
Proposta de concert 

Cançons d’un emigrant 

Indira Ferrer-Morató (Soprano) – Efrem Garcia Salinas (Piano) 

 

Les Cançons d’un emigrant neixen l’any 2011 sota el suggeridor títol de Catalunya eslava i 

arriben fins al 2015 amb l’encara més poètic El meu amic deu ser un ocell, que manlleva un 

vers d’Emily Dickinson. Divuit compositors en total: L’Emigrant (en un arranjament de Carlota 

Garriga del quasi himne de Verdaguer/Vives) visita musicalment, en la nostàlgia però també en 

la curiositat i l’esperança, mitja Europa i arriba fins a ultramar, i ho fa de la mà de dos artistes 

que han estat càlidament acollits en cada ocasió que han presentat aquesta proposta.  

 

Entrevista al digital de cultura Núvol: 

http://www.nuvol.com/noticies/cancons -dun-emigrant-una-cruilla-entre-cultures-a-partir-de-la-musica/ 

 

 
 

D’una banda, la soprano Indira Ferrer-Morató inicia estudis amb Mercè Puntí i els completa 

amb professionals de renom com Emma Kirkby, Montserrat Caballé o Dalton Baldwin. Realitza 

petits rols operístics i, sobretot, oratori, Lied i cançó. El mestre Cecílio Tieles l a introdueix en el 

cant clàssic (romàntic) dels salons de la Cuba colonial. Ha explorat altres camins, com el 

Flamenc-fusió amb Paco Escobar o la comèdia musical amb port bo i pescadors de l’Escala. 

Destaquem la gira que realitza al costat de la Cobla Oficial de la Generalitat (La Principal de la 

Bisbal) amb l’espectacle La Prima Cobla. 

 

De l’altra, el pianista i compositor Efrem Garcia Salinas 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 (de Xavier Albertí: Pinsans i caderneres, 2008, i Vida privada, 2010). La 

seva experiència inclou l’enregistrament discogràfic, el cinema, la direcció musical i la 

docència. Ha estrenat obres de compositors i compositores catalans i ha composat per al 

http://www.nuvol.com/noticies/cancons-dun-emigrant-una-cruilla-entre-cultures-a-partir-de-la-musica/


piano, cançons i música de cambra i coral. Té en preparació l’espectacle de creació pròpia Seda 

i Setí, que comptarà amb l’actriu Berta Vidal i serà dirigit per Imma Colomer. 

https://efremgarciaisalinas.wix.com/home 

 

Enregistrament life del concert realitzat al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona el 27 de 

novembre de 2015: 

Iª part  

Selecció Iª part: El Noi de la Mare, Cançons que la mare em cantava & Canción de cuna para 

dormir a un negrito  

IIª part 

Selecció IIª part: Morgen, La dama d’Aragó & Vocalise   

  

Crítiques: 

 

“L’Art d’Indira Ferrer-Morató i d’Efrem Garcia Salinas: Els que us han agradat les cançons 

de Manuel Garcia Morante, podeu anar demà a escoltar-ne algunes de la preciosa veu d’Indira 

Ferrer-Morató i de l’excel·lent pianista Efrem Garcia Salinas. Dues persones plenes de 

sensibilitat i amor a la música que interpreten amb exquisidesa (...) Jo vaig tenir el privilegi de 

ser-hi aquest divendres passat, en una execució i finesa excel·lent, nota de grans artistes de la 

interpretació.” (Carles Perarnau, Arts Música (Músiques per a l’Esperit), 29/XI/2015) 

 

“(...) resultat homogeni i de gran efecte gràcies a la qualitat artística i interpretativa de la Indira 

i de l’Efrem com molt bé ho va expressar el públic que omplia la sala de concert.” (Jordi 

Gargallo, Vibracions (Associació Musical de Mestres Directors) 239, I/2016) 

 

 
 

Fotos: Carles Perarnau 

Edició de vídeo: Esteban Caussa 

 

https://efremgarciaisalinas.wix.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=vxuW6U9tSTU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_W_4VFYwiM
https://www.youtube.com/watch?v=Z_W_4VFYwiM
https://www.youtube.com/watch?v=-iGZg3MkVFg
https://www.youtube.com/watch?v=9EGslt44rAs
https://claudesol.wordpress.com/2015/11/29/lart-de-indira-ferrer-morato-i-d-efrem-garcia-salinas/
https://claudesol.wordpress.com/2015/11/28/lart-de-manuel-garcia-morante/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Indira_Ferrer-Morat%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Indira_Ferrer-Morat%C3%B3
https://claudesol.wordpress.com/2013/07/11/lart-defrem-garcia-i-salinas-i-marta-fiol/


Programa 

 

0 Shams al-Din Muhammad Hafiz – No t’afligeixis 

1 Amadeu Vives – L’Emigrant (poema de J. Verdaguer) – Versió de Carlota Garriga (1) 

2 Frederic Mompou – Pastoral (poema de J. R. Jiménez) 

3 Antonín Dvořák – Má písen zas mi láskou zní (El meu cant d’amor)* 

Ressona el meu cant ple d’amor àdhuc quan del pit del germà exhala el darrer sospir.  

4 Manuel Garcia-Morante – El mariner** 

5 Antonín Dvořák – Mahnung (Advertència, pop. sèrbia), op.6 nº 2 

Déu mateix castigarà tota noia que encara cregui en la fidelitat del seu xicot! 

6 Jorge Anckermann – Flor de Yumurí (Cançó cubana sobre un poema de G. S. Galarraga) 

7 Erik Satie – Sports & Divertissements, nºs 1-11 – Coral que no ve de gust, El Gronxador, La  Caça, 

La Comèdia italiana, El Despertar de la Núvia, El Joc de la Gallina Cega, La Pesca, El Passeig en Iot,         

 El Bany de Mar, El Carnaval, El Golf (Piano sol) 

8 L’Emigrant (2) 

9 Manuel Garcia-Morante – El Noi de la Mare** 

10 Antonín Dvořák – Kdyz mne stará matka zpívat ucívala (Cançons que la mare em cantava)* 

Sovint vesso llàgrimes provinents d’aquell tresor de la memòria.  

11 Xavier Montsalvatge – Canción de cuna para dormir a un negrito (poema d’ I. P. Valdés)  

 

Intermedi 

 

12 Rubén Darío – Ama tu ritmo 

13 L’Emigrant (3) 

14 Manuel Garcia-Morante – El rossinyol** 

15 Antonín Dvořák – Cançó de Rusalka a la lluna (de l’òpera Rusalka) 

Lluna, atura’t un moment, digues-me on es troba el meu amor! 

16 Erik Satie – Sports & Divertissements, nºs 12-21 – El Pop, Les Curses, El Joc dels Quatre Cantons, 

El Pícnic, El Salt d’Aigua, El Tango, El Trineu, El Flirteig, Els Focs artificials, El Tenis (Piano sol) 

17 Richard Strauss – Morgen (Demà, poema de J. H. Mackay), op. 27 nº 4 

I demà tornarà a brillar el sol.    

18 Manuel Garcia-Morante – La dama d’Aragó** 

19 Sergei Rachmaninoff – Vocalise, op. 34 nº 14 

20 L’Emigrant (4)* 

 

* Melodies zíngares (sobre poemes d’A. Heyduk), op. 55 

** Versions de cançons tradicionals catalanes 

 

 


