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Integritat. — És indispensable que la canqó
popular sigui recollida en tota sa integritat, tant
I.

en

la tonada

La

com en

la lletra.

cangó és indivisible

en

tonada i lletra: Tuna

ésser reéollida separada de l’altra.

no

pot

Totes les variants d’una cangó —així de la melodia com
del text — deuen ésser anotades, sense sacrificar-ne cap.

II.

Exactitut.

—

L’anotació de la tonada i de la

lletra deu ésser

inspirada en la escrupolositat més
rigorosa. Eviti’s el corretgir al poblé sota cap

pretext.
El

recercador, davant del fet de la cangó popular, no deu
esmenar, ni tractar de reconstruir en el cas

interpretar, ni

de trobar-se amb fragments. Els versos no s’han d’esmenar tant si hi
manquen síl’labes com si n’hi sobren. Les

paraules s’han d’escriure tal

com

que siguin adulterades
paraula correcta pot indicar-se
encara

III. Indicacions

técniques.

La anotació musi¬
amb aplicació exacta

—

cal ha d’ésser clara i correcta,
23

les pronuncia el poblé,

i no tinguin significat. La
al marge.

i66
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primera estrofa de la cangó dessota de la

tonada.
Les demés estrotes es copiarán en una fulla adjunta. Deu
indicar-se entre barres la rescobla, tornada o resposta, o
sia la part melódica que és repetida en cada estrofa.
Indicar-ho aiximateix al copiar la lletra, tan sois arab les

primeres paraules cada vegada, separant les estrofes per
un espai. Cal indicar també el moviment i expressió gene¬
ráis i llur modificado eventual.

IV. Ambient de la
de la

recerca

:

cangó.

dia i lloc

en

Localitat i
qué s’ha fet.
—

comarca

Lleugeríssima descripció de la persona que l’ha dictada.
possibles sobre l’origen de la 'cangó; el
personatge que l’ha treta, quan el poblé en conservi me¬
moria clara; significació especial que calgui esmentar;
diades en qué es canta, gestes i feines que commemora o
acompanya; condició social de les persones que la canten,
quan la cangó siguí del domini d’una categoría o d'un sexe
determináis; llegendes i practiques que hi van lligades;
fotografíes de les escenes més típiques o culminants, sempre
que hi hagi motiu ; si hi han cantaires professionals, noms
amb que són coneguts, instruments que usen, etc., etc.
Totes les dades

CONSELLS
raons que segueixen, recomanem d’interrogar
separadament, evitant posar-los en preséncia
l’un de l’altre, per tal de no estimular-los a rivalisar.
En primer lloc, és molt fácil que Ies ganes de lluir-s’hi
portin a l’un o a l’altre a volguer-ho fer especialment bé,
desnaturalisant, per lo tant, l’aspecte primitiu de la cangó.
En segón lloc, el cantaire — sobre tot tractant-se de cangons
que no tingui molt presents i li calgui fer un esforg per a
es sentirá influit per la cangó que acaba
recordar-les
d’oir, pix)duint-se reminiscéncies inevitables.
2.
És de tot punt indispensable que la tonada i la lletra
siguin recollides de boca d’una mateixa persona, per la raó
de que dues persones canten la mateixa cangó quasi serfipre
1.

Per les

els cantaires

—

DE CATALUNYA. ESTUDIS I MATERIALS

de dues

167

maneres diferents. Dificilment
pot aplicar-se
exactitut la Iletra de la canqó, a la tonada que no ha

amb
siguí

dictada per la mateixa persona.
3.
Per tal d’estalviar-se temps i d’assolir una raajor perfecció en la tasca, recomanem la col • laboració cordial
i constant entre dos investigadors encarregats de recollir
simultániament la tonada l’un i la Iletra l’altre.

Aquest procediment será,

una altra garantía
interrompre el cantaire,
músic o qualque paraula
repetir no fragments de
paraules soltes, sinó tota l’estrofa cantada. La
deu ésser mai dictada recitant-la, sinó cantada
a

més,

d’exactitut. Deu procurar-se no
i en el cas d’escapar-li intervals al
al literat, aconsellem que’s íaci
tonada

Iletra

o

no

sempre.
ADVERTIMENTS

1) Tenim a disposició deis nostres coMaboradors que desitgin en¬
viar-nos canpons, formularis amb pentágrames per a cada canpó, amb
les corresponents tulles per a la Iletra i les indicacions que puguin fernos atenent-se al Qüestionari
present. Preguem que ens demanin el
número de pentagrames i tulles complementarles que necessitin, abans
de remetre les canpons a

indicada.

1’Arxiú, omplint-les

en

la forma que eis será

2) Agrairem I'adquisició i remesa d’instruments músics tradicionals, fotografíes, postáis, etc., els quals serán destinats al futur Museu
d’Etnografia de Catalunya. Previ acord, 1'Arxiu abonará les despeses.
3) En el cas de que un coMaborador, disposant de material abundós de canpons, es veiés impossibilitat de recullir-ne les tonades per
falta de coneixements técnics, 1’Arxiu procurará posar-lo en contacte o
li enviará un coMaborador musical.
El material de

cancons

recollides deu ésser

remes

abans del 30 de septembre de 1918, i adrecat al Direc=
tor de 1 ’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya:

Facultat de Filosofía i Lletres, Universitat de Bar¬
celona.

