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de Ricardo Carballo Calero
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Na celebración do Día das Letras Galegas 2020, dedicado a Ricardo Carballo Ca-
lero, as olladas de Galicia móvense entre Ferrol, Lugo e Santiago de Compostela: 
tres vértices dun perfecto triángulo equilátero que balizan a súa peripecia vital. Mais 
ninguén esquece que no principio estivo Ferrol, e non se precisa evocar a Rilke coa 
sentenza de que a verdadeira patria do home é a infancia: ese é o lugar escolleito pola 
Real Academia Galega para o seu acto central de homenaxe e polo Consello da Cultu-
ra Galega para ao Concerto das Letras Galegas 2020. 

Ferrol é tamén o lugar que o poeta evoca coas súas primeiras lembranzas, aquel es-
pazo familiar e comunitario onde están as súas raíces máis fondas. Tiña el seis anos. 
«Ferrol 1916»: o ambiente familiar na casa da rúa San Francisco, relampos emotivos 
da vida cotiá, a vila industriosa e artesá, a presenza do mar e da mariña, o trasfego 
vilego... os temores infantís a que a morte poña fin á perfección do paraíso.

«Ferrol 1916» é o poema de Ricardo Carballo Calero escollido por Miguel Brotóns 
(Alacant 1965), tamén ferrolán de adopción e recoñecido autor entregado a musicar 
poemas, entre eles obras dunha ampla nómina de figuras relevantes da literatura gale-
ga de varias xeracións. O Consello da Cultura Galega agradece non só esta actividade 
fecunda senón tamén, de xeito moi especial, a súa dispoñibilidade para ofrecermos 
conxuntamente esta primicia en data tan sinalada: o día 17 de maio de 2020. A pu-
blicación da partitura vai acompañada da interpretación, que moito agradecemos ao 
talento e complicidade de Patricia Rodríguez Rico, soprano, e de Alejo Amoedo Por-
tela, pianista e membro da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do 
Consello da Cultura Galega. 

2020 estaba chamado a ser un ano memorable para os galegos e galegas antes de 
que a negra sombra da doenza viñese tentando apagar os brillos da celebración: o cen-
tenario da botadura de Nós. Revista mensual da cultura galega (Ourense 1920), inicio 
dunha espléndida travesía de dezaseis anos que só veu interromper a insurrección 
militar do ‘36; o bicentenario de Concepción Arenal (Ferrol 1820), referente mundial 
na loita contra todos os tipos de discriminación e inxustiza; o Día das Letras Galegas 
dedicado a Ricardo Carballo Calero (Ferrol 1910)... O recoñecemento a Ferrol e á 
Terra de Trasancos complétase coa elección de Andrés Comerma Batalla como pro-
tagonista do Día da Ciencia en Galicia, pois, aínda que nacido catalán (Valls 1842), 
este pioneiro da enxeñaría naval fíxose un de nós e desenvolveu toda a súa carreira no 
arsenal de Ferrol. Non está no noso ánimo deixarnos abater pola adversidade e por iso 
teimamos en manter todas as celebracións —cambiando modos e formatos, iso si—, 
demostrando non só a fortaleza do pulo creador da cultura galega senón tamén a do 
tecido comunitario que a sustenta, hoxe coma outrora.

Día das Letras Galegas, día de festa en toda Galicia, na Galicia territorial e na Gali-
cia espallada polo mundo. Literatura e música, poemas convertidos en cancións. Para 
o Consello da Cultura Galega é un pracer agasallar a don Ricardo e a todos os galegos 
e galegas, de todas as idades, estean onde estean, con Ferrol 1916: letra de Ricardo 
Carballo Calero, música de Miguel Brotóns; voz de Patricia Rodríguez Rico; ao piano, 
Alejo Amoedo.

ROSARIO ÁLVAREZ

Presidenta do Consello da Cultura Galega
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FERROL 1916

Cinco duros pagábamos de aluguer.
Era un terceiro andar, ben folgado.
Pola parte de atrás daba para o Campiño,
e por diante à rua de San Francisco.

No segundo vivia a miña tia aboa:
tiña unha peza cheia de paxaros disecados
que só abria os dias de festa
para que os nenos disfrutásemos nela.

Ainda vivia a miña nai
e todos os meus irmáns vivian,
e en frente traballaba o señor Pedro o toneleiro,
e a grande tenda de efeitos navais mantiña o seu trafego.

Na casa tiñamos pombas
e, por suposto, un grande gato mouro;
e o meu pai era novo ainda
e no mar do mundo cada dia descobria eu unha illa.

Via o mar da miña fiestra,
e chegaban cornetas da mariña.
E baixaba os degraus duas veces ao dia para ir à escola,
e duas veces rubia-os de volta.

As mulleres entón usaban capa e corsé,
e íamos à aldeia en coche de cabalos,
e a rua estaba ateigada de pregóns de sardiñas
e de ingleses que vendian Bíblias.

Eu tiña un pacto con Deus:
que ninguén dos meus morreria.
E o pacto era observado,
e eu confiaba na perenidade do pacto.

Todo isto fica tan longe
que aduro podo ainda lembrá-lo.
Esqueceria-o dentro de pouco tempo
se non escrebese estes versos.

RICARDO CARBALLO CALERO

Futuro condicional (1961-1980)

Este poema de Carballo Calero está tomado do libro de Pilar Pallarés: Beleza, verdade. Escolma poética de Ricardo 
Carvalho Calero, Chan da Pólvora Editora, 2019.

11



12



13

FERROL 1916 (Impromptu Fantasía)

A composición «Ferrol 1916» é o impromptu fantasía composto para soprano e pia-
no inspirado no poema do mesmo título pertencente á obra poética Futuro condicional 
(1961-1980) do poeta, escritor e profesor Ricardo Carballo Calero, personalidade do 
mundo da cultura de Galicia á que este ano 2020 se lle dedica o Día das Letras Galegas.

Nesta composición quixen transmitir ⸺—baixo unha estética musical de corte neo-
clásico e posromántico con pinceladas de nostalxia, agarimo e tenrura— os recordos 
pretéritos do paraíso perdido da infancia do poeta vividos na súa cidade natal de Ferrol, 
como ben nos relata en tan sentido e belo poema. Para iso, utilicei algunhas células 
temáticas propias que pertencen á miña estética e estilo persoal como compositor e 
que en ocasións marcan como auténticas constantes ou leitmotivs os meus sentimentos 
musicais creativos máis íntimos cara ao pobo, cultura e tradicións de Galicia. 

MIGUEL BROTÓNS
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Á cidade de Ferrol

FERROL 1916
Impromptu - Fantasía

Soprano e Piano

Poema de Ricardo Carballo Calero Música de Miguel Brotóns
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Miguel Brotóns Pérez (Alacant 1965) é profesor superior de Música 
polo Conservatorio Superior de Alacant e o Conservatorio Superior da Co-
ruña. Foi profesor de conservatorio e profesor titor do máster en profesorado 
(PES) polas universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Interna-
cional de Valencia. Desde 1994 é profesor de Música de ensino secundario 
da Xunta de Galicia. A súa obra oriéntase preferentemente baixo as formas 
do poema sinfónico, a música de cámara e o xénero liederístico. Nas súas 
composicións gravita un discurso musical no que predominan influencias 
estéticas posrománticas e neoclásicas. É Premio da Música Gregorio Baudot 
2019 e Premio da Cultura «Galicia Ártabra» 2018; tamén recibiu as insig-
nias de Ouro e Prata das asociacións musicais «Particella» e «La Amistad» de 
Alacant.
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