ANTONI ROS MA RBÀ i Sabaadell, méss Música

La vin
nculació a Sa
abadell, més Música del mestre Anto
oni Ros Marb
bà ve de l’anyy 2002 quan
n dirigí
la Cobla Simfònicca Catalana, llavors
l
amb eel nom de Co
obla Simfòniica de Cataluunya a la Sala
a Oval
del P
Palau de Montjuïc, amb motiu de laa celebració dels 150 anys de la tennora. En acabar el
conceert el mestrre Ros Marb
bà tingué unna breu con
nversa amb Josep Vinarròs, qui méss tard
fundaaria l’entitatt Sabadell, més
m Música,, per tal de fomentar i donar a coonèixer al pa
aís, la
músicca de més nivell
n
que po
ot oferir la cobla, a mé
és a més del que es reffereix a la música
m
popular.
A parrtir d’aquí Jo
osep Vinaròss pensà que calia fer que
elcom per portar endavaant el projeccte de
fundàà Sabadell, més Música
a i treballarr de valent per tal de donar a coonèixer la música
m
simfò
ònica o de llliure format per a coblaa. Ha passat el temps i la cobla fouu una realita
at que
anavaa prenent co
os i per altra
a banda el m
mestre Ros Marbà anava interessannt‐se per la cobla,
dediccant el seu poc
p temps, a compondree música per a cobla am
mb sardanes i altres mússiques
lliures. Aquesta coincidència
c
d’interès m usical va mo
otivar una re
eunió, en la qual membrres de
dell, més Mú
úsica i de la mateixa cobbla, demanarren al mestre Ros Marbàà, acceptés ser‐ne
s
Sabad
el Dirrector d’Hon
nor de la Cob
bla Simfònicaa Catalana, il∙lusionat accceptà la propposta. El dia 10 de
febreer de l’any 20
013, en motiiu de celebraar‐se el 10è Aniversari
A
de
e Sabadell, m
més Música i l’11è
Aniveersari de la cobla,
c
el me
estre Ros Maarbà dirigí l’o
obra Impresssions Campeeroles de Joa
aquim
Serraa, en el Palau
u de la Músicca Catalana aamb una assistència de prop d’un miller de person
nes, la
Coblaa Simfònica Catalana
C
inte
erpretà la reesta del proggrama amb el
e seu titularr el mestre Marcel
M
Sabatté. Fou un co
oncert en el qual la coblaa assolí un exxcels nivell.

