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UNHA CARTA INÉDITA DE IGLESIA ALVARIÑO

A CARBALLO CALERO

Armando Requeixo

Hoxe é un día especial para o escribidor deste blog, que a tal hora se fixo un ano máis

vello. Para celebralo —para celebrármolo entre as amigas e amigos lectores do Critica-

lia—, o voso anfitrión pensou que vos debía un agasallo, así que hoxe vou dar á luz unha

carta inédita de Aquilino iglesia Alvariño a Ricardo Carballo Calero datada o 4-2-1956.

xusto esta que podedes ver ampliada se clicades ao pé das imaxes que acompañan estas

liñas e as do seguinte parágrafo*.

Se tivestes a curiosidade de lela, veriades que é unha misiva que confirma tres cousas:

dunha banda, a excelente relación que unía os dous escritores; doutra parte, o fino espírito

crítico que ambos gastaban; e, terzamente, a cortesía coa que é tradición dende vello que

se atencionen cruzando as súas publicacións os escritores de noso.

Respecto da primeira das cuestións ides permitirme apenas unas liñas para documentar

esa estimanza autorial (e tamén amigable, xaora) que se profesaron e que se percibe na

carta a propósito do envío de Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (Gredos,

madrid, 1955), libro de Carballo Calero que, por certo, iglesia Alvariño nunca chegou a

recensionar nin escribiu sobre del ao de Ferrol, aínda que anunciase esta posibilidade na

propia epístola.

Hai que lembrar que iglesia Alvariño e Carballo Calero se coñeceran a primeiros dos

anos 30, cando o de Abadín fora ao Ferrol natal do autor de Scórpio para cumprir co ser-

vizo militar. dende aquela mantiveron unha fraterna amizade e unha admiración mutua,

o que explica que Aquilino recensionase O silenzo axionllado na revista Nós en outubro

do 34 ou que despois comentase gabanciosamente a saída da novela A xente da Barreira

no xornal La Noche (20-2-1951).

en xusta correspondencia, Carballo Calero escribiu un fermoso “epitafio para Aqui-

lino” ante a temperá morte daquel —artigo logo recollido en Libros e autores galegos. Sé-

culo XX (1982)—, filiou comparativamente a Aquilino con Amado Carballo (en “Poesías

paralelas”, programa radiado para a BBC o 13-11-1950) e aínda lle dedicou un capítulo

da súa magna Historia da literatura galega contemporánea (19813).

Fica, por tanto, máis que evidenciada a querenza recíproca que se demostraron e que

testemuña tamén esta carta autógrafa de Aquilino, enviada, por certo, no papel timbrado

do instituto Rosalía de Castro compostelán, onde foi o abadinense catedrático de Latín

dende 1952 ata o seu pasamento en 1961.

dous grandes poetas, extraordinarios profesores e galegos bos e xenerosos aos que

sempre é agradecido volver, para aprender da súa escrita e do seu maxisterio profesional

e humano. en día para min tan sinalado, préstame compartir convosco o galano da súa

memoria. que o gocedes!

* noTA.- o autor fai referencia á edición orixinal no blog Criticalia. no documento actual as imaxes están situadas ao
final do texto.






