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RETORN A BARCELONA DEL POPULAR ARTISTA ARMENI

Després de triomfar al Palau de la 
Música amb un ¡Malikianini, sinfó-
nico ahora!, Ara Malikian (Líban, 
1968) torna amb un espectacle en 
què les fronteres musicals desa-
pareixen. Debuta demà al Teatre 
Lliure de Montjuïc amb From Bach 
to Radiohead. És un concert on la 
música barroca, el jazz, el rock i el 
pop són adaptats pel violinista ar-
meni, aliat amb Juan Francisco Pa-
dilla (guitarra), amb qui abans va 
formar Los Divinos, i Rubén Rubio 
(violoncel i viola de gamba), espe-
cialista en música barroca. «Unir 
en un mateix programa Bach i Ra-
diohead és normal per a mi», asse-
nyala l’iconoclasta Malikian. «Ad-
miro tant la música de Bach com 
altres de la nostra època. Bach i Ra-
diohead són grans músics», asse-
nyala.
 En el concert versionen Paranoid 
Android, «una obra mestra de Radio-
head», i Hiperballad, de Bjorg, entre 
altres. «El barroc és un dels estils 
en què més s’improvisa, en aquest 
sentit té similitud amb el jazz. El 
barroc és molt canyer. Només cal 
veure el ritme d’algunes peces de 
Vivaldi», defensa aquest músic poc 
amic de les convencions de la mú-
sica clàssica. 

Esperit lliure i aventurer

El seu esperit lliure i aventurer 
l’ha portat a presentar tota mena 
d’espectacles, des de Paganini, un 
exitós xou que barreja música de 
cambra i humor, fins al citat ¡Mali-
kianini, simfónico ahora!, que va pro-
vocar moltes rialles i va aconseguir 
el repte de fer atractiva la música 
clàssica al públic adolescent. «Va 
ser un èxit. Segur que tornarem a 
repetir l’experiència», avança.
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Violinista tot terreny 
Ara Malikian porta al Lliure de Montjuïc un espectacle que barreja música barroca amb 
pop, rock i jazz  H «Unir en un mateix xou Bach i Radiohead és normal per a mi», diu

33 Artista carismàtic 8 Ara Malikian, amb el seu inseparable violí.
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«Necessitaria 100 
vides per poder 
fer tot el que 
m’agrada», afirma 
el versàtil músic

 El programa de From Bach to Ra-
diohead ha anat variant. «No puc 
tocar sempre el mateix perquè 
m’avorreixo. La rutina és la mort 
per a un músic», diu l’artista, que 
a Barcelona sorprendrà el públic 
amb originals versions de Tom 
Waits i Talking Heads, alternades 
amb peces d’Arvo Pärt i LeClair.
 «Com més coses diferents faig, 
més motivat estic. Cada dia intento 
innovar». Per això també col·labora 
amb un ampli ventall de gent. «No 
faig distincions entre cultures o 
nacionalitats. Amb la música és fà-
cil dialogar».
 En el concert, entre peça i peça 
explicarà algunes anècdotes. «In-
troduiré les cançons amb comen-
taris divertits. No pretenc donar 
lliçons de res ni deixar anar un rot-
llo musicòleg», adverteix. «Sempre 
és millor deixar parlar la música». 
L’humor gairebé sempre està pre-
sent en els seus espectacles. Riure 

i no prendre’s gaire seriosament la 
vida l’ha ajudat a passar la seva di-
fícil infància al Líban i la seva pos-
terior formació gràcies a una beca 
a l’estricta Alemanya.
 «Necessitaria 100 vides per to-
car tot el que m’agrada. Per sort, 
fins ara he pogut realitzar molts 
somnis però me’n queden molts 
més». Gravar les seves singulars pe-
ces en disc no el preocupa. Avui dia 
això ja no és una prioritat i prefe-
reixo disfrutar tocant en concert 
aquest repertori que inclou des 
del barroc fins als nostres dies amb 
l’afecte del públic. «És la gent que 
m’escolta la que de veritat m’im-
porta tant si estic a l’òpera com en 
un auditori o al carrer», reconeix 
Malikian. A ell encara el tempta 
sorprendre vianants com si fos un 
músic qualsevol, com als seus ini-
cis. «Allà vaig aprendre què li agra-
da a la gent. Va ser millor que l’aca-
dèmia», confessa. H


