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Jazz
Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet

Lleida. Auditori Enric Granados. Dijous, 10 de
maig. 21.30 h. Preu: 15 €

J.B.
❘ LLEIDA ❘ L’Auditori Enric Grana-
dos acollirà aquesta nit el debut
a Lleida de la cantant i trompe-
tista de jazzAndrea Motis, que,
malgrat la seua joventut —no-
més té 16 anys—, s’ha conver-
tit últimament en un fenomen
de prestigi i popularitat en el pa-
noramamusical català. El seu ta-
lent amb la veu i els instruments
de vent n’han fet un referent del
jazz actual a Catalunya. Motis
forma part des dels deu anys de
la SantAndreu Jazz Band, grup
de joves dirigit pel músic Joan
Chamorro, descobridor del ta-
lent de la jove.

Andrea Motis va explicar a
SEGRE que li encanta partici-
par en festivals per tot Catalu-
nya i compartir escenari i cartell
amb músics d’aquí. Diu que en-
cara no sent la fama.“La popu-
laritat pot ser útil per donar a
conèixer el que fem, però no em
fa il·lusió; m’agrada més la dis-
creció”, explica. Chamorro va
recordar que, a partir dels 13
anys, Motis va començar a for-
mar part dels seus grups,“tocant
i gravant ambmúsics que poten-
cien la seua capacitat i perme-
ten que desenvolupi la seua per-
sonalitat al nivell més alt”. En
aquest sentit, va avançar que
d’aquí a un parell de mesos, apa-
reixerà el segon disc de la seua
formació, amb el grup que actu-
arà a Lleida més JosepTraver a
la guitarra i amb nous arranja-

ments per a un quartet de cor-
da.“També gravarem un nou tre-
ball amb Scott Robinson, un dels
músics més importants de l’ac-
tual panorama jazzístic mundi-
al, que tocarà amb nosaltres a
l’agost al Palau de la Música, i
publicarem en CD i DVD un di-
recte de la Sant Andreu Jazz
Band al Palau de la Música”, ex-
plica.

Tanta feina no distreu gens la
jove artista: “Poder cantar i to-
car és el que més m’omple i, tot
i que de vegades em costa tro-
bar temps per a altres coses,
m’espavilo per seguir amb
aquesta vida que porto, perquè
em fa feliç.” El seu objectiu de
futur,“veure món” i, algun dia,
poder debutar a la meca del jazz,
als Estats Units, tocant i, potser,
estudiant.

“La fama pot ser útil, però
realment no em fa il·lusió”
Andrea Motis, avui, a l’Auditori amb Joan Chamorro Quartet

MÚSICACONCERT

La jove cantant i trompetista AndreaMotis, amb Joan Chamorro.

Cultura

Òpera en quatre
sales de Lleida

CINE

❘ LLEIDA ❘ Els cines Principal de
Lleida, Urgell de Mollerussa,
Guiu de la Seu d’Urgell i el
deVielha oferiran avui, a les
20.00, la retransmissió en di-
recte, via satèl·lit, des delTe-
atro Real deMadrid, de l’òpe-
ra Cyrano de Bergerac. En-
trada: 16 € (13 anticipada).

JoanMasdéu, a les
Borges i Cervera

MÚSICA

❘ LES BORGES ❘ Joan Masdéu, el
que va ser líder dels dissolts
Whiskyn’s, presentarà el seu
primer CD en solitari, Casa
murada, demà a l’Slàvia de
les Borges Blanques (23.00
h) i dissabte a la sala BB2 de
Cervera (22.30 h).

Premi de gravat
Ciutat de Lleida per
a JosepMaria Batlle

GUARDONS

❘LLEIDA ❘El Cercle de BellesArts
de Lleida ha atorgat el premi
del certamen de gravat Ciu-
tat de Lleida (1.350 euros) a
l’artista lleidatà Josep Maria
Batlle per l’obra SeuVella.
Isabel Pelegrin, també de Llei-
da, rebrà un accèssit de 350
euros per una xilografia titu-
lada La dansa. Els premis
s’entregaran el dia 19 en la
inauguració de l’exposició de
les obres al Cercle.

LLENGUAESTUDI

El Pallars Sobirà lidera el
consumdemitjans en català
L’audiència aCatalunyadepremsa, ràdio i TVenaquesta llenguaarriba al 74,5%

ACN

tans, amb 28.000 teleespecta-
dors de mitjana diària.

D’altra banda, l’estudi presen-
tat ahir indica que unmilió d’ha-
bitants consumeixen diaris en
català cada dia; uns 2,1 milions
hi consumeixen revistes, ràdio
o Internet, i 3,5 milions veuen

televisió en català, xifra que con-
verteix aquest mitjà en la millor
via de difusió per a aquesta llen-
gua. De tota manera, malgrat la
clara evolució a l’alça en els úl-
tims anys, el consum de mitjans
de comunicació en castellà a Ca-
talunya segueix per sobre.

El 10per cent
deparlants
de castellà es
passaal català
■ El 10% dels catalans
que tenen el castellà com
a llengua materna es pas-
sa al català al llarg de la se-
ua vida i l’adopten com a
primer idioma, segons l’es-
tudi presentat ahir a l’IEC.
Entre les raons que facili-
ten aquest pas, hi ha un alt
nivell d’estudis —els uni-
versitaris parlen més cata-
là que la mitjana—, l’ori-
gen geogràfic familiar—ja
que la capacitat d’atracció
d’aquesta llengua és més
elevada entre els nascuts
a Espanya que entre els
immigrants d’altres paï-
sos— i el sentiment naci-
onalista. “Malgrat les tra-
ves, l’ús del català va més
enllà”, va resumir el coor-
dinador de l’estudi, Joa-
quimTorres, que va con-
cretar que entre els 7,5 mi-
lions d’habitants, el 50,6%
tenen el castellà com a idi-
oma d’identificació, davant
del 42,4% que s’identifi-
quen amb el català i el
6,9% que ho fan amb un
altre idioma.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El Pallars Sobirà li-
dera a Catalunya el consum de
mitjans de comunicació en llen-
gua catalana, amb un 34% per
sobre de la penetració mitjana
catalana.Aquesta és una de les
dades de l’estudi presentat ahir
a Barcelona per l’Institut d’Es-
tudis Catalans, basat en el Barò-
metre de la Comunicació i la
Cultura del 2011. Els resultats
indiquen que el nombre de per-
sones a Catalunya que consu-
meixen almenys un mitjà de co-
municació en català al dia (en-
tre premsa, revistes, ràdio i te-
levisió) és 4.795.000, és a dir,
un 74,5% de la població.Totes
les comarques lleidatanes se si-
tuen per sobre de la mitjana (ve-
geu el gràfic), d’entre les quals
també destaca el Pallars Jussà
(27%més), el Solsonès (26%) i
les Garrigues i la Noguera
(24%). Per contra, el Segrià se
situa a la cua a Lleida, amb no-
més un 9% per sobre de la mit-
jana catalana.

S’ha de recordar que, segons
les últimes dades del Baròmetre
de la Comunicació, el diari SE-
GRE frega els 120.000 lectors,
81.000 dels quals són de l’edi-
ció en català, que dobla així el
públic de l’edició en castellà. El
diari és el quart generalista edi-
tat a Catalunya. I, en l’àmbit te-
levisiu, LleidaTV és la cadena
local més vista entre els lleida-

Presentació, ahir, de l’informe a l’Institut d’Estudis Catalans.

CONSUMDEMITJANSENCATALÀ

Pallars Sobirà 7.000 134

Pallars Jussà 12.000 127

Solsonès 11.000 126

Garrigues 17.000 124

Noguera 32.000 124

Segarra 18.000 123

Val d’Aran 8.000 123

Alta Ribagorça 3.000 120

Alt Urgell 17.000 120

Urgell 28.000 118

Pla d’Urgell 27.000 115

Segrià 144.000 109

Mitjana Cat. 249.000 101
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