
 

Recerca > AVANT 
 
L'art sonor i la música experimental van arribar relativament 
tard a Espanya, però al llarg de les darreres tres dècades 
han donat lloc a noms, escenes i obres que han aconseguit 
establir-se amb certa autoritat dins el panorama 
internacional. 
De l'electroacústica més acadèmica a la música industrial, 
l'art radiofònic o la improvisació post-no-wave, AVANT 
repassa de la mà dels seus protagonistes alguns dels 
moments clau de l'avantguarda sonora al nostre país, sovint 
poc documentada.   
Cada AVANT se centra en l’obra sonora i la trajectòria d’un 
projecte abanderat de l’escena que documenta i consta de 
dues parts: una primera des de la que es reconstrueix el seu 
context a través d’entrevistes, i una segona que resumeix la 
seva obra a través d’exemples musicals.  

A càrrec de Roc Jiménez de Cisneros. 
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Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) és músic i 
compositor. Des de 1996, és el nucli d'un projecte de 
computer music anomenat EVOL i la seva obra ha estat 
publicada en segells discogràfics de renom internacional. 
L'any 2003 va engegar una sèrie de composicions electro-
acústiques titulada "Punani", en la qual aprofundeix en 
algunes de les constants del seu treball: la composició 
algorítmica, diferents tècniques de síntesi digital, l'espectro-
morfologia i l'aplicació musical de la geometria fractal i 
d'altres fenòmens matemàtics. Des de 1997 co-dirigeix al 
costat d'Anna Ramos la discogràfica i col·lectiu artístic 
ALKU, així com imbecil.net, un projecte de computació 
absurda i ofuscació binària. Viu i treballa a Barcelona. 
 
Locució: Clàudia Faus 

 

 

AVANT #8  

Vagina Dentata Organ 

El projecte del català Jordi Valls, Vagina Dentata Organ, ha estat durant anys 
objecte de culte i col·leccionisme arreu del món. Els seus particulars ready-
mades sonors, una col·lecció de retrats mòrbids d'emocions humanes, instints 
primaris i violència cultural construïts amb <i>objets trouvés</i> audibles, situen 
Valls en una interessant terra de ningú en el terreny de l'art sonor nacional, amb 
connexions evidents amb les escenes postpunk i postindustrials del Regne Unit 
(en les quals va participar activament), però al mateix temps proper a l'art 
conceptual més provocador. 
 

 
01. Biografia 
 
Jordi Valls va ser al lloc idoni (Londres) i en el moment adequat (les acaballes 
dels anys setanta) per a presenciar una d'aquelles transicions gairebé 
imperceptibles que només resulten discernibles per a un observador amb certa 
perspectiva històrica. El punk havia aparegut sense previ avís, gestat a les 
catacumbes de l'underground i a una distància més que prudencial de les 
convencions de la indústria discogràfica, però en molt poc temps va mutar, 
també de manera espontània i sense cap estratègia, per esdevenir una altra cosa 
completament diferent. Aquell moviment, que encara avui continua encarnant 
l'estendard de l'autogestió i la independència, esclatava en mil bocins deixant 
darrere seu un estereotip perfectament delimitat –gairebé de manual– del que 
havia de ser el punk a partir de llavors, al mateix temps que donava lloc a 
diverses sub-escenes que duien el seu germen contestatari, fosc i destructiu un 
pas més enllà. Una d'aquestes metamorfosis va desencadenar en allò que alguns 
dels seus protagonistes van anomenar "música industrial", un desenvolupament 
que la història ha retratat sovint de manera maniquea però que, especialment als 
seus inicis, va demostrar ser un brou de cultiu d'enorme importància per a la 
subcultura occidental contemporània.  
 
Sent un privilegiat espectador de primera fila d'aquest nou anti-gènere que partia 
de la repetició mecànica, el soroll i l'ús de l'electrònica, a l'empara de l'eslògan 
"Industrial Music for Industrial People", el jove Jordi Valls (exiliat durant dècades 
a la capital britànica abans de tornar a Barcelona el 2008), hauria pogut afegir-se 
a la creixent llista de noms que emulaven el treball de formacions com Throbbing 
Gristle, NON o Cabaret Voltaire. Lluny d'això, Valls va preferir distanciar-se de la 
majoria amb una proposta que, encara a dia d'avui, resulta difícil d'encasellar per 
la seva forta personalitat.   
 
Vagina Dentata Organ neixia paral·lelament a molts dels grups de la primera 
fornada industrial anglesa, però ni la forma ni el concepte dels seus treballs 
sonors i visuals permeten restringir el seu llegat a una simple etiqueta cultural i 
temporal. Vagina Dentata Organ és el surrealisme de Breton, Dalí o Éluard, la 
tenebra malsana de Bacon o els grotescos tríptics de Bosch, passats pel sedàs 
post-punk. Una col·lecció de retrats mòrbids d'emocions humanes, instints 
primordials i violència cultural construïts amb objets trouvés audibles – 
enregistraments de camp en els quals l'única intervenció evident de l'artista és la 
mateixa elecció del material. Els temes són d'allò més variat: tambors de la 
Setmana Santa, udols de llops, enregistraments de les últimes hores de la secta 
de Jim Jones a Guyana l'any 78, el so d'una moto Harley Davidson per les 
carreteres de l'Empordà. Però tots ells comparteixen una atracció per la cara 
obscura de la naturalesa humana, per la brutalitat subjacent de les relacions 
socials o les convencions religioses, pel component fosc i sanguinolent que 
s'amaga en totes elles, unides per les petites obsessions de Valls, el 
silenciós denominador comú.   
 

 

   

 
http://rwm.macba.cat 



 

 
[Foto de Jordi Valls de Julian Hawkins, Londres] 
 

 
[Creu hipercilíndrica per Jordi Valls] 

 
Malgrat la postura radicalment asèptica de l'autor (que per a aquesta entrevista 
va preferir que parlessin d'ell amics i coneguts), Vagina Dentata Organ ha estat 
durant anys objecte de culte i col·leccionisme arreu del món. Els seus particulars 
ready-mades editats en format picture disc són ja icones de la història recent de 
l'art sonor i la música experimental; un nom i una trajectòria que són sinònim de 
simbolisme provocatiu, de la destrucció de tabús per mitjà d'una narrativa 
impenetrable, i de la fascinació antropològica que sobtadament esdevé perversió, 
tot esborrant la línia que separa el document del retrat visceral.   
 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 
La Banda Trapera del Río, "Ciutat Podrida" (a La Banda Trapera del Río, 1979) 
Sex Pistols, "Anarchy in the UK" (1976) 
Crass "Asylum" (a The Feeding of the 5000, 1978) 
Throbbing Gristle, "Slug Bait - ICA" (a The Second Annual Report, 1977) 
Whitehouse, "Dom" (a Dedicated to Peter Kürten, 1981) 
Vagina Dentata Organ, "Trained to Kill" (a Music for Hashasins, 1983) 
Vagina Dentata Organ, "Triumph of the Flesh I" (a The Triumph of the Flesh, 
1984) 
Vagina Dentata Organ, "Untitled" (a The Last Supper, 1984) 
Vagina Dentata Organ, "Sex Star I" (a Cold Meat, 1986) 
Vagina Dentata Organ, "Sex Star II" (a Cold Meat, 1986) 
Vagina Dentata Organ, "Chant Premier" (a Un Chien Catalan, 1994) 
Throbbing Gristle, "Hamburger Lady" (a D.o.A: TheThird and Final Report of, 
1978) 
Nurse With Woud, "The Six Buttons of Sex Appeal" (a Chance Meeting on a 
Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella, 1979) 
Vagina Dentata Organ, "Chant Premier" (a Un Chien Catalan, 1994) 
Vagina Dentata Organ, "The Dog's Bollocks" (a The Great Masturbator, 2004) 
Whitehouse, "Peter Sutcliffe" (a Psychopathia Sexualis, 1983) 
Fragments del programa de TVE2 "La Edad de Oro" (1984) 
Psychic TV, "Catalan" (a Dreams Less Sweet, 1983) 
Fragments del programa de TVE2 "La Edad de Oro" (1984) 
Vagina Dentata Organ, "Catalan Dog Barking at the Moon" (a Music for the Blind, 
2007) 
 
Nota: els temes d'aquesta compilació provenen d'enregistraments editats en 
diferents formats. Pel seu interès documental, s'han preservat en la mesura del 
possible els matisos de qualitat i so inherents a cadascun dels suports. 

 
 
03. Enllaços d'interès 
 
http://www.discogs.com/artist/Vagina+Dentata+Organ 
http://www.uncarved.org/music/Vdo.html  
 

04. Agraïments 
 
AVANT #/ agradece la colaboración de Jordi Valls, Marc Valls, Pau Riba, Paco 
Alvarado, Xavier Cot, Eliseu Huertas i Cos, Marc Viaplana. 

 
05. Llicència 
 
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
 

  
http://rwm.macba.cat 




