
— O equipo do TMILG, dirixido por Xavier Varela, fórmano investigadores, bolseiros e
colaboradores da USC e da Universidade de Vigo, que desde 1993, e en coordinación co equi-
po do TILG, vén enriquecendo permanentemente as súas bases textuais.

En outubro do 2005 a base do TMILG contén a totalidade das obras non notariais publi-
cadas da Galicia medieval (literarias, históricas, relixiosas, xurídicas e técnicas). Das obras
notariais xa está incluída unha boa parte das publicadas (aproximadamente o 85%) e están moi
avanzados os traballos para a carga das restantes, prevista para mediados do 2006. En número
os documentos colectados son máis de 12.500, nun arco cronolóxico que vai do século XIII a
principios do XVI (con rexistros romances desde o VIII). En número de palabras o TMILG
pasa na actualidade dos nove millóns, que dan arredor de 170.000 formas gráficas distintas.

A consulta do corpus é de acceso libre, previo rexistro como usuario. Fabricouse para a
elaboración dunha gramática histórica. Ten utilidade en calquera rama lingüística e literaria da
filoloxía, así como en diversas disciplinas, como a historia, a paleografía, a xeografía, o derei-
to e a política, a antropoloxía, as ciencias da saúde, etc.

— Un equipo do ILG, dirixido por Ernesto X. González Seoane, redactou un Dicionario
de dicionarios medieval, que na súa 1ª edición conterá 16 glosarios de obras medievais, ós que
se irán incorporando outros en sucesivas edicións. En Portugal e Brasil fixéronse ou estanse
elaborando compilacións semellantes, pero este proxecto do ILG, que ten como novidade o
formato electrónico, presenta moito material galego novo. Prevese a publicación deste Dicio-
nario a finais do 2005 como anexo da revista Verba da USC. [F. F. R.]

Publicacións varias. — Galego antigo. Elvira FIDALGO (coord.): As Cantigas de Loor de
Santa María (edición e comentario). Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, 2003, 432 p.

— Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ: Os documentos do Tombo de Toxos Outos. Santia-
go de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Patrimonio Histórico, 2004, 880 p.

— Elvira FIDALGO / Milagros MUÍÑA: Cantigas de Santa María. Proposta de explotación
didáctica. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humani-
dades, 2005, 325 p.

— Mercedes BREA (coord.): Carolina Michäelis e o Cancioneiro de Ajuda, hoxe. Santia-
go de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005, 374 p.

O volume consta de sete traballos cos que se quere conmemorar o primeiro centenario da
aparición da edición crítica do Cancioneiro de Ajuda realizada pola filóloga luso-alemá C.
Michäelis de Vasconcelos. Y. Frateschi ocúpase do papel desempeñado por Dona Carolina;
Mariña Arbor estuda as características do códice e contrasta a bibliografía de referencia; X.
Ron analiza os datos biográficos que se foron coñecendo a partir do magno estudo da editora
luso-alemá e achega informacións dalgúns trovadores; G. Pérez Barcala sistematiza o funcio-
namento da rima nas cantigas transmitidas por ese Cancioneiro; M. Brea revisa a cuestión dos
xéneros para confirmar en qué medida se pode considerar que as pezas compiladas son canti-
gas de amor; E. Fidalgo ocúpase do motivo central do corpus, a coita e as súas manifestacións;
e R. Mariño e X. Varela esmiúzan o uso dos grafemas <u> e <v> e establecen un método de
traballo que poderá extrapolarse ós demais trazos lingüísticos.

— Giuseppe TAVANI: “Unha Provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía líri-
ca peninsular”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico 62 (abril, maio,
xuño 2005), 183-191.

Trátase do discurso lido na sede da RAG, na Coruña, o 22 de maio do 2004, no acto da súa
recepción como Académico de Honra.
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— 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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