


Adicciones Porquesí reviu 
el ja oblidat mètode postal 
mitjançant les facilitats 
d’autoedició que ofereixen 
els mitjans informàtics. 
Adicciones Porquesí, es 
materialitza mitjançant 
ordinador i impressora en 
blanc i negre sobre un paper 
que varia a cada lliurament. 
Es tracta d’un petit sobre que 
conté un din A4 plegat dues 
vegades fins a aconseguir un 
din A6. Una lleu intervenció 
per a obtenir l’espai suficient 
per al seu discurs narratiu. 
Conceptualment, Adicciones 
Porquesí basa una de les 
seves poques normes en la 
periodicitat. Cada setmana 
sens falta es crea, edita, 
autoprodueix i envia un número 
l’autoria del qual va a 
càrrec dels mateixos usuaris 
i que varia cada setmana. Hi 
són possibles la crítica, la 
il·lustració, el conte, la 
mofa, l’obsessió, el buit, el 
malson, l’alegria, l’absurd, 
la tristesa i tot el que 
l’autor de torn sigui capaç de 
condensar en un A4.

www.adiccionesporquesi.net

EL PODER DE LA MULTITUD 

Durant una bona temporada, entre 
2006 i 2008, vaig anar trobant a la 
bústia uns sobrets blancs, de 10 
x 15 cm, amb el nom del remitent 
estampat al darrere: Adicciones 
Porquesí. Dins, un full de mida A4 
plegat dos cops. Així cada setmana. 
I cada vegada, els textos i imatges 
dels fullets eren diferents perquè 
diferent n’era l’autoria. 
M’agradava rebre els sobrets: de 
nou arribava a casa quelcom físic 
que no era ni publicitat directa 
ni factures de les companyies de 
serveis. I el contingut sempre 
cridava l’atenció, trasmetia una 
espontaneïtat molt atractiva.
Suposo que aquesta història 
particular és similar a la que van 
experimentar les altres 100 o 150 
persones que durant aquell temps van 
estar dins la llista de destinataris 
d’Adicciones Porquesí. Els impulsors 
inicials de la proposta van ser 
Albert Cano i Michael Tofarnh, 
dissenyadors gràfics amb base a 
Barcelona. Després d’allò, l’equip 
ha variat -han entrat altres 
persones, com Alexis Barroso i 
Inma Viguera-, i ha endegat altres 
enviaments, com la sèrie temàtica 
Preposiciones indecentes. 
Què és Adicciones Porquesí? Híbrid 
genuí entre l’art postal i el 
divertimento gràfic en plena era de 
les xarxes socials digitals, la 
veritat és que Adicciones Porquesí 
es resisteix a qualsevol definició 
formal. Col·lecció? Enviament? 
Record d’antigues manifestacions 
impreses, com les estampes o la 
literatura de canya i fil? Sí, però 
hi ha més, molt més. L’exposició ho 
revela.
Estès sobre dues fileres de taules 
llargues i nues que omplen la 
superfície de Sant Roc, el conjunt 
de fullets que integren Adicciones 

Porquesí es presenta amb una 
potència plàstica que sorprèn. Fins 
al moment, la nostra relació amb 
els fulls era tenir-los i veure’ls 
un a un, separats per la mecànica 
periòdica de l’enviament. A la 
mostra, però, els veiem agrupats, 
fent una pinya cridanera, un tot, 
on cada peça manté la 
individualitat. La col·lecció 
reflecteix les personalitats 
heterogènies dels creadors de cada 
edició. A la vegada, també emmiralla 
la diversitat de públics: interpela 
de forma diferent cada espectador, 
que té la possibilitat de tocar 
els fulls, de desplegar-los i de 
regirar-los, d’establir connexions 
inèdites entre peces, de jugar.
Així, exposades i obertes a la
reinterpretació constant, les
Adicciones es transformen, 
d’exercici de comunicació passen 
a ser una proposta artística 
consistent i contundent. Crec que 
la clau de volta d’aquesta mutació 
és la idea de multitud, de la qual 
Adicciones Porquesí seria una 
expressió actualíssima. La multitud, 
segons la línia de pensament que 
connecta Spinoza, Toni Negri i 
Paolo Virno, és “una pluralitat que 
persisteix com a tal en l’escena 
pública, en l’acció col·lectiva, en 
l’atenció als afers comuns, però que 
mai no convergeix en una unitat, 
mai no s’evapora en un moviment 
centrípet”. La definició, malgrat es 
refereixi originalment als subjectes 
de la política, sembla feta a mida 
per a Adicciones. Potser perquè 
la col·lecció també ho és, de 
política. O millor, micropolítica, 
en el sentit que li dóna Deleuze: 
una estratègia de resistència a les 
convencions dominants que s’esdevé 
a nivell local i quotidià. 
Una estratègia, val a dir, que és 
activa i hospitalària, que convida 
a fer-nos-la nostra, a adaptar-la i 

emprar-la com a pròpia, literalment: 
a un extrem de la sala, uns petits 
munts de postals en blanc esperen 
l’apropiació per part del públic, 
tot transmetent la idea de projecte 
autònom.
Aquest qualitat nòmada i lliure 
d’Adicciones coincideix amb una 
altra de les característiques de la 
micropolítica, la forma com aquesta 
s’organitza seguint el concepte 
de rizoma. Per rizoma s’entén un 
sistema obert de multiplicitats, 
sense arrels, unides unes amb 
les altres en un pla horitzontal 
on no hi ha centre, ni final, ni 
trascendència. Què fàcil és associar 
aquest “pla” amb les taules que a 
Sant Roc fan de suport i aparador de 
tots els fulls. “El rizoma no està 
fet d’unitats, sinó de dimensions, 
o més aviat d’adreces mòbils. No té 
ni començament ni fi, però sempre un 
mitjà, a través del qual creix i 
es desborda. El rizoma constitueix 
multiplicitats”. 
La proposta d’Adicciones Porquesí 
es beneficia d’aquest bastiment 
teòric. Però no n’és esclava. Al 
contrari, es desenvolupa intuïtiva i 
desacomplexada, aliena a les grans 
paraules, subjecta només a una 
voluntat fluïda, la de la multitud 
que la recrea, la de la multitud que 
la rep una i altra vegada.
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