
Aínda que os/as fillos/as non recibiron educación relixiosa 
xudía, se ten suxerido que Fanny "retivo os valores culturais 
do xudaísmo liberal". Dende pequena perfilouse como 
prodixio musical, razón pola que a súa educación foi dirixida 
cara a composición. Tanto Fanny como Felix estudaban 
dende as cinco da mañá ata as últimas horas da tarde. Este 
horario rigoroso era unha tradición familiar dende a época do 
seu avó filósofo.  
O entorno musical da xove incluía personalidades como Ignaz 
Moscheles, sir George Smart e quen fora o seu docente, Carl 
Friedrich Zelte. Sen embargo, a sociedade da época, de clara 
tendencia paternalista, influíu grandemente na familia dos 
Mendelssohn- Bartholdy: mentres que ao novo  Félix 
alentóuselle, educóuselle y apoióuselle na súa vocación 
musical, con Fanny, "por ser muller", non pasou así. Ainda 
que recibira unha sólida educación, o seu destino "natural" 
era ser unha boa esposa e ama de casa, polo que en 1829 se 
casou co pintor Wilhelm Hensel. Non obstante, Felix e Fanny, 
dada a férrea formación familiar, foron un exemplo de amor 
fraternal; ela era mellor pianista que el, e Felix sempre 
valorou as críticas que ela lle facía en todo senso. Fanny 
debutou en público en 1838, interpretando o Concierto nº. 1 
para piano do seu irmán.  

Fanny Mendelssohn (14 de 

novembro de 1805, Hamburgo- 14 de 

maio de 1847, Berlín), naceu nunha 

destacada familia xudía que máis tarde 

converteríase ao protestantismo, 

adoptando o apelido Mendelssohn-

Bartholdy. Foi a maior de catro irmáns e 

todos gozaron dunha excelente 

educación, nunha época na que 

considerábase normal que as nenas non 

estudaran máis que lectura, escritura, e 

as chamadas "artes de adorno", pois o 

seu destino "natural" era casarse e ter 

fillos/as. 

En total compuxo 466 obras que inclúen un trío con piano Op. 
11 e unha cuantiosa cantidade de libros con pezas para 
piano e cancións. Un número das súas cancións foron 
orixinalmente publicadas baixo o nome do seu irmán nos 
seus Op. 8 e 9. Moitas das súas pezas para piano, adoptan a 
forma de "Cancións sen palabras". En certa forma foi unha 
predecesora do xénero.  

Nos últimos anos, a súa música estase a converter en parte do 
repertorio habitual grazas a numerosas interpretacións e 
gravacións por parte dos selos Hyperion e CPO. A súa reputación 
ten sido redimida por asociacións culturais e feministas que 
reivindican ás mulleres na creación musical.  

Actividade pola Igualdade de Xénero promovida  pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia: 

*Elaborado por Carmen Ruiz. Fontes e +info no Panel Coeducativo 
de novembro dedicado a Fanny Mendelssohn na nosa web
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