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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 Jonny Trunk.  
 
Jonny Trunk va començar a col·leccionar discos cap al 
1982. En comptes de passejar-se per botigues de discos 
tradicionals, preferia remenar a les botigues de segona mà i 
mercats de carrer, i de seguida es va adonar que la seva 
obsessió no era la música pop ni els sons moderns, sinó les 
bandes sonores cinematogràfiques i la música televisiva. El 
1995 va fundar Trunk Records, que aviat es va convertir en 
una discogràfica de culte, dedicada a publicar gravacions 
inèdites de jazz i bandes sonores per a cinema i televisió. Va 
ser el primer segell que va difondre material de library music 
no comercial, un gènere sobre el qual Trunk ha escrit 
exhaustivament. Trunk condueix un programa de ràdio sobre 
música per a cinema a l'emissora londinenca Resonance FM, 
i punxa arreu del món. Avui, la seva col·lecció de discos 
voreja els vuit mil elapés. www.trunkrecords.com 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Jonny Trunk. Part II 
 
Jonny Trunk selecciona els seus quinze temes favorits de les quinze millors 
companyies de library music1 de la seva col·lecció. 
 

 
01. Sumari 
 
La library music i jo ens vam creuar per casualitat. Feia temps que col·leccionava 
bandes sonores de cinema i televisió, i sempre m’havia picat la curiositat la 
música de fons d’aquells documentals de ciència tan estranys que arribaven 
d’Europa. No semblava senzill esbrinar-ne l’origen; a les botigues de discos no en 
sabien res i no en trobava àlbums publicats. Però un dia em vaig topar amb un 
elapé estrany en una cubeta d’ofertes: el seu títol era Dramatics Electronic2. A la 
coberta hi havia un llistat de tots els temes i a la contracoberta dibuixos molt mal 
fets d'un clarinet i una trompeta. Després d’investigar una mica em vaig 
assabentar que es tractava d'un disc de library music. Així va començar el meu 
viatge per aquest món sonor tan meravellós, bonic i experimental.    
 
La library music és música no comercial creada per a ser utilitzada al cinema, la 
televisió i la ràdio amb poc pressupost. Durant els anys seixanta, setanta i 
vuitanta, un grapat de companyies especialitzades en el tema es van dedicar a 
publicar aquest material en vinil per a distribuir-lo a emissores de televisió i 
estudis de cinema; el públic no podia adquirir aquesta música a les botigues. El 
gènere està farcit d’obvietats però també s’hi troben un munt de moments 
raríssims, gràcies al talent i al risc que van córrer els seus compositors. És un 
món musical ple de rareses, nostàlgia peculiar, temes inventats, música 
electrònica atípica i estils que desafien qualsevol intent de classificació. Es tracta 
d’una música feta per a ambientar somnis, escenes sota el mar o l’hora de dinar 
en una central nuclear; un indret musical on els compositors podien ser 
controlats i compondre sota ordres estrictes o, per al contrari, ser lliures de tota 
restricció i produir música que sonava absolutament nova.    
 
Alguns d’aquests temes ens resulten molt familiars, especialment els que s’han 
fet servir repetidament per a concursos televisius o programes infantils. Però la 
seva utilització és sempre impredictible i el cert és que ha servit de teló de fons 
tant per a la ciència com per al terror o el porno dur. En els darrers quinze anys, 
s’ha establert com un estil important i una forta influència en els artistes de hip-
hop i finalment ha rebut ha rebut un cert reconeixement i els preus dels elapés 
més buscats segueixen sent privatius.  
 
Aquesta recopilació conté, segons el meu parer, material de les quinze millors 
companyies d’aquesta escena, amb una selecció de la seva música més increïble, 
estranya i bella, lliure de les restriccions que comporten el pop i la fama.   
 
Jonny Trunk, 2012 
 
1 Nota del traductor: el terme library music no té una traducció fàcil en l'àmbit català i per tant 
s'ha respectat l’original. En francès el gènere es coneix com illustrations sonores i en italià rep el 
nom de commenti sonori o sonorizziazioni. 
2 Frank Gartner, Dramatics Electronic (Bosworth, 1973)  
 
 

02. Llista de temes  
 
Brian Bennett, “Image” (Image, KPM, 1974) 
EgistoMacchi, “Crostacei” (Fauna Marina, Leonardi, 1973) 
Allessandroni, ‘Agent Giallo’ (Open Air Parade, Sermi, 1972) 
Men of Vision, “Colours” (BMLP134, Bosworth, 1973) 
Basil Kirchin, “Abstractions of the Industrial North” (Abstractions of the 
Industrial North, DeWolfe, 1966) 
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[Jonny Trunk durant la seva conferència a MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB…, 2012] 
 

 
Walt Rockman, “Submarine Scenery” (Underwater, Sonoton, 1980) 
Stefano Torossi, “Fearing Much” (Feelings, Conroy, 1976)  
Eric Framond, “Bacchanal with Satan” (Univers 2000, MP2000, 1972) 
Vincent Geminiani, “Alice” (A Voyage Extraordinaire, MPI, 1972) 
Roland Kovac, “Nymphe” (Nymphe, Selected Sound, 1979) 
Eric Vann, “Sunken Galleon” (Underwater, Coloursound, 1982) 
Douglas Wood, “Folk Ghost” (Industrial Underscore, Studio G, 1976) 
Roger Roger, “Night Scene” (Chap 3055, Chappell, 1966) 
Anthony King, “Maladjusted Moggie” (Electric Bazaar, Peer, 1976) 
Sauveur Mallia, “Synthetic Neutron” (Cosmosynthetic V2, Telemusic, 1981) 
 
 

03. Enllaços d'interès  
 
Trunk Records 
www.trunkrecords.com  
 
Arxiu d’OST, el programa de ràdio setmanal de Jonny Trunk a Resonance FM 
podcasts.resonancefm.com/archives/category/shows/ost   
 
Arxiu d’àudio de la col·laboració de Jonny Trunk al programa de ràdio de Jarvis 
Coker per parlar sobre bandes sonores i els Oscars 
jcss6m.blogspot.com.es/2012/02/oscars-music-with-johnny-trunk.html  
 
Jonny Trunk entrevista a Danger Mouse i Daniele Luppi per a la BBC2  
www.youtube.com/watch?v=V4M0MZmtDJ4  
 
Selecció de bandes sonores obscures a càrrec de Jonny Trunk  
www.vice.com/read/what-the-hell-is-that-noise-148-v16n9  
 
Documental sobre library music: “Into The Music Library Documentary” per a la 
BBC Radio 4 
www.bbc.co.uk/programmes/b01061hr  
 
Video: “A Hard Day’s Night: Jonny Trunk” 
www.youtube.com/watch?v=oOUHfqUSIEM 
 
Conversa amb Jonny Trunk sobre la seva col·lecció sonora 
rwm.macba.cat/ca/extra/memorabilia_kenneth_goldsmith_conversation/capsula 
 
Podcast: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... Jonny Trunk. Part I  
rwm.macba.cat/ca/recerca/memorabilia_jonny_trunk/capsula 
 
Podcast: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... Jonny Trunk. Escenes 
eliminades  
rwm.macba.cat/ca/extra/jonny_trunk_deleted_scenes/capsula 
 
MP3 de la conferència MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... Jonny 
Trunk 
rwm.macba.cat/uploads/memorabilia/jonny_trunk_lecture.mp3 
 
Avançament de la conferència MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... 
Jonny Trunk 
rwm.macba.cat/es/extra/teaser_memorabilia_jonny_trunk/capsula 
 
Jonny Trunk a Ràdio Web MACBA 
rwm.macba.cat/es/jonny_trunk_tag 
 
 

04. Crèdits 
 
Agraïm especialment a Jonny Trunk, Matias Rossi, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Yolanda Nicolás i Yaiza Hernández. Selecció musical de Jonny 
Trunk. Mesclat amb Garageband, Apogee Duet i un tocadiscs de Thorens TD124. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://rwm.macba.cat 


