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Un fenomen mundial arriba a Terrassa: el virtuós 
violinista Ara Malikian al Centre Cultural Unnim 

  
 

Ara Malikian és considerat com un dels millors i més expressius violinistes del 
món. El proper dijous 3 de maig a les 21h, oferirà un concert conjuntament amb 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) a l’equipament terrassenc. 
 
Dins de la programació de música del Centre Cultural Unnim, l’OCT48 i el violinista 
Ara Malikian oferiran l’últim concert de música clàssica d’aquesta temporada on  
interpretaran, conjuntament, un programa de grans obres clàssiques de Vivaldi, Mozart i 
Britten.   
 
Ara Malikian, violinista. 
 
Posseïdor d’un estil propi, forjat a partir dels seus orígens i riques vivències musicals, el 
seu violí s’alça com una de les veus més originals i innovadores del panorama musical. 
Nascut al Líban en el sí d’una família armènia, Ara Malikian es va iniciar amb el violí 
de ben petit de la mà del seu pare. Als 12 anys va oferir el seu primer concert i amb 15 
va rebre una beca del govern alemany per cursar els seus estudis.  
 
Posteriorment, va ampliar els seus estudis a la “Guildhall School of Music and Drama” 
de Londres, a més de rebre lliçons d’alguns dels més prestigiosos professors del món 
com Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivri Gitlis, Herman Krebbers o membres de l’Alban 
Berg Quartett. 
 
Una inesgotable inquietud musical ha portat a Ara Malikian a profunditzar en les seves 
pròpies arrels armènies i a assimilar la música d’altres cultures de l’Orient  Mitjà (àrab i 
jueva), de Centre Europa (gitana i kletzmer), d’Argentina (tango) i d’Espanya 
(flamenc). Utilitza un llenguatge molt personal en que es donen la mà la força rítmica i 
emocional d’aquestes músiques i el virtuosisme i l’expressivitat de la gran tradició 
clàssica europea. 
 
La seva qualitat i nivell com a violinista ha estat reconeguda en nombrosos concursos 
de prestigi mundial. Com a solista ha estat convidat en més de quaranta països i ha 
col·laborat en concerts de violí i orquestra sota la batuta de directors de la talla de: 
Mariss Janssons, Peter Maag, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Luis 
Antonio García Navarro, Peter Schneider, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni 
Emilson, Juan José Mena, Jo Ann Falletta, Pedro Halffter, Alejandro Posada, Cristóbal 
Halffter o Salvador Brotons. 
 
Juntament amb “Warner music”, Ara Malikian disposa d’una àmplia discografia. Entre 
els seus discos més recents cal destacar “El Concierto para Violín y Orquesta de Aram 
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Khachaturian” amb l’Orquestra Simfònica d’Extremadura i “Seasons” on es troben 
enregistrades “Las cuatro estaciones Porteñas de Piazolla”. 
 
Malikian ha demostrat un especial interès en apropar la música a tots els públics. Per 
aquest motiu va crear “Mis primeras cuatro estaciones”, una versió dramatitzada de les 
“Quatre Estacions de Vivaldi” que s’ha representat per arreu de l’Estat amb un gran èxit 
de públic i de crítica.  
 
No serà la primera vegada que Malikian actua al Centre Cultural de Terrassa. Amb 
l’espectacle Pagagnini (5 d’abril de 2009), coproduït per la companyia Yllana i el 
violinista, ja va poder demostrar el seu virtuosisme així com els seus diversos registres 
musicals en un espectacle divertit i sorprenent. 
 
L’Orquestra de Cambra de Terrassa 48 (OCT48) 
 
Dirigida pel violinista sabadellenc, Quim Térmens, l’OCT48 es va crear l’any 1987, tot 
i que la seva forma i filosofia actuals daten de l’any 2000. Formada per instrumentistes 
de diferents indrets relacionats amb l’activitat musical de la ciutat, ha realitzat concerts 
per tota la geografia catalana i espanyola, a més de col·laborar en importants 
produccions simfònico-corals i de participar en diversos enregistraments discogràfics. 
 
En la seva recerca de literatura per a orquestres de cordes, l’OCT48 ha realitzat 
primeres audicions de nombroses obres arreu de Catalunya i d’Europa, així com 
estrenes d’obres de F. Cruixent, J. Ll. Guzman, impulsant d’aquesta manera la seva 
voluntat de difusió, recerca i globalització musical. 
 
L’OCT48 ha explorat nous camins musicals i escènics amb la creació d’espectacles 
multidisciplinaris de producció pròpia com Carmen, de Shchedrin i Gudbranstal, les 
històries de Peer Gynt, i amb col·laboracions amb cantants com Pep Sala o Sisa i amb 
formacions jazzístiques. 
 
 
Les dades 
 
Concert: OCT48 i Ara Malikian 
Direcció: Quim Térmens 
Solista: Ara Malikian, violí 
Programa: 

A. Vivaldi: Concerto grosso opus 3 núm. 11 
W.A. Mozart: Divertiment en fa major KV 138 
B. Britten: Simfonia simple 
A. Vivaldi: Les quatre estacions 

Data: Dijous, 3 de maig de 2012 
Hora: 21h. 
Lloc: Centre Cultural Unnim, Rambla d’Ègara, 340. Terrassa 
Preu: 20 euros 
Més informació i venda d’entrades: www.fundacioct.cat i www.unnimentrades.cat 
Tel.: 902 189 677           
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