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David Mackenzie (Sutton-in-Ashfield, Nottingham-

shire, 1943) estudou en Oxford e en Nottingham, 

onde se doutorou coa tese A critical edition with 

linguistic and historical introduction of the «Corónica 

de Santa Maria de Iria». Tralo seu paso pola British 

Library, foi profesor nas Universidades do Ulster 

(1974-1986), Birmingham (1986-1996) e Cork (1997-

-2008). Fundador dos centros de estudos galegos 

nestas dúas últimas, foi asemade colaborador 

habitual do Hispanic Seminary of Medieval Studies 

na Universidade de Wisconsin-Madison. Director tamén de diversas teses 

de mestrado e doutoramento de temática galega, o seu labor de investi-

gación desenvolveuse entre os estudos ibéricos medievais, a lingüística e 

literatura galegas e a literatura española. O seu mestrado esténdese 

principalmente entre Europa e Norteamérica, onde desenvolveu o seu 

labor docente. Foi así mesmo profesor convidado en universidades coma 

as de California ou Wisconsin, e contribuíu de xeito central e decisivo á 

creación e expansión dos estudos galegos no mundo académico anglófo-

no e internacional.

En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David 

Mackenzie é un volume constituído por contribucións realizadas desde 

diferentes lugares do mundo e relevantes no ámbito da lingüística 

iberorrománica e tamén para a lingüística e literatura galegas. Estas liñas 

temáticas constitúen áreas de traballo centrais no historial do homena-

xeado. Nesta publicación participan algunhas das voces máis representa-

tivas das devanditas áreas, tanto en Galicia coma nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Irlanda e Australia. O Instituto da Lingua Galega da 

Universidade de Santiago de Compostela comprácese en ofrecer á 

comunidade científica esta homenaxe, expresión de gratitude e recoñe-

cemento a David Mackenzie, quen sen dúbida contribuíu a abrir tanto 

Galicia ó mundo coma o mundo a Galicia.
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De Nottinghamshire a Galicia

 
David Mackenzie naceu o 8 de setembro de 1943 en Sutton-in-Ashfi eld, Not-
tinghamshire, Inglaterra, nunha familia de orixe escocesa. Comezou os seus es-
tudos de lingua e literatura españolas na Universidade de Oxford en 1962, onde 
obtivo a súa licenciatura (BA Honours degree in Spanish) no ano 1966. Entre 
1970 e 1974 traballou como Assistant Keeper no Department of Printed Books da 
British Library, pero, en canto tivo oportunidade, pasou a dedicarse á investiga-
ción e á docencia universitaria. 

Deste xeito, en 1975 acadou o seu grao de doutor (PhD) na Universidade de 
Nottingham cunha tese de temática galega titulada A critical edition with linguistic 
and historical introduction of the «Corónica de Santa Maria de Iria». Foi profesor de 
lingua e literatura españolas na Universidade do Ulster entre 1974 e 1986. 

Na Universidade de Birmingham foi tamén profesor entre 1986 e 1996, e 
alí fundou e dirixiu a Cátedra de estudos galegos –primeira cátedra ad personam 
deste perfi l creada fóra de Galicia– entre 1994 e 1996. No University College 
Cork foi Catedrático e Xefe do Department of Hispanic Studies a partir de 1996; 
nesta universidade estableceu o Irish Centre for Galician Studies en 1997. 

Por outra banda, foi colaborador habitual do Hispanic Seminary of Medie-
val Studies (HSMS) da Universidade de Wisconsin-Madison, onde tivo un papel 
decisivo na realización de importantes publicacións e proxectos de investigación 
de lexicografía do castelán medieval ó longo de varias décadas. Entre eles, foi 
autor do manual de transcrición de textos medievais usados polo HSMS, que 
aínda hoxe continúa a ser empregado e resulta unha referencia ineludible para o 
medievalismo norteamericano e internacional.

Aínda que o labor profesional principal de David estivo vinculado ó es-
tudo do castelán e da súa literatura medieval, mantivo sempre unha profunda 
implicación, unha completa dedicación e un total compromiso coa lingua galega, 
idioma que fala perfectamente e que usa de xeito habitual en Galicia e na súa 
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relación cotiá cos galegos do mundo. Curiosamente, David tivo os seus primeiros 
contactos co galego durante unha viaxe que realizou a Galicia na súa adolescencia 
co gallo de aprender e mellorar o seu español. Os que o coñecen saben ben que 
unha forma de incomodar a David é preguntarlle por que fala galego; é o mesmo 
incomodo que sentimos todos aqueles galegos comprometidos co noso idioma 
que o usamos con normalidade cando somos interpelados do mesmo xeito. É este 
compromiso persoal e académico coa lingua de Galicia o que torna obrigada a 
publicación desta homenaxe que o Instituto da Lingua Galega da Universidade 
de Santiago se comprace en presentar á comunidade académica. David non só 
ten o galego como obxecto de estudo, senón que ten asemade colaborado de xeito 
incansable e efi caz na promoción da investigación sobre a nosa lingua no mundo 
anglófono, ben animando a outros investigadores foráneos a traballar sobre ela, 
ben presentando alí os investigadores galegos e axudándoos a situarse neste ámbi-
to académico. É xusto e necesario salientar que David foi non só un dos principais 
responsables de abrir as portas do mundo anglófono á nosa lingua, literatura e 
cultura, senón tamén un dos iniciadores dos estudos galegos no estranxeiro.

Debémoslle a David que a Modern Humanities Research Association in-
cluíse unha sección dedicada á lingua e literatura galegas no seu Th e Year’s Work 
in Modern Language Studies, un repertorio crítico-bibliográfi co que presenta a 
produción científi ca de máis calidade sobre as linguas e literaturas do mundo; 
desde 1994 David vén realizando as recensións correspondentes ós estudos de 
lingüística galega, con Henrique Monteagudo primeiro, e xunto a Francisco Du-
bert e Xulio Sousa despois e ata a actualidade. David tamén promoveu e dirixiu 
varias teses de doutoramento e de mestrado sobre temas galegos, entre as cales 
destaca o estudo de autores como Avilés de Taramancos, Pondal e Sarmiento, 
ou o estudo crítico do Rexurdimento. Así mesmo, ten publicado diversos artigos 
sobre lingüística galega e organizou o II e o III Symposium on Galician Studies in 
the UK (o III en colaboración con John Rutherford).

Como froito do seu compromiso coa lingua galega, en 1994 foille conce-
dido o premio Pedrón de Honra, que se lle outorga a persoas que residen fóra de 
Galicia e teñen destacado por engrandecer a cultura galega. No mesmo ano, foille 
entregado, polo seu traballo sobre o galego, o Hispanic Achivement Award at the 
London Hispanic Festival. En 2001 foi elixido Membro Correspondente da Real 
Academia Galega. En 2009 foi declarado Socio de Honra da Asociación Inter-
nacional de Estudos Galegos. En 2003 foi tamén declarado Socio de Honra da 
Hispanic Society of America. Finalmente, a Xunta de Galicia outorgoulle o Pre-
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mio da Cultura Galega 2014 na modalidade Lingua polo seu traballo de difusión 
internacional da lingua e a literatura galegas.

Unha vez xubilado, decidiu deixar Cork para vivir en Santiago de Com-
postela, cidade onde reside e exerce coma un compostelán máis. Desde Compos-
tela continúa a realizar diferentes proxectos de traballo e segue colaborando na 
promoción internacional do galego e da súa investigación. O camiño percorrido 
desde Sutton-in-Ashfi eld, Nottinghamshire, ata Santiago de Compostela non 
constitúe só un itinerario xeográfi co, unha excursión, unha peregrinación ou unha 
viaxe dunha persoa. David camiñou toda a súa vida para, voluntaria e xenerosa-
mente, ser un máis de nós, para virnos dar moito máis do que tomaba. Querido 
David, recibe en cariño, admiración e respecto este agasallo para completares a 
transición entre Nottinghamshire e Galicia. O noso maior recoñecemento a tanto 
miragre que para Galicia e a nosa lingua facilitou o teu xeneroso compromiso 
desde ese mundo que se expresa en inglés. En memoria de tanto miragre, velaquí 
esta homenaxe da comunidade científi ca galega e internacional.

Os editores tamén queremos mostrar o noso agradecemento ós autores, 
que aceptaron con presteza e alegría entregar as súas contribucións para esta ho-
menaxe. E queremos agradecerlles tamén a calidade dos seus escritos. Os traba-
llos teñen catro temáticas relacionadas co labor investigador e docente de David: 
lingua galega, literatura galega, literatura española e lingüística histórica iberorro-
mánica. Son os contributos de discípulos, colegas e amigos, ligados polo cariño e 
o respecto por David Mackenzie.

Francisco Dubert García
Gabriel Rei-Doval

Xulio Sousa
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