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SONS AMB... Kenneth Goldsmith 
 
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 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. En el 
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. 
vivapunani.org 
 
Publishers Weekly va definir l'obra escrita de Kenneth 
Goldsmith com “un dels treballs de collage més exhaustius i 
bells realitzats en poesia”. Goldsmith és autor de deu llibres 
de poemes i professor d'escriptura a la Universitat de 
Pennsilvània, on també s'encarrega del PennSound, un arxiu 
online de poesia. Així mateix, és l’editor i fundador de l'arxiu 
online UbuWeb, font universal de referència sobre l'art 
avantguardista a internet. Gestionat des de l’underground, 
sense suport institucional ni cap pressupost, UbuWeb és un 
repositori tan exhaustiu com personal, que reflecteix els 
gustos, manies i obsessions del seu creador. Col·leccionista 
digital compulsiu, l'arxiu personal de Goldsmith s'estén molt 
més enllà de l’inabastable UbuWeb. 
ubu.com 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Kenneth Goldsmith 
 
Pare d’Ubuweb, el repositori més important sobre experimentació sonora a la 
Xarxa, Kenneth Goldsmith reconstrueix la seva història com a col·leccionista de 
sons traçant un recorregut personal que va des de la seva infantesa fins a la seva 
vida adulta i la fundació d’Ubuweb, travessant diferents fases d'obsessió per allò 
que ell anomena l’“acumulació d'artefactes culturals”.  
 
 

01. Sumari 
 
Si Ubuweb no és un arxiu sonor normal és sens dubte perquè Kenneth Goldsmith 
no és un arxivista normal. De fet, ell mateix s’afanya a esmentar la seva manca 
de formació en la matèria com a inconvenient i virtut, la suma dels quals dóna 
lloc a l’element d’immediatesa amateur que va fer possible la creació i 
desenvolupament d’un repositori tan ambiciós, concebut i gestionat al marge dels 
canals habituals. Ubuweb sempre ha estat un reflex fidel de la manera de veure 
el món i la personalitat de Goldsmith, i això es fa evident en aquesta personal 
reconstrucció de la seva activitat com a col·leccionista de sons. Partint dels 
records d’infància associats a la col·lecció de llibres del seu avi, Goldsmith 
repassa la seva evolució com a àvid consumidor de música fins arribar a (o per a 
entendre millor) la seva dedicació obsessiva a l’“acumulació d'artefactes 
culturals” que va desembocar en Ubuweb.  
 
Molt lluny d’algunes de les pràctiques tradicionalment associades a l’acte de 
col·leccionar música i sons, Goldsmith aposta per l’abundància més que per la 
rivalitat i l’exclusivitat, pel contingut dels discos per damunt del seu aspecte o 
condició, despullant l'escolta de bona part dels seus factors tangencials (allò que 
William Bennett anomena concessions transparents). En essència, la història de 
Goldsmith com a col·leccionista és la història de la desintegració de l’objecte que 
s’escriu en paral·lel a l'evolució dels suports sonors i l’eclosió de les xarxes 
digitals en les quals els valors i inquietuds d'aquest poeta i arxivista accidental es 
troben com a casa. De Howlin’ Wolf a Joseph Beuys, dels Beatles a People Like 
Us, la deconstrucció de les col·leccions de Goldsmith parla de la seva tendència 
a l'emmagatzematge més enllà de l'humanament abastable, d'un interès per la 
excentricitat i la sorpresa que transcendeix gèneres artístics, i d'una obsessió 
incurable per compartir amb els seus semblants.   
 
 

02. Llista de temes 
 

Part II 
 
Moondog, “Moondog’s Symphony 1 (Timberwolf)”, 1949 (reeditat el 2004)  
Marcella Riordan, “Soft Morning City! Lsp! I Am Leaf”, 2009  
The Beatles, “I Want to Hold your Hand”, 1963  
Black Sabbath, “War Pigs”, 1970  
The Greatful Dead, “Friend of the Devil”, 1970  
Poison Idea, “Rich Get Richer”, 1984  
La Monte Young & Marian Zazeela “13 I 73 5:35-6:14:03 PM NYC from Map of 
49's Dream the Two Systems of Eleven Sets of Galactic Intervals Ornamental 
Lightyears Tracery”, 1974  
The Beatles, “Revolution 9”, 1968  
Bad Radio Dog Massacre, “Dog Pound Found Sound”, data desconeguda  
Joseph Beuys, “Sonne Statt Reagan”, 1982  
Howlin’ Wolf, “Everybody’s In The Mood”, 1970   
Jim Roche, “Bubble Blower”, 1972  
Prince Jammy vs. King Tubby, “Ethiopia Rock”, 1983   
People Like Us, “Another Kind of Humor (Intro)”, 2002  
Menashe Skulnik, “I'm Not in a Hurry”, data desconeguda (reeditat el 2010) 
Ogden Nash, “Word About Winter”, data desconeguda 
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[Kenneth Goldsmith durant la conferència de MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB…] 
 

 
John Cage, “Inlets [Excerpt]”, 1977 
François Dufrêne, “Les Joyeux Sisyphe II”, 1979 
The Kipper Kids, “The Sheik of Araby”, 1980 
People Like Us, “Green, Green Grass”, 2006 
Guy Debord, “Situationisten A”, data desconeguda 
Kenny Goldsmith, “59 Snoitzxevexations 95”, 1997 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Ubuweb 
www.ubu.com 
 
Bibliografia de Kenneth Goldsmith 
epc.buffalo.edu/authors/goldsmith 
 
Entrevista amb Kenneth Goldsmith, 2007 
archinect.com/features/article/59857/ubuweb-vu-kenneth-goldsmith 
 
Entrevista amb Kenneth Goldsmith, 2010 
rwm.macba.cat/en/sonia/sonia_kenneth_goldsmith/capsula 
 
“Epiphanies: Kenneth Goldsmith”, article per a The Wire, 2011 
www.thewire.co.uk/articles/6445/ 
 
Conversa amb Kenneth Goldsmith sobre la seva col·lecció sonora 
rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_kenneth_goldsmith_conversation/capsula 
 
MP3 de la conferència MEMORABILIA. Col·leccionant sons amb... Kenneth 
Goldsmith 
rwm.macba.cat/uploads/draft/kenneth_lecture.mp3 
 
Teaser de la conferència MEMORABILIA. Col·leccionant sons amb... Kenneth 
Goldsmith 
rwm.macba.cat/es/extra/teaser_memorabilia_kenneth_goldsmith/capsula 
 
Kenneth Goldsmith a Ràdio Web MACBA 
rwm.macba.cat/es/kenneth_goldsmith_tag 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïments especials a Kenneth Goldsmith, Rick Prelinger, Jon Leidecker, Raül 
G. Pratginestós, Yolanda Nicolàs, Yaiza Hernández. Produït per Roc Jiménez de 
Cisneros. 
 
 

05. Llicència 
 
2012. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  
 
Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. 
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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