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 Catalunya es suma a finals del segle XIX a l’estudi del patrimoni musical.

Interès en la recuperació del cant popular i de repertori

musical guardat en arxius biblioteques.

 Felip Pedrell (Tortosa 1841- Barcelona1922). Un dels primeres impulsors

de la recuperació del patrimoni musical.

Gràcies als seus viatges a Itàlia i França, Pedrell va ser

el primer músic modernista català a contactar amb

la música estrangera

 Pedrell establí els primers contactes amb la musicologia a nivell

internacional i fou el fundador dels estudis musicòlegs als Països Catalans

i a Espanya.

 També destacà com a editor de música culta i popular, així com

de reculls d'articles i treballs diversos.

 Els seus deixebles més notables foren Enric Granados, Manuel de Falla,

Isaac Albéniz, Lluís Millet o Robert Gerhard.

Felip Pedrell (1841-1922)
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- L’Orfeó Català. 1891. Impulsor del

coneixement del patrimoni musical de Catalunya

 Creació de la biblioteca i arxiu de l’Orfeó Català.

 Francesc Pujol: investigador interessat en recuperar la 

música antiga. Principal impulsor de la biblioteca i arxiu de

l’Orfeó. 

Sistemàtic i rigorós en la classificació i ordenació 

de l’arxiu 

 Director de  L’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya promogut per Rafael Patxot.

Francesc Pujol i Pons (1878-1945)
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- Les institucions públiques impulsaren també la

recuperació del patrimoni musical. Des de la

Mancomunitat de Catalunya es crea:

- La Junta de Museus de Barcelona 1906

- L’Institut d’Estudis Catalans 1907

- La Biblioteca de Catalunya 1911

secció Musical 1917 dirigida per

Higini Anglès(1888-1969).

- En l’actualitat la Biblioteca de Catalunya 

compta amb  més d’un centenar de fons musicals

especialment format per a compositors,

intèrprets i musicòlegs.

http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Musica

http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Musica
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-Altres exemples de recuperació i estudi del patrimoni

- 1930. Es dona impuls al tractament de l'arxiu musical del Monestir de Montserrat amb 

el pare David Pujol (1894-1979) sèrie de publicacions Mestres de l’Abadia de Montserrat.

- 1943. CSIC. Institut Español de Musicologia, el qual crea la revista Anuario Musical.

- 1968. Institut Milà i Fontanals. Departament de Musicologia

Actualment des d’aquesta entitat s’ha treballat en una base de dades sobre la música 

tradicional https://www.musicatradicional.eu/ca/pieces

la qual conté més de 20.000 melodies en paper recollides per tot Espanya entre 1944 i 

1960.

- 1983 la Generalitat de Catalunya creà el Centre de Documentació Musical de 

Catalunya. El centre acollí fons musicals de compositors catalanes del segle XIX i XX com  

Enric Morera, Enric Granados, els germans Lamote de Grignon, entre d’altres. Amb motiu 

de la seva clausura aquests fons van passar a la Biblioteca de Nacional Catalunya el 2005.

https://www.musicatradicional.eu/ca/pieces
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El projecte Inventari Fons Musicals de Catalunya (IFMuc) des de la UAB

Un projecte renovador i impulsor per a un inventari que aglutini els fons musicals 

de Catalunya

-Des del departament d’Art i Musicologia

de la Universitat Autònoma de Barcelona

a partir del curs acadèmic 2001-2002,

es crea nova línia de recerca per a la

recuperació dels fons de manuscrits

musicals.
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El projecte Ifmuc ha permès localitzar gran quantitat de fons musicals, dins el territori 

català, i d’aquesta manera conèixer:

 Nous autors fins ara desconeguts

 Nous repertoris musicals

 Donar a conèixer el mapa i l’abast patrimoni musical que encara queda per 

tractar.

L’accés i la difusió afavoreix

 Donar vida a la interpretació de nous repertoris

 La  possibilitat de nous treballs d’investigació en relació a ells. 
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Tipologies:  

- Fons privats. Procedents de l’activitat musical 

d’intèrprets, compositors, investigadors, pedagogs.

- Fons d’entitats religioses. Capelles musicals

- Fons d’entitats musicals. Cors, orfeons, 

orquestres, cobles, bandes,..

- Fons musicals com a resultat d’estudis 

científics i etnomusicològics. 

Obra del Cançoner popular de Catalunya
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Tipologies documentals d’un fons musical: 

 Partitures manuscrites 

 Partitures impreses

 Documents històrics com reglaments, 

contractes,...

 Programes de concert

 Textos, esborranys d’activitats

 Correspondència

 Fotografies

 Retalls premsa, revistes

 Objectes
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- On els trobem dipositats:

Entitats públiques
Biblioteca de Catalunya                    
Arxiu Nacional de Catalunya
Arxius Municipals, comarcals,..
Biblioteques municipals
Museus

Entitats públiques dedicades a la recerca
CSIC
Universitats

Entitats privades
Centres culturals
Altre fundacions privades
SGAE.Arxiu general d’autors i editors

Entitats religioses
Arxius capitulars, diocesans o parroquials

Arxius familiars privats
Arxius d’orquestres i entitats corals
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- Accés dels fons musicals i el seu tractament. Estat actual

 Cada entitat d’arxiu o biblioteca ha integrat els seus fons musicals seguint  normatives de catalogació o 
bé normativa d’arxius, però en general sense un tractament específic relacionat amb els documents 
musicals. Manca d’una normativa específica pel que fa a tractament d’arxius musicals.

 El Projecte Ifmuc esdevé eina pionera pel que fa al tractament dels fons musicals de Catalunya 
(partitures) amb un  intent d’integrar els fons en una mateixa base de dades, a través d’un tractament 
específic adequat als fons musicals . IFMUC http:/ / ifmuc.uab.cat/

Consisteix base dades exhaustiva  adreçada a l’investigador,  molt útil alhora de conèixer a fons l’estat 
del patrimoni musical a Catalunya.

 El cas del Centre de documentació de l’Orfeó Català (CEDOC). Integració d’un arxiu musical únic. 
Una metodologia que uneix la musicologia i l’arxivística. 1er arxiu musical a Catalunya que tracta els 
seus fons en la doble perspectiva, amb una especificitat tant musicològica com alhora arxivística, i que 
integra totes les tipologies documentals en cadascun dels seus fons musicals, des de fotografies, 
correspondència o partitures,...

Catàleg en línia http:/ /cdoccms.palaumusica.org/

CEDOC http:/ /www.orfeocatala.cat/ca/presentacio-cedoc_426054

http://ifmuc.uab.cat/
http://cdoccms.palaumusica.org/
http://cdoccms.palaumusica.org/
http://www.orfeocatala.cat/ca/presentacio-cedoc_426054
http://www.orfeocatala.cat/ca/presentacio-cedoc_426054
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Els fons i les col·leccions

-Biblioteca especialitzada en música amb 

més de 10.000 volums

-Fons d’arxiu propi de la institució

activitat Orfeó Català i el Palau de la 

Música

-Fons privats procedents de llegats i 

donacions de compositors, intèrprets ,

pedagogs, directors. 

Enllaç a fons i col·leccions:

https://goo.gl/dYWxwj

https://goo.gl/dYWxwj
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Catàleg en línia http:/ /cdoccms.palaumusica.org/

http://cdoccms.palaumusica.org/
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Moltes Gràcies per
la vostra atenció !


