
 

Recerca > MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
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 
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 Kenneth Goldsmith. Produït per Roc 
Jiménez de Cisneros. 
 
Publishers Weekly va definir l’obra escrita de Kenneth 
Goldsmith com “un dels treballs de collage més exhaustius i 
bells que s’han fet 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 
de poesia en línia. Així mateix, és l’editor i fundador 
d’UbuWeb, un arxiu online de referènciaf universal sobre 
l'art avantguardista a internet. L’arxiu es gestiona des de 
l’underground, sense suport institucional ni pressupost, 
aquest repositori tan exhaustiu com personal 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 
 
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 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Kenneth Goldsmith. Part II 
 
Una col·lecció superconcentrada de falques i exabruptes que surten de l’arxiu 
personal de Kenneth Goldsmith i ens obliguen a baixar el volum i a sortir 
corrents. Que guanyi el millor. 
 

 
01. Sumari 
 
Aquesta és una col·lecció de falques estranyes que vaig utilitzar en el meu 
programa de ràdio a WFMU, que es va emetre entre el 1996 i el 2010. Moltes es 
van convertir en sons recurrents del programa, i per a molts oients representaven 
un senyal que els convidava setmanalment a desconnectar el receptor de ràdio 
durant tres hores. El show, que al llarg dels anys es va conèixer com “Unpopular 
Music” o “Anal Magic”, era probablement el programa més odiat de WFMU. 
Conservo més de mil falques, però per a aquest podcast n’he seleccionat unes 
quaranta de les més bones. Vaig arribar a fer programes sencers encadenant 
falques una rere l’altra. La majoria d’aquests fragments són d’origen incert, 
acumulats sense solta ni volta al llarg de quinze anys, pispats d’elapés, cintes de 
casset, CD i algunes joies trobades a Napster, però miraré d'identificar-ne 
algunes per a l’ocasió:  
 
• L’any 2005, vaig portar el gran artista sonor Gregory Whitehead a WFMU per a 
dur a terme una de les seves sessions de teràpia de crits en directe. Bàsicament, 
Whitehead convida els oients a trucar i cridar a tot pulmó. Això va durar tres 
hores, i el públic de WFMU no m’ho va perdonar mai. Aquesta selecció inclou 
alguns trossos d'aquella marató de xiscles.    
 
• A WFMU tothom adora el grup Nihilist Spasm Band. Jo també, però més per les 
seves diatribes poètiques que per la seva cacofonia improvisada. Així que vaig 
decidir eliminar les parts musicals dels seus temes, deixant només bajanades del 
calibre de: “I didn’t crawl to the top of the food chain to eat salad. I’m a meat 
eater” (No he arribat al cim de la cadena tròfica per menjar amanida. Sóc 
carnívor).  
 
• Una de les peces més rares de la meva col·lecció és un disc d’un escriptor 
anomenat Richard Grossman, que duu per títol The Clown Chapters. No sé ben 
bé de què va, però Grossman parla amb una veu d’assassí en sèrie i diu coses 
com ara: “I came to rip apart your mom!” (He vingut a destrossar la teva mare!).   
 
• En el programa sovint vaig fer servir veus de nens i discos infantils. Aquí 
s’inclouen un munt d’aquests fragments, com “Uh, my name is Gossamer 
Wump” (Mm… El meu nom és Gossamer Wump), “We are very intelligent and we 
are not Germans” (Som molt intel·ligents i no som alemanys), un enregistrament 
en el qual li explico al meu fill que “Nobody listens to Daddy’s radio show 
anymore” (Ningú ja no escolta el programa del papa), i extractes d’una producció 
infantil d’obres radiofòniques futuristes com “Don’t turn me off” (No em 
desconnectis). A propòsit d'això, l’any 2004, el meu pare i la meva mare van 
venir a la ràdio a cantar duets de Gilbert and Sullivan per a una sessió de 
recaptació de fons. El meu pare és incapaç de cantar, i el resultat és aquest més 
que insegur “I am the captain of the pinafore…” (Sóc el capità del devantal).    
 
• Finalment, enmig de tot això hi ha alguns bocinets d’art sonor, concretament la 
genial obra de Vito Acconci titulada “Let’s Be Suckers” (Siguem babaus), que 
conté aquesta frase repetida ad infinitum. Em va semblar que era apropiada tant 
aplicada a la meva labor de locutor, com al que els meus oients sentien cada 
setmana.    
 
La meva carrera radiofònica es va acabar fa uns anys. Un bon dia me’n vaig 
cansar i vaig decidir que ja n’hi havia prou. I ja està. Havia fet tot el que podia 
fer, havia recorregut fins a l’últim raconet de la irritació. La ràdio és  
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[Kenneth Goldsmith durant la seva conferència a MEMORABILIA. 
COL·LECCIONANT SONS AMB…, 2012] 
 

 
efímera, però ara aquests fragments són eterns, i suren a la xarxa perquè els faci 
servir qui vulgui. Si us plau, no dubtis a trossejar aquest podcast. Utilitza’ls com 
et vingui de gust. L’alienació i la irritació estan garantides; si els poses a la ràdio, 
aconseguiràs espantar els teus oients en massa.    
 
Kenneth Goldsmith, 2012 
 
 

02. 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 
 
Podcast: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... Kenneth Goldsmith. 
Part I  
rwm.macba.cat/ca/recerca/memorabilia_kenneth_goldsmith/capsula 
 
Podcast: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... Kenneth Goldsmith. 
Escenes eliminades  
rwm.macba.cat/ca/extra/kenneth_goldsmith_deleted_scenes/capsula 
 
MP3 de la conferència MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... 
Kenneth Goldsmith 
rwm.macba.cat/uploads/draft/kenneth_lecture.mp3 
 
Avançament 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 
 
 

03. Crèdits 
 
Agraïments especials a Kenneth Goldsmith, Yaiza Hernández i Yolanda Nicolàs. 
Selecció musical de Kenneth Goldsmith. Produït per Roc Jiménez de Cisneros. 
Editat amb Sound Studio de Felt Tip Inc. 
 
 

04. 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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