IORGOS SEFERIS
TRES LECTURES
Cicle de conferències

Organitza:
Associació Catalana de Neoheŀlenistes
Amb la coŀlaboració de:
Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes
Departament de Grec modern de l’Escola Oficial d’Idiomes,
Barcelona-Drassanes

I

orgos Seferis és una de les veus majors de les lletres
gregues i una veu molt important en la poesia universal. La seva obra es dreça ferma en la modernitat, testimoni d’una voluntat estètica sàvia i honesta. Profundament
compromès amb el seu temps, Seferis és també un model
d’inteŀlectual i d’artista humaníssim. El ric llegat de Seferis, plenament vigent, convida a retornar-hi una vegada i
una altra, per abeurar-se d’una deu inesgotable i sempre
suggerent.
Al cap de gairebé cinquanta anys del Premi Nobel de
Literatura que fou concedit a Iorgos Seferis, l’Associació
Catalana de Neoheŀlenistes, en coŀlaboració amb la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya i el
Departament de Grec modern de l’EOI Barcelona-Drassanes, dedica a aquest autor el present cicle de conferències.
Tres lectures són tres aproximacions a l’obra de Seferis,
tres aportacions fetes des del coneixement, el rigor i la sensibilitat: en resultarà, sens dubte, una millor comprensió,
una més afinada apreciació d’un dels més grans noms de
la literatura neoheŀlènica.
Com en anteriors cicles dedicats a poetes per la nostra
Associació, oferirem un recital poètic amb poemes de l’autor.

TOTES LES SESSIONS COMENÇARAN
A DOS QUARTS DE SET DEL VESPRE
Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors
Carrer Hospital 64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59
www.residencia-investigadors.es
Sala d’Actes de l’EOI Barcelona-Drassanes
Avinguda de les Drassanes s/n, Barcelona

Dimarts 4 de desembre de 2012

Seferis davant Eliot
a càrrec de Sam Abrams

S
Dimarts 11 de desembre de 2012

...i la terra i les pedres
a càrrec de Carles Miralles

S
Dimarts 18 de desembre de 2012

Els Diaris de Bord: el poeta en un temps mesquí
a càrrec de Joan Frederic Calabuig
Les tres sessions tindran lloc a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors
a les 18:30 hores

S
Divendres 14 de desembre de 2012

Recital poètic
Sala d’Actes de l’EOI
a les 18.30 hores

RESIDÈNCIA
D’INVESTIGADORS

