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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 
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. 
 
Andrew Shallcross, també conegut com a Andy Votel, és un 
artista, DJ i productor amb una mirada àmplia i particular 
sobre la música pop. La seva contínua recerca l’ha portat a 
participar en més de 250 llançaments que cobreixen, 
pràcticament, totes les etapes d'un procés discogràfic. 
www.finderskeepersrecords.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...  
Andy Votel. Part I 
 
Diu que sempre li ha interessat escoltar sons estranys, que prefereix els artistes 
marginats i que del 70 % dels discos que compra no en sap res de res. Aquestes 
són algunes de les dades personals d'Andy Votel, un DJ, productor, compilador, 
dissenyador i escriptor obsessionat pel pop més inusual.  
 
 

01. Sumari 
 
La primera passió musical d'Andy Votel va ser el hip-hop, un estil que l'atreia i 
l'intrigava: volia saber com es feia aquella música. Gràcies al manetes del seu 
pare, Votel va descobrir que el secret eren els loops i que molts d'aquests eren 
mostres d'altres cançons. Així va començar la seva obsessió per trobar les fonts i 
per furgar en discos que per aquella època (finals dels vuitanta) no eren els que li 
tocava escoltar tenint en compte la seva edat, catorze anys, i el context, 
Manchester. Mentre els seus amics s'emocionaven amb Stone Roses o Happy 
Mondays, l'Andy investigava enregistraments de jazz publicats en segells com CTI 
Records o bandes sonores de compositors com John Cameron Krzysztof Komeda.  
 
En els últims vint anys, Andy Votel ha viatjat arreu del món per comprar tants 
discos com li ha estat possible. Alguns d'ells han acabat sonant a les seves 
produccions o a les seves sessions de DJ. D'altres s'han sumat al catàleg de 
Finders Keepers, el segell de culte que dirigeix al costat de Dominic Thomas i 
Doug Shipton. La seva particular col·lecció de vinils, que ell mateix mesura per 
metres cúbics més que per unitats, l'ha convertit en un destacat “arqueòleg” de 
discos inusuals, malgrat que ell mateix es defineix com el pitjor arxivador del 
món i admet que pot passar-se hores buscant vinils a casa seva, o que de 
vegades fins i tot acaba comprant una segona o tercera còpia, per estalviar-se 
temps.  
 
La seva principal obsessió és el pop, sobretot el més maltractat i psicodèlic; sent 
simpatia per artistes que, per algun motiu, han quedat marginats per la cultura 
oficial i l'atreuen especialment aquells discos que estan personalitzats amb 
inscripcions o dedicatòries, perquè expliquen una història. Malgrat que és un cas 
digne d'estudi, no es veu com un fetitxista. La seva principal motivació és 
escoltar música i, en general, l'única manera que té de trobar la que més 
l'interessa és comprant-la i acumulant-la. 
 
  
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Michel Magne, “Self service” (Musique Tachiste, Cacophonic, 2013) 
Suzanne Ciani, “Atari corporate tag” (Lixiviation, Finders Keepers, 2012) 
Ilaiyaraaja, “Needhi Idhu” (Ilectro, Finders Keepers, 2013) 
Silicon Arc, “Clock” (Disposable Music Sampler Volume 1, Disposable Music, 
2009) 
Harry Partch, “The romancing of a pathological liar comes to an inspired end” 
(The Bewitched, Cacophonic, 1973) 
John Carpenter, “Love at a distance” (Prince Of Darkness, Varèse Sarabande, 
2008) 
Masahiko Sato, “Mr London” (Belladonna of Sadness, Cinevox, 2009) 
Krzysztof Komeda, “Walk on the water” (Cul de Sac, Harkit Records, 2005) 
Bruno Spoerri, “Colours” (Disposable Music Sampler Volume 1, Disposable 
Music, 2009) 
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[Andy Votel. Foto: Miquel Taverna/CCCB, 2013]   

 
Mustafa Özkent Ve Orkestrası, “Karadır kara” (Gençlik Ile Elele, Finders Keepers, 
2006) 
Gary Sloan and Clone, “A.R.R.” (Harmonitalk, Cache Cache, 2012) 
Yamasuki, “Yamamoto kakapote”  (Le Monde Fabuleux Des Yamasuki, Finders 
Keepers, 2005) 
Disco Dildar, “Noor jehan” (propera edició, Finders Keepers) 
Kuppamma Pettha - Lliayaraaja (propera edició, Finders Keepers) 
The Eccentronic Research Council, “Device kids find a box of chattox melody” 
(1612 Underture, Bird Records, 2012) 
Kinetic Effect, “Beyond the parameters of amateurs (Instrumental)” (Borderin' 
insanity, Insane Recordings, 1993) 
Luboš Fišer, “Dense Smoke” (Valerie and her week of wonders, Finders Keepers, 
2006) 
Suzanne Ciani, “Sound of a dream hissing” (Lixiviation, Finders Keepers, 2012) 
Science Fiction Corporation, “Racing motion” (Science Fiction Dance Party, 
Dance With Action, B-Music, 2009) 
Bruno Spoerri, “Background rhythm 3” (Extrakugel, Disposable Music, 2009) 
Andrzej Korzyński, “Opetanie 2” (Possession, Finders Keepers, 1981)  
J. Robinson & I. Rainford & C. Pearson, “Big Pen 2” (Disposable Music Sampler 
Volume 1, Disposable Music, 2009) 
Jean-Claude Vannier, “L'automne à barbe ̀s rochechouart” (Electro-Rapide, 
Finders Keepers, 2011) 
Zdeněk Liška, “Pearls from the deep”  (Malá Mořská Víla, Finders Keepers, 2011) 
 
 

03. Enllaços d’interès 
 
Andy Votel a Twitter 
www.twitter.com/AndyVotel 
 
Pàgina web de Finders Keepers Records  
www.finderskeepersrecords.com 
 
Finders Keepers Records a SoundCloud 
www.soundcloud.com/finderskeepersrecords 
 
Entrevista amb Andy Voltel  
www.musicomh.com/reviews/albums/andy-votel-styles-of-the-unexpected 
 
Les 15 bandes sonores de pel·lícules de terror favorites d’Andy Votel  
www.redbullmusicacademy.com/magazine/andy-votel-horror-soundtracks 
 
 

04. Crèdits 
 
Un agraïment especial a Andy Votel. 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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