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“Recital de piano” 

     

 
EFREM GARCIA SALINAS piano 

                    

Johann Sebastian BACH (Alemanya, 1685 - 1750)                                                 Suite francesa IV en Mib 

                                                                                                                Allemande   

Courante 

Sarabande 

Gavotte 

Menuet 

Air 

Gigue  
 

Efrem Garcia Salinas (Barcelona, 1970)                                                     Suite per a piano en Re, Op. 2 

Preludi 

Invenció dubitativa 

Gavotes I-II 

Interludi fugaç 
 

Simfonia sobre una Tema de Haydn 

Toccatina 

Postludi 
 

Claude Debussy (França, 1862 - 1918)                                             Clair de lune (de la Suite bergamasque) 
 

Efrem Garcia Salinas (Barcelona, 1970)                                                             24 Micropreludis, Op. 11 
 

                                                                                                             Pregària i Dansa, Op. 14  
 

Serge Rachmaminoff (Rússia, 1873 - EUA, 1843)                                                                                Gavotte 
 
El pianista EFREM GARCIA ha actuat en escenaris europeus des de l’illa de La Palma fins a Sant Petersburg i a Tunísia, Gabon i Mèxic, abraçant des del 
recital solista al teatre musical (dirigits per Xavier Albertí: Pinsans i caderneres, 2008; Vida privada, 2010). La seva experiència inclou la música de cambra 
i amb orquestra, l’acompanyament vocal i coral, l’enregistrament discogràfic, el cinema, la direcció musical i teatral, la dramatúrgia, la docència i la 
iniciació musical infantil. Ha estrenat obres de nombrosos compositors catalans i ha composat per al piano, diversos cicles de cançons i música de cambra 
i coral. Es consagra cada vegada amb més intensitat a la creació personal, i en aquest sentit destaca l’estrena de l'espectacle de creació i direcció pròpies 
Seda i Setí (Un dia en la vida d’Erik Satie), juntament amb l’actriu Berta Vidal, al gener de 2017 a Barcelona; en la mateixa línia, la beca de la Generalitat 
de Catalunya obtinguda el juliol del 2018 pels seus Contes de l’ós polar, li permet enguany la producció i estrena d’aquest nou espectacle de mans de 
l’actor Marc Pujol i sota la direcció de Loredana Volpe.  

www.racba.org                                                                                                             www.fomentdelaclassica.cat    
                                                                                                                                                                                              

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 

(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  
.................................................................................................................. 
 

Correu electrònic  
......................................................................................................................... 
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