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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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Produït per Roc Jiménez de Cisneros. 
 
Roc Jiménez de Cisneros és artista. Des de 1996 és el nucli del 
projecte de música per ordinador EVOL i la seva obra ha estat 
publicada en segells discogràfics de prestigi internacional. Al 
seu treball se superposen i col·lisionen plantejaments de 
metafísica, matemàtica i lingüística amb elements estètics 
propers a la cultura rave. Viu i treballa a Barcelona. 
http://vivapunani.org 
 
Des de finals dels anys setanta, William Bennett és un estendard 
de la música extrema i experimental. Al capdavant del llegendari 
grup Whitehouse, i més recentment del seu projecte Cut Hands, 
el corpus artístic de Bennett transcendeix el merament musical 
per a endinsar-se en el terreny de la psicologia del llenguatge, 
la sociologia, la percepció, l'ocult i el màgic.   
http://williambennett.blogspot.com 
 
 
 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
William Bennett 
 
Llegenda de la noise music internacional, William Bennett és també un àvid 
col·leccionista de discos. Crític alhora que eclèctic en la seva tasca d'acumulació 
selectiva, la col·lecció discogràfica de l'artista britànic constitueix un singular 
laberint de sons des del qual traçar diferents recorreguts per les filies musicals 
del seu propietari. 
 
 

01. Sumari 
 
Des dels seus començaments, la carrera de William Bennett ha esquivat la 
simplicitat de la transparència en favor d'una doble o triple lectura que convida a 
seguir estirant el fil. El nom de Whitehouse, el grup que va fundar l'any 1980, va 
sorgir com un doble tribut sarcàstic: d'una banda, en referència a l'activista 
ultraconservadora Mary Whitehouse, i per l'altra, a una revista pornogràfica del 
mateix nom publicada al Regne Unit a la dècada dels setanta. Encara que aquest 
és només un exemple, la presència del subtext és una constant al llarg d'una 
trajectòria que funciona gairebé com un test de Rorschach audible. El corpus 
artístic de Bennett és un entramat de mites, tabús i bèsties negres concebut per 
a treure l'espectador (de vegades per la força) de la seva zona de confort natural. 
No només a cop de soroll, sinó de metàfores, de símbols i d'usos pervertits del so 
i de la paraula. I aquesta particular manera d'entendre l'acte creatiu o la catarsi 
col·lectiva es reflecteix, gairebé fil per randa, en les respectives obsessions de 
Bennett com a col·leccionista musical.  
 
Malgrat les enormes diferències de context cultural, marc temporal i fins i tot 
funcional, les seves quatre principals àrees d'interès (l'avantguarda del segle XX, 
l'italo disco, les bandes sonores, i la música de percussió de l'oest d'Àfrica) 
amaguen nombroses claus que il·luminen des de diversos angles l'hermètic 
univers musical de Bennett, així com la seva manera de concebre el propi acte de 
col·leccionar. Lluny de la mera acumulació d'objectes, el seu acostament a la 
col·lecció implica un meticulós procés de purga i renovació constants, a la 
recerca d'allò que ell mateix denomina "puresa", o el que, en una referència 
directa a Whitehouse, podríem anomenar "ascetisme". Perquè aquesta actitud de 
reduccionisme radical que sobrevola bona part de l'obra de William Bennett, 
presideix també una col·lecció musical increïblement variada però tremendament 
coherent, en la qual la nostalgia pren forma d'investigació arqueològica. Igual que 
les deu làmines del test de Rorschach, la col·lecció de l'artista britànic fa aflorar 
inquietuds, fixacions, i tota una manera d'entendre la música com a procés 
cultural i humà. 
 
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Whitehouse "Her Entry", 1980 
Cromagnon "Ritual Feast of the Libido", 1969 
Yoko Ono "Fly", 1971 
Alvin Lucier "Bird and Person Dyning", 1976 
Timothy Leary "Psychedelic Experience", 1966 
The Langley Schools Music Project "Good Vibrations", 1977 
Leibstandarte SS MB "SS 20 Attack", 1982  
Nora "Questa Notte", 1986 
Maurice "This Is Acid", 1988 
Barry Mason "Body! Get Your Body (Disco Mix)", 1983 
Cube "Two Heads Are Better Than One", 1982 
Sandy Marton "People from Ibiza", 1984  
Lo Strano Vizio Della Signora Wardh "The Bondage Suite 3", 1971  
Riz Ortolani "Savage Rite", 1980 

 

   

 
http://rwm.macba.cat 



 

 
[William Bennett durant l'enregistrament de MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB…] 
 

 
Syreeta "Happy Birthday to Me", 1981 
Batimbo - Tambours Du Burundi "Ubumwe" 
Cut Hands "Munkisi Munkondi", 2011 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Blog de William Bennett  
http://williambennett.blogspot.com 
 
Susan Lawly 
www.susanlawly.freeuk.com 
 
Blog de DJ Benetti  
http://italoblack.blogspot.com 
 
Blog de Cut Hands  
http://djcuthands.blogspot.com 
 
Come Organisation 
www.artnotart.com/come 
 
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 William Bennett, primavera 2011  
http://rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_william_bennett_conversation/capsula 
 
Entrevista amb William Bennett, 2011 
http://thequietus.com/articles/07199-william-bennett-cut-hands-whitehouse-
interview 
 
Entrevista amb William Bennett, 2011 
www.bangthebore.org/archives/853 
 
Entrevista amb Cut Hands, 2011 
hwww.factmag.com/2011/07/29/cut-hands-afro-noise-i/ 
 
"Stormtrooper Electronics: An Abridged Lesson in the History of Whitehouse" 
per Michael Moynihani' 
www.esoterra.org/whouse.htm 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïments especials a William Bennett, Jordi Valls, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Roc Jiménez de Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier i 
Lluis Surós. Produït per Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 

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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