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‘DOCTOR WHO’
La clàssica sèrie 
fantàstica de la 
televisió britànica 
ha perdut el rumb, 
segons asseguren 
molts dels seus 
millors fans.
Una de les crítiques 
comunes és 
l’excessiva velocitat
del relat. Alguns
ho estan deixant.

HALLE BERRY
Guanyar l’Oscar 
sembla que no ha 
servit de gaire  a 
la (d’altra banda 
estimable) actriu, 
que ara fa aparicions 
en pel·lícules 
escassament 
mereixedores de 
l’estrena en sales
com Marea letal.

El pas del temps no ha fet més que elevar el respecte per la música d’ABBA, que ja té el seu propi 
museu. Els anys, en canvi, li comencen a pesar una mica a ‘Doctor Who’ — JUAN MANUEL FREIRE
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FRANÇOIS OZON
El director d’En la casa (Dans la maison)
ha vist la seva pel·lícula Jeune et jolie rebuda 
amb certa tebior a Cannes. ¿Petita relliscada? 

‘HASHTAGS’ 
ALS TÍTOLS
Es comença a posar 
de (irritant) moda 
col·locar un hashtag 
abans del títol del teu 
single o àlbum: Mariah 
Carey o Will.i.am
ja ho han fet. 

LA MERIDA SEXI
La princesa 
d’Indomable apareixia 
sense arc ni fl etxes
i havia estat 
sexualitzada i 
glamuritzada per a la 
web de Disney. Les 
crítiques han obligat
a retirar aquesta versió. 

DAFT PUNK
El seu esperat nou 
disc, Random access 
memories, és una 
fastuosa i sovint
molt emotiva
declaració d’amor
a la música popular.

SAM AMIDON
El cantautor folk
debuta en el cèlebre 
segell Nonesuch
amb el seu millor disc.
Conté versions
de Tim McGraw i, 
agafeu-vos fort,
de ¡Mariah Carey!

CHRISTY 
TURLINGTON
Als 44 anys, la model 
nord-americana torna 
a ser imatge de Calvin 
Klein, en aquesta 
ocasió per a la seva 
campanya de roba 
interior. A més, ocupa 
la portada del juny de 
Harper’s Bazaar. 

AARON ECKHART
Semblava un actor
seriós i cada cop és 
més fàcil trobar-lo
en productes dubtosos, 
com El último testigo. 
¿Estem davant el nou 
Liam Neeson?

EL MUSEU ABBA
Acaba d’obrir a Estocolm i és la meca per als fans 
de la icona pop. Un viatge cronològic per la seva his-
tòria des dels 60 fi ns al 1983, quan es van separar.

‘TODO VA BIEN’
“Una declaració
de rebel·lia contra
l’existència passiva
i submisa”. Així es 
defi neix el debut en 
la novel·la de l’anglès 
Socrates Adams, un 
relat hilarant i alhora 
pertorbador basat 
en la seva pròpia 
expe riència laboral. El 
publica Pálido Fuego.

EL JADE
Objectes creats
amb la pedra, 
sobretot si és jadeïta, 
adquireixen preus 
delirants en subhas-
tes recents. A la Xina 
en són fans. 

‘BATMAN DESDE 
LA PERIFERIA’
Es tracta d’un volum 
d’assajos, publicat 
per Alpha Decay, 
sobre la fi gura de 
l’home ratpenat. Des 
de perspectives 
insòlites i incisives. 
Hi escriuen Eloy 
Fernández Porta,
Laura Fernández, 
Javier Calvo…

THE WORST 
ROOM
És un dels Tumblrs 
del moment: un repàs 
pels anuncis menys 
agradables d’habita-
cions de lloguer a 
Nova York.

LA SAGA ‘FAST
& FURIOUS’
Arriba al seu sisè 
episodi amb les rodes 
desgastades. La crítica 
dels EUA ha rebut 
aquesta entrega amb 
bastanta fredor. 
Amb tota la lògica.

SABRINA
L’actriu Melissa Joan 
Hart, més coneguda 
com a Sabrina a la 
sèrie de bruixes, 
va voler aixecar 
una pel·lícula via 
crowdfunding i va 
fallar estrepitosament.
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