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Ferrarako dukerria (egungo Ita-
lia), 1580. Alfontso II.a Ferrarako 
dukeak lau emakumez osatutako 

musika taldea osatu zuen. Ferrarako 
gortea prestigiodun musika gunea zen 
ordurako, hainbat gortesau musikaza-
lek beste noble batzuentzat jotzeko ohi-
tura errotuta baitzegoen bertan, musica 
riservata izenekoaren testuinguruan. 
Taldeak Concerto Delle Donne (ema-
kumeen kontzertua) zuen izena, Livia 
d’Arco, Anna Guarini, Laura Peverara 
eta Tarquinia Molzak osatu zuten eta 
1597. urtea bitartean jardun zuten. Ga-
raiko musika kritikariek laukotearen 
lana goraipatu zuten eta, hala, haien 
ospea ez zen gortera mugatu.

Emakumeei publikoan musika kan-
tatu eta jotzeagatik ordaintzea, emaku-
mezko musikari profesionalak izatea, 
alegia, ez zen ohikoa garai hartan eta, es-
kandalua leuntzeko, dukeak hainbat neu-
rri hartu behar izan zituen: taldekideak 
ez zituen soilik beren dohainengatik au-
keratu; lauak behe nobleziako kideak zi-
ren. Nesken doteak gizendu zituen lehe-
nik, eta maila berriarekin bat zetozen 
beste lau noblerekin ezkontarazi zituen. 
Eta gortean jotzen hasi baino lehen, bes-
te zeregin bat eman zien: ofizialki, duke-
saren konpainiako dama izendatu zituen.

Ornamentazio oparoa eta birtuosis-
moa ziren taldearen ezaugarri nagusiak, 
eta garaiko konpositoreentzat pieza be-

rriak egiteko inspirazio iturri izan zen. 
Zenbaiten ustez, Concerto Delle Donne 
XVI. mende amaierako italiar musika 
profanoaren gertaera garrantzitsuena 
izan zen. Madrigal izeneko konposizioen 
bilakaeran funtsezkoa izan zen eta hala, 
musika barrokoaren sorrera bultzatu 
zuen elementuetako bat izan omen zen.

Baina musika estiloan baino gehia-
go, emakume musikariengan izan zuen 
eragina laukoteak. Taldearen arrakas-
taren eraginez, Italiako beste gorte 

batzuetan ere emakume taldeak sortu 
zituzten, esaterako, Orsinitarrek Erro-
man, Gonzagatarrek Mantuan eta Me-
dicitarrek Florentzian. Maria de Medici 
Frantziako erregina zen orduan eta, 
horri esker, emakume taldeak Parisko 
gortean ere sartu ziren. Horrenbestez, 
XVII. mende hasierako Italian, nahiz eta 
jatorrizko Concerto Delle Donne hura 
deseginda egon, emakume musikariei 
karrera profesionalak izateko aukera 
zabaldu zitzaien. 

XVI. mendeko 
emakumeen 
musika taldea

Emakume bikingoak ere 
beste mundura joan daitezke
1904an Gabriel Adolf Gustafson arkeo-
logo norvegiarrak hileta-arreo oparoa 
zuen itsasontzi bikingoa aurkitu zuen 
Oslotik gertu. Oserbergeko ontzi horrek 
baieztatu zuen bikingoek beste mundu-
ra joateko ontzian ahalik eta ondasun 
gehien pilatzen zutela. Berriki, ontzian 
ehortzitako giza arrastoak 70-80 eta 50 

urteko bi emakumerenak direla ondo-
rioztatu dute. Jakina da borrokan hilda-
ko gerlari bikingoak Valhallara joaten 
zirela, gainerakoek Bilskimirren pasa-
tzen zutela hil osteko bizitza eta gaizki 
jokatuz gero, Helheimen jasoko zutela 
zigorra. Orain badakigu emakume bi-
kingoek ere aukera horiek zituztela. O
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‘HIRU EMAKUME GAZTE MUSIKA EGITEN BUFOI BATEKIN’, XVI. MENDEKO LAN ANONIMOA


