NIKOS GATSOS
CENTENARI
Cicle de conferències

Departament de Grec Modern

Organitzen:

Associació Catalana de Neoheŀlenistes
Departament de Grec de l’EOI-Drassanes
Arxiu de la Corona d'Aragó

Col·laboren:

Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya
Arxiu de la Corona d'Aragó

Nikos Gatsos (1911‐1992) fou un poeta singular, un cas únic
entre els grans poetes grecs del segle XX. Després
d’Amorgós (1943), l’autor no tornà a publicar cap més obra
poètica en el sentit i en la forma convencionals. Però Gatsos
no abandonà pas la seva activitat creadora, sinó que, al llarg

Divendres, 30 de març de 2012
«A les esquerdes dels estels, a esquena de la lluna»:
Una breu visita guiada a l’obra de Nikos Gatsos
a càrrec d’AGATHÍ DIMITRUKA
(escriptora i traductora)

grecs del seu temps, entre els quals Manos Khatzidakis,

Amb la interpretació de cançons
de Nikos Gatsos per
MANOLIS MITSIÀS (cantant)
MARINA KHRONOPULU (pianista)
i MANIA PAPADIMITRIU (actriu i cantant)

Mikis Theodorakis i Stavros Xarkhakos. Aquesta rica i

Sala d'actes de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

dels anys 60, 70 i 80, escrigué nombrosíssimes cançons, i ho
féu en estreta col·laboració amb els més grans compositors

variada obra, que és molt personal i, alhora, es nodreix dels
motius i de les formes de la cançó tradicional grega, ha fet
de Gatsos un dels poetes més populars de Grècia.
L’Associació

Catalana

de

Neohel·lenistes,

en

Dimecres, 11 d'abril de 2012
Música i poesia: les cançons de Nikos Gatsos
a càrrec de JOAN-CARLES BLANCO (músic)
Sala d'actes de la Residència d'Investigadors (CSIC)

col·laboració amb el Departament de Grec Modern de l’EOI,
Barcelona‐Drassanes, la Residència d’Investigadors CSIC‐
Generalitat de Catalunya, i l’Arxiu de la Corona d’Aragó, ha
volgut contribuir al coneixement de l’obra de Nikos Gatsos a
casa nostra amb un cicle de conferències on no faltarà ni la
poesia ni la música.
Sala d'Actes de la Residència d'Investigadors
Carrer Hospital 64, Barcelona
Sala d'Actes de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Carrer Comtes 2, Barcelona
Sala d'Actes de l’EOI BarcelonaDrassanes
Avinguda de les Drassanes s/n, Barcelona

Dilluns, 16 d'abril de 2012
Gatsos, Amorgós i la tradició del poema llarg
modern a càrrec de SAM ABRAMS (poeta, crític i
traductor)
Sala d'actes de la Residència d'Investigadors (CSIC)

Dijous, 26 d'abril de 2012
RECITAL POÈTIC
Sala d'actes de l'EOI Barcelona‐Drassanes

Totes les sessions començaran a les 19:00 hores

