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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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Selecció musical de Mark Gergis. 
 
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  
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  

Mark Gergis 
 
Selecció musical d'"anomalies" de la col·lecció sonora de Mark Gergis, 
especialitzada en música d'Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. 

 
01. Sumari 
 
Després d'examinar meticulosament centenars de fonts sonores d'una mateixa 
regió, arriba la familiaritat i el material es torna repetitiu i homogeni. Però 
sempre hi ha sorpreses, anomalies sonores que destaquen. Un dels meus 
moments favorits en l'acte de col·leccionar sons és precisament trobar aquestes 
anomalies en un estil o gènere regional específics. Això em permet delimitar 
clarament els paràmetres del gènere, i descobrir en quin punt s'han qüestionat, 
de manera voluntària o accidental, ja sigui en la producció, la instrumentació o la 
fusió d'estils (amb o sense èxit).  
 
Aquesta col·lecció se centra en alguns materials remarcables gravats o adquirits 
al continent asiàtic. Les seleccions provenen del Líban, Síria, l'Iraq, Sumatra i 
Tailàndia, i abasten almenys quatre dècades, però aquí es presenten 
artificialment unificades sota un criteri estètic, i reflecteixen el tipus de material 
que col·lecciono en un lloc determinat: sons, enregistraments de la ràdio i 
música en vinil, cintes de casset o MP3. Aquesta mostra conté els sons 
pràcticament desconeguts de la música infantil àrab i islàmica, una cançó 
política cantada per la federació de dones del l'Iraq de Saddam, i d'altres 
materials, entrellaçats amb breus seleccions de folk-pop de llocs que freqüento o 
investigo sovint, a més de gravacions de camp i radiofòniques realitzades en 
aquests mateixos indrets. 
 
Mark Gergis 
 
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Hama, Síria: Granotes i rodes hidràuliques – enregistraments de camp, 2009. 
Enregistrament radiofònic de Damasc, 2010. Segment. 
Artista i títol desconeguts, ca 1970. Cançó infantil libanesa extreta d'una casset. 
Azar Habib "Mech Mhem", ca 1970. Líban; d'un vinil.  
Artista i títol desconeguts, ca 2000. Segment siri dabke; d'un disc d'MP3s. 
Artista desconegut "Sede Ya Werd", ca 1980. Cançó infantil iraquí; d'un disc 
d'MP3s. 
General Federation of Iraqi Women "Untrue, Untrue, Untrue", ca 1980. Música 
de Farouk Hilal; d'un LP. 
"Wings of Deception", 2007. Selecció d'àudio de la pel·lícula Sumatran Folk 
Cinema (Sublime Frequencies). 
Elias Rahbani "Dance of Maria", 1974. Líban; de l'LP Mosaic of the Orient. 
Gomidas Band, títol desconegut, ca 1980. Síria; d'una casset. 
Enregistraments del nord-est de Tailàndia, 2008. 
Artista i títol desconeguts, ca 1970. Instrumental d'una casset de Cambodja. 
Artista i títol desconeguts, ca 1990. D'una casset sudanesa trobada a Egipte. 
Artista i títol desconeguts, ca 2000. Cançó infantil islàmica d'una casset. 
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[Mark Gergis durant la conferència de MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS 
AMB…, 2011] 
 

 
 

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·LECCIONANT 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. Selecció musical de Mark Gergis. 
 
 

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. 
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