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Pintura 77, 1963 - 1965
Fusta, pintura plàstica, oli, pols domèstica, bicarbonat i altres additius, 91,75 x 61,5 cm 
Única
IVM/P 3

Pintura 78, 1963-1965 - 1965
Fusta, pintura plàstica, oli, pols domèstica, bicarbonat i altres additius, 79,7 x 55,5 cm 
Única
IVM/P 2

….........

Pintures corresponents a una sèrie, només es conserven els números 77 i 78. Obres que corresponen als inicis de la carrera de l’artista com a pintor a l’àmbit de l’art objectiu, 
constructivista i racional. 

Segons l’artista: “Molts dels meus quadres es componien de dues parts que eren, en si, una continuació de l’altra. I, al súmmum d’aquest racionalisme, una altra part de les obres 
incloïa el procés o relat en una sola peça (entenent aquesta paraula en el seu sentit estricte, no en l’artístic”, generalment, fent ús del relleu i l’esquerda)”.



Pintura 77, 1963 - 1965
Fusta, pintura plàstica, oli, pols domèstica, bicarbonat i altres additius, 91,75 x 61,5 cm.



Pintura 77, 1963 - 1965 
(detalls)



Pintura 77, 1963 - 1965 
(detall)



Pintura 78, 1963-1965 - 1965
Fusta, pintura plàstica, oli, pols domèstica, bicarbonat i altres additius,  79,7 x 55,5 cm



 Pintura 78, 1963-1965 
(detalls)



El libro transparente, 1970
IVM/AB 3
Llibre: Lletres transferides sobre suport de plàstic, 68 pàgines, 21,5 x 16 cm. Ed. 100
Cartell editat amb motiu de la presentació del llibre a la galeria Seiquer durant la seva exposició individual titulada A continuación (Un relato en doce jornadas, lugares, sonidos, 
palabras), Madrid, 1970, 34 x 49,5 cm  
1 còpia heliogràfica sobre paper de l'original per el cartell, 21 x 29,7 cm
3 pàgines mecanografiades amb un text sobre el llibre, 29,7 x 21 cm. Original únic
14 pàgines mecanografiades del text del llibre, 29,7 x 21 cm. Original únic

….........

Un dels llibres més singulars realitzats a Espanya en els darrers 50 anys. Llibre compost de 68 pàgines d’acetat en què un cert nombre de paraules de la llengua espanyola es 
transformen per substitució de les lletres que les componen en companyia de paraules que no existeixen a la llengua.

Text d’I. Valcárcel Medina: Aquest és bàsicament un llibre sobre l’idioma castellà. El fet que la majoria de les seves paraules no pertanyin al cabal d’aquesta llengua no significa res en 
contra del principi. Si bé alguns grups de lletres incompleixen certes regles en la seva construcció, he procurat que mai no resultessin “impossibles” per a la prosòdia castellana. La 
fonètica ha estat el mòbil fonamental en la construcció de paraules. Igualment, la sintaxi de les línies li ha estat sotmesa. La grafia ha estat la segona raó que justifica la concreta 
composició dels vocables. Inútil dir que aquests no tenen significat. Els capítols comprenen cicles complets del fil fonamental del llibre; i dins d’ells, les línies d’aquest cicle estan 
ordenades alfabèticament segons les primeres lletres. La ubicació dels espais no prejutja obligatòriament el límit de les paraules ni les pauses a la lectura. La cita inicial pertany al 
llibre "Ejercicios de castellano" de Azorin..........FI.

El Idioma Transparente, 1995
Àudio digitalitzat a partir d’enregistrament de l’any 1995 (format mp3 y wav). Duració: 20 min.
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una.
Caràtula original pel casset que no es va arribar a publicar, paper vegetal, llapis de color, tinta, text mecano-grafiat i lletres transferides sobre paper, 30x10 cm 
Única
IVM/SW 1

….........

El 1970 Valcárcel Medina va editar un llibre sense títol, conegut com El libro transparente. Es va presentar a la galeria Seiquer durant la seva exposició individual titulada A 
continuación (Un relato en doce jornadas, lugares, sonidos, palabras), Madrid, 1970. El 1995 una adaptació del llibre amb el títol de El idioma transparente va ser difosa a través de 
Radio Fontana Mix de la Facultat de Belles Arts de Conca. Com a locutors van intervenir: Isidoro Valcárcel Medina, Fàtima Fernández, Patricia García, Jacobo Huertas i Javier Ariza.



El libro transparente, 1970
Llibre: Lletres transferides sobre suport de plàstic, 68 pàgines, 21,5 x 16 cm. Ed. 100



El libro transparente, 1970
3 pàgines mecanografiades amb un text sobre el llibre, 29,7 x 21 cm c/u



El libro transparente, 1970
14 páginas mecanografiadas del texto del libro 
29,7 x 21 cm c/u



El libro transparente, 1970
14 pàgines mecanografiades del text del llibre, 29,7 x 21 cm c/u. 



El libro transparente, 1970
14 pàgines mecanografiades del text del llibre, 29,7 x 21 cm c/u. 



El libro transparente, 1970
Cartell editat amb motiu de la presentació del llibre a la galeria Seiquer durant la seva exposició individual titulada A continuación (Un relato en doce jornadas, lugares, sonidos, 
palabras), Madrid, 1970, 34 x 49,5 cm



El libro transparente, 1970 
Cartell. Detall



El libro transparente, 1970
Còpia heliogràfica sobre paper de l'original per el cartell, 21 x 29,7 cm



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una. 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una. 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una. 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una. 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinc parts, cadascuna 8 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm cada una. 



El Idioma Transparente, 1995
Caràtula original pel casset que no es va arribar a publicar, paper vegetal, llapis de color, tinta, text mecano-grafiat i lletres transferides sobre paper, 30 x10 cm 



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I) , 1973 
Còpia heliogràfica, 59 x 85 cm
Signat i datat recto
IVM/W 14

….........

L’obra consisteix en una relació de paraules formades amb les permutacions i les alteracions de les lletres que formen el nom Allende. Permutar significa aquí, canviar de lloc, 
canviar els elements duna agrupació, formant noves agrupacions, esgotant totes les possibles combinacions.

L’artista identifica cada grup de “paraules” en diversos tipus de combinacions: permutacions impossibles en la llengua castellana, permutacions possibles encara que no existents a 
la llengua castellana i permutacions possibles. La única combinació possible és la pròpia paraula Allende.

En aquest, com en altres treballs de l’artista, la investigació de la paraula està lligada a la invenció, la ironia i la desconstrucció de significats.

Sin Título (Homenaje a salvador Allende II) , 1974
Còpia heliogràfica, 59 x 85 cm
Signat i datat recto
IVM/W 15

….........

Acció participativa en què l’autor va reunir firmes sobre un panell en homenatge al president xilè Salvador Allende. L’artista va proposar signar el nom “Salvador Allende” al panell de 
persones conegudes o desconegudes que simpatitzaven ideològicament o sentimentalment amb el president deposat per la dictadura aquell any, sense identificar els signants. La 
idea inicial de l’artista era que l’obra original o les còpies continuessin circulant i rebent noves firmes. Tot i això, en ser convidat a exposar-lo al CAyC Centre d’Art i Comunicació de 
Buenos Aires, uns mesos després de l’entrada dels militars, pel seu caràcter polític, versions d’aquesta obra van haver de ser destruïdes pel mateix artista. 



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I), 1973 
Copia heliogràfica, 59 x 85 cm



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I), 1973 
Detall



Sin Título (Homenaje a salvador Allende II), 1974 
Copia heliogràfica, 59 x 85 cm



Sin Título (Homenaje a salvador Allende II), 1974 
Detall



Motores, 1973-1994
Partitura original: 7 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm c/u. Única

Invitació per a la presentació de l’obra a la galeria Seiquer l’11 de març de 1974, fulla mecanografiada, 29,7 x 21 cm

Edició del fragment d’àudio, Radio Fontana Mix, Universidad de Cuenca, casset amb caràtula de la partitura. Ed. 500. El contingut de l’àudio al 
casset també està disponible en arxiu digital mp3 i wav (digitalitzat per ProjecteSD). Duració: 21 min 5 s  - Cara A /21 min 13 s  - Cara B

IVM/D-A 2

….........

Motores és el registre en cinta magnetofònica del so del motor de dos automòbils, un de petita cilindrada, un (Citroën Dyane, 1973) i un altre més poderós (Ford Zephyr, 1954) 
recorrent el mateix trajecte (Madrid-El Escorial) i gravat a bandes diferents per fer possible la seva audició simultània. Els trajectes es van fer en dies diferents, Isidoro Valcárcel 
conduïa, mentre el seu fill sostenia la gravadora que va registrar el so dels motors.

El registre sonor s’acompanya d’una partitura, la taula descriptora que el MOPU elaborava llavors per a cada projecte vial, en què es descrivien, de cent en cent metres, les 
incidències d’inclinació del recorregut o les corbes (amb el radi de gir cap a dreta o esquerra). A l’audició, el públic podria, en teoria almenys, “seguir” la música que la taula registra 
interpretant en els canvis de marxa, en la major o menor velocitat de les revolucions dels dos motors, i en el gemec dels pneumàtics de les corbes, el punt quilomètric exacte al qual 
correspon el so que està escoltant a cada moment.

En paraules de Valcárcel Medina: “En aquesta feina es recull el soroll d’un cotxe mentre recorre un trajecte, del qual en tenim a la vista els detalls tècnics, però no el paisatge. Quan 
es viatja, la gent sol “entretenir-se” amb el paisatge; aquí s’hauria d’esforçar per “veure’l”. De la mateixa manera, sol “suportar” el soroll; ara caldria que l’ “escoltés”.

L’àudio original de l’obra s’ha perdut. El 1994 el Taller de Sonido de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca va editar i publicar a través de Ràdio Fontana Mix un fragment de l’obra en 
format de casset.



Motores, 1973-1994
Partitura original: 7 pàgines mecanografiades, 29,7 x 21 cm c/u.  



Motores, 1973-1994
Invitación  para la presentación de la obra en la galería  Seiquer el 11 de marzo de 1974, hoja mecanografiada, 29,7 x 21 cm 



Motores, 1973-1994
Edició del fragment d’àudio, Radio Fontana Mix, Universidad de Cuenca, casset amb caràtula de la partitura. 



Relojes, 1973
365 fotografies en caixa de cartró, acció urbana, 9,7 x 9,7 x 6 cm 
Edició no limitada
IVM/PH 2

….........

Caixa-llibre sense paraules de 365 fotografies fetes diàriament durant tot l’any d’alguns calendaris-rellotges de carrer de la ciutat de Madrid.



Relojes, 1973
365 fotografies en caixa de cartró, acció urbana, 9,7 x 9,7 x 6 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiat de 8 pàgines, 20,5 x 32 cm c/u; 4 plànols, tinta sobre paper vegetal 3: de 84 x 84 cm i un de 39,5 x 40 cm 
Plànol 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm; Plànol 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm; Plànol 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm; Plànol 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm 
Única
IVM/W 10

….........

L’any 1974 entre el 27 i el 30 de novembre l’artista va realitzar a Còrdova, una sèrie d’accions o exercicis que van ser el primer exemple del que Valcárcel Medina va anomenar “art 
sociològic”. El treball no pretenia ser un estudi sociològic, sinó una actuació in situ, un apropament a l’espai construït i habitat. El primer que va fer va ser un estudi previ i sistemàtic 
de la trama urbana mitjançant la realització de plànols procedents d’una guia turística. Les representacions que els plànols fan de la realitat són habitualment reductores, i alhora 
produeixen una altra realitat que se superposa a la real. L’artista un cop confiscada aquesta realitat es va proposar contrastar-la amb activitats sobre el terreny, primer de forma 
individual, contrastant les diferències entre la representació i el representat, i després requerint la col·laboració voluntària de ciutadans de Còrdova.

Els 12 exercicis es van basar en l’estudi sistemàtic del traçat d’una extensió de 2,656 quilòmetres quadrats, i al voltant de 300 carrers i places, fent diferents recorreguts i a diferents 
hores del matí.

Els exercicis que implicaven la ciutadania eren consultes a les persones sobre quin lloc de Còrdova s’havia de visitar. “He preguntat a un vianant al carrer Armas què m’aconsellava 
visitar d’aquesta ciutat, fent-li constar que només tenia temps per anar a un lloc”, diu Valcárcel Medina al seu estudi. El resultat és que, a l’ordre d’aquestes orientacions, el ciutadà 
l’orienta cap a la Mesquita, Alcázar, Museu Taurí, Museu d’Art Cordobés, o Sinagoga...Afegint a la pregunta anterior una qüestió sobre no només llocs monumentals (carrers, 
espectacles, persones, botigues…), la relació de les orientacions obté respostes com “No hi ha res notable”, “tota la ciutat”, Mesquita, monument a Manolete , barri Jueu, Los patios, 
Las Tendillas, entre altres.

En un altre exercici es realitzava una visita turística per Còrdova contractant un guia i anotant l’elenc complet dels noms propis utilitzats per aquest durant les seves explicacions. 
Entre els noms propis utilitzats hi ha París, Roma, Atenes, Salamanca, Granada, Sevilla, Burgos, La Meca, Bagdad, Aristòtil, Palomino, Duc Cornejo, Juli Romero de Torres, Joan de 
Mena, Averroes, Neró, Abderraman, Hixen, Almarzor , Llangardaix, Guerrita, Cordobés, Santa Teresa, Sant Mateu, La Verge…. I així fins a seixanta-tres. Durant l’exercici Isidoro 
Valcárcel va fer també mesuraments amb els resultats següents: Nombre de tarongers al pati del seu nom: 97; urna de la custòdia al Tresor, 14 cm de costat; Sant Joan Baptista, 36 
cm d’alçada; Calze de Collini, 29 cm d’alçada…i fins i tot mesura el quadre “La Piconera” de Romero de Torres, 130 x 76 cm o el pedestal de Maimònides, 115 x 93 x 114.

Per la seva feina, l’artista va abordar una sèrie de persones procurant que, “en cada exercici fossin prou diverses entre si, pel que fa a edat, sexe i condició social i grau cultural 
aparent. Només dos es van negar a contestar; i una va creure inicialment que li prenia el pèl. El vigilant del Museu Romero de Torres va interrompre i va prohibir el mesurament dels 
quadres, al·legant que hi havia llibres a la venda per a aquestes mesures”.

A cada ciutadà que va col·laborar a l’estudi, l’artista li va lliurar una targeta amb la inscripció següent: “Recordo de la meva col·laboració prestada a l’obra mesurament de la ciutat de 
Còrdova, de Valcárcel Medina, desenvolupada els dies 27, 28, 29 i 30 de novembre del 1974”.



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Informe mecanografiat de 8 pàgines, 20,5 x 32 cm c/u 



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Informe mecanografiat de 8 pàgines, 20,5 x 32 cm c/u



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Informe mecanografiat de 8 pàgines, 20,5 x 32 cm c/u



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Informe mecanografiat de 8 pàgines, 20,5 x 32 cm c/u 



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm (detalls)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm (detalls)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm (detalls)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm (detalls)



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm; 2 textos 
mecanografiats, un de 29,7 x 21,5 cm i un altre de 10,6 cm x 15,6 cm. 
Obra única
IVM/PH 1

….........

Acció urbana que consistia a proposar qualsevol persona que visités la galeria on es va presentar l’obra, Studio Levi, que passegés per la ciutat de Madrid com a home-anunci amb un 
missatge individual escrit sobre un tauler d’anuncis que el seu responsable havia de portar les seves espatlles.

A més el propi Valcárcel, que en aquesta obra va passejar per Madrid el seu compromís personal amb aquest peculiar “art de viure” que orienta tota la seva obra des d’aquells anys, 
va haver-hi altres homes-anunci, pocs, que van carregar a la seva esquena missatges clarament determinats de moment històric, així va haver-hi qui va pregonar la paraula 
“Amnistia”, o qui va fer crides a la conscienciació del tipus “Què pensa dels homes-anunci? Res!? No pensa res? Si us plau, pensi.”

L’obra es va presentar per primera vegada a la galeria Studio Levi de Madrid. El que resta de l’acció són les 10 fotografies d’Isidoro Valcárcel Medina com a home-anunci i dos textos 
del mateix autor. Les fotografies van ser fetes per la galeria Studio Levi.



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Text mecanografiat, 10,6 x 15,6 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Texto mecanografiat, 29,7 x 21,5 cm (1 pàgina, recto/verso) 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentació de l’acció realitzada el 1976. Conjunt de 10 fotografies, còpies a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



La Chuleta, 1991
Text sobre paper, impressió offset, goma 96,5 x 5 cm 
Edició no limitada
IVM/W 3/2

….........

Text escrit a mà amb caràcters minúsculs en una tira estreta de paper que, com el clàssic aparell que fan servir els estudiants enganyadors, s’enrotlla ben amunt i avall; els extrems 
enrotllats estan units amb una goma elàstica, de manera que el lector els pot girar amb una sola mà a mesura que avança pel text. El text consisteix en una discussió general de l’art 
en la qual Valcárcel Medina exposa el plantejament que ha estat provant a través de la seva pràctica durant més de mig segle.



La Chuleta, 1991
Text sobre paper, impressió offset, goma 96,5 x 5 cm 



Cuatro poemas sonoros, 1992
Quatre dibuixos, llapis, llapis de color i tinta sobre paper 
Mides amb marc: 62 x 69 x 2,7 cm
Única
IVM/W 11

….........

Quatre partitures gràfiques, d’un full cadascun sobre textos d’Azorín, Pedro Salinas, Gabriel García Márquez i Alain Robbe-Grillet. 



Cuatro poemas sonoros, 1992
Quatre dibuixos, llapis, llapis de color i tinta sobre paper 
Mides amb marc: 62 x 69 x 2,7 cm



 Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detall



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detall



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detall



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detall



Viaje a las capitales desconocidas, 1993
Acció urbana. Tretze sobres enviats de diverses mides: 22,7 x 28,9 cm; 21,5 x 26,8 cm; 20,9 x 26,3 cm; 19,6 x 25 cm; 18,7 x 24 cm; 17,8 x 23,1 cm; 16,7 x 22 cm; 15,8 x 21 cm; 
14,6 x 20,1 cm; 13,7 x 19,1 cm; 13 x 18,5 cm; 11,2 x 17,3 cm; 10,7 x 16,4 cm.
Text mecanografiat: 8,2 x 14,7 cm.
Obra única
IVM/DOC 4

….........

’acció tenia com a punt de partida un viatge de diversos dies que va consistir en la visita a les capitals de província espanyoles on l’autor no havia estat amb anterioritat: Valladolid, 
Vitòria, Bilbao, Sant Sebastià, Logronyo, Girona, Tarragona, Albacete, Jaén, Huelva, Badajoz i Ciudad Real. La seva estada a cada ciutat, molt variable, venia determinada pel temps 
d’espera d’una carta que el mateix Valcárcel s’enviava al seu nom, en llista de correus, des de la capital anterior i que contenia, encartats, a la manera de nines russes, tots els sobres 
precedents al seu interior.

La seva presentació pública va consistir en una performance que es va realitzar a Espacio “P” a Madrid, en què Valcárcel donava notícia que aquell mateix dia havia rebut un sobre al 
seu nom procedent de l’última ciutat visitada, al seu interior n’hi havia un altre més petit amb un bitllet de transport que indicava el recorregut i una postal de la ciutat. Després de 
trencar el bitllet i la postal, indicava novament les dades del sobre tancat i procedia a obrir-lo, trobant al seu interior un altre bitllet i una altra postal... Tornava a repetir l’operació 
descrita i així, successivament, fins a concloure el relat del seu viatge. 

D’aquesta acció en queden els tretze sobres, i un petit text mecanografiat amb el títol. Totes les postals i bitllets es van destruir a la performance.



Viaje a las capitales desconocidas, 1993 
Text mecanografiat, 8,2 x 14,7 cm 



Viaje a las capitales desconocidas, 1993
Tretze sobres enviats de diverses mides: 22,7 x 28,9 cm; 21,5 x 26,8 cm; 20,9 x 26,3 cm; 19,6 x 25 cm; 18,7 x 24 cm; 17,8 x 23,1 cm; 16,7 x 22 cm; 15,8 x 21 cm; 14,6 x 20,1 cm; 13,7 x 
19,1 cm; 13 x 18,5 cm; 11,2 x 17,3 cm; 10,7 x 16,4 cm.



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Quatre guions mecanografiats, cada un conté 5 pàgines, 29,7 x 21 c/u
Àudio digitalitzat de l’enregistrament realitzat en cinta magnètica al Laboratori de so de la Facultat de Belles Arts de Cuenca,  format mp3 i wav. Durada: 52 min 25”
Única
IVM/D-A 4

….........

Per als d’una certa generació no hi ha frase més concloent que “ho ha dit la ràdio”, ni tan sols “ho han dit per la ràdio”. Els dialogants davant d’un micròfon compten (o comptaven) 
amb una garantia de credibilitat. Parlem, doncs, per la ràdio i deixem que les nostres paraules recullin com una mena de còdex.

No hi ha locutors, sinó contertulis i a partir d’això, alliberem les idees, fins i tot perquè siguin repetitives. El que és important o, millor, el que val és el que digui la ràdio.
(Nota d’Isidoro Valcárcel Medina, junio, 2021).



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Quatre guions mecanografiats, cada un conté 5 pàgines, 29,7 x 21 c/u 
Dièleg 1



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995 
Detalls díàleg 1 



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Quatre guions mecanografiats, cada un conté 5 pàgines, 29,7 x 21 c/u 
Diàleg 2



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Quatre guions mecanografiats, cada un conté 5 pàgines, 29,7 x 21 c/u 
Diàleg  3



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Quatre guions mecanografiats, cada un conté 5 pàgines, 29,7 x 21 c/u 
Diàleg 4



Otro mundo, 2001
Tinta sobre paper, 134,7 x 134,7 cm 
Única
IVM/W 12

….........

Mapamundi on el nostre globus es representa en un quadrat que conté, cadascuna de les superfícies dels països representades en quadrats a escala. Al voltant del quadrat central, 
es representen, també a escala, els oceans. A les vores del paper s’indiquen als països i les seves superfícies, i l’escala emprada.



Otro mundo, 2001
Tinta sobre paper, 134,7 x 134,7 cm



Otro mundo, 2001 
Detall



Otro mundo, 2001 
Detall



Otro mundo, 2001 
Detall



2.000 d. de J.C. 2001
3 volums enquadernats en tapa dura i tela, numerats, 21 × 16,5 x 9 cm 
Ed. 1000. Editorial: Entreascuas Editores, Madrid
IVM/AB 4

….........

Durant cinc anys de treball, l’artista traça un recorregut al llarg de vint segles d’història mitjançant fets anodins, intranscendents però reals, a través dels quals se’ns recorda la 
importància de les petites coses. Les 2.224 pàgines es divideixen en tres toms que inclouen els anys 1 al 1000, 1001 al 2000 i un petit volum amb els índexs temàtic, onomàstic, 
toponímic i la bibliografia. En un intent que aquest ha titllat com de «dignificar la història», Valcárcel dedica cadascuna de les pàgines del llibre a un any de la sèrie, i narra algun 
esdeveniment d’aquell any a través del qual es parla de la naturalesa de l’home, de l’amor, de l’art, de la política, de la societat, sempre partint d’un fet real que passa cada any, 
rescatat en una investigació de biblioteques i arxius, sobretot al Centre d’Estudis Històrics del CSIC. L’artista rescata a cadascuna de les històries aquells fets i personatges 
desconeguts que se situen en un segon pla, convertint l’anònim en proper.



2.000 d. de J.C., 2001
3 volums enquadernats en tapa dura i tela, numerats, 21 × 16,5 x 9 cm 



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Tinta sobre paper vegetal
Dues parts: 105 x 40 cm c/u 
Única
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….........

Dos dibuixos enfrontats ens mostren la figura de dos homes caminant. El primer ho fa d’esquerra a dreta i el segon, reflex invertit de l’anterior, fa el recorregut de dreta a esquerra. 
El perfil d’ambdues figures és idèntic i l’única diferència apreciable és determinada per la direcció seguida en cada cas. No obstant això, aquesta oposició aparent es dilueix quan, 
en quedar instal·lats tots dos dibuixos, s’observa que tots dos homes es dirigeixen amb determinació similar cap a una mateixa adreça. (Text de David Pérez).



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Tinta sobre paper vegetal
Dues parts: 105 x 40 cm c/u 



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Detalls



89 contrahuellas y un apéndice, 2002
Dibuix. Paper negre i tinta blanca, 17,237 X 0,40 m 
Única
IVM/W 9

….........

Dibuix a escala 1:1 amb les mesures exactes d’altura i angulació de cadascun dels esglaons que formen una escala de la seva casa, situada en la cinquena planta d’una “corrala” en 
un cèntric barri de Madrid. Al costat de les variables objectives l’autor introdueix, mitjançant tons de gris, la indicació de l’estat físic en el qual es troba durant el seu ascens en 
cadascun dels esglaons. 



89 contrahuellas y un apéndice, 2002
Dibuix. Paper negre i tinta blanca, 17,237 X 0,40 m 



89 contrahuellas y un apéndice, 2002 
Detalls



Obra póstuma, 1999 - 2003
Tinta sobre paper vegetal, 87,5 x 129,5 cm 
Única
IVM/D 5

….........

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 1999, l’autor va realitzar, per raons purament dineràries, un treball de localització de locals destinats a la instal·lació de nous 
negocis. El treball es va realitzar a diversos barris de Madrid i el nombre de locals localitzats va ser de més de 7.000.

Segons paraules d’I. Valcárcel: El 2003, he comprès el caràcter artístic d’aquell desplaçament urbà ample, tan semblant a diverses activitats meves de tantes èpoques!, i he decidit 
transferir-lo al muntant de les meves obres. Per aquesta raó és per la qual aquest treball s’anomena “Obra Póstuma” i per la qual la seva data és 1999 i 2003, sense que pugui 
assegurar-se a quina correspondria amb més dret l’autoria.



Obra póstuma, 1999 - 2003 
Tinta sobre paper vegetal 
87,5 x 129,5 cm



Obra póstuma, 1999 - 2003 
Detall



Obra póstuma, 1999 - 2003 
Detall



Patronajes para obras de arte, 2004
Caixa de cartró amb 34 cartrons amb textos impresos, diverses mesures 
Mesures caixa ca. 25 x 60 x 40 cm
Única 
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….........

Obra que consisteix en una caixa de cartró que conté 24 cartrons, els “patronatges”, cadascun amb diverses frases per fer una possible obra d’art. En un dels patronatges es llegeix:

ALGÚN OBJETO ROTUNDO...CON UN HALO.
POR DETRÁS, UN FONDO INCONSÚTIL.
DAR LA SENSACIÓN DE UNA GRAVITACIÓN COMPENSADA.
DEMOSTRAR CÓMO UN SOLO TEMA PUEDE CREAR DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN COMPENSADA.
EL TRANSCURRIR HA DE APARECER DE UNA FORMA SOLAPADA, PERO NECESARIA.
O SEA, ESPACIO, PERO TAMBIÉN TIEMPO.



Patronajes para obras de arte, 2004
Caixa de cartró amb 34 cartrons amb textos impresos, diverses mesures 
Mesures caixa ca. 25 x 60 x 40 cm 



Grafismos de Frontera, 2016
6 dibuixos, tinta sobre paper vegetal, 125 x 55 cm c/u 
Única
IVM/D 4

….........

Conjunt de dibuixos sobre els quals es dibuixen o escriuen just per sobre de la línia fronterera entre Espanya i Portugal una sèrie de paraules que són comunes a tots dos idiomes, 
l’espanyol i el portuguès. Hi ha sis dibuixos, cadascun dedicat a paraules que comencen per lletres diferents de l’alfabet, ordenats des de l’A fins a la Z. En tinta blava la que 
correspon al portuguès, en tinta negra la que correspon a l’espanyol. 

L’obra va donar títol a l’exposició que l’autor va tenir al centre d’art Culturgest a Lisboa l’any 2016. La mostra agrupava un conjunt d’obres que qüestionaven la frontera, més 
concretament la frontera geogràfica entre Portugal i Espanya, com a construcció política i cultural que ens constitueix com a individus.



Grafismos de Frontera, 2016
6 dibuixos, tinta sobre paper vegetal, 125 x 55 cm c/u 

Foto: Culturgest, Lisboa, 2016



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibuixos 1 i 2 



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibuixos 3 i 4



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibuixos 5 i 6 



Grafismos de Frontera, 2016 
Detall



Dentro de las normas, 2017
Text manuscrit sobre paper, 11 parts. Mesura total: ca. 150 x 125 cm
Única
IVM/W 13

Obra sobre paper que es compon de retallades de paper de diferents mides, tots disposats de forma pendular i subjectes només per un punt. A cada paper es poden llegir fragments 
d’un text que alhora queda parcialment cobert per taques negres dibuixades al mateix paper o per altres retallades que es col·loquen a sobre i que n’impedeixen la lectura. Si 
l’espectador mou les retallades pot llegir el que queda a sobre oa sota, però aquesta és, sens dubte, una tasca incòmoda. El text complet, escrit per Valcárcel Medina, és una 
dissertació sobre les normes DIN A ia partir d’aquesta convenció sobre les mesures i talls del paper, sobre les normes de l’art.

“Actuar dins de les normes ofereix una comoditat i un avorriment. Aquestes normes en concret són les DIN A, aquelles per les quals es tallen els papers, diuen. Un cop aclarit aquest 
detall, és fàcil veure que, tot i romandre-hi, es pot desvariar i adaptar-se a circumstàncies que no els estan sotmeses. El principal compromís de la creació és precisament respectar 
les formes i transgredir els fons.” (Isidoro Valcárcel Medina).



Dentro de las normas, 2017 
Detall



Media hora en la media noche, 2022
Tinta, lletres transferides i llapis de color sobre paper,  78 x 49,5 cm
Àudio gravat i digitalitzat (.mp3, .wav), ca. 30 min.
Única
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Media Hora en la Media Noche en una peça sonora i un dibuix com a partitura de l’àudio.

L’artista va gravar durant mitja hora el soroll ambiental del carrer, després de la mitjanit. Valcárcel Medina viu al centre de Madrid, al barri de les Lletres, una zona molt 
concorreguda a la nit. A aquest soroll (no necessàriament agradable a l’oïda) se solapa al registre sonor de l’obra la veu de l’artista que pronuncia diverses frases en relació amb el 
possible mesurament dels 30 minuts. I de fons se sent, a més, una tercera banda, una sèrie cops repetitius que resulta difícil endevinar a què corresponen. En el dibuix o partitura, 
s’aclareixen aquests dubtes, encara que no de manera explícita. En un lateral del dibuix apareix com una escala o regla en què apareixen diversos números de l’1 al 30. Al lateral 
oposat una taca fosca de forma geomètrica, amb un costat serrat, sembla “la nit”. Dibuixada, donant cops amb la punta del bolígraf, aquest propi procés i el seu soroll expliquen 
els cops a la banda sonora final.



Media hora en la media noche, 2022
Tinta, lletres transferides i llapis de color sobre paper, 78 x 49,5 cm



Media hora en la media noche, 2022 
Detall



Media hora en la media noche, 2022 
Detalls
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