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LENI RIEFENSTAHL
Steven Bach
Circe. 29 z
La cineasta de capçalera del règim
nazi no va ser una artista ignorant
de tot el que va ocórrer en els terri-
bles anys de l’Alemanya hitleriana,
sinó una protegida del dictador que
no desconeixia les atrocitats que es
cometien. Aquesta és la conclusió a
què arriba aquesta rigorosa investi-
gació que rebat les memòries de la
mateixa Riefenstahl.

KAFKA VA AL CINE
Hanns Zischler
Minúscula. 17,50 z
L’autor d’El procés va ser un apassio-
nat del cine mut, com revela aques-
ta original lectura de les seves cartes
i diaris. El llibre indaga en aquesta
passió que subjau en les pàgines
més personals de l’escriptor txec i se-
gueix el rastre dels films que el van
fascinar amb l’objectiu de desxifrar
els efectes que van generar aquelles
imatges en la seva vida i obra.

R. CRUMB: RECUERDOS
Y OPINIONES
Robert Crumb i Peter Poplaski
Global Rhythm. 36,90 z
Autobiografia d’un dels fundadors
del còmic underground, que reflec-
teix una memòria particular des
dels anys 60, en què es barregen di-
buixos, fotogrames i tebeos. Inadap-
tat precoç, tímid, egocèntric i obsés
sexual, s’ho carrega tot: «L’infern és
un mateix».

MEMORIAS DE UNA
JOVEN FORMAL / UNA
MUERTE MUY DULCE
Simone de Beauvoir
Edhasa. 10 z
Dos dels textos autobiogràfics més
importants d’aquest referent del fe-
minisme europeu. El primer narra
la seva infància en una família bur-
gesa i la seva lluita per conquistar la
llibertat. El segon aborda la seva ob-
sessió per la mort.

ALEJANDRO MAGNO
Robin Lane Fox
Acantilado. 29 z
El llibre que va servir d’inspiració a
Oliver Stone per a la seva pel.lícula
Alejandro reconstrueix la vida del
conquistador macedoni. Fox, fasci-
nat pel personatge, mostra un heroi
de l’antiguitat que lluitava per unifi-
car l’Orient i l’Occident i al qual pro-
cura jutjar segons els valors del seu
temps (l ’emulació dels herois
homèrics) i no els actuals.

BOLAÑO SALVAJE
Edmundo Paz Soldán i Gusta-
vo Faverón Patriau (Edició)
Candaya. 24 z
Explorar des d’enfocaments i
perspectives diverses l’inesgota-
ble univers del desaparegut es-
criptor xilè –un referent impres-
cindible de la narrativa actual–
és el propòsit d’aquest llibre que reuneix 25 textos
de diversa naturalesa, escrits per autors com Juan Vi-
lloro, Enrique Vila-Matas i Alan Pauls.

PERSONAJES
SECUNDARIOS
Joyce Johnson
Libros del Asteroide. 18,95 z
La que va ser nòvia de la icona
beat Jack Kerouac documenta
en aquest llibre d’aire biogràfic
que no va escriure fins al 1983
el paisatge femení que envolta-
va als anys 60 una generació d’artistes de marcada
misogínia. Elles van suportar mals tractes, infideli-
tats i menyspreus però també en van ser les muses.

El guru que sap què passa
RECORDS D’UN ECONOMISTA ‘LLIBERTARI’

En plena crisi financera global, ini-
ciada als Estats Units l’agost pas-
sat, el més fàcil és recórrer a l’ar-
gument preferit dels polítics: la
culpa és del Govern anterior.
Quan s’aixequen tantes veus que
intenten soscavar el prestigi acu-
mulat durant 18 anys per Alan
Greenspan al capdavant de la Re-
serva Federal dels Estats Units, val
més llegir el que diu al seu llibre,
que no sembla pas un llibre de
memòries. Que ningú temi en-
frontar-se a anàlisis abstruses a
l’hora de llegir-lo. Tot al contrari:

Greenspan reconeix, entre línies,
que va fer el que va poder per asse-
gurar el creixement sostingut dels
EUA (la resta del món li importa
menys, perquè creu en la superio-

ritat de l’imperialisme nord-ame-
ricà) i que la millor manera d’es-
tendre el benestar planetari és fa-
cilitar diner barat.

Si una cosa sorprèn en la lectu-
ra de La era de las turbulencias és la
gran desimboltura que manifesta
l’autor nord-americà a l’hora d’ex-
plicar les decisions que va prendre
i per què ho va fer. Amb l’afegit de
les seves petites anècdotes perso-
nals de no saber estar al lloc ade-
quat en unes circumstàncies
transcendentals per a les finances
globals. JOSEP MARIA URETA

33 Operadors de la Borsa de Nova York, un dels termòmetres de l’economia mundial.

LA ERA
DE LAS TUR-
BULENCIAS
Alan Greenspan
Ediciones B
21 z

FRANCO, EL GRAN
MANIPULADOR / FRANCO,
EL GRAN MANIPULADOR
Paul Preston
Base / Ediciones B. 19,50 / 18,50 z
L’hispanista i historiador Paul Pres-
ton torna a acostar-se a la vida del
dictador. El 1994, va publicar Fran-
co: caudillo de España (revisat el 2002).
Ara incideix en les maquinacions
polítiques i militars del general, així
com en la visió messiànica que tenia
de si mateix.

CONAN DOYLE, DETECTIVE
Peter Costello
Alba. 21 z
Detallat i documentat recorregut
pels casos rellevants que van interes-
sar al pare de Sherlock Holmes, l’in-
vestigador més famós de la història
de la literatura. Conan Doyle, un
metge enamorat de la criminologia,
no només va desemmascarar mal-
factors en les seves novel.les, sinó
que va ajudar la policia a resoldre as-
sassinats, desaparicions i robatoris.

MEMORIAS
Tennessee Williams
Bruguera. 18 z
Ja era un novel.lista i dramaturg de
fama mundial quan a finals dels
anys 70 va provocar un autèntic ter-
ratrèmol en el món literari nord-
americà amb la publicació de les se-
ves memòries, en què reconeixia
obertament la seva homosexualitat.
La reedició d’aquest text introbable
és una gran notícia.

MUJERES ESPÍAS
Laura Manzanera
Debate. 21,90 z
Assaig sobre 50 dones destacades en
la història de l’espionatge. Comença
amb el relat de la bíblica Dalila i ar-
riba fins al cas recent de l’agent de
la CIA Valerie Plame. L’autora desmi-
tifica Mata Hari («va espiar poc i ma-
lament»). La mateixa editorial publi-
ca Patria, una española en el KGB, de Ja-
vier Juárez Duarte (19,90 y).

L’ALBA, EL VESPRE
O LA NIT / EL ALBA,
LA TARDE O LA NOCHE

Yasmina Reza
Empúries / Anagrama. 16 z
La novel.lista i dramaturga francesa
es va convertir durant un any en
l’ombra de Nicolas Sarkozy. El retrat
que va elaborar no és gaire amable
amb el llavors candidat a la pre-
sidència de França: seductor, hipe-
ractiu, impacient i molt ambiciós.

UNA VIDA PRESENTE.
MEMORIAS
Julián Marías
Páginas de Espuma. 33 z
Recuperació de les memòries del
filòsof gairebé dues dècades des-
prés d’haver-se publicat. Hi dóna
testimoni de 75 anys de vida fa-
miliar, política i intel.lectual,
del naixement de la seva vocació
i de la seva amistat amb Xavier
Zubiri, García Morente, Ortega y
Gasset i Heidegger, entre altres.

CARTAS DE VICENTA LOR-
CA A SU HIJO FEDERICO
Víctor Fernández (Edició)
RBA. 18 z
Poc conegudes, les cartes que la
mare del poeta Federico García
Lorca va enviar al seu fill entre el
1920 i el 1934 revelen l’íntima
compenetració que hi havia en-
tre tots dos. Un tresor oblidat,
compost de paraules de suport o
enyorança, d’una dona protecto-
ra i consellera encertada.

LLAMADME STALIN
Simon Sebag Montefiore
Crítica. 29,90 z
Si a La corte del zar rojo es va cen-
trar en la figura de Stalin com a
governant, en aquest nou retrat
el periodista i historiador ha
bussejat en els primers 40 anys
del dictador rus, al qual presen-
ta com un gàngster mafiós al
servei de la Revolució però
també com un home de gran ca-
pacitat intel.lectual.

DAVID KARP
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