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FONS ÀUDIO #18 
Erick Beltrán 
 
Erick Beltrán reflexiona sobre les formes de legitimació de la informació a partir 
d’un procés de manipulació i reutilització de discursos en material editat. A 
FONS ÀUDIO #18, explica els processos i conceptes que es troben al darrera de 
l’obra El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona, 2008-2009 (I), resultat d’un 
procés d’edició portat a terme a São Paulo, Amsterdam i en el marc de 
l’exposició El mal d’escriptura (MACBA, 2009-2010), i que actualment forma 
part de la Col·lecció MACBA. 
 
 

01. Sumari 
 
En les seves obres anteriors, Erick Beltrán (Ciutat de Mèxic, 1974) ha treballat 
especialment en la reinterpretació i reciclatge de la sobreinformació. Les seves 
col·laboracions a les exposicions Registres i hàbits (Fundació Antoni Tàpies, 
2006) i Alguns llibres d’artistes (Galeria ProjecteSD, 2007) s’han basat en la 
transformació de la informació editada. Aquesta temàtica l’havia abordada ja el 
2002 a través de la intervenció en diverses publicacions periòdiques en les quals 
els continguts apareixien sense signes de puntuació o, com en el cas del diari 
holandès Het Parool, sense la lletra “u” –que en holandès significa “tu”. 
 
Però Erick Beltrán no només reflexiona sobre la legitimació i els usos del poder 
en el procés d’edició a través d'intervencions en publicacions ja existents. Al 
projecte El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona, 2008-2009 (I), presentat 
per primera vegada a la Biennal de São Paulo, és ell mateix qui edita, en un 
procés coral amb tots els participants, la informació que ha recopilat prèviament. 
Amb la instal·lació d’una impremta a la sala d’exposició i la realització del procés 
a temps real, elabora una enciclopèdia de diverses teories sobre el món que el 
coneixement no especialitzat, el saber del carrer, pot proporcionar. Partint de la 
idea de microhistòria, realitza una tasca de recerca i interpretació basada en les 
diverses explicacions que donen ciutadans anònims en l'exercici –motivat per una 
sèrie de preguntes i conceptes elaborats pel propi artista– de proposar teories 
sobre el funcionament del món. A partir de la col·lisió i el creuament de diverses 
teories i conceptes, Beltrán aconsegueix editar en un volum un compendi 
d’explicacions del món que, per la seva pròpia naturalesa d'edició, queden 
legitimades en una actuació institucionalitzada. 
 
Tal com explica Beltrán, es tracta sobretot d’un “treball de recerca sobre el 
concepte d’edició, amb l’accent en els mecanismes que defineixen, agreguen 
valor, ordenen, seleccionen, reprodueixen i distribueixen imatges per crear 
discursos polítics, econòmics i culturals en la societat contemporània; la manera 
en què la figura de l'edició defineix el nostre món i les relacions de forces entre 
grups diversos”. 
 
La recent publicació de The World Explained. A Microhistorical Encyclopedia 
tanca aquesta etapa de recerca en un procés de materialització de tota la 
informació a través de l’edició. És en aquest últim pas que l’autor adopta 
pròpiament els rols de legitimació vinculats al món editorial en les tasques 
implícites de selecció, inclusió i exclusió de la informació. 
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03. Obres d’Erick Beltrán a la Col·lecció MACBA 
 
El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona, 2008-2009 (I), 2008 – 2009 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Donació de María Entrecanales 
www.macba.cat/ca/el-mundo-explicado-sao-paulo-barcelona-2008-2009-i-4427 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
The World Explained. A Microhistorical Encyclopedia, publicat per Roma 
Publications 
www.romapublications.org/Roma100-200.html 
 
Podcast: Erick Beltrán comparteix els exemples més destacats en el seu procés 
de recerca personal d'arxius i biblioteques singulars 
rwm.macba.cat/ca/sonia/erick-beltran-archivo/capsula 
 
Erick Beltrán a Manifesta 8 
www.manifesta8.com/manifesta8.artista?codigo=96 
 
Article sobre l’exposició d’Erick Beltrán i Jorge Satorre a la galeria Joan Prats 
www.a-desk.org/spip/spip.php?article1237 
 
Entrevista a Erick Beltrán 
www.youtube.com/watch?v=ZgCajQN-mw0 
 
“El món” segons Erick Beltrán 
www.youtube.com/watch?v=BFmLAteha8g 
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Enric Puig Punyet. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de Cisneros. 
Entrevista i documentació: Enric Puig Punyet. Enregistrat amb un micro 
Beyerdynamic MC 930, una gravadora Tascam DR-100 i editat amb Logic. 
 
 

06. Llicència 
 
2013. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).  
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