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ED. 1984

Georg Trakl segons un dibuix d’Oskar Kokoschka

ED. 1984

Johannes R. Becher vist pel llàpis de Lundwig Meidner

El crepuscle
de la humanitat

K U R T P I N T H U S

Publiquem un fragment del segon pròleg, datat el 1959 a
Nova York, de la cèlebre antologia ‘El crepuscle de la
humanitat. Un document de l’expressionisme’ (Edicions de
1984), que, a cura d’Artur Quintana, arriba a les llibreries
aquesta setmana. Es tracta de la primera edició que es
publica a l’Estat d’aquesta joia de l’expressionisme

alemany, que va donar tants poetes, cineastes i artistes
abans de ser estroncat pels nazis. Escriptors tan
rellevants com ara Gottfried Benn, Georg Trakl i Franz
Werfel formaven part de l’àmplia selecció de Kurt
Pinthus, més de set-centes pàgines d’una poesia que
sacsejaria el món en un temps de catàstrofes
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VIII
Entrevista a
Teresa Juvé
. .....................................................
Teresa Juvé ens ofereix dues
noves novel·les de la sèrie
d’intriga protagonitzada pel
portaveu Plagumà. Els assassins
eren més d’un i Juguesca mortal,
totes dues publicades per Proa,
estan ambientades en la
Catalunya del segle XVI.

X
Batista analitza
el moviment okupa
. .....................................................
El periodista Antoni Batista ens
mostra a Okupes. La mobilització
sorprenent (Rosa dels Vents) el
món dels okupes vist des de dins.
L’assaig va des del desallotjament
del cinema Princesa fins al de
Can Masdeu, a més d’oferir-nos
anàlisis sobre la globalització.

XVIII
Marian Pidelaserra,
el pintor oblidat
. .....................................................
El Museu Nacional d’Art de
Catalunya mostra fins al 19 de
gener una retrospectiva de la
trajectòria del pintor Marian
Pidelaserra (Barcelona, 1877-
1946), un artista injustament
oblidat pel públic i per gran part
de la crítica.


