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Començo per darrere, que aquí significa «un temps abans d’escriure, transcriure,
editar el que segueix». Dit ben cinematogràficament, un flashback. Fa cosa
d’un any em van demanar de conduir una entrevista amb Benet Rossell, la qual
s’havia d’enregistrar en vídeo per tal que acompanyés un recull de la seva 
obra audiovisual. Després d’unes trobades prèvies, vaig elaborar un qüestionari
amb la intenció d’augmentar-lo al fil de la conversa. Però vet aquí que, el dia 
de la gravació, Benet ens sorprengué amb un guió per a una entrevista muda.
Un guió que més aviat era un conjunt de gargots dibuixats i escrits sobre un full
de paper. Una entrevista muda on les meves qüestions quedarien, doncs,
sense resposta i on mantindríem, en canvi, un diàleg de gestos convinguts a
una i altra banda d’una bobinadora cinematogràfica. Carregada aquesta 
amb un rotlle de pel·lícula trobada que podria descriure’s com un comptador
de fotogrames —guixats a mà els números i els nervis separadors entre l’un 
i l’altre—, el qual vindria a representar les mil i una preguntes i respostes
possibles en la seqüència de la nostra conversa. Benet, amb el cap embolcallat
amb trossos de pel·lícula, replicaria calladament al meu qüestionari i per això
aquesta acció, aquest vídeo, du el títol tan rotund de No Comment (2009).
Tanmateix, ell es comprometé a donar-me rèplica en un altre suport, i això és 
el que ara hem fet. Hem posat fil a l’agulla, i lletra a unes imatges que no en
tenien (llevat d’uns rètols que donaven fe de les meves preguntes). O, com diu
Benet, hem passat del cinema mut al parlat.

A les darreries dels anys setanta, recordo que Benet em resumia la seva
filmografia com el fruït d’un seguit d’amistats i complicitats. Deia que havia 
fet un film amb cadascun dels seus amics. Amb Carles Andreu el primer, 
La Seine (1969), que s’extravià en el decurs de les transhumàncies rossellianes.
Amb Jaume Xifra, Antoni Miralda i Joan Rabascall —juntament amb Benet
Rossell mateix i la catalanòfila Dorothée Selz, els «catalans de París» segons
l’expressió que escampà Alexandre Cirici i Pellicer amb els seus escrits—, els
títols que després s’esmenten. I amb Jean-Pierre Béranger, proper a tots ells,
Le cœur est un plaisir (1975). Benet hi afegia un altre film que els reunia gairebé
a tots: Cerimonials (1973), un document de les festes i els rituals endegats per
Miralda, Xifra, Selz, Rabascall i el propi Beni (com se’l coneixia aleshores). 
I encara un altre que signava tot sol, bé que envoltat de molts altres en la seva
realització, amb el títol d’Atrás etíope (1977). A més, en aquella època, havia
començat a emprar el vídeo en documentals d’encàrrec sobre l’obra de diversos
artistes, per a la Fundació Hara de Tòquio i per a l’École des Beaux-Arts 
de París.

Aquest tret col·laboratiu del seu quefer audiovisual ha seguit encara amb
altres realitzacions bicèfales o a quatre mans. Amb Lluís Maristany al film
col·lectiu En la ciudad (1976-1977). De nou amb Miralda, amb més assiduïtat
que amb cap altre, en projectes que inclouen instal·lacions com Dreamlike
(1979) i Monument a Colom (1982), entre moltes col·laboracions més. Amb
Muntadas a la instal·lació Rambla 24h (1981, i ara revisada i actualitzada). 
Amb Jordi Torrent a El dau (1990). I encara m’hi puc afegir jo mateix amb el
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document abans esmentat de No Comment. Però no allargaré més aquestes
línies introductòries amb altres col·laboracions que podria enumerar, amb
músics i tècnics ben destres, i dins el medi professional de l’audiovisual.
Tanmateix, en el doll de vídeos que ha fet els darrers anys, Benet n’ha tingut
prou amb el seu polifacetisme d’home-orquestra que pensa, escriu, crea imatges
(dibuixades, pintades, animades, fotografiades, reciclades, electròniques, 
en 3D...), les processa o manipula, els posa música que ell mateix executa, 
així com també actua, recita, canta i balla. Si afegim que ell estima en una
cinquantena llarga el nombre de materials audiovisuals que ha perdut, no
conserva o no ha muntat mai, la conversa que segueix encara podria estirar-se
en diversos aspectes sobre els que, l’espai i el temps ho obliguen, hem passat
de llarg. I, a mesura que recupera i revisa documents i projectes abandonats 
en el seu moment, alguns d’aquests poden prendre una nova forma; tal com 
ha fet recentment amb peces com A priori i Chantier-masques, sobre materials
que es remunten als anys setanta i fins i tot abans. Es tracta, doncs, d’una 
obra que creix per davant i per darrere, i pels colzes de l’activitat polimorfa 
de Benet Rossell.

Cap a 1824, el Dr. John Ayrton Paris inventà el taumàtrop, una joguina
filosòfica per tal d’il·lustrar el principi de la persistència retiniana. El pardal
entra a la gàbia, i el cinema ja és fundat. Benet, què és per a tu el cinema?

Per a mi, el cinema és un espai d’experimentació privilegiat on se
subverteix aquest llenguatge visual per excel·lència que és la imatge 
en moviment.

El cinema és el somni del realitzador, recollit per l’espectador, perquè
tots dos vagin més enllà del mirall, cadascú per la seva banda.

Però permet-me que acabi de respondre aquesta pregunta al final 
de la nostra conversa.

El 1964 arribes a París: estudies teatre i cinema, i més tard comences 
a exposar. Què et va dur a París? I què fou primer: l’ou, la gallina o... el
pollastre?

Vaig anar a París per primera vegada com a representant dels estudiants
d’econòmiques de Madrid per assistir a un congrés. De fet, em vaig oferir
per substituir l’autèntic representant estudiantil, ja que ell no hi podia
anar i el que jo volia, de totes totes, era anar a París. Un any després 
hi vaig tornar per instal·lar-m’hi i em vaig matricular per fer el doctorat 
de Dret, la qual cosa em permetia regularitzar la meva situació. No cal dir
que mai no vaig anar a cap classe de Dret, sinó que de seguida em vaig
inscriure en cursos de cinema, dirigits per Jean Rouch, i també de teatre.

Il·lustracions del taumàtrop, inventat el 1824
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Vaig anar a París perquè tenia ganes de veure i de viure, perquè la
situació aquí era massa angosta i grisa, i m’hi vaig quedar més de quinze
anys. Per tant puc afirmar que el primer fou el pollastre: el «pollastre-
cineasta» que va manar aquí durant quaranta anys!

El calidoscopi, el 1968, és la teva primera màquina de visió? Una manera
d’atansar-te a la imatge en moviment?

No pas. La primera màquina de visió, operada per mi, que recordo és 
el Cine Nic que els meus pares em van regalar de petit i que em va dur a
aplegar una amplíssima filmografia de filmets fets sobre paper vegetal.

Per a mi, nen de poble, el cinema va ser essencial. Recordo les sessions
cinematogràfiques a Àger i a Tremp. A Àger, es feien al Café de Pepito,
que a la vegada era una fàbrica de sifons i punt de trobada dels
estraperlistes de la vall, i on també s’hi feia teatre i sobretot concerts. 
A Tremp hi havia un cinema de veritat, La Lira. L’assessor cinematogràfic
era el sabater del poble i la seva sabateria era una mena de cinefòrum
avant la lettre. Quan tocava una pel·li de Ronald Colman, s’omplia 
de gom a gom i t’havies d’espavilar per aconseguir una entrada perquè
deien que en Colman era fill de Talarn, la qual cosa el va transformar 
en galant indiscutible de la Conca. Una altra experiència iniciàtica van
ser els espectacles de variétés que es feien al cafè de Salàs del Pallars
quan hi havia la famosa fira de bestiar. Aquell anar i venir de bones
cuixes lleidatanes era pura imatge en moviment i la màquina de visió
eren els vidres entelats darrere els quals ens amagàvem per iniciar-nos
en l’excitant inactivitat del voyeur.

Més tard, quan vaig venir a Barcelona per estudiar el preuniversitari,
em vaig fer assidu de tots els teatres, per la via de la claca, i de tots els
cineclubs que vaig descobrir: el Claret, el Monterols i el de l’Escola
d’Enginyers, entre d’altres. Així és com vaig descobrir el neorealisme
italià, el free cinema, la nouvelle vague, Dreyer, Bergman, Stroheim, Welles...
També Busby Berkeley, cosa que lliga amb el cuixam i les revistes de 
la fira de Salàs! En aquella època ja havia conegut en Francesc Betriu,
amb qui sovintejava els cineclubs.

Quan vaig arribar a París, de seguida em vaig matricular al Comité du
Film Ethnographique, on es va gestar Chronique d’un été. Allí vaig manejar
per primera vegada una càmera de 16 mm, i vaig entrar en contacte amb
el cinéma vérité.

Però tornem a les màquines de visió. Del Cine Nic al projector
d’Àger, i d’allí al zoòtrop que em fascinava al vestíbul de la
Cinémathèque Française. Com també em va fascinar el calidoscopi.

Projector Cine Nic de Benet Rossell
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El calidoscopi em va interessar des de dos punts de vista: era una
màquina ben senzilla, que es podia construir sense cap mitjà, i això 
era molt important en temps de penúria econòmica. A part d’aquesta
vessant pragmàtica, el calidoscopi és una màquina meravellosa que 
pot encabir tot tipus de formes, objectes (sabates velles, instruments
musicals, glaçons, dibuixos eròtics...), materials (fum, encens, pols,
ungles, pèls, pigments...), fins i tot éssers vius (mosques i granotes que
després alliberava). Les seves simetries radials i fragmentàries permeten
veure la realitat d’una manera diferent a com la veiem els humans: 
més imaginativa, aleatòria, irrepetible i animal, abans que mediatitzada.

L’homme à la caméra era borni. L’homme au kaléidoscope també! I mirar
per un forat és una manera de copsar allò que normalment es nega 
a la percepció. Veïns, espies, voyeurs, nens –i també naturalistes, biòlegs,
astrònoms, mariners– sempre han mirat per un forat i això ens ha salvat
i condemnat alhora, perquè amb dos ulls es veu i amb un de sol... 
es mira! Angular grandiós, ull de peix, visor, calidoscopi, telescopi 
i microscopi són estris per percebre altres realitats, diminutes o
grandioses; paradoxa del micro i del macro que és un altre dels meus
temes recurrents. I entre tots aquests, la meva simpatia pel monocle 
del dandi i pel calidoscopi precursor dels efectes «molt» especials.

A propòsit de les micrografies, el microcinema, el microteatre i tot el teu
microcosmos... Quina és la teva filosofia, estètica o poètica de
l’esquifidesa?

Esquifit significa que no arriba a la mida, i el que jo faig té la mida
deguda. El que la meva obra sovint planteja és la relació, la paradoxa, 
el contrapunt que s’estableix entre allò que és micro i allò que és 
macro. Per a mi l’art és vida, i quan no ho és entrem en l’àmbit del
manierisme, del virtuosisme, de la reproducció en lloc de la creació, 
i aquesta és una via morta. En l’art, com a la vida, l’essencial no és allò
que és gran, impactant, espectacular, tan fàcil de percebre que ni tan 
sols no cal mirar...

En el meu cas, l’interès per l’univers micro té diferents orígens. 
Un rau en la meva timidesa congènita. Un altre, segurament, d’uns
hàbits incorporats des de la infantesa. En ser un nen de poble, de família
humil, nascut durant la guerra, els meus jocs pivotaven al voltant de 
dos elements crucials: la natura inabastable, macroelement que només
limitava la línia d’horitzó, i els petits tresors que aquesta ens
proporcionava: pedres, fòssils de la cantera de Rúbies, restes de metralla,
beines i balins que recollíem a la muntanya de Sant Corneli, a la Conca

Benet Rossell a la finestra del seu estudi de París
mirant per un dels seus calidoscopis, 1971



153

de Tremp. I els animals domèstics dels nens que vivíem en contacte amb
la natura eren els insectes, les sargantanes, les granotes que caçàvem 
pel camp. És a dir que la dualitat entre l’element micro i l’element macro
la porto a dins des del bressol, així com la fascinació pels petits objectes
ocults, misteriosos o descontextualitzats, i per les existències efímeres 
i fugisseres.

Un tercer origen segurament està relacionat amb les possibilitats que
tenia a l’abast quan em vaig instal·lar a París, en una chambre de bonne
les dimensions de la qual doblaven exactament les de la meva maleta,
que per sort podia encabir sota el llit i així podia disposar d’un espai
vital prou interessant. La meva residència en espais diminuts es va
perllongar durant molts anys i possiblement ha marcat el meu treball.
Però, atès que jo ja hi estava avesat a les petites coses, mai no ho he
viscut com una restricció. A més, quan he volgut fer obres de més gran
format també les he fetes.

«Parar esment»: aquest és un altre dels motius que he conreat al llarg
de tota la meva obra, ja sigui amb els dibuixos de cec, gairebé microscòpics,
com els que vaig presentar a la Galerie Bazarine l’any 1970 i que
s’havien de mirar amb una lupa, o amb L’ametlla com balla que vaig
concebre per a la meva exposició a la Virreina, l’any 1996, on hi havia 
un ou-font de gairebé sis metres, damunt el qual ballava una ametlla
real que l’espectador podia observar de baix estant, a través d’un
monitor que mostrava els saltirons gairebé imperceptibles de l’ametlla.

La inatenció pròpia a la cultura de l’espectacle en la qual estem
immersos és quelcom que em disgusta. El «broc gros» és indiscriminat,
mentre la pràctica artística és curosament selectiva, independentment 
de les aparences. Paul Klee deia: «Dibuixar i escriure és la mateixa
cosa», i el meu llenguatge és una mena d’escriptura sense gramàtica ni
codi. I, si parlem d’escriptura, és obvi que com més gran és la lletra, més

Estudi de Benet Rossell a París, 1972
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a prop som del titular, la consigna o la propaganda. El contingut, en
canvi, es dóna sempre en un cos inferior: l’essència tendeix a amagar-se!

Pel que fa a l’element macro, contrapunt indispensable, aquest és al
concepte de micro el mateix que la paraula al silenci, que la llum a 
la foscor, que el moviment a l’estatisme, que el tu al jo, que el principi 
a la fi... I, sobre tot, el mateix que Hardy és a Laurel.

Parar esment i respirar bé, aquesta és la meva filosofia. O, més ben
dit, la meva microfilosofia.

De vegades has fet cinema sense suport, projecció, pantalla... Projeccions,
per exemple, de forats o de gotes d’aigua. Georges Maciunas, el capitost 
de Fluxus, l’hauria encabit dins allò que anomenava «el cinema del pobre
home».

Maciunas les encertava totes! He evocat abans les condicions precàries 
en què vivia a París. Era una època en què m’autoproduïa, cosa que
continuo fent perquè em garanteix la llibertat d’expressió que dóna la
immediatesa, encara que sigui en detriment d’uns mitjans més sofisticats.
Bé, deia que m’autoproduïa, i és que, quan participava en algun rodatge,
m’espavilava per arreplegar les bobines que sobraven. De vegades
aquestes eren fins i tot els meus honoraris, i les càmeres me les deixava 
el Centre Audiovisuel de la Sorbonne, successor del Comité du Film
Ethnographique, al qual vaig restar vinculat durant molt de temps.

Holes és de 1969. Vaig agafar un rotlle verge de 30 metres de
pel·lícula reversible de color, el vaig velar parcialment i el vaig portar 
a revelar, i va donar una combinació de llums i opacitats blavoses. 
Amb una perforadora, que feia servir per preparar olives farcides, 
vaig perforar la pel·lícula, i l’obra va estar enllestida.

Film blanc, més que un film va ser una acció. A la Fête en blanc,
organitzada per Miralda, Rabascall, Selz i Xifra a Verderonne el 1970,
vaig projectar a les parets del dom de Hans Müller un bucle de film
transparent de 16 mm, damunt del qual anava tirant gotes d’aigua que 
la calor del projector feia evaporar instantàniament. El resultat era una
gran riquesa de formes translúcides que animaven el fons de la cúpula.

Quinze anys després i en suport vídeo, vaig fer Micro-òpera 2 (1984),
una videoinstal·lació que vaig presentar a la Fundació Joan Miró de
Barcelona. El vídeo mostra com realitzo un fotograma de 24 × 35 mm, 
el primer d’un total de 160, amb tinta xinesa, saliva, cabells, un tros
d’ungla... En aquest sentit, en treballar amb els recursos que em posava
a l’abast el meu propi cos, podem afirmar que sóc el cineasta més pobre
de la història del cinema.

D’esquerra a dreta: Benet Rossell, Joaquín Serrano 
i Carles Andreu durant el rodatge de La Seine, 
París, 1969
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Cultius cinematogràfics, 1968, sembrat de
pel·lícules de 35 mm a la vall d’Àger, Lleida

Chaussure, 1969, instal·lació: sabata de paper
maixé i films de formats diferents, dimensions
variables

Però per a mi la manca de mitjans pot ser fins i tot una font
d’inspiració. Ara em ve al cap una «microperformance» que vaig fer al
Festival de Arte Viva d’Almada el 1982, on passava entre els assistents
amb la mà estesa demanant «un fotograma, per caritat!». Sempre en
aquesta línia, tinc una obra que es titula Atrapafilms: es tracta d’un fòtil
similar a aquelles tires de paper engomat que es penjaven del sostre,
prop d’una font de llum, per tal d’atrapar les mosques. Jo sempre el tinc
penjat al meu estudi perquè s’hi enganxin el fotogrames que transiten
per l’atmosfera imaginal.

Des de sempre he utilitzat fotogrames i trossos de pel·lícula als meus
poemes objectuals. De 1968 són el que anomenava cultius cinematogràfics,
que consistien en un planter sobre terra de trossos cinematogràfics,
llaunes de pel·lícula, etc. El 1970 vaig presentar a París una instal·lació,
Chaussure, composta per una gran sabata de paper maixé de l’interior de
la qual surten tot de tires de pel·lícula de 16 i 35 mm, que s’escampen
també per la paret d’on penja el conjunt. També són de la primeria 
dels setanta els glaçons que feia amb resina de polièster, molts dels quals
contenen fotogrames dibuixats o manipulats per mi. I de la fi dels
setanta són altres objectes com Brotxes-films i Triturafilms, i algunes
composicions sobre paper que evoquen un film imaginari per mitjà 
de dibuixos, fotogrames enganxats i anotacions manuscrites.

A les teves micrografies hi ha sovint una seqüencialitat. No són, també, 
una mena de cinema de paper? O com a storyboards de films imaginaris?

L’any 1973 vaig fer una exposició a la Galería Seiquer de Madrid on vaig
penjar micrografies en tinta xinesa sobre paper, l’una a tocar de l’altra,
les quals formaven una línia contínua que ni tan sols s’interrompia quan
apareixia un obstacle, com la porta d’entrada, que salvava amb una
tireta de personatges. Era doncs un pla-seqüència, un bucle sobre paper.
Les meves micrografies tenen un contingut narratiu, expliquen històries
que sorgeixen espontàniament, per raons de veïnatge. En Joaquim 
Sala-Sanahuja ha parlat de «cues», i les cues, les fileres, tenen la virtut 
de reunir personatges inconnexos que, en tal circumstància, queden
vinculats per l’ordre inalterable que regeix la cua. I això, en un temps
prou dilatat que permet que s’estableixin relacions inconcebibles en 
un altre context, relacions atzaroses que propicien tot tipus d’històries:
enamoraments, assassinats, furts, complicitats, abusos sexuals,
retrobades inesperades...

El 1981, al catàleg de l’exposició Filmarte, presentada per la Sala de 
la CAN [Caja de Ahorros de Navarra] a Pamplona, hi vaig incloure la
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maqueta d’un projecte anomenant A priori: una mena de storyboard, amb
apunts d’animació, preparatori d’un film que volia fer en 16 mm. Aquell
projecte ha reposat plàcidament en el fons d’un calaix fins l’any passat,
quan el vaig realitzar en vídeo, tot enregistrant els dibuixos que vaig fer
a l’època i animant algunes de les seqüències.

El 1986, mentre enregistrava el vídeo Carob Way a Nova York, vaig
fer una sèrie de dibuixos, Carob Bean, an American Dream, més propers 
al còmic. De nou un pla-seqüència que recollia el mestissatge de la
metròpoli, que vaig presentar a l’Anthology Film Archives, en ocasió 
de la retrospectiva que em van dedicar el 1990.

Recentment he exposat, a Barcelona, el llibre d’artista 1.000 a Miró,
un treball que acabo de realitzar i que consisteix en la captura de mil
imatges del vídeo del mateix títol, que data de 1993. Aquestes captures
es presenten en forma de fitxes, amb un peu cada una, a la manera 
d’un guió poetitzat del vídeo. Text i imatge composen un storyboard, 
fet a posteriori, en un viatge que va del vídeo original, realitzat amb
tecnologia digital, a un suport material com és el paper. Aquesta idea 
de viatge, de passar d’un mitjà a un altre m’ha inspirat el concepte de
Story Abroad amb el que he definit aquesta obra.

La seqüencialitat és present en moltes de les meves obres, com les
Microfàcies que vaig presentar a la Galerie Shandar de París (1978), 
que eren impressions per contacte de fòssils atrapats en diferents 
capes geològiques de la Vall d’Àger, objets trouvés que donen
testimoniatge del seguit de «seqüències» que van configurar la terra
que jo trepitjava de petit.

O molt més tard, l’any 2001, el primer element del díptic Tir al món
amb mar de fons, que tinc a l’estació de metro de Canyelles de Barcelona,
on una sèrie de quatre blancs de tir de dimensions olímpiques,
superposats sobre quatre imatges satèl·lit de la terra que abasten el
continent sencer, es repeteixen quatre vegades per crear un camp de 
«tir al món» que interpel·la els passatgers.

Vas ser «l’home de la càmera» dels anomenats catalans de París, i també
d’altres artistes a la vora vostra. El cinema va ser també un llaç d’amistat
entre tots vosaltres?

És clar! Els anomenats catalans de París mai no hem existit com a grup,
si entenem per grup una associació voluntària amb el propòsit de fer
quelcom conjuntament. Mai no ens hem pronunciat com a grup, 
ni de paraula ni per escrit. Cada un de nosaltres té filiacions artístiques
ben diferenciades, interessos, obres i evolucions del tot divergents. 

1.000 a Miró, 1993, vídeo Betacam, color, so, 16’ 42”
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Les nostres col·laboracions son més aviat fruit del plaer de compartir
temps i experiències, i segurament aquesta individualitat innegociable
de cada un de nosaltres ha fet que la nostra amistat s’hagi mantingut 
al llarg del temps sense conflictes ni personalismes. Dels quatre, jo era
l’únic directament vinculat amb el cinema i això em va valer ser «l’home
de la càmera», com tu dius. També vaig ser «l’home de la moviola»
perquè en tenia una de 16 mm al meu estudi, amb la qual preparava els
muntatges que després completava a l’annex del Musée Guimet. Érem
bons amics i sovint compartíem els recursos.

La teva obra audiovisual és força heterogènia en comparació amb aquella
que et caracteritza com a artista visual. És això una conseqüència de 
la col·laboració amb altres creadors? O també una voluntat deliberada per
part teva?

No crec que la meva obra audiovisual sigui més heterogènia que la
meva plàstica: aquesta també ho és. A mi el que sempre m’ha interessat
són els processos, perquè aquests són autèntics camins de coneixement
que em captiven i en els quals m’involucro de ple. El resultat, aleshores,
és més aviat una conseqüència. El que succeeix és que la meva obra és
tan polièdrica que no és fàcil d’abastar. Jo sóc una mena de transformista
que de vegades és pintor, d’altres s’endinsa en vies purament poètiques
o escripturals; d’altres intenta acostar-se al món més real –aquell que 
he representat sense parar en les meves micrografies–; d’altres se serveix
de les possibilitats que dóna l’escultura pública, monumental, per jugar
amb les escales, els materials i els conceptes, i per tal d’omplir de
contingut un espai sense tergiversar-lo.

Quan he col·laborat amb amics creadors, com a cineasta, mai no he
tingut la necessitat d’imposar cap mena d’iconografia que m’identifiqués.
Aquest no ha estat el mètode, però crec que la meva firma sempre hi és
present: en la manera de filmar, o d’inserir una seqüència, o de copsar
un espai o una llum, o de parar esment a un detall. Per bé o per mal, mai
no m’ha preocupat vehicular una imatge de marca que m’identifiqui a
primera vista, i això ha resultat en l’obra polivalent que em caracteritza.

Com et vas introduir en el marc professional del cinema, la seva indústria 
i les habituds del treball en equip? Potser en algun moment vas entreveure
en el cinema un ofici?

Si mai hagués entrevist un ofici en el cinema, hagués llençat la càmera
Canal de l’Embut avall! Precisament el que m’horripila del cinema
professional és la indústria, i les seves maneres tan grolleres que no
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van amb la meva personalitat. Tanmateix, el contacte amb el cinema
professional m’ha estat molt profitós i n’he tret coneixements ben útils.

Si parlem de Jean Rouch, va ser la seva pràctica del cinema, tan
minimalista, la que em va enganxar definitivament a aquest llenguatge.
D’una banda perquè m’ha permès fer la meva amb els mitjans que he
tingut a l’abast en cada moment, i de l’altra, perquè aquesta manera de
fer, sense cap artifici, m’és molt afí. Quan uns anys després d’haver acabat
els meus estudis al Comité du Film Ethnographique vaig acompanyar
Rouch en algun seminari, em va obsequiar amb el següent comentari:
«Només hi ha dues persones capaces de copsar bé el moviment: Néstor
Almendros i Benet Rossell!» Li dec a Rouch, i als seus col·laboradors,
que la meva sensibilitat de cineasta es canalitzés per aquesta via.

Amb Betriu sempre hi ha hagut una gran amistat i he col·laborat en
pel·lícules seves com a director artístic, com a guionista, i fins i tot com
actor. En Paco és una persona que coneix molt bé el cinema professional
i tinc molt a agrair-li. També vaig participar de l’experiència que va
representar la productora In-Scram, que Betriu va fundar a Madrid, 
i que va ser el bressol de molts cineastes rellevants com Antonio Drove,
José Luis García Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón... Freqüentar
aquests ambients em va proporcionar unes menges que segurament han
influenciat el meu treball.

Carles Andreu i jo som autors de l’argument i el guió de Despertaferro
(1990), film de dibuixos animats dirigit per Jordi Amorós. Conèixer el
món de l’animació va ser tota una experiència.

Quant a l’Antoni Verdaguer, tornem a l’àmbit de l’amistat i del
veïnatge, perquè viu al costat de casa nostra. Ell tenia un projecte 
de pel·lícula sobre el barri, El Raval, i ens va proposar a la Cristina 
i a mi de participar-hi amb l’aportació d’un retall de la nostra història
personal. L’experiència va ser molt gratificant i crec que la pel·lícula Raval,
Raval (2006) ofereix una visió honesta i compromesa del nostre barri.

Un cop em vas dir que t’havies empescat el «gravídeo», o la combinació 
del gravat amb el vídeo, i ara veig que molts dels teus treballs recents són
com «videodibuixos»: extensions o creacions complementàries de la teva
obra plàstica.

El «gravídeo», del qual et vaig parlar fa alguns anys i que gairebé havia
oblidat, era un projecte que consistia a incrustar una cassette VHS,
aixafada pel pes del tòrcul, damunt una sèrie de vuit fons monocroms
de resina, que corresponien a les vuit barres de color que encapçalaven
les cintes de vídeo. El contingut rudimentari de cada vídeo era un bucle

Tir al món amb mar de fons, 2001, vestíbul 
de l’estació de metro de Canyelles, Barcelona
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del mateix color que el fons gravat. Una vegada més s’intueix la
paradoxa: estatisme del codi de barres versus dinamisme del color
videogràfic. Vaig tenir una maqueta durant anys al meu estudi, 
però finalment s’esmicolà i va desaparèixer, com tantes altres obres.

El que tu anomenes «videodibuixos» ha estat present en el meu
treball des de sempre, tot i que no són videodibuixos en sentit estricte,
sinó més aviat maneres d’inventar espais dinàmics d’expressió. Quan
vaig fer Pound (1985) vaig utilitzar per primera vegada una paleta
gràfica, molt rudimentària, avui pura arqueologia, per tal d’evocar un
personatge, el poeta Ezra Pound, mitjançant tres llenguatges que em
pertanyen: el vídeo, el dibuix i la poesia. Si agafem Nocturnal U (2009),
els meus grafismes, cal·ligrames o benigrames mantenen el seu
esquematisme, però, en inscriure’s en l’espai, es fan corporis, es
desplacen, i fins i tot em donen la rèplica. A mi sempre m’ha agradat 
la transhumància entre un suport i un altre, entre una tècnica i una altra,
entre un llenguatge i un altre, i potser per això he inventat un alfabet
obert que cerca la utopia de l’expressió infinita; un alfabet que voldria
tan ric i ple de matisos com la paleta del pintor. L’any 1996 vaig fer 
Arbre paer, la meva primera escultura pública. És un arbre de llum que
sorgeix d’un dels meus microgrames, esdevé tridimensional i la branca
més alta del qual mesura més de dotze metres. Sempre he practicat
aquesta mena de transposicions i maridatges en un intent d’explorar 
la naturalesa profunda dels meus morfemes.

Hi ha un vessant molt musical en les teves creacions audiovisuals, 
i especialment en les que has realitzat amb Miralda. No podria dir-se, fins i tot,
que la música (o el muntatge musical) pren el lloc a l’argument?

La música no pren el lloc a l’argument, més aviat suplanta el narrador; 
i el narrador, quan parlem de ficció, mai no assumeix l’argument, sinó 

Benet Rossell i Mónica Randall en una escena de
Fúria espanyola, de Francesc Betriu, 1974
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que és com l’oli que lliga la maionesa. En les pel·lícules que he fet amb
Miralda la música és molt miraldiana, encara que de vegades ell hi ha
posat més farina del seu graner (París, la Cumparsita o Miserere) i en
d’altres la tria ha estat més cosa meva. En el cas de París, la Cumparsita
(1973), es tractava de copsar l’expressió plàstica miraldiana (els soldats,
les postals, les desfilades) des del punt de vista d’un cineasta, que era 
jo. La manera de cal·ligrafiar l’espai, la llum i el moviment són la meva
gran aportació en aquests films. Sense Miralda mai no els hagués fet,
perquè corresponen més al seu univers mític que no pas al meu; però,
sense mi, tampoc no haurien estat com són perquè jo hi he aportat 
la meva mirada en tant que també era el cameràman, el que mirava 
pel forat, i qui decidia l’enquadrament, la llum, la duració dels plans, 
la trajectòria de la càmera, el gest fílmic...

El cas de Boum! Boum! En avant la musique ! (1974) és diferent. Aquest
projecte va néixer a partir de la troballa que vaig fer a les Puces de
Montreuil d’un llibre, En écoutant le maréchal Foch, d’un tal commandant
Charles Bugnet, que havia estat el seu secretari, i que és un recull 
de frases del Mariscal Foch. A l’inici, Boum! Boum! havia de ser una
pel·lícula parlada. Jo, que en sóc el guionista, havia escrit els diàlegs,
que en gran part eren les frases lapidàries de Foch. Com que no
disposava de so directe, els diàlegs s’havien d’enregistrar posteriorment
a l’estudi, però això mai no ho vam fer. Així doncs, quan per fi vam
muntar el material en format digital, el 2007, vam fer una banda sonora
evocadora del temps en el qual se situa l’acció, de les barbaritats que
deien aquells carcamals (s’inclouen discursos originals de la Gran
Guerra), de la grandiloqüència i la frivolitat d’aquell personal, i tot això
amb l’humor que pauta tota la cinta. En aquest cas la tria musical és 
més aviat meva. Miralda hi va aportar la cúmbia: indispensable!

Si agafem Biodop (1973), que vaig fer amb Joan Rabascall, jo havia
filmat les obres que ell tenia al seu estudi mentre preparava un projecte 
de film, Rabascall, horoscope personnel, sobre l’obra d’en Joan. (Per cert, fa
poc he retrobat les imatges, que mai no vaig arribar a muntar.) Un dia, 
a les Puces de Clignancourt, vaig trobar els filmets publicitaris del
Biodop, i de tubets d’aquella brillantina encara se’n trobaven al mercat.
Amb aquest material, més uns plans que vaig filmar de la tele dels meus
pares a Barcelona, i que em van semblar molt evocadors de l’univers
Rabascall, vaig acabar la pel·lícula. La banda sonora és un collage de la
d’aquells filmets i del so del projector: publicitat, motor i collage em van
semblar elements idonis per compondre una microsimfonia rabascalliana.

Arbre paer, 1997, plaça del Seminari Vell, Lleida
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Com tu saps prou bé, els calidoscopis van ser un dels meus motius
recurrents durant un temps. Jo havia fotografiat imatges dels meus
calidoscopis, i en Jaume Xifra em va suggerir de quina manera en
podríem fer un film: en el seu estudi del Passage des Grands Augustins
va aplicar una mena de dipòsit transparent, accionat per un motoret que
el feia girar, a la part posterior d’un calidoscopi compost per tres miralls.
Jo anava posant dibuixos meus dins el dipòsit i, amb una Beaulieu de 
16 mm situada a l’altre extrem, filmàvem.

Pel que fa a la banda sonora d’aquest film, Calidoscopi (1971), vaig
escriure una carta a Carles Santos explicant-li quin era el so que volia.
Ens vam trobar a Barcelona i vam anar a casa de l’Anna Ricci, que en
aquella època era l’única persona que coneixíem que tenia un
magnetòfon. Santos es va posar el micro dins la boca mentre repetia la
paraula «calidoscopi». Després va tallar la cinta a bocins i la vam tornar
a empegar a l’atzar. Amb aquest material me’n vaig anar a un estudi 
de Barcelona per copiar-lo a so magnètic. Alguns mesos més tard, 
a Madrid, a la productora In-Scram, de la qual jo era soci, es va acabar 
el muntatge amb l’ajut de García Sánchez, es va fer el repicat a so òptic 
i l’inflat a 35 mm.

Pel que fa a la meva producció en solitari, les bandes sonores són
d’un caire molt diferent a les col·laboracions amb Miralda o Rabascall, 
i diria que més en la línia de Calidoscopi. Per al vídeo Micro-òpera 2 vaig
fer la banda sonora convertint-me en home-orquestra a l’estudi
d’Eduardo Polonio, que ho va enregistrar, i després vam fer les mescles.
Aquesta és una fórmula que he tornat a emprar en alguns vídeos que he
fet els darrers anys. En el cas de Micro-òpera 2 ho vaig fer perquè l’obra
responia a un concepte que vaig anomenar «microautoetnografia», i per
tant s’imposava una banda sonora feta per mi mateix. Quan ho he tornat
a fer darrerament és per un altre motiu, i és que jo, que sóc home de mil 
i una vocacions –la qual cosa m’ha preservat de tenir-ne cap de ben
concreta–, no puc resistir-me a experimentar també amb el so.

Atrás etíope (1977) pertany a un gènere que anomenaria film-hasard.
Un grup de joves em van proposar que els acompanyés a l’Afganistan 
i filmés el viatge, però a Turquia un dels cotxes de l’expedició va tenir
un petit accident i el viatge es va acabar allí. Jo vaig aprofitar per filmar
el que vaig poder: les imatges dels camells que vam inserir a París, 
la Cumparsita, l’arbre vaginal que veiem a l’inici de Biodop, un curt sobre 
el Pont de Gàlata que encara no he muntat... però encara em sobrava
pel·lícula. De tornada a Barcelona volia conservar-la i Betriu em va 

Boum! Boum! En avant la musique! (coautor
Antoni Miralda), 1974, pel·lícula 16 mm, color, 
so, 28’ 44’’
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oferir de desar les bobines al frigorífic de la seva mare. Això va ser una
bona solució fins que la mare de Betriu va voler recuperar la totalitat de
la seva nevera, colonitzada des de feia gairebé un any. Calia reaccionar
de pressa per evitar que el film es malmetés. En aquell temps, amb
Betriu i Gustau Hernández, freqüentàvem els ambients del cinema a
Barcelona, i en Paco em va animar a fer un curt amb els amics, entre 
els quals hi havia en [José María] Cañete, que era actor professional. 
I d’un dia per l’altre tot va estar a punt, només faltava un guió, 
i aleshores vaig veure un exemplar en castellà d’el Somni d’una nit d’estiu
que voltava per can Betriu, el vaig obrir i vaig assenyalar un paràgraf que
deia: «¿Qué ha pasado amor mío? Ya no soy tu Lisandro, ya no eres tu
mi Elena, en el corto espacio de una noche me habéis amado y detestado.
¡Los Dioses me libren de creerlo! ¡Amor, amor, los Dioses me libren 
de creerlo!» I així vaig tenir el guió a punt en menys d’un minut. Com 
a fons sonor del recitat dels actors vaig incorporar un fragment de
Carmina Burana que vaig trobar prou shakespearià, i del text en vam fer
una cançó, amb l’ajut del pianista d’una sala de ball de Calella de la
Costa que freqüentàvem durant el rodatge.

Carob Way, el vídeo que vaig realitzar a Nova York, té so directe. 
És una mena de «mapa sonor» sense cap sofisticació. Per parafrasejar
José María Carrascal, el de les corbates, que vivia a la mateixa pensió
que jo quan vaig venir de Tremp per estudiar el preuniversitari: «¡Así
suena New York, y así se lo hemos mostrado!» 

1.000 a Miró, el vídeo que vaig fer el 1993 amb motiu de la celebració
de l’Any Miró a Barcelona, i que ara és també una peça arqueològica de
l’era digital, té com a banda sonora una suite musical de Jaume Aiats.
Som amics i en aquell temps ens veiem sovint. Jo li vaig explicar 
el projecte i ell va compondre la suite, i en aquest cas és un treball de
col·laboració d’aquells que tant m’agraden quan coincideixo amb algun
creador amb qui sintonitzo.

Amb els estris del vídeo digital, de 2007 ençà has fet un seguit d’obres on,
d’una manera ben corporal, tu mateix ets el motor de l’acció. I on el
llenguatge de l’acció esdevé la base expressiva del teu univers plàstic,
poètic, microteatral, metacinematogràfic, i d’un diari residual o fet de
pensades resoltes amb immediatesa. Què pots afegir sobre aquesta etapa
més recent?

Molts del conceptes que empres són vàlids per la meva obra videogràfica
més recent però també per allò que he fet sempre. Aquestes reflexions
són aplicables al conjunt la meva obra. Ja hem parlat abastament de la

Biodop (coautor Joan Rabascall), 1974, pel·lícula 
16 mm, b/n, so, 6’
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presència del moviment en els meus dibuixos. Els meus poemes sovint
evoquen les «microperformances» que qualsevol de nosaltres realitza
cada dia. Les meves escultures, de vegades nascudes de la immediatesa
d’un micrografisme, defugen tota simetria, canvien segons el punt
d’observació i, en aquest sentit, sembla que es moguin. També tot el
vessant cal·ligràfic i gestual de la meva obra traspua aquesta
immediatesa que esmentes. Però cal tenir present que, per realitzar un
gest, cal haver-lo interioritzat abans. I aquest és un procés que dura tant
com la pròpia vida.

És cert que la meva intervenció performativa és ara més freqüent, 
tot i que no podem oblidar Carob Way o Micro-òpera 2, que a mitjan anys
vuitanta ja anunciaven aquesta via. Però jo crec que aquest és un tret
finalment circumstancial. Sobretot si penso en el treball que ara estic
fent al voltant d’El Molino, on s’imposa un acostament més documental.

Però tornem al punt que he deixat en suspens en respondre la
primera pregunta. El cinema és un mitjà d’expressió, de comunicació,
l’especificitat del qual és poder reproduir imatges en moviment. 
A l’origen el cinema era mut i, malgrat això, era cinema perquè la imatge
ho és tot en l’expressió cinematogràfica. Aquesta imatge, aparentment
real, articula una història, com ho fa el somni. I així, realitat i ficció es
confonen del tot en un present etern i compartit. I això sempre, fins i tot
en el cinema més directe.

Arriba per tant l’hora de donar la volta al mirall... Jo surto d’escena,
la teva imatge passa a l’altra banda, i una veu en off pregunta: Eugeni,
què és per a tu el cinema?

Al meu torn muts i a la gàbia, això ara no toca... No comment!
Atrás etíope, 1977, pel·lícula 16 mm, color, so, 10’
(de dalt a baix: José María Cañete i Benet Rossell;
José María Cañete i nens; Rosa Bufi; Rosa Bufi 
i Bernardo Sánchez)


