.

O seu teatro trata os problemas da
comunicación humana, o fracaso do amor e da
comprensión, a maternidade e sátira contra a
política.

● Ten gran carga intelectual.
● Tendencia ao esquematismo.
● Escribiu 7 pezas teatrais e algunha adaptación.



Autor teatral

● O fillo (1935)

● Isabel (1945)

● A sombra de Orfeo (1948)

● Farsa das zocas (1948)

● A árbore (1948)

● Auto do prisioneiro (1969)

● Os xefes (1980)

● O redondel (1951, adaptación: autor  Li Qianfu)



Ensaio e Crítica 
Literaria

Nestes campos deixou notables aportacións.

Considera que literatura galega só é a escrita en 
galego por ser a plasmación gráfica do idioma.



Obras

● Historia da literatura galega contemporánea, 1963, é a
súa máis grande aportación á nosa bibliografía.

● Da fala e da escrita, 1983, traballos sobre introdución,
orixes e historia literaria.

● Estudos e ensaios sobre literatura galega, 1989 son 38
traballos dos anos 80.

● Do galego e da Galiza, 1990, recolle traballos dos 80 de
tema literario de Rosalía, Cabanillas e Otero Pedrayo.

Pasou a súa vida estudando e escribindo sobre Rosalía de Castro (7 ensaios sobre
Rosalía) e Castelao (Castelao narrador) aos que considera heroes nacionais por
representaren o máis alto grao de galeguidade.



O Filólogo

● Defínese el mesmo como autor dunha obra
científico-filolóxica no aspecto lingüístico
e literario.

● A maior parte do seu traballo lingüístico
xorde despois de chegar á universidade.



● Tratan sobre a lingua dos nosos escritores, a conformación
da lingua literaria, evolución da lingua sociolingüística,
marco legal da lingua e normativa morfolóxica e
ortográfica.

● Nos anos 70, participa activamente na elaboración das
normas ortográficas do idioma galego da RAG.

● Defendeu o uso dun galego correcto, erudito e científico, de
aquí o seu posicionamento reintegracionista.
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