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MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB... obre 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 Matías Rossi 
 
Brian Shimkovitz és l’home darrera el famós blog Awesome 
Tapes from Africa, un projecte online extremadamente 
peculiar, que s’ha convertit en un segell discogràfic en tota 
regla on Shimkovitz reedita tota mena de rareses africanes, 
des de pop folklòric a gemmes de la pista de ball i cops de 
puny de hip-hop, ajudant així a difondre sons desconeguts de 
tot el continent. www.awesometapes.com  

Matías Rossi va estudiar Periodisme a la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina). L’any 2000 s’instal·la a Barcelona, on 
estableix la seva base d'operacions actual. Col·laborador del 
segell Ooze.bâp, co-director de la publicació digital Acetone i 
de la Fanzinoteca Ambulant, el 2005 va fundar el grup 
instrumental Bradien, amb diversos treballs publicats i 
col·laboracions amb Bill Wells, John Giorno i el poeta català 
Eduard Escoffet. www.bradien.net 
 
 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Brian Shimkovitz. Part I 
 
Aquesta és la història d’un estudiant d’etnomusicologia de Brooklyn que va 
passar un any a l’Àfrica Occidental comprant cintes en mercats de carrer... i com 
va aconseguir convertir aquesta estranya col·lecció en un dels segells discogràfics 
més respectats dels últims anys. 
 
 

01. Sumari 
 
Quan Brian Shimkovitz va anar a Ghana amb una beca Fulbright en 
etnomusicologia l’any 2005, es va topar amb un espectre musical ric, estrany, 
desconcertant i molt variat, publicat sobretot en cassets. “Mai m’havia plantejat 
anar a Àfrica, però m'interessava molt la música popular a les ciutats”, afirma. I 
l’escena musical africana va resultar ser el projecte de camp perfecte per 
Shimkovitz. Durant un any sencer, es va establir a Accra, la capital de Ghana, 
però va viatjar de manera ocasional a d'altres llocs de l’Àfrica Occidental, com 
Mali, Togo i Burkina Faso. En tots aquests indrets, els mercats i paradetes de 
carrer li oferien un continu aparentment infinit de material completament 
desconegut. Quan Shimkovitz va tornar a Brooklyn, havia entrevistat a fons 
diversos MCs, DJs i productors, i havia acumulat una impressionant col·lecció de 
cintes, tot i que no sabia gaire bé què fer-ne. Engegar un blog per canalitzar les 
seves troballes (“per comunicar-li-ho a la gent sense rebaixar gaire el nivell”) 
semblava una idea força raonable. El nom del blog era prou explícit: Awesome 
Tapes from Africa (cintes impressionants d’Àfrica). Lluny de l’estereotip afro-
exoticista tradicionalment associat al mercat de les Músiques del Món, Brian va 
fer un esforç per compartir la seva excitació pels sons que havia descobert, pel 
disseny de les cintes i per la riquesa estilística de la seva fragmentada col·lecció: 
“un enfocament no-enciclopèdic a aquella gegantesca varietat musical – sent 
molt conscient que els meus 4.000 cassets són només la punta de l'iceberg, el 
0,01% de la música que es comercialitza allà”. Aquesta mentalitat directa i 
sense embuts, combinada amb el potencial de la xarxa, va fer créixer el projecte 
molt més enllà del que ell mateix calculava. Pocs anys més tard, el que va 
arrencar com un recurs relativament underground per amics, alguns entesos i 
col·leccionistes digitals, s’ha convertit en un segell discogràfic en tota regla. 
Awesome Tapes from Africa reedita tota mena de rareses africanes, des de pop 
folklòric a gemmes de la pista de ball i cops de puny de hip-hop, ajudant així a 
difondre sons desconeguts i meravellosos de tot el continent.  
 
El segell ha rebut elogis de publicacions d’arreu del món gràcies a les seves 
reedicions de llegendes musicals redescobertes, entre les quals destaquen el 
mestre etíop de l’acordió i el teclat Hailu Mergia, el grup de funk i soul somali 
Dur-Dur Band o la cantant de Mali Nahawa Doumbia. Tots ells i molts més posen 
de manifest una vegada més la missió d’Awesome Tapes From Africa i la 
col·lecció de Shimkovitz: contribuir a la projecció internacional del mercat 
musical africà i ajudar alguns dels seus artistes favorits a trobar nous públics a 
través de gires i reedicions.  
  
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Oriango & Kipchamba, “Bane Matanda”, de la cinta Magtalena   
Maurice Maiga, “Amore”, de la cinta Mugun Fata  
Phish, “Sanity”, de la cinta Junta 
Sun Ra, “Paradise”, del disc Sound of Joy 
Snr Eddie Donkor, “Kwaku Anase”, de la cinta Eye Banker 
Motia, “Dora”, de la recopilació Sounds of Our Time  
Okra, “Agynamoa Kwesi”, de la recopilació Sounds of Our Time  
Dr. Orlando Owoh & His Omimah Band, “Osupa Roro”, de la cinta Dr. Orlando 
Owoh & His Omimah Band  
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Reggie Rockstone, “Keep Your Eyes On the Road”, del disc Me Na Me Kae 
Kandja Kouyate, “Guede”, de la cinta Et l’Ensemble Instrumental du Mali  
Kumasi Bantama Christ Revival Singers, “Wo Pe Nye Ho”, de la cinta Wo Pe Nye 
Ho 
Maurice Maiga, “Karen Dawure”, de la cinta Mugun Fata 
Scizo, “Ke Shi Ka Le”, de la recopilació Sounds of our time, a compilation by 
Hammer)  
Hailu Mergia, “Sewnetuwa”, del disc Hailu Mergia and his Classical Instrument 
Bola, “Tigantabame”, del disc Volume 7  
Stephen Osita, “People’s Club of Nigeria Part 1”, de la cinta People’s Club of 
Nigeria  
Chief (Dr.) Sikiru Ayind Barrister, “Fuji Explosion”, de la cinta Fuji Explosion  
Snr Eddie Donkor, “Asem Yi”, de la cinta Eye Banker 
Mahmoud Guinia, “Ed Zalba”, de la cinta Maâlem 
Ikenga Super Stars of Africa, “Olu Ugbo”, de la cinta Sweet Mother  
Bainito Muyanda, “Walia Inyanya”, de la cinta Kifo Cha Wamalwa  
Black Nature and Heavy D, “Azuhukanbe”, de la cinta Wumbanma 
Thoughts On Air, “Zy”, de la cinta Glow On  
Chief (Dr.) Sikiru Ayind Barrister, “Orin Sipo O”, de la cinta Fuji Explosion  
 
 

03. Enllaços d’interès 
 
Awesome Tapes from Africa 
www.awesometapes.com 
 
Sessió de Brian Shimkovitz per a la sèrie de podcasts de XL8R  
www.xlr8r.com/podcast/2009/07/awesome-tapes-africa 
 
Sessió de Brian Shimkovitz per a la sèrie de podcasts de RBMA  
www.rbmaradio.com/shows/awesome-tapes-from-africa-train-wreck-mix  
 
Cinta de Brian Shimkovitz per a la seva gira australiana 
www.mixcloud.com/TheThousands/awesome-tapes-from-africa-mixtape/ 
 
Brian Shimkovitz com a convidat especial a “Mudd Up”, el programa radiofònic 
de DJ/Rupture  
wfmu.org/playlists/shows/24929 
 
Article de Brian Shimkovitz per a la columna de The Wire “Collateral Damage” 
thewire.co.uk/in-writing/essays/p=10630 
 
Article: “Q&A: Awesome Tapes From Africa’s Brian Shimkovitz” 
blogs.villagevoice.com/music/2011/09/awesome_tapes_from_africa_brian_shimko
vitz_interview.php 
 
Article: “Cassette Culture: An Interview with ATFA’s Brian Shimkovitz” 
www.icrates.org/cassette-culture-an-interview-with-awesome-tapes-from-africas-
brian-shimkovitz/ 
 
 

04. Crèdits 
 
Gràcies a Brian Shimkovitz i Ingrid Guardiola. Produït per Matías Rossi. 
Enregistrat amb una gravadora digital Tascam DR-100 recorder i un micròfon 
Beyerdynamic MC 930 i editat amb Ableton Live. 
 
 

05. Llicència 
 
2013. 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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