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La Proposta 
 

Reedició del concert de cant i piano ofert a Tòquio (Japó) el dia 27 de 
setembre de 2008, a l’auditori de la Universitat Musical de Showa. 
 

El Concert 
 

El concert està dedicat indistintament a les cançons catalanes i 
japoneses, en un intent d’investigar en dues cultures tan diferents i 
dos països tan allunyats, la seva forma d’expressar en música els 
sentiments humans més arrelats. 

 

La Fórmula 
 

Es proposen uns temes i es canten diferents cançons amb la mateixa 
referència, així sabem com s’expressen compositors catalans i 
japonesos alhora. Com s’emociona un poble o l’altre referint-se a 
uns mateixos sentiments en concret. 
 

Els Temes 
 

Les Flors – La Nostàlgia – La Pluja – El Mar – l’Amor 
 
 

La Flor del Cirerer 
 

En el moment de projectar el concert a Tòquio va sorgir l’idea de 
produir un cicle de cançons que, escrites en català pel propi Lluís 
Sintes, i musicades pel reconegut compositor Jesús Rodríguez Picó, 
expressés el desig d’acostament de dues cultures tan diverses 
alhora, produint-se així la primera estrena d’una obra catalana a 
terres nipones. 
L’obra consta de sis poemes musicats que fan referència directa a la 
primavera i a l’element que serveix d’interconnexió: la flor del 
cirerer, tan tradicional en el paisatge japonès. 

 
 
 



 
    Lluís 
 

Naoko                     
 
 

Els Compositors 
 

Els compositors catalans englobats en aquest concert son: Enric 
Morera, Albert Guinovart, Natàlia Solà Salvà, Deseado Mercadal, Jesús 
Rodríguez Picó i Joan Vilà Miró. 
 
Els compositors japonesos son: Tadasuke Oi, Kousaku Yamada, Hideo 
Kobayashi, Yoshinao Nakata, Tatsunosuke Koshitani i Toru Takemitsu. 

 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 

Flor 
Enric Morera:   Clavell del balcó 
Tadasuke Oi:   Yoimachigusa  (Onagra) 
Juan Vilà Miró:   L’anima de les flors 
Kousaku Yamada:  Karatachi no hana  (La flor del taronger) 

 
Nostàlgia 
 

Kousaku Yamada:  Kono michi  (Aquest camí) 
Natàlia Solà Salvà:  Un molí que no moldrà 

 
Pluja 
 

Juan Vilà Miró:   Plugeta d’hivern 
Hideo Kobayashi:  Karamatsu  (Alerce) 

 
cicle:  “La flor de cirerer”       Jesús Rodríguez Picó – Lluís Sintes 
    

1. Dóna’m consol 

2. Deixa’m despertar 

3. Aromosa dama 

4. L’anima desperta 

5. Essència primaveral 

6. Benvinguda primavera! 

 
Mar 
 

Yoshinao Nakata:  Kanashiku natta toki wa  (Quan estic trist) 

Albert Guinovart:  Mar  
 
Amor 
 

Juan Vilà Miró:    Dimecres de cendra 
Tatsunosuke Koshitani:  Hatsukoi  (Primer amor) 
Toru Takemitsu:    Sayonara  (Adéu) 
Deseado Mercadal:   Per tú 

 



 
programa a Tòquio 

 

 
edició del cicle 



 
el cicle fou candidat a “mejor edición de obra musical clásica” als Premios de 

la Música 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lluís Sintes 
baríton 
 
Iniciat en la música i el teatre dins l’Orfeó Maonès. Va estudiar cant sota la 
tutela del prolífic mestre barceloní Jaume Francisco Puig. 
Lluís Sintes va debutar al Gran Teatre del Liceu l’any 1.992, escenari en el que 
ha sobrepassat amb escreix el centenar de representacions, comptant entre elles 
la gala de re inauguració amb la monumental Turandot que projectà Núria 
Espert. 
Ha cantat també a Madrid i als festivals de Sabadell, Màlaga, Granada, Tenerife, 
València, S.Sebastian, Bilbao, entre altres importants teatres de l’estat espanyol. 
Destaca la seva participació com Papageno en La Flauta Màgica que dirigí 
Lindsay Kemp al Festival Internacional Castell de Peralada. 
A l’estranger ha debutat amb èxit al Concertgebouw d’Amsterdam (Holanda), 
l’Òpera de Nice, Salle Molière de Lyon (França), Regina Margherita de Trapani 
(Itàlia), Teatre Nacional de Caracas (Veneçuela), Vienna Hall Fuchu de Tokio 
(Japó), Grand Theatre de Shanghai (Xina), Historical Society Auditorium de 
New York (EUA), Auditori Nacional d’Ordino (Andorra), Teatre Segura de 
Lima (Perú), Opera de Lviv (Ukraïna), etc. 
Ha destacat amb títols com Carmina Burana, La Bohème, Madama Butterfly, 
Romeo et Juliette, Lakmé, La Traviata, Carmen, etc. 
 
Lluís Sintes no s’ha centrat exclusivament en el teatre líric, la seva dedicació 
abasta, a més, el món concertístic cambrístic i simfònic amb rigor i dignitat 
musical. Així és com ha arribat a interpretar William Walton, Arthur 
Honnegger, Vaughan Williams, Carl Orff o Astor Piazzolla, al front 
d’importants formacions orquestrals i corals del país. 
 
Establert en defensor de la pròpia cultura ha estrenat i enregistrat per Salvador 
Brotons, Albert Guinovart, Mestres Quadreny, Rodríguez Picó, Xavier 
Benguerel, Armant Blanquer, Leonard Balada, J.A. Amargós, Deseado 
Mercadal, Jaume Calafat, Vilà Miró, Parera Fons, a més d’interpretar Morera, 
Homs, Manén, Pedrell o Lamote de Grignon. 
 
La seva discografia abasta les obres Turandot, Hamlet, Manon, Carmen, El 
paradís de les muntanyes, Contranit, Oda a Verdaguer, Garcia Lorca canciones 
y poemas, De la tierra latina (recull de cançó catalana i espanyola promocionat 
a Japó), a més del Rèquiem de Benguerel i la sarsuela El Timbaler del Bruc.  Tots 
en CD ó DVD per discogràfiques com Columna Música, EMI-Classics, TDK, 
RTVE-Musica, TWO-Corporation, Discmedi-Blau, etc. 
 
L’Orfeó Maonès l’ha premiat amb la Lira d’Or, màxim guardó de l’entitat, pel 
seu alt compromís amb la formació en que va començar la seva dedicació 
artística. 
 
 



 
 

Naoko Asano 
piano 
 

Nascuda a Tòquio, Japó, va estudiar piano amb Keiko KANAZAWA, Clifford 
BENSON,  
música de cambra amb Shigheo NERIKI, Tsuneo ISO, Christian IVALDI, Denis 
WEBER,  
cèmbal amb Motoko NABESHIMA, acompanyament amb Akiko HOSHINO, 
Irwin GAGE.  
Obtenint la diplomatura al TOHO-GAKUEN SCHOOL OF MUSIC de TOKYO, 
va començar a treballar com pianista acompanyant, orquestral, i col·laboradora 
(mestre substitut) de teatre, seguint varis cursos intensius al Japó i a l’estranger.  
Ja en plena carrera de vint anys, te tantes experiències de concerts en el camp 
del repertori liederístic, orquestral i a l’òpera lírica, treballant amb diferents 
directors d’orquestra, directors escènics i cantants.  
Del 1996 al 1998 s’estableix a Milà per estudiar el repertori operístic sota el 
guiatge del mestre Carlo CAMERINI i del mestre Marco MUNARI. El 2001, 
convidada per una fundació musical japonesa, es trasllada a Roma per 
aprofundir en el seu coneixement musical i obtenir així major experiència en el 
camp de l’òpera.  
Ha treballat com mestre repetidor i mestre intern al Teatre de l’Òpera de Roma 

i al Teatre Principal de Palma de Mallorca, durant el període d’estança a Itàlia.  
Ha fet la part d’acompanyament oficial al Concurs Internacional d’Òpera a 

Shizuoka (Shizuoka International Opera Competition) els anys 2002, 2005 i 
2008. 
L’abril de 2007 ha acompanyat el recital de la soprano Elena Mosuc amb el 

tenor Giuseppe Giacomini a Tòquio, o del també reconegut tenor Joseph Calleja 
al juny del 2008. Sovint fa la part de pianista als concerts-recitals de cantants, no 
tan sols compatriotes, sinó també d’occidentals que trepitgen els auditoris 
japonesos. 
L’any 2005 i el 2008 ha projectat concerts dedicats a la música espanyola, 
catalana i japonesa,  el primer, enregistrat en CD comercial “De la tierra latina” 
juntament amb la soprano Mayumi Yamamoto i el baríton Lluís Sintes, amb 
qui, a més, ha ofert un concert d’acostament entre les cultures japonesa i 
catalana. 
 A la Universitat Musical de Showa és professora en la facultat de cant. 
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