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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. 

 
Continguts del PDF: 
 
01. Sumari 
02. Llista de temes  
03. Enllaços d’interès 
04. Crèdits 
05. Llicència 

 
Produït per Rosanna Arbon. 
 
Eric Isaacson és el propietari de Mississippi Records, una botiga 
de discos i un segell discogràfic de Portland, a Oregon. El segell 
ha produït més de 150 elapés, entre els quals destaquen la 
vocalista clàssica índia Kesarbai Kerkar, la virtuosa de la 
guitarra de Portland Marisa Anderson, la música espiritual de 
Bishop Perry Tillis i molts més, en una amplísima gamma de 
gèneres, èpoques i orígens. Isaacson també produeix i publica 
una sèrie de recopilacions en casset i s'encarrega del disseny 
de la discogràfica, basat en la pràctica del collage.   
 
Rosanna Arbon és una productora independent amb seu a 
Londres. Actualment treballa amb Falling Tree Productions i 
col·labora amb In The Dark, comissariant esdeveniments sonors 
arreu de la ciutat. Rosanna també imparteix classes sobre ràdio 
a la Bournemouth University.  
 
 
 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Eric Isaacson 
 
En aquest programa, Eric Isaacson descriu els seus hàbits d'escolta i la seva 
manera de col·leccionar sons, des de la infància fins a l'actualitat. Avui pot 
semblar més o menys obvi, però Isaacson no sabia pas que una obsessió infantil 
per The Beatles, l’acurada elaboració de les seves pròpies cintes casolanes i un 
munt de cassets de Daniel Johnston acabarien sent la base per la seva tasca com 
a fundador del segell i la botiga de Mississippi Records, a més d'una col·lecció de 
discos que no entén d’èpoques.  
 
 

01. Sumari 
 
Per Isaacson, el col·leccionisme musical va arrencar com una activitat personal i 
privada. Als cinc anys ja es dedicava a gravar cançons de la ràdio per crear les 
seves pròpies recopilacions en casset. El seu repte més ambiciós va ser la 
reconstrucció de la discografia completa de The Beatles, àlbum a àlbum, cançó a 
cançó, tot gravat de la ràdio. Va trigar quatre anys. Aquest tipus de comportament 
podria portar fàcilment a la idea que el jove Isaacson acabaria esdevenint un dels 
col·leccionistes sonors que William Bennett defineix com els completistes, però 
no és pas així. La seva col·lecció acostuma a rondar els 300 discos, que sembla 
una quantitat petita pel director d'una discogràfica, però la col·lecció d’Isaacson 
està en perpetu moviment: compra discos tan de pressa com se'n desfà, perquè 
en última instància el veritablement important és la relació de contemporaneïtat 
que estableix amb els discos. “Si no, acabaria boig”, afirma. “Els meus 
interessos són molt diversos i la meva col·lecció hauria de tenir 50,000 discos 
per representar tots els meus gustos, però això no és factible”. Els seus quaderns 
de notes, on apunta obsessivament totes les cançons que li agraden, amb símbols 
per indicar un aspecte concret del tema, com ara el to emocional o la velocitat, 
serveixen de testimoni de la gran quantitat de discos que han format part de la 
seva vida en els darrers deu anys.  
 
La sensibilitat gràfica d’Isaacson adorna les cobertes de Mississippi Records. 
Com passa a la seva col·lecció de discos, les seves influències estètiques són 
molt variades, i inclouen tant referents clàssics de la talla de Daniel Johnston o 
els fanzines punk, com el disseny de Folkways Records i l’art tàntric hindú. 
Isaacson diu que el seu estil va evolucionar fruit de les pròpies limitacions: “Vaig 
haver de trobar una marca personal perquè no podia fer ús de trucs, habilitats ni 
tècniques sofisticades”. El disseny gràfic d’Isaacson és atrevit, colorista, cru i 
críptic, i fa que les seves cobertes destaquin en qualsevol prestatge.   
  
 

02. Llista de temes 
 
Georgia Sea Island Singers, “Adam & Eve” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
Cecil Barfield, “William Robertson Blues” (South Georgia Blues, Mississippi 
Records) 
Abner Jay, “The Reason Young People Use Drugs” (True Story of Abner Jay, 
Mississippi Records) 
Daniel Johnston, “Strange Boy” (Retired boxer, Stress Records) 
Daniel Johnston, “I’ll Do Anything But Break Dance For Ya, Darling” (Retired 
boxer, Stress Records) 
Dead Moon, “Don”t Burn the Fires” (In The Graveyard, Mississippi Records) 
Bishop Perry Tillis, “Good News” (In Times Like These..., Mississippi Records) 
Marisa Anderson, “Colfax” (Mercury, Mississippi/Change Records) 
Abner Jay, “I Wanna Job” (Folk Song Stylist, Mississippi Records) 
Moondog, “Rimshot” (The Viking of Sixth Avenue, Honest Jons)  
Kesarbai Kerkar, “Lalat: Ghatan Lagi Rain” (Kesarbai Kerkar, Mississippi/Change 
Records) 
Gurdjieff, “June 8, 1949” (Improvisations, Mississippi/Change Records) 
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[Isaacson darrere del taulell de la seva botiga de discos, Mississippi Records, 
a Portland, Oregon] 
 

 
Michael Hurley, “The Tea Song” (Back Home with Drifting Woods, 
Mississippi/Change Records) 
Georgia Sea Island Singers, “Join The Band” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
The Counts, “Enchanted Sea” (House of Broken Hearts, Part one, Mississippi 
Tape Series, Vol. 1 - Early R&B, Doo Wop Rockabilly & Instrumentals, Mississippi 
Records)  
Sonny Day, “Beyond The Shadow Of A Doubt” (House of Broken Hearts, Part one, 
Mississippi Tape Series, Vol. 1 - Early R&B, Doo Wop Rockabilly & Instrumentals, 
Mississippi Records) 
Marisa Anderson, “Sinks and Rises” (Mercury, Mississippi/Change Records) 
Abbebe Tessemma “Ashasha Beyew” (Assiyo Bellema: Golden Years Of Modern 
Ethiopian Music, Mississippi/Change Records)  
Kesarbai Kerkar, “Lalita Gouri: Preetam Saiyan” (Kesarbai Kerkar, 
Mississippi/Change Records) 
Georgia Sea Island Singers, “Sometimes” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
 
 

03. Enllaços d’interès 
 
Mississippi Community Supported Records – Servei de subscripció de Mississippi 
Records 
https://sites.google.com/site/mississippicsr/  
 
Discografia il·lustrada de les primeres 50 edicions de Mississippi Records  
http://toto.lib.unca.edu/sounds/miss_records/  
 
Entrevista amb Eric Isaacson a Sound American 
www.soundamerican.org/eric-isaacson-and-mississippi-records 
 
Entrevista amb Eric Isaacson a Analog Edition Zine 
www.everybodytaste.com/2012/07/analog-edition-zine-interviw-with-eric.html 
 
Set preguntes a Eric Isaacson  
www.complex.com/city-guide/2011/03/7-questions-with-eric-isaacson-of-
mississippi-records-portland 
 
Canal de YouTube d'Alan Lomax  
www.youtube.com/user/AlanLomaxArchive?feature=watch 
 
Association for Cultural Equality (dipositari de l'Alan Lomax Archive)  
www.culturalequity.org 
 
Sèrie: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB...  
http://rwm.macba.cat/ca/memorabilia_tag/ 
 
 

04. Crèdits 
 
Produït per Rosanna Arbon.  
 
 

05. Llicència 
 
2014. 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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