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    01. Con Los Anos Que Me Quedan  02. Mi Tierra  03. Ayer  04. Mi Buen Amor           play  
05. Tus Ojos  06. No Hay Mal Que Por Bien No Venga  07. Si Senor!  08. Volveras  09.
Montuno  10. Hablemos El Mismo Idioma  11. Hablas De Mi           
play
 12. Tradicion  
 

 

  

Mi Tierra – pierwszy, hiszpańskojęzyczny album amerykańskiej piosenkarki Glorii Estefan,
wydany w 1993 roku. Album okazał się być jednym z największych komercyjnych i
artystycznych sukcesów w karierze wokalistki. Mi Tierra otrzymał nagrodę Grammy, dla
najlepszego latynoskiego krążka 1993 roku. Album sprzedał się w prawie 8 milionach
egzemplarzy na całym świecie, zyskując min. status platyny w Stanach Zjednoczonych oraz
stając się najlepiej sprzedającą się w historii hiszpańskiego przemysłu fonograficznego płytą
(zdobywając 15 krotną platynę). Album do dnia dzisiejszego uznaje się za jeden z kluczowych
dla popularyzacji muzyki latynoskiej krążków.

  

 

  

Cuban American singer Gloria Estefan was a mainstream pop balladeer and dance music
queen who happened to be Latina before taking a surprising turn in Mi Tierra and reclaiming her
roots. Singing in Spanish, impeccably produced and backed by a superb ensemble that
includes 79-year-old maestro Israel Lopez "Cachao" on bass (he is only the creator of mambo
itself), arranger Juanito Marquez, and singer and percussionst Luis Enrique, Estefan delivers
worthy reinterpretations and updates of traditional Afro-Cuban styles. It might be too smooth for
traditionalists--who may also object to Estefan's delivery, not that of classic sonera--but as an
introduction to the music, it is engaging and the playing of the ensemble is true and impeccable.
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--Fernando Gonzalez
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