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Obxectivos

Dar a coñecer de maneira lúdica a importancia da figura de Carvalho Calero na historia da Galiza.
Aproximar as alumnas e os alumnos, a través da figura de Carvalho Calero, a conceptos relacionados co currículo da ESO.

Público Albo

1º e 2º da ESO

Metodoloxía

A metodoloxía por tarefas é a empregada para elaborar estas unidades didácticas. Nelas, as alumnas e os alumnos teñen que realizar un conxunto de tarefas
posibilitadoras que lles deben dar os coñecementos necesarios para realizaren a tarefa final. En cada actividade, a figura de Carvalho Calero terá o
protagonismo e será o punto de partida para introducirmos o alumnado en cuestións relacionadas coa historia da literatura.
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Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910 – Compostela, 1990) foi un
dos maiores intelectuais galegos do século XX, tanto como ensaísta e creador
como por ser un incansábel galeguista. Interesoulle desde cedo a literatura e a
política; estudou na Universidade de Santiago. En 1933 casa coa compañeira de
estudos Mª Ignacia Ramos. A Guerra Civil frustra a súa traxectoria e despois de
loitar no bando republicano é represaliado pola ditadura franquista. En 1965
tórnase o primeiro profesor de galego da Universidade. A partir de 1975 comeza a
defender as posicións reintegracionistas para o galego, o que provocaría que fose
marxinado polas institucións.
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Carvalho Calero dedicou parte da súa vida a estudar a obra dos escritores e as escritoras
galegas. Para mostrarlle ao mundo todos os seus descubrimentos literarios publicou en 1963 a
Historia da literatura galega contemporánea. Grazas a este traballo, hoxe coñecemos en
profundidade figuras da importancia de Rosalía de Castro na Galiza.

Mais saberías definir este tipo de obras chamadas Historia da Literatura?

Historia da Literatura: é a obra que recolle as/os autoras/es e as obras literarias
máis destacadas e que normalmente os/as organiza cronoloxicamente.

Tarefa 1

Tarefa 1
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Tarefa 1

A Historia da Literatura Galega de Carvalho contou con varias edicións. O seguinte fragmento pertence ao prólogo da segunda, que se
publicou en 1975.

Le atentamente.

“Desde o día do ano de 1953 se non me trabuco en que Ramón Piñeiro me visitou en Fingoy para solicitar de min formalmente que me
puxese como inmediatamente o fixen mans a esta obra, a historia da literatura galega, a historia da língua galega, a historia de Galiza e a
miña propria humilde historia atravesaron por tanto días e traballos que, para ben ou para mal, non poden menos de afectar á realización
deste empeño en relación coa imaxe que o autor hoxe posúe do que sería o arqueotipo da tarefa.”

a) Cantos anos dedicou Carvalho Calero a realizar a súa Historia da Literatura?
b) Quen lle encomendou realizar este traballo?
c) Olla o índice da Historia da literatura galega contemporánea e comproba cales dos autores e das autoras sobre os
que Carvalho Calero escribiu aparecen no teu libro de texto.
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Tarefa 2

Tarefa 2

Aurora Marco, discípula de Carvalho Calero, comenta nun artigo do xornal Sermos Galiza que:

“sabe do traballo que a obra lle supuxo ao profesor, os máis de cinco anos facendo papeletas, aproveitando papeis xa impresos que el
cortaba en catro para facer fichas e reutilizar pola parte de atrás”

Na actualidade, cando precisamos de informarnos sobre un escritor ou escritora acostumamos procurala na Internet, que apenas existe desde
os anos 70/80.
Como cres que Carvalho Calero recolleu todas as informacións que ía anotando nas “papeletas” e que finalmente se converteron na
Historia da literatura galega contemporánea?

Imaxina que es Carvalho Calero e que tes que investigar sobre un dos autores ou autoras da literatura galega. Vai á biblioteca do centro e
tenta procurar información sen utilizar a Internet.

a) Onde procuraches?
b) Encontraches informacións útiles?
c) Compárteas agora coas túas compañeiras e cos teus compañeiros.

Debate
Consideras útiles as bibliotecas na era da Internet?
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Tarefa Final:
COMPLETAMOS A HISTORIA DA LITERATURA DE CARVALHO CALERO

Agora que xa coñeces a Historia da literatura galega contemporánea de Carvalho Calero, poderías comprobar que recolle nas súas páxinas
información sobre escritores e escritoras que publicaron entre os anos 1808 e 1936.

Imos, entre todos, engadir un autor de gran relevancia para a historia da Galiza no século XX, o propio Ricardo Carvalho Calero. En grupos,
procurade información sobre a súa obra poética, narrativa e teatral e finalmente redactade a entrada que recolla os datos máis
destacados da súa obra literaria.
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