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MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... pretén obrir 
una escletxa per espiar i descobrir col·leccions privades de 
música i memorabília sonora. Es tracta d’una historiografia 
sobre el col·leccionisme sonor en forma de monogràfic que 
revela la feina desconeguda i apassionada del 
col·leccionista amateur, alhora que reconstrueix múltiples 
històries paral·leles, com l’evolució dels formats de 
gravació, la problemàtica de l’arxiu, el mercat del 
col·leccionisme o l’evolució dels estils musicals més enllà 
dels circuits comercials. 

Cada episodi de la sèrie ve acompanyat d'un programa 
addicional que presenta una selecció musical exclusiva del 
col·leccionista convidat. 
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Matias Rossi va estudiar Periodisme a la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina). L'any 2000 s'instal·la a Barcelona, on 
estableix la seva base d'operacions actual. Col·laborador del 
segell Ooze.bâp, co-director de la publicació digital Acetone i 
de la Fanzinoteca Ambulant, el 2005 va fundar el grup 
instrumental Bradien, amb diversos treballs publicats i 
col·laboracions amb Bill Wells, John Giorno i el poeta català 
Eduard Escoffet. www.bradien.net 
 
Mark Gergis és artista sonor, col·leccionista de rareses culturals 
i co-fundador del segell discogràfic Sublime Frequencies, des 
del qual ha dut a terme una important feina d'investigació 
musical des de 2003. El seu treball inclou desenes de 
recopilatoris i collages documentals dedicats a descobrir àudio i 
vídeo insòlits de diferents països de l'Orient Mig i el Sud-est 
Asiàtic. www.porestsound.net  
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Durant els últims vint anys, aquest nord-americà d'ascendència iraquiana s'ha 
submergit en diferents escenes i subgèneres de la música popular i folklòrica de 
Síria, L'Iraq, Sumatra, Cambotja, Tailàndia i d'altres indrets, per a rescatar de 
l'oblit allò que ell anomena “anomalies sonores”: discos, cançons, artistes o 
produccions que destaquen per la seva singularitat respecte a la massa. 

 
01. Sumari 
 
En alguns episodis de Over the Edge i The Chopping Channel, els shows de 
surrealisme radiofònic del col·lectiu californià Negativland, Mark Gergis 
interpretava un personatge, The Man of the World, que tot i ser completament 
fictici, recorda força a la seva tasca de col·leccionista i editor del segell 
discogràfic Sublime Frequencies. En aquests programes, The Man of the World 
porta i comenta objectes sonors trobats en els seus viatges al voltant del globus. 
Els instruments musicals i troballes pseudo-arqueològiques que presenta aquest 
personatge semblen una referència clara als documents musicals que Gergis 
rescata periòdicament en les seves estades a l'Orient Mig i el Sud-est Asiàtic. 
  
Durant els últims vint anys, aquest nord-americà d'ascendència iraquiana s'ha 
submergit en diferents escenes i subgèneres de la música popular i folklòrica de 
Síria, L'Iraq, Sumatra, Cambotja, Tailàndia i d'altres indrets, per a rescatar de 
l'oblit allò que ell anomena “anomalies sonores”: discos, cançons, artistes o 
produccions que destaquen per la seva singularitat respecte a la massa. Així, per 
a Gergis, col·leccionar no significa acumular indiscriminadament, ni mirar de 
reconstruir amb rigor de documentalista la història musical d'un país o regió fins 
al darrer detall. El seu interès radica en l'originalitat, en l'extravagància dels 
productes musicals gestats als marges de l'establert, o de tot allò que, des del 
prisma aliè, sembla posseir aquestes qualitats. Perquè en aquest treball 
d'investigació i descobriment constant, Gergis opera de manera plenament 
conscient des d'una zona grisa on la neutralitat i l'objectivitat de l'arxivista 
modèlic són reemplaçades per criteris/prejudicis estètics. Un procés de filtrat i 
assimilació poc comú que celebra el xoc de civilitzacions fins i tot per damunt de 
barreres idiomàtiques, cronològiques, culturals i socio-geogràfiques.  
 
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Artista desconegut 'Blue Basket (Instrumental Version)'. Del CD Cambodian 
Cassette Archives (SF011). 
Artista desconegut 'Segue Bezikh'. Del CD Folk and Pop Songs from Iraq 
(SF025).  
Artista desconegut 'Instrumental'. Del CD Cambodian Cassette Archives (SF011). 
P. Promdan 'Keng Ma (Dog Races)'. Del CD Thai Pop Spectacular 60s – 80s 
(SF032). 
Johnny Guitar 'Bangkok by Night'. De l'LP Shadow Music of Thailand (SF042).  
'Tourism Past the Medium Wave'. Del CD Radio Thailand (SF028). Compilat i 
editat per Mark Gergis.  
Al Thawra Street. Del CD I remember Syria (SF009). Enregistrat per Porest.  
Man City Lion 'Nah Anad'. Del CD Siamese Soul – Thai Pop Spectacular vol. 2 
(SF050). 
Ubon Pattana with Surin Paksiri 'Lam Sarawan'. Del CD Siamese Soul – Thai Pop 
Spectacular vol. 2 (SF050).  
PM 7_Jupiter 'Sawan Bangkok'. Del LP Shadow Music of Thailand (SF042). 
Thongmark Leacha 'Now She Loves Every Man Except Me'. Del CD Molam Thai 
vol. 2 (SF033).  
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Omar Souleyman 'Atabat'. Del doble LP Highway To Hassake (Folk and Pop 
Sounds of Syria) (SF031). 
'Old City Wedding and Souk'. Del CD I remember Syria (SF009). Enregistrat per 
Porest.  
'Radwan Satellite – The Bedouin Lobby'. Del CD I remember Syria (SF009). 
Enregistrat per Porest. 
Artista desconegut 'Pleng Keh Sam Sip Sam Natee'. Del CD Molam-thai Country 
Groove (SF019).  
Khong Khao Noi Mea Ka 99 'Ahn Nai'. Del CD Molam-thai Country Groove 
(SF019).  
Carol Kim 'Cái Trâm Em Cài (Your Hair Clip)'. Del doble LP Saigon Rock & Soul 
1968 – 1974 (SF060).  
The Son of P.M. 'Plaeng Yiepoun'. De l'LP Shadow Music of Thailand  (SF042). 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Sublime Frequencies 
www.sublimefrequencies.com  
 
Porest 
www.porestsound.net 
 
Porest blog 
http://porest-report.blogspot.com 
 
Cicle de conferències MEMORABILIA. COL·LECCIONANTO SONS AMB…, 
primavera 2011 
www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=305
47 
 
Conversa amb Mark Gergis, primavera 2011  
http://rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_mark_gergis/capsula 
 
Entrevista amb Mark Gergis a Fecal Face 
www.fecalface.com/SF/index.php?Itemid=100&id=1346&option=com_content&ta
sk=view 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïments especials a Mark Gergis, Alan Bishop, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Roc Jiménez de Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier i 
Lluis Surós. Produït per Matias Rossi. 
 
 

05. Llicència 
 
2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. S'han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets 
d’autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit 
a RWM, serà corregit en la mesura possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
http://rwm.macba.cat 


