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Limiar
Outra mirada na música, unha mirada máis igualitaria é o que buscamos co inicio deste proxecto 

que leva por nome En clave de muller. En clave de muller nace da man da Escola Municipal de 

Música e Danza  (EMMeD) e do Centro de Información ás Mulleres (CIM) do Concello de Ribadeo  

para darlles voz ás mulleres músicas. Queremos incitar á reflexión, ao debate, á investigación e á 

posta en práctica de iniciativas coeducativas. 

En clave de muller é un proxecto que leva desenvolvéndose nos últimos meses, culminando coa 

realización dun concerto didáctico  con pezas de músicas como protagonistas.  As formacións in-

trumentais e de danza da EMMeD de Ribadeo  son as encargadas  da parte artística. Como material 

complementario do concerto editouse unha guía. Esta guía está dirixida ao alumnado de primaria 

para traballar tanto nas aulas dos centros de ensino como nas das escolas de música. 

A guía componse  de varios apartados. Unha introdución na que se poñen de manifesto as causas 

da invisibilidade das mulleres na música, as fichas das autoras das obras que van ser interpretadas 

no concerto didáctico e un repaso a modo de resumo  polas diferentes etapas da historia da mú-

sica, exemplificando con algún nomes femininos; prestando especial atención ás músicas galegas. 

No  cuarto apartado, hai unha serie de exercicios para traballar co alumnado. E por último, inclúese  

unha breve reseña de recursos onde se poden encontrar cousas relacionadas co tema, un glosario 

de termos básicos dirixido ao persoal docente e educadores/as  e a bibliografía utilizada.

Que comecemos a ver e a valorar os sons delas é necesario para acadar a ansiada igualdade entre 

mulleres e homes. Que os sons sexan de todas e de todos. 

Mariluz Álvarez Lastra

Concelleira de Cultura, Educación e Muller



6



7

Introdución
Nos libros de texto da materia de Música que todas e todos vós tendes na escola aparecen os no-
mes de Wolfang Amadeus Mozart, de Johan Sebastian Bach, de Antonio Vivaldi ou de Beethoven, 
entre outros. Cando chega o momento de estudar os autores españois,  a atención céntrase en 
Manuel de Falla, Pau Casals ou Isaac Albéniz. E na beira dos galegos,  todas e todos sabedes que 
Pascual Veiga é o autor da música do Himno Galego, con letra dun poema de Eduardo Pondal.

Seguro que se facedes memoria atoparedes algún nome máis pero será, case con toda segurida-
de, un nome masculino. 

Todos eles merecen ser estudados porque son compositores extraordinarios cunha calidade da 
que non se pode dubidar. 

Pero na lista de nomes que aparecen nos libros, nas enciclopedias de historia da música ou nos 
programas das mellores orquestras sinfónicas do mundo falta algo: os nomes e mais as obras de 
ducias de mulleres compositoras que houbo e que segue habendo.

Hai un feixe de sinfonías, de suites, de sonatas, de concertos, de réquiems, de boleros ou mesmo 
de cancións de rock que posibelmente non escoitaremos nunca porque a nosa historia dende 
sempre impediu  recoñecer e dignificar o traballo das mulleres compositoras.

Por que os nomes e as obras de Miquela Lladó, Consuelo Díez, Clara Shumann, Ana Curra, Fanny 
Mendelssohn ou Zeltia Montes non se estudan nas aulas e non soan nos grandes auditorios? 

Será unha cuestión de calidade? 
Non:  as obras compostas por mulleres gozan dunha calidade cando menos igual á das obras es-
critas por homes pero unha inxustiza histórica impide que se visibilicen na mesma medida.

Como se explica, entón, esta desigualdade entre mulleres e homes? 
Vivimos nunha sociedade onde o home foi e segue sendo, en boa medida, o protagonista  en 
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ámbitos como a ciencia, a economía, a política, a música ou o deporte. O masculino é o que goza 
dun maior valor e recoñecemento público e, polo tanto, é o que conta á hora de escribir a historia. 
Mentres, a muller permanece relegada ao ámbito privado, ao coidado das persoas que o precisan, 
xa sexan nenas e nenos ou maiores, e ao cargo das tarefas do fogar.

Este sistema de dominio por parte do masculino denomínase patriarcado e a súa base é a discri-
minación da muller outorgando aos homes unha posición de privilexio, poder e prestixio que se 
reproduce tamén na música. Esta desigualdade histórica, que vén de moito tempo atrás, provoca a 
aparición do que se coñece como “teito de cristal”, unha barreira invisíbel que impide que as mulle-
res acaden metas profesionais (nesta caso musicais) para as que están preparadas. 

Ao longo da historia houbo mulleres compositoras e concertistas dun nivel extraordinario pero o 
“teito de cristal” impediu que o seu traballo fose público. Unha de tantas foi Fanny Mendelssohn, 
excelente pianista e irmá de Felix Mendelssohn, a quen seu pai e máis seu avó impediron facer 
carreira como concertista tendo que ficar como ama de casa e mais como esposa. Clara Wieck é 
outra de tantas mulleres que viviron na súa pel a discriminación malia ser unha das mellores pianis-
tas da súa época. Tivo que abandonar a interpretación para dedicarse ao coidado da súa parella, 
o compositor Robert Shumann. 

Alma Mahler, casada con Gustav Mahler, viu truncada a súa carreira como compositora porque a 
súa parella non vía con bos ollos que as mulleres se dedicasen á escritura de obras musicais.
E así poderiamos seguir contando un feixe de historias que evidencian a desigualdade que sufriu 
e sofre a muller no eido musical. 

Unha desigualdade contraditoria pois a  palabra música,  deriva de do grego “musa”, que  se refire 
a un grupo de personaxes míticos femininos que inspiraban a quen se adicaba á arte. 

Cada día danse máis pasos adiante na procura da igualdade pero aínda q ueda moito camiño por 
percorrer. Cómpre seguir traballando para reparar esa inxustiza. Por iso estades todas e todos vós 
aquí, para coñecer esa parte da historia da música, con moitas páxinas aínda por escribir, na que 
as protagonistas son ELAS.



9

Obxectivos
Froito dos comentarios introdutorios naceu este proxecto e esta guia na que vos queremos  facer 
partícipes da presenza  das mulleres no eido musical. Da súa presenza, e participación activa como 
compositoras, como produtoras, como intérpretes. En fin, como músicas, fronte á verba masculina 
tan utilizada.  Neste caderno poderedes atopar son delas, sons en femenino.

Con En clave de muller, marcámonos  como obxectivos: 

Obxectivos xerais:
• Recoñecer  a invisibilidade das mulleres no ámbito artístico musical na historia documentada.
• Potenciar cambios de actitude que axuden na consecución da igualdade real e efectiva entre 
mulleres e homes.
• Cuestionar as atribucións tradicionais de xénero en relación ás aptitudes e habilidades.
• Aproximación á produción musical sen exclusión de xénero

Obxectivos específicos: 
• Indagar sobre as razóns do esquecemento ou descoñecemento sobre as mulleres músicas na 
historia.
• Confeccionar un repaso histórico ao papel da muller no mundo da música.
• Escoitar música composta, interpretada ou dirixida por mulleres.
• Ofertar modelos femininos positivos que estimulen a participación doutras mulleres na música.
• Incluír a igualdade como materia transversal nas accións educativas extraescolares que se levan 
a cabo desde a EMMeD de Ribadeo coma nos centros de ensino participantes no proxecto, en 
consonancia coa normativa actual que recolle o tratamento da Igualdade de xénero nos currículos 
das diferentes etapas educativas.
• Implicar o tecido educativo - cultural na loita pola igualdade.
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Clara Schumann

Maria Linneman

Clara Weick Schumann (1819 - 1896) é un dos máis claros exemplos 
da discriminación sufrida pola muller no eido musical ao longo da his-
toria. Foi unha das pianistas máis importantes do século XIX, á altura 
dos máis virtuosos intérpretes do momento. Ademais de escribir a 
súa propia música editou moitas das obras da súa parella, o tamén 
compositor Robert Schumann. Malia o seu prestixio, o nome que 
máis se repite nos libros de historia é o do home, con quen casou,  e 
non o da propia Clara Weick Schumann.
Escribiu pezas para piano só, cancións para voz e piano, música de 
cámara e mais obras orquestrais pero o tempo que lle tocou vivir non 
axudou a que fixese carreira como compositora, malia que as súas 
obras eran dunha calidade extraordinaria e espertaban admiración 
noutros artistas coma Franz Listz, Chopin ou Mendelsshon.
Como concertista realizou ducias de xiras por toda Europa mais tiña 
que combinar esta faceta co papel que o século XIX reservaba ás 
mulleres: coidar da parella e atender as crianzas polo que a composi-
ción tivo que ficar a un lado.

Maria Linnemann é unha compositora nada en Ámsterdan no ano 
1974 pero medrou en Inglaterra o que fixo que entrase en contacto 
dende moza co folclore inglés e mais cos ritmos da música escocesa 
e irlandesa que agora se ven representados nas súas pezas.
Logo de estudar dirección, piano e violín en Londres,  trasládase a 
Alemaña onde traballa como compositora, concertista e profesora. 
Malia non ser o instrumento no que se formou, conta con máis de 
500 obras compostas para guitarra. A súa paixón por este instrumen-
to está unida á figura do guitarrista e compositor Martin Nicolai.
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No ano 2006 rematou unha estancia de cinco anos na China onde 
impartiu clases, traballo que compaxinou coas súas viaxes por todo o 
mundo na procura de inspiración para as súas obras.
Ademais de dedicarse á composición tamén escribe libros para 
aprender a tocar a guitarra e edita discos coas súas pezas, un dos 
últimos, “Secrets” (“Segredos”), é do ano 2007.

Karen Street
O nome de Karen Street é un dos máis recoñecidos e respectados 
no mundo do acordeón no Reino Unido. Este é o seu instrumento 
principal pero tamén é unha recoñecida saxofonista e compón obras 
tanto para un instrumento como para o outro. 
A súa paixón polo acordeón é tal que non dubidou en abrir portas que 
até entón estaban pechadas para este instrumento. 
Comezou con sete anos os seus estudos de acordeón con ducias de 
triunfos en certames tanto deste instrumento coma de piano, clarinete 
ou saxofón. Cando decide acudir á Universidade, comeza estudando 
clarinete pero no seu recital de fin de carreira emprega o acordeón, 
algo inédito até entón no Reino Unido. 
Dende entón non deixa de mellorar a súa formación e de participar, 
cun notábel éxito, en ducias de campionatos como acordeonista.
Tanto nas súas composicións como nas súas interpretacións, xa sexa 
como acordeonista ou saxofonista, amosa un gusto moi especial 
polo jazz que combina cos arranxos de temas clásicos ou de pezas 
da música popular.
Karen Street compartiu escenario con artistas coma Pavarotti, Andrea 
Bocelli ou Ute Lemper e con algunha das mellores orquestras do 
Reino Unido. Así mesmo, conta cunha banda de saxofóns, formada 
integramente por mulleres, chamada “The fairer sax”.
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Lady John Scott

Irene Cara

O seu nome ao nacer era o de Alicia Ann (1810-1900) mais o seu 
casamento con lord John Montague-Douglas Scott, posuídor dun tí-
tulo de duque, obrigou  a esta compositora escocesa a mudar o seu 
nome polo de lady John Scott.
As súas composicións destacan polo seu carácter lírico e pola próxi-
midade rítmica á música popular escocesa. Un exemplo desto é a 
obra “Annie Laurie”, unha peza composta entre 1834 e 1835 toman-
do como base un poema de William Douglas, poeta escocés do sé-
culo XVII. Lady John Scott compuxo a melodía e actualizou algunha 
das palabras orixinais da obra.

Irene Cara é unha cantante, compositora e actriz nada en 1962 en 
New York. Dende ben pequena gustou da música latina e comezou 
as actuacións coa banda de mambo do seus país.
Dedicouse á interpretación, tanto no teatro coma no cinema ou a te-
levisión, ao canto, onde destaca a súa participación no musical Fama 
e mais á interpretación do tema do filme Flashdance, “What a feeling” 
co que gañou un premio Óscar en 1983; e mais a composición, 
sendo gañadora de numerosos premios Grammy que a sitúan como 
unha das artistas máis premiadas da súa xeración.
No momento no que gaña o premio Óscar era a primeira muller afro-
americana en obter este galardón na súa categoría dende 1939.
O seu traballo máis recente foi a gravación dun dobre CD cunha ban-
da integramente feminina chamada “Hot Caramel”.
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Amy Winehouse
Máis aló da súa imaxe controvertida, Amy Winehouse é unha cantante 
e compositora inglesa que merece atención como fenómeno actual 
da música pop polo seu talento e mais por unha voz que houbo quen 
chegou a comparar coa de Sarah Vaughn ou Nina Simone. 
A súas cancións camiñan entre os ritmos do jazz, o soul ou o rhythm 
and blues. Soa a vello, a música dos anos 50 e 60, malia que o pú-
blico que enche os seus concertos é maioritariamente adolescente 
co desexo de escoitar unha artista que destaca pola forza das súas 
composicións e mais pola intensidade das súas letras.
Achegouse á música dende nena, sobre todo da man da familia da 
súa nai pois dous irmáns desta tocaban jazz. De feito, con tan só tre-
ce anos comezou a realizar as súas primeiras composicións que logo 
interpretaba en pubs de Londres. Dende que no ano 2003 viu a luz o 
seu primeiro álbum, “Frank”,  cada disco seu é sinónimo de éxito e as 
súas xiras sinónimo de multitudes.
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Antigüidade

Idade Media (Séculos V-XIV)

Os testemuños máis antigos fálannos de coros de mulleres exipcias, gre-
gas ou romanas, realizando actuacións con pezas de carácter popular, 
vencelladas ás celebracións na honra dalgunha deusa e que tiñan lugar 
nalgún templo. Un dos nomes destacados é o da princesa Enheduanna.

Trátase dun período moi importante para a música, xa que se crea a no-
tación musical, o sistema de escritura empregado para representar de 
maneira gráfica as notas dunha obra. Podemos  atopar diversos estilos 
compositivos.

Repaso histórico
No panorama musical actual cáese no androcentrismo porque o coñecemento e o saber se centran 
na obra masculina. A muller, no tocante á música,  limitábase a formar parte do adorno familiar. Só 
se lles permitía dar clases de música e canto e unicamente se lles  consentía  componer e interpre-
tar pezas en xuntanzas familiares para deleite das e dos presentes, pero nunca en público. E ade-
mais, a música estaba reservada ás nenas de clase alta mentres as mulleres de clases populares 
non gozaban destes saberes.
Así pois, ao longo dos séculos, a música foi un campo vedado para ás mulleres. A historia da mú-
sica está chea de nomes femeninos. Desde o Medievo ata a actualidade hai catalogadas máis de 
5000 mulleres compositoras.
Neste repaso non están, por cuestións de espazo, todas as compositoras de cada unha das épo-
cas. O obxectivo é amosar o nome dalgunha delas co fin de abrirvos unha porta, tanto ás e aos 
alumnos coma ao profesorado, para que a música feita por mulleres forme parte tamén do voso día 
a día a carón dos Mozart, Bach, Haydn ou Pascual Veiga.
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Kassia

Hildegarda de Bingen

Azalais de Porcairagues

María Balteira

(Constantinopla 810-870 ) é unha das primeiras compositoras da que se 
conservan obras. Arredor de 50 pezas súas son interpretadas por músi-
cos/as actuais.

(1098-1179) de familia aristócrata, abadesa en Bingen, Alemaña,  com-
puxo numerosas monodías, composicións para unha soa voz ou cunha 
soa melodía, e cantos “llanos” que aínda se conservan e tocan hoxe en 
día. Compaxinaba a composición musical coa escritura.

(s. XII) trobadora que compuxo na lingua occitana a finais do século XII. É 
coñecida como a primeira trobadora, pese a que só se conserva  unha 
obra súa de 52 versos.

1ª metade do século XIII, pertence ao señorío da vila de Betanzos. A máis 
soada das soldadeiras da época medieval en Galicia. As soldadeiras eran 
mulleres adscritas á Corte que tiñan como oficio cantar e bailar e recibían 
por iso unha soldada, de aí o nome. Ademais foi compositora de obras 
sacras. O amor era o tema das súas obras, utilizando unha linguaxe na que 
non se idealizaba a relación amorosa.

Nesta época tamén contamos con  casos illados de mulleres trobadoras. Realizaban, polo xeral,  un 
tipo de música de carácter popular. 
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Francesca Caccini

Tarquinia Molza

Ou “La Cecchina”, tal e como era coñecida popularmente. Filla dun mé-
dico, compuxo danzas musicais e destaca por ser a primeira muller en 
compoñer unha ópera, La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina. A súa 
obra encádrase a medio camiño entre o Renacemento e o Barroco.

Cantante e poeta italiana. Fóronlle dedicadas moitas obras de arte. Partici-
pou no famoso concerto “Delle donne”, aínda que non está claro se como 
cantante ou como instrutora das intérpretes. 

Coincídese en afirmar que as cantigas son adaptacións de cantos populares feitos por xograres e 
trobadores. Hai quen afirma que son copia elaborada da poesía galega feita por mulleres. Así, au-
toras como a galega Camiño Noia ou a holandesa, especializada na época medieval, Ria Lemaire, 
recollen que a orixe das cantigas de amigo está nas cancións espontáneas e populares de auto-
ría feminina. Este tipo de autoría viuse ocultada polas características históricas e sociais da Idade 
Media. Nesta época, segundo  o historiador Menéndez Pidal, certos aspectos como a misoxinia  
( rexeitamento  cara ás mulleres)  e o analfabetismo, impediron que mulleres como Maria Balteira, 
Sancha Díez e Elvira García desenvolveran a súa creación oral ou escrita. 
Son reveladoras as palabras do escritor Martín Sarmiento quen sinalaba nas súas  Memorias para la 
historia de la poesía y poetas españoles ( 1775):

“Además de esto he observado que en Galicia las mujeres no sólo son poetisas sino también 
Músicas ( ). En la mayor parte de las coplas gallegas hablan las mujeres con los hombres, y 
es porque ellas son las que componen las coplas, sin artificio alguno; y ellas mismas  inventan 
los tonos ó ayres a que las han de cantar. (p.273, par.538)” 

Renacemento (S. XIV até mediados do XVII)
Nesta época a produción musical cambia moito, podendo agruparse en dous grandes apartados: 
música relixiosa e música profana.
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Barroco (1600-1750)
A música barroca caracterízase por unha gran riqueza de formas e estilos musicais novos tanto na 
música vocal como na instrumental. 

Bárbara Strozzi

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Isabella Leonarda

(1619-1677) Compositora e cantora barroca. Foi a primeira muller que 
desenvolveu o seu traballo como intérprete e compositora fóra da Corte. 
Compuxo oito volumes de cantatas. É a primeira produtora de cantatas do 
século XVII. 

(1664-1729) É compositora, clavecinista e pianista. Naceu en París, pro-
cedente dunha  familia con longa tradición musical. A súa primeira publica-
ción foi o Premier libre de piéces de clavessin, impreso en 1687. En 1694, 
a produción da súa ópera Cefalia et Procris na Acad´mie Royale de Musi-
que converteuse na primeira ópera escrita por unha muller en Francia. 

(1620-1704) Compositora italiana de Novara. Á idade de dezaseis anos 
ingresa no convento de Ursulinas, onde permanece o resto da súa vida e 
onde realiza a maior parte da súa obra, converténdose nunha das mulleres 
compositoras máis produtivas do seu tempo. Conta con arredor de 200 
obras, entre elas unha colección de  12 sonatas, que destacan por ser 
as primeiras sonatas publicadas por unha muller e tamén pola súa inusual 
estrutura formal. 
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Época clásica (2ª metade do s. XVIII e comezos do XIX)
A música caracterizase pola búsqueda da beleza en equilibrio coa melodía, a harmonía e a forma. 
É o momento no que a música profana se impón á relixiosa.

Bárbara de Braganza

Nannerl Mozart

Maria Therese Von Paradis

 (1711-1758) Era unha muller culta, políglota (falaba seis idiomas) e enor-
memente afeccionada á música. Protectora de músicos como Carlo Bros-
hi, inciou a súa formación musical en Lisboa onde recibiu leccións clave de 
Dominico Scarlatti. Instalada en Madrid, convértese na profesora de músi-
ca da raíña. Aínda que non se conservan composicións súas, as crónicas 
da época amósana como unha notable compositora.

(1751- 1821) De nome verdadeiro, Maria Anna Walburga Ignatia Mozart. 
Ao igual có seu irmán Amadeus, foi unha moza prodixio. Foi educada cun-
ha ampla cultura musical, tomando clases de piano e composición dende 
nena, e dando un gran número de concertos acompañando a Wolfang 
Amadeus ao violin.  O feito de ser muller fixo que o pai a relegara, e case 
remata tola, pois representaba a sombra do irmán. Impedíuselle seguir 
compoñendo e dedicouse a impartir clases de piano. 

(1759-1824) Gran pianista cega que viaxou por toda Europa dando con-
certos, incluso en Londres, na corte do príncipe de Gales. Frutífera na 
composición, con sonatas, tríos, concertos e dúas óperas. Inventou o mu-
sicógrafo, o aparato que permite ler a notación musical en relevo.  En 1808 
fundou a súa propia escola de música en Viena onde ensinou, até a súa 
morte en 1824, piano, canto e teoría a moitas mozas. 
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Hélene de Montgerout

Fanny Mendelssohn

(1764-1836). Alcanzou a súa fama dando recitais en salóns privados, xa 
que debido á súa condición de aristócrata, nunca deu un concerto en 
público. Foi a primeira muller profesora de piano do Conservatorio de París  
en 1795 onde formou entre outros a  Cramer, Pradhére e Boëly Marmontel, 
amigo de Chopin. Escribiu o “Curso completo para a ensinanza do piano” 
no que se propoñen 114 estudos progresivos nos que se anuncia o Ro-
manticismo.

Irmá de Felix Mendelssohn. Moi boa pianista e compositora que quedou 
eclipsada  á  sombra do seu irmán. Tivo a oportunidade de contar cunha 
excelente educación musical pero seu irmán e a familia opuxéronse a que 
fixese carreira dela e trataron de impedirllo, limitándoa a tocar algunhas 
das súas composicións nas tertulias familiares e os domingos despois 
da comida. Anos máis tarde contraeu matrimonio co pintor e retrastista 
chamado Wilhelm Hensel, quen ao coñecer as súas virtudes lle brindou 
o seu apoio. Desta forma, logrou desenvolver o seu talento e editar dous 
libros de cancións e un de composicións. A súa música estivo influenciada 
pola de Bach, pero ten unha maior orixinalidade e liberdade  no uso das 
regras de composición da súa época. Posibelmente a invención do xénero 
“romanzas sin palabras” se deba a Fanny, malia ser a forma preferida de 
Félix, o seu gran impulsor. O seu virtuosismo na execución do piano foi 
comparado co de Franz Liszt.  Na actualidade é considerada como unha 
das músicas máis importantes do Romanticismo europeo.

Romanticismo (1815-1880)
Nesta época a liberdade do/a compositor/a  é o máis importante. Nas súas obras expresa as súas 
emocións  e sentimentos, de maneira que moitos temas como o amor e  a natureza reflíctense nas 
pezas e nas cancións. 
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Alma Mahler

Carlotta Ferrari

Ángela Peralta

Considerouse unha virtuosa do piano e unha extraordinaria improvisadora 
neste instrumento. Escribiu cancións  para voz e piano. Cando casou con 
Gustav Mahler, este advirtiulle ”o rol de compositor, o mundo do traballo 
correspondíalle a el mentres que a ela lle tocaba facer o papel de com-
pañeira amante e parella comprensiva” (Palma, 2006). Mais  a súa paixón 
pola música fixo que se dedicara a esta até atoparse coa morte no 1964. 

Era italiana. Naceu en Lodi en 1837 e morreu en Boloña en 1907. Produciu 
a súa propia ópera, Ugo, en Milán no 1871. Escribiu dúas óperas doutros 
e era considerada unha mestra da forma canónica. O goberno de Turín 
encargoulle escribir unha cantata para unha delegación romana na cidade 
e unha misa de réquiem polo aniversario da morte do rei Carlos Alberto 
(1868).

Foi unha cantante soprana mexicana de fama mundial, coñecida como  O 
ruiseñor mexicano, e chamada en Italia Angelica di voce e di nome. Antes 
dos 20 anos conquistou os principais escenarios europeos. 

O século XIX
Serviu de marco para recoñocer o talento do sexo femenino no  ámbito musical e, en xeral, a través 
da historia. A muller foise incorporando de cheo á música  malia que para poder  publicar as súas 
composicións era  obrigada a facelo baixo o pseudónimo de home.
Dada a imposibilidade de enmarcar nunha corrente (Impresionismo e Nacionalismo ) as composito-
ras desta época, englobámolas todas seguindo unha orde cronolóxica.



24

Elfrida Andreé

Teresa Carreño García de Sena

(1841-1929) Vencellada á música dende moi nena a través da súa familia, 
desexou estudar órgano na Real Academia de Música de Estocolmo, pero 
pola súa condición de muller non lle permitiron ingresar, polo que preparou 
o exame  por libre e en 1857 obtivo o diploma de organista da academia, 
é dicir,  organista profesional. A partir dese momento  iniciou unha dura e 
longa disputa política, apoiada polo seu pai Andreas Andreé, político parti-
dario da emanciapación  das mulleres, contra o clero sueco, hostil  a incluír 
ás mulleres como organistas.  Gañou esta batalla en 1861, feito que per-
mitu  acceder a este tipo de oficio. Foi considerada como unha pioneira na 
defensa dos dereitos das mulleres, e a primeira muller sueca en dirixir unha 
sinfónica. Tamén compuxo tres sinfonías, varias composicións de cámara 
significativas e dúas sinfonías de órganos, ademais de pezas para órgano 
e piano, as masas corais en sueco, cantatas e cancións.

(1856-1917)  foi unha pianista, cantora, compositora e mestrina venezola-
na. Aos 8 anos de idade a súa familia emigrou para Nova Iorque, e fíxose 
unha estrela no Irving Hall. Con 9 anos debuta como solista da Orquestra 
Filharmónica de Boston. E no 1866, múdase para Europa estreándose 
como cantora de ópera en 1876. Entre as súas obras máis coñecidas 
cabe nomear, Saúdo a Caracas, Himno a Bolivar, un vals adicado a súa 
filla Teresita e o Cuarteto para cordas en si bemol. Na súa época foi consi-
derada a mellor pianista do mundo.
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Lily Boulanger

Nadia Boulanger

(1893-1918) compositora francesa. É a irmá máis nova da compositora e 
profesora Nadia Boulanger. Estas  dúas irmás causaron un extraordinario 
impacto na vida musical francesa. Lili por ser a primeira muller en gañar o 
codiciado Premio de Roma, con dezanove anos, coa súa cantata  Faust 
et Helene. Tivo unha precoz carreira musical cunha cantidade soprendente 
de música e unha sensibilidade no manexo das forzas coral e orquestral.

(1887-1979) Nadia converteuse na mestra musical máis influínte do século 
XX. Nadia entrou no Conservatorio de París con dez anos e máis tarde 
estudou con Fauré. A súa cantata La sirene gañou o segundo premio de 
Roma en 1908. Desde a morte da súa irmá Lili Boulanger, en 1920 para de 
compor e dedica a súa vida a dar aulas e a promover a obra da súa irmá, 
a quen consideraba unha compositora máis talentosa.

O século XX
Presenta dúas etapas separadas pola II Guerra Mundial  na que coexisten numerosas correntes 
musicais,  dodecafonismo, neoclasicismo, expresionismo e futurismo na primeira etapa.  Prodúcese 
gradualmente un proceso que chega até os nosos días no cal a muller chega a estar presente como 
compositora, instrumentista, pedagoga ou directoras en orquestas e conservatorios pasando a ter 
un peso relevante. No Estado español, froito desta eclosión creouse en Madrid a primeira orquestra 
Sinfónica de Mulleres como imaxe do que fora a Orquesta Feminina de Barcelona creada antes da 
Guerra Civil e interrumpida por esta.
Nesta segunda etapa  os movementos máis importantes son a música aleatoria, música electro-
acústica, minimalismo e nova simplicidade. 
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Germaine Tailleferre

Blanche Sela I. Henry

Claude Arrieu

Alma Rosé

Foi unha compositora francesa e a única membra feminina do famoso gru-
po de compositores “Lex Six”.

Pianista, pedagoga e musicóloga, que mudou o seu nome de pia polo de 
Blanca Selva. Estudou na Schola Cantorum, con Vicent Indy, onde tamén 
deu clases e foi profesora nos conservatorios de Estrasburgo e de Praga. 
Renovou a técnica pianística, especializándose na interpretación da músi-
ca de Bach, Beethoven e Cesar Franck.

(1903-1990) Compositora francesa. Tiña unha formación clásica desde 
unha idade temperá. Deu clases de harmonía, contrapunto e composición. 
Interesouse especialmente nas obras de Bach e Mozart, e máis tarde, 
de Igor Stravinsky. Aínda que a maior inspiración proporcionáronlla Gabriel 
Fauré, Claude Debussy e Maurice Ravel.O seu traballo componse de nu-
merosos concertos  e pezas de cámara. En 1932 gañou o Premier Prix de 
composición. En 1943 obtivo o primeiro Premier Prix  de Italia pola súa obra 
radiofónica Féderic General . 

(1906-1944 ) Violinista austríaca de orixe xudeu. Filla do violinista  Arnold 
Rosé, que era o líder da Orquestra Filharmónica de Viena. Alma dirixiu  e 
fundou a orquestra de señoritas Wiener Walzermädeln, unha  das primeiras 
orquestras totalmente femininas. A familia tivo que exiliarse en Inglaterra,  e 
tras asistir a un concerto en Holanda, foi deportada ao campo de concen-
tración de Auschwitz, e onde lle encomendaron dirixir unha orquestra de 
mulleres até o seu falecemento ali mesmo.
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Jeanine Baganier

María Barrientos

María Callas

Mely Duver

Jeanine Baganier, compositora francesa  que conseguiu o primeiro Premio 
de piano do conservatorio de Paris. Compuxo máis de 60 obras de piano 
e publicaba baixo o seudónimo de Freddy Anoka.

Nada en Barcelona en 1884, foi considerada unha das mellores sopranas 
lixeiras do seu tempo. Debutou aos 15 anos no Gran Teatre do Liceu e 
retirouse en 1924.

Figura moi importante dentro do ámbito musical do 
 
Bel Canto. O seu  ver-

dadeiro nome era Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulou, filla de emi-
grantes gregos, nada en Nova Iorque 1923. No 1937 regresou coa súa 
nai  a Grecia, onde iniciou os seus estudos de música no Conservatorio 
de Atenas, estudando con Elvira Da Hidalgo, unha afamada soprana. Ca-
llas foi unha importante intérprete de ópera, recoñecida internacionalmente 
polo seu impresionante timbre. 

Naceu no 1927 nunha pequena aldea do centro de Asturias (Manjoya) no 
seo dunha familia humilde. Ao fin da Guerra civil entrou a traballar nunha 
fábrica de explosivos deixando de lado os estudos. Os primeiros pasos 
como compositora iníciaos á idade de catorce anos, co tema que a faría 
famosa anos despois, Covadonga. A súa forma de compor é autodidacta, 
pois nunca cursou estudos musicais. Despois de casarse e un período de 
20 anos de inactividade, aos corenta inicia de nova a paixón pola música 
dando lugar a unha fértil carreira na que comporá mais de 200 temas musi-
cais. No 1977 sae á luz a canción de  Covadonga na edición do seu primer 
disco “Para os amigos de Asturias”, que cos anos pasou a ser un clásico 
da música popular asturiana.
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Rosario Marciano

María Muñoz de Quevedo

Músicas na Galiza

Rosario Marciano, pianista clásica, musicóloga e profesora. Foi unha das 
primeiras pianistas en gravar en pianos históricos (fortepianos) un recital 
de música de piano de Shubert na década de 1970. A súa extensa dis-
cografía inclúe gravacións de obras  de mulleres compositoras. Escribiu 
unha  biografía de Teresa Carreño (1853-1917) e edicións modernas da 
súa música. Foi galardoada co premio Theodor Korner da bosla de mulle-
res compositoras. 1994-1998. Foi profesora de piano na  Universidade de 
Música e Artes Escénicas en Viena, Austria. É conmemorada polo Premio 
Rosario Marciano, outorgado pola Asociación Internacional de Pianistas de 
Viena, en cooperación con VenKultur, a Asociación Venezolana de Cultura 
de Austria.

Maria Muñoz de Quevedo (1886-1947) directora, compositora, pianista, 
profesora, articulista, conferenciante, intelectual, promotora cultural e cola-
boradora con importantes institucións. Logo de estudar nos conservatorios 
de Cádiz e Madrid e mais de recibir clases de Manuel de Falla marcha á 
Habana onde desenvolve boa parte da súa carreira e onde se conver-
te nunha destacada activista musical.  Na Habana ofrece o seu primeiro 
concerto de piano, en 1920 e só tres anos despois convértese en direc-
tora do conservatorio Escuela Filarmónica Nacional. A posta en marcha de 
Musicalia, unha das mellores publicacións musicais de América, e mais a 
formación da Sociedade Coral de La Habana, o coro máis antigo de Cuba 
son algúns dos seus logros.
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Pilar Castillo Sánchez

María Valverde

(1895-1942 ) Foi unha pianista de proxección internacional nos comezos 
do século XX. Exerceu como profesora de piano e mais como autora de 
dúas composicións breves, Durme, unha nana para voz e piano e, Maruxi-
ña, unha muiñeira na que pon música a un poema de Pondal do mesmo 
nome. Nos primeiros anos do século pasado percorre os escenarios de 
París, Madrid, Niza ou Bilbao e os críticos cualifican como extraordinarias 
as súas actuacións. En 1912 o crítico musical de Le Monde escribe sobre 
o concerto de Pilar Castillo en París: “Acabamos de escoitar unha moza 
de talento pianístico extraordinario: o de mademoiselle Pilar Castillo, unha 
española de dezasete anos. Son raras a esa idade tal forza, virtuosismo, 
técnica e musicalidade [...] Cando se escoita non se ten a impresión dun 
prodixio, xa que o seu xeito de tocar é fondo e razoado”.

Naceu na Rúa Nova de Santiago de Compostela, cidade na que estudou 
piano no Conservatorio da “Sociedad Económica Amigos del País”. Dende 
moi cedo, foi unha adiantada na música e fundamentalmente no canto, 
tendo como mestres destacados músicos galegos como Leins ou Soler, 
tanto, que participou en diversos orfeóns da súa cidade así como nos co-
ros da catedral. Froito do seu paso por Italia, entra en contacto co músico 
Arturo Toscanini, que profesou unha grande admiración pola galega, que 
dirixiu en varias ocasións. A súa voz pisou escenarios en Italia, Suiza, Fran-
cia, Dinamarca Suecia ou Portugal, alén de numerosos teatros, confirmán-

María Muñoz traslada ao repertorio coral cubano obras galegas e impulsa 
a colaboración entre as formacións sinfónicas e os coros.
O seu empeño en facer da música un elemento educativo de relevancia 
lévaa a crear as Cantorías, berces do nacemento en Cuba de grupos co-
rais escolares e universitarios.
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dose como unha das mellores voces do �lied�, composicións escritas para 
voz e piano. O seu repertorio non só inclúe pezas do universo musical clá-
sico senón tamén obras da música popular galega coma os alalás. Logo 
dun exitoso paso por Cuba e da súa volta a Galicia, a Guerra Civil obrígaa 
a marchar cara ao exilio en Barcelona, primeiro, e logo a Montevideo. A 
querencia pola música galega mantense do outro lado do Atlántico, sobre 
todo polas cantigas de Alfonso X o Sabio onde tamén imparte clases de 
canto e actúa nalgúns dos principais escenarios da cidade.

Maruxa Villanueva
(1906-1998) O éxito musical desta muller chegou na emigración, na Ar-
xentina, país ao que marchou con tan só 20 anos. A querencia pola músi-
ca venlle da man de súa nai, que a iniciou no canto. Axiña destacou nesta 
disciplina e na emigración iniciou un percorrido por diferentes programas 
de radio onde foi medrando o seu éxito como cantante, sobre todo no seo 
da colectividade galega no exterior. Alén de interpretar tamén era autora de 
moitos dos temas que cantaba e converteuse nunha “raíña do alalá”durante 
a Guerra Civil.  A súa volta a Galicia durou tan só até 1958, cando decide 
retornar a Bos Aires durante catro anos. Neste tempo nota como a activi-
dade cultural entre a colectividade galega decaera moito pero malia todo 
integra o trío vocal “Rosalía de Castro” con dúas sopranos arxentinas, Elsa 
de Zoppo e Maruja Iniesta. En 1962 retorna a Galicia. Na súa terra natal 
recibe anos despois a Medalla Castelao que outorga a Xunta de Galicia e 
mais, a título póstumo, o premio María Casares de teatro, disciplina na que 
tamén ten participado.
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Luísa Villalta
(1957 -2004) Estudou na Universidade de Santiago de Compostela e alí 
licenciouse en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa. Dedi-
cou parte da súa vida profesional á docencia da Lingua e Literatura Ga-
legas no ensino secundario. Era tamén titulada superior en violín, ou vio-
lino (como ela lle chamaba sempre a este instrumento). Formou parte da 
Xove Orquestra de Galicia e da Orquestra de Santiago de Compostela. A 
súa experiencia musical, sen dúbida, influíu na súa creación literaria. Diso 
deixou constancia no ensaio O outro lado da música, a poesía (1999) e 
en artigos como A Música e Nós (2002), Poética “Sobre un certo estado 
de conciencia” (2002) ou A língua dos sons (2003), onde fala da relación 
entre a palabra e a música e da súa experiencia persoal nos momentos 
de creación.
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Exercicios

Une a cada unha das compositoras da columna da esquerda coa súa obra correspondente na 
columna da dereita. 

Relaciona cada compositora coa súa época:

Responde verdadeiro ou falso: 

1. As mulleres non continuaban a súa formación unha vez que contraían matrimonio. 

VERDADEIRO FALSO

1 Amy Winehouse    1 Polonaise nº2

2 Maria Linnemann    2 Rumba

3 Karen Street     3 Annie Laurie 

4 Clara Wieck Schumann                4 Rehab

5 Rita Defoort     5 Subway 

6 Lady John Scott    6 Miniatures for Band

1 Alma Mahler                 1 Romanticismo

2 Princesa Eheduanna                2 Século XXI

3 Luisa Villalta     3 Época Clásica

4 Francesca Caccini    4 Idade Media

5 Nannerl Mozart                 5 Renacemento

6 Hildegarda de Bingen                6 Século XX

7 Amy Winehouse    7 Antigüidade
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A  orixe etimolóxica do termo música fai referencia ás:

2. Na época clásica, as mulleres compositoras estaban moi ben recoñecidas. 

3. O musicógrafo é un aparato que permite ler a notación musical en releve.

4. Maria Teresa Von Paradis inventou o musicógrafo.

5. A orixe das cantigas de amigo está nas cancións espontáneas e populares de autoría feminina.

6. No século XIX  as mulleres publicaban as súas obras baixo pseudónimo de homes.

7. En España nunca se creou  unha orquesta  de mulleres.

8. A pianista de maior proxección internacional no século XX, Pilar Castillo Sánchez, era galega

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

VERDADEIRO

Meigas

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

Musas Deusas
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Completa o seguinte texto coas seguintes palabras:

Reflexiona e comenta o contido desta frase: 
No 1686 o Papa Inocencio IX declarou : A música é totalmente daniña para a modestia que co-
rresponde ao sexo femenino, porque se  distrae das función e ocupacións que lle corresponden 
(...) Ningunha muller con ningún pretexto debe aprender música ou tocar ningún instrumento 
musical.

nomes femininos  -  5000 compositoras  -  vedado

 Ao longo destes séculos  a  música foi un campo                                   para as mulleres.  A 

historia da música está chea de                                          . Desde o Medievo até a actualidade 

hai catalogadas máis de                                           .
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Sopa da igualdade

FEMINISMO  -  HOME  -  MACHISMO  -  MULLER  -  PATRIARCADO  -  SEXUALIDADE  -  XÉNERO



36 PJ HARVEY
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Glosario de termos

Androcentrismo 
Enfoque  que  coloca a mirada masculina no centro do universo, como medida de todas as cousas 
e representación global da humanidade, ocultando outras realidades entre elas a da muller. Nunha 
sociedade androcéntrica, o masculino tómase como modelo que cómpre imitar.  

Barreiras invisibeis 
Actitudes baseadas nos valores tradicionais que dificultan a plena participación das mulleres na 
vida pública. 

Discriminación de xénero
Situación de marxinación sistemática cara ás mulleres que está profundamente arraigada na socie-
dade patriarcal. 

Empoderamento 
Proceso consciente e planificado, que dá valor ao labor das mulleres e potencia o seu papel na 
sociedade, en igualdade de condicións cos homes, tanto nos ámbitos económicos e políticos, 
como na toma de decisións a todos os niveis. 

Estereotipos de xénero
 Representacións xeneralizadas e culturalmente aceptadas sobre as funcións sociais e os compor-
tamentos que homes e mulleres deben amosar.  

Feminismo
Movemento social, político, filosófico , económico, científico e cultural  que denuncia, desvela e 
transgrede o sistema social imperante: o patriarcado. O seu obxectivo é acadar a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Igualdade entre os sexos 
Situación na que todas as persoas son libres de desenvolver as súas capacidades persoais e de 
tomar decisións, sen as limitacións causadas polos roles tradicionais. Ter en conta, valorar e poten-
ciar por igual as distintas condutas, aspiracións e necesidades de homes e de mulleres. 
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Invisibilización
Proceso polo que certas persoas, acontementos, actitudes, comportamentos,  pasan desaper-
cibidos pola interiorización dos patróns culturais  nos que  se está inmerso. No caso da cultura 
patriarcal,  isto provoca a desaparición das obras das mulleres ao longo da historia.

Machismo 
Conxunto de actitudes, condutas, prácticas sociais e crenzas destinadas a xustificar  e promover o 
mantemento de actitudes discriminatorias contra as mulleres e contra os que teñen comportamen-
tos de tipo feminino non sendo mulleres.

Sexismo
Conxunto de métodos empregados no seo da sociedade androcéntrica que determinan unha 
situación de inferioridade, subordinación e explotación para o colectivo feminino ou masculino. O 
sexismo abrangue todos os ámbitos da vida e das relacións humanas; a linguaxe é un factor im-
portante na súa superación.  

Socialización 
Proceso polo cal as persoas absorben a cultura, intégranse na sociedade, e adquiren a súa propia  
personalidade desde a adaptación ao seu contorno social.  

Roles de xénero
Pautas de acción e comportamentos asignados a mulleres e a homes, respectivamente, e inculca-
das e perpetuadas polo proceso de socialización diferenciada.  

Sexo/Xénero
O concepto xénero fai referencia ás diferenzas sociais, por oposición ás biolóxicas entre homes e 
mulleres (sexo). Estas diferenzas foron aprendidas, mudan co tempo e presentan grandes varia-
cións tanto entre diversas culturas como dentro dunha mesma cultura.
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