
 
 

Recerca > MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB... Steve Stapleton 
 
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. 

MEMORABILIA. COL·LECCIONANT 
SONS AMB...  
Steve Stapleton 
 
Potser la millor forma d’entendre una figura tan inabastable i prolífica com 
Steven Stapleton, una de les peces clau de la música experimental europea dels 
últims quaranta anys, és a través de la seva inèrcia per acumular, per 
col·leccionar. Sons, referents, influències, artefactes musicals de difícil 
classificació, rareses. I cactus. 
 
 

01. Sumari 
 
El col·leccionisme de discos, rareses i objectes musicals inclassificables ha estat 
vinculat a Steven Stapleton des de sempre. El primer àlbum de Nurse With 
Wound, Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an 
Umbrella, incloïa una llista de 291 artistes, compositors, grups i secrets 
indesxifrables que havien contribuït d'alguna manera o una altra a modelar 
l’esperit original del trio (format per Stapleton, John Fothergill i Heman Pathak). 
Gairebé quaranta anys més tard, la llista segueix sent un referent ineludible per a 
col·leccionistes de música inusual (l’any 1979 i, en molts casos, encara 
radicalment diferent a dia d’avui). Una llista de la compra extranya per a 
melòmans del desconegut i amants del poc ortodox. Com Stapleton. 
 
“No m’interessava massa la música pop, el country o el reggae. Però a banda 
d'això…”. Amb aquesta declaració de principis, amb aquesta manifesta obertura 
d’oïdes, descriu Steven Stapleton el fonament de la seva pulsió col·leccionista. 
Una passió per l’acumulació que, igual que la seva carrera artística, transcendeix 
gèneres musicals, mitjans, escenes i èpoques per abastar tota mena d’artefactes 
culturals remotament connectats als múltiples paràmetres de la seva paleta de 
gustos i interessos. Igual que el catàleg de United Dairies, el seu segell 
discogràfic, o la discografia de Nurse With Wound, el seu principal vehicle de 
propagació musical des de 1978, la col·lecció de discos personal de Stapleton és 
un trencaclosques de l’inusual, un monstruós assemblatge de moments i 
expressions, un homenatge a l’alteritat sònica i a la mateixa excentricitat que 
sobrevola totes i cadascuna de les seves produccions, els seus dissenys, les seves 
escultures. O la seva col·lecció. Les seves múltiples col·leccions, de fet: de 
discos, de cactus, d’objectes trobats, acumulats a la seva peculiar granja a 
County Clare, Irlanda. La suma de les seves col·leccions conforma una col·lecció 
més gran que permet, amb sort, començar a entendre i apropar-se amb més 
dades a un personatge per naturalesa inabastable.  
 
Aquest episodi de MEMORABILIA no és només una finestra oberta a l’impuls 
col·leccionista d’una de les llegendes vivents de la música experimental. El 
testimoni de Stapleton és, una vegada més, una aproximació al propi acte 
d'acumular, classificar, filtrar i descobrir. D'apassionar-se de manera obsessiva 
per un tema (o molts) i deixar córrer aquesta obsessió. Com confessa Stapleton al 
programa: “mai t’ho treus de sobre. Una vegada t’entra aquest interès per 
col·leccionar i aquesta fascinació per la música… I segueixo tornant als anys 
seixanta! Encara torno al període entre el 68 i el 72: pensava que ho havia 
escoltat tot. Fa deu anys creia que havia sentit tots els àlbums, tots els discos 
obscurs d'aquesta època, i avui m'adono que era només la punta de l’iceberg. Hi 
ha tantes coses…”. 
 
 

02. Enllaços d’interès 
 
Web de Nurse With Wound 
www.nursewithwound.co.uk 
 
Pàgina de Bandcamp de Nurse With Wound 
nursewithwound1.bandcamp.com 
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Produït per Genís Segarra. 
 
Genís Segarra és músic. Des de 1996 és el cap visible i artístic 
d'Austrohúngaro, col·lectiu i segell discogràfic de Barcelona, i 
membre dels grups Astrud i Hidrogenesse. Ha produït, remesclat 
i publicat grups de pop electrònic independents en els que 
s'exageren totes les virtuts i els defectes de la música pop de 
consum, menys un: el negoci. www.austrohungaro.com 
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[Steve Stapleton] 
 

 
Pàgina sobre la llista del primer àlbum de Nurse With Wound 
nwwlist.org  
 
Entrevista/documental  
www.youtube.com/watch?v=Aw1OFOJcZ4g   
 
Sèrie: MEMORABILIA. COL·LECCIONANT SONS AMB...  
rwm.macba.cat/ca/memorabilia_tag/ 
 
 

03. Crèdits 
 
Produït per Genís Segarra.  
 
 

04. Llicència 
 
2015 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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