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dicada pola Xunta de Galicia gobernada polo PP desde 1989: a pesar da Lei de Normalización a
escola é un elemento máis castelanizador que galeguizador, como proba a alta porcentaxe de
alumnado que ten o galego como primeira lingua, pero que no recinto escolar sempre ou case
sempre usa o castelán na escrita (89%) ou cos profesores (51,4%), consonte cos datos do Mapa
Sociolingüístico de Galicia da Real Academia Galega, encargado pola propia Xunta. [F. F. R.]
Actividade e publicacións da Real Academia Galega (RAG). — Codificación léxica. A
finais do 2004 publicouse o Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa), cunhas
45.000 entradas. Coeditárono a RAG e o Instituto da Lingua Galega (ILG) e coordinárono
Manuel González González e Antón Santamarina Fernández, académicos e membros do ILG.
En 1989 xa se editara unha versión provisional e non venal dese Vocabulario, que foi a base
fundamental das entradas da práctica totalidade dos dicionairos e vocabularios temáticos da
lingua galega realizados nos últimos 15 anos. O feito de que en xullo do 2003 a RAG aprobase unha serie de reformas das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego do ano
1982, fixo necesaria unha nova revisión do VOLGa para adecualo ó novo texto normativo, que
se editou en decembro do 2003.
— A herdanza da lengua. O 18 de decembro do 2004 a RAG celebrou na súa sede da Coruña unha sesión na que interviñeron os académicos correspondentes Carlos Varela Aenlle,
Héctor Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián e Domingus Frades, nomeados o 9 de outubro do 2004, e o académico numerario Francisco Fernández Rei.
Esta sesión foi unha homenaxe ás variedades de lingua galega das comarcas estremeiras
con Galicia (Eo-Navia, Bierzo Occidental e Portelas de Zamora) e así mesmo ó que Lindley
Cintra denominou “falar também essencialmente galego”, o dos concellos cacereños de Valverde do Fresno, As Ellas e San Martín de Trebello, nos somontes da Serra de Gata.
Os discursos da sesión publicáronse no volume A herdanza da lingua. O galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres (A Coruña, 2004, 51 p.).
— Día das Letras Galegas. O 17 de maio do 2005 a RAG desprazouse a Monterroso
(Lugo) para celebrar unha sesión extraordinaria e pública en honra do poeta Lorenzo Varela,
a quen se lle dedicou o Días das Letras Galegas. Interviñeron os académicos numerarios Xosé
Luís Axeitos Agrelo, Xosé Neira Vilas e Xesús Alonso Montero e fechou o acto Xosé Ramón
Barreiro Fernández, Presidente da RAG.
O 2 de xullo do 2005 o Plenario da RAG elixiu a Manuel Lugrís Freire como persoeiro do
Día das Letras Galegas do ano 2006. Membro fundador da Academia e presidente da institución en 1934-35, a biografía e obra de Lugrís mostran unha vida de total entrega á dignificación e á normalización da lingua galega, sempre unida á defensa de Galicia para o que participou na creación de moi diversas entidades políticas e culturais. En Cuba funda o primeiro
xornal escrito integramente en galego (A Gaita Gallega 1885-89); é o primeiro en usar en público o galego nun mitin, en 1907 en Betanzos nun acto do Sindicato Solidaridad Gallega do
que fora fundador; en 1916 participa na constitución da Irmandade da Fala da Coruña; en 1922
publica Gramática do idioma galego, a primeira escrita no noso idioma; en 1923 ingresa como
correspondente do Seminario de Estudos Galegos cun discurso sobre Pondal; e en 1932 participa na redacción do anteproxecto do Estatuto de Autonomía (e logo do proxecto), en representación do Partido Galeguista. No que respecta á produción literaria, tratou practicamente
todos os temas, salientando a súa obra teatral, coa que inaugurou o teatro galego en prosa.
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— Novos académicos numerarios. En diversos plenarios do ano 2005 a RAG elixiu
novos numerarios para cubrir recentes vacantes: o dramaturgo Euloxio Rodríguez Ruibal
ocupará a cadeira do historiador Antonio Meixide Pardo e o poeta e narrador Darío Xohán
Cabana Yáñez a do poeta Manuel María Fernández Teixeiro, mentres que o historiador Ramón Villarez Paz cubrirá a vacante do xurista e bibliófilo Xulio Francisco Ogando Vázquez.
[F. F. R.]
Actividades e publicacións do Instituto da Lingua Galega (ILG). — Nova dirección
do ILG. O 25 de xaneiro do 2005 Rosario Álvarez Blanco foi nomeada directora do ILG, despois de ser elixida polo Consello Científico do Instituto. Catedrática en Lingua Galega da
USC, é membro da Comisión de Lingua do Consello da Cultura Galega e membro fundador
do Instituto Rodrigues Lapa. Dende 1973 realiza o labor de investigación no ILG, compaxinándoo coo de profesora na Facultade de Filoloxía de Compostela.
Forma parte do equipo que desde 1974 elabora o Atlas Lingüístico Galego e participa noutros proxectos de investigación no eido da lingüística do idioma galego, sobre todo en proxectos de gramática. Coautora da Gramática da lingua galega (Galaxia 2002) e autora dun gran
corpus de artigos sobre gramática e lingüística galega en revistas especializadas, particularmente en Verba da USC e Cadernos de lingua da RAG.
— Simposio ILG: emerxencia do galego. Do 2 de novembro ó 2 de decembro do 2005 o
ILG e a Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega organizan o Simposio Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita da Idade Media no que se vai someter a estudo o proceso de incorporación do romance á escrita medieval.
O contido das conferencias xira arredor destes eixes: 1) o encadramento xeral no proceso
en Europa, en relación coa renovación xurídica que propiciou o paso á escrita das linguas vulgares; 2) o paso do latín ó romance no noso contexto xeográfico, ollando para o acontecido
noutras áreas lingüisticas e políticas da Península Ibérica: Aragón-Cataluña, León-Castela,
Portugal; 3) a historia da Galicia do momento; 4) os primeiros alentos escritos do romance galego: na literatura (verso e prosa) e na documentación; e 5) o estado da lingua galega no momento da súa emerxencia escrita: planos gráfico, morfolóxico, léxico, onomástico, da variación dialectal, etc.
— Publicacións do ILG. Rosario ÁLVAREZ BLANCO, Francisco FERNÁNDEZ REI, Antón SAN(eds.): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional
16-20 de setembro de 1996. Santiago de Compostela, vol. II. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Instituto da Lingua Galega, 2004, 712 p.
Este volume II ábrese cos textos das conferencias plenarias de X. Alonso Montero (“O escritor galego e o problema da lingua”), C. García (“De Rosalía a Dieste. Reflexións sobre o
léxico dos escritores”) e Z . Muljac ić (“Ex compluribus paucae. Fenomeni di ‘accorpamento’
e di ‘scorporo’ nella storia delle ‘piccole’ lingue romanze”).
A seguir figuran 10 relatorios da sección 11 Planificación Lingüística (Status) da autoría
de D. Asorey, M. Bermúdez e S. García Conde, I. Galanes e M. Souto, E. Mariño e R. Noya,
S. Mayo e I. Vaquero, H. Monteagudo, M. C. Núñez Singala, I. M. Roca, L. Rodríguez e D. Romero e X. M. Santos; e 14 relatorios da sección 12 Planificación Lingüística (Corpus) da autoría de X. Cociña, L. Daviña Facal, C. Díaz Abraira, X. A. L. Dobao, F. Fernández Rei, M.
García Ares, X. García Cancela, X. Graña, C. Hermida, J. Kabatek, P. Pérez Faxil, X. R. Pichel, X. A. Rodríguez Río e Mª X. Rodríguez Valcárcel.
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