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L'etnomusicologia hispanica 
en les aportacions posteriors a Higini Anglks 

presentació introductbria 

Si partim de les tasques precursores en l'estudi del folklore musical 
hispinic --com, per exemple, els treballs de Felip Pedrelll-, el camí fins 
a l'etnomusicologia moderna passa, sens dubte, per les aportacions d'Hi- 
gini Anglbs. Tot fent un repis atent -i crític, si cal- de la copiosa obra 
d'Higini Anglbs2, hom s'adona que l'etnomusicologia fou durant tota la seva 
vida un camp d'interbs constant. Encara més, ell la veié néixer com a dis- 
ciplina científica, en fou el creador en el domini catali i n'impulsi el con- 
reu en l'imbit hispinic. En palesar aixb no vull pas repetir, bbviament, el 
que el professor Crivillé ja ha dit en la seva ben documentada ponbncia so- 
bre ccL'etnomusicologia en l'obra d'Higini Anglbw. Així, doncs, haig de fer 
constar que he partit d'uns determinats límits histbrics i geogrifics en re- 
dactar aquesta reflexió sobre les aportacions posteriors a Higini Anglbs en 
el terreny de l'etnomusicologia hisphica. 

Altrament, aquest tema que m'ha tocat de desenvolupar podria ser ob- 
jecte d'aproximacions des de molts i diferents punts d'interbs i, per aixb, 
caldria pensar, potser, en un plantejament més extens i diversificat del que 
jo exposaré tot seguit en aquesta ponbncia, la qual em fou proposada pel di- 
rector del congrés, el professor Francesc Bonastre, a qui agraeixo la con- 
fianqa i l'encoratjament que m'ha donat. I vull subratllar que em plau molt 
especialment de presentar aquesta aportació meva precisament en un con- 
grés internacional dedicat a Higini Anglbs, car fou un home que comenqi 

Vegeu ANGLBS, Higini, <<El mestre Pedrell i la can@ popular,, OCPC, Materials. Vol. I, 
fascicle 2, p. 405-416, Barcelona, Elzeviriana, 1928. Vegeu també BONASTRE BERTRAN, Fran- 
cesc, Felipe Pedrell. Acotaciones a una idea. Tarragona, Caja de Ahorros Provincial de Ta- 
rragona, 1977. 

Vegeu-ne la bibliografia continguda a la Misceldnea en homenaje a Monseiior Higinio 
AnglQs. Barcelona, 1958-1961,II, p. XI-XX. 



a estimar la música en les manifestacions del folklore musical del seu po- 
ble, Maspujols, i de la seva comarca, el Camp de Tarragona -d'on jo tam- 
bé sóc nadiu-, i el qual, com és sabut, sempre va saber prear la música 
folklbrica al costat de l'anomenada música culta, amb la mateixa passió i 
amb l'idbntic bon criteri3. 

El professor Josep Crivillé, a qui citaré molt sovint per raons prou im- 
portants i a qui haig d'agrair els seus consells i informacions, s'ha preocu- 
pat, en diverses ocasions, de donar a con2ixer l'hmplia tasca de caire folklb- 
ric que Anglbs realitza fins al darrer dia de la seva vida4. I, en efecte, hom 
constata que els treballs de mossbn Higini amb contingut o d'interbs etno- 
musicolbgic abasten un període de temps ben llarg: aproximadament,,des 
de 1916 amb l'article <<Els cants populars religiosos i el Novenari d'Ani- 
mes>>, publicat a Vida Cristiana5, fins a l'any 1970 amb l'obra pbstuma His- 
toria de la Música Medieval en  Navarra 6, especialment en els primers ca- 
pítols. 

De fet, en tota aquesta intensa tasca de recerca etnomusicolbgica angle- 
siana cal distingir, cronolbgicament i tipolbgicament, dues etapes i dues me- 
todologies. En primer lloc, cal esmentar les recerques de camp realitzades 
per ell com a incansable recopilador de cants tradicionals pels pobles de la 
comarca del Camp i dels PaYsos Catalans. Ell mateix manifestava, perb, l'any 
1928, a l'edat de quaranta anys, en una interessant conferbncia donada al 
Centre de Lectura de Reus, que ja no podia continuar aquesta tasca i que li 
dolia molt no poder dedicar-s'hi: 

Jo ara, un treball n'aparta un altre, ja no puc dedicar-me a continuar 
aquesta recerca per les meves !erres, Com em plauria que sorgís un de- 
vot de la música per a fer-la! Es de primera necessitat7. 

Malgrat aixb, s'obria una segona etapa, en la qual predominarien els es- 
tudis tebrics sobre els materials recollits per ell o d'altri. 

Vegeu ANGLBS, Higini, <<Recull de canGons populars de la comarca del Campa. IV Cer- 
tamen. I11 vol. Reus, Centre de Lectura, 1921 (1926), p. 243-334. 

Vegeu en aquest sentit CRIVILLE, Josep, <<Monsenyor Higini Anglks, Folkloristau. Guia 
Musical, 8. Barcelona, desembre de 1970 (1970-1971), p. 7-10 (175-178); i tambt CRIVILLE 
i BAR GALL^, Josep, <<Higini Anglks, creador de l'etnomusicologia catalana,, Revista Musical 
Catalana, 40. Barcelona, febrer 1988, p. 7-1 1. 

ANGL~S,  Higini, <<Els cants populars religiosos i el Novenari d'himes,,.  Vida Cristiana, 
vol. 11, 18. Barcelona, 1916, p. 443-448. 

ANGLBS, Higini, Historia de la Música Medieval en Navarra. Barcelona, 1970. 
' Confertncia de mosstn Higini ANGLBS, aCanGons del Camp i del Montsant*. Revista del 

Centre de Lectura, Any I X ,  179. Reus, marG 1928. 



Amb aquesta referbncia a la diversitat de l'obra etnomusicolbgica d'Hi- 
gini Anglbs vull indicar que, efectivament, també les aportacions posteriors 
són diverses. La seva obra esdevé, doncs, un excel.lent punt de partida per 
observar, comparativament, quines han estat les aportacions més actuals a 
l'etnomusicologia hisphnica contemporhnia. 

Així, doncs, el període que analitzaré serh aproximadament des del 1970 
fins a avui mateix. En aquest sentit, els aspectes a tenir en compte en 
aquesta visió panorhmica seran les recerques de camp, els materials de les 
quals forneixen els arxius escrits o sonors i els museus de cultura material, 
els reculls o col.leccions de tipus etnomusicolbgic i organolbgic, els estu- 
dis descriptius o sistemhtics i les reflexions tebriques i metodolbgiques que 
determinen l'enfocament de la matkria que és objecte d'aquest comentari. 

Certament, un treball proper en certs aspectes a aquesta ponbncia fou pre- 
sentat pel professor Josep Crivillé l'any 1979 durant el I Congreso Nacio- 
nal de Musicologia, celebrat a Saragossa, i publicat l'any 1981 a les actes 
corresponents. El treball, <<La etnomusicologia: sus criterios e investiga- 
~ iones>>~ ,  plantejava la necessitat d'aquesta disciplina en el tractament de 
tota música de tradició oral i exposava l'estat de la qüestió del folklore mu- 
sical en l'hmbit hisphnic, tot fent-ne una revisió critica i aportant-hi noves 
orientacions. Aleshores, Crivillé constatava una sbrie d'accions empreses, 
perd també un seguit de mancances. Ara és l'hora d'aportar-hi les noticies 
i les dades més recents i completar el panorama amb les noves tendbncies 
observades. 

Finalment, després d'aquesta presentació i de les observacions prbvies, 
he dividit la meva exposició en dos apartats bhsics. En primer lloc, ressen- 
yaré les recerques de camp i donaré noticia dels arxius d'interbs etnomusi- 
colbgic existents o que s'estant realitzant en l'hmbit hisphnic, és a dir, en 
els diversos paYsos peninsulars. I, en segon lloc, informaré sobre els estu- 
dis etnomusicolbgics i llur metodologia de treball, la qual cosa em portarh 
fer un breu rephs a determinades reflexions tebriques sobre el folklore mu- 
sical i l'etnomusicologia. Una conclusió oberta i en futur clourh l'assaig, que 
no és sinó una aproximació possible a l'estat de la qüestió en una ci2ncia 
encara jove i en un territori f o r ~ a  divers. A l'annex inclbs al final d'aquest 
treball, sota l'epigraf <<Aproximació bibliogrhfica i discogrhfica a l'etno- 
musicologia hisphnica: 1970-1988w, esmento les edicions més importants. 

CRIVILLB i BAR GALL^, Josep, <La etnomusicologia: sus criterios e investigaciones. Ne- 
cesidad de esta disciplina en el tratamiento de toda música de tradici6n orab. Actas del I Con- 
greso Nacional de Musicologia. Zaragoza, 1979 (1981). 
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I. Recerques de camp i arxius 

Aleshores, a l'bpoca d'Higini Anglbs, els folkloristes de camp compta- 
ven amb pocs mitjans tbcnics, perb possei'en encara uns recursos no exhaurits 
de canqoner i d'altres materials etnomusicals ben vius en la tradició oral po- 
pular. Certament, avui no és cap descoberta afirmar que l'estar de vitalitat 
dels gbneres del folklore musical és, en general, de crisi. Tot i així, cal va- 
lorar-ne els matisos i observar-ne els factors. 

En un treball ben recent, intitulat <<Literatura tradicional i etnopobtica: 
balanq d'un folklorista>>, el professor Josep Maria Pujol, els suggeriments 
intel.ligents del qual m'han ajudat molt a obrir-me horitzons, analitza el grau 
de vigbncia present del folklore literari catalh i n'esmenta els condiciona- 
ments actuals més importants: 

La societat catalana actual ha estat profundament remodelada per la 
industrialització, de tal manera que han desaparegut la majoria de les con- 
dicions socials i els sistemes de valors que havien originat i mantingut 
el sistema de gkneres que van conkixer els folkloristes anteriors als 
anys seixanta, l'obra dels quals constitueix, encara, la massa més im- 
portant, quantitativament, de documentació al nostre paísg. 

Al meu parer, aquesta valoració també es pot aplicar en el camp d'estu- 
di de l'etnomusicologia en l'hmbit hisphnic i fins i tot europeu, tot i la di- 
ferent temporalització que s'hi pot donarlO. 

En un treball nostre, anomenat ccCanq6 i música tradicionals als Pai'sos Ca- 
talans, avui>>", també constathvem que l'antiga societat tradicional pre-in- 
dustrial havia generat unes formes culturals que la industrialització havia anat 
abolint, transformant o reinterpretant en la societat moderna actual. És evi- 
dent, doncs, que avui, a les acaballes del segle xx, la decadbncia i l'agonia 
d'una bona part del folklore és un fet reconegut no només pels recercadors 
i estudiosos -antrophlegs, folkloristes, etnomusicblegs o semiblegs-, sinó 
també per l'home del carrer. 

Les noves tbcniques agrícoles i ramaderes, l'escolarització i l'alfabetit- 

PUJOL, Josep Maria,  literatura tradicional i etnopo8tica: balan~ d'un folkloristan. La cultu- 
rapopular a debat. Barcelona, Fundació Serveis de Cultura Popular - Alta Fulla, 1985, p. 158- 
167. 

'O Vegeu en aquest sentit, NETTL, Bruno, Música folklórica y tradicional de 10s continen- 
tes occidentales. Madrid, Alianza Música, 1985 (1973)'. 

' I  FERRE, Gabriel; REBES, Salvador; RüIz, Isabel, aCanq6 i música tradicionals als Pai'sos 
Catalans, avui,. Revista Musical Catalana, núm. 20. Barcelona, juny 1986. 
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zació, la secularització i la democratització, les migracions i la urbanitza- 
ció, i el predomini dels mitjans de comunicació de masses en l'oci han im- 
Dosat formes innovadores de treball i de diversió en la societat actual. Tot 
i la predisposició favorable a la comunicació de documents folklbrics per 
part dels informadors, nombrosos indicis proclamen l'extinció de la memb- 
ria col.lectiva, la fi de la cadena de transmissió tradicional i la pbrdua de la 
pulsió folklbrica. 

Pel que fa al canqoner, els canvis tan pregons de la vida a pagbs l'han 
privat, des de fa anys, de la seva utilitat practica. Tot sovint, el text ve des- 
prove'it de la seva melodia, o és fragmentari, i en el cas de la balada s'ob- 
serva un sensible empobriment en l'actualització literhria, i també prosifi- 
cacions, al marge, és clar, d'adaptacions ideolbgiques, musicals i d'altres 
menes. El romancer és, potser, un dels gbneres més afectats per la decadbncia, 
la pbrdua i l'oblit. El mecanisme de la tradició, adequat al pas dels segles, 
esclata i s'esmicola amb el medi al qual romania circumscrit, transmutat per 
una nova ideologia tecnolbgica i mercantilitzada. La seva dependbncia del 
medi és evident al nivell més profund: el cangoner suposa la representació, 
mitjangant un discurs formalitzat musicalment i l~ngüisticament, d'un sis- 
tema de valors i d'una manera de viure pretbrita. Es un llenguatge i, com a 
tal, es troba necesshriament referit a una concepció del món. Així, al cos- 
tat de la seva desfuncionalització utilithria. és encara més transcendent la 
pbrdua del sentit referencial i de comunicació. Per transmetre els valors d'una 
societat nova ja hi ha altres llenguatges que competeixen amb avantatge. 
L'efichcia d'aquests ha aclaparat i silenciat el saber tradicional i l'ha con- 
vertit en un residu testimonial en la membria dels seus darrers ~ortadors na- 
turals. Avui, la recopilació de materials folkbrics musicals es fa tot sovint 
en sessions informatives fora del seu context, per tal com aquest ja no és 
viu i només en resta un feble testimoni de l'ahir. 

Les tonades de treballada al camp -substitui'des per la canqó comercial 
de la radio-, o les canqons de ronda o de dansa al carrer -reemplagades, 
com a part del ritual del galanteig, per la música ballable de la discoteca- 
són exemples prou clars de gbneres folklbrics cantats en l'avior, perd que 
han emmudit gairebé del tot actualment, o romanen latents. 

Potser altres gbneres canqonistics poden assolir una vida més llarga i una 
actualització relativa, a causa de la contextualització, per exemple, en ce- 
lebracions rituals o festes tradicionals i populars, fossilitzats per una tradi- 
ció persistent. Aquest és el cas, també, de la vitalitat relativament major de 
la música instrumental. La menor desfuncionalització d'aquesta sembla 
ésser-ne la causa. En el cas del món dels sonadors --en qub conflueixen ele- 
ments de la cultura material i de la cultura espiritual, entre altres-, cal dis- 
tingir diferents graus de vitalitat. De fet, el nivell d'ús de cada cas depbn 



de la manera com s'insereix dins la vida i el context actuals, reals i concrets. 
Els aspectes a tenir en compte a l'hora de fer-ne un estudi organolbgic i et- 
nomusicolbgic són diversos: la morfologia, la simbologia, el prestigi social 
i el repertori, és a dir, les danses, entremesos i altres elements festius que 
integren el seu context i el programa exterior que en determinen la prhcti- 
cal2. I, tanmateix, el ritual festiu --civil o religiós-, aquesta celebració 
col.lectiva i genotípica on es dóna majorithriament aquesta prhctica, es de- 
senvolupa en un espai i un temps que són molt especials i limitats dins l'ac- 
tual i complex panorama del fet musical a l'occident. 

Aquest és, doncs, el panorama de crisi real -susceptible de presentar un 
balanq més positiu o més negatiu, segons els sectors geogrhfics-, i que ara 
he descrit breument i fent moltes generalitzacions, sense cap actitud senti- 
mental o nosthlgica pel passat ni cap afany de recuperació militant a ultranqa 
en el present. Penso que s'ha de realitzar una revisió de l'estat de la qües- 
tió per adonar-se de la vigbncia real o latent dels diferents gbneres musi- 
cals folklbrics corresponents tant al canqoner com a la música instrumen- 
tal. En tot cas, crec que cal remarcar la urgbncia que exigeix la recopilació 
dels darrers testimonis de molts gbneres musicals folklbrics, i encara més 
si hom té en compte l'inici tan tardh dels reculls sonors. 

Vull subratllar la importhncia de les recerques de camp, dirigides a re- 
copilar materials sonors de folklore musical, per raons molt diverses: cien- 
tífiques, empíriques i, fins i tot, humanes. En aquest sentit i respecte a aquests 
treballs, Crivillé en destaca l'interbs per diversos motius concrets: 

En el treball de camp, si bé resulta edificant en un aspecte hum& (...), 
en té un altre, vinculat a l'enteniment gairebé instantani que cal tenir del 
tarann& individual i també col.lectiu dels informants, que fa evident la 
seva subtilitat i, a voltes, la seva aridesa13. 

Una ressenya prou representativa com la que intentaré de fer tot seguit 
pot donar una idea general de l'activitat recopiladora més recent en els di- 
versos pobles de l'hmbit hisphnic. A partir d'aquests treballs de camp, 
s'han anat constituint arxius i elaborant reculls de documents etnomusi- 
colbgics originals que també intentaré de ressenyar. 

Abans d'entrar a citar aquestes tasques, crec que cal fer, encara, una al- 
tra observació prbvia sobre l'hmbit geogrhfic que abraqa. Haig d'anunciar, 

l2 Vegeu-ne una visi6 de síntesi a TRANCHEFORT, Ren6-Fran~ois, Los instrumentos musi- 
cales en el mundo. Madrid, Alianza Música, 1985 (1980)'. 

CRIVILLB i BAR GALL^, Josep, ~Higini  Anglbs, creador de I'etnornusicologia catalana.>, 
p. 11.  



en aquest sentit, que per a la ressenya de notícies parteixo del respecte to- 
tal a les que cal considerar, al meu parer, les diverses cultures de la Penin- 
sula Ibbrica: la catalana, als Pafsos Catalans; la castellana, als PaYsos Cas- 
tellans; la galaico-portuguesa, a Galicia i,Portugal; i l'euskera, a Euskadi, 
a més de l'occitana a la Val d'Aran, etc. Es per aixb que ometré en tot cas 
l'hs de l'enunciació <<folklore musical espanyol>>, perqub crec que, certament, 
aquest concepte com a expressió d'una unitat -ni que sigui entesa com a 
composició diversa i plural- en el folklore musical, com en tantes altres 
coses, no és prou exacte i esta mancat de rigor cientific14. Empraré, si cal, 
l'expressió <<lmbit hispinic~ per designar la geografia peninsular, que de 
vegades és objecte d'estudi general per recerques globals15. Crec que en par- 
lar d'etnomusicologia cal demanar un reconeixement per l'imbit cultural a 
qub pertany cada document, sense oblidar, és clar, la comunicació existent 
entre totes les comunitats i els aspectes més universals. D'altra banda, les 
situacions són ben distintes en uns indrets o en altres16. 

Cal advertir, a més, la inexistbncia de recerques de camp realitzades a l'es- 
tranger des d'aquí, la qual cosa contrasta amb altres palsos, com per exem- 
ple 1'Estat Francbs, Hongria . . . I 7  

Per raó d'un major coneixement personal de l'lmbit catall, he pogut ac- 
cedir a informacions més exhaustives dels Palsos Catalans que no pas dels 
altres pobles peninsulars, els quals també hi són representats amb dades prou 
importants i esbossades. La dispersió i l'accés difícil que sovint presenten 
aquests materials i dades m'han privat de poder donar-ne una ressenya de- 
tallada i completa. No obstant aixb, els meus esforqos personals s'han vist 
excel.lentment complementats amb la col~laboració de diversos estudiosos 
i amics, els quals m'han trambs informacions valuoses que esmentaré i agrai- 

l4 No faig cap referbncia, doncs, a 1'8mbit americi3 que, després de la invasi6 hispana, hem 
convingut anomenar Hispanoam6rica. Els fenbmens de conservació, creuament i assimilaci6 
cultural que s'hi han generat arran de la coexistbncia, a voltes conflictiva, entre indis i his- 
pans han tingut repercussi6 en el camp etnomusical. Puc esmentar, si més no, el recull de tre- 
balls sota el títol Musicologia en Latinoamérica, Ciudad de la Habana, Arte y Literatura, 1985. 
Vegeu tamb6 en un altre sentit, ARMISTEAD. Samuel G., <<Romances tradicionales entre 10s his- 
panohablantes del Estado de Luisianan, Nueva Revista de Filologia Hispánica, vol. XXVII, 
núm. 1, Madrid, 1978. 

l5 Vegeu  MAR^, Isidor, <<Poble, nació, cultura popular: plenitud o dinomia? La cultura po- 
pular en un projecte cultural nacional*. La cultura popular a debat. Barcelona, Fundaci6 de 
Serveis de Cultura Popular-Alta Fulla, 1985, p. 81-86. I també m i ,  Isidor, nPer un concepte 
viu i combatiu de la cultura popular>>. Cultura popular i llengua. Palma de Mallorca, Ajunta- 
ment de Palma, 1984, p. 7-16. 

l6 Vegeu CHEYRONNAUD, Jacques, Memoires en recueils. Montpellier, ODAC, 1986. 
" Vegeu BART~K,  Béla, Escritos sobre música popular. México, Sigio XXI, 1979. 
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ré puntualment. Demano disculpes a l'avanqada per les mancances que s'hi 
puguin notar, i no cal dir que agrairé qualsevol informació que pugui am- 
pliar i completar aquesta relació. 

Una ressenya de la histbria més recent dels treballs de recopilació ha de 
donar justa referkncia dels esforqos de col.lectius d'afeccionats i estudio- 
sos autodidactes fins a les recerques condui'des per professionals acreditats 
des d'estaments acadbmics o institucions oficials. Cadascú, amb més o 
menys encert i bxit, ha fet la seva aportació complementkia i, a voltes, fins 
i tot imprescindible. 

I .Pa iios Catalans 

Als Paisos Catalans, la relació s'ha d'obrir amb una referbncia a la fi dels 
anys 60, quan, un cop desapareguts els folkloristes que visqueren els dos 
primers terqos del segle i patiren el franquisme més sever18 -Joan Ama- 
des, Joan Tomis, Aureli Capmany, Ramon Violant i Simorra ... i el propi 
Higini Anglbs-, algunes persones i grups enceten la seva activitat tot par- 
tint de l'interbs per la cultura tradicional com una eina de reivindicació na- 
cionalista o com una manifestació més d'un estil de vida que valorava la 
utopia i les cultures marginals. Aleshores, sorgeix una revaloració dels di- 
versos components del folklore, que condueix finalment a la investigació 
de camp. Aquesta nova empenta intenta'superar la consideració nosthlgica 
i immobilista que con5ep el corpus tradicional com a quelcom tancat i su- 
ficientment conegut. Es així, doncs, com hom s'endinsa en el registre i la 
recerca de documents etnomusicals, amb una mentalitat reivindicativa i 1ú- 
dica, perb potser poc científica encara. Més tard, l'ensenyament bhsic i mitja 
-en l'intent pedagbgic i didhctic del reconeixement del medi humh im- 
mediat- es mostra atret per aquestes qüestions i s'hi interessa més que no 
pas els conservatoris i les universitats, on el folklore és ignorat durant mas- 
sa temps. En aquest ordre superior, a poc a poc alguns intel-lectuals ayllats 
hi dediquen els seus estudis amb un criteri més científic i sistemhtic. I el 
suport institucional -inicialment feble, dispers i no del tot ben enfocat- 
impulsa, finalment, iniciatives serioses i importants. 

Totes aquestes accions, descrites genkricament suara, han estat recent- 
ment recollides en dos articles breus que ara em proposo resseguir i ampliar, 

I B  Vegeu PRATS, llor en^; LLOPART, Dolors; PRAT, Joan, La cultura popular a Catalunya. 
Estudiosos i institucions 1853-1981. Barcelona, Fundaci6 de Serveis de Cultura Popular, 
1982. 



deguts, d'una banda, a Gabriel Ferré, Salvador Rebés i Isabel Ruiz, i, d'al- 
tra banda, a Josep Cr i~ i l lé '~ .  

Al Principat de Catalunya, aquestes primeres activitats no acadbmiques 
són encapqalades pel Seminari de Canqó Popular Catalana i Jaume Arne- 
lla, el qual realitzi un extens recull de canqoner a Beget (Alta Garrotxa) a 
partir del 1975. Després d'aquest primer impuls coordinat de recopilació, 
cal esmentar les recerques d'Amadeu Rossell, a la mateixa vila, i els tre- 
balls de Teresa Planagumh o Xesco Boix sobre la comarca d'Olot. Es en 
aquesta ciutat, on el grup Gra de Fajol edita l'any 1981 un interessant disc, 
Reputicanticus, sobre canGons d'amor i de gresca recollides a Olot. I abans 
d'eixir d'aquesta comarca, encara parlarem del recull efectuat a la Vall d'en 
Bas per Josep Calm. Una altra comarca forqa explorada és Osona o la Pla- 
na de Vic, on en 1980 es publica un recull de canqons intitulat El rec del 
tint. Per6 és arran de la constitució del Grup de Recerca Folklbrica d'Oso- 
na, l'any 1981, quan s'inicia una recopilació exhaustiva i molt rigorosa a 
tota la comarca. Un primer fruit n'és l'interessant El folklore de Rupit-Prui't. 
I .  Cangoner, publicat a Vic l'any 1983. L'arxiu sonor d'aquest grup -for- 
mat per Jaume Aiats, Ignasi Roviró i Xavier Roviró- és riquissim quanti- 
tativament i qualitativament. Un altre recull realitzat a diverses comarques 
de la Catalunya Vella fou executat per Salvador Rebés i Isabel Ruiz, l'any 
1982. I pel que fa a les comarques de 1'Alt Pirineu, cal citar 1'Associació 
Ardguel i els Acordionistes del Pirineu, amb diverses edicions sonores des 
de l'any 1975, orientades per Artur Blasco. 

D'altra banda, és des del 1978 que el Centre de Recursos i Documenta- 
ció de Folklore, a Barcelona, realitza, sota la coordinació de Jordi Roura, 
una important tasca de recol.lecciÓ de canqó, dansa i música instrumental 
de tot Catalunya. 

Les comarques de Ponent compten amb els treballs fets pel Grup de Re- 
cerca de Cultura Popular de Ponent, que funciona des del 1977. Un dels seus 
membres, Xavier Massot i Martí, és l'autor de l'obra Cultura popular a Llei- 
da, 1150-1950, publicada l'any 1986. 

També cal destacar l'esforq desenvolupat pel Col.lectiu Palmerar, des 
de Vilanova i La Geltrú, els membres del qual -Xavier Orriols, Pau 
Orriols i Francesca Roig- estan interessats especialment en els instru- 
ments tradicionals catalans i els aspectes contextuals que els són propis. 
Del seu treball, cal citar el M6tode de Gralla (1982), a cura de Jaume Ar- 

l9 FERRE, Gabriel; REBES, Salvador; RUIZ, Isabel, aCanqó i música tradicionals als Pai'sos 
Catalans, avuiu. I tambt CRIVILLB i BAR GALL^, Josep, uL'etnomusicologia a Catalunya>>, Re- 
vista de Catalunya, núm. 21. Barcelona, juliol-agost de 1988, p. 79-90. 
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nella i Francesca Roig, la revista Gralla (1977-1978) i el recull Tonades 
populars a /'Arxiu de Santa Maria (1985). Aquest darrer aspecte de la 
recuperació de documents de música tradicional catalana, conservats a ar- 
xius histbrics, també l'han tractat dos estudiosos de la comarca del Ma- 
resme, Immaculada Caballé i Pere M. Ibern, en el seu llibre El Carnes- 
toltes arenyenc al segle XIX (1985). A més, aquests també han realitzat 
interessants recerques en l'dmbit de l'organologia popular. Jordi Tomds, 
amb el seu treball El sac de gemecs (1984), també ha fet aportacions en 
aquest camp. Així mateix, cal esmentar els estudis, en idbntic sentit, de 
1'AssociaciÓ de Cultura Popular Els Garrofers -encap~alada per Rafa- 
el Mitjans-, de Mataró, dedicada, sobretot, a la investigació de la rica 
tradició de flabiolaires de la comarca, que compta amb 1'excel.lent lli- 
bre En Quirze Perich, flabiolaire (1987). Ricard Casals també s'ha de- 
dicat a la recerca de sonadors de gralla, cornamusaires ... i ha publicat tre- 
balls especialitzats. 

Altrament, a les comarques meridionals de la Catalunya Nova, cal res- 
senyar els treballs personals de Gabriel Ferré, autor de Gralla. Instruments 
de música tradicional al Baix Camp (1986) i d'altres estudis sobre el fol- 
klore musical a les comarques de 1'Ebre; la tarota, la flauta i el tambor als 
Pafsos Catalans, etc. 

D'altra banda, de l'activitat del Centre de Documentació sobre Cultu- 
ra Popular Carrutxa, cal esmentar la seva publicació peribdica Fulls de 
treball de Carrutxa, i és especialment interessant ressaltar la recerca de 
camp realitzada des del 1983 al 1985, els materials de la qual formen part 
del Canconer tradicional del Baix Camp i el Montsant, de ben propera 
aparició enguany, a cura de Gabriel Ferré, Salvador Rebés i Isabel Ruiz. 
Atesa la vinculació d'aquest treball amb les primeres tasques folklbri- 
ques d'Higini Anglks al Camp de Tarragona, crec que val la pena de do- 
nar una breu mostra del material aplegat per adonar-nos que avui reco- 
llim els darrers exemplars de gbneres encara f o r ~ a  vigents aleshores. 
Aquest és el cas de la canqó de batre, de la qual ara dono un bell exem- 
ple, recollit a Ulldemolins (Priorat), el 21 d'agost del 1983, per l'equip 
de treball de camp del canqoner comarcal, i cantat per Anton Vinyes, <<To- 
net Teresito>>, pagbs de setanta-cinc anys d'edat: (núm. 168 del Canco- 

O 

ner, p. 140). 

Jo de tot cor li demano 
a la Verge de Loreto 
que ens dongui un bon torrador 
i marinada a la tarda 

Lla o lla, nois, a girar! 
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D'aquest gbnere etnomusical, Higini Anglbs en lloava les característiques: 

La can@ de batre abunda a Mallorca. Perb la de la muntanya de Pra- 
des la supera. Es potent, forta. A Mallorca respira llum, estius secs; a Pra- 
des, les roques brunes i asprives. Ens pensaríem que són cantades pels 
pagans; la seva f o r ~ a  i embranzida semblen maleir el treball. Els es- 
trangers diuen que no hi ha res tan fort com les nostres canqons de ba- 
tre i de llaurar. Tan magnífiques i riques són que, davant seu, es poden 
escriure simfonies i poemes musicals tantejats encaraz0. 

L'interbs acadbmic se centra, sobretot, en dues iniciatives personals. En 
primer lloc, cal parlar de la gran tasca del professor Josep Crivillé i Bar- 
galló, de la qual hom distingeix cinc aspectes diversos: primer, la seva fei- 
na personal com a incansable recopilador de camp i estudiós; segon, la re- 
lacionada amb l'avui anomenada Unitat Estructural d7InvestigaciÓ de 
Musicologia, del CSIC, a Barcelona; tercer, la desenvolupada al Conservatori 

20 Conferkncia de mossen Higini ANGL~S, c~Can~ons del Camp i del Montsant,,, p. 101. 
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Superior Municipal de Música de Barcelona; quart, com a president de 1'As- 
sociació de Recerca Etnomusicolbgica, a Barcelona; i cinqub, com a coor- 
dinador de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, dependent de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 

Tal com ell mateix explica, en l'any 1968, influenciat pel mestratge 
d'Higini Anglbs i de Joan Tomhs, més tard per Claudie Marcel-Dubois a la 
Sorbona, comenGa una acció d'enregistraments sonors per diversos indrets 
dels PaYsos Catalans, que donen com a conseqübncia diversos treballs et- 
nomusicolbgics publicats: <<Ethnomusicologie d'un village catalan: Tivis- 
sa>>, a l'dnuario Musical (1981); o <<Una encuesta etnomusicológica a las 
Islas Pitiusas: Ibiza y Formentera,,, a la Revista de Musicologia (1982); a 
més d'altres d'un caire més divulgatiu perb no menys interessants com la 
col~lecció Música tradicional catalana, amb tres volums publicats, dedicats 
a: I. Infants, 11. Nadal, i 111. Danses. Mitjan~ant la secció d'etnomusicolo- 
gia de la UEI de Musicologia del CSIC, ha coordinat recerques de camp i 
ha atorgat subvencions a col.lectius per realitzar recerques etnomusicolb- 
giques. Al Conservatori, cal esmentar els treballs de recopilació realitzats 
pels alumnes, a partir del seu mestratge, que resten en dipbsit a manera d'ar- 
xiu de documentació; a 1'AssociaciÓ de Recerca Etnomusicolbgica -for- 
mada també per Glbria Ballús, Maria Isabel Garvia, Maria Antbnia Juan i 
Ramon Vilar- realitza reculls i estudis del mateix tipus. I, finalment, com 
a coordinador de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, impulsa, amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya, un ampli i ambiciós projecte de re- 
copilació, arxiu i estudi del folklore musical catalh. 

D'altra banda, el professor Josep Maria Pujol i Sanmartín, filbleg, també es 
dedica des de fa anys a la recerca folklbrica, i, tot i que centrada en 1'etnopoB 
tica i el folklore literari, les connexions amb l'etnomusicologia i el folklore mu- 
sical fan imprescindible la seva menció aquí. A més de la seva tasca personal 
de recopilació i reflexió tebrica, cal dir que en 198 1 va crear 1'Arxiu Folklbric 
del Departament de Filologia de la Universitat de Barcelona, a la Divisió de Ta- 
rragona. Aquest arxiu es nodreix, fonamentalment, dels nombrosos materials 
recopilats pels estudiants, principalment a les comarques de la Catalunya Nova. 
Com a resultat directe del mestratge de Josep Maria Pujol, cal citar els dos pri- 
mers treballs publicats: l'un, de Fina Anglbs i Soronellas, <<Folklore paralitúr- 
gic de 1'Aleixarn (1986); l'altre, de Concepció Benet i Masd, <<Primera apro- 
ximació a la literatura tradicional de la Conca de Barberb (1985). 

Des del punt de vista museolbgic, cal esmentar el Museu D'Arts, Indús- 
tries i Tradicions Populars i el Museu de la Música, ambdós de Barcelona. 
Conserven nombrosos instruments musicals tradicionals catalans. 

Pel que fa a l'hmbit institucional, el I Congrés de Cultura Tradicional i 
Popular (1981-1982), organitzat per la Generalitat de Catalunya, va fer pa- 



lesa l'existbncia d'un interbs creixent en la recerca folklbrica catalana, ate- 
ses les nombroses comunicacions i la massiva participaciÓ2l. Tot i la dis- 
persió inicial de les conclusions, finalment es decidí la creació del Centre 
de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular (1983). De 
les diverses accions i programes de recerca, cal esmentar, pel que fa a l'in- 
terbs etnomusicolbgic, el Nomenclator de la dansa popular a Catalunya, co- 
ordinat per Manuel Cubeles i Solt, i, per fi, la Fonoteca de Música Tradi- 
cional Catalana (1987), dirigida pel professor Josep Crivillé, els objectius 
principals de la qual són, com ja he dit abans, la recol-lecció de documents 
sonors, la conservació museolbgica i la publicació dels enregistramesnts en 
edició seleccionada des de l'angle de l'etnomusicologia. 

A les Illes Balears, cal referenciar, pel que fa a Mallorca, les recerques 
que, després de Josep Massot i Muntaner o l'extensa obra de Rafael Ginard 
i Bauqh, Canconerpopular de Mallorca (1966-1975), s'han efectuat per part 
d'estudiosos de les illes o d'altres. En primer lloc, cal assenyalar la tan ajor- 
nada i, alhora, la tan esperada edició del Can~oner  Musical de Mallorca 
(1984), de Josep Massot i Planes, complement indispensable de l'obra de 
Ginard, atbs l'oblit que havia patit la part musical de les canqons publica- 
des en aquest magne També cal comentar, paral-lelament, l'edició 
del recull L'essBncia de Mallorca. Recull de costums i tonades (1985), d'An- 
dreu Estarelles Pascual; o les Canconetes mallorquines recollides per Ma- 
ria Aguiló (1985), a cura de Josep Massot i Muntaner. D'altra banda, de les 
accions empreses darrerament s'ha de destacar la tasca de Biel Majoral, a 
l'entorn del canGoner, i de Toni Artigues, sobre la música instrumental i el 
món dels xeremiers i fobiolers, amb l'edició del treball Xeremiers. Manual 
de xeremies, fobiol i tamborí (1982) i altres publicacions. A més d'aques- 
tes recerques iniciades l'any 197 1, el professor Fblix Balanzó, més recent- 
ment, també s'ha ocupat del folklore mallorquí i ha recopilat i estudiat el 
costum dels glossats i la seva forqa comunicativa; un primer tast n'és el tre- 
ball <<Lloc i funció de la poesia oral. Contribució al seu estudi lingüístic>>, 
a la revista Randa (1984). També Gabriel Ferré i Puig, amb la col-labora- 
ció d'Albert Macaya, ha realitzat enregistraments de música btnica mallor- 
quina. I Bel Cerdi, juntament amb el grup Sis Som, ha editat l'interessant 
disc Tonades i música del Llevant, amb documents sonors originals, que dis- 

2' Vegeu la Membria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular. Barcelona, De- 
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983. I tambC els Resums de les comu- 
nicacions presentades al I Congrés de Cultura Tradicional i Popular (1981-1982). 

22 Vegeu-ne la ressenya signada per Gabriel FERRE i PUIG a la Revista Musical Catalana, 
núm. 7 .  Barcelona, Consorcis del Palau de la Música Catalana i del Gran Teatre del Liceu, maig 
1985, p. 49. 



sortadament no ha tingut continultat amb altres publicacions sonores. Aquest 
breu repas al panorama mallorquí es clou amb l'aportació dYAntoni Riera i 
Estarelles: el seu recull Cent i tantes tonades tradicionals de Mallorca (1988). 

Menorca compta amb diversos reculls, realitzats fa uns quants anys, 
perb que no han vist la llum pública fins fa ben poc, mitjangant primeres 
edicions integrals o critiques. Aquest és el cas del recull de Deseado Mer- 
cadal Bagur, El folklore musical de Menorca (1979); el de Lloreng Galmés 
i Camp, Cangons i balls de Menorca (1983); i l'edició critica del de Fran- 
cesc Camps i Mercadal (Francesc d'Albranca), C a n ~ o n s  Populars Menor- 
quines (1987), a cura de Xavier Moll i Camps23. I també cal esmentar la im- 
portant tasca desenvolupada pel Col.lectiu Folklbric de Ciutadella, que a 
través dels Quaderns de Folklore divulga estudis sobre folklore musical, et- 
nografia i dialectologia de l'illa. 

Quant a les Illes Pitiuses -Eivissa i Formentera-, després dels treballs 
d71sidor Macabich o de Manuel Garcia Matos, cal referenciar els reculls fets 
per Isidor Marí, Notes sobre la música tradicional &Eivissa i Formentera 
(1985), el treball de Victorí Planells <<Cultura popular sonora d'Eivissa, 
(1982); i les recerques més exhaustives i sistematiques del professor Josep 
Crivillé, esmentades anteriorment. 

Al País Valencia, tampoc no ha mancat l'interbs per la recerca etnomu- 
sicolbgica durant aquests darrers temps, després de les recerques impulsa- 
des per Manuel Palau. L'Institut Valencia de Musicologia dedica diverses 
publicacions a editar acuradament reculls i estudis de música folklbrica del 
país, com per exemple els Cuadernos de Música Folclórica Valenciana. Sal- 
vador Seguí -amb la col~laboració de Maria Teresa Oller, José Luis Ló- 
pez, Fermin Pardo i Sebastián Garrido- coordina una amplia campanya de 
recol~lecció des del 1974, i l'aplec comenga a publicar-se tot dedicant un 
ampli volum a cadascuna de les circumscripcions provincials valencianes: 
Castelló, Valbncia i Alacant. D'altra banda, Joan Blasco s'ha destacat per 
la seva contribució al voltant de la recerca de la dolgaina valenciana i el seu 
repertori, amb publicacions com el Método de dulzaina (198 1). I, finalment, 
des del punt de vista del suport institucional, cal remarcar la important ini- 
ciativa de la Fonoteca de Materials, recopilació sonora de música tradicio- 
nal valenciana, dependent de la Generalitat Valenciana. Aquesta fonoteca, 
nascuda, l'any 1984, pretén, segons Vicent Torrent que n'és el coordinador, 
d'aconseguir la codificació sonora de la música tradicional valenciana, 

23 Vegeu tambC MOLL i CAMPS, <<Sobre l'edicib del recull de canqons populars menorqui- 
nes de Francesc Camps i Mercadal,,. Revista de Menorca. Publicaci6 de 1'Ateneu Científic, 
Literari i Artístic de Ma6. Ma6, ler trimestre de 1988, p. 79-85. 
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mitjanqant la recopilació i enregistrament, i l'edició discogrifica docu- 
mentada. Fins a aquest moment, n'han eixit deu volums, corresponents a deu 
discos LP, i cal desitjar la continuitat d'aquesta important tasca. 

De les altres terres catalanes, puc indicar, si més no, les recerques de Jo- 
sep Crivillé al Principat d'Andorra; els treballs d'Artur Quintana o del col-lec- 
tiu Sorolla't a les comarques catalanes de la Franja de Ponent; a la Cata- 
lunya Nord, la tasca del Museu d'Arts i Tradicions Populars <<El Castelleb, 
a Perpinyi, o la Institució Musical Popular de 1'Europa Mediterrinia, a Cot- 
lliure; i a l'Alguer, els treballs de Claudio Sanna, del grup Cilic, després 
de les recerques, ja molt llunyanes, d'Eduard Toda. 

I no puc cloure aquest apartat sense reivindicar, una vegada més, que els 
valuosissims materials inbdits de l'Obra del Cangoner Popular de Catalun- 
ya puguin veure ben aviat la llum pública, ja que constitueixen una impor- 
tantissima aportació al patrimoni cultural de la nació catalana, dels Paisos 
Catalans. 

2. Pai'sos Castellans 

Després del gran etnomusicbleg castelli Manuel Garcia Matos, de Ra- 
món Menéndez Pidal en el camp del romancer, d'Agapito Marazuela, Bo- 
nifacio Gil, Federico Olmeda ... i tants d'altres, les recerques de camp i els 
estudis de folklore musical als PaYsos Castellans han tingut una continui'tat 
ininterrompuda i han gaudit d'un interbs creixent. 

A més dels estudis acadbmics que esmentaré més endavant, cal citar tot 
un seguit d'esforqos de centres i estudiosos, que han realitzat recerques de 
camp en els darrers temps, interessats a recollir i donar a conbixer el fol- 
klore musical castelli defugint els tbpics, les limitacions i les mixtificacions, 
i divulgant-ne els documents originals i autbntics. 

El Centro de Estudios de Folclore, de Zamora, ja ha editat, a partir de ma- 
terials sonors recopilats, una quantitat important de discos amb documents 
originals i els corresponents estudis sobre comarques naturals zarnoranes i 
portugueses, tant de canqoner com de música instrumental. Un altre focus 
important d'inyestigació és el Centro de Cultura Tradicional de Salaman- 
ca, dirigit per Angel Carril. Tot i que la seva especialitat és la cultura ma- 
terial, ha publicat diversos llibres i discs d'interbs etnomusicolbgic. Una al- 
tra entitat que duu a terme una considerable tasca és el Centro Etnográfico 
de Documentación, dirigit per Joaquin Diaz, a qui haig d'agrair les infor- 
macions que m'ha lliurat. Aquest centre, dependent de la Diputació Provincial 
de Valladolid, a més del treball personal de Jo~quin Diaz, compta amb la 
feina feta per tots els membres col.laboradors. Es interessant destacar el ric 
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arxiu sonor de documents etnomusicals de tota la comunitat castellano-lle- 
onesa. També edita nombroses publicacions -escrites i sonores-, espe- 
cialitzades o divulgatives, com, per exemple, La cultura oral. 

Certament, les recopilacions i l'arxiu del Instituto Universitari0 Interfa- 
cultativo <<Seminari0 Menéndez Pidah, de la Universidad Complutense de 
Madrid, són, des de la perspectiva acadkmica, aportacions imprescindibles 
en aquest panorama. De fet, Higini Anglks ja va estar-hi vinculat en certa 
mesura24 i ell mateix destaca la contribució que el professor Ramón Me- 
néndez Pidal havia fet en el terreny de la musicologia hispanica i univer- 

Després dels treballs de Menéndez Pidal, la institució ha impulsat, sota 
la direcció del doctor Diego Catalán, nombroses recerques de camp i edi- 
cions, les quals, tot i estar enfocades primordialment a l'estudi filolbgic, no 
obliden, en alguns casos, la part etnomusical. En aquest sentit i al marge del 
reconeixement per la gran tasca realitzada, potser cal criticar la poca aten- 
ció que dóna al component musical del romancer. Crec, modestament, que 
si es corregís aquesta mancanqa, el seu treball guanyaria interks i valor. 

De les seves edicions, cal destacar la sbrie Romancero tradicional de las 
lenguas hispánicas (espafiol-portugués-catalán-sefardí), col~lecció inicia- 
da per R. Menéndez Pidal i M. Goyri, i continuada per D. Catalán, editor 
general, i J. A. Cid, F. Salazar i A. Valenciano. N'hi ha editats dotze vo- 
lums, des del 1969 fins al 1985. I també, entre altres, El Romancero Pan- 
Hispánico. Catálogo General Descriptivo (CGR), coordintat per D. Cata- 
lán, amb la col~laboració d'altres professors. A més d'aquestes i altres 
edicions, les recerques de camp s'han succei't ininterrompudament des de, 
com a mínim, l'any 1973 fins a avui mateix. El seu abast geogrhfic és molt 
ampli. Puc donar-ne una noticia aproximativa i cronolbgica gracies a l'amic 
Salvador Rebés, col.laborador de la institució. 1973: Terol i Castelló; 1977: 
Lleó, Santander, Astúries i zona fronterera amb Galícia; 1978: Albacete, Jaén, 
Múrcia i Granada; 1979: Lleó, Santander i Astúries; 1980: Lleó, Astúries i 
Zamora; 1981: Zamora i zona fronterera amb Galicia; 1982: Segbvia; 1983: 
Galicia; 1984: País Basc; 1985: Lleó ... 

D'Andalusia, haig de reconbixer que les meves informacions són ben po- 
bres. Conec les recerques de camp dirigides pel professor Manuel Alvar (1948- 
1968), des de la Universitat de Granada, i publicades al volum El Roman- 

24 Vegeu l'article de Salvador REBES, <<Onze romanqos tradicionals del Baix Campn. Re- 
vista del Centre de Lectura de Reus. V bpoca, núm. 12. Monografic Higini Anglts, musicb- 
leg i folklorista. Reus, desembre de 1988. (En premsa). 

25 Vegeu ANGLBS PAMIES, Higini, <<Contribuci6n de Mentndez Pidal a la Musicologia Es- 
pañola y Universab. Estudios dedicados a Menéndez Pidal, I ,  Madrid, 1956, p. 7-24. 
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cero. Tradicionalidad y pervivencia (1970); o també les diverses edicions dis- 
cogrifiques sobre el flamenc, a cura, entre d'altres, de Manuel Garcia Ma- 
tos. I, de moment, només puc ressenyar el treball de Joaquin Turina, La mú- 
sica andaluza (1982), i el de José Mercado La seguidilla gitana (1982). 

Integrats en alguna entitat acadbmica o bé a títol individual, són diver- 
sos els estudiosos que també han realitzat tasques de recopilació: Josep Cri- 
villé, Ana Maria Vega, Lothar Siemens, M. Carmen Garcia Matos, Miguel 
Ángel Palacios, Samuel G. Armistead, Israel J. Katz ... 

Les publicacions peribdiques on apareixen treballs d'interbs etnomusi- 
colbgic també són nombroses. Tot sovint, editades des de Madrid, abracen 
no solament 1'8mbit castelli, sinó també tot l'imbit hispinic. En aquest sen- 
tit, cal esmentar la Revista de Dialectologia y Tradiciones populares, edi- 
tada pel CSIC a Madrid; la Revista de Folclore, des de Valladolid; la Re- 
vista de Musicologia, editada a Madrid per la Sociedad Espanyola de 
Musicologia; Narria, de la Universidad Autónoma de Madrid ... 

Un darrer fet prou significatiu i important en 1'8mbit castelli és la gran 
quantitat d'edicions sonores de documents etnomusicals originals. Tot i que 
a vegades no van acompanyades dels respectius estudis etnomusicolbgics, 
cal valorar-les positivament pel seu interbs documental i testimonial. De la 
llarga llista existent, puc esmentar, en primer lloc, la Magna Antologia del 
Folklore Musical de España (1979), realitzada pel professor Manuel Gar- 
cia Matos, amb el suport del Consell Internacional de la Música (UNESCO), 
i editada a cura de M. Carmen Garcia Matos, que recull repertoris de tot 1'Es- 
tat Espanyol. També cal destacar les edicions de Tecnosaga; el segell Se- 
ran0 de Movieplay, dedicat a la música autbctona de Castella i Lleó i pro- 
dui't per Joaquin Diaz; el segell Sonifolk, amb la col.lecciÓ Cantes del 
Pueblo; la skrie La Voz Antigua, coordinada per Manuel Dominguez, de l'edi- 
tora Guimbarda; la col.lecciÓ Temas Folclbricos de España, d'Hispavox; i 
d'altres. 

3 .  Euskadi 

A Euskadi, segons les informacions que jo posseeixo, comunicades bl- 
sicament per Jon Bagüés, director de 1'Euskal Ereslarien Bilduma -Arxiu 
de Compositors Bascs-, dlErrenderia, s'han realitzat ben pocs treballs de 
camp posteriorment als protagonitzats per Donostia o Azkue, els dos pa- 
triarques del folklore basc. En aquests moments, realitzen treballs d'aquest 
tipus els membres de la Secció de Folklore de 1'Eusko Ikaskuntza -Societat 
d'Estudis Bascs- amb seu a Donostia, la qual, mitjan~ant els Sailetakoo 
Argitalpenen -Quaderns de Secció- difon les recerques realitzades. Han 



col.laborat, en aquestes publicacions, folkloristes i etnomusicblegs com Gar- 
mendia, Arruabarrena, Ansorena, Riezu, Armstrong, Oakley, Arana Marti- 
ja, Flagel, Gaiteros de Pamplona, Barrenechea, Urbeltz, Bagués, Hernán- 
dez Arsuaga, Ondarra, Bernaola, De Pablo, Rodríguez Suso, Urreta i 
Elizalde. També fan actualment recerques de camp els membres del centre 
d'investigacions Ikerfolk de Donostia, creat l'any 1985, el qual ja ha pu- 
blicat el seu primer treball sobre la comarca del Beteni, a la casa discogrifica 
Elkar, de Donostia. Cal recordar que anteriorment ja es va editar una 
col~lecció discogrifica de música basca a c h e c  d'Edigsa-Herrigogoa. 

Pel que fa a altres entitats o centres per a l'estudi del folklore musical 
basc existents actualment, cal citar la Societat Cultural de Pamplona Ort- 
zadar, que organitza, des de fa uns quants anys, unes jornades d'estudis 
folklbrics; també cal esmentar 1'Euskal Dantzarien Biltzarra, que reuneix 
tots els qui s'interessen en la dansa basca i és l'editora de la revista Dant- 
zariak; i el Grup de Danses Basques de Portugalete, que organitza anual- 
ment el Festival Internacional de Folclore de Portugalete. 

En l'imbit acadbmic, cal referenciar, evidentment, els estudis etnomusi- 
colbgics impartits en l'assignatura del folklore musical dels conservatoris. 

Quant a arxius, s'ha d'esmentar la tasca efectuada per l'arxiu ERESBIL, 
dlErrenderia, creat l'any 1974, que recull bisicament tot el material bi- 
bliogr2fic i fonogrific editat comercialment en tot Euskal Herria; o també 
1'Euskal Biblioteca de Derio (Biscaia), especialitzada en temes bascs. Cal des- 
tacar especialment dos arxius-biblioteques pel seu interbs etnomusicolbgic: 
d'una banda, l'arxiu P. Donostia, situat a Lecaróz (Navarra), posseeix tots els 
materials de camp com també la biblioteca del gran estudids del folklore basc. 
Referent a ell, cal dir que actualment s'esti editant la seva obra completa, en 
la qual, a més dels cinc volums ja publicats amb articles; ressenyes i con- 
ferkncies d'interbs etnomusicolbgic, hom preveu que s'editi el canqoner ge- 
neral d'Euskadi, fins ara dispers i incomplet. Així, dels cinc volums pendents 
de publicació, els números sis, set i vuit es dedicarien a aquest canqoner, i els 
dos darrers a estudis etnogrifics diversos. D'altra banda, la biblioteca Azkue, 
a Bilbo, pertany a 1'Euskaltzaindia -Acadkmia de la Llengua Basca-, i a 
més de recollir els materials i la biblioteca de l'altre patriarca del folklore basc, 
reuneix tot allb relacionat amb la llengua basca. 

En el terreny museolbgic, el Museu Arqueolbgic, Etnogrific i Histbric 
Basc, a Bilbo, recull no sols documentació bibliogrifica d'interbs etnomu- 
sicolbgic, sinó també objectes de la cultura material: instruments musicals 
folklbrics ... I també cal citar el Musée Basque, a Baiona, i el Museu San Tel- 
mo, a Donostia. 

Les publicacions peribdiques amb material etnomusicolbgic són diverses. 
La revista Txistulari, editada per 1'AssociaciÓ de Txistularis del País Basc, 



es va desenvolupar, en una primera etapa, des del 1928 fins al 1936; la se- 
gona bpoca comenGa l'any 1955 sense interrompre's fins ara. El darrer nú- 
mero és el 134, del 1988, i ja arriba a les 3.992 pagines musicals. També s'ha 
de citar la publicació Dantzariak, editada per 1'Euskal Dantzarien Biltzarra, 
que esth dedicada a la dansa tradicional, l'últim número de la qual és el 40, 
del 1987. Una altra empresa important és Cuadernos de Etnologia y Etno- 
grafia de Navarra, editats per la Institució c<Principe de Vianaw, d'Iruñea, i 
dirigits per Julio Caro Baroja; contenen habitualment articles de dansa i mú- 
siques tradicionals, i el seu Últim número és el 50, del 1987. Finalment, a més 
dels Quaderns de la Secció de Folklore de 1'Eusko Ikaskuntza, ja esmentats 
abans, cal mencionar l'Anuari de 1'Eusko Folklore, editat a Donostia per la 
Societat d'Estudis Bascs, el darrer número de la qual és el 33, del 198516. 

Altrament, a més de les nombroses reedicions de canGoners antics o d'edi- 
cions divulgatives des del 1970, cal diferenciar, de la bibliografia recent, 
diversos aspectes: els estudis generals, els canqoners, els treballs orga- 
nolbgics, les recerques de danses i el bertsolarisme. 

Dels estudis generals, destaco el treball de José Antonio Arana, Música 
vasca (1976), i el d'E. Jorda, De canciones, danzas y músicos del País Vas- 
co (1978). Dels caqoners, 1'Euskal baladaren azterketa eta antologia, de 
J. Lakarra, J. Biguri i B. Urgell, i el recull de L. M. Mujika, Euskal lirika 
tradizionala (1985), tot i que ambdós estan enfocats vers l'estudi filolbgic. 
Dels treballs organolbgics, P. Hilario Olazaran de Estella, Tratado de txis- 
tu y gaita (1972) i J. M. Barrenetxea, La alboka y su música popular vas- 
ca (1986). De l'estudi de les danses, Gaizka Barandiaran, Danzas de Eus- 
kalerria (1980) i J. M. Guilcher, La tradition de danse en Béarn et Pays 
Basque Fran~ais (1984). I de bertsolarisme, la col.lecciÓ Auspoa Liburu- 
tegia, dirigida per Antonio Zavala, amb més de cent títols, i Joanito Do- 
rronsoro, Bertsotan (1988). 

4. Galicia i Portugal 

Pel que fa a l'hmbit galaico-portugubs, són diverses les noticies que he 
pogut recollir, grhcies,*sobretot, a l'amic Xose Lois Foxo, director de 1'Es- 
cola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense. Certament, tinc més 
informacions de Galicia, i lamento no poder aportar-ne més de Portugal. 

De les diverses entitats dedicades a la recopilació i a l'estudi del folklo- 
re gallec, puc esmentar, en primer lloc, 1'Aula Abierta de la Universidad de 
Santiago de Compostela, amb diversos treballs realitzats: La música en la 
catedral de Santiago, La música en el Camino de Santiago.. . Dirigides per 
Carlos Villanueva, té també publicacions discogrhfiques efectuades pel 



grup universitari de cambra de la Universidad de Compostela, d'interbs et- 
nomusicolbgic. L'agrupació d'investigació Berce, a San Xoán de Filguei- 
ra (Ferro1 - Coruña) també s'ha dedicat a la recopilació de melodies tradi- 
cionals de Galícia i Portugal. Una tasca important és la que duu a terme 
l'obradoiro-Escola de Instrumentos Musicais Populares Galegos da Uni- 
versidad Popular de Vigo, dependent del Conceilo de Vigo, dedicada sobretot 
a la recerca organolbgica del folklore galleg. En aquest sentit mateix, cal 
esmentar el treball de 1'Escola Provincial de Gaitas da Diputacion de Ou- 
rense, que compta amb un important arxiu Audio-visual de músics populars 
gallegs. El seu director, Xose Lois Foxo, gran estudiós de la cornamusa ga- 
llega, ja ha publicat diversos treballs f o r ~ a  interessants com Os segredos da 
gaita, que en la seva quarta edició (1988) aplega un extens repertori per a 
aquest instrument, recollit de la tradició oral. D'aquest mateix autor, s'es- 
pera la publicació del treball Gaiteiros que foron lenda. L'Anuario da Gai- 
ta publicat per aquesta escola i que també recull treballs interessants. Al- 
tres centres d'estudi com Cantigas da Terra (Coruña) i Cantigas e Agarimos 
(Santiago de Compostela) també realitzen treballs de recopilació sonora, Au- 
dio-visual i escrita de cantigues i danses populars. 

També puc indicar que des de la Xunta de Galicia s'han impulsat diver- 
sos treballs etnomusicolbgics que han passat a formar part d'un arxiu so- 
nor i Audio-visual, del qual no puc, ara mateix, detallar més característiques. 

Pel que fa a les edicions de caqoners, a partir de treballs de camp, cal 
esmentar el Cancionero de Galicia. de J .  Bay y Gay i E. M. Torner, publi- 
cat a A Coruña per la Fundación P. Barrié de la Maza, l'any 1973. També 
cal destacar dos estudiosos que compten amb diverses publicacions: Dorothé 
Schubarth i Antón Santamarina. D'aquests, cal citar el seu darrer llibre Can- 
cioneiro Galego de Tradicion Oral, publicat així mateix a A Coruña a CA- 
rrec de la Fundación P. Barrié de la Maza, l'any 1982. 

Altres estudiosos que han dedicat treballs al camp etnomusicolbgic ga- 
lleg són Manoel Rivas, Xose Casal, Juanjo Linares, Concello de Narón, M. 
del Carmen Novoa, etc. 

De les edicions sonores amb un interbs etnomusicolbgic, cal esmentar els 
discs publicats per Edigal a la sbrie Recolleita, entre d'altres. 

Altres etnies 

De les altres btnies o cultures localitzades o vinculades administrativa- 
ment a 1'Estat Espanyol, vull parlar breument del cas de la Val d7Aran. 
Aquest territori gascó d'OccitAnia també ha estat objecte de diverses re- 
cerques etnomusicolbgiques a c k e c ,  primordialment, de Jusbp Maria Boya, 
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director del Musbu dera Val d'Aran, i de Bernat Menetrier i Guis Bertrand, 
de 1'AssociaciÓ Tocaire. Cronolbgicament, haig de parlar primer del treball 
Instruments de musique populaires traditionnels en Gascogne (1982), de B. 
Menetrirer i G. Bertrand. I, en segon lloc, em cal esmentar el cathleg Es gas- 
cons e era musica, de l'exposició preparada pel Musbu dera Val d'Aran (Viel- 
ha, 1988). 

Altres cultures, btnies o regions que demanarien una menció especial se- 
rien Canthbria, Astúries, Aragó ..., de les quals no puc donar cap notícia sig- 
nificativa pel que fa a recerques etnomusicolbgiques relativament recents. 

11. Estudis etnomusicologics i metodologies 

La recerca etnomusicolbgica no pot limitar-se només a l'arreplec de 
col.leccions de materials musicals folklbrics. Cal, també, la realització 
d'estudis descriptius i investigacions tebriques, i una reflexió constant so- 
bre la definició del camp d'estudi científic d'una disciplina com l'etnomu- 
sitologia, que por arribar a ésser tan interdisciplinkia. 

Una constatació d'aquest tipus ja la feia Vladimir Propp, l'any 1928, en 
el terreny de la literatura f ~ l k l b r i c a ~ ~ ,  tot recollint les paraules de M. Spe- 
ranski: 

Sin detenerse en las conclusiones establecidas, la etnografia prosigue 
sus investigaciones, en la creencia de que el material reunido resulta to- 
davia insuficiente para una construcción general. Asi, la ciencia vuelve 
una y otra vez a recopilar material, y a insistir en su tratamiento, traba- 
jando con vistas a las generaciones futuras: pero en qué consistirán esos 
estudios generales y cuándo estaremos en condiciones de llevarlos a cabo, 
de eso, nada sabemos. 

Avui, l'etnomusicologia encara no té una histbria crítica i, com a cibn- 
cia nova que és, els seus límits i el seu concepte han esdevingut conflictius 
i encara no són prou clars. 

Actualment, comptem ja amb aportacions de tot tipus en l'hmbit inter- 
nacional, on l'evolució metodolbgica és evident, i caldrh veure quins estu- 
dis hi ha realitzats en l'hmbit hisphnic de tots els enumerats suara, i les me- 
todologies emprades. Tanmateix, potser és necessari dir, abans d'aixb, que 
no s'han d'abandonar encara ara, ni mai mentre sigui possible, les recopi- 
lacions de camp, sobretot si hom té en compte el retard amb qu& s'inicia- 

26 PROPP, Vladimir, Morfologia del cuento, Madrid, Akal, 1985. (1928)', p. 9-10. 
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ren en l'hmbit que estudiem i atesos els desequilibris geogrhfics existents, 
amb zones molt enquestades i altres gairebé inexplorades. I, alhora, cal una 
metodologia tebrica adequada i una definició de l'abast del folklore musi- 
cal i la recerca etnomusicolbgica, els quals determinen, ja des d'un inici, 
l'enfocament de les tasques de recopilació de materials i la valoració i els 
punts 'd'interbs analític d'aquests documents etnomusicals. 

Si fem una mica d'histbria, en les primeres aportacions al folklore mu- 
sical hisphnic, una figura com Felip Pedrell l'entén com a un dels materials 
a recopilar, estudiar i reelaborar, mitjan~ant una adaptació artística, per al 
seu nacionalisme musical; no cal dir que l'altre tipus de materials emprats 
per a tal fi és la música histbrica culta creada en l'hmbit histhnicZ7. 

Més endavant, Higini Anglbs, amb el seu positivisme científic, i influi't 
pel mbtode histbrico-geogrhfic comparatiu de l'bpoca, valora el folklore mu- 
sical, entre altres raons intrínseques i prbpies, per la seva gbnesi i la vin- 
culació al passatz8: la música culta antiga, medieval, sobretot. Aquest és el 
mateix plantejament, en el camp de la literatura, de Ramón Menéndez Pi- 
dalZ9, el qual defineix el folklore per la seva antiguitat i gbnesi, per l'ano- 
nimat i la popularitat, i per la tradicionalitat i la transmissió oral, amb po- 
der creatiu generador de variants. Cal reconbixer que, tot sovint, perb, 
aquests conceptes esdevenen ambigus. 

Més recentment, sembla que, per fi, s'ha arribat a l'acord de definir l'et- 
nomusicologia com l'estudi de tota música de tradició oral, segons el re- 
cent congrés de 1'International Council for Traditional Music (198 l). 

Perb, en el terreny etnopobtic, altres concepcions renovadores havien de 
sorgir per tal de definir-ne la naturalesa i l'abast, i acabar així amb l'ambi- 
guitat d'una definició que, a més, encara no integrava del tot els dos ele- 
ments configuradors d'un missatge folklbric: text i context. És en aquest sen- 
tit que el professor Josep Maria Pujol es fa ressb de la proposta de l'americh 
Dan Ben-Amos: 

El novembre de 1967, en la seva ponkncia a la sessió anual de 
1'American Folklore Society celebrada a Toronto, Dan Ben-Amos pro- 
posa la seva definició cccontextual* del folklore que alliberava la ja més 

27 Vegeu BONASTRE, Francesc, (<El llegat rnusicolbgic de Felip Pedrell~. Revista Musical 
Catalana, núm. 39. Barcelona, gener 1988, p. 20-22. 

28 Un exemple d'aquesta concepcid és el treball d'Higini AnglBs, <<El canto popular en las 
rnelodías de 10s trovadores provenzales~. Anuario Musical, vol. XIV Barcelona, 1959, p. 3- 
23; vol. XV, Barcelona, 1960, p. 3-20. 

29 Vegeu MENBNDEZ PIDAL, Ramón, Estudios sobre el romancero. Obras completas, vol. 
XI. Madrid, Espasa-Calpe, 1973. 



que centenaria disciplina dels seus <<dimonis familiars,. El que cons- 
titueix com a folklbric un determinat missatge no és la seva antigui- 
tat, ni l'anonimat, ni tan sols la seva oralitat (encara que molt sovint 
tingui aquestes característiques): és el fet d'estar configurat artística- 
ment i el fet d'ésser utilitzat interactivament en el si d'una comunitat 
redui'da. D'aquesta manera, amb l'ajut de l'antropologia (i és aquí on 
volia anar a parar), Ben-Amos prescindia per fi de les connotacions 
ccfolklbriques>> del terme folk i ens assegurava que també eren folk els 
treballadors de la mateixa nau d'una fabrica, els nens d'una classe al 
col.legi, o els viatjants que coincideixen regularment a la mateixa fon- 
da d'una pla~a comercial, que el folklore podia ésser vell i nou, anb- 
nim o d'autor, oral o escrit, mentre fos cccomunicació artistica en el si 
d'una comunitat redui'da30. 

Pujol mateix arrodoneix aquesta definició tot fent-ne la següent formu- 
lació: 

Folklore és la comunicació verbal artística produi'da interactivament 
a l'interior d'un petit grup31. 

Aquesta caracterització actualitzadora en el camp de l'etnopobtica, pot 
obrir també nous camins d'atenció en el terreny de l'etnomusicologia - c o m ,  
per exemple, l'estudi de les noves formes de folklore musical a les socie- 
tats complexes-, o la delimitació més clara del camp d'estudi etnomusi- 
colbgic, clarificant-ne l'ambigüitat. 

Deixo ara de banda aquestes reflexions tebriques apuntades i passo a fi- 
xar-me més concretament en els treballs d'estudi etnomusicolbgic hisphics 
recents. En un ba lan~ resumit pel professor Josep Crivillé, primer a la seva 
ponhcia {{La etnomusicologia: sus criterios e investigacionesn (1981) i, des- 
prés, al seu llibre El folclore musical (1983), indica que si considerivem la 
dicotomia bisica que dels treballs d'etnomusicologia fa Gilbert R ~ u g e t ~ ~ ,  
és a dir, d'una banda els estudis descriptius i, d'altra banda, els estudis sis- 

30 PUJOL i SANMART~N, Josep Maria,  literatura tradicional i etnopobtica: balanq d'un fol- 
klorista~, p. 161. J. M. Pujol hi especifica que la configuraci6 artistica a qub es refereix Ben- 
Amos correspon al concepte de <<chnon etnopobticn; i que tradueix així: acornunitat redui'dan, 
el tecnicisme small group. La definici6 de folklore segons Ben-Amos, la formula en ~Toward 
a definition of folklore in context*, Journal of American Folklore, núm. 84, New York, 1971, 
p. 3-15. 

31 Curs dlEtnopobtica i Folklore a c k e c  del professor Josep Maria Pujol i Sanmartín, a la 
Universitat de Barcelona, Divisi6 de Tarragona, 1987-1988. 

32 ROUGET, Gilbert, ~<L'ethnomusicologie>>, a Ethnologie générale. Encyclopédie de la 
Pléiade. París. 1968. 
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temitics, hom constata entre ambdós una situació molt desequilibrada, amb 
el predomini dels primers i l'escassetat dels segons: 

Mientras que en la primera categoria, entendiéndola como la simple 
descripción del documento etnomusical, su notación y sus referencias, 
se pueden inventariar un elevado número de aportaciones, en el segun- 
do apartado, que entendemos dedicado al estudio e investigación de 10s 
materiales acoplados en el primero, la cantidad de títulos que se bara- 
jan esta en evidente desmedida. Los estudios sistemáticos, cornparativos, 
globales o de sustancia musical de nuestra música Ctnica forman toda- 
via una lista escuálida, a juzgar por la importancia y las posibilidades 
que 10s documentos descriptivos que se poseen nos d e n ~ t a n . ~ ~  

De fet, l'operació que separa el treball de camp i el treball de laboratori 
és la transcripció musical, pertanyent a l'estudi descriptiu. La transcripció 
musical no és sinó una abstracció analítica del document sonor. En aquest 
punt, cal indicar que el primer a aplicar-ne els criteris etnomusicolbgics in- 
ternacionals, propugnats pel Conseil International de la M u ~ i q u e ~ ~  fou pre- 
cisament Josep Crivillé, en el seu freball ja esmentat <<Ethnomusicologie d'un 
village catalan: Tivissa>> (1981). Es lamentable que la seva iniciativa no hagi 
tingut gaires adhesions. En aquest mateix aspecte, cal estar amatent a l'apli- 
caci6 de la tecnologia acústica en les tasques de transcripció i observar-ne 
amb atenció les aportacions  internacional^^^. 

Cal plinyer-se perquk encara avui hi ha reculls descriptius que no con- 
templen la recol~lecció i la transcripció de la textura musical del document 
folklbric. En aquest sentit, seri bo insistir en el fet que la c a n ~ ó  folklbrica 
s'ha d'entendre des d'una concepció globalitzadora, i atendre els seus dos 
components literari i musical -text-, a més de les seves relacions antro- 
polbgiques i sociolbgiques -context-. Altrament, una qüestió distinta és 
l'estudi posterior des d'un punt de vista literari, musical o antropolbgic. I, 

33 CRIVILLB i BAR GALL^, Josep, El folklore musical. Historia de la música española, vol. 
VII. Madrid, Alianza Música, 1983. 

34 Conseil International de la Musique, Notation de la Musique Folklorique. Recomman- 
dations de la Comission d'Experts rtunie par les Archives Internationales de Musique Popu- 
laire sous les auspices de I'UNESCO ?i GtnBve du 4 au 9 juillet 1949 et Paris du 12 au 15 
dtcembre 1950, publié en 1952 avec le concours de l'UNESC0, Paris, UNESCO, 1952. 

35 Vegeu LIST, George, aThe reliability of transcription,,, Ethnomusicology, XVIII, 3, 
1974, p. 353-377. I tambt ADAMO, Giorgio, ~Su l lo  studio di un repertori0 monodico della Ba- 
silicats,, Culture Musicali. Quaderni di etnomusicologia, núm, 1, Roma, Bulzoni Editore, 1982, 
p. 95-151. 



fins i tot, aleshores encara sovint cal admetre -i adhuc cercar- la inte- 
rrelació dels diversos elements ~ o n f i ~ u r a d o r s ~ ~ .  

Un altre problema observat als caqoners de molts recol.lectors de la 
primera bpoca és la idea de purificar la can@ popular per moltes diver- 
ses raons: l'embelliment estbtic -literari o musical-; la fusió de diver- 
ses versions o variants en una creació ideal arran de l'enfocament meto- 
dolbgic -erroni- fonamentat en la recerca d'una versió originaria, única 
i genu'ina; o la censura btica o moral en els repertoris o en passatges de 
diversos temes per la referbncia que fan a aspectes més lúdics, escatolb- 
gics o erbtics. La superació d'aquests prejudicis estbtics, metodolbgics o 
btics sembla que ha arribat, finalment, amb la moderna concepció cienti- 
fica de l'etnomusicologia. Les aportacions més recents han corregit, en bona 
mesura, les deformacions i les mutilacions que es constaten en molts re- 
culls pretbrits. 

Quant als prejudicis estbtics, la necessiria consideració específica del camp 
d'estudi de l'etnomusicologia ha anat fent entendre l'exigbncia d'uns cri- 
teris també específics en la descripció i posterior anhlisi dels documents et- 
nomusicals. El positivisme científic ha fet que el respecte escrupulós a cadbn- 
cies musicals btniques, a expressions corresponents a determinats registres 
sociolingüístics, o a particularitats fbniques es generalitzés. L'ús d'una 
simbologia especial en les transcripcions musicals o la conservació de certs 
trets lingüístics -sense arribar a l'extrem de la transcripció fonbtica tan prb- 
pia de la geolingüística- són tendbncies que hom constata en els darrers 
reculls apareguts. 

Pel que fa a les qüestions metodolbgiques conflictives esmentades ara ma- 
teix, el registre de variants musicals arran de la transmissió oral ja fa temps 
que fou qualificat com a un element imprescindible, per tal d'observar la 
riquesa creativa de la tradició en un tema concret o a partir d'unes estruc- 
tures etnoliteraries o etnomusicals presabudes, com, de fet, succeeix en els 
repertoris improvisats. 

I vull fer un esment especial una mica més intens i marcat a la censura 
btica i moral indicada suara. Aquest tabú ha estat denunciat i desemmasca- 
rat recentment per estudiosos i personalitats culturals tan rellevants com el 
doctor Francesc de Borja Moll, en el seu treball <<Del tabú erbtic en la le- 

36 En aquest sentit,cal adonar-se que el factor que d6na caracter sistemhticament folklbric 
a molts casos de la can@ infantil &s la textura etnomusical, a difertncia de la irregular confi- 
guraci6 del text lingüístic. Vegeu BRAILOIU, Constantin, cLe rythme enfantin: Notions limi- 
nairesn, Les Colloques de Wégimont, I Col.loqui, 1954, Paris-Brussel.les, Elsevier, 1956, p. 
64-96. 
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xicografia i el folklore>>, publicat a l'any 1976 a la Revista de Dialectolo- 
gia y Tradiciones Populares, o per estudiosos com Gabriel Janer Manila, a 
1'excel.lent estudi Sexe i cultura a Mallorca: el canconer (1980), entre al- 
tres. En aquest sentit, Francesc de Borja Moll diu: 

El problema de l'erotisme es presenta també als folkloristes. La se- 
xualitat és un aspecte important de la vida individual i de la col.lectiva, 
i es reflecteix intensament en la cultura tradicional, sovint com una dei- 
xalla de primitivisme, altres vegades com una activitat renovada i sem- 
pre actual a través del temps i de les situacions. Perb els folkloristes s6n 
persones instrui'des, educades, sovint pertanyents a la clerecia. (...) 
L'erotisme de les canGons populars presenta tota una gradaci6 que par- 
teix dels eufemismes més fins i arriba a la claredat més crua37. 

Entre altres exemples, nombrosos contrafacta demostren l'existbncia 
d'aquest repertori que ara, en les aportacions recents, comencen a ésser re- 
cuperats de l'oblit, la censura i el menysteniment3*. 

D'altra banda, vull dir i matisar que jo, personalment, no m'adhereixo pas 
a l'opinió de certs antropblegs i folkloristes que consideren que les mani- 
festacions folklbriques presenten, totes, uns continguts i una ideologia emi- 
nentment progressista, silenciats sovint per estudiosos conservadors. No, no 
crec que s'hagi de tenir aquesta visió fixada idealment per un adoctrinament 
ortodox a ultran~a. Certament, el folklore musical posseeix tota mena de ma- 
nifestacions, diverses i fins i tot contradictbries, com les mentalitats exis- 
tents al món. En l'imbit hisphic, un missatge folklbric pot expressar tota 
la injustícia de l'actitud racista o la solidaritat més universal, religiositat pre- 
gona o anticlericalisme radical, creences supersticioses o paganisme m i ~ i c ,  
assimilació de la jerarquia social o rebel.liÓ violenta contra aquesta. Es a 
dir, l'assumpció dels valors conservadors o progressistes en lluita a la so- 
cietat des de sempre. I el mateix cal dir de les servituds ideolbgiques exis- 
tents entre la <<raó patribticav i la <<raó científica,,, un conflicte en qu6 hau- 
ria de vbncer justament el respecte a la tasca científica i a la identitat 
cultural de cada btnia39. 

Si ens referim als estudis etnomusicolbgics sistemitics i més tebrics, a 
més dels importants estudis pretbrits d'anilisi etnomusicolbgica efectuats 

37 MOLL, Francesc de Borja, <Del tabú erbtic en la lexicografia i en el folklore)>. Revista 
de Dialectologia y Tradiciones Populares. Vol. XXXII. Madrid, 1976, p. 352-354. 

38 Vegeu AIATS, Jaume, aLa can$Ó popular, vehicle de llengua i cultura,. Revista Musical 
Catalana, núm. 15. Barcelona, gener 19866, p. 21-25. 

39 Vegeu sobre aquesta qüesti6 el treball centrat en els estudis del folklore catall durant el 
segle XIX, PRATS, Lloren$, El mite de la tradiciópopular. Barcelona, Edicions 62, 1988. 



per Marius Schneider, Manuel Garcia Matos, Bonifacio Gil ... o per Higini 
knglbs mateix, són estudis comparatius sobre la substancia musical, enfo- 
cats vers l'anilisi de les gammes melbdiques o estructures rítmiques els re- 
alitzats, principalment, pel professor Josep Crivillé. En aquest sentit, puc 
esmentar el seu treball <<El sistema de organización melódica en algunas can- 
ciones de trilla de Tarragona, Castellón y Mallorca. Un factor de identidad 
cultural>>, a 1'Anuario Musical (1971), on constata l'existbncia d'una esca- 
la oriental comuna al re~ertori de diversos indrets dels PaYsos Catalans: o 
també el seu estudi més general <<Sistemas, modos y escalas en la música 
tradicional espafiola,, a la Revista de Folclore (1981). També cal destacar 
el seu estudi de síntesi El folclore musical (1983), sobre els aspectes etno- 
musicolbgics - i llurs implicacions antropolbgiques, sociolbgiques, histb- 
riques i d'altres menes- del folclore musical de les nacions que configu- 
ren 1'Estat Espanyol. A més dels treballs de Josep Crivillé, en l'imbit 
catala cal esmentar l'estudi de Bernat Rovenstrunck, Singularitats de la 
Can@ Popular Catalana (1979). En I'tmbit castelli, puc citar els treballs 
de síntesi i de base analítica de Miguel Angel Palacios Garoz, Introducción 
a la música popular castellana y leonesa (1984). Pel que fa a la flamenco- 
logia, els estudis sistematics i les aportacions tebriques més recents són les 
d'Arcadio de Larrea, Elflamenco en su raíz (1974) o Guia del Flamenco 
(1975); o els treballs de Manuel Ríos Ruiz, Introducción al canteflamen- 
co (1972). Altres treballs referits a altres zones geogrifiques són, per exem- 
ple, el de José Benito A. Buylla, La canción asturiana (1977) ... 

Gammes orientals, modes gregorians, escales pentatbniques, formes, rit- 
mes regulars o irregulars i altres aspectes estrictament musicolbgics són ana- 
litzats amb el necessari interbs complementari pels aspectes externs a la 
substancia musical i que en condicionen el seu caricter folklbric. 

L'organologia també ha tingut aportacions rellevants en els darrers temps. 
En aquest camp, conflueixen aspectes d'interbs des del punt de vista de la 
cultura material -1'instrument musical com a objecte etnolbgic-, i, des de 
la perspectiva de la cultura espiritual, la simbologia, el repertori de danses 
i tonades i altres gbneres que en determinen l'ús. Els sonadors, adscrits a la 
histbria cultural de cada poble, presenten unes particularitats btniques -mor- 
folbgiques i sonores- que cal estudiar des d'un punt de vista dialectal i com- 
paratiu. Aquesta identificació entre un instrument musical i la cultura nacional 
-la gaita a Galícia, el txistu a Euskadi, la guitarra a Andalusia ...- ha pro- 
vocat, a voltes, la institucionalització d'un component com a símbol d'iden- 
titat en detriment d'altres que configuren el ric univers tímbric de la músi- 
ca btnica a cada cultura. Aquest fet ha motivat, al seu tom, la concentració 
dels estudis organolbgics vers un únic sentit, en comptes de contemplar tot 
el ventall instrumental, empobrint-ne la visió. Aquest ha estat el cas, en cer- 



ta mesura, del Principat de Catalunya, on la cobla i la sardana -divulgats 
com a símbols gairebé Únics de la cultura nacional- havien gaudit d'una aten- 
ció molt superior que no pas altres fenbmens prou interessants i vius, com 
la gralla i el fet casteller. I quan tot semblava establert, es comen@ a pro- 
duir un important moviment de recerca d'aquests altres sonadors que ha con- 
du'it a recents estudis descriptius de recopilació i comparació que enriquei- 
xen el panorama40. 

La tecnologia al servei dels estudis organolbgics ha donat diversos fruits 
com, per exemple, la Contribució a l'estudi de l'acústica del flabiol, tesi 
doctoral del professor Joan Vivancos i Calvet, a la Universitat Politbcnica 
de Catalunya (1981); o els d'Antoni Orti sobre la dol~aina valenciana, a la 
col~lecció discogrifica de la Fonoteca de Materials del País Valencii. Un 
altre aspecte que mereix una major atenció, atesos els pocs estudis que s'hi 
han dedicat fins ara, és l'impacte de la industrialització i dels seus produc- 
tes instrumentals sonors en el panorama organolbgic de la música btnica. 
Manquen, així mateix, estudis sistemitics en aquest camp, que compta, aixb 
si, amb l'avantatge de la conservació museolbgica de nombrosos exemplars 
d'instruments, tot i que amb aixb no són prou ateses les altres implicacions 
etnomusicolbgiques que té la qüestió. Els catilegs, mapes de distribució i 
descripcions morfolbgiques cal complementar-les amb consideracions mu- 
sicals, socials i antropolbgiques dels instruments etnomusicals hispinics, en 
relació a la practica universal. 

111. Conclusió oberta 

Un repis tan ripid i general a les aportacions més recents a l'etnomusi- 
cologia hispinica, després de les valuoses investigacions dYHigini Anglbs, 
no pot acabar sinó amb una conclusió oberta i en futur. De les diverses ob- 
servacions fetes durant la ponbncia, val la pena resumir-ne i destacar-ne les 
més importants. 

Encara avui es fa necessiria la recerca de camp per tal de recollir els da- 
rrers testimonis d'una tradició agonitzant, en molts casos. Cal, perb, insis- 
tir que aquests treballs de recol.lecciÓ continu'in la línia majoritkiament cons- 
tatada darrerament en el sentit que els documents recollits siguin sonors. Cal 

40 Vegeu, si mCs no, CASALS i ALEXANDR~, Ricard, *Instruments musicals tradicionals: I. 
La grallan, Canya! Quaderns de Cultura Popular, O. Barcelona, 1981, p. m19-29. D'altra ban- 
da, pel que fa a la cobla, vegeu ALBERT, Lluís, <<La Coblas, La sardana 11. El fet musical. Bar- 
celona. 1970. 



adonar-se, efectivament, de la gran dificultat de la transcripció directa de 
manifestacions etnomusicals, i s'ha d'observar que, de fet, l'únic mitja per 
a fixar i reproduir d'una manera completament fidel un document d'aquest 
tipus és l'enregistrament, en el qual, a més de la melodia i el ritme, també 
es reflecteix l'expressió, el timbre i, si es tracta d'enregistraments hudio- 
visuals, el llenguatge corporal i gestual. La tecnologia al servei de l'enre- 
gistrament sonor és prou a l'abast de tothom actualment, a diferbncia 
d'abans, a l'bpoca d'Higini Anglbs. L'enriquiment dels arxius sonors exis- 
tents o la creació de nous és una tasca priorithia i que ha de comptar amb 
el suport institucional de cada nació, atesa la importhncia que té per a la con- 
servació i l'estudi del seu patrimoni cultural. 

Cal procurar el creixement del volum d'estudis sistemitics i tebrics, el 
qual ve determinat per la formació de nous etnomusicblegs. Confiem que 
la normalització dels ensenyaments musicals a tots els nivells educatius sig- 
nifiqui, així mateix, l'inici d'un major accés del folklore musical als esta- 
ments acadbmics: conservatoris i universitats -amb una funció comple- 
mentkia-, desig ja formulat per Higini Anglbs41. Alhora, cal demanar el 
reconeixement universitari que es mereix l'etnopobtica i el folklore litera- 
ri, de la mateixa manera i amb el mateix grau que l'han assolit els estudis 
antropolbgics. 

La superació dels prejudicis estkics, metodolbgics i estbtics; la consi- 
deració actualitzadora dels fenbmens etnomusicals a les complexes socie- 
tats contemporhnies; la necesshria connexió amb les tendbncies internacio- 
nals; l'aplicació de la tecnologia en els estudis etnomusicolbgics; 
l'aprofundiment dels treballs analítics i comparatius, o la integració de 
l'estudi de les músiques btniques dins el camp de l'antropologia cultural i 
social, sense oblidar l'anilisi estrictament musicolbgica, són aspectes i 
reptes actuals de l'etnomusicologia hisphnica. 

Totes aquestes -i altres esmentades anteriorment d'una manera més de- 
tallada- són les línies de recerca de les aportacions posteriors a la gran tas- 
ca dYHigini Anglbs en l'etnomusicologia hisphnica, un camp d'estudi que 
cerca el reconeixement científic adient i que avanGa a poc a poc en aques- 
tes terres hispiniques, de les quals cal respectar la diversitat btnica, cultu- 
ral i nacional, i valorar el ric patrimoni de cada indret: des de 1'Atlintic fins 
a la Mediterrinia, amb llibertat sonora. 

4' Vegeu ESTER-SALA, Maria, aL'evoluci6 de la musicologia catalana, un tema a debat,. 
Revista Musical Catalana, núm. 39. Barcelona, gener 1988. Dossier <<Higini Angles (1888- 
1969) i la musicologia catalana,,, p. 24-26. 
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Guimbarda. <<La Voz Antiguav. 



Festes de GrBcia, a Maó (Menorca. Illes Balears. Palsos Catalans). Ber- 
tomeu Deih, <<Mevis>>, sonant el fabiol i tamborí, durant la cercavila amb 
els caixers i els cavallers, abans d'es jaleo, amb els cavalls. Maó, 8 de 
setembre de 1988. (Fotografia: Gabriel Ferré i MercB Ferrer-Argote) 




