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«En definitiva, el que vull és recalcar que hem de racionalitzar els recursos -hu- 
mans i materials- per aconseguir optimitzar els resultatc de gestió i així obtenir el mh- 
xim d'economia de diners, personal, temps i qualitat de la feina.Estem cansats de veure 
com, a nivel1 oficial, es celebren commemoracions centenhries de naixements o morts de 
compositors -ara estan molt de moda- i es publiquen treballs esporAdics amb motiu de 
l'efemkrides; un cop passada, es torna a enterrar l'homenatjat i la seva obra [. . .] Ara per 
ara no existeix una política de recuperació, consernació, i difusió del patrimoni musical 
[. . .] El treball musicolbgic (catalogació, edició) i la difusió (concerts, gravacions) són 
dues cares de la miateixa moneda que no podem separar en un projecte de patrimoni mu- 
sieal encaminat a la recuperació, perb també a la dinamització de la música catalana. 
El coneixement de la nostra culturappassa necessariament també pel coneixement de la 
nostra música i si no es planteja d'aquesta manera anossegarem una mancanGa impropia 
d'un país que volem que sigui Civilitzat. M'agradaria que aquestes ratlles servissin per 
donar-vos una idea de l'estat de la documeiltació musical a Catalunya sinó també per 
sensibilitzar-vos sobre la importancia d'aquest patrimoni i sobre la necessitat de cuidar- 
lo i potenciar-lo com es mereixn.' 

Aquestes són les reflexions finals d'un anicle publicat per Joana Crespí fa quatre 
anys i que considerem com a punt de partida per a aquesta comunicació. 

- - - Si fem una ullada al que ens envolta, la música com a art viu actualment un mo- -. - - - 
mem dolc. Mai com ara havz tingu~ unapresencia tan destacada. Pensem en la gran 
quansitat d'emissores de radio que programen exclusivament música (o tot allb relacio- 

Rb nat amb el món de la música) durant les 24 hores del dia (per exemple, Catalunya Músi- 
ca, Radio 2 i Radio 3, Sinfo Radio, M-80 Radio,. . .k pel que fa a Ia televisió, només cal 
que donem un cop d'ull a la programació de les televisions digitals i veurem la im- 
portbcia de la música en les seves programacions i el protagonisme absolut en alguns 
canal temhtics especialitzats en música. 

Tampoc podem oblidar-nos de la influencia de les tecnologies de la informació i 
el paper que realitzen en el món de la música. Grhcies a Intemet podem comprar la mú- 
sica que ens agrada, saber quan es celebren els propers concerts, llegir revistes musicals 
en format electrbnic o escoltar fitxers sonors en format MP3. 

No només les tecnologies de la informació ens apropen a la música. L'Adminis- 
tració, mitjancant la LOGSE, ha regulat l'aprenentatge de la música i ha reconegut la tas- 
ca portada a terme pels conservatoris i les escoles de música. La LOGSE també obliga a 
la formació d'un professorat especialitzat que es responsabilitzi de l'educació musical 
dels infants. També en els darrers anys s'ha aprovat el Real Decreto 38911992, de 15 

- .- d'abril, on s'estableix que entre les instal.lacions mínimes que han de tenir els conser- 
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vatoris, centres pnvats autontzats i centres integrats ha d'haver-hi un espai destinat a bi- 
blioteca, videoteca i fonoteca de 40 metres quadrats, corn a minim. 

Vist sornerarnent,aquest panorama, els bibliotecaris documentalistes hauriem de 
sentir-nos satisfets davant del creixent interks de les adrninistracions públiques.. . pero 
no ens enganyem. Els bibliotecaris-documentalistes no podem ser gaire optimistes, ja 
que a mesura que passa el ternps la situació s'agreuja per la comparació inevitable que 
s'estableix amb altres hmbits als quaIs la cooperació bibliotecbia pel que fa a la catalo- 
gació o a l'obtenció de documents (per exemple, el CCUC) ha estat un kxit i on, evi- 
dentment, hi ha hagut suport institucional. 

Localització de la documentació musical 

Moltes institucions privades, centres especialitzats, arxius personals, etc., man- 
tenen un tractament de la seva docurnentació aue es limita a la conservació. No donen a 
conkixer els seus fons ni apliques les tkcniques normalitzades per a processar-los. El seu 
sewei, en aquests moments, 6s permetre la investigació als musicblegs sobre els seus 
fons. La funció d'un centre & documentació musical ha de ser rnés Amplia: ha de di- 
fondre els seus fons i ha de donar recursos per a localitzar la docurnentació de la que no 
di~posi .~ 

Cada vegada trobem més iniciatives per a la difusió de la documentació musical. 
Algunes de les dutes a terme s6n: guies i directoris de recursos musicals? catalegs de 
fons d'esglésies i catedrals espanyoles, catalegs col.lectíus consultables en línia, articles 
en congressos, conferkncies, etc., publicacions d'organismes especialitzats (AEDOM), 
tesis i treballs musicolbgis en universitats ( Carlos 111, Salamanca, Granada,. . .). 

-* 0 Malgrat aquestes iniciatives que permeten l'accés a descripcions i publicacions 
sobre els fons d'alguns dels diversos centres on es conserva docurnentació musical, con- * .-..: . tinua sense haver-hi coordinació entre ells ni accesibilitat a gran part dels fons docu- 

- menkds bwesgonsabdii- d'aquestes greus mancances la tenen els organismes oficials: 
- . - -,, existeix alguna política de recuperació, conservacii5 i df is ió  del p a W c i  mtirical-? 

mthafm 

La formació dels professionals 

De toís els aspectes rnencionats ñns ara, la preparació dels professionals és, si 
rnés no, un dels més importants. Si volem que el nostre patrimoni musical es conservi i 
difongui adequadament, hern de preparar als bibliotecaris-documentalistes per a aques- 
ta tasca durant la seva formació acadkmica, oferint als plans d'estudis assignatures re- 
lacionades amb la música i sense oblidar la formacid continuada d e l ~  professionals. 
La Universitat i els organismes professionals tenen, per tant, una gran responsabilitat en 
el capítol de la formació. 

Formació universitaria 

En una primera aproximació, podem veure un doble vessant en la fonnació de bi- 
bliotecaris-documentalistes musicals a les nostres universitats: des del punt de vista mu- 
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1 
sicolbgic (Musicologia, Histbria de 1' Art,. . .) o bibliotecari (escoles i facultats de biblio- 
teconomia i documentació). 

No es tracta de comparar l'empobnt panorama universitari a casa nostra amb el 
dels Estats Units d' Amknca, on la Music Library Association recull en un directori cin- 
quanta-sis centres dels EUA i Canads als quais es pot obtenir una doble titulació en Mú- 
sica i en Biblioteconomia i Documentació, realitzar cursos especialitzats per a bibliote- 
caris-documentalistes musicals, triar crhdits impartits pels departaments de música com 
a complement formatiu en biblioteconomia o cursar assignatures de documentació mu- 
sical incloses als plans d'estudis de la tituació en biblioteconomia i documentació. Si ens 
fixem en els plans d'estudis de la titulació en Biblioteconomia i Documentació a 1'Estat 
Espanyol, veiem que quan s'imparteix una assignatura relacionada amb la música, no- 
més es tracta desd del punt de vista de la catalogació. Tot i ser un aspecte important, hi 
ha molts altres enfocaments a tenir en compte i que només es troben al'assignatura 
Documentación musical de la Universidad Complutense de Mad~id.~ L'única forma 
d'esdevenir un documentalista musical al nostre país és sent autodidacta; per dir-ho grh- 

música, molts professionals poden ano- 

ssible que no arribero m$ d %r;aud'eqeci&tmció & les universitats nord- 
per0 en- la seva realitat i la que vivim nosalbxx actualsnent, hi ha un ter- 

essitats de &wvolupament de tot 
qbiblioteques. Apea mig de 

sos i italians, amb uns seminaris j 
$~,~.e~.~Cfrpa q w+%a m6 

Organisrnes professionals: COBDC i AEDOM 

Si ens centrem en les associacions professionals, veiem que també tenen molt a 
-& sobre la fomació. E t o W k w t & l s  bibliatecans-documentalistes cogtinuem en- - -- 
lluernats amb el venta11 d'infinites possibiiitats que ofereixen les tecnologies de la in- 
formació per a la nostra feina i, a causa de la rapidesa amb que es produeixen els can- 
vis tecnolbgics és molt difícil estar al dia; lbgicament, dediquem els nostres esforqos 
en la formació continuada en aquests temes. Els organismes professionals han de res- 
pondre a les demandes dels col-legiats i associats i fan molt bé en presentar una &m- 
@a oferta en tecnologies de la informació, perb potser tarnbé haurien de ser pragmh- 
tics i ofenr la possibilitat de formació en una tipologia documental tan específica i 

a ahora tan desconeguda. 
La gran eina de suport dek bibiiotecaris-documentalistes de música és, actual- 

ment, la cooperació. No ens referim a la cooperació institucional, inviable si no exis- 
@k una planificació política adequada. Ens referim a la col.laboraci6 professional que 
es' p d u e i x  entre els bibiiotecaris-documentalistes musicals i que td en els gmps de 

. bkball i en les llistes de distribució una important eina d'intercanvi i formació, no no- 
&S per ai nostre col-lectiu, sin6 per a tots els professionals de les biblioteques i cen- 
ares de doc~mentació.~ 
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La documentació musical i les tecnologies de la informació 

Si com ja queda dit, de les nostres escoles universitanes i facultats 6s difícil sor- 
tir arnb una formació sobre documentació musical decent, qué en podem dir del repte 
d'adaptar-nos a la rapidesa dels canvis en les tecnologies de la informació? Si gairebé no 
sabem catalogar un CD o una partitura, com podem catalogar un fitxer MP3 rebut per 
Intemet? 

L'automatització de les biblioteques i centres de documentació a 1'Estat Espanyol 
6s recent: la major part dels centres de documentació musical automatitzats ho van fer 
dins de la decada dels '90. Pero les institucions estan fent un gran esforq en aquest as- 
pecte, el que es reflecteix en l'augment del les bases de dades de recursos m~sicals .~  
El panorama és una mica pobre encara, perb on es detecta la mancanqa més greu 4s en 
les bibfteques de les escoles de mfisica i conservat~ris.'~ 

Es obvi que l'aparició d'Internet i dels recursos que ofereix, com la facilitat per 
@wme,tre tot @S de f i F e ~  (en* els quals els d'imatge i so), implica uns avantatges, 
perb d u n i ' h .  ,@ui / $e posar F a  mica d'ordre als recursos musicals que hi ha 
,a Internet? Els m&&&; $& hi.$ehri~&cumentalistes, els informhtics? Aquesta 
és la baralla de sempre.. . pero en la'que n&a$&-hem d'estar prmnts. Alguns dels es- 
forqos per a ordenar els recursos de Intemet &rents a ?a h s i c a  s6n de gran ajuda als 
documentalistes musicals." 

Hi ha un aspecw de les tecnologies de la informaci$"q$e no podem deixar d~ m- 
cionar: els nous suports (DVD) i els sistemes de compres""& d&s sonores 
den ser la solució per a l'emmagatzemament dels regi&&bms. Per ara 
desenvolupat des del punt de vista de la distribució caiwrcal de la mfisica, 
aunen@& GiisicalS'h'&&Z&& aYé& at P& $ssWM-que ofereixen. - .. 

La interrelació de disciplines: el treball conjunt 
entre hibi.iotemiJs-documenialistes rnusicals, - - 

musichlegs, músics, professionals de les arts esciiniques 
i plastiques, informhtics 

1; No hi ha dubte que la relació entre les disciplines abans mencionades: es tracta 
i 

dels productors, transmissors i consurnidors de miísica. Del que no es pot parlar és de 
treball conjunt: ni entre les diverses disciplines ni, el que 6s pitjor encara, entre profes- 
sionals d'una mateixa branca. Ja hem fet constar l'esforq dels professionals de la docu- 
mentació musical en cooperar entre ells, perb la cooperació entre centres que depenen 
d'administracions tan diferents com diputacions, ajuntaments, etc., 6s molt complexa i 
minva considerablement els esforqos adrqats a la difusió dels centres i dels fons docu- 
mentals. 

La col.laboraci6 arnb músics, corebgrafs, escenbgrafs,. .. 6s difícil per la falta 
d'hhbit. Sembla que hem entrat en un cercle viciós: no aprofiten els recursos dels cen- 
tres de documentació musical perque no els hi proporcionen el que necesiten, i els 
centres de documentació musical no poden satisfer les seves peticions sense la seva 
cooperació. 
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Els musicbolegs comencen a considerar la documentació musical com una sorti- 
da laboral. Per exemple, a l'últim curs de catalogació de partitures i enregistraments so- 
nors organitzat per AEDOM lla maioria dels inscrits eren estudiants de musicologia. 

La relació amb els informhtics és imprescindible per a la correcta utilització i 
l'aprofitament dels nous recursos. Malhauradament per ara és inexistent. 

La situació vista des de fora: que pot trobar I'usuari 

Com deiem al comencament d'aquesta comunicació, mai la música havia estat 
tant present als mitjans de comunicació i mai com ara havia creat una indústria tan gran. 
Darrera de les emissores de radio i televisió, dels festivals i fires musicals, etc., hi ha 
douments impressos i sonors que obren múltiples possibilitats d'oferir la nostra profes- 
sionalitat per a recollii, conservar, ordenar i donar difusió d'aquests documents a una so- 
cietat que cada vegada demana mks informació sobre música. 

Perb, hi ha una correpond&ncia entre les activitats musicals i la documentació 
que, en teoria, utilitzen o generen? A la practica es veu que no. QuaJsevol escola de mú- 
sica, conservatori, sala de concerts, auditori, teatre, orquestra, cor.. .. ha de tenir un ar- 
xiu o biblioteca que reforci la seva activitat. 1 nomks una quarra part d'ells en disposa. 

La falta de coordinació entre els centres afecta als usuaris potencials. No hi ha un 
pont entre la informació musical de les biblioteques populars i les biblioteques, centres 
de documentació i arxius musicals; per tant, els usuaris no saben on adrecar-se ni tenen 
coneixement dels fons accesibles. 

Els musicblegs normalment coneixenelseauwsi teeenassésaMsi£eR - 
ppppp--- - 

tres privats, malgrat que no els utilitzin tots. 
Els compositors, pel contrari, desconeixen els recursos i, per tant, no els utilitzen. 

1 els interprets es troben en la mateixa situació. No hi ha edicions de obres catalanes i el 
repertori d'obres internacionals tampoc 6s abundant. A més, tenen l'inconvenient de la 
especialització: un percusionista té un repertori diferent a un cantant, un quartet de cor- 

----?bim d'adaptar obres per a orquestra, z; a s  músics, compositors i i n f e i r é ~ ~ p o ~ ~  - 

d'entitats específiques per a defensar els seus interessos, com la SGAE i 1'Asociacidn de 

1 
Intéqretes de Espanya-AIE. 

Conclusions 

La situació de la documentació musical continua com la descrita per Joana Cres- 
pí. Els avencos i canvis s'han donat en la música com a negoci. Perb no han hagut noves 
iniciatives per al tractament dels documents i del patrimoni musical. 

La situació immobilista (per falta d'una política establerta i per falta de recursos) 
dels centres, mius  i biblioteques musicals que depenen de les administracions, fa pensar 
que el desenvolupament de la documentació musical a casa nostra passa per la iniciativa 
privada. S6n aquests centres privats els que han de mantenir els contactes entre sí, per a 
crear la xarxa de cooperació i de coordinació de recursos i de difusió de la infonnació. 

1, fins que no hi hagi un canvi en la situació descrita, la iniciativa personal dels 
professionals de la documentació musical continuara oferint la única possibilitat de co- 
operació, col.laboraci6 i difusió entre els diferents centres. 
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