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Entre els anys 1992 i 2001, Juan Muñoz va fer una sèrie 
d’obres en les quals utilitzava materials sorprenents a les 
mans d’un escultor: la veu, la música i el so. Muñoz va 
concebre i va fer aquestes obres perquè es retransmetessin 
per la ràdio, perquè circulessin a una hora determinada del 
dia a través de les ones hertzianes i arribessin als seus 
receptors conscients o casuals. Des de Ràdio Web MACBA 
recuperem aquestes obres radiofòniques amb la voluntat de 
donar-les a conèixer més àmpliament i inserir-les com un 
complement de l’escultura i l’escriptura que l’artista va 
practicar d’una manera continuada i simultània, i amb l’ànim 
de transcendir l’espai físic que Juan Muñoz ocupa dins la 
Col·lecció MACBA. 
 
"Building for Music (1993), "A Man in a Room Gambling" 
(1992), "Will it Be a Likeness?" (1996) i "A Registered 
Patent" (2001-2002) són obres que utilitzen el so, la veu i la 
música com a material fonamental. Comparteixen un estatus 
particular, al qual l’artista va concedir una atenció especial: 
s’havien d’emetre per ràdios públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES OBRES 
RADIOFÒNIQUES 
DE JUAN MUÑOZ 
 
 
01. "A Registered Patent: A Drummer inside a Rotating Box" 
(2001-2002)  
 
 
Entre 2000 i 2001, Juan Muñoz comença a gestar la idea de l'última obra 
radiofònica, que va quedar inacabada per la seva sobtada defunció i fou 
completada per Alberto Iglesias. Després de la inauguració de "Double Bind", 
Muñoz recupera una antiga obsessió, relacionada d'alguna manera amb el guió de 
"Building for Music": l'arquitectura concebuda per a oferir qualitat en l'escolta de 
la música, en la forma d'una habitació sense eco. Llavors, Muñoz recupera textos 
de patents trobades durant els seus dies de lectura a la New York Public Library 
en les quals es parla de materials, tècniques de construcció i formes 
constructives per a evitar l'eco en l'interior dels espais.  

"Tant 'Building for Music' com 'A Registered Patent' tenen a veure amb la 
música, es parla sobre la música. D'alguna manera, a la primera, les restes de 
l'edifici són la música. La música no és només una il·lustració d'una història, sinó 
que és un subjecte o un element testimonial. A 'A Registered Patent', el text és la 
patent legal sobre un objecte, una caixa que conté un petit percussionista, que 
en un moment determinat pot arribar a desaparèixer. La partitura és aquest 
percussionista que està tocant, i a més toca instruments molt petitets que també 
reprodueixen l'escala petita de l'objecte. En aquells dies jo estava treballant amb 
John Malkovich en una pel·lícula. Ens vam reunir tots tres i a en John li va 
semblar fantàstic fer una peça junts. Es tractava de fer una peça de ràdio però 
interpretada en directe a Londres amb motiu de l'exposició a la Tate Modern. 
Hauria estat un dels esdeveniments que tancaven l'exposició. Però llavors en 
Juan va morir i en John Malkovich i jo vam voler fer la peça igualment. Vaig anar 
a la casa que en John té al sud de França, a la Provença, amb un equip 
d'enregistrament i el text. […] Totes les patents tenen una formulació molt 
repetitiva, gairebé manierista en la seva repetició. Necessiten les repeticions per 
a fitar tots els termes legals. És una estructura molt complicada. […] Jo vaig 
acabar fent una peça de ràdio perquè ja havia mort en Juan, però el seu origen 
era una peça tant de ràdio com de teatre. Tenint en compte la implicació de 
Malkovich, segurament hagués tingut una posada en escena especial".  
Alberto Iglesias.*  
 
* D'una conversa amb Bartomeu Marí. Gener de 2005.  
 
 

02. Fitxa tècnica 
 
Text de Juan Muñoz  
Música composta i produïda per Alberto Iglesias  

1. Abstract. 4' 18'' 
2. Summary of invention. 16'18'' 
 

 

  
http://rwm.macba.es 



   

 

[Juan Muñoz "The Nature of Visual Illusion", 1994] 
 
 

 
Veu: John Malkovich  
 
Música: 
Percussió: Angel Crespo  
Piano: Horacio Icasto  
Violó (cortesia de Warner Music): Ari Malikian  
Violí: Mariana Torodova Roeva  
Viola: Julia Malkova  
Violoncel: John Stokes  
Enginyer de so: José Luis Crespo  
Teclats: Alberto Iglesias  
 
Música gravada, mesclada i masteritzada per José Luis Crespo de PKO (Boadilla 
del Monte, Madrid, España).  
 
Disseny del so electrònic: Javier Casado  
 
Coproducció musical: José Luis Crespo i Clarissa Farrán 

 
03. Obres de Juan Muñoz a la Col·lecció MACBA 

 
"London Balcony" 1987 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18318 
 
"Popular Songs III" 1987 Instalación  
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18317 
 
"The Nature of Visual Illusion" 1994 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22253 
 

 
04. Agraïments 
 
Cristina Iglesias (Estate de Juan Muñoz), Alberto Iglesias, John Malkovich, La 
Casa Encendida i Bartomeu Marí. 
 

 
05. Llicència 
 

2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. 
 
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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