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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Dissenyat 
com un projecte audiovisual, FONS és una sèrie documental 
des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la 
seva obra. Així mateix, aquesta sèrie disposa d'un muntatge 
sonor específic dissenyat per a la ràdio, FONS AUDIO, 
realitzat a partir de converses amb els artistes. 
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FONS AUDIO #5 
Benet Rossell 
 
Pictogràmes, treball videogràfic, literatura, performance i pintura són alguns dels 
elements que formen part del món creatiu de Benet Rossell. El polifacètic artista 
català ha mostrat el seu treball, des dels anys seixanta, internacionalment i en 
diversos contextos, investigant en els límits dels llenguatges i les formes de 
comunicació. A FONS AUDIO #5, Benet Rossell contextualitza algunes de les 
seves obres a la Col·lecció MACBA. 
 

01. Sumari 
 
Benet Rossell (1937) és un artista multidisciplinari. Les seves obres delimiten 
amb diversos espais culturals: generen obra des de l’escriptura i el cinema, i 
transformen i barregen formats diversos. Rossell és un creador difícil de catalogar 
ja que inventa contínuament maneres de fer. Utilitza múltiples formes i perverteix 
els formats per donar-los noves possibilitats: el dibuix esdevé text, l’acció parteix 
de l’escriptura, el cinema es converteix en una reflexió poètica del temps. Benet 
Rossell experimenta amb aquesta versatilitat des de finals dels anys seixanta, i 
aconsegueix sempre un llenguatge propi que li permet dur al seu terreny formes i 
tècniques diverses. 
 
El treball artístic de Benet Rossell, i la seva voluntat de definir una manera de 
fer, comença a destacar a principis dels setanta a París. Després d’investigar l'ús 
de la resina de polièster, crea una sèrie de glaçons-contenidor que utilitza per 
conservar exposicions i treballs artístics. Rossell porta, dins la seva gavardina i 
embolicats en un mocador, glaçons que contenen imatges, pictogrames i textos. 
L’artista presenta les seves obres en qualsevol moment: treu els glaçons de la 
gavardina i els mostra als sorpresos visitants d’aquestes exposicions. Llocs com la 
Cité des Arts de París, el Pavillon Baltar de Les Halles o artistes com John Cage 
van ser testimonis directes d’aquestes accions-exposicions de Benet Rossell. Així, 
els mecanismes de l’exposició queden al descobert i s’aproximen a la 
performance. Això dóna a la voluntat i al gest de l’artista una gran càrrega 
simbòlica.  
 
Durant els anys setanta, París es converteix en un espai de contacte entre una 
sèrie d’artistes catalans que comparteixen referents dadà o Fluxus. Creadors com 
Antoni Miralda, Joan Rabascall, Dorothée Selz i Jaume Xifra, amb qui Benet 
Rossell col·labora sovint, organitzen actes i cerimònies en què la festa i la 
disbauxa acosten la tradició popular al surrealisme. Un dels altres elements 
definitoris del grup i de l’obra de Benet Rossell és la creació de moments d’un 
significat ocult on es despleguen el joc i el sentit de l’humor. 
 
Rossell crea els seus propis mons i llenguatges, però no deixa de banda la realitat 
social. Diversos treballs, com per exemple Miserere (1979) –amb Antoni Miralda 
com a coautor– o Vetlla (2007) tracten la figura dels dictadors i dels militars que 
ocupen el poder però que –tot i els abusos que cometen– acaben les seves vides 
sense gaires patiments. El seu entorn també el porta a crear tota una sèrie 
d’obres centrades en els espais situats a prop dels seus tallers, com es constata 
en la investigació d’El Molino, el cabaret rei del Paral·lel barceloní, on la vida 
nocturna i canalla de la Barcelona franquista escapava de la repressió. Benet 
Rossell, coneixedor de primera mà d’El Molino du a terme un treball 
historiogràfic i recull decorats, fotografies, informació i testimonis d’un temps i 
un ambient que el canvi viscut per la ciutat ha fet desaparèixer.  
 
El treball artístic de Benet Rossell s’ha mantingut fidel a algunes coordenades: 
experimentació, combinació de formats, versatilitat, apropiació d’elements 
tecnològics, estret lligam amb l’art conceptual i la poesia, així com a un continu 
replantejament sobre el significat de l’obra d’art. Aquests aspectes es recullen a 
la instal·lació Penso amb la punta del pinzell, on Rossell disposa a les sales del 
museu 409 obres pictòriques que tenia al magatzem. Els quadres estan embalats 
i no es poden veure. Un ordinador dóna accés a un arxiu de les pintures, però  
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[Benet Rossell Glaçó-sauvage, 1971] 

 
 

 
[Benet Rossell Off rideau i societat d'apuntadors, 1971] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tampoc hi trobem imatges. Les obres estan al museu però no es poden veure, i 
això les converteix en interrogants sobre el fet de mirar, el significat d’exposar i el 
paper del visitant d’un museu i d’una exposició davant del que se li presenta. 
 
  

02. Obres de Benet Rossell a la Col·lecció MACBA 
 
Glaçó-curtmetratge "Doble Camí", 1970 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23873 
    
Glaçó-Alter Ego, 1971 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=25601 
 
Glaçó-sauvage, 1971 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23869 
 
Off rideau i societat d'apuntadors, 1971 
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26979 
    
Amortisseur, 1971-1973 
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26977 
    
Glaçó-emprempta, 1973 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23872 
 
Glaçó-promenade, 1973 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23871 
 
Glaçó-tinta clivellada, 1973 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23868 
 
Cérémonials. Film documental sobre festes i rituals realitzats per Miralda, Joan 
Rabascall, Dorothée Selz i Jaume Xifra, 1973 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19116 

 
Glaçó-sageta, 1974 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23870 
 
Sense títol. Gare d'Austerlitz 7, 1977 
Colección MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17308 
 
Sense títol. Gare d'Austerlitz 8, 1977 
Colección MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17309 
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[Benet Rossell Glaçó-Alter Ego, 1971] 

 
Sense títol, 1978 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17966 
 
Acta, 1996 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació de 
l'artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26978 
 
Benet Rossell i Miralda 
París, la Cumparsita, 1972 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19117 
 
Benet Rossell i Miralda 
Miserere, 1979 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19115 
 
Benet Rossell i Miralda 
Súbete a Colón, 1982 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19114 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Documental Fons Audiovisual MACBA 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=103&inst_i
d=28894 
 
Paral·lel, paral·lel, un projecte en format blog de Benet Rossell 
http://blogs.macba.cat/parallel-parallel/ 
 
Biografia de Benet Rossell a Hamaca, distribuidora de video que té en el seu 
catàleg obres de l’artista. També es localitzen una sèrie de textos sobre alguns 
dels treballs videogràfics de Benet Rossell. 
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=132 
 
Fitxa sobre Benet Rossell a la Mediateca de la Fundació “La Caixa”, amb accés a 
diverses obres i referències. 
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/SConsultaAutor?ID_IDIOMA=ca
&ope=2&criteri=Rossell%2C+Benet 
 
Articles de Carles Hac Mor i Ester Xargay sobre Benet Rossell. 
http://www.barcelonareview.com/30/c_chmex.htm 
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av00304.pdf 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Pérez. Veus: Lucrecia Pérez i Roc Jiménez 
de Cisneros. Documentació: André Chêdas i Martí Manen. 
 
 

06. Llicència 
 

2010. 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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