
— Tratado de albeitaria. Introdución, transcrición e glosario de José Luis Pensado
Tomé. Revisión para a imprenta e edición en apéndice de Gerardo Pérez Barcala. Santiago de
Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004, 415 p.

Outras publicacións. — Nomenclátor de Galicia. Toponimia oficial das provincias, con-
cellos, parroquias e lugares. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. Consellería da Pre-
sidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública. Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria, 2003, 623 p.

Este nomenclátor representa a culminación de varios anos de traballo da Comisión de To-
ponimia da Xunta de Galicia, que, cumprindo o mandato legal, acometeu a fixación da topo-
nimia de entidades de poboación na súa forma orixinal galega. Na curta introdución figuran as
referencias ós decretos polos que se aprobaron os topónimos das provincias galegas e tamén
os criterios cos que traballou a Comisión á hora de emitir os seus ditames. Os datos do no-
menclátor pode consultarse en internet: http:/www.xunta.es/nomenclator/index.htm.

— Carme HERMIDA GULÍAS: Gramática práctica (Morfosintaxe). Santiago de Composte-
la: Sotelo Blanco, 2004, 361 p.

Trátase da descrición da morfoloxía e da sintaxe do galego que se quere accesible para
calquera persoa que busque ampliar os seus coñecementos sobre a lingua e mellorar os seus
usos. Preséntanse os usos idiomáticos recomendables e condénanse os incorrectos con exem-
plos tirados de escritos varios,

— Antón Santamarina: “Viaxe pola onomástica galega”, A Trabe de Ouro. Publicación
galega de pensamento crítico 62 (abril, maio, xuño 2005), 155-182.

Este traballo lérase o 20 de setembro do 1999 como conferencia inaugural do XX Con-
greso Internacional de Ciencias Onomásticas organizado polo ICOS en colaboración co Insti-
tuto da Lingua Galega da USC. Díxose en galego e publicouse en inglés (“A Journey through
Galician Onomastics”) nas Actas correspondentes que editou Ana I. Boullón Agrelo. [F. F. R.]

Premios. — Premio López Ferreiro. O 23 de outubro do 2004 foille outorgado o Premio
Antonio López Ferreiro de Investigación Humanística 2004 a Ramón Lorenzo Vázquez, Ca-
tedrático emérito en Lingua Galega da USC, membro fundador do Instituto da Lingua Galega
e figura relevante na investigación do galego medieval. Nun solemne acto celebrado o 23 de
novembro do 2004 no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela e que presidiu o Presi-
dente da Xunta de Galicia, Lorenzo recolleu ese premio que na modalidade de Humanidades
se concede cada catro anos.

— Premio Vicente Risco. O X Premio ‘Vicente Risco’ de Ciencias Sociais 2005, promo-
vido polos concellos de Allariz e do Castro Caldelas e as Fundacións Vicente Risco e Sotelo
Blanco, outorgóuselle a Montserrat Varela Vázquez pola obra Na memoria do pobo. Oficios,
contos e cantigas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005, 240 p.

A obra é unha rica e complexa mostra dos diversos aspectos do modo de vida tradicional
galego, unha mostra que contribúe a rexistrar e recuperar a memoria dunha cultura en irrever-
sible proceso de transformación. O libro é de interese para un lingüista, especialmente para o
preocupado pola lexicografía e a fraseoloxía, pero tamén é de utilidade para un etnográfo, para
un antropólogo, para un estudoso da literatura popular e mesmo para un historiador que se ba-
see nas fontes orais.

— Premio Dámaso Alonso. O VII Premio ‘Dámaso Alonso’ de Investigación Filolóxica
2005, convocado pola Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o
Grupo Voz outorgóuselle a Juan Carlos Fernández Pérez pola obra El estilo de Berceo y sus
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fuentes latinas: la “Vida de Santo Domingo de Silos”, los “Milagros de Nuestra Señora” y los
“Himnos”. Análisis comparativo editada no 2005 pola devandita Universidade (290 p.).

Neste estudo analízase o estilo desas obras en relación cas súas fontes latinas, aspecto
marxinado na crítica berceana. Mentres que outros elementos fundamentais como o da temá-
tica (inuentio) ou a estrutura (dispositio) con respecto ós modelos recibiron maior atención po-
los estudosos, non hai constancia de ningún traballo que examine sistematicamente o estilo
dos poemas de Berceo desde tal ángulo. O fin que esta monografía persegue é, xa que logo,
determinar no campo estilístico a débeda de Berceo verbo das fontes latinas que tomou como
referencia. [F. F. R.]

Xornadas Lingua e cidade. — Os días 10, 11 e 12 de novembro do 2004 celebráronse na
Coruña e en Ferrol as “Primeiras xornadas sobre lingua e usos” organizadas polo Servizo de
Normalización Lingüística da Universidade da Coruña e a Real Academia Galega, baixo o tí-
tulo Lingua e cidade. Prevese que as actas desas Xornadas estean editadas antes de finalizar o
2005. [F. F. R.]

Encontros para a Normalización Lingüística. — O Centro de Documentación Socio-
lingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega organizou en Santiago de Compostela os
días 20, 21 e 22 de xaneiro de 2005 os VIII Encontros para a Normalización Lingüística, e os
IX Encontros os días 20 e 21 de outubro do 2005.

Estes Encontros, que desde a súa creación son unha referenza anual para analizar a políti-
ca lingüística galega, na última edición tiveron como complemento das conferencias e relato-
rios unha mostra de ideas Proxecta, na que 22 entidades públicas e privadas expuxeron e fi-
xeron demostración de ideas, proxectos de traballos para mostrar a vitalidade da lingua galega
e asúa entrada na modernidade. [F. F. R.]

Sociedade Galega de Terminoloxía. — A finais do 2004 creouse a Sociedade Galega de
Terminoloxía (SGaT) pola vontade de profesionais e persoas interesadas no eido da termino-
loxía para uniren esforzos na promoción e difusión da terminoloxía en Galicia.

O 8 de xuño do 2005 a SGaT fixo a súa presentación pública en Santiago de Compostela
cunha conferencia a cargo de Teresa Cabré Castellví co título Xestión terminolóxica das lin-
guas minorizadas. Presentación xeral e algúns apuntamentos sobre o galego. O acto cele-
brouse na sede do Consello da Cultura Galega, que participou na organización da conferenen-
cia inaugural da SGaT.

Información puntual das actividades desta Sociedade pode verse en www.terminoloxia.org.
[F. F. R.]

Escola Permanente Fermín Penzol. — Os días 28 e 29 de outubro do 2005 celebrouse
en Ribadeo a “Iª Escola Permanente Fermín Penzol”, organizada pola Universidade de Vigo e
o Concello de Ribadeo, coa finalidade de analizar a realidade lingüística actual de Galicia e
Asturias e á vez tender pontes entre a xente das dúas comunidades sensibilizadas na dignifi-
cación e normalización do galego e do asturiano.

Abríronse as sesións cunha conferencia do escritor e xornalista asturiano Xuan Bello, e a
seguir Marisol López, Secretaria Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e Ramón
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