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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 
reproducció, 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 Genís Segarra. 
 
Genís Segarra és músic. Des de 1996 és el cap visible i artístic 
d'Austrohúngaro, col·lectiu i segell discogràfic de Barcelona, i 
membre dels grups Astrud i Hidrogenesse. Ha produït, remesclat 
i publicat grups de pop electrònic independents en els que 
s'exageren totes les virtuts i els defectes de la música pop de 
consum, menys un: el negoci. www.austrohungaro.com 
 
L'holandès Ed Veenstra col·lecciona tota mena d'objectes 
musicals d'artistes plàstics (al voltant de 3500) que en algun 
moment de les seves carreres han treballat en el mitjà sonor. 
Discos, però també allò que ell anomena anti-discos, formats 
estranys, impossibles i inclassificables, que s'aproximen a 
l'objecte des d'una perspectiva radicalment diferent i 
transcendeixen les funcions tradicionals del suport discogràfic. 
Una labor exhaustiva de recol·lecció i classificació que revela 
la fascinació del món de l'art pel sonor i el musical.  
 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  

Ed Veenstra 
 
L'holandès Ed Veenstra és una de les principals autoritats mundials en el gènere 
de l'anomenada broken music: discos i treballs para-musicals creats per artistes 
plàstics i d'altres creadors d'avantguarda. La col·lecció de Veenstra recull amb 
escrupolositat extrema milers d'exemples d'aquest i d'altres gèneres maleïts. 
Rareses de tota mena que ofereixen una lectura alternativa de l'art i la música del 
darrer segle, i un auto-retrat obsessiu del seu col·leccionista. 
 
 

01. Sumari 
 
Walter Benjamin va dir que els objectes d'una col·lecció “no cobren vida en el 
col·leccionista, sinó que és el col·leccionista qui viu en ells”. Aquesta cita és 
completament aplicable a Ed Veenstra. El col·leccionista holandès va passar els 
primers anys de la seva vida malalt d'asma, pràcticament sense sortir de casa. 
Després de descobrir les propietats calmants de la música, els seus pares li 
posaven constantment tota mena de discos que, segons ell, van dictar el seu 
futur de caçador compulsiu de rareses sonores. Avui, Veenstra no només viu 
literalment envoltat pels seus objectes de desig, sinó que assegura haver 
malviscut i malmenjat durant anys per a poder adquirir totes i cadascuna de les 
peces de la seva col·lecció.   
 
A més d'acumular tot tipus de discos poc convencionals, discos gravats per 
celebritats, novelties i bromes musicals diverses, Veenstra és un dels principals 
col·leccionistes de broken music, un terme paraigua encunyat per Ursula Block i 
Michael Glasmeier per a descriure els discos i objectes para-musicals concebuts 
per artistes plàstics i d'altres creadors d'avantguarda que experimentaven amb el 
mitjà discogràfic. La mostra homònima comissariada per Block i Glasmeier que 
va tenir lloc el 1988 a la Daad Galerie de Berlín, va produir un catàleg on es 
recopilava gran part del material publicat fins a llavors per artistes de tot el món. 
Des dels discos cinètic-òptics de Marcel Duchamp als múltiples experiments 
musicals de Jean Dubuffet, les performances de temàtica sonora de Nam June 
Paik o, per descomptat, les reflexions ontològiques de Christian Marclay entre 
molts altres, el catàleg (encara avui venerat pels col·leccionistes com la guia 
absoluta del gènere) compilava tota mena de discos-objecte, documents acústics 
d'instal·lacions i esdeveniments artístics, anti-discos, escultures sonores, o 
simplement discos ideats per a qüestionar la funció original del propi format i 
transcendir el terreny del musical.   
 
La col·lecció de Veenstra recull amb fetitxisme obsessiu més de 3500 objectes 
d'aquesta categoria estranya, relegada per les cròniques a un segon pla. Una terra 
de ningú entre l'establishment artístic i el musical (però sense acabar d'encaixar 
en cap de tots dos camps) que funciona com un retrat històric de diverses 
generacions de creadors que van veure en el mitjà discogràfic alguna cosa més 
que un suport: una icona de la cultura del moment; un símbol d'allò que 
Benjamin va anomenar “l'era de la reproductibilitat tècnica”.   
 
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Bigfoot "Untitled" (1996) 
Julio César Morales & Eamon Ore-Giron "Dengue Mix" (2003) 
Black Sun Productions "Glüewürmlitanz" (2004) 
Honey-Suckle Company "Eau D’ohn End" (ca. 2000) 
Theodoros "Manipulation III" (1977) 
Gust Gils "Resonance" (1970) 
Marina Rosenfeld  "Simply Beautiful" (1998) 
Nathalie Bles "+New Cult+" (2010) 
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[Ed Veenstra durant la conferència de MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS 
AMB…] 
 

 
Peter Baren "Haard" (1987) 
Nam June Paik "My Jubilee Ist Unverhemmet" (1977) 
Laurie Anderson "Tape Bow Song for Juanita" (1977) 
Florence Marley "Space Boy" (1966) 
The Whippets "I Want to Talk to You" (1964) 
Barbara, The Gray Witch "Witch’s Love Song" (ca. 1970) 
Artista desconegut "Out of this World” (1953) 
Christopher Robin "Down on the Pond" (1929) 
Mclaren Welschriesling & Muskat Ottonel & Pinot Gris & Mclaren Sämling 
"Quartet" (1996) 
Artista desconegut, títol desconegut (ca. 1940) 
Jan Dibbets "Afsluitdijk 1969. Driving 5 Km on a Straight Road with a Constant 
Speed of 100 Km" (1969) 
Dennis Oppenheim "Theme from a Major Hit" (1974) 
Vassily Smyslov "Stenka Rasin" (1981) 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Cicle de conferències MEMORABILIA. COL·LECCIONANTO SONS AMB…, 
primavera 2011 
www.macba.cat/ca/memorabilia 
 
Conversa amb William Bennett, primavera 2011  
rwm.macba.cat/ca/extra/memorabilia_ed_veesntra_conversation/capsula 
 
Àudio de la conferència 
www.macba.cat/ca/audio-ed-veenstra 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïments especials a Ed Veenstra, Raül G. Pratginestós, Roc Jiménez de 
Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier i Lluis Surós. Produït per Genís 
Segarra. 
 
 

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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