
Francesc Betriu 
Vídeo
A partir dels films Corazón solitario i  
Furia española

Dorothée selz 
Vídeo
Convido a Benet Rossell a viatjar  
en els meus dibuixos d’infantesa
ReAlitzAció i AnimAció: Albert coma 
Dibuixos: Dibuixos d’infantesa i actuals 
(1950-2017) de Dorothée selz
músicA: Voltas (live) st. saint-merry, Paris / 
satellite iii
© supernova 2014 © supernova éd.
AgRAïments: Yoshi Hitchcock
© Dorothée selz, 2017

FreDeric amat 
Vídeo
HÉLÀS!, 2017
un film de Frederic Amat
músicA: benet Rossell i Kei traïd
eDició: Joan Rodón
© Amat, 2017

marga Ximenez 
Acció 
lectura d’un text breu que dóna pas al vídeo Gotan & Tango, Tango & Gotan, de benet Rossell  
amb col·laboració de graciela & osvaldo

Francesca llopis 
Vídeo
Fado per al Benet ballat amb la LLUM! de la Llopis
músicA: mãe Preta, maria da conceiçao (1958)

paola masi 
Acció
Alla fine, l’inizio
Acció artística efímera i poètica a dues mans... i un cant

patricia paisal 
Cançó
La vaselina
Fumando espero
Acompanyada al piano  
per Joan Vázquez

miquel Àngel marín
Acció
Llit de músic per a Benet,  
amb clarinet, clarinetista,  
públic i objectes... 

Juli 
Cançó
This business of love
el molino

merche mar
Intervenció
l’amfitriona d’el molino  
interactua amb el públic 

guDDoo pasha
Música
bansari

carlos pazos 
Vídeo-clip 
(H)art¡ss!mo (rumba)
comPosició i inteRPRetAció: carlos Pazos i manuel malou
FilmAció i muntAtge: Adolf Alcañiz 
DissenY i tiPogRAFiA: Àlex gifreu

Jaume ayats,  
ester garcia llop i iris gayete
cançons de tambor amb les tonades d’Àger  
i d’altres pobles de la noguera, amb els tambors 
quadrats als dits

carles santos 
Vídeo 
NO al NO
músicA: carles santos

HOMENATGE A  
BENET ROSSELL

Jean-pierre Béranger 
Acció 
El corazón es un placer, de Jean-Pierre béranger  
i benet Rossell, París, 1973 
Amb la col·laboració de Josep Rosell i llorenç garcia
coReogRAFiA: berta Vallribera i tuixén benet, studio isadora

antoni miralDa 
Acció
La Pluie de Beni 
Amb l’acompanyament musical  
de guddoo Pasha al bansari

antoni miralDa  
i montse guillén 
Acció 
Jamón Melón 
Amb la col·laboració d’olga motos,  
i Dani i Quico conde als ganivets

olga motos
Actriu

antoni muntaDas 
Vídeo
Beni, Vidi, Vici, 2017
Amb la col·laboració de coralí mercader
músicA: Only the Lonely, Roy orbison

antoni taulé i Joaquim sala-sanahuJa
Acció 
Salutació institucional

HOMENATGE A  
BENET ROSSELL
El Molino
c/ Vilà i Vilà, 99. barcelona
27 de març de 2017, a les 20 hores

DIrECCIó 
cristina giorgi

COOrDINADOrA 
eva Rodríguez

DIrECCIó ArtístICA
cristina gámiz
Hermann bonnin
Joan Font

AssEssOrAMENt 
marta tatjer

EsCENOgrAfIA
Josep Rosell
germans castells-Planas

MEstrEs DE CErIMòNIEs
Joaquim sala-sanahuja, homme de lettres
cristina gámiz, actriu
merche mar, l’amfitriona d’El Molino

DIssENY grÀfIC 
salvador saura i Ramon torrente, 
edicions de l’eixample

fOtOgrAfIA 
Fotogasull

AuDIOVIsuAls 
Adolf Alcañiz i coralí mercader

IMPrEssIó 
marc martí

agraïments: elvira Vázquez, Jaume Artigues,  
Pascal letellier, Jordi calafell, Josep m. tirapu  
i a tot l’equip tècnic d’el molino

antoni VerDaguer 
Vídeo
A partir dels films compartits amb benet  
des de Paris fins ara

eugènia Balcells 
Acció 
Abrigada per totes les dones, una invocació 
sonora en honor de Benet Rossell  
música interpretada en directe per l’artista

Joan raBascall 
Acció 
Benet-Postal, 2017
Acció al voltant d’un centenar 
de postals –Le théâtre du 
carnage, Esvaïment encisador, 
Micro– que tothom podrà agafar 
com a record

antoni llena, luis pérez-oramas 
i Kei traïD 
lectura
text de Pascal Quignard, traduït  
per luis Pérez-oramas
Kei traïd interpreta chopin al piano

Àger millor que Venecia!

Qui balla, calla!

Penso amb la punta del pinzell!
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Una escriptura sense paraules...
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La timidesa com a art

cristina gÀmiz
Presentadora 


