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Donin un cop d’ull a l’índex d’aquest lli-
bre i, si les seves vacances coincideixen 
amb un dels indrets que s’hi ressenyen, 
segurament descobriran un bon motiu 
per anar a visitar el cementiri local. En 
tot cas, la lectura de Mariana Enríquez 
sempre és un plaer. 

n Diu l’escriptora argentina que «no sé si 
existeix un cementiri més bell que Spring 
Grove, a Cincinnati». No es refereix a cap 
de les necròpolis que habitualment for-
men part del turisme mortuori, però l’au-
tora hi va fer cap fa nou anys amb la seva 
parella i un amic escriptor i hi va desco-
brir que hi ha dotze mil espècies diferents 

d’arbres i la tomba d’un magnat que es va 
fer construir una mansió des de la torre de 
la qual es pot veure el sepulcre d’una de 
les seves esposes, que va morir jove. 

Una història a mig camí de la llegenda 
que exemplifica el tarannà dels relats que 
fan de Alguien camina sobre tu tumba una 
peculiar volta al món teixida amb les crò-
niques de 24 viatges moguts pel peculiar 
interès de visitar les ciutatsdels morts. En-
ríquez dedica també un capítol al cemen-
tiri del Poblenou de Barcelona, localitat a 
la qual va tornar el 2018 i va aprofitar per 
anar a veure «una de les escultures més 
boniques que existeixen i que encara no 
conec». Es refereix, és clar, a la icònica 
obra d’art El petó de la mort.

Passejades entre morts
TONI MATA I RIU. MANRESA 

ANDREA RODÉS 

Dies que caben en una

ampolla de Vichy 

PAGÈS / 17 EUROS / NOVEL·LA

u La vida perfecta de l’Oliver Marfà, 
un arquitecte jove, seductor i ambici-
ós, queda cap per avall quan un inci-
dent frustra els seus plans matrimoni-
als. Després d’uns anys als Estats 
Units, torna al seu Maresme natal.

SOPHIA DE MELLO BREYNER 

Llibre sisè

EDICIONS DEL BUC / 18 EUROS / POESIA

uRecollint l’herència de l’antiga 
Grècia i la tradició en llengua portu-
guesa d’autors com Camoes, Ferreira i
Sá de Miranda, Mello omple la seva
poesia de la voluntat de cercar el 
reencantament en un món excessiva-
ment racional i secular.

RÒMUL BROTONS 

Paraules amb nom propi 

ALBERTÍ / 19 EUROS / LLENGUA

uHi ha paraules que tenen el seu 
origen en noms propis de personat-
ges o llocs, com per exemple ‘jacuzzi’, 
‘volcà’, ‘acadèmia’ i ‘magnòlia’. L’autor 
ofereix un recull de 260 paraules que 
procedeixen de termes com Beixamel, 
katiuska i rugi, entre altres.

CHRIS HEATH 

Pet Shop Boys, literalmente

CONTRA / 22,90 EUROS / MÚSICA

u El cantant Neil Tennant i el teclista 
Chris Lowe van trigar a fer un directe 
perquè tenien obsessió per controlar
el seu producte, però quan el 1989
van emprendre una gira van tenir la 
companyia del periodista Chris Heath, 
que va fer un retrat del mític grup.

L’instant 

COLUMNA / 19.90 EUROS / NOVEL·LA

u Les esperances de la Blythe de ser
una mare amorosa i no repetir
l’exemple de la seva mare se’n van en
orris quan neix la seva filla i s’adona
que no hi connecta. Es pregunta si la
petita és malvada o si està perdent el 
seny, com altres dones de la família.

RAFAEL CAUNEDO 

El deseo de los accidentes

DESTINO / 20 EUROS / NOVEL·LA

u La Blanca és una antidisturbis que
viu amb un professor d’història. 
Després de tenir un fill, torna a la 
feina en un partit de la Champions de
futbol, però una bala de goma provo-
ca una tragèdia i la policia viu el seu 
particular descens a l’infern.

JOSEP M. PANAREDA

Herbes i flors de camps i 

vores de camins

BRAU / 20 EUROS / NATURA

uGuia de camp que dona a conèixer
les plantes que creixen espontània-
ment als marges dels camins i enmig 
dels prats. L’autor ofereix una infor-
mació detallada amb fotografies i 
dibuixos per poder-les identificar.

ALEX NOGUÉS / MIREN A. LORA

Un milió d’ostres dalt de la

muntanya

FLAMBOYANT / 17,90 E / INFANTIL IL·LUSTRAT

u La geologia dona moltes respostes 
a preguntes que ens semblen impos-
sibles de contestar. Els misteris i els 
enigmes d’aquesta ciència apassio-
nant els descobriran els joves lectors 
en aquest volum il·lustrat.

MARIANA 

ENRÍQUEZ 

Alguien camina 

sobre tu tumba 

19,90 EUROS / 440 PÀG.  

ANAGRAMA 
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