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xer «tan bellíssima obra i tan ins-
pirat i emblemàtic compositor».
Així comptarà amb la col·labora-
ció d’Oriol Rosés (contratenor),
Carles Cosías (tenor), Karl Svensson
(baix), l’orquestra de corda The
Ripieno Consort, la secció de baixos
del Cor Vivace i la direcció musi-
cal del mestre Àngel Villagrasa.

Segons el baríton maonès, l’esde-
veniment musical tindrà dues cau-

ses ben justificades: la purament
solidària amb l’obra de Caritas, i
la musicològica, «amb el rescat i
presentació en societat d’un com-
positor de gran vàlua, amb la
importància que el fet suposarà
per la cultura de la meva estima-
da illa de Menorca».

Lluís Sintes, cantant i músic pro-

fessional resident a Barcelona,
manté el vincle sentimental amb
l’illa natal. «Intent fer pedagogia
de Menorca a l’exterior i ho faig a
través del que sé fer: la música.
Rescatar el ‘Miserere’ em surt de
l’ànima i és una qüestió de justí-
cia amb la figura de l’autor i la
memòria com a menorquins».

LAURA BAÑÓN

Després d’anys de recerca, d’edi-
tar partitures, d’analitzar la músi-
ca, de remenar arxius i d’esforç, el
baríton Lluís Sintes (Maó, 1957) ha
aconseguit rescatar de l’oblit el
celebrat ‘Miserere’ de Mestre Benet
Andreu i Pons (Maó, 1803-1881).

El cantant menorquí presen-
tarà l’obra el proper 7 de novem-
bre, a les 20.30 hores, al Petit Palau.
«Serà tot un orgull per a mi recu-
perar i donar a conèixer a la socie-
tat musical barcelonina, i mundial,
el compositor més emblemàtic
que ha donat Menorca, oferint al
Palau de la Música Catalana la seva
obra cabdal, en versió íntegra i ori-
ginal», explica Sintes.

El barítom afirma que ha con-
tagiat el seu entusiasme al bisbe
auxiliar de Barcelona, Sebastià Tal-
tavull, i a la presidenta de la Fun-
dació Orfeó Català Palau de la Músi-
ca, Mariona Carulla, perquè els
beneficis econòmics del concert
vagin destinats a l’obra de Caritas
Diocesana.

ESTRENA MUSICAL DE LUXE
Lluís Sintes actuarà amb un plan-
ter de grans artistes que d’ençà fa
anys li fan costat per donar a conèi-
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El concert representa
donar a conèixer al món
una peça bellíssima de
la música del segle XIX

Lluís Sintes
du el ‘Miserere’
al Palau
de la Música

RESCAT MUSICALl El baríton recupera l’obra
de Mestre Benet Andreu i l’interpretarà el 7 de
novembre en un concert benèfic a Barcelona

Repte
emocionant. El
baríton se sent captivat
pel ‘Miserere’ i l’inter-
pretarà en l’auditori de
referència de Catalunya.
● FOTO ARXIU

� L’afició d’indagar en els arxius
ha duit moltes satisfaccions a
Lluís Sintes. La primera va ser
l’edició del disc «Romanticisme
sacramental a la Menorca del se-
gle XIX», amb Tomé Olives. Ara
se sent satisfet d’haver editat, a
títol particular, les partitures del
‘Miserere’, que van publicar en
edició facsímil el Consevatori de
Música de Balears i el Consell. El
baríton ha aconseguit investigar
tota la història de l’obra de Mes-
tre Benet Andreu i Pons (Maó,
1803-1891), el compositor més
prolífic del segle XIX a Menorca.
El ‘Miserere’ s’estrenà el 1878 i es
solia interpretar cada Dijous Sant

a l’església de Santa Maria de
Maó fins gairebé el 1935. Sintes
destaca que és una obra d’har-
monies operístiques i italianit-
zants, més pròxima a la música
de cambra que a la simfònica. És
d’estil romàntic i de gran bellesa
musical i va ser composada per
ser interpretada a quatre veus,
amb l’acompanyament d’orques-
tra de corda i cor de baixos. «Me
sent molt orgullós de poder ex-
portar la figura d’un músic me-
norquí de gran talla i la seva
obra. Així com venem platges,
formatges i avarques, el ‘Misere-
re’ també és Menorca i mereix
que el conegui el món», afirma.

«És un orgull exportar una obra
cabdal de la música menorquina»

Mestre Benet Andreu i Pons (1803-1881), compositor Fill Il·lustre de Maó


