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L’HOSPITALET
11 DE DESEMBRE DEL 2000

75 ANYS

Concert a L’Hospitalet Nord per tancar la celebració de l’aniversari del títol de ciutat
El Títol de Fill
Predilecte de
la ciutat per a
un hospitalenc
il·lustre
diu, “és una obra del gran patrimo-

Antoni Ros Marbà dirigirà l’OBC
en la 9a Simfonia de Beethoven
El Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord es vestirà de gala el pròxim
dia 20 per acollir un acte molt especial. L’equipament lluirà d’etiqueta per rebre un grup dotat de
violins, oboès, flautes, trompes,
violoncels i timbals, acompanyats
amb les veus d’altres companys.
Al capdavant se situarà un hospitalenc illustre, Antoni Ros Marbà.
El complex esportiu ha estat el
lloc triat per l’Ajuntament per tancar, amb un concert, el 75è aniversari de la concessió a L’Hospitalet del títol de ciutat.
Ros Marbà serà l’encarregat
de dirigir l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
(l’OBC), l’Orfeó Català i els solistes José Ferrero, tenor; Josep Miquel Ramon, baríton; Mireia Pinto, mezzosoprano, i Isabel Monart,
soprano . La peça escollida per
aquesta ocasió és una de les més
emblemàtiques de Beethoven: la
Novena Simfonia.
Antoni Ros Marbà coneix molt
bé la partitura de la Novena, aquest
any ja n’ha fetes unes quantes,
però està molt il·lusionat ja que,

ni artístic de la humanitat”.
Antoni Ros Marbà dirigirà una
orquestra a la qual ha estat vinculat durant molts anys, ja que va ser
el seu director titular de 1967 a
1978.
L’OBC té una llarga trajectòria
des que el 1944 es va fundar la
primera orquestra estable de Catalunya, l’Orquestra Municipal de Barcelona, promoguda pel director i
compositor català Eduard Toldrà.
L’impuls de la presència d’aquesta formació musical es va
consolidar ben aviat en la vida cultural de la Ciutat Comtal. El seu
propòsit era fer arribar la música
clàssica al gran públic i difondre
especialment l’obra dels compositors catalans. L’actual director n’és
Lawrence Foster. Des d’abril del
1999, l’orquestra ocupa l’Auditori
de Barcelona.
Ros Marbà també ha dirigit en
més d’una ocasió l’Orfeó Català,
que tindrà un paper molt important
en el concert. L’Orfeó és una entitat fundada el 1981 per Lluís Millet i Amadeu Vives.
A L’Hospitalet Nord s’accedirà
mitjançant una invitació.
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L’Orquestra Ciutat de Barcelona a la seva seu, l’Auditori

El 20 de desembre l’Ajuntament de
L’Hospitalet realitzarà un acte solemne de concessió del Títol de Fill
Predilecte de la ciutat al músic Antoni Ros Marbà. Aquesta concessió està regulada en el Reglament
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament i des de 1979 és la primera
vegada que la institució democràtica concedeix aquest títol.
En el decurs de l’acte, el president de les Joventuts Musicals
d’Espanya, Jordi Roc, glossarà la
personalitat de Ros Marbà. El Palauet de Can Buxeres serà l’escenari d’aquest esdeveniment al qual
assistirà la Corporació Municipal i
els representants de les entitats
culturals i socials de la ciutat. L’alcalde, Celestino Corbacho, lliurarà a Ros Marbà la insígnia d’or de
la ciutat i li oferirà el pergamí on
consta el títol atorgat.
L’Ajuntament de L’Hospitalet
havia concedit el 1959 el Títol de
Filla Predilecta a l’actriu Núria Espert i abans, el 1954, a Tecla Sala
Miralpeix, el de Filla Adoptiva.

