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Nikos Kazantzakis (1883-1957) ha estat i continua essent un dels noms més
universalment reconeguts de les llegres neogregues. Traduït a bastament a la majoria de
llengües europees, la seva obra es difon a Catalunya a finals dels anys cinquanta i la
dècada dels seixanta, quan es versionen dues de les novel·les més emblemàtiques
d’aquest autor, El Crist de nou crucificat (1959) i Alexis Zorbàs (1965). A més, amb
Kazantzakis la literatura neogrega reapareix a casa nostra després d'anys d'oblit i és
l'origen d'un renovat interès per la Grècia moderna. Les nou reedicions d' El Crist de
nou crucificat demostren l’enorme difusió que tingué en un moment crucial per a la
represa cultural catalana després d'anys de dictadura.
Quan han transcorregut més de quaranta anys des de la seva mort, és oportú
preguntar-se per la pervivència del seu llegat intel·lectual i literari: fins a quin punt la
seva obra, abundosa i polifacètica, fruit d’uns temps convulsos i d’una personalitat
fortíssima, continua interpel·lant els lectors d’avui dia; i en quina mesura resulten
desafiadors i mantenen alguna vigència els postulats ètics i estètics d’un dels escriptors
grecs més fascinants i, alhora, més problemàtics del segle XX.
L’Associació Catalana de Neohel·lenistes, en col·laboració amb la Residència
d’Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i
el Centre Nacional del Llibre de Grècia presenta el cicle de conferències Nikos
Kazantzakis per tal de contribuir a aquest debat amb aportacions de diferents estudiosos
i especialistes.
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Dijous 29 de setembre de 2011
Nikos Kazantzakis a Grècia, avui
a càrrec de DIMITRIS KALOKIRIS
♣
Dijous 6 d’octubre de 2011
Traduccions catalanes de l’obra de Nikos Kazantzakis
a càrrec de JAUME ALMIRALL, MONTSERRAT CAMPS,
RAÜL GARRIGASAIT I JOAQUIM GESTÍ
♣
Dijous 20 d’octubre de 2011
De poeta a poeta: Agustí Bartra davant de Nikos Kazantzakis
a càrrec de SAM ABRAMS
♣
Dilluns 24 d’octubre de 2011
Versions cinematogràfiques de novel·les de Nikos Kazantzakis
a càrrec de PERE ALBERÓ

