La capacitat de concebre i projectar realitats que no tenim davant dels ulls
ha estat el gran motor que ha permès a la humanitat progressar al llarg de
la història. Tots els eureka, totes les disrupcions que han canviat la forma
d’entendre el món i relacionar-nos amb ell, van ser un dia embrions en forma
d’idea en un cervell humà. Al Brain Film Fest 2022 volem entendre què hi ha
darrere d’aquesta espurna peregrina que s’encén en els nostres caps. On resideix la imaginació? Quins mecanismes neuronals ens permeten jugar amb
l’intangible? Des de l’art a la ciència, la creativitat és un fascinant trampolí
mental cap a llocs per explorar.
A més, atalaiarem el futur per entendre com la tecnologia està obligada
a cartografiar de nou els límits d’allò possible per al cervell. Aplicacions
capaces de manufacturar estats d’ànim, implants que restauren capacitats
que creiem perdudes o inclús cíborgs, dels quals als seus cossos, s’alineen la
biologia i la robòtica. Al Brain Film Fest presenciarem alguns dels canvis que
ens porta la pròxima revolució científica, la qual no està exempta d’interrogants ètics. Fins on podem arribar? Fins on volem arribar?

Dj 17/03
Sala Teatre
19.00h - 21.00h
GALA [30’]
PEL·LÍCULA [93’]

GALA D’INAUGURACIÓ

Supernova

Director: Harry Macqueen
Drama, Romanç. Regne Unit. 2020. 93’. VOSE

Aconsegueix la teva entrada

Sam i Tusker, parella des de fa 20 anys, decideixen convertir el final de la
vida en una celebració de l’amistat, l’amor i la felicitat que han compartit junts. A través d’un viatge per carretera per retrobar-se amb amics i
familiars visiten aquells llocs que van recórrer en el passat. El seu temps
junts és el més important que tenen des que Tusker va ser diagnosticat de
demència fa 2 anys.

/2

/3

Dv 18/03
Sala Teatre
10.00h - 12.15h

The Disruptors

Dv 18/03

Directora: Stephanie Soechtig
Documental. Estats Units. 2021. 90’. VOSE

Sala Teatre
13.00h - 14.30h

PEL·LÍCULA [90’]

PEL·LÍCULA [95’]

Estrena a Espanya

També disponible a FILMIN

També disponible a FILMIN

Aconsegueix la teva entrada

Preparativos para estar
juntos por un periodo de
tiempo desconocido
Directora: Lili Horvát
Drama, Romanç. Hongria. 2020. 95’. VOSE

Aconsegueix la teva entrada

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és una de les
afeccions neurològiques més comunament diagnosticades i àmpliament
incompreses en el món actual. Afecta quasi el 10% dels nens i un nombre en
augment d’adults. Però, i si tenir un cervell amb TDAH fos un avantatge? A
The Disruptors observem la situació de diverses famílies i s’ofereix una mirada insòlita sobre què significa patir TDAH i com podem apropar-nos a ell des
d’una altra perspectiva.

TAULA RODONA [45’]
Accessible via streaming
a www.brainfilmfest.com

TDA & TDAH:
Mites i realitats

El desconeixement i falta de normalització de trastorns com el TDA ha
portat a la banalització dels seus símptomes i, en conseqüència, dels seus
pacients. A partir de la pel·lícula s’abordaran temàtiques com la farmacologia, la teràpia familiar i la influència de factors socioeconòmics. Quines són
les realitats de cada família? Quins estigmes comporta? Quines representacions es necessiten per canviar la percepció del TDA/TDAH?
Amb la Dra. Paola Morosini, directora de la unitat de psiquiatria infantil, responsable del centre TDAH Lodi Hospital Ats Milano i professora a l’escola de teràpia familiar Mara Selvini Palazzoli; el Dr. José Antonio Ramos-Quiroga, cap del Departament de Psiquiatria i president de la Comissió d’Innovació de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron de Barcelona i la Dra. Virginia Trémols Montoya, psicòloga i doctora
en neurociència cognitiva. Moderada per Fabricio Caivano, periodista i fundador
de Cuadernos de Pedagogía (1975-1997)
Per a professionals del TDA & TDAH, Dra. Joana Alegret ofereix el
taller “UNA MIRADA ÀMPLIA DAVANT TDA/TDAH” a la Sala Raval
després d’aquesta sessió.
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Márta, una brillant neurocirurgiana de 40 anys, deixa enrere la seva prometedora carrera als Estats Units per tornar a Budapest i començar una nova
vida amb l’home que estima. Ell no acudeix a la cita, així que Márta emprèn
una cerca desesperada i quan finalment el troba, ell afirma no haver-la
vist mai abans. Una pel·lícula que proposa una reflexió misteriosa sobre la
percepció interna versus la realitat.

Dv 18/03
Sala Raval
13.00h - 14.00h
TALLER [60’]
Preu de l’entrada 6€
Aconsegueix la teva entrada

Una mirada àmplia
davant TDA/TDAH

A càrrec de Dra. Joana Alegret, psiquiatre, terapeuta familiar i coautora de
El alumnado en situación de estrés emocional. L’aparició del TDA/TDAH en
menors suposa un repte per aquells que ho pateixen i el seu entorn. A més,
en el nostre context és motiu de polaritzacions entre professionals. Aquest
taller, dirigit a aquests professionals, presentarà les tipologies de famílies i
es discutiran els recursos necessaris per a cadascuna d’elles per així evitar
controvèrsies entre els afectats per aquest trastorn.

B
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Dv 18/03
Sala Teatre
15.00h - 17.30h

Tres

Director: Juanjo Giménez Peña
Drama, Fantasia. Espanya. 2021. 104’

PEL·LÍCULA [104’]

Dv 18/03
Sala Teatre
18.00h - 20.15h

I am human

Directores: Elena Gaby, Taryn Southern
Documental. Estats Units. 2019. 90’. VOSE

PEL·LÍCULA [90’]

Aconsegueix la teva entrada

Estrena a Espanya
També disponible a FILMIN

POST-SCREENING
Amb l’actor Miki Esparbé, el
director Juanjo Giménez Peña
i el dissenyador de so Oriol
Tarragó. Moderat per Albert
Solé, cineasta i director artístic
del Brain Film Fest.

Dv 18/03
Sala Raval
18.00h - 19.15h
TALLER [75’]
Preu de l’entrada 6€
Aconsegueix la teva entrada

Aconsegueix la teva entrada

Coneix els primers ‘cíborgs’ del món - un tetraplègic, un cec i un pacient
de Parkinson - i els científics i empresaris que faran possible la cerca per
descobrir els secrets del cervell i la seva connexió amb la tecnologia. I am
human és la història d’una revolució silenciosa que defineix el futur de la
humanitat. A mesura que avancem per un nou camí evolutiu, les antigues
preguntes adquireixen un nou gir: Qui som? En què ens podríem convertir?
Estem preparats?

Una dissenyadora de so passa moltes hores sola gravant efectes, editant i
mesclant, com a refugi per postergar les avariades relacions que manté amb
el seu entorn. Encara que ella no ho sap, està començant a dessincronitzar-se. Com si fos una pel·lícula mal sonoritzada, el seu cervell ha començat
a processar el so més tard que les imatges.

A què et recorda
aquesta olor?

Per posar l’olfacte a prova, la Fundació Ernesto Ventós i Nicolás Rico
(Llicenciat en Belles Arts) proposen treballar la memòria olfactiva mitjançant
diferents essències. A través de l’olfacció i la identificació de cada essència
es concretarà la connexió de les olors amb un record personal. Les aromes
poden estar relacionades amb l’experiència dels participants, fet que evidencia la importància de la memòria olfactiva per a l’ésser humà.

TAULA RODONA [45’]
Accessible via streaming
a www.brainfilmfest.com

Les interfícies
cerebrals ens faran
millors humans?

Els ràpids avenços en tecnologia estan multiplicant les seves aplicacions,
arribant a incorporar-se als nostres cervells. Aquestes adhesions suposarien una millora de les habilitats sensorials, motores i cognitives, però, què
passa quan els seus usos tenen uns altres objectius? Arran del documental
es proposa un col·loqui en el qual es discutiran els beneficis, riscos i possibles interessos darrere d’aquesta aplicació així com la percepció d’aquells
que compten amb aquesta tecnologia.
Amb el Dr. César Benito Morcillo, doctor en medicina i director mèdic de l’Hospital Digital Sanitas i la Dra. Carme Torras, doctora en informàtica i professora
d’investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC). Moderada
per la periodista Rosa Badia. En col·laboració amb Sanitas.
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Dv 18/03
Sala Teatre
20.45h - 23.00h

Apples

Director: Christos Nikou
Comèdia, Drama. Grècia. 2021. 90’. VOSE

PEL·LÍCULA [90’]

Ds 19/03
Sala Teatre
10.00h - 12.15h

In Silico

Director: Noah Hutton
Documental. Estats Units. 2020. 83’. VOSE

PEL·LÍCULA [83’]
Estrena a Espanya

Aconsegueix la teva entrada

També disponible a FILMIN

POST-SCREENING
Amb el director Christos Nikou.
Moderat per Alicia Reginato,
directora executiva del Brain
Film Fest.

Aconsegueix la teva entrada

Enmig d’una pandèmia global que causa amnèsia sobtada, Aris, un home
de mitjana edat, es troba inscrit en un programa de recuperació, dissenyat
per ajudar als pacients no reclamats a construir noves identitats. Produïda
per Cate Blanchett, Apples és una exploració de la identitat humana des
d’una perspectiva surrealista alhora que humorística.

Ds 19/03
Sala Raval
10.00h - 11.00h
TALLER [60’]
Preu de l’entrada 6€
Aconsegueix la teva entrada

Brain: Posa’t a prova!

A càrrec dels membres de la Fundació Uszheimer Roser Guerra (graduada
en Educació Social per la UAB), Edurne Iturmendi (Diplomada en Educació
Social per la UVic) i Guillem Martín (Llicenciat en Psicologia per la UB).
Com si fos un concurs, els participants d’aquesta activitat lúdica posaran
en joc les seves capacitats cognitives responent preguntes amb l’ajuda dels
seus telèfons. A través de la posada en comú de les seves respostes es comprendrà com afecten les demències a les capacitats mentals, fet que ajudarà
a empatitzar amb els pacients d’aquestes malalties.

Un jove cineasta es disposa a documentar el desenvolupament d’un brillant
neurocientífic frustrat amb l’status quo de l’àmbit en el qual treballa. Amb el
pas del temps i milions de dòlars en joc, In Silico explora una audaç cerca de
deu anys per simular el cervell humà en superordinadors. Es revelen la profunda bellesa de petits errors i prediccions audaces, on el procés científic es
troba amb l’ego, i les línies entre objectivitat i l’ambició es difuminen.

TAULA RODONA [45’]
Accessible via streaming

a www.brainfilmfest.com

Simulant el cervell:
Què podem aprendre?
La innovació tecnològica contínua s’ha instaurat en les ciències de la vida
per facilitar la investigació. El cervell és una de les àrees que desperta més
interès i la possibilitat de simular el funcionament d’un cervell és un objectiu clau. A partir de la projecció s’exposen qüestions discutibles sobre
la probabilitat i necessitat de dur a terme les anomenades simulacions i
dubtes sobre la seva fidelitat.
Amb Dr. Gustavo Deco, professor d’Investigació a la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (ICREA) i catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra i Dr. Ricard
Solé, professor d’investigació ICREA a la Universitat Pompeu Fabra i Catedràtic
extern del Santa Fe Institute. Moderada per Dr. Arcadi Navarro, professor ICREA i
director de la Fundació Pasqual Maragall i Barcelonaßeta Brain Research Center.
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Ds 19/03
Sala Raval
11.30h - 12.45h
TALLER [75’]
Preu de l’entrada 6€
Aconsegueix la teva entrada

Ds 19/03
Sala Teatre
13.00h - 15.00h

Fes ballar les teves
neurones!

Ballar ajuda al nostre cervell a formar noves connexions neuronals. Ens
connecta amb l’espai, el temps i les emocions; ens uneix amb el present, els
records i els anhels; ens enllaça amb el propi cos, amb el de la resta i amb la
terra… Però també col·labora amb la nostra desconnexió del món. A través
de la dansa, l’actor, ballarí i coreògraf Toni Mira ens convida a sortir a la
pista de ball per trobar els punts de connexió que facin despertar les nostres
neurones. Ballem una estona?

Un amor intranquilo
Director: Joachim Lafosse
Drama. Bèlgica, França, Luxemburg. 2021. 117’. VOSE

Ds 19/03
Sala Teatre
16.00h - 18.45h

Directors: Daniel Arvizu, Andrea Spalletti
Documental. Espanya. 2016. 83’. VOSE

PEL·LÍCULA [83’]
També disponible a FILMIN
Aconsegueix la teva entrada

Q&A POSTERIOR
Amb el director Daniel Arvizu
i la guionista i il·lustradora
Shenny Madrigal

TAULA RODONA [60’]
Accessible via streaming
a www.brainfilmfest.com
Idioma: anglès subtitulat
al castellà

PEL·LÍCULA [117’]
La sessió es tanca amb un
recital de piano cortesia del
Dr. Fredrik Ullén.

Aconsegueix la teva entrada

The Origins Of Music

Un viatge a través dels comportaments musicals humans amb una aproximació biològica als seus orígens. Un grup d’investigadors involucrats en
el camp de la Biomusicologia examinen els components de la musicalitat
humana i el seu curs evolutiu, iniciant el recorregut en la mirada metafòrica
de les primeres etapes de la nostra història fins a les criatures complexes
que veiem en l’actualitat.

El cervell creatiu

Com s’omple un llenç blanc de pintura o un escenari buit de dansa? Aquestes preguntes només troben resposta en la neurociència de la creativitat,
que es basa a comprendre el cervell durant l’adaptació, les idees innovadores i el pensament divergent. La capacitat de combinar allò sabut amb allò
desconegut ha permès el desenvolupament al llarg dels segles, i a través
d’aquesta taula rodona coneixerem la ciència darrere d’aquesta creativitat.
Amb el Dr. Álex Gálvez-Pol, neurocientífic cognitiu del Departament de Psicologia
de la Universitat de les Illes Balears i el Dr. Fredrik Ullén, pianista i professor de neurociència Cognitiva al Departament de Neurociència de l’Institut Karolinska. Moderada
per la Dra. Hanna Poikonen, investigadora postdoctoral a ETH Zurich a la Càtedra de
Ciències de l’Aprenentatge i Educació Superior.

Damien i Leïla formen una parella sentimental amb els mateixos problemes
que podria tenir una parella qualsevol, tanmateix, hi ha alguna cosa més
complicada: Damien pateix un trastorn bipolar que el porta als extrems.
Ambdós s’estimen amb bogeria i lluiten cada dia per mantenir unida a la
seva família. Un amor intranquilo demostra com la bipolaritat pot posar a
prova no només a l’individu sinó a tots els que els envolten.
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Dijous 17/03
SALA TEATRE

Divendres 18/03
SALA TEATRE

SALA RAVAL

Dissabte 19/03
AUDITORI

SALA TEATRE

SALA RAVAL

Diumenge 20/03
AUDITORI

SALA TEATRE

10.00h - 12.15h

10.00h - 11.00h

10.00h - 11.15h

10.00h - 11.30h

10.00h - 17.30h

10.00h - 12.00h

Pel·lícula [90’]
The Disruptors

Pel·lícula [83’]
In Silico

Taller [60’]
BRAIN: Posa’t a prova!

Pel·lícula [90’]
Alpha Go

Dir. Noah Hutton

Espai lúdic
Sala Go - Club La Pedra

Pel·lícula [66’]
Las Cebras

Dir. Stephanie Soechtig

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc A
Secció Oficial a concurs

Taula Rodona [45’]
TDA & TDAH:
Mites i realitats

Taula Rodona [45’]
Simulant el cervell:
Què podem aprendre?

Amb Dra. Paola Morosini, Dr.
José Antonio Ramos-Quiroga,
Dra. Virginia Trémols, moderada
per Fabricio Caivano

Amb Dr. Gustavo Deco
i Dr. Ricard Solé, moderada
per Dr. Arcadi Navarro

Amb Roser Guerra, Edurne
Iturmendi i Guillem Martín

11.30h - 12.45h
Taller [75’]
Fes ballar les
teves neurones!

Dir. Greg Kohs

11.45h - 13.00h
Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc B
Secció Oficial a concurs

13.00h - 14.30h

13.00h - 14.00h

13.00h - 15.00h

Pel·lícula [95’]
Preparativos para estar
juntos por un periodo de
tiempo desconocido

Taller [60’]
Una mirada àmplia
davant TDA/TDAH

Pel·lícula [117’]
Un Amor Intranquilo
Dir. Joachim Lafosse

Amb Dra. Joana Alegret

Amb Dra. Paula Adam

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc C
Secció Oficial a concurs

Dir. Lili Horvát

15.00h - 17.30h
Pel·lícula [104’]
Tres
Dir. Juanjo Giménez Peña

Col·loqui [45’]
Amb Miki Esparbé, Juanjo
Giménez Peña i Oriol Tarragó,
moderat per Albert Solé

16.00h - 17.15h

16.00h - 18.45h

16.00h - 17.15h

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc A
Secció Oficial a concurs

Pel·lícula [83’]
The Origins Of Music

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc A
Secció Oficial a concurs

Dirs. Daniel Arvizu
i Andrea Spalletti

Taula Rodona [60’]
El cervell creatiu

17.45h - 19.00h

al CCCB

Carrer de Montalegre, 5
08001 Barcelona
Les portes obren 15 minuts abans
de cada projecció o activitat,
excepte la Gala d’Inauguració,
la Gala d’Entrega de Premis Solé
Tura i l’obra de teatre Pòsit, en
les quals obren 30 minuts abans.

Aconsegueix les teves entrades
www.brainfilmfest2022.eventbrite.com

18.00h - 20.15h

18.00h - 19.15h

Pel·lícula [90’]
I Am Human

Taller [75’]
A què et recorda
aquesta olor?

Dirs. Elena Gaby
i Taryn Southern

GALA D’INAUGURACIÓ

Pel·lícula [93’]
Supernova

Taula Rodona [45’]
Les interfícies cerebrals
ens faran millors humans?
Amb Dr. César Morcillo
i Dra. Carme Torras,
moderada per Rosa Badia

Dir. Harry Macqueen

20.45h - 23.00h
Pel·lícula [90’]
Apples
Dir. Christos Nikou

Col·loqui [45’]
Amb Christos Nikou,
moderat per Alicia Reginato

Amb Dr. Álex Gálvez-Pol i
Dr. Fredrik Ullén, moderada
per Dra. Hanna Poikonen

17.30h - 19.00h
17.45h - 19.00h
18.00h - 19.15h

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc B
Secció Oficial a concurs

Taller [75’]
A què et recorda
aquesta olor?

Amb Nicolás Rico

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc B
Secció Oficial a concurs

Amb Nicolás Rico

19.30h - 20.45h

19.30h - 20.45h

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc C
Secció Oficial a concurs

Projecció [75’]
Curtmetratges Bloc C
Secció Oficial a concurs

20.00h - 22.30h
ENTREGA DE
PREMIS SOLÉ TURA
Amb entrega del Premi
Especial a Carme Elías

Pel·lícula [96’]
Las Consecuencias
Dir. Claudia Pinto

Dir. José Reguera

Taula Rodona [45’]
Pot la intel·ligència
ser un obstacle?

12.00h - 14.15h
Pel·lícula [103’]
Picture a Scientist

Conferència [25’]
On són les dones?

13.30h - 14.45h

Un espai lúdic per
aprendre aquest fascinant
joc estratègic per a totes
les edats

Amb Dr. Leopold Carreras i
Dr. Roberto Colom, moderada
per Graciela Rodríguez

Dirs. Ian Cheney
i Sharon Shattuck

19.00h - 21.00h

AUDITORI

10.00h - 12.15h

Amb Toni Mira

del 17/03
al 20/03
de 2022

SALA RAVAL

Obra de Teatre [89’]
Pòsit
Amb Meritxell Yanes

12.30h - 17.30h
Vídeo en bucle
5 ANYS DE BRAIN!
Els millors curtmetratges
Premi Solé Tura al llarg de
la història del Festival

Ds 19/03
Sala Raval
18.00h - 19.15h
TALLER [75’]
Preu de l’entrada 6€
Aconsegueix la teva entrada

Ds 19/03
Sala Teatre
20.00h - 22.30h
GALA [45’]
Accessible via streaming

a www.brainfilmfest.com

PEL·LÍCULA [96’]

A què et recorda
aquesta olor?

Per posar l’olfacte a prova, la Fundació Ernesto Ventós i Nicolás Rico
(llicenciat en Belles Arts) proposen treballar la memòria olfactiva mitjançant
diferents essències. A través de l’olfacció i la identificació de cada essència
es concretarà la connexió de les olors amb un record personal. Les aromes
poden estar relacionades amb l’experiència dels participants, fet que evidencia la importància de la memòria olfactiva per a l’ésser humà.

Sala Teatre
10.00h - 11.30h

AlphaGo

Director: Greg Kohs
Documental. Estats Units. 2017. 90’. VOSE

PEL·LÍCULA [90’]
Aconsegueix la teva entrada

Amb més configuracions de tauler que àtoms a l’univers, l’antic joc xinès
de Go s’ha considerat durant molt temps un gran repte per a la intel·ligència
artificial. L’any 2016, els mons de Go i la intel·ligència artificial van xocar a
Corea del Sud per a una competició extraordinària al millor de cinc jocs,
denominada The Google DeepMind Challenge Match. Milions de persones
de tot el món van veure com un llegendari mestre de Go s’enfrontava per
primer cop a un contrincant d’IA.

GALA D’ENTREGA DE PREMIS
Presentada per Toni Puntí, amb l’acompanyament del pianista
Dr. Fredrik Ullén

Las consecuencias
Directora: Claudia Pinto
Drama, Thriller. Espanya. 2021. 96’

Aconsegueix la teva entrada

Dg 20/03

Sala Go - Club La Pedra

Sala Raval
10.00h - 17.30h
ESPAI LÚDIC

Amb la presència de l’actriu
Carme Elías i de la directora
Claudia Pinto.

En un premonitori viatge a l’illa de La Palma, abans de la recent explosió volcànica, Fabiola, una dona de 40 anys, es converteix en una espia de la seva
llar. No té evidències ni certeses, però la seva intuïció li diu que no tot és el
que sembla, que existeixen poderosos traumes ocults. Es debat entre la por
a allò que pugui trobar i la necessitat d’obtenir respostes. Fins on furgar en la
intimitat de la resta? Fins on mentir per protegir a la gent que estimes?
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Dg 20/03

El club Go La Pedra i el gran mestre Lluís Oh ens apropen un dels jocs de
taula més antics del món amb gairebé 2.500 anys d’història. El Go es basa en
l’estratègia i la concentració dels seus participants, els quals s’enfronten conquistant el territori del tauler i envoltant les pedres del contrincant en el seu
camí a la victòria. Durant tot el dia posem a la vostra disposició taulers per
aprendre de primera mà els secrets d’aquest joc, a més de poder participar
del torneig obert a tot el públic. Us atreviu a posar el cervell a prova? Veniu a
veure la pel·lícula AlphaGo i després passeu una estona jugant a GO!
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Dg 20/03
Auditori
10.00h - 12.00h

Las cebras

Director: José Reguera
Documental. Espanya. 2022. 66’

PEL·LÍCULA [66’]

Dg 20/03
Sala Teatre
12.00h - 14.15h

Picture A Scientist
Directors: Ian Cheney, Sharon Shattuck
Documental. Estats Units. 2020. 103’. VOSE

PEL·LÍCULA [103’]

Estrena a Espanya

Aconsegueix la teva entrada

També disponible a FILMIN
Aconsegueix la teva entrada

Q&A POSTERIOR
Amb el director José Reguera i
la productora Graciela Rodríguez.

TAULA RODONA [45’]
Accessible via streaming

a www.brainfilmfest.com

“Les persones superdotades són com les zebres, uns animals formidables
que l’ésser humà ha estat incapaç de domesticar”, diu la psicòloga francesa Jean-Siaud Facchin. Pot la seva intel·ligència augmentar la sensibilitat i causar inclús en alguns casos sofriment? A través d’un relat coral el
documental explora la complexitat i diversitat de matisos de les persones
amb altes capacitats.

Pot la intel·ligència ser
un obstacle?

Les persones amb altes capacitats poden ser clau per a la transformació
social, però molts cops els prejudicis culturals relacionats amb la intel·ligència els impedeixen avançar, i el suport institucional és insuficient. A
través d’aquesta xerrada amb experts es pretén aclarir quines són les característiques i els funcionaments que componen la intel·ligència d’aquestes persones, i quina estratègia s’hauria de seguir per desenvolupar tot el
seu potencial.

Una biòloga, una química i una geòloga ens guien en un viatge cap a les
seves pròpies experiències a la ciència, superant la fustigació brutal, la
discriminació institucional i anys de subtils menyspreus per revolucionar la
cultura de la ciència. Des de laboratoris estrets fins a estacions de camp
espectaculars, ens trobem amb científiques inspiradores que brinden noves
perspectives sobre com fer la ciència més diversa, equitativa i oberta.

CONFERÈNCIA [25’]
Accessible via streaming

a www.brainfilmfest.com

On són les dones?

Conferència a càrrec de Dra. Paula Adam, directora d’Investigació
d’AQuAS, en la qual s’analitzen els últims èxits a escala institucional que
han aconseguit les dones d’àmbits com el científic o el cinematogràfic, encara insuficients. La xerrada convida als participants a la reflexió
personal sobre els continguts del documental Picture a Scientist i presenta
dades sobre el context científic biomèdic actual.

Amb Dr. Leopold Carreras, psicòleg especialista en altes capacitats i delegat a
Espanya del Consell Mundial per a Nens Superdotats i Talentosos, i Dr. Roberto
Colom, catedràtic de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid i neurocientífic.
Moderada per la productora i periodista Graciela Rodríguez.
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Dg 20/03

5 anys de Brain!

Auditori
12.30h - 17.30h

Curtmetratges en competició per
al XII Premi Solé Tura
A més del jurat oficial s’atorga el Premi del Públic. Pots deixar el teu vot a les urnes a la sortida de cada sessió
de curtmetratges a excepció de les sessions del dissabte 19 de març a la tarda.

VÍDEO EN BUCLE

Una cuidada selecció d’alguns dels millors curtmetratges presentats al festival i premiats amb el Premi Solé Tura. 5 anys de cinema i cervell exposats en
bucle en una sala oberta a tots els públics i accessible en qualsevol moment
al llarg de tot el dia per celebrar el cinquè aniversari del Brain Film Fest.

Dg 20/03

Pòsit

Sala Teatre
17.30h - 19.00h

18/03

OBRA DE TEATRE [89’]

Auditori
16.00h - 17.15h

Estrena a Barcelona
Preu de l’entrada 6€

Aconsegueix la teva entrada

Aconsegueix la teva entrada

Per a majors de 14 anys
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Bloc A [75’]

Com a protagonista en solitari, l’actriu Meritxell Yanes s’uneix al dramaturg
i director Martí Torras, a la Dra. Maria del Mar Fernández i al Dr. Oriol
Turró per presentar un espectacle teatral que recopila una infinitat d’experiències mèdiques viscudes pels cuidadors de pacients amb Alzheimer.
Tots els petits records, les converses i situacions hilarants sorgides arran
del tracte amb pacients s’acumulen en post-its als quals es pretén donar
valor a través del sentit de l’humor.

19/03
Auditori
10.00h - 11.15h
Aconsegueix la teva entrada

16.00h - 17.15h

MIEDO AL MIEDO

CLUB SILENCIO

CHANNIDAE

LEOPOLDO EL DEL BAR

EL TIKTOK DE ALE

LA CELDA

Directora: Menchu Esteban
Documental. Espanya. 17’

Directora: Pauline Morel
Ficció. Bèlgica. 7’

Director: Walter Freddy
Manrique Cervantes
Documental. Perú. 12’

Directora: Irene Albanell Mellado
Ficció. Espanya. 18’

Director: Diego Porral
Ficció. Espanya. 5’

Director: Miguel Varela
Ficció. Espanya. 11’

Aconsegueix la teva entrada
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Bloc B [75’]
18/03
Auditori
17.45h - 19.00h
Aconsegueix la teva entrada

19/03
Auditori
11.45h - 13.00h
Aconsegueix la teva entrada

17.45h - 19.00h

Jurat
MIRAGE

Director: Sil Van Der Woerd
Ficció. Països Baixos. 14’

TRASLASIERRA

Directora: Raquel Kurpershoek
Documental. Espanya, Països Baixos. 17’

ANAMNESE

PEU PLA

ETERNOS

CODI ICTUS

Director: Tiago Lipka
Documental. Brasil. 14’

Director: Iago Sartini
Documental. Brasil. 14’

Directora: Maria Besora Barti
Documental. Espanya. 5’

Leticia Dolera

L’actriu, guionista i directora Leticia Dolera compta amb una prolífica
carrera en el món de l’audiovisual, arribant a participar en més de seixanta
projectes. Cinema, televisió i inclús teatre són els àmbits en els quals s’ha
desenvolupat, tant a escala nacional com internacional. Destaquen el seu
pas per Al salir de clase o Mad Dogs (sèrie nominada als BAFTA el 2014), les
pel·lícules [Rec] 3 Génesis i la multipremiada La novia. Va sondejar l’àmbit de
la direcció amb diversos curtmetratges, que després la van portar a estrenar
el llargmetratge Requisitos para ser una persona normal i la reconeguda
sèrie Vida Perfecta, en la qual participa també com a guionista i actriu.

Directora: Belinda Bonan
Documental. Espanya. 7’

Juan Domingo Gispert
Juan Domingo Gispert es va formar com a Doctor Enginyer en Telecomunicacions amb un Màster en Enginyeria Biomèdica. El 2011 s’uneix a la
Fundació Pasqual Maragall com a responsable d’investigació en neuroimatge i contribueix al disseny dels programes científics i infraestructures
de neuroimatge del Barcelonaßeta Brain Research Center. Els seus últims
treballs se centren a combinar tècniques de neuroimatge i estadística per
comprendre els processos biològics que ocorren en les fases asimptomàtiques de la malaltia de l’Alzheimer i durant l’envelliment cerebral.

Aconsegueix la teva entrada

Bloc C [75’]
18/03
Auditori
19.30h - 20.45h
Aconsegueix la teva entrada

19/03
Auditori
13.30h - 14.45h
Aconsegueix la teva entrada

19.30h - 20.45h
Aconsegueix la teva entrada

/20

Isabel López
NERVO ERRANTE

PUTOS MENTIROSOS

FASE 5

REGA’M LES PLANTES

Director: Bruno Badain
Ficció. Brasil. 13’

Director: Carles Valdéz
Ficció. Espanya. 18’

LAS MOSCAS
SOLO VIVEN UN DÍA
Director: Mauro Luis Lopez
Ficció. Espanya. 5’

Director: Alberto Blanco
Ficció. Espanya. 3’

Director: Jordi Sanz
Ficció. Espanya. 17’

EL MAPA DEL TESORO
Director: Antonio Cabello
Ficció. Espanya. 15’

Graduada en psicologia per la UAB, l’actual psicòloga i terapeuta
ocupacional Isabel López treballa amb la Fundació Uszheimer des
del 2005. Des d’allà ha pogut coordinar l’atenció directa a persones
que pateixen malalties neurodegeneratives; a més, ha portat a terme
l’atenció i suport en diferents grups terapèutics per a persones cuidadores en l’àmbit no professional. Amb tot això, López participa dels
projectes de divulgació i sensibilització sobre les malalties neurodegeneratives dins la Fundació.

Silvia Marsó
L’actriu i cantant Silvia Marsó compta amb una profusa trajectòria artística
que li ha permès desenvolupar-se en multitud de gèneres i disciplines tant
en teatre com en el mitjà audiovisual. Amb un inici jove i una sòlida preparació acadèmica, ha arribat a interpretar a més de 100 personatges entre pel·lícules, sèries i obres teatrals, cosa que li ha permès obtenir fins a 15 premis
i nominacions. Amb papers a Ana y los siete o Sin novedad, va recollir una
gran fama a escala nacional, i es va fer amb el respecte del públic i d’una
crítica que la va portar inclús a guanyar el Premio Max 2001 al millor musical
a Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré.
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Premi Especial Brain Film Fest
Per celebrar el 5è aniversari del festival es presenta el nou Premi Especial Brain
Film Fest, guardó honorífic atorgat a una persona del món de la cultura que
amb la seva obra hagi exercit una influència significativa en l’imaginari col·lectiu
sobre les temàtiques del cervell.
Com a primer premi, la direcció del Brain Film Fest escull a l’actriu Carme Elías,
guanyadora del Goya a millor actriu per Camino el 2009 i del Gaudí d’Honor el
2021. A la premiada Camino, la pel·lícula La distancia más larga i l’obra teatral El
dret d’escollir, presenta un retrat trencador però imprescindible del camí cap a
la mort i l’acceptació d’aquesta com a part essencial de la vida. A més, a Quién
te cantará tracta la pèrdua de la memòria i la identitat personal; i en el seu últim
treball Las consecuencias, premiat al Festival de Màlaga, explora a través d’un
retrat intimista la convivència amb el trauma.

Activitats paral·leles
NeuroArt
El CCCB presenta el NeuroArt, un projecte que pretén enfortir els llaços entre ciència i art a través de la participació
d’alumnes d’ESO en la creació d’obres artístiques. Amb aquest projecte es vol incentivar la creativitat i el descobriment del funcionament del cervell. Durant la gala, els estudiants fan una presentació del motiu, realització i inspiració
de les seves obres davant el jurat i es guardona, amb el Premi NeuroArt, segons les diferents categories de premis. La
gala té lloc el dia 15 de març al CCCB. NeuroArt està organitzat amb l’ajuda de l’Institut de Neurociències i la Unitat
de Cultura Científica de la UB.

Programa Alzheimer CCCB
El BFF s’alia amb el Programa Alzheimer del CCCB per apropar el cinema i la cultura a les persones que pateixen
els primers graus de la malaltia. Amb més de deu anys de recorregut, la proposta ha demostrat l’impacte positiu
que té sobre el benestar dels participants així com dels seus cuidadors, familiars o educadors. Aquesta edició es
programa la pel·lícula musical Sister Act (Estats Units, 1992) del director Emile Ardolino, el 16 de març a les 11.00 h a
la Sala Auditori.

Brain Film Fest Madrid
El Brain Film Fest es desplaça fins a Madrid, concretament a l’Espacio Fundación Telefónica, per fer arribar un dels
llargmetratges més esperats de la programació de l’edició 2022: In Silico. Després de la projecció s’organitza una
taula rodona que compta amb la presència de Dra. Laura López-Mascaraque, neurocientífica, investigadora científica del CSIC a l’Institut Cajal i presidenta de la Red Olfativa Española (ROE); Dr. José Luís Trejo, doctor en neurobiologia, investigador científic del Instituto Cajal i president del Consell d’Espanya del Cervell; i Dr. Arcadi Navarro,
professor ICREA i director de la Fundació Pasqual Maragall i Barcelonaßeta Brain Research Center. Moderada per Dr.
Juan Lerma, director del Centre Internacional de Neurociències Cajal i director editorial de la revista Neuroscience.

Curtmetratges Microcurts
Curtmetratges amb una duració menor a 2 minuts que es poden votar de forma online a través
del web www.brainfilmfest.com fins al dia 13 de març a les 12 h.

Hemen izango da

Itsaso

Usted dirá

Narciso y soledad

5 minutos más

¿Escucho voces?

40 Segons

Mirada perdida

Ansiedad creativa

Mente:
lugar de pensar

Una visita por sorpresa

200 decisions

Director: Caio Santos
Brasil. 2022

Directors: Pablo Heredia,
Gerardo Palma, Mano Soriano
Espanya. 2022

I el terrat

A.

Golpecitos

Mota

El recuerdo

Amigdala

Directora: Amaia San Sebastián
Espanya. 2022

Director: José María
Flores Miranda
Espanya. 2022

Director: Espai Nacre
Espanya. 2022

Director: Xavier Gaja
Espanya. 2022

Directores: Paula Barros,
María González, Blanca Rosado,
Julieta García
Espanya. 2022

Director: Sergio M. Villar
Espanya. 2022

Directors: Gerard Hoyas,
Pedro Montero, Andreu Terés
Espanya. 2022

Director: Fran Figueiral
Espanya. 2022

Director: Ramon Balcells
Espanya. 2022

Directores: Ivet, Eric, Carla, Dani
Espanya. 2022

Director: Ignacio Rodó
Espanya. 2022

Directora: María Rodríguez
Vallejo
Espanya. 2022

Director: Martí Alonso
Espanya. 2022

Directors: Ona Vidal, Ramon Luz,
Eric Gómez, Lluc Lafuente
Espanya. 2022

Directora: Anna Agulló Prieto
Espanya. 2022

Directora: Laura Gutierrez
Espanya. 2021

El divendres 25 de març a les 18.30 h. Descarrega l’entrada gratuïta a la web de Espacio Fundación Telefónica.
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ENTRADES I INSCRIPCIONS
Totes les activitats del Brain Film Fest requereixen
inscripció prèvia obligatòria a Eventbrite menys la
Sala Go - Club La Pedra i ¡5 años de Brain!, ambdós
celebrats el diumenge 20 de març.

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

Totes les sessions de BFF són gratuïtes a excepció dels
tallers i l’obra de teatre Pòsit que tenen un preu de 6€.
L’assignació de places en totes les sessions es fa per
estricte ordre d’arribada.

ORGANITZACIÓ
Presidenta de la Fundació Pasqual Maragall
Cristina Maragall
Director artístic
Albert Solé
Relacions institucionals i voluntariat
Loli Pagán
Directora executiva
Alicia Reginato
Coordinació de pel·lícules i supervisió audiovisual
Didier Montoya
Comunicació i premsa
Eva Herrero i Alba Laguna de MadAvenue PR
Producció
Laura Cadena, Naila Fernández, Mar Guerrero, Yara Himelfarb
Xarxes socials
Alba Laguna de MadAvenue PR
Fotografia
Antonio Navarro Wijkmark
Disseny gràfic
Sagarzazu Studio
Project manager
Laura Garcia Urgellès
Web Editor
Lluís Soler
Empresa de subtitulació
36 Caracteres
Comité assesor
Paz Flores, Nina Gramunt, Simón Lee, Salvador Llopart,
Olga Subirós, Santiago de Torres

Les portes obren 15 minuts abans de cada projecció o
activitat, excepte la Gala d’Inauguració, la Gala d’Entrega de Premis Solé Tura i l’obra de teatre Pòsit, en les
quals obren 30 minuts abans.
BRAIN FILM FEST A FILMIN
A més de la celebració presencial, a FILMIN podràs
gaudir d’una selecció de pel·lícules i curtmetratges del
festival des de casa teva. Pel preu de 15 € tindràs accés
a les pel·lícules esmentades del 18 fins al 24 de març, a
més de dos mesos de subscripció a la plataforma.
MÉS INFORMACIÓ
info@brainfilmfest.com
T. +34 606 15 47 22
Fundación Pasqual Maragall:
T. 902 33 15 33
www.brainfilmfest.com
#BrainFilmFest2022

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
Maria Gibert i Ángela Martínez, Servei Audiovisual CCCB
Susana García, de l’equip Alzheimer CCCB
Barbara Roig, de l’equip NeuroArt CCCB

Impulsat per

Amb la col·laboració de

En col·laboració amb

Organitzat per

Amb el suport de

Entitats col·laboradores

Mitjans col·laboradors

Agraïments

En el marc de

