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La professió de director 
d’orquestra és procliu a la 
longevitat, i per aquest 
motiu no és gens estrany 
que Antoni Ros Marbà ce-

lebri enguany el 80è aniversari en 
plenitud de facultats. Un bon regal 
pot ser tornar al podi de l’orquestra 
amb què ha estat més associat i en-
senyar, si no totes, una bona mostra 
de les seves facetes artístiques. La 
més coneguda, per descomptat, la 
que exerceix amb la batuta. 

El músic de l’Hospitalet va triar, 
com a obertura i cloenda, un compo-
sitor que subratlla les seves millors 
qualitats interpretatives (rigor, 
equilibri, claredat) com és Ravel. A 
Le tombeau de Couperin va tenir cu-
ra del refinat món sonor del compo-
sitor francès, malgrat una certa rigi-
desa rítmica. Més encomiable va ser 
la segona suite de Daphnis et Chloé, 
on Ros Marbà, amb la complicitat de 
l’OBC, va graduar de manera admi-
rable les onades sonores del Lever du 
jour abans d’adoptar un to més in-
sinuant en una Pantomime liderada 
per la flauta sinuosa de Christian 
Farroni. La Danse générale conclu-
siva no va necessitar caure en histe-
rismes sobrers per ser catàrtica. 

Ros Marbà ha excel·lit també per la 
defensa constant del patrimoni musi-
cal català, evidenciada aquí per la pri-
mera audició a casa nostra de la versió 
orquestral dels Iberian Preludes de 
Lluís Benejam, concert per a dos pi-
anos que juga amb molts elements tí-
pics de l’iberisme musical, impecable-
ment defensat per Josep Colom i Al-
bert Guinovart, sobretot en les atmos-
feres nocturnes de l’andante central. 
La faceta menys coneguda és la de 
compositor, representada per l’estre-
na dels Tres homenatges amb què ju-
ga, amb habilitat i murrieria, amb la 
música de tres referents com Toldrà, 
Mompou i Montsalvatge. Va ser una 
llàstima veure tantes cadires buides a 
la sala, no ens sobren pas les figures 
del calibre de Ros Marbà.e 
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Antoni Ros 
Marbà mostra 

(quasi) totes les 
seves facetes 

Antoni Ros Marbà durant  
el concert. MAY ZIRCUS / L’AUDITORI
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Una conversa entre amics  
a Barcelona

ria Aurèlia Capmany. L’autor vol 
transcendir els referents o qüestions 
històriques concretes i en canvi fer 
brollar les reflexions sobre la ciutat 
i sobre Catalunya que feien dos polí-
tics amb moltes afinitats però de ge-
neracions, edats i orígens socials di-
ferents. No queda clar el motiu de la 
visita de Maragall a la regidora, pe-
rò tan hi fa. L’autor deixa que sigui la 
personalitat de Maria Aurèlia Cap-
many, vital, directa, espontània i re-
ivindicativa, la que condueixi l’en-
contre amb un Maragall més intros-
pectiu i reflexiu encara que igual-
ment càlid. És en els records privats 
d’una dona de 65 anys que ha viscut 
la guerra i altres penúries on s’obren 
vies d’aire i fins i tot d’humor en la 
densitat d’unes confrontacions de 
caràcter professoral sobre, per 
exemple, la història de la burgesia 
catalana. Sort d’aquests apunts, com 
el joc de la coca-cola que demana 
Maragall, per transitar per un text 
hereu d’una conversa editada per un 

escriptor a la qual segur que li ani-
ria molt bé deseditar-la per do-
nar-li vida i naturalitat. I creguin 
que sé de què els parlo, perquè si 
les entrevistes que fem els perio-
distes es publiquessin sense edi-
tar res seria igual. Bona direcció 
d’actors del mateix Coca amb una 
magnífica Anna Güell, que pren 
les regnes de la funció amb tota la 
passió i claredat que li manca a un 
Òscar Intente massa ensopit i so-
miador.e

Òscar Intente  
i Anna Güell en 
una escena de 
Parlàvem d’un 
somni al Teatre 
Nacional de 
Catalunya.  
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‘Parlàvem d’un somni’ 
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 116/11/2017 

Gran feina la que ha fet 
Jordi Coca per portar a 
escena el que va ser 
una conversa entre 
l’alcalde de la Barcelo-

na que aspirava als Jocs Olímpics, 
Pasqual Maragall, i la regidora de 
Cultura, l’escriptora i dramaturga 
Maria Aurèlia Capmany, a partir 
del llibre de Xavier Febrés que in-
augurava la col·lecció Diàlegs a 
Barcelona (1984). 

Amb el títol Parlàvem d’un somni, 
Coca refà aquella conversa amb afe-
gits de conferències, textos literaris 
i les memòries de tots dos situant-
la el 1983 a la sala-menjador de Ma-
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Mor Malcolm Young, pare d’AC/DC

nia 10 anys. El 1973 va fundar, jun-
tament amb els seus germans Geor-
ge i Angus, el grup de hard-rock i 
rock’n’roll AC/DC, que va debutar el 
1975 amb el disc High voltage. A par-
tir d’aleshores els germans Young 
van acordar firmar tots els temes de 
la banda conjuntament. Així ho van 
fer des d’aleshores fins al 2014, quan 
van publicar l’últim àlbum amb 
Malcolm Young, Rock or bust. Entre 
aquests 40 anys d’història, el grup 
va donar llum a una pluja d’èxits 
musicals que els van llançar a la fa-
ma internacional amb temes com 
Higway to hell, You shook me all 
night long i Thunderstruck.  

El 1980 van assolir una de les fi-
tes de l’Olimp musical amb l’àlbum 
Back in black, del qual es van vendre 
més de 50 milions de còpies, i es 

convertia així en un dels discos 
més venuts de la història. El vui-
tè treball del grup, For those 
about to rock we salute you (1981), 
va escalar fins al número 1 als Es-
tats Units i va consolidar l’èxit 
monumental d’AC/DC. 

Malcolm Young va abandonar 
la formació el 2014, després de 
fer públic que li havien diagnos-
ticat demència senil. El seu últim 
concert amb el grup va tenir lloc 
el 2010 a Bilbao dins la gira Black 
ice. El nebot de Young, Stevie 
Young, va substituir-lo a la gui-
tarra. Just fa un mes, el 22 d’oc-
tubre passat, va morir el germà 
de Malcolm i Angus, George 
Young, que va ser productor, 
compositor i músic al capdavant 
de The Easybeats.e

El guitarrista Malcolm Young en una imatge d’arxiu. UWE GEISLER / EFE

El guitarrista i cofundador de la banda, de 64 anys, s’havia retirat el 2014
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El guitarrista Malcolm Young (Glas-
gow, 1953-2017) va mantenir-se du-
rant tota la vida allunyat de la pri-
mera línia mediàtica. Silenciós, in-
trovertit i perfeccionista, el germà 
mitjà dels Young va morir ahir als 64 
anys deixant enrere un extens llegat 
musical amb el qual es va nodrir el 
gegant australià del rock’n’roll 
AC/DC. Cofundador de la banda 
juntament amb el seu germà Angus, 
Malcolm Young va ser un dels pilars 
d’AC/DC i un atrevit experimenta-
dor dels gèneres musicals al llarg de 
la seva trajectòria. 

Musicalment, Young era conegut 
sobretot per crear els poderosos riffs 
que caracteritzen els temes de la for-
mació, com també pel seu sentit in-
tuïtiu de tocar la guitarra rítmica 
emmirallant-se en un dels seus 
grans referents, John Lennon. 
Young va compondre, a més, la ma-
joria de les lletres del grup i es va en-
carregar de la producció del mate-
rial discogràfic d’AC/DC. “Com a 
guitarrista, compositor i visionari 
era un perfeccionista i un home 
únic”, va escriure ahir Angus Young 
en un missatge a Facebook. El germà 
de Malcolm Young el recordava com 
“la força impulsora darrere la ban-
da” i “algú amb qui tenia un vincle 
especial”. El músic s’acomiadava del 
seu germà amb la frase: “Malcolm, 
feina ben feta”.  

Nascut a Glasgow, a Escòcia, 
Malcolm Young es va traslladar amb 
la seva família a Austràlia quan te-
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Atrevit  
Young era 
conegut pels 
poderosos 
riffs propis 
d’AC/DC


