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Cedés
d’avui
Como ama
una mujer
Jennifer Lopez
L’actriu i cantant del Bronx
publica per fi el seu primer
disc en castellà, en un clar
intent d’atreure el públic
llatí i, de passada, una part
dels fans del seu marit,
Marc Anthony. Ritmes ca-
lents, balades, mitjos temps
ensucrats i molt aire de te-
lenovel·la veneçolana con-
dimenten el retorn.
(SONY-BMG)

Luvanmusiq
Musiq Soulchild
Musiq Soulchild és una de
les millors veus del panora-
ma soul nord-americà. Un
cantant amb ànima, sentit
urbà i molta ambició ex-
pressiva que ofereix una
nova lliçó de classe i ele-
gància acompanyat d’una
bona colla de produccions
que resulten ideals per es-
coltar en bona companyia i
amb un bon estat anímic.
(WARNER)

Fin de un
viaje infinito
Deluxe
Xoel López ha esdevingut
un dels referents més con-
sistents de la escena pop
amb esperit indie del pano-
rama estatal. En el seu pri-
mer treball per a la multi-
nacional EMI, Deluxe repar-
teix temes d’inspiració
clàssica amb tornades efec-
tives i lletres emocionals.
(VIRGIN-EMI)

Strange house
The Horrors
Entre els Cramps, els Ramo-
nes i els Libertines, The
Horrors busca suport en el
garatge dels 60, el rock de
nova fornada i el punk-rock
dels 70. El seu debut, Stran-
ge house, vol jugar a la Lliga
de Pete Doherty i cia., però
amb un vessant més gòtic i
sinistre. El resultat, però, en
queda força lluny.
(POLYDOR-UNIVERSAL)

Dignity
Hilary Duff
Sembla que una altra de les
núvies d’Amèrica es fa gran
i té ganes de passejar ma-
duresa pel món. Hilary Duff
força un canvi de look i
també de proposta musi-
cal, més agressiva i sexi, en
un disc que vol anar més
enllà del públic preadoles-
cent que la va fer popular.
Esperem que no segueixi el
camí de Britney Spears.
(HOLLYWOOD-EMI)

Boys and girls
in America
The Hold
Steady
El dia 18 ens visita aquesta
banda novaiorquesa que
ha publicat un dels discos
de rock més intensos i inte-
ressants de la temporada.
Boys and girls in America ja
ha estat batejat com el Born
to run del moment, un disc
explosiu, èpic i emocionant.
(VAGRANT-PIAS)

DavidBroc
‘Temps mort’ s’instal·la a la Biblioteca

UnamiradaaEuropa
desdel’infern
Redacció
BARCELONA

Sis dones fugen de Sarajevo
i una, d’origen croat, les
ajuda. L’acció se situa l’any
1992, però es podria situar

en qualsevol moment per-
què el plantejament no és
bèl·lic sinó de supervivència,
de com escapar d’un mons-
tre que ens envien des de
fora sense poder-hi fer res.
Només intentar esquivar-lo.

Temps mort, que es va
estrenar al Temporada Alta
2006, ara habitarà uns dies
a les especials sales de la Bi-
blioteca de Catalunya, de di-
jous a diumenge, fins al 29
d’abril. És una creació de

Joan Solana (dramatúrgia i
direcció) i de tota la compa-
nyia. És un acte de respecte
envers una gent a la qual
Europa va girar l’esquena i
va abandonar al setge més
gran de la història.

“No és una obra de de-
núncia, ni de tesi, ni peda-
gògica. És una metàfora
construïda per una mirada
no convencional, una metà-
fora que suplica a l’especta-
dor que s’acosti a l’obra
amb un doble desig: el de
passar-s’ho molt bé i el de
conèixer una miqueta més
de quina pasta estem fetes
les persones d’aquest co-
mençament del segle XXI,
explica Joan Solana. ■




