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Les dones van haver de superar molts obstacles quan intentaren 
int5oduir-se en un de tants móns d'homes: el jazz. Sot>eses pel 
masclisme imperant i per un arcaic concepte de dona, 
reivindicaren amb dificultats un espai dins de l'escena. Els locals 
de jazz, regentats per homes, no entenien la seua int5omissió i la 
societat veia malament que dones i homes es bar5ejaren als clubs 
noctCrDs fins. Fins i tot els mateixos músics les rebujaven perquè 
temien perdre el seu t5eball i els crítics les igDoraven per complet, 
relegant-les a un immerescut oblit.  
 
 



En ar5ibar "l'Era del Swing", als anys 30, comencen a sorgir 
orquest5es de dones, sobretot durant la Segona Guer5a Mundial, ja 
que molts inst5Cmentistes masculins foren reclutats per l'exèrcit. 
Així van nàixer orquest5es com la Ina Ray HuWon and Her 
Melodears Orchest5a o The InterDational SweethearZs of RhyZhm.  



La conquista de la dona en el jazz, però, va ser que algCnes d'elles 
aconsegCiren int5oduir-se en g5Cps masculins, com la pianista 
Mar\ Lou Williams, que va ar5anjar composiciones i va tocar amb 
Benny Goodman, Dizzy Gillespie o Duke EllingZon, cont5ibuint al 
desenvolupament del jazz durant els seixanta anys que va estar en 
actiu.  
 



L'estereotip de dona sols 
per>etia que las dones lluïren 
les seues veus i oferiren un 
espectacle d'ent5eteniment. La 
composició inst5Cmental, seure 
enbont d'un piano, bufar un 
t5ombó o una t5ompeta no 
eran disciplines femenines. 



Per aquest projecte, hem t5iat un reperZori for>at per temes 
compostos per aquelles dones que van haver de lluitar per fer-se un 
lloc, que van fer bont a totes les dificultats per poder dedicar-se al 
jazz, unes dones que ens obriren el camí a la resta i que nosalt5es, 
ara, tenim el deure de restitCir la imporZància que els cor5espon. 
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La cantant Eva Romero, el gCitar5ista Iván Cebrián i el cont5abaixista César 
CorZés han comparZit escenari en nombroses ocasions, parZicipant en 
projectes comuns, com l'Homenatge a Billie Holiday i l'All of Cole Por4er, des 
de 2015. L'entesa ent5e tots t5es els per>et abordar amb  garanties qualsevol 
reperZori que es proposen. Amb motiu de la seua inclusió en l'edició de Jazz 
al Botànic 2018, s'han decidit a fer aquest t5eball de recuperació històrica. 
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