Música Tradicional
A expressão música tradicional chamada, geralmente, a música
própria de um povo, numa determinada região geográfica e num
determinado contexto social, e que tem raízes num passado mais
ou menos remoto. Fruto de transmissão oral, sofre evolução e é
permeável aos contactos e influências culturais do exterior (por
exemplo, a música tradicional brasileira deriva de música
europeia, africana e ameríndia). A grande característica da
música tradicional é a sua indissolução do seu contexto vital. Não
nasce como um objecto estético que se valorize e admire por si só,
mas sim como uma música funcional associada ao trabalho duro
do campo. Existindo apenas como uma memória no seu contexto
original, representa a psicologia, um modo de vida de um povo e
os fósseis de um passado remoto.
A música folclórica está intimamente ligada à música
tradicional e, segundo alguns autores, os dois termos acabam por
se confundir. A música popular é, em grande parte, influenciada
pela música tradicional - mas constituem géneros distintos.

Muito do conhecimento que se tem do património da música
tradicional deve-se ao trabalho pioneiro de Michel Giacometti
dedicado à recolha e gravação fonográfica das manifestações
musicais do povo português. A fonte bibliográfica das melodias
tradicionais
cancioneiros.

encontra-se

nas

compilações

chamadas

de

Michel Giacometti

Etnomusicólogo francês, natural da Córsega,
estudou na Suécia, doutorando-se posteriormente
na Universidade da Sorbonne (Paris). Radicou-se
em Portugal em finais dos anos cinquenta,
interessando-se pela recolha e gravação de música
popular portuguesa. Ao longo de mais de duas décadas,
percorreu o nosso país, de Norte a Sul, até às localidades mais remotas e
esquecidas, recolhendo, criteriosa e pacientemente, as autênticas
expressões musicais do nosso povo, gravando centenas de cantares e
músicas tradicionais, dando origem aquele que é, ainda hoje, o mais
exaustivo levantamento da cultura musical
portuguesa. Do seu espólio constam ainda
centenas de instrumentos musicais, fotografias,
recolhas de literatura popular e de instrumentos
e materiais ligados ao trabalho rural, parte dos
quais deu origem, em 1987, ao Museu do Trabalho
Michel Giacometti em Setúbal.
Editou, em colaboração com Fernando Lopes Graça, uma Antologia da Música
Regional Portuguesa (1963, em cinco volumes) e, em 1981,
um Cancioneiro Popular Português. Foi ainda autor de
uma série de documentários televisivos, sob o título
Povo que Canta. Grande parte do seu espólio musical
(também pertencente ao acervo do Museu Nacional de
Arqueologia e Etnografia, em Lisboa) encontra-se ainda
por editar ou organizar.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

