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No hi ha cap
antologia
poètica
del segle XX
que hagi estat
tan citada
com aquesta

F
a exactament 40 anys,
a finals del 1919, es va
publicar per primera
vegada el recull El cre-
puscle de la humanitat.

Simfonia de la més jove poesia.
Aleshores era una explosiva
obra pionera, un experiment
avantguardista –avui “encara
se segueix considerant la mi-
llor”, “la més representativa”,
“l’antologia clàssica de l’ex-
pressionisme”; és més, “el pri-
mer i únic recull d’aquest cer-
cle”–. Els que en aquella dèca-
da s’anomenaven “la més jove
generació” són avui la genera-
ció dels vells, o dels morts. Un
jove crític berlinès de la litera-
tura i del seu temps, amic de
molts amics, que estimava
apassionadament la seva època
i la literatura, va compondre el
1919 aquest llibre turbulent
que mirava impetuosament
endavant. Ara, un home que
fou expulsat del seu país, a qui
van treure la nacionalitat, un
home que s’acosta ja a la mei-
tat de la seva vuitena dècada de
vida, torna a publicar, des de
Nova York, aquest recull en
una sèrie de llibres de butxaca
d’autors clàssics... tal com el va
publicar abans. Per què?

Hi ha tanta demanda d’a-
quest llibre? Se’l nota viu, dei-
xant testimoni de la vida, pot-
ser desvetllant-la? O només té
encara importància com a do-
cument històric? O bé es ree-
dita perquè tant l’antòleg com
l’editor, cosa que és de segur
un cas ben estrany, han conti-
nuat amics i s’han sentit units
literàriament durant cinquan-
ta anys?

Els tres pensaments domi-
nants del llibre eren: oferir el
més característics dels molts
poetes de la década 1910-1920
adscrits a l’expressionisme, i
fer-ho de manera que s’hi ma-
nifestés una imatge externa i
interna d’aquesta dècada; i ai-
xò sense passar revista als po-
etes per ordre cronològic o al-

fabètic, sinó triant-ne les poe-
sies segons uns grans motius
principals, altres de petits i
encara uns altres de més petits.
I entrelligar-los i fer-ne una
composició semblant a la
construcció d’una simfonia en
quatre parts.

Aquests pensaments domi-
nants foren immediatament
advertits, i s’apreciaren com a
tals. El llibre, del qual l’editor i
l’antòleg confiaven fer-ne un
carreró per a l’expressionisme,
de sobte va esdevenir un ample
carrer per a aquell moviment
poètic. En dos anys el llibre va
veure quatre edicions amb
20.000 exemplars i, tal com va
poder escriure aleshores l’an-
tòleg, ràpidament va trobar
l’interès del seu temps, del

qual era el producte. No hi ha
cap antologia poètica del segle
XX que hagi estat citada tan
sovint com El crepuscle de la hu-
manitat, i el que se n’ha escrit
supera en molt la seva exten-
sió. Moltes de les poesies que
aplega aquest llibre es consi-
deren avui les millors o al-
menys les més típiques de
l’expressionisme, i han estat
incloses en innumerables an-
tologies i llibres de text. Les
universitats d’Europa i Amèri-
ca fan servir aquest recull, tal
com ells diuen, com a base de
la lírica del segle XX. Un erudit
holandès afirma fins i tot que
la introducció de l’antòleg “ha
influït sobre la recerca”, i es-
menta erudits com Walzel, F.J.
Schneider, Huizinga, Christi-

ansen, que han seguit la “ten-
dència optimista” (vol dir
“tendència positiva”) d’aquella
presentació de l’expressionis-
me. Però el llibre, que fou des-
truït d’igual manera tant per
part dels nazis com de les
bombes, ara, després de la re-
surrecció d’Alemanya i especi-
alment després de la redesco-
berta de l’expressionisme, ha
estat més reclamat i tingut en
consideració que no pas abans
del 1933. Amb prou feines si es
pot trobar a les llibreries de
vell, i en les subhastes assoleix
preus inusitats.

Tot això, és clar, no es diu
pas per lloar El crepuscle de la
humanitat, o el seu antòleg, o
l’expressionisme, sinó per jus-
tificar-ne la reedició.

Com es jutja avui, doncs,
l’expressionisme de la dècada
del 1910-1920, que en la histò-
ria de la literatura s’anomena
ara l’època de l’expressionisme
primerenc i ple, i del qual El cre-
puscle de la humanitat és vist
com el seu representant? L’o-
bra més recent i més àmplia
fins ara sobre l’expressionisme
poètic, publicada de la mà dels
professors Hermann Fried-

mann i Otto Mann, junt amb
dotze historiadors més de la
literatura, amb el títol Expressi-
onismus (Heidelberg, 1956) diu
a la nota preliminar: “El feno-
men (de l’expressionisme) ens
torna a ser estimulant en veure
com una generació de joves
poetes s’enfronten a la deca-
dència de l’home europeu i del
seu art. Per nosaltres els im-
pulsos i conseqüències de l’ex-
pressionisme encara es troben
avui en els poetes que foren
fecundats a la joventut per
aquest moviment. Però aquest
expressionisme és al mateix
temps alguna cosa més que un
moviment històric, i més que
una força en la història literà-
ria. En les seves obres culmi-
nants l’expressionisme ens ha

ofert unes poesies del valor
supratemporal de les quals
avui comencem a adonar-nos i
que hem d’acollir en el nostre
fons clàssic de poesia”.

Però, com es manifesten els
poetes expressionistes matei-
xos de la dècada 1910-1920 ara
a la nostra dècada del
1950-1960? Esmentem-ne no-
més els dos que al comença-
ment eren més pròxims en el
destructor rebuig del món d’a-
leshores i que més tard tant
des del punt de vista poètic
com polític s’han separat al
màxim: Gottfried Benn i Jo-
hannes R. Becher.

Gottfried Benn, considerat el
màxim poeta de l’expressio-
nisme, si més no en els seus
primers anys des del 1912, i
que en la simultaneïtat i l’ar-
bitrarietat universal de les se-
ves associacions sempre ha ro-
màs expressionista, escrivia un
any abans de morir, el 1955, ja
quasi septuagenari, la intro-
ducció a l’antologia Lírica de la
dècada expressionista, on, després
d’unes reserves inicials sobre
una definicio unitària d’aque-
lla poesia i de l’adscripció d’ell
mateix a aquell moviment, fi-

nalment proclama entusias-
mat: “Una revolta eruptiva,
extàtica, amb odi, una recerca
de la humanitat, estavellant la
llengua per estavellar el món...
Els poetes condensaven, filtra-
ven, experimentaven per en-
lairar-se, mitjançant aquest
mètode expressiu, a ells ma-
teixos, l’esperit, l’existència
desfeta, turmentada, esgave-
llada de llurs dècades, fins a
aquelles esferes de la forma on,
per damunt de metròpolis en-
sorrades i imperis ensulsiats,
l’artista, tot sol, consagra la
seva època i el seu poble a la
immortalitat humana... Però
encara és viva la dècada del
1910-1920. La meva generació!
És ella que forja l’absolut en
dures formes abstractes: imat-
ge, vers, cançó per a flauta...
Era una generació amb una
càrrega al damunt: burlada,
escarnida, expulsada política-
ment com a degenerada –una
generació sobtada, llampe-
gant, precipitada, afectada per
desgràcies i guerres, disposada
per a una vida breu...–. Sí,
doncs, l’expressionisme i la
dècada expressionista [...] va
anar pujant i va lluitar les se-
ves batalles en tots els camps
catalàunics, i decaigué. Enar-
borà la seva bandera per la
Bastilla, el Kremlin, el Gòlgota;
només a l’Olimp no va arribar,
o algun altre territori clàssic”.


