
 

Curatorial > INTERRUPCIONS 
 
Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l'art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d'“interrupcions” de la programació 
Curatorial. Amb el format d'una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular.  
 
En aquest episodi, el col·leccionista gramofònic Anki Toner 
investiga diverses aproximacions al fenomen del disc, el 
tocadiscos i l’enregistrament, a partir de material de la seva 
col·lecció.  
 
A càrrec d’Anki Toner. 
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Anki Toner (Barcelona, 1964) és músic, comentarista, 
estudiós de la part fosca de la relació entre música i 
propietat intel·lectual i, a més, col·leccionista. La part més 
(re)coneguda de la seva activitat musical va ser la seva 
participació a Superelvis com a cantant, harmònica i lletrista 
(1986-1998). Actualment, Anki Toner està implicat en 
Ankitoner Metamars (2006-), The Ignotoner (2011-) i el 
projecte en solitari, File Under Toner, amb el qual explora 
els límits de la raó en música. Així mateix, des de 1998 
dirigeix Hazard Records, segell discogràfic dedicat 
exclusivament a l’edició d’obres de domini públic i és autor 
de dos llibres sobre música –Blues (Celeste, 1995) i Hip-Hop 
(Celeste, 1998)– i múltiples articles i assajos.  
 
Anki Toner concep la seva col·lecció de discos i objectes 
afins com un “estudi dels discos en tant que objectes i de 
les nostres actituds i relacions cap a ells” i s’hi refereix com 
a gramofonia (o “col·lecció d’objetes gramofònics”). Part de 
la seva col·lecció s’ha mostrat en el marc de les exposicions 
Gramophonia (Festival Experimentaclub, La Casa Encendida, 
Madrid, 2006) i Gramophonia lúdica (Museu del Joguet de 
Catalunya, Figueres, 2012). També col·lecciona jocs de 
taula. www.ankitoner.com 
 
 
 
 

INTERRUPCIONS #9 

Metadiscos 
 
Selecció de discos que esmenten, simulen, utilitzen o estudien el fenomen del 
disc, el tocadiscos i/o l’enregistrament.   
 
 

01. Sumari 
 
Un dels fenòmens estudiats en la meva col·lecció d’objectes gramofònics és la 
dislocació entre l’objecte continent d’informació (el disc en si) i la informació que 
hi està continguda. En aquest sentit, la meva col·lecció conté discos que 
esmenten, simulen, utilitzen o estudien el fenomen del disc, el tocadiscos i/o 
l’enregistrament. És a dir, discos que, en certa mesura, són metadiscos. 
 
Per una raó de claredat, els he dividit en les sis categories següents: 
 
A) Metadiscos purs: discos que parlen d’ells mateixos i/o discos que imiten 
l’efecte del disc. 
B) Metadiscos derivats: discos que es refereixen a discos, a gramòfons o a 
enregistraments. 
C) Scratch: la manipulació del disc emprada com a instrument.  
D) Soroll de superfície: el so del vinil emprat com a instrument. 
E) Tocadiscos sense discos: el so del tocadiscos emprat com a instrument. 
F) Discos de solcs tancats (loops): discos que s’han concebut per ser emprats 
com a instrument. 
 
En aquest podcast hi ha més de trenta temes que es poden incloure en alguna 
d’aquestes categories. Ho podria haver fet de moltes altres maneres, incloure-hi 
altres discos o dividir-los en altres categories. Per això, un cop establertes les 
categories, no ofereixo més informació addicional sobre quina és la categoria a la 
qual pertany cada disc, ni tan sols en quin punt del muntatge es pot escoltar. 
Més encara, (alg)un dels temes seleccionats podria no pertànyer a cap de les 
categories esmentades.  
 
D’aquesta manera, reivindico el disc com a element lúdic i el muntatge com a 
joc; en aquest cas, com a endevinalla. Estic disposat a respondre personalment 
totes les possibles solucions d’aquesta endevinalla que pugui rebre (vegeu el 
correu electrònic a www.ankitoner.com): llistes més o menys completes des 
temes, que diguin en quin minut del programa comencen, i a quina categoria de 
les esmentades pertanyen.  
 
 
Anki Toner, tardor 2012 
 
 

02. Llista de temes 
 
Len Spencer, “Advertising Record” (Edison, 1906) 
J. H. Speenhoff, “Gramophone Loflied” (Reclame Klassieken – Wat Een Meisje 
Weten Moet, Favorite, 1999; publicat originalment el 1907) 
Thomas A. Edison, “Mary had a little lamb” (Edison, 1927) 
Robert Johnson, “Phonograph Blues” (The Complete Recordings, CBS, 1990; 
publicat originalment el 1936) 
Edith Piaf, “Le disque usé” (Edith Piaf, Philips, ca. 1958; publicat originalment 
el 1943) 
Peter Lind Hayes, “Genie, The Magic Record” (Decca, 1946) 
Laugh Laugh Phonograph (Voco, 1948)  
Michael Flanders and Donald Swann, “Song of Reproduction” (At the Drop of a 
Hat, Excerpts from, Parlophone, 1957) 
The Beatles, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, Parlophone, 1967) 
The Beatles, “Revolution 9” (The Beatles, Apple, 1968) 
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[La pintura de l’artista Francis Barraud va ser adaptada per la Victor Talking 
Machine Company com a símbol de la seva marca el 1900 i ha passat a ser 
una imatge icònica. Foto: Wikipedia] 
 

 
Josep Maria Espinàs/Francesc Burrull, “Cançó del tocadiscos” (Cançons amb 
endevinalla, Concèntric, 1969) 
Disc que acompanya el joc K-Tel Superstar Game (K-Tel, ca. 1975) 
Lou Reed, “Metal Machine Music” (Metal Machine Music RCA, 1976) 
Tirtsa de Vries, “The Song of Mr. Phonograph” (Dank U, Meener Edison, EMI, 
1977) 
Non, “Untitled” (Pagan Muzak, Graybeat Records, 1981) 
Herbie Hancock, “Rockit” (Rockit, Columbia, 1983) 
Betty Troupe, “El Vinilo” (El Vinilo, Ariola, 1983) 
Criminal Element Orchestra, “Put the Needle to the Record” (Put the Needle to 
the Record, Criminal Records, 1987) 
Christian Marclay, “Johann Strauss/Christian Marclay”, (More Encores, No Man’s 
Land, 1989) 
Stock, Hausen & Walkman, “Buy Me / Sue Me” (Buy Me / Sue Me, Hot Air, 
1997) 
Antilop S.A. (ATK)* & Kija, “Phonographe Mix Tape N°1” (Phonographe Mix Tape 
N°1, Not on Tape, 1999) 
Felix Knoth, “Manuelle Verformung der Gesichtshaut” (Die Pein Vom Haupt 
Entfernen, Rund Um Den Watzmann, 1999)     
Thomas Brinkmann, “0110” (Klick, Max Ernst, 2000) 
Institut Für Feinmotorik, “Problem?” (Penetrans, Staubgold, 2002) 
Pure, “This Side Pure” (The End of Vinyl, Mego, 2001)  
Grand Wizard Theodore, “Birth of the Scratch” (Global Turntables, Hip Hop 
Slam, 2002) 
DJ Graft, “Ya Know the Name... (Skratching)” (Global Turntables, Hip Hop Slam, 
2002) 
DJ Revolution*, “Sense títol” (The Breaks... in Hi-Fidelity, Millenia Music, 2005) 
Radical Matters, “Sense títol” (Music from Hi-Fi Sessions, Radical Matters, 
2005) 
Rip-Off Artist, “Communication Defines Culture” (Communication Defines 
Culture, Conversation Records, 2006) 
Crawling with Tarts, “Grand Surface Noise Opera Nr. 7: The Decadent Opera 
(Rococo)” (Ochre Land, Blue Blue Skies / Grand Surface Noise Opera Nr. 7: The 
Decadent Opera (Rococo), Pogus Productions, 2007) 
File Under Toner, “Sense títol” (This Is the End, Beautiful Friend, Hazard 
Records, 2008) 
Stephen Cornford, “Sense títol” (Two Works for Turntables, Permanent Gallery, 
2009) 
Vasilisk Gnedov, “Poem of the End” (Baku: Symphony Of Sirens – Sound 
Experiments In The Russian Avant Garde, ReR Megacorp, 2009)  
MiMo, “No Exit” (No Exit, MiMoMu/AIM, 2010) 
 
Nota de l’autor: llista elaborada per ordre cronològic d’enregistrament. 
 
 

03. Crèdits 
 
Concebut i produït per Anki Toner.  
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes participants.  
 
 

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 posibles 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 del possible. 
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