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Antoni Ros Marbà: 
80 anys vivint la música



Prestigiós director d’orquestra, podem considerar Antoni Ros Marbà com 
un dels millors directors catalans dels últims cinquanta anys. Les seves 
primeres tasques de direcció, les trobem documentades al Palau de la 
Música fent-se càrrec de la direcció musical de l’Esbart Verdaguer, durant 
els anys cinquanta. Després, del 1967 al 1978 es feu càrrec de la direcció 
titular de l’Orquestra Ciutat de Barcelona, amb un segon període entre 
el 1981-1986.

Ros Marbà ha interpretat amb la seva batuta des de la música clàssica fins 
a la més contemporània, i ha passat per diversos gèneres, com la música 
simfònica, l’òpera i també la música per a cobla. Entre les principals 
orquestres que ha dirigit, cal esmentar l’Orquestra Ciutat de Barcelona, 
Orquesta Nacional de España, Netherlands Chamber Orchestra, amb la 
qual va fer importants gires internacionals fins a la Xina, o també la Real 
Filharmonía de Galícia, entre els anys 2000 i 2012. A més, com a direc-
tor convidat ha dirigit importants orquestres internacionals: Orquestra 
Filharmònica de Berlín, les angleses London Philharmonic Orchestra, 
Royal Philharmonic Orchestra i Royal Liverpool Philharmonic, i la Phil-
harmonie de París i l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI d’Itàlia, 
entre tantes d’altres. Destaquem també la seva direcció de grans solistes, 
com ara Alícia de Larrocha, Henry Szeryng, Rosa Sabater, Jean-Pierre 
Rampal, Victòria dels Àngels, Maria João Pires, Mstislav Rostropóvitx, 
Yehudi Menuhin o Alexis Weisenberg, entre molts d’altres. 

Amb aquesta mostra documental el CEDOC fa un sentit homenatge a 
qui ens acompanya des de fa tants anys en molts dels concerts del Palau. 
Presentem un repàs de la seva trajectòria com a director, però sense 
oblidar la seva tasca de composició. Que per molts anys, mestre, puguis 
continuar formant part de la història artística del Palau de la Música 
Catalana. 

Exposició organitzada per:

Centre de documentació 
de l’Orfeó Català

Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
www.cedoc.cat
centredocumentacio@palaumusica.cat
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. 
Divendres de 9 a 14.30 h


