FESTIVAL DE CINEMA SOBRE EL CERVELL
18-20 Març / CCCB

Els últims mesos han passat factura a la nostra salut, tant a nivell
individual com col·lectiu. Però a mesura que els símptomes de
la pandèmia desapareguin, ens haurem d’enfrontar encara a
les seqüeles psíquiques del trauma, a un Brain Crash que ha
trasbalsat el nostre equilibri emocional.
Per això, a través de pel·lícules, taules rodones, col·loquis i tallers,
el Brain Film Fest 2021 obre una reflexió sobre la salut mental,
la seva fragilitat i els seus reptes. Una mirada multidimensional a
un Brain Crash, entès no com un sisme irreparable, sinó com
una esquerda de la que poden brotar coses noves.

Per més informació
sobre entrades, FILMIN
i streamings, consulta
el final d’aquest
programa.

#brainFilmFest2021

DIJOUS 18 DE MARÇ

DISSABTE 20 DE MARÇ

SALA TEATRE

SALA TEATRE

18.30 -20.30 h Inauguració BFF 2021
Reserva la teva entrada presencial aquí

Gala d’inauguració (30’)
També disponible via streaming al web

18.00 -21.00 h Cloenda BFF 2021
Reserva la teva entrada presencial aquí

Gala de Cloenda

(45’)

També disponible via streaming al web

Projecció

Projecció

THE REASON I JUMP

SYSTEM CRASHER

Director: Jerry Rothwell
Documental. Regne Unit, Estats Units, 2020. 82’. VOSE

Directora: Nora Fingscheidt
Ficció. Alemanya, 2019. 125’. VOSE

Basat en el best-seller de Naoki Higashida
i escrit amb només 13 anys, The Reason I
Jump es una immersió en la realitat vista a
través dels ulls d’una persona amb autisme.
La pel·lícula mostra un paisatge sensorial
que ens guia pel singular univers de cinc
joves d’arreu del món que, tot i no parlar,
són capaços d’expressar-se de maneres
extraordinàries.

El temperament volcànic de Benni, una nena
de 9 anys interpretada per la prematura
Helena Zengel, desespera a la seva mare i
a tothom al seu voltant. Cuidadors, escoles
especials, famílies d’acollida... ningú sembla
saber trobar el remei per apaivagar la seva
agressivitat i donar-li l’amor que en el fons tant
necessita. On es pot anar quan ja no queden
portes a les que tocar?

Post-screening
Entrevista amb Jerry Rothwell (vídeo)
Pel·lícula també disponible a FILMIN
Retransmissió simultània a la Sala Raval

Pel·lícula també disponible a FILMIN
Retransmissió simultània a la Sala Raval

DIJOUS 18 DE MARÇ

La directora Kiki Allgeier segueix la vida
d’Isabelle Caro, la model francesa que va
saltar a la fama amb la controvertida
campanya de No-Anorexia de Benetton.
El documental va més enllà dels
estereotips corporals per tal d’indagar en
el context d’Isabelle i descobrir la història
dels desitjos i ambicions d’una jove que
volia fer-se a sí mateixa i deixar enrere un
passat difícil.

SALA TEATRE

16.30 -17.15 h Col·loqui (45’)
Reserva la teva entrada aquí

#brainCRASH

CRÉIXER DES DE LA PAUSA.
Aprenentatges del
confinament en família

Pel·lícula també disponible a FILMIN

Els mesos de confinament van capgirar
de manera inesperada la vida de moltes
famílies. Els més joves van baixar del
tren de les seves rutines frenètiques i
van poder explorar els fèrtils terrenys de
l’avorriment. Parlem de com la pandèmia
va suposar una oportunitat per a pares i
fills d’aprendre a bregar amb la negativitat,
ressintonitzar amb sí mateixos i entregar-se
a la creativitat.

Taula rodona

IMATGE I IDENTITAT.
Els trastorns de conducta
alimentària

#brainCRASH

Amb Agnès Brossa i Amalia Gordóvil, psicòlogues
especialistes en infància i adolescència, i Albert
Solé, director artístic del BFF.

També també disponible via streaming al web
Retransmissió simultània a la Sala Raval

DIVENDRES 19 DE MARÇ

Disciplines com la medicina, la psiquiatria
i la psicologia s’interessen per l’origen
multifactorial dels trastorns de conducta
alimentària i la influència que hi té
l’entorn. Ens preguntem si hi ha cervells
més vulnerables, com podem prevenirlos i quines conseqüències ha tingut la
pandèmia sobre tot plegat.
Amb Sara Bujalance (psicòloga i directora de
la Associació Contra la Anorèxia i la Bulímia),
Fernando Fernández-Aranda (especialista en
Psicologia Clínica, catedràtic UB i coordinador de
la Unitat TCA de l’Hospital Universitari Bellvitge),
Dra. Pilar Medina Bravo (doctora en Psicologia,
professora de la UPF i experta en l’anàlisi crítica
dels mitjans des de la perspectiva de gènere) i Dr.
Josep Toro (psiquiatra i psicòleg, coautor amb
Mónica Artigas del llibre El cuerpo como enemigo).
Moderat per Mónica Artigas (periodista).

SALA TEATRE

10.30 -12.30 h
Reserva la teva entrada aquí

#brainCRASH

Projecció

FEMMEfille
Directora: Kiki Allgeier
Documental. Alemanya, França, 2014. 51’. VOSE

BFF21

Taula rodona també disponible via streaming
al web
Retransmissió simultània a la Sala Raval
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fer molt més. El documental, narrat per
Tilda Swinton, repassa la història, el
potencial i les incògnites d’aquesta
controvertida tècnica.

SALA TEATRE

13.00 -14.30 h
Reserva la teva entrada aquí

Projecció

Pel·lícula també disponible a FILMIN

ROBIN’S WISH

SALA TEATRE

Director: Tylor Norwood
Documental. Estats Units, 2020. 77’. VOSE

17.30 -18.30 h Monòleg (45’)
Reserva la teva entrada aquí

#brainUP

SOMRIURES PIXELATS
La cruïlla emocional
dels joves
Diuen que un any d’adolescent equival a
set anys d’humà. Llavors imagini’s com
seria passar set 2020s consecutius.
Els anys de joventut són una etapa de
creixement accelerat, de fer-se a un mateix
i de polir els vèrtexs de la personalitat. És,
doncs, un període especialment fràgil.
Per això, la pandèmia ha encès totes les
alarmes sobre la salut mental dels més
joves.

L’any 2014, l’actor nord-americà
Robin Williams es va treure la vida i va
conmocionar a tots els seus fans. Robin’s
Wish es un retrat íntim dels seus últims
dies i descobreix, a través de testimonis
propers, la lluita que l’actor va lliurar contra
una devastadora malaltia neurològica que
mai li fou diagnosticada.

Post-screening:
Entrevista amb Tylor Norwood (vídeo)
SALA TEATRE

15.00 -17.00 h
Reserva la teva entrada aquí

Projecció

HUNTING FOR HEDONIA

#brainUP

Directora: Pernille Rose Grønkjær
Documental. Dinamarca, 2019. 100’. VOSE

L’any 1950, el psiquiatra Robert Heath va
implantar elèctrodes en el cervell humà en
el seu programa de Deep Brain Stimulation.
La seva intenció era curar l’esquizofrènia
estimulant directament els centres de plaer
del cervell, però va descobrir que s’hi podia
BFF21

#brainCRASH

Pel·lícula també disponible a FILMIN

La generació ‘zoomer’, obligada
durant mesos a conformar-se amb
les vídeotrucades com a única via
d’escapament social, ha patit com la que
més els disgustos de les restriccions.
Encaixar, sentir-se estimat, acceptar-se,
són reptes que es fan encara més difícils
per als adolescents. Com es pot fer front
a l’ansietat domèstica? És possible trobar
l’optimisme quan només veiem somriures
pixelats? Juan Carlos Ortega repassarà tot
aquest complex panorama humà amb un
monòleg desenfadat sobre i per als joves.
Q&A obert al públic
Juan Carlos Ortega, periodista, ha
presentat diversos programes de ciència i
cultura en ràdio i televisió i ha escrit llibres de
divulgació com El universo para Ulises.

També disponible via streaming al web
Retransmissió simultània a la Sala Raval
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Llargmetratge documental que proposa un
viatge introspectiu sobre els humans i la
seva relació amb l’entorn. Aquest discurs
visual, narrat per veus com José Sacristán,
Ester Expósito, Imanol Arias o Blanca
Portillo, ens condueix a través dels carrers
deserts d’una Espanya confinada per tal
de fer-nos replantejar el camí que estàvem
recorrent abans d’aquells dies fatídics.

SALA TEATRE

19.00 -21.00 h
Reserva la teva entrada aquí

Projecció

THE FATHER
Directora: Florian Zeller
Ficció. Regne Unit, França. 2020. 97’. VOSE

Post-screening
Q&A amb Lucas Figueroa (presencial)

Taula rodona

Anthony (Anthony Hopkins), un home de 80
anys mordaç, entremaliat i que s’ha obstinat
a viure sol, rebutja tots els cuidadors que
la seva filla Anne (Olivia Colman) intenta
contractar per ajudar-lo a casa. A Anthony
li costa acceptar el seu propi deteriorament
cognitiu, fins al punt de dubtar dels seus
familiars, de la seva pròpia ment i de la
realitat que l’envolta.

Post-screening
Entrevista amb Florian Zeller (vídeo)
DISSABTE 20 DE MARÇ

#brainCRASH

#brainUP

SALUT MENTAL EN TEMPS
ACCIDENTATS
La pandèmia ha sigut un dur revés per
la nostra vida: les renúncies i els nous
hàbits obligats per la Covid-19 tenen
conseqüències en el nostre benestar
emocional, psicològic i social. Què li passa
al nostre cervell en temps d’incertesa?
Com podem combatre el patiment?
Estem davant d’una pandèmia encara
més silenciosa? Mirarem de respondre a
aquests i d’altres interrogants.
Amb David Bueno (Director de la Càtedra de
Neuroeducació UB-EDU1st. Professor i investigador
de la Secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del
Desenvolupament de la UB), Emilia Molinero Ruiz
(Metgessa. Servei de Epidemiologia de la Agència
de Salut Pública de Barcelona) i Josefina Perez
Blanco (Psiquiatra. Coordinadora de la Unitat
d’Aguts del servei de Psiquiatria de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau). Moderat per Rosa Badia,
(periodista).

SALA TEATRE

10.30 -12.30 h
Reserva la teva entrada aquí

#brainCRASH

Projecció

RENACERES
Director: Lucas Figueroa
Documental. Espanya, 2020. 72’

BFF21

Taula rodona també disponible via streaming
al web
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SALA TEATRE

SALA TEATRE

13.00 -14.30 h

15.00 -17.00 h

Reserva la teva entrada aquí

Reserva la teva entrada aquí

Projecció

Projecció

LOST IN FACE

OLIVER SACKS:
HIS OWN LIFE

Director: Valentin Riedl
Documental. Alemanya, 2020. 81’. VOSE

Una de cada cent persones és incapaç
d’identificar els rostres humans. És el cas
de Carlotta, una dona encantadora que
pateix un grau extrem de ceguesa facial i
ni tan sols es reconeix davant el mirall. A
través dels seus ulls, el documental dirigit
pel neurocientífic Valentin Riedl ens
endinsa en un món en què les cares no
existeixen.
Pel·lícula també disponible a FILMIN

Post-screening
Q&A amb Valentin Riedl (vídeo)

#brainUP

#brainUP

Director: Ric Burns
Documental. Estats Units, 2020. 94’. VOSE

El documental indaga en la vida i obra del
neuròleg i escriptor Oliver Sacks, que
comparteix històries sobre les seves lluites
amb la drogadicció, la homofòbia o
l’establishment mèdic. Sacks va ser un
explorador de mons cognitius
desconeguts fins aleshores, que van
redefinir la nostra comprensió del cervell i
la neurodiversitat, i va divulgar el seu
coneixement més enllà de la comunitat
científica.
Pel·lícula també disponible a FILMIN

Post-screening
José María González de Echávarri,
neuròleg i investigador a la Fundació
Pasqual Maragall, parla sobre el llegat
de Oliver Sacks, les seves idees sobre la
percepció i la seva relació amb l’art.

Post-screening també disponible via streaming
al web

BFF21
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#brainLAB

DIVENDRES 19 DE MARÇ

DISSABTE 20 DE MARÇ

SALA RAVAL

SALA RAVAL

9.30 -10.30  h
Reserva la teva entrada aquí

9.30 -10.30  h
Reserva la teva entrada aquí

Taller de Meditació (55’)

Taller de Movimient (55’)

CULTIVANT
LA FORTALESA EMOCIONAL

CONSCIÈNCIA CORPORAL PER
MANTENIR LA SALUT MENTAL

A càrrec de la Dra. Beatriz Rodríguez
Vega, psiquiatra i directora de la Escuela de
Mindfulness de la Facultat de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.

A càrrec de Kike Cuadros, professor de
percusió corporal.

Una xerrada didàctica i una proposta pràctica
sobre les actituds, i emocions que ens fan més
resilients davant l’adversitat.

El cos ens envia senyals que ens indiquen
si un estímul ens resulta agradable o no per
tal de actuar-hi en resposta. Estar receptius
i escoltar aquestes senyals és de gran
importància per al nostre desenvolupament.

A través d’una tècnica de mindfullness,
aprendrem com la consciència plena pot cultivar
la protecció del nostre benestar emocional.

En aquest taller veurem algunes opcions per a
despertar aquesta escolta mitjançant el ritme i
el moviment.

BFF21
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SECCIÓ OFICIAL #XIPremiSoléTura

SECCIÓ OFICIAL DE CURTMETRATGES A CONCURS
SESSIÓ

Curts (90’)

SALA RAVAL

11.00 h Divendres 19 de març
Reserva la teva entrada aquí

15.30 h Dissabte 20 de març
Reserva la teva entrada aquí

SESSIÓ

Curts (90’)

SALA RAVAL

13.15 h Divendres 19 de març
Reserva la teva entrada aquí

11.00 h Dissabte 20 de març
Reserva la teva entrada aquí

SESSIÓ

Curts (90’)

SALA RAVAL

15.30 h Divendres 19 de març
Reserva la teva entrada aquí

13.15 h Dissabte 20 de març
Reserva la teva entrada aquí

La penumbra
Dani Viqueira
Ficció, Espanya, 13’
Mi hermano Juan
Cristina i Maria José Martín
Barcelona
Ficció, Espanya, 10’
Of
Vlad Bolgarin
Ficció, Moldàvia, 15’
No quiero más
Alicia Moncholí
Documental, Espanya, 8’

Holding on
Laura Petrone, Guillaume
Kerbusch i Boris Tilquin
Ficció, Bèlgica, 22’
¿Por qué miente la gente?
Dídac Cervera
Ficció, Espanya, 14’
Quebrantos
Maria Elorza
i Koldo Almandoz
Documental, Espanya, 8’

Preludi
Adrià Guxens
Ficció, Espanya, 17’

Good, Thanks. You?
Molly Manning
Ficció, EEUU, 12’

La etimología del recuerdo
Juan Fleta
Ficció, Espanya, 3’

Els que callen
Albert Folk
Ficció, Espanya, 18’

Emilia
Cristina Guillen
Ficció, Espanya, 16’

Hermann
Jordi García
Ficció, Espanya, 3’

Orquesta Los Bengalas
David Valero Simón
Ficció, Espanya, 20’

Intruso
Elías Hernández Gutiérrez
Documental, Mèxic, 3’

Cuando no esté Lola
Cristina Ramírez Orosa
Documental, Espanya, 14’

Siega de mieses
Carles Abad Tent
Ficció, Espanya, 4’

David
Zachary Woods
Ficció, EEUU, 10’

Nunca te dejé sola
Mireia Noguera
Ficció, Espanya, 18’

Paralelos
David Hebrero
Ficció, Espanya, 19’

Capricho
Andrea Trepat Fabregat
i Álvaro García
Ficció, Espanya, 11’

Tots els curts també disponibles a FILMIN

Emilia
BFF21

Hermann

¿Por qué miente la gente?

Cuando no esté Lola
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SELECCIÓ MICROCURTS #XIPremiSoléTura
Searching…
Manuel Martín
Ficció, Espanya, 2’

vota

Votació Online a
brainfilmfest.com

El hombre
que nunca vio llover
Miguel Muñoz
Animación, Espanya, 2’
Montgomery Clint
Xoán Fórneas
Ficció, Espanya, 2’

Glitch
Rodrigo Emmanuel Patiño
i Luis Francisco Nieto
Ficció, Argentina, 1’
Al límit
Albert Pagés, Genís
Segarra, Elian Largo,
Pavel Eroles, Gabriel Solà
Ficció, Espanya, 2’

La partida
David Mora
Ficció, Espanya, 2’
Cerval
Penélope Castillo
Ficció, Espanya, 2’
ill
Fernando Ruiz
Ficció, Espanya, 1’

JURAT #XIPremiSoléTura
ALEX BRENDEMÜHL
L’actor Alex Brendemühl va ser
format a l’Institut del Teatre
de Barcelona, la seva ciutat
natal. La seva prolífica carrera
cinematogràfica va començar amb
Un banco en el parque (1999), amb
la que va obtenir el Premi al millor actor al Festival
Cinespaña de Tolouse. Algunes de les seves actuacions
destacades inclouen films com En la ciudad (Cesc Gay,
2003); Inconscientes (Joaquín Oristrell, 2004); Rabia
(Sebastián Cordero, 2009), per la qual fou premiat al millor
actor secundari al Festival de Cine de Málaga; El médico
alemán (Lucía Puenzo, 2013); o Yo (Rafa Cortés, 2007),
pel·lícula guardonada al festival de Cannes i en la qual va
participar també com a guionista.
Com a director, ha realitzat dos dels curtmetratges que
integren La Trilogía del Error i ha participat en projectes
internacionals com Der Taucher, de Günter Schwaiger, o
Mal de pierres, de Nicole García. En televisió, ha treballat
a sèries com Los espabilados, de Movistar+.

VIOLETA KOVACSICS
Violeta Kovacsics ensenya
història del cine a l’escola de cine
ESCAC i cultura de la imatge
a la UOC. És responsable de
publicacions al festival internacional
de Sitges i membre del comitè
de selecció del festival alemany de cine IFFMH. A més,
va ser presidenta de l’Associació Catalana de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics i publica els seus articles a
Caimán-Cuadernos de Cine i al Diari de Tarragona. També
col·labora al programa de ràdio Els experts, de Icat.cat,
entre d’altres mitjans. Ha participat en diversos llibres
col·lectius sobre cinema i ha editat la antologia Very Funny
Things: nueva comedia americana.
BFF21

EULÀLIA VIVES
Eulàlia Vives, psicòloga, va
estudiar el grau de Psicologia a la
Universitat Abat Oliba i el Màster
Universitari en Psicologia General
Sanitària. Treballa des del 2016 a
la Fundació Uszheimer, ajudant
persones que pateixen malalties neurodegeneratives,
empesa per la seva convicció sobre el valor de la vida
i la dignitat de les persones. El seu interès pel cinema
va ser despertat per la pel·lícula La Pasión de Cristo,
de Mel Gibson. L’any 2015 va participar en el rodatge
del documental Guardianes de la fe a Iraq, on va poder
atendre a famílies de desplaçats a causa de la guerra.

RAFA BADIA
Rafa Badia, fotògraf, editor gràfic i
professor especialitzat en narrativa
fotogràfica i fotografia documental.
Nascut a Canàries i llicenciat en
comunicació audiovisual a Madrid,
va col·laborar amb les seves
fotos a la secció de viatges de El País entre 1988 i 1995.
Actualment la ciutat de Barcelona, on resideix, és el focus
principal de la seva obra, culminada en dos fotollibres:
A Barcelona (2009) y Barcelona Blues (2015). Entre
1991 i 2006, va treballar com a editor gràfic de distintes
publicacions dedicades als viatges, com ara les guies de
El País-Aguilar o revistes com Descobrir Catalunya, Altaïr i
Viajes National Geographic.
A més, des de 2002, ha exercit la docència a diverses
escoles de fotografia com Grisart, IEFC, Blackkamera
o Ruido, i a la Universitat Autònoma de Barcelona i
el CITM de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’any passat va presentar una xerrada sobre memòria i
fotografia al Brain Film Fest.
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SOBRE LES INSCRIPCIONS

MÉS INFORMACIÓ

L’entrada a les activitats al CCCB és
gratuïta amb INSCRIPCIÓ PRÈVIA
OBLIGATÒRIA a Eventbrite. Els
tallers són les úniques activitats de
pagament (5€).

info@brainfilmfest.com
T. +34 606 15 47 22

L’aforament és limitat per tal de
poder garantir les mesures sanitàries.
Per això, la inscripció no es farà per
dies, sinó per activitats. Preguem que
reserveu entrades només si esteu
segurs de poder assistir-hi.

Coordinació de pel·lícules i
supervisió d’audiovisuals:
Didier Montoya

Fundació Pasqual Maragall:
T. 902 33 15 33

www.brainfilmfest.com
#BrainFilmFest2021

Totes les inscripcions es faran a través
d’Eventbrite. Trobaràs els enllaços a
cada activitat en aquest programa o en
la nostra pàgina d’Eventbrite.

El consell de direcció del Brain Film
Fest està integrat per la Fundació
Pasqual Maragall (Cristina Maragall,
Nina Gramunt i Eva Nebot), la
Fundació Uszheimer (Loli Pagán) i
Minimal Films (Albert Solé)

Brain Film Fest a FILMIN

ORGANITZACIÓ

A més de la celebració presencial, a
FILMIN podràs gaudir d’una selecció
de pel·lícules del festival des de casa
teva per 7€. Clica aquí per accedir-hi.

Actividats en directe via streaming
Podràs veure les activitats disponibles
via streaming a través de la nostra web
a l’hora indicada en el programa.

IMPULSAT PER

Xarxes socials:
Bro Marketing
Web editor:
Lluís Soler
Fotografia:
Antonio Navarro Wijkmark

L’assignació de places es farà per
estricte ordre d’arribada.
Com puc inscriure’m?

Comunicació i premsa:
Àngels Arrazola i Mar Escardó

Presidenta de la Fundació Pasqual
Maragall:
Cristina Maragall
Director Artístic:
Albert Solé

Disseny Gràfic:
Sömi Graphic Studio
Presentador:
Toni Puntí

COMITÉ ASSESSOR
Paz Flores
Nina Gramunt
Simón Lee
Salvador Llopart
Olga Subirós
Santiago de Torres

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
Recursos externs i relacions públiques
de CCCB:
Tere Pérez

Relacions Institucionals
i Voluntariat:
Loli Pagán

Directora d’audiovisuals i multimèdia
de CCCB:
Ángela Martínez

Directora Executiva:
Alicia Reginato
Producció:
Joan Barceló, Laura Cadena,
Montse Farrarons, Mar Guerrero
i Anna Marquès

EN COL·LABORACIÓ AMB

ORGANITZAT PER

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

AMB EL SUPORT DE

AGRAÏMENTS

EN EL MARC DE

MITJÀ OFICIAL

