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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

 
O CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS DE KIEL IMPULSA A PROXECCIÓN 
EXTERIOR DA LITERATURA EN GALEGO A TRAVÉS DE DÚAS ANTOLOXÍAS 
 
� O secretario xeral de Política Lingüística presentou hoxe as obras na Biblioteca 

Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela 
 
Santiago de Compostela, 08 de setembro de 2010.- O secretario xeral de Política 
Lingüística, Anxo Lorenzo, presentou hoxe dúas obras publicadas recentemente polo Centro 
de Estudos Galegos da Universidade de Kiel, en Alemaña. Trátase da antoloxía de poesía 
galega en edición bilingüe (galego-alemán) Ein Rosenfeuer, das uns verstört: 4 dichter aus 
galicien / 4 poetas galegos e da antoloxía de textos xacobeos Alá no noroeste... Unha 
cartografía literaria do Camiño en León. 
 
Durante a súa intervención, o responsable de Política Lingüística incidiu nas dúas obras 
como resultado do importante labor levado a cabo desde o Centro de Estudos Galegos da 
Universidade de Kiel, en Alemaña. Neste sentido, Anxo Lorenzo recordou que a través dos 
máis de corenta centros de estudos galegos que existen actualmente en diversos países do 
mundo, a secretaría xeral está a impulsar un importante labor de proxección exterior da 
lingua e da cultura galegas. 
 
Na presentación das obras, que tivo lugar esta tarde na Biblioteca Municipal Ánxel Casal de 
Santiago de Compostela, o secretario xeral estivo acompañado por Javier Gómez-Montero 
(profesor da Universidade de Kiel) e mais por Luciano Rodríguez (profesor da Universidade 
da Coruña). 
 
Difusión da obra de importantes escritores galegos 
A antoloxía de poesía galega, que leva no título un verso de Antón Avilés de Taramancos 
sobre Rosalía de Castro (“Un incendio de rosas que nos perturba”), inclúe os autores 
galegos Miguel Anxo Fernán-Vello, Xulio L. Valcárcel, Xosé María Álvarez Cáccamo e mais 
Manuel Rivas.  
 
O libro, editado polos profesores Javier Gómez-Montero e Luciano Rodríguez, é unha 
escolma de textos nos que os catro autores nos dan a súa visión sobre a realidade do home 
contemporáneo, sobre Galicia, a súa paisaxe, o mar, a súa historia. A tradución do galego 
ao alemán realizouse dentro do Taller de Tradución Literaria da Universidade de Kiel. 
 
Por outra banda, a obra Alá no noroeste... Unha cartografía literaria do Camiño en León, 
coordinada  por Javier Gómez-Montero e Luciano Rodríguez, é unha escolma de textos, 
contos, relatos de viaxe e poemas sobre a topografía xacobea en León e Galicia.  
 
Os textos, obra de escritores galegos e leoneses –entre os que figuran Álvaro Cunqueiro, 
Carlos Casares, Suso de Toro, John Rutherford ou Manuel Rivas– cartografan o paso do 
Camiño Francés polo occidente peninsular e fan do Camiño un territorio sentimental polo 
que van transitar escritor e lector. 
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