Amy Marcy Cheney (5 de setembro de 1867,
Henniker - 27 de decembro de 1944, New
York) creceu na granxa da súa familia, na que
pese á súa modestia, había un piano, xa que a
nai de Amy era unha talentosa pianista e
cantante e a súa avoa cantaba no coro da
igrexa.
Aprendeu a ler con 3 anos, o que foi unha
facilidade para empezar a compoñer dende
moi pequena, e aos seus 4 anos iniciouse co
piano, a pesar da oposición da súa nai pero co
apoio da súa tía. A primeira obra que tocou foi
unha valse de Strauss que tiña aprendido
escoitando á súa nai interpretar.

En 1883 fixo o seu debut nun dos teatros con máis
reputación de Boston interpretando o Rondó en Mi bemol
maior de Chopin e o Concerto No. 2 en Sol menor de Ignaz
Moscheles, coa orquestra dirixida por Adolf Nuendorff.
Pouco despois tocou como solista coa Orquestra Sinfónica
de Boston e entre 1883 e 1885 converteuse nunha artista
de prestixio.
En 1885 casouse e durante esta etapa desenvolveu
especialmente a súa labor compositiva. O seu primeiro
gran éxito foi a Misa en Mi bemol maior, que
interpretouse en 1892 pola Handel and Haydn Society,
moi ben recibida por críticos e público. A seguiron Eilende
Wolken e a súa primeira sinfonía, a Sinfonía Gaélica, que
foi a primeira sinfonía composta e interpretada por unha
muller americana e que fíxose moi popular. A comisión
organizadora da Exposición Mundial
Colombina de Chicago encargoulle a obra coral, Festival
Jubilate, op. 17, para a apertura do Edificio da Muller.
*Elaborado por Carmen Ruiz.Fontes e +info
no Panel Coeducativo de setembro dedicado a Amy Beach
na nosa web

En 1875, por mor dun novo emprego do pai, a familia
trasladouse a Chelsea, onde lles aconsellaron levar a Amy
a un conservatorio europeo polo seu notable talento.
Mais os seus padres preferiron contratar a Ernst Perabo e
a Carl Baermann como profesores de piano. Nos campos
máis teóricos da música preferiu ser autodidacta ata que
con 14 anos coñeceu a Junius W. Hill, con quen estudou
harmonía e contrapunto durante un ano. A Amy
gustáballe experimentar coa súa música e sempre
prefería crear a seguir os pasos dos demais.

Despois do pasamento do seu marido en 1910,
ademais recuperou a súa actividade concertística en
Europa e EEUU, ata o seu falecemento en 1944.
Lamentablemente despois foi esquecida
ata 1990, cando mulleres músicas profesionais,
rescataron a súa obra e remarcaron a valentía de Amy
nunha época na que a muller estaba a sufrir moita
opresión, especialmente no ámbito da composición
que viña sido maioritariamente dominado polos
homes.
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