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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 William Bennett. 
 
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. Part II 
 
Selecció musical d'algunes de les joies secretes de la col·lecció sonora de  
William Bennett, especialitzada en música de percussió d'Àfrica de l'oest. 

 
01. Sumari 
 
Hi ha alguna cosa particularment embriagadora en la funcionalitat purament 
fisiològica de la música: quan la seva influència és tan intensa que la barrera que 
separa el consentiment de la imposició es difumina. I no és pas que aquesta 
distinció sigui massa important quan un so t'arrossega fins a un estat en el qual 
s'entremesclen la rendició absoluta i l'èxtasi. No hi ha cap necessitat de 
preocupar-se per la responsabilitat, ni per la sobtada tirania de l'autonomia més 
essencial. No ets res més que un personatge.  
 
El poder del so arriba al seu punt àlgid quan una peça que mai havies escoltat ni 
ets capaç de situar et fa molt més suggestible del que series habitualment. El 
seu domini es manifesta de manera física. Experimentades des de fora, aquestes 
peces de percussió africana i haitiana mesclades per a l'ocasió posen en relleu un 
propòsit especial que es revela en un atac rítmic de totes les teves facultats 
racionals. Aquí no hi ha lloc per la timidesa del cos permeable ni la rigidesa del 
cul. Massa no serà suficient.  
 
Ambigüitat despietada, sense crítica: les teves conviccions infrangibles cauen en 
picat i toquen fons, víctimes dels incessants polirritmes dels djembe i els doun-
doun. És millor deixar-se portar, oblidar-se del sentit comú, i entrar en aquest 
territori perillós en el qual la satisfacció se sotmet a l'efecte. La sublim 
indulgència del joc de poder existencial.    
 
William Bennett and Mimsy DeBlois Edimburg, 14 de desembre de 2011  
 
 

02. Llista de temes 
 

Part II 
 
Les Tambours de Brazza "Bac-City" (Playasound, 1996) 
Haiti / Les 101 Nations du Vaudou "Rhythme Petro" (Buda Musique, 2005) 
Soungalo Coulibaly / L’Art du Djembé "Gbwegbwe" (Arion, 2009) 
Africa Djembé Orchestra "Doudoumba" (Playasound, 1994) 
Burundi Musiques Traditionelles "Half Whispered, Half Exhaled Chant" (Ocora, 
1988) 
Ghana Funeral Music / Drums Of Death "Adova 1" (Avant, 1997) 
Haiti/Voodoo Drums "Boumba" (Universal Sound, 2001) 
Percussions Malinke "Damba" (Buda Musique, 1999) 
Tambours du Burundi "Uri Inyambo Burundi" (Playasound, 1992) 
Wassa "Borhomasi Fare" (Buda Musique, 1999) 
 
 

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 
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[William Bennett durant la seva conferència a MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB…, 2011] 
 

 
Blog de Cut Hands  
http://djcuthands.blogspot.com 
 
Come Organisation 
www.artnotart.com/come 
 
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 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 
 
Mescla de Cut Hands per FACT Magazine, 2011 
http://www.factmag.com/2011/09/16/fact-mix-283-cut-hands/ 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïments especials a William Bennett, Mimsy DeBlois, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Roc Jiménez de Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier i 
Lluis Surós. Selecció musical de William Bennett. 
 
 

05. Llicència 
 
2012. 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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