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PRESENTACIÓ / ESTUDIS

Neix  a  Sant  Vicenç  de  Castellet  (Bages)  i  estudia  al  Conservatori  Superior  Municipal  de
Música  de Barcelona (amb Carme Vilà), al Conservatoire National de Musique, Danse et Art
Dramatique de Perpignan i a la Universitat Autònoma de Barcelona i es llicencia en Música i
en Filologia Francesa. 

Amplia estudis en diferents cursos internacionals (amb Pascal Rogé, José M. Pinzolas, Paul
Badura-Skoda, Mª Lluisa Colom, Malcolm Frager, Claude Helffer, Pierre Hantaï i Joan Flotats)

Paral·lelament obté diversos premis en concursos de piano, de música de cambra i de poesia.

ACTIVITAT

La seva activitat es reparteix entre la música de cambra, els recitals de piano sol, el duo de
piano  amb  Joan  Josep  Gutiérrez,  col·laboracions  amb  orquestres,  enregistraments,
publicacions,  recerca  musical,  disseny  d’espectacles,  audicions  comentades  i  concerts
teatralitzats  de petit  format (Nou dels  ’90,  Desconcerto Grosso,  Un Concert  de Pel·lícula,
Cançons de Dagoll Dagom, El Sonet en la Música, Aigua, etc.).

Ha actuat en sales com ara la Staatsoper Unter den Linden (Òpera estatal de Berlín), la sala
Laeiszhalle d’Hamburg,  l’auditori  The  Sage de  Gateshead,  la  Nikolaisaal  de  Potsdam,
L’Auditori de Barcelona, Òpera de Stuttgart, Teatros del Canal de Madrid, Palau de la Música
de Barcelona i de València, Aalto Òpera d’Essen, Casa da Musica d’Oporto, Teatro Gran Rex
de  Buenos  Aires,  Teatro  Colón de  Bogotá  i  en  els  festivals  internacionals  de  Grafenegg
(Àustria)  i  Ludwigsburg (Alemanya) o el   “Gaudí  2nd World Congress” 2016,  entre  molts
altres.

Ha gravat per diferents emissores de ràdio i cadenes de televisió d’Espanya, França, Itàlia i
Alemanya. Ha gravat més de deu discs amb obres de compositors russos, dos monogràfics
de Muzio Clementi, danses del romanticisme per duet de piano, música espanyola per piano
sol, un monogràfic d’Albéniz, etc. 

Estudiosa  del  compositor  Muzio  Clementi,  ha  enregistrat  un  disc  amb  sonates  i  danses
d’aquest autor, interpretades en un pianoforte Clementi & Company històric (Clementi on a
Clementi  & Co square piano.  Ultramarina Creations,  2015).  Ha assistit  a  les conferències
internacionals Muzio Clementi and the British Musical Scene celebrades a Lucca el 2015. Ha
donat la conferencia “Clementi, músic i constructor” al Museu de la Música de Barcelona dins
el cicle Els instruments musicals en estudi (2016).

A la Universitat de Barcelona ha impartit el curs “Un viatge musical amb Clementi” dins el
cicle “Gaudir  UB”,  el  2016. També ha coordinat el  curs “Anglaterra al  voltant d’un piano.
Música,  art  i  societat.  El  pas  del  segle  XVIII  al  XIX  a  través  del  polifacètic  músic  Muzio
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Clementi” als cursos d’estiu “Els Juliols 2016” de la mateixa universitat. I el 2017, dins el
mateix cicle, coordina el curs “Els viatges, la música i l’escena entre els segles XVIII i XIX. Del
pensament il·lustrat a l’emotivitat de l’individu. El músic Muzio Clementi com a model del
canvi de mentalitat”. 

Ha estat convidada a participar en les conferències de la societat Historical Keyboard Society
of North America de 2017, tocant en el  concert d’obertura i donant la conferència-recital
“Fernando Sor in London. His Relationship with the London Piano School”, amb obres de F. Sor
i Clementi.

DISCOGRAFIA/PUBLICACIONS

Com a pianista ha publicat els següents discs:  Danses romàntiques per a piano a quatre
mans amb Joan Josep Gutiérrez (Ars Harmònica/La Mà de Guido, 1997);  Miniatures 1 per a
piano,  amb  obres  de  Tchaikovsky,  Khatxaturian  i  Kabalevsky  (A  Sense  of  Music,1997);
Miniatures 4 combinant el piano modern i un pianoforte històric del Museu de la Música de
Barcelona, amb obres de Muzio Clementi (A Sense of Music, 1999). El 2010 ha publicat el CD
Spanish  Piano  Music,  amb  música  espanyola  de  diversos  autors,  amb  el  segell  Ars
Harmònica, i el 2011 el disc-conte El petit Albéniz, de Bellaterra Música Edicions, presentat al
Museu de Música de Barcelona amb el piano del compositor.

També ha col·laborat com a solista en altres CD:  Cantates de l’any del  mil·lenari  -2002-,
Aigua i  Girasons -de  los  Servicios  Educativos  de  L’Auditori,  2002  i  2007-  i  diversos
enregistraments per a Dinsicsono. Com a autora ha participat en el CD de les Cantates del
l’Any  del  Mil·lenari.  També  ha  dirigit  la  postproducció  de  diversos  enregistraments  i  ha
col·laborat amb l’OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona) en un disc per Harmonia Mundi.

Ha gravat en nombroses ocasions per a Ràdio Nacional, Catalunya Ràdio, Catalunya Música,
TV3, Canal 33, TV1, TV2, Südwest Rundfunk, RAI i Radio France, entre d’altres.

Ha publicat el llibre per a piano  Pianòries 1 (Ed. Dinsic, Barcelona, 2002), presentat en el
marc d’un congrés de professors de piano. 

OBRA CREATIVA

Poesies seves han estat musicades i estrenades en concert. El març de 2003, en ocasió dels
actes de celebració del Mil·lenari de Sant Cugat, s’ha estrenat al Teatre-Auditori la cantata
Castell Còsmic, amb text d’ella mateixa i música de Joan Josep Gutiérrez, interpretada per
més de 300 joves. El juny de 2013 ha estat interpretada Al Teatre Fortuny de Reus.

El 2005 ha estrenat el concert familiar L’habitació de les joguines amb guió propi i música de
Tchaikovsky i Mozart, presentat a la Sala l’Estruc de Sabadell.
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L'any 2007 L’Auditori de Barcelona li va encarregar la creació i disseny d’un concert destinat
a infants, que es va estrenar la primavera de 2008. D'aquest concert s'ha publicat un llibre-
disc titulat com l’espectacle: Girasons. Va ser escollit pel festival internacional Teatralia, que
el va promocionar amb una gira d'actuacions per Madrid (Teatros del Canal) i per la seva
comunitat. TVE el va enregistrar i emetre dins del programa El club de los Pizzicato. El curs
2009-2010  han  fet  gires  per  Catalunya  i  Espanya  i  actuacions  a  auditoris  d'Anglaterra
(auditori  The  Sage de  Gateshead),  Portugal  (Casa  da  Musica)  i  Alemanya  (Laeiszhalle
d'Hamburg). 

Té en projecte l'estrena del seu espectacle literari-musical Le vaisseau-piano ou la Reine des
Fictions (El vaixell-piano o la Reina de les Ficcions), amb la col·laboració de Jean-Christophe
Martin.

ACTUACIONS

De l’any 1999 al 2005 va formar part de l’espectacle El Secret de la Castanyola amb José de
Udaeta i Belén Cabanes, destacant les seves actuacions a importants teatres d’òpera i sales
d’Alemanya, com ara: Würth Museum, Festivals de Ludwigsburg 1999 i 2002, Aalto Opera a
Essen, òpera Staatsoper Unter den Linden de Berlin, òpera Staatstheater de Stuttgart. També
han actuat al Teatre Nacional de Catalunya, a l’Expo 2000 de Hannover, al Teatro Libero de
Palermo, a la  Sociedad Filarmónica de Bilbao,  al Palau de la Música de València, al  Teatro
Principal de Burgos, a la Floriade 2002 a Holanda, al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu
de Guíxols 2001 i 2002, al Festival Isaac Albéniz de Camprodon 2002, al Centre Cultural de
Caixa de Terrassa 2003 i 2004, entre d’altres. Amb aquest espectacle van ser guardonats
amb el prestigiós Premio de la Crítica del Festival de Flamenco de Jerez 2004. 

Sola i en duo també ha actuat a: Festival de Sant Cugat (1992), Festival de Teatre de Sitges
(1993),  Caja de Madrid (1994, 1996 i 1998),  Ateneu Barcelonès (1995),  Festivals d’Estiu de
Barcelona GREC’95 i  GREC’96,  Fundación Juan March de Madrid (1996 i 1999),  Concerts de
Primavera de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona (1997),  Jornadas  Musicales-EPTA de
Madrid (1998),  Conciertos de Otoño de Canàries (1998),  Festival Chopin de Valldemossa de
Mallorca  (1998),  Festival  Internacional  de  Música  Contemporánea  de  Bogotá a  Colòmbia
(1999),  Festival de Torroella de Montgrí (2001),  Concerts d’Estiu a Llofriu (2001), Bellaterra
(2002),  Museo de Belas Artes a La Coruña (2003),  Música al Monestir a Sant Cugat (2005),
Conservatori de Badalona (2006), Claustre de La Cartoixa de Valldemossa de Mallorca (2006),
El Musical a Bellaterra (2006),  Casa de Cultura de Girona (2006),  Cicle de Primavera del
Monegal (2006),  Ateneu de Cerdanyola (2006),  Festival de poesia de St. Cugat (2007),  Can
Lleonard a  Alella  (2007),  Museu de l’Aigua de  Cornellà  (2007),  Conservatori de  Manresa
(2008), etc. 

Ha  col·laborat  amb  diverses  orquestres:  Filharmonia  de  Cambra  (Festival  de  Música
Contemporània  al  Mercat  de  les Flors amb l’estrena  d’una  òpera  d’Albert  Sardà  i  altres
concerts al Palau de la Música); Orquestra del Teatre Lliure (estrenes de Gasull i Soler); OBC
al  Liceu (amb l’òpera  Oedipe d’Enescu, estrena a Espanya); OBC a  L’Auditori  de Barcelona
(amb  l’estrena  del  Concert  per  a  orquestra  de  Gasull),  OBC al  Festival  de  Montpellier  i
enregistrament d'un CD per a Harmonia Mundi; Orquestra Simfonietta Porta Ferrada amb la
soprano Eva Marton en la versió de cambra de la 4a. Simfonia de Mahler. 
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El 20 d’octubre de 2006 ha estrenat al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el recital
Pablo Picasso i Josep Palau i Fabre, Música per una llarga amistat amb la cantant Teresa de la
Torre. El juny de 2007 ha actuat amb el baríton Jerzy Artysz al festival Música al Monestir de
Sant Cugat. 

La tardor de 2010, va fer una gira per Argentina i Xile i actuacions a Stuttgart, Hamburg i
Barcelona.

ACTUALITAT

L’any  2014  ha  enregistrat  un  disc  amb  música  de  Muzio  Clementi  (1752-1832)  en  un
pianoforte Clementi & Company de la seva fàbrica i segueix estudiant la seva obra i la seva
transcendència en la història del piano. 

També ofereix el seu recital Spanish Piano Music. 

Imparteix cursos de cultura musical  per adults i  audicions comentades per tota mena de
públics.

Forma part del trio Ànima Nua, amb Belén Cabanes, ballarina i castanyolista, i Anna Mora al
violoncel, amb qui ha presentat l’espectacle Clásica... por castañuelas a l’Auditori Pau Casals
d’El Vendrell, al  Cercle del Liceu de Barcelona, al  Teatre Metropol de Tarragona i al  Teatro
Principal de Burgos, o a les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, entre d’altres. L'any 2010
han actuat a la seu de l’Instituto Cervantes de Madrid en el marc del festival Ellas crean. 

El 2011, juntament amb Belén Cabanes, han estrenat l'espectacle-concert de castanyoles,
dansa  i  música  Ocells  d'ivori,  que  s'ha  presentat  al  Festival  de  Flamenc  de  Düsseldorf
(Alemanya). També han actuat al Festival de Grafenegg de 2012 (Àustria).  

www.marinarodriguezbria.com | marinarodriguezbria@yahoo.es

mailto:marinarodriguezbria@yahoo.es
http://www.marinarodriguezbria.com/
http://www.ocellsdivori.com/
http://animanua-castanets.blogspot.com.es/

