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a favor nostre

Dedicar-se a la música és un luxe. Viure d’una passió pot sem-
blar que no té preu. Però són moltes les dones músiques que

es queden pel camí. Sobretot, les que formen part de grups o
orquestres poc estables. I més encara, si han decidit combinar
aquesta professió amb la dedicació que suposa formar una família. 
“Qui vol, pot”: això és el que assegura Montserrat Martí, llicen-
ciada pel Liceu, i cantant de l’orquestra La Principal de la Bisbal des
de fa 14 anys. Separada, és mare de tres fills i té 47 anys.
Reconeix que és molt dur ser cantant i mare. “Poques companyes
meves han tingut una trajectòria tan llarga amb fills. M’acostumen
a dir: «No sé com ho vas fer». Jo crec que quan es vol, es pot. Sóc
nerviosa, molt activa, m’animo i m’organitzo”. La seva manera de
ser li ha permès complir un somni: no deixar la música, tot i que
mai hagi estat una feina fàcil: “Només visc de l’orquestra. Potser
és la millor pagada de Catalunya, però em costa portar una eco-
nomia normal. Cobrem per bolo, no tenim un sou fix. Mai em puc
relaxar”. 

De camerins i escenaris
Com a dona, Martí destaca una reivindicació de fa anys i panys que
encara no s’ha solucionat: “Les dones de les orquestres necessi-
tem un lavabo, un mirall i una taula als vestuaris. Anem a molts
pobles on no tenim més remei que fer pipí darrera de l’autocar o
en gots. Els homes ho tenen fàcil. Però les dones, no tant, i menys
quan tenim la menstruació. Moltes vegades, els bars estan lluny de
l’escenari i no hi podem anar entre cançó i cançó, quan en tenim
necessitat”. Imma Comadevall també és cantant. Forma part de
l’Orquestra Maravella. Li encanta la seva feina, però veu que “és
difícil conciliar la vida laboral i personal”, considera que a “les
dones, quan comencen a tenir fills, se’ls complica tot una mica
més”. En aquest tipus de grups musicals no hi ha gairebé dones
instrumentistes, de la mateixa manera que no acostumen a tenir
homes cantants. No és el cas de la Maravella, on a més de dues
noies hi ha dos nois que canten. I Alba Arisa també és una excep-

ció, perquè durant molts anys va tocar el baix a l’orquestra La Tribu
de Santi Arisa. Té 34 anys i tres fills. Quan va tenir el segon, va dei-
xar l’orquestra: “No em vaig veure amb cor de passar una altre
embaràs amb La Tribu. Ja no estava per fer pipís darrera de l’au-
tocar”. Amb l’embaràs del primer fill va seguir el ritme de sempre,
que va continuar mentre el nen era petit. Professionalment rendia
igual, però emocionalment li suposava certs esforços: “Com que
no podia passar massa temps amb ell, i la meva germana se’n feia
càrrec, va començar a dir-li a ella mamà, mentre a mi em deia tieta.
Va ser molt dur”. A part de la maternitat, Arisa considera que ser
dona instrumentista en una orquestra d’aquest tipus, té les seves
complicacions. “Hi ha qui considera que toco un instrument d’ho-
me. M’han fet sentir què coi hi pintava a l’orquestra! Però quan algú
ha volgut desprestigiar-me pel fet de ser dona, m’he defensat
tocant. Quan demostres que toques bé, ja callen. Lamentablement,
sempre has de demostrar el doble. I més en el meu cas, que sóc
la neboda del director de l’orquestra. Sempre he tingut clar que
s’ha de fer la feina, aquí no cola ser guapa i ja està”. Montserrat
Martí, com a cantant, sap prou bé que la imatge és important per
la seva feina. “Les dones cridem l’atenció. Som l’aparador de l’or-
questra. I no només ens miren els homes, sinó que també les
dones: abans de dir-nos si cantem bé, ens diuen que anem molt
maques. De totes maneres, a les orquestres bones volen qualitat.
Però no hi ha dubte que entre dues dones que cantin igual de bé,
agafaran la que tingui millor imatge”, afirma.

Música darrera una cortina
Molt diferent és la selecció dels músics per a l’Orquestra Simfònica
del Liceu, on ser dona no és gens determinant. Així ho assegura
Dolors Payà, clarinet del Liceu: “Les proves d’accés es fan darrera
d’una cortina. El Tribunal no ens veu, durant la primera i la segona
fase de les audicions. Només compta com toques. A la tercera
ronda, quan queden molt poques persones, aixequen la cortina, et
veuen, tenen davant el teu currículum i et tornen a escoltar”. Payà

El so femení 
de les orquestres
Les orquestres clàssiques han anat incorporant concertistes femenines a les seves
plantilles, que ja són una tercera part, mentre en les orquestres de ball sembla que
a les dones només se’ls reserva un espai com a cantants

Mitjana: 13% dones 

PROPORCIONS ORQUESTRES DE CARRER

> La Principal de la Bisbal 
> La Tribu de Santi Arisa
> Orquestra Meravella
> Cobla Orquestra de Cadaqués
> Cobla Orquestra Girona
> Cobla Orquestra Marina

16 
13 
16 
13 
16 
17 

14 instrumentistes – tots homes 
10 instrumentistes – tots homes
12 instrumentistes – tots homes
12 homes (1 cantant + 11 instrumentistes) 
14 homes (2 cantants + 12 instrumentistes)
14 homes (12 instrumentistes + dos cantants)

2 cantants (12’5%) 
2 cantants (15’4%) 
2 cantants (12’5%) 
1 cantant (7’7%) 
2 cantants (12’5%) 
1 trompetista + 2 cantants (17’6%) 

ORQUESTRES MEMBRES    INTERPRETS DONES



té 33 anys i és d’Alacant, “el lloc on més
músics de vent hi ha de tota Espanya”. Des
de molt petita, ha tocat a diverses bandes
de música. I durant la seva trajectòria musi-
cal ha hagut de passar per diversos tipus
d’exàmens: “Al principi sempre he hagut de
demostrar molt. Als 23 anys, recordo que
quan vaig guanyar un concurs, un noi que
també s’hi va presentar va dir que ell no
podia guanyar el concurs perquè no portava
minifaldilla. I jo no tocava amb minifaldilla! Me
la vaig posar per recollir el premi”. Un tipus
de reacció que es repeteix: “Quan vaig pas-
sar la prova d’accés a la Joven Orquestra
Nacional de España, un noi que no va apro-
var anava dient que jo no tocava molt bé,
però que em van agafar perquè era dona. Ell
ni tan sols em va sentir perquè era a porta
tancada! Més endavant, va aconseguir entrar
i aleshores no parava d’afalagar-me. En el
moment que va fer aquell comentari tan
desagradable, el que tenia era enveja. I per
molts, l’única manera d’atacar és aquesta”.
Dolors Payà està casada i el seu marit viatja
molt, així que assumeix que si tenen fills
haurà de pagar a algú perquè en tingui cura
mentre treballa. Moltes companyes seves
són mares o estan embarassades. I la majo-
ria pensen que la seva situació milloraria
amb una escola bressol al Liceu. 

El sou depèn de la cadira
Montserrat Biosca és violoncel·lista de
l’Orquestra Simfònica del Vallès. Té una nena
de gairebé dos anys, que “moltes vegades
ha vingut amb mi als concerts”. Diu no sen-
tir-se gens discriminada, però ser mamà l’ha
obligat a organitzar millor el temps. També
destaca que la remuneració no varia si ets
home o dona, el sou depèn de la cadira que
ocupes, guanyada per concurs. 
Magdalena Barrera és arpista de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC). Té 46 anys i
una nena de dos anys. “Combinar la vida
familiar amb la laboral és tan complicat com
per a qualsevol altra dona que treballa. Tenir

fills és una passió. I per a mi, la música
també ho és. No vull renunciar a cap de les
dues coses. I puc combinar-ho gràcies a què
el meu marit és autònom i l’escola bressol
funciona molt bé. Fa pena deixar uns dies la
nena, però també va bé per a què aprengui
a fer front a situacions no tan ideals”. L’arpa
és un instrument que sempre s’ha relacionat
amb la dona, però no amb la trompeta.
L’OBC té una dona trompetista, Mireia
Farrés, de 26 anys, que diu: “La trompeta
sempre s’ha relacionat amb la forca bruta,
perquè sona fort. I també hi ha el factor imi-
tació: nens i nenes sempre busquen refe-
rents a qui imitar. Els violoncels, les arpes i
els violins sempre s’han vist instruments més
femenins”. Malgrat tot, Farrés assegura que
no veu diferències de gènere en la seva pro-
fessió. 

Batutes que es fan respectar
Poques són les directores d’orquestra, tot i
que sembla que només és una qüestió de
temps. Virgínia Martínez és ajudant de direc-
ció de l’OBC. La van seleccionar entre dues
noies i cinc nois que es van presentar a l’o-
posició. “La direcció d’orquestres sempre
s’ha relacionat amb els homes. Però quan
vaig decidir dedicar-me’n, no em vaig parar a
pensar en això. Evidentment, he tingut
alguns obstacles. Però no he volgut pensar
que la raó fos que sóc dona, sinó que sóc
directora —diu Martínez, que tot seguit con-
fessa— hi va haver una orquestra que em va
dir que no comptaven amb mi perquè no
volien una dona directora”.  La jove música
explica: “Hi ha hagut músics que potser no
m’han pres seriosament, però actualment no
tinc cap problema. Crec que tinc més dificul-
tats per ser jove, que per ser dona.
Sortosament, els temps canvien i fins i tot la
Filharmònica de Viena, amb una gran i llarga
tradició masculina, està incorporant dones,
tot i que molt a poc a poc”.n

Aurora Antón
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PROPORCIONS ORQUESTRES CLÀSSIQUES

> Orquestra Simfònica del Vallès
> Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
> Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
> Orquestra Julià Carbonell de les Terres de l’Ebre
> Orquestra Simfònica de Reus
> Jove Orquestra Nacional de Catalunya

50 músics 
97 músics
92 músics
71 músics
16 músics
85 músics

39 
66 
62 
43 
8 
53 

11 (22%) 
31 (31’9%)
30 (32’6%)
28 (39’4%) 

8 (50%)
32 (37’6)

ORQUESTRES INTÈRPRETS HOMES DONES

Mitjana: 35’6% dones

Mireia Farrés, trompetista de l'OBC

Magdalena Barrero, arpista de l'Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

Virgina Martínez, ajudant de direcció de l'OBC


