


Tot va començar fa sis anys  quan un bon dia vaig     decidir començar a buscar noms de                 compositores.  La curiositat es va anar fent més gran a partir d’una partitura de Teresa Carreño que vaig trobar per Internet i que vaig anar de seguida a escoltar a    través de Youtube. Allà se’m va obrir un món        excepcional que va fer que      comencés a elaborar un llistat de gairebé tres mil dones repartides per tot el món. Hi havia         compositores, sopranos, etc.  No és fàcil gestionar tot aquest material. La primera idea que va    sorgir és dedicar el llibre i l’estudi només a compositores. Però poc a poc vaig creure que ja que tenia la intenció de donar a conèixer totes aquelles dones, per què tenia que deixar “per un altre moment” totes les altres ?  I aquí vaig començar a donar voltes en com gestionar-ho tot plegat. Vaig parlar amb companys i professionals i tothom hi deia la seva. Hi havia masses opinions diverses,   així que vaig aprofitar una mica de  cada idea.  Evidentment que al llibre que he editat no hi surten les tres mil dones que    tenia a la meva base de dades, sinó que vaig haver de fer una selecció.  He intentat ser el més justa possible i seleccionar aquelles que podien        interessar més al lector i que a la      vegada donessin una visió més       general del paper de la dona a la    Història de la Música, en diverses    especialitats musicals, no només en la composició. 



Un cop reunit tot el material i decidides ja les biografies que sortirien al llibre, va ser el moment de seleccionar les parts més importants de les biografies per tal de què no acabés sortint, no només un llibre, sinó tota una             enciclopèdia. Una tasca    fascinant que m’ha portat molts moments de dubtes so-bre quines eren les millors opcions. Arribats en aquest punt vaig fer una petita parada. La meva idea era escriure un llibre de la Història de la Música Femenina. És cert. Però el que tenia clar és que no volia que fos simplement una     exposició de noms, dates i composicions.  Un any abans havia publicat un petit llibret sobre la vida de la Clara Schumann explicada per ella mateixa. Era un llibret per donar a conèixer al públic en general qui era aquesta gran pianista. I aquí va sorgir la idea de lligar tots els noms i biografies que tenia a través una petita història novel·lada on els protagonistes fossin, per una banda, la Clara Schumann, i per l’altra, una colla d’amics.  No sóc escriptora de novel·les i el meu objectiu és un altre i no pas escriure una gran novel·la. Però crec que aquesta història ajudarà al lector a fer més amè un llibre d’Història de la        Música. He volgut que el llibre no       només fos un llibre per llegir, sinó que donés joc per moltes altres activitats més. No només és un llibre           particular. 



Per tal de fer-lo menys carregós he inclòs al final de tot una sèrie de Codis QR per tal de què el   lector pugui consultar totes les composicions de les dones que surten al llibre i no haver-les   d’incloure a cada biografia, cosa que hagués fet el llibre               interminable. Tenir un llibre a les mans és una sensació molt especial, però si a més a més la tecnologia ens pot facilitar una mica l’accés a la     informació sense que sigui        feixuga, doncs molt millor El lector també hi trobarà un vídeo on faig una comparativa         històrica dels diferents músics homes i de les dones que van       formar part de la mateixa història i que eren contemporanis entre ells.  Completo el llibre amb una entrevista molt interessant a una gran musicòloga que recentment ha descobert la primera òpera que es va fer a Espanya i que va ser escrita per una dona, així com també els resultats d’una enquesta feta a través de les xarxes socials on es mostren diferents opinions sobre el paper de la dona en la     música en els nostres dies, ja sigui a nivell d’interpretació com de creació. Però en un llibre d’Història de la    Música hi faltava música, i això és el que he intentat a través dels gairebé 90 enllaços inclosos entre les         diverses pàgines perquè el lector, al seu ritme i quan es cansi de llegir, pugui conèixer sonorament moltes de les composicions i obres          d’aquestes   dones. 



Per acabar, el lector també hi    trobarà un pòster que es podrà descarregar amb diferents          fotografies  d’algunes de les     dones compositores, ja sigui pel seu propi interès, ja sigui per     treballar en escoles i centres  educatius, on per desgràcia la       presència d’aquests noms és bastant escassa. 


