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O REGÓ DA CULTURA

ANÍBAL OTERO, NA ACADEMIA GALEGA

A Academia Galega elexíu, por
unanhnidade, a Aníbal Otero Álva-
rez pra ocupar a vacante io poeta
•López Abente como numerario da
Corporación.

Si un dos fins máis importantes
da nosa Academia é o estudo dos
problemas da nosa realidade lin-
güística i a correspondente percura
da súa regulación normativa, nin-
gunha eleición máis xustificada que
a de Aníbal Otero. 'Ninguén, nos de-
rradeiros tempes, traballóu tanto co-
ma il no estudo da nosa língoa vi-
va; ninguén, entre os galegos vivos,
a conoce tan a fondo. A súa incor-
poración á Academia viña ser, xa
que logo,' ademáis de xustificada,
necesaria.

Dende os seus tempos mozos de
universitario cormpostelán, A n í b a l
Otero popiíxose estudar a fon-do, con
rigor e método, a nosa língoa. E non
porque o movesen inicialmente pre-
ocupaciós de tipo lingüístico puro,
poisque a vocación que o animaba
era a literaria. O que il quería e se
propuña era conocer ben os recursos
da língoa galega como instrumento
de espresión literaria.

Cursando os estudos de Filoloxía
Románica na Universidade de Ma-
drid, trabóu relación con dtáas so-
•branoeiras figuras da ciencia lin-
güística española, Menéndez Pidal e
Navarro Tomás. 'Dos dous foi dis-
cípulo e colaborador moi apreciado.
Menéndez Pida'l encomendoulle a mi-
sión de recoíler romances en Galicia

con destino ó seu "Romancero Espa-
ñol"; Navarro Tomás incorporouno
ó equipo dos seus colaboradores no
"Atlas lingüístico de la Península
Ibérica", a magna obra que 'se pro-
puña realizar.

Tanto na xeira inicial, recollendo
romances pra Menéndez Pidal, como
ñas ulteriores, recollendo materias
pra o "Atlas Lingüístico", Aníbal
Otero ipescudóu e rexistróu a rica
complexidade do noso tesouro idio-
mático. 'Chegóu a conócelo como nin-
guén o conoce, deica o punto que, si
o novo académico for un humorista
•amigo de lerias, podería escribir o
seu discurso de ingreso nun ga'lego
vivo que os académicos non enten-
derían. Como froito das súas pescu-
das e recolleitas temos dúas series
de traballos, Hipótesis 'etimológicas
referentes al gallego-(portugués e
Contribución all léxico gallego y as-
turiano, aparecidas en "¡Cuadernos
de Estudios Gallegos" i en "Archi-
vum" respetivamente, que conteñen,
sin duda algunha, a máis valiosa
achega lexicográfica que nos derra-
deiros anos se incorporóu ó conoce-
mento do noso idioma.

Felicitamos á Academia Gaíega po-
la atinada e xusta decisión de levar
ó seu seo a Aníbal Otero, en cuia
incorporación ós traballos académi-
cos ponemos unha gran espranza,
ipor seren os relacionados coa língoa
os que máis nos interesan entre to-
dolos que ven realizando a ilustre
Corporación.

A I T U A L I D A D E D E A I R A S N U N E S

En Milán inicio use a publicación
da "'Collezione Internazionale de Fi-
lología Romanza". O primeiro volu-
me, que ven de aparecer, está con-
sagrado ó poeta galego Airas Nunes,
con Introdución, INotas e Glosario
do filólogo italián Giuseppe Tavani.

Como contribución a esta aituali-
zación internacional do noso poeta,
p u b l i c a m o s a tradución inglesa •
—aínda inédita— de dous dos seus
poemas, feita por Jean iR. íLongland,
autora de numerosas traducios ingle-
sas de poetas galegos e portugueses.
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