
En 1996 o CCC, en colaboración co ILG, preparou un audio-libro de textos orais, coa
correspondente transcrición, de todo o dominio lingüístico galego. Eran 15 textos do galego
do bloque occidental e 90’ de gravación, 19 textos do galego do bloque central nunha case-
te de 60’ e 9 textos do galego bloque oriental en 30’. Agora reedítanse os textos tal cal en
papel impreso, pero coa novidade de que o material oral non aparece en casetes, senón dixi-
tilizado en tres CDs, o que favorece a perdurabilidade das gravacións e a busca dos propios
textos.

— Henrique MONTEAGUDO e Xan M. BOUZADA FERNÁNDEZ (coords.): O proceso de nor-
malización do idioma galego 1980-2000. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Ga-
lega, 2002.

Este proxecto, que realiza a Sección de Lingua do CCC, é unha análise cualitativa e glo-
bal das políticas lingüísticas autonómicas e o seu impacto no prestixio, coñecemento e uso da
lingua, polo que constitúe un instrumento de información, de avaliación e de reflexión sobre a
evolución da situación social do galego nos últimos anos, e sobre as posibilidades de mellorar
o status da lingua no futuro inmediato.

O vol. I Política lingüística: análise e perspectivas (2002, 289 p.) redactouno Cidadanía-
Rede de Aplicacións Sociais. Nel trata de determinarse as posicións glotopolíticas fundamen-
tais orientadoras dos principios, disposicións e actuacións en materiaa de lingua da Adminis-
tración galega, así como a posición dos axentes políticos, sociais e cívicos fronte ó proceso de
normalización.

O vol. II Educación (2002, 387 p.) redactárono Xan Bouzada, Agustín Fernández Paz e
Anxo M. Lorenzo Suárez. Nel lévase a cabo un diagnóstico do proceso de normalización do
galego no ensino infantil e primario a través da análise da situación da docencia do galego e
en galego, das actuacións da planificación lingüística, do nivel de intensidade na galeguiza-
ción das actividades internas e externas, das opinións sobre a presenza do galego nas transmi-
sións educativas e sobre os puntos fortes e febles que se perciben na consolidación actual do
galego no ámbito escolar.

O vol. III Elaboración e difusión da lingua (2003, 492 p.) céntrase na análise da elabora-
ción e da difusión da lingua no período 1980-2000. Por unha parte analízase como se afronta-
ron os necesarios procesos de adaptación do corpus da lingua, esixidos polas novas funcións
que esta tivo que asumir: estandarización (Henrique Monteagudo), fixación fonética e morfo-
sintáctica (Rosario Álvarez Blanco), léxica (Ernesto González Seoane), creación terminolóxi-
ca e diversificación estilística (Iolanda Galanes Santos); por outra parte, aténdese ás condi-
cións e ferramentas de adquisición do galego con especial atención ó ensino non regrado
(Bieito Silva Valdivia, Xabier Mouriño Cagide e Rosario Pérez Magdalena). E complétase o
volume cun apartado sobre o cultivo e difusión do galego estremeiro neste mesmo período
(Francisco Fernández Rei). [F. F.-R.]

Outras publicacións. — Gonzalo CONSTENLA BERGUEIRO / Ana LUNA ALONSO, Linguas sen
Estado e planificación lingüística (I): Italia e Francia. Vigo: Universidade de Vigo. Servizo
de Publicacións, 2003, 241 p.

A primeira parte («As linguas sen Estado nos tempos da mundialización») contén traba-
llos de Felix Martí (a Unesco e as linguas) e Bojan Brezigar (o plurilingüismo na nova Euro-
pa); a segunda parte («As linguas sen estado de Italia») contén achegas de F. Fernández Rei
(situación e marco legal das linguas minorizadas de Italia), de Concha Costas (situación do
friulano), Mª Camiño Noia Campos (situación do val de Aosta), Esther Leira Penabade (situa-
ción do alguerés); a terceira parte («As linguas sen estado en Francia») inclúe traballos de
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Xosé Henrique Costas González (marco legal e situación das outras linguas de Francia), An-
tón Cortizas (situación do euskera en Iparralde), Laureano Xoaquín Araúxo Cardalda (situa-
ción do catalán), Isabel Kerdudo e Robert Neal Baxter (situación sociolingüística en Bretaña)
e Richard Ribeiro Armero (situación do occitano); e a cuarta parte son enderezos de utilidade
en internet.

— Manuel RODRÍGUEZ ALONSO, O españolismo lingüístico, A Coruña: Espiral Maior,
2004, p. 188

O autor debulla os textos lingüísticos en que se basea o españolismo lingüístico excluínte
e desmonta todos os tópicos sobre o galego e o seu rexurdir literario: lingua rural, só apta para
a poesía (folclórica); lingua dialectalizada e non apta para expresar a vida moderna; os defen-
sores da súa cooficialidade féchanse a coñecer outras linguas, etc, etc.

Analiza o españolismo en Menéndez Pidal e nos seus discípulos, en Amado Alonso e en
persoeiros do CEH como Américo Castro, tolerante coa cultura xudía e musulmana da Espa-
ña medieval, pero castelanista furibundo que lle leva a dicir que o galego non é mais ca «un
castellano algo arcaico». Debulla logo o ronsel das ideas de Pidal e A. Alonso na posguerra
franquista (particularmente en Lapesa) e o alporizamento españolista despois da Constitución
de 1978 e da aprobación dos Estatutos de Autonomía, centrándose en Julián Marías G. Salva-
dor e en recentes ensaios de Lodares ou Juaristi. Tamén estuda a difusión dese españolismo en
Galicia, a orixe dos prexuízos antigaleguistas na restauración canovista (e o papel da Pardo
Bazán) e o prexuízo antigaleguista actual, que non cesa.

— Benxamín RIOBÓ SANLUÍS / Miguel Anxo SARTAL LORENZO (coords.), Fala e cultura
d’Os Tres Lugaris. Valverde do Fresno, As Ellas, San Martín de Trebello (Cáceres). Noia:
Toxosoutos, 2004, 186 p.

Trátase da actualización do traballo inédito Estudio lingüístico, Etnográfico y Antropoló-
gico del Val do ríu Ellas (Cáceres), gañador do Certamen de Jóvenes Investigadores do ano
1993 do Ministerio de Educación e Ciencia e que fora coordinado por Xosé Henrique Costas
González. É un traballo de divulgación sobre a historia, a etnografía e a lingua dos somontes
da serrra de Gata, onde, en palabras de Lindley Cintra, se emprega un «falar também essen-
cialmente galego». [F. F.-R.]

Premios. — O IX Premio ‘Vicente Risco’ de Ciencias Sociais (2004), promovido polos
concellos de Allariz e do Castro Caldelas e as Fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco, ou-
torgóuselle á obra A Ulfe. Socioloxía dunha comunidade rural galega, de Julia Varela Fer-
nández, texto editado por Sotelo Blanco (2004).

A obra é unha homenaxe ás xentes que fixeron posible a rica civilización rural galega.
Doce veciños da aldea da Ulfe, no concello de Chantada (Lugo), homes e mulleres de dife-
rentes xeracións, falan nun galego popular (só un, emigrado en Venezuela, usa o castelán) das
súas lembranzas e das súas vidas. As súas historias permítennos ver a gran transformación so-
cial que ten lugar na Galicia rural, que estoicamente sofre a marusía da «modernización».

— O V Premio ‘Dámaso Alonso’ de Investigación Filolóxica (2003), convocado pola
Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz outorgóuse-
lle a Rodrigo Cacho Casal pola obra La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos,
editada pola devandita Universidade.

— A VI edición do Premio ‘Dámaso Alonso’ (2004) concedéuselle a María do Cebreiro
Rábade Vilar pola obra As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poéti-
ca e ficción lóxica, igualmente editada pola Universidade de Santiago de Compostela.

O propósito da obra de María do Cebreiro Rábade é ensaiar unha teoría das antoloxías
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