
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert 

   Lluís Sintes 
 baríton 

 
 

TRIBUT A EMILI VENDRELL i LA SEVA ÈPOCA 

(en el 120 aniversari del seu naixement) 
 
  Interpretació de reeixides composicions  
  liederístiques del noucentisme català. 
  Amb acompanyament al piano  
  a càrrec de 

  Pau-Damià Riera 
 
 
 
 
 

 



 

                          PROGRAMA 
 

Enric Morera  (poemes Josep Mª de Sagarra) 

Cicle: CANÇONS DE CARRER 

- Clavell del balcó 
- Ai, Marguerida 
- Abril 
- L’oreneta 
- La font 
- Estel del dematí 

Lamote de Grignon  (poemes Apel·les Mestres) 

- Les últimes roselles 
- Cançó de juliol 
- No t’ha trobat!  

Elisard Sala  (poemes d’Emili Vendrell) 

Cançons soltes del cicle:  “MAR i MUNTANYA” 

- Cau la tarda dalt dels cims 
- Esclat primaveral 
________________________ 

Garcia Robles (poema de Soler i Escofet) 

- Romiatge 

Apel·les Mestres  (lletra i música) 
- Cançó de taverna 
- Minuet 
- Confidència 

Frederic Longàs (poema Josep Mª de Sagarra) 

- Cançó de traginers 

Eduard Toldrà  (poemes de Carner / Sagarra) 

- Menta i farigola 
- Romanç de Santa Llúcia 

Amadeu Vives (poema de Jacint Verdaguer) 

- L’Emigrant 

Pep Ventura  (poema Joan Maragall) 

- Per tu ploro 

Antoni Carcellé (lletra i música) 

- És la Moreneta 



 
Lluís Sintes 
baríton 

Nascut a Maó, Menorca. 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 dirigida per Núria 
Espert. Ha participat regularment en la programació de 
l’Auditori, Palau de la Música Catalana, o Amics de l’Òpera 
de Sabadell i el caracteritza una molt lloada defensa de la 
música catalana. 
Ha debutat amb èxit al Concertgebouw d’Amsterdam 
(Holanda), i a països com França, Itàlia, Ucraïna, Andorra, 
Veneçuela, Perú, Japó, Xina i Estats Units.  
Així mateix ho ha fet a Madrid, Màlaga, Granada, Tenerife, 
València, Sant Sebastià, Bilbao, Santiago, Palma, entre altres 

importants teatres i auditoris de l’estat espanyol i sota la direcció de batutes tan 
destacades com Uwe Mund, Ros Marbà, Nello Santi, Marco Armigliato, Franz Paul 
Decker, Richard Boninge, Josep Pons, Bertrand de Billy, Eugene Kohn, entre d’altres. 
La seva discografia abasta les obres Turandot, Carmen, El Paradís de les Muntanyes, 
Contranit, Oda a Verdaguer, Garcia Lorca, Hamlet, Manon, De la tierra latina 
(promocionat a Japó), Rèquiem de Benguerel,  El Timbaler del Bruc, Ave Maria (amb el 
gran Orgue de Maó), Urbs i Música per a Delfos. Per a discogràfiques com Columna 
Música, EMI-Classics, Naxos, TDK, RTVE-Musica, TWO-Corporation, Discmedi-Blau, 
Virgin-Classics. 
 

Pau-Damià Riera 
piano 

Neix a Eivissa, on comença els seus estudis com a pianista i 
violoncel·lista. Viatja a Barcelona, on actualment resideix, per 
realitzar els seus estudis superiors amb el pianista Ramon 
Coll en el Conservatori Superior de Música Municipal de 
Barcelona. Posteriorment completarà els seus estudis a 
l’ESMUC amb professors com Vladimir Bronevetzky, Charles 
Tunell o Francisco Poyato. 
Actualment, combina la seva activitat docent i concertística 
amb la de pianista acompanyant de diferents cantants.  
Desenvolupa també en paral·lel la seva faceta de compositor, 
molt dirigida cap al treball amb mitjans audiovisuals, sense 
oblidar, però, la música de concert. 
Ha sigut col·laborador puntual de Calixto Bieito, Marc Rosic, 
en diferents muntatges teatrals, i ha col·laborat amb Albert 

Guinovart en l’estrena de la seva obra Alba Eterna. 
La seva col·laboració amb el cantant Lluís Sintes l’ha portat a actuar en l’espectacle Per tu 
ploro al Teatre Gaudí Barcelona, en concerts arreu de Catalunya i Balears, així com en 
diferents esdeveniments oferts en directe per TV3. 

 

 


