
La Biblioteca de la VEI de Musicologia (CSIC): Servei de recolzament a la investigaciól
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Breu historia de la Biblioteca de la VEI de Musicologia (CSIC)3

És molt d'agrair que la direcció i l'equip investigador de l'actual UEI de Musicologia del CSIC,
en el 50e aniversari de la seva fundació, hagin volgut destacar la importancia i els projectes de la seva
biblioteca en dues de les comunicacions presentadas en aquest Simposio Aquesta no és una actuació
puntual sino que, com ve realitzant en els darrers anys, és una continuitat que demostra el seu especial
interes en potenciar i revitalitzar l' eina de recolzament més propera que té.

La historia d' aquesta biblioteca esta estretament lligada a la del centre al qual pertany i a la del
personal investigador que en aquest hi ha treballat4. Historicament, igual que la UEI de Musicologia, es
poden definir dues etapes clarament diferenciades. La primera, des de la seva fundació fins el 1984 i, la
segona, des del 1984 fins avui dia.

Un fet especialment notable és que des del mateix inici la política del «Instituto Español de Mu-
sicología»5 va deixar constancia de la seva intenció d' organitzar una biblioteca. Aixo queda reflectit en
l' apartat d) de l' Article segon del seu Decret fundacional d' octubre del 1943 on literalment s' exposa com
a una de les funcions del IEM: «Formar una biblioteca y un archivo musical que contengan los libros y
manuscritos de Música española antigua y fotografías y fotocopias de códices españoles»6. Encara s' arriba
més enlla doncs al «Reglament del Patronat Menéndez Pelayo», institució que coordina durant molt de
temps els Instituts d'Humanitats del CSIC, entre elles el IEM7, s'exposa en l' Article ge, «Los Institutos
(del CSIC) integrados en el Patronato Menéndez Pelayo, reservarán OBLIGATORIAMENTE ellO % de
sus asignaciones globales para el incremento de su Biblioteca»8, amb el que es veu una certa preocupació
no només en l' aspecte teoric fundacional sino també en l' aspecte practic economic que, en definitiva, és
el necessari i imprescindible per iniciar i portar endavant una biblioteca.

1. Resum: Dins el marc del Simposi Internacional organitzat per a commemorar el 50e aniversari de la fundació de
l'Instituto Español de Musicología (actualment UEI de Musicología de la Institució Mila i Fontanals del CSIC) s'exposa una
breu historia de la biblioteca, tractada independentment, així com deIs principals objectius proposats i assolits en els darrers
dos anys, posant rellevancia en l'hit aconseguit en l'automatització del seu fons. Es destaca el paper realitzat per la biblioteca
com a servei de recolzament a les finalitats del centre al qual pertany. S'ha publicat una versió en castella d'aquesta comunicació
a: «AEDOM: Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical», año 1, n.o 1, enero-junio 1994, p. 85-94.

2. Ajudant d'investigació de la Institució Mila i Fontanals del CSIC, responsable de la Biblioteca de la UEI de Musicologia.
3. Nota de l'autor: Durant la celebració del Simposi no es coneixia la nova reestructuració que el CSIC pensava realitzar

durant l'any 1994. Com a conseqüencia d'aquesta, la UEI de Musicologia del CSIC es va transformar en DEPARTAMENT DE
MUSICOLOGIA de la Institució Mila i Fontanals a partir del mar9 de 1994.

4. Per a una visió historica del «Instituto Español de Musicología», així com deIs treballs portats a terme pel seu equip
investigador consulteu: GONZALEZ VALLE, José Vicente. Pasado y presente del Instituto Español de Musicología (hoy
Unidad Estructural de Investigación) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1943-1993). A: «Anuario Musical»,
núm. 48,1993, pp. 1-8; Per tal de coneixer la importancia de l'Etnomusicologia dins el IEM, consulteu: KATZ, Israel J. The
traditionalfolk music of Spain: explorations and perspectives. A: «Yearbook of the International Folk Music Coundl», vol.
VI, 1974, p. 75; i també, CALVO i CALVO, Lluís. La Etnomusicología en el Instituto Español de Musicología. A: «Anuario
Musical», núm. 44, 1989, pp. 167-197.

5. D'ara endavant: IEM.
6. «B.O.E.)) 10 d'octubre de 1943, p. 9804, Decreto del 27 de septiembre de 1943; també a, «Anuario Musicah), 1946, vol. 1.
7. CSIC. Veinticinco años de actuación en Barcelona. Barcelona: [CSIC], 1965, p. 7.
8. Reglamentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid: [CSIC], 1956, p. 31.
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Com a recolzament al seu treball de recerca, el IEM va poder comenc;ar a disposar d'un fons
bibliografic especialitzat amb «carácter de biblioteca pública de acceso restringido»9, aspecte que l' actual
biblioteca del IEM encara manté.

Dins d'aquesta primera etapa historica del 1943 al 1984, s'ha de destacar la figura d'Higini Angles
com a promotor i primer organitzador de la biblioteca del IEM, quedant manifest la tradició «biblo-
musicologica» heretada d'en Felip Pedrell i en Gregori Sunyol, així com també el pes del seu treball al
front de la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya des del 1917. Entre el 1943 i el 1954, la
biblioteca del IEM va compartir locals, personal, fons i esforc;os amb la Secció de Música de la Biblioteca
de Catalunya, a la qual es trobava adscritalO.Al desembre del 1954la biblioteca es tras lIada a la seva actual
ubicacióll. L'augment deIs fons bibliogdlfic (adquisicions per compra i donatius), així com la gestió del
nombrós material recopilat en els trebalIs i missions de recerca (canc;ons, fitxes biografiques, etc.) «hi-
cieron ver la necesidad de incorporar personal técnico para dar alma y vida a la biblioteca»l2. D'aquesta
forma, cap a finals deIs anys 40, el CSIC va crear una plac;ade bibliotecaria per a la correcta organització
d' aquests fons bibliografics13. Sota Angles la biblioteca es va convertir en la primera biblioteca de I'Estat
íntegrament dedicada al món de la Musicologia i la Historia de la Música.

EIs seus successors, Miquel Querol i Josep Maria Llorens, com a directors del IEM també potenciaren
la biblioteca, augmentant el seu fons especialitzat i intentant tenir persones competents al front de la seva
organització. Tal i com resumeix un d' ells, s' aconseguí «una biblioteca importantíssima de consulta
musicologica nacional i internacional per on han passat molts doctorands de moltes facultats d'Europa i
America, ajudant a la formació de nous i gran s musicolegs»14. És a dir, des d'un principi es va veure la
biblioteca des de dues vessants: per a recolzar als professionals que treballaven al propi Institut i, per
altra banda, com una obertura pública per a recolzar i completar el buit existent en la forl1!ació de
futurs musicolegs, sobretot en aquells anys en que sortint-se de la Biblioteca Nacional de Madrid o
de la Biblioteca de Catalunya, no hi havia cap més alternativa que consultar les biblioteques de
I'estranger. Haestat, a més, una biblioteca molt relacionada amb els fors musicologics i biblioteconomics
més importants a nivelI internacional i nacional, com l' AIBM (Associació Internacional de Biblioteques
Musicals), la SIM (Societat Internacional de Musicologia), els projectes RISM, les dues biblioteques
nacionals ja mencionades, la SEM (Sociedad Española de Musicología)...

Dissortadament, aquesta biblioteca tan ben encaminada va veure com des del 1984 se li comenc;ava
a complicar la seva existencia. En aquest any, degut a una reestructuració organitzativa del CSIC a nivelI
nacional, el IEM perdia la seva categoria d'Institut i passava a ser una Unitat Estructural d'Investigació
(una mena de secció) d'una Institució més amplia, la' Institució Mita i Fontanals. Aixo també significava
el final de la biblioteca com a biblioteca independent, amb un personal propi, un fons propi i un pressupost

9. Segons els articles 9 i 10 del Capítol 11del vigent Decret del 24 de juliol de 1947 (Ministerio de Educación Nacional),
pel qual es dictaven les normes per a l'ordenació d'arxius i biblioteques (B.O.E. 17-8-1947). 1, segons consta a: CSIC. Orga-
nización de las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: NORMAS. Madrid: CSIC, Secretaría General,
1984.

10. El IEM es crea el 27 de setembre de 1943, comen~ant a funcionar el gener de 1944 adscrit a la Secció de Música
de la Biblioteca Central de Barcelona, actualment Biblioteca de Catalunya. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Delegación de Barcelona. Memoria 1945. Barcelona: CSIC, 1946. pp. 7 Y40-45).

11. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Barcelona. Memoria 1954-55. Barcelona: CSIC,
1956. p. 9; i també a LLORENS, José María. Semblan(:a de Mossen Higini Angles, musicoleg. A: «Hygini Anglés: Scripta
Musicologica». Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1975. Vol. 1. p. XXX.

12. Pagina 5 de l'article de José Vicente González Valle citat a la nota 4. .

13. Entre els/les professionals que han realizat tasques de bibliotecari es troben: Maria Royo (primera persona en ocupar
la pla~a), Maria Dolors Camps, Montserrat Albet, Maria Teresa Boada, Antonia Carrulla, Maria Antonia Callís, Lourdes
González, Mariano Lambea i Miquel Angel Plaza.

14. Paraules expressades per J. M. Llorens.
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propi i, passar a dependre de la direcció de la biblioteca general de la lnstitució Mila i Fontanals1s com
a una secció més juntament amb les d'Historia Medieval, Historia de la Ciencia, i Antropologia entre
d'altres, amb la corresponent perdua de la seva autonomia en els seus aspectes organitzatius.

Aquesta situació ha configurat molt la política d' actuació deIs següents caps de la DEI de Musicologia,
Josep Maria Llorens fins el 1988 i José Vicente González Valle des de llavors. No s'han oblidat mai els
objectius explicats en els paragrafs anteriors i, s'ha de fer constatar que malgrat aquesta perdua d'identitat
i, per tant, de rellevancia, el cap i l' equip investigador de la DEI de Musicologia sempre han fet el possible
per aconseguir els mitjans necessaris per a mantenir i desenvolupar la biblioteca. És un punt que des del
1991 he pogut observar personalment.

Actualment, sense anims de ser massa pedants, es pot dir que la biblioteca esta retrobant, almenys
s'esta esforc;ant per aconseguir-ho, l'exce1.lent paper que tingue anys enrera i que malhauradament es va
anar esvaint degut a les circumstancies del momentoPrecisament d' aquests aspectes ens ocuparem breument
en l' apartat següent.

Situació actual de la Biblioteca de la UE/ de Musicologia (CS/C)

En aquest apartat intentarem exposar y explicar breument els objectius que la biblioteca s'ha
plantejat, especialment, des del 1991 en que hi ha una persona determinada treballant en ells. Cal deixar
molt cIar que el que anomenem aquí com a biblioteca de la DEI de Musicologia, és una secció de la
biblioteca de la lnstitució Mila i Fontanals i que, per tant, depen de la direcció d' aquesta sense el recolzament
i consentiment, més o menys explícit, de la qual alguns d' aquests objectius no s'haurien pogut iniciar o
portar endavant.

Potser, el primer d' aquests objectius era el de tenir una persona que tornes a dedicar-se excIusivament
a organitzar aquesta biblioteca, aspecte oblidat, per diverses raons, durant alguns anys. Malgrat que aixo
no s'ha pogut assolir totalmentja que la persona que ara s'encarrega distribueix el seu horari amb altres
departaments de la lnstitució Mila i Fontanals, el cap de la DEI de Musicologia ha aconseguit que aquesta
persona, formada en Biblioteconomia i Documentació, intenti reorganitzar, organitzar i posar al dia
aquests fons. l, s'ha aconseguit que una segona persona col.labori amb ella per tal de portar endavant tota
la feina, essent de gran ajut en el que té a veure amb les publicacions periodiques i l'atenció al público

Reorganitzar, organitzar i posar-la al dia? Aquest aspecte mereix alguns acIariments. La biblioteca
sempre ha estat organitzada, d'una o altra manera, pero sempre el fons ha estat descrit, catalogat o indexat
seguint unes pautes que, essent més o menys normalitzades, permetien algun tipus d'accés al fons. El
problema era que els cataIegs de consulta confeccionats i els topografics utilizats mostraven unes mancances
i unes dificultats que feien molt complicada la seva consulta i, aspecte fonamental, la localització del fons.
Aquest va ser el principal objectiu de la biblioteca, facilitar l'accés del fons als seus usuaris (investigadors
de la casa i usuaris externs).

Fer realitat aquest objectiu va ser molt més possible quan el CSIC mitjanc;ant la seva Dnitat de

15. A la Institució Mila i Fontanals es fusionaren diferents Instituts i Centres que el CSIC tenia a Barcelona i que,
abastaven les més variades tematiques d'investigació (Es tudi s Medievals, Música, Numismatica, Geografía, Filosofia, Pedagogia,
Dret, Historia Moderna, Estudis Bíblics, Prehistoria, Antropologia...). Aquestes línies quedaren reduides a partir del 1984
únicament a Historia Medieval, Musicologia, Historia de la Ciencia i Etnologia. Amb la nova reestructuració del 1994, els
departaments actuals de la Institució són el d'Historia Medieval i el de Musicologia, juntament amb dues línies d'investigació
dedicades a la Historia de la Ciencia i l'Arqueologia.

[35]
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Coordinació de Biblioteques16 (anteriorment Programa d'Informatització de les Biblioteques del CSIC,
PRIBIC) va posar en marxa la paulatina atutomatització de totes les seves biblioteques el 1986-87. El
programa d'automatització de biblioteques escollit va ser el programa ALEPH, desenvolupat per la
Universitat Hebrea de Jerusalem. Aquesta automatització va arribar a la Institució Mila i Fontanals a
mitjans de l' any 1990 i, pel que fa al fons de la UEI de Musicologia va comenc;arde forma seriosa el
desembre del 1991. Per aquesta data el panorama existent en quant el fons de monografies de la UEI de
Musicologia era el següent.

a) Fins el 1984 no es comenc;aren a utilitzar les normes internacionals de descripció bibliografica,
ni la Classificació Decimal Universal. Tenim, doncs, un primer cataleg d'unes 4.000 obres en forma de
cedulari, només ordenat per autors i obres col.lectives i, amb un topografic amb el que molt poques
persones de la casa s'hi volien trobar.

b) Des del 1984 fins el desembre del 1991, s'utilitzen les AACR2 (Angla-American Catalaguing
Rules, 2nd ed.), les ISBD i la CDU, que també s'adopta com a topografic. Tenim ara un segon cataleg
d'unes 500 obres realitzat en fitxes manuals seguint les normes actualment vigents.

c) Un fons de noves adquisicions sense organitzar (només inscrites alllibre de registre d'entrades)
d' unes 1.500 obres.

Des del desembre del 1991 s'inicia la catalogació automatitzada d' aquest «maremagnum», comenc;ant
per aquest fons sense catalogar (el qual no podia ésser consultat de cap manera), automatitzant totes les
noves adquisicions ingressades des d'aquella data i, amb la intenció d'anar recatalogant poquet a poquet
tot l' anterior. El setembre del 1992 es tenien a l' ordinador més de 1.000 obres consultables públicament
mitjanc;ant un terminal a la biblioteca general o on-line des de qualsevol ordinador amb modem que
disposi deIs «passwords» adients. Per a la biblioteca aixo va ser un exit immens, si es tenen en compte els
mitjans humans utilitzats.

La Unitat de Coordinació de Biblioteques del CSIC al' assabentar-se de que el 1993 es celebrava
el 50e aniversari de la UEI de Musicologia i, assumint que aquesta era la única biblioteca d' aquest
organisme amb un fons especialitzat íntegrament en Musicologia, va potenciar des del primer moment la
reconversió retrospectiva de tot el fons ingressat abans del 1984. L'Unitat ha financiat aquesta reconversió
i, amb data del31 de novembre de 1993 podem anunciar públicament que el95 % (unes 4.500-4.800 obres)
del fons de monografies de la biblioteca UEI de Musicologiaja esta automatitzat i consultable. Logicament,
aquest fons reconvertit ha de passar un proces de revisió i millorament que es portara a terme en els propers
mesos. Dintre d'aquest proces s'inc1ou la possibilitat de recerca per materies, en catala i castella, per
autor s i per títols i, l'adjudicació d'un topografic basat en la CDU. Esperem que abans de finals del 1994
aquesta part estigui totalment realitzada.

Val a dir que l' automatització també ens ha permes poder connectar-nos i consultar les biblioteques
deIs altres centres del CSIC, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autonoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra i d'altres universitats de Madrid, Valencia...

Respecte a les publicacions periodiques, també, des del desembre del 1991 s'estan automatitzant
i, molt probablement durant el 1994 ho estaran totes elles, amb la possibilitat d' editar un cataleg impreso

16. Per veure una descripció més detallada del proces d'automatització de les biblioteques del CSIC a nivell general i
a nivell de Catalunya, a més d'obtenir una visió del que és i del que significa la Xarxa Automatitzada de les Biblioteques del
CSIC, es recomana la lectura de: PONSA TI, Agnes. Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada. En: «Item:
revista de biblioteconomia i documentació», núm. 8, gener-juny 1991, pp. 31-42; PONSA TI, Agnes; RIOS, y olanda. La
aplicación del sistema ALEPH en las bibliotecas del CSIC. No publicado, pero accesible contactando directamente con las
autoras en la propia Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC; i també, La major xarxa d'informació especialitzada
d'Espanya. En: «R+D: recerca i desenvolupament: informació del Consell Superior d'Investigacions Científiques», primavera
1993, núm. 5.
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S'ha de fer constancia (cosa que ja ha fet el meu company Maria Lambea en la seva exposició anterior)
que també s'esta portant a terme un buidat automatitzat de totes les revistes vives que es reben a la
biblioteca de Musicologia (unes 50).

Des d' aquí adrecem a tots aquells interessats en coneixer aquesta automatització a visitar les
dependencies de la UEI de Musicologia i consultar obertament el cataleg automatitzat de llibres, revistes
i buidats que estem portant a terme.

Després de la vital importancia de l' automatització de la biblioteca destacariem que com a projecte
a mig termini tenim la catalogació deIs enregistraments sonors, microfilms i fotocopies i, com a projecte
a llarg termini tenim la catalogació d'unes 3.000 partitures, principalment reduccions a piano del s. XIX,
pertanyents a la compra del fons del pianista Anselmo González del Valle que, fins ara, només estan
inventariades.

Com a altres objectius aconseguits, destacar el fet que la persona encarregada de la biblioteca de
Musicologia és també l' encarregat de coordinar la política d' adquisicions en estreta col.laboració amb
l' encarregat del RISM-Espanya per tal de concentrar els majors esfon;os possibles. Han sigut totes les
facilitats i la confian<;a que l'equip d'investigadors de la Unitat han delegat en aquest equip que, malgrat
l' actual situació de recessió economica, esta enriquint el seu fons d'una manera selectiva i considerable.
Les línees d'adquisicions actualment les tenim centrades en les obres de referencia i en les revistes (les
hem augmentat en dos anys d'unes 35 a unes 50). Des d'aquí el nostre agralment tant a la secció
d'Etnomusicologia i a la secció de Musicologia Historica de la Unitat.

En quant a l'atenció al públic estem intentant treure aquesta visió tan tancada de la nostra biblio-
teca, cosa molt difícil des de fora i des de dins, i ampliar els nostres usuaris a tots aquells que en un nivell
adequat estiguin interessats en la Musicologia.

Finalment, deixar constancia de que aquesta biblioteca, a nivell de biblioteca, no a nivell d' investigadors,
s'esta esfor<;ant al maxim per connectar i relacionar-se amb les altres biblioteques musicals de Catalunya
i de I'Estat. Com a resultat la biblioteca esta present en una serie de reunions mensuals de bibliotecaris
musicals de Barcelona (Fonoteca de la Generalitat, Biblioteca de Catalunya, Arxiu del Liceu, Conservatori
Superior...). Així com una serie de reunions setmanals amb la Biblioteca de Catalunya que ha permes
estretar més els nostres contactes i, realment, tornar a connectar-nos des deIs punts biblioteconomics.
Malgrat que aquest aspecte sembli sense importancia, aquells que treballem en aquest camp som ben
conscients de l' ajut que aquestes relacions poden comportar.

Un deIs darrers objectius assolits en aquest sentit és que la biblioteca de la UEI de Musicologia ha
treballat per formar part de la recent creada, des del dia 18 de desembre, AEDOM (Associació Espanyola
de Documentació Musical, branca nacional de l' Associació Internacional de Biblioteques Musicals), un
for de treball de totes aquelles biblioteques, arxius, centres de documentación, persones i institucions que
vulguin aportar el seu granet de sorra a aquest món de les biblioteques musicals i, als quals animem des
d'aquí a que s'interessin i s'integrin.

No cal dir que el camí encara no s'ha acabat pero, sense anims d'extendre'm més, voldria finalitzar
donant les gracies a totes aquelles persones que han fet possible que aquesta biblioteca i el meu treball
hagin pogut anar endavant.

DADES DE LA BIBLIOTECA

Nom: BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA DE LA INSTITUCIÓ MILÁ I
FONT ANALS (CSIC)

Any de fundació: 1943.
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Directors de l'IEM:

Higini Angles 1943-1969
Miquel Quero11970-1982
Josep Maria Llorens 1982-1984

Caps de la UEI DE MUSICOLOGIA:
Josep Maria Llorens 1984-1988
José Vicente González Valle marc; 1988-1994

Caps del DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA:
José Vicente González Valle 1994-

Personal de la Biblioteca:

Maria Antonia Callís (Cap de la biblioteca general)
Miquel Angel Plaza (Responsable del fons de Musicologia)
Maria Lambea (Ajudant en els fons de Musicologia)

Adrec;a: CI Egipcíaques, 15. 08001 BARCELONA
Telefon: (93) 442.91.23 (Biblioteca Departament de Musicologia)

(93) 442.34.89 (Biblioteca general)
(93) 442.74.24 (Indicar que va dirigit a Musicologia)
Dilluns a divendres de 9 h. a 20 h.

Son els seus usuaris potencials el propi personal del CSIC, investigadors, professors, doctors,
llicenciats, postgraduats i estudiants universitarisl7. Actualment qualsevol persona interessa-
da en la consulta deIs nostres fons hi pot accedir sense cap inconvenient.

Serveis als usuaris:

a) Consulta del cataleg informatitzat de la biblioteca.
Aquest cataleg esta format per 3 seccions (monografies, revistes i referencies)18.

Consulta on-line al cataleg informatitzat de les altres biblioteques del CSIC, universitats,
bbdd ECHO.

Consulta CD-ROM a les bases de dades del CSIC, als catalegs de les biblioteques del CSIC,
a FRANCIS, a REBIUN, a ISSN Compact.
Encara que no és un servei de la biblioteca, també pot consultar-se, previa petició, la base
de dades del RISM, degut a que la secció nacional RISM-Espanya es traba situada al Departament
de Musicologia.
Consulta d'enregistraments sonors.
Comanda de fotocopies.
Préstec interbibliotecari amb altres biblioteques del CSIC, Universitats, Conservatoris, Arxius,
Centres de Documentació i Centres de Recerca, British Library Supply Centre...

h) Lector de microfilms.
Fons bibliografic:

a) Poden ser consultats lliurement per qualsevol usuari de la biblioteca:
aprox. 8.000 monografies
aprox. 50 revistes vives
aprox. 125 revistes mortes o que no es reben
aprox. 1.500 enregistraments sonors

An M, 49

Fax:
Horari:
Usuaris:
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

17. CSIC. Organización de las Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: NORMAS. Madrid:
CSIC, Secretaría General, 1984, p. 5.

18. Articles de revistes, actes i comunicacions de congressos, parts d'homenatges i obres col.lectives.

n-: -
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b) No són d'accés lliure, essent necessari que els investigadors interessats en la seva consulta
es dirigeixin a la direcció del Departament de Musicologia exposant els motius pels quals ho
volen fer:
aprox. 8.000 goigs
aprox. 7.300 partitures per a piano del fons Anselmo González del Valle
aprox. 370 microfilms de manuscrits musicals
aprox. 150 reproduccions fotografiques de manuscrits musicals
aprox. 18.000 cangons populars recopilades en les missions de recerca del IEM
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