
 

 

 

 

 
Del 18 al 20 de març al CCCB 

 

 

La inauguració del Brain Film Fest estrena a 
Espanya el film ‘The reason I jump’, premiat al 

festival de Sundance 
 

 

● A la cloenda del festival es projectarà ‘System Crasher’ un film alemany 
protagonitzat per Helena Zengel, guanyadora del premi a millor actriu de 
cinema alemany i al Palm Springs International Film Festival 

 

● Diferents experts debatran sobre els impactes multidimensionals de la 
pandèmia en la salut mental de la població  

 

● El certamen posa en escena els millors curts i microcurts relacionats amb el 
cervell, que seran premiats amb el Premi Solé Tura i amb el Premi online per 
votació popular   

 

● Per primer cop, aquesta edició es realitzarà en format híbrid: presencial des 
del CCCB i online a través de la plataforma FILMIN 

 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2021- “The Reason I jump”, l’adaptació del llibre de Naoki 
Higashida dirigida per Jerry Rothwell i guardonada amb el premi del públic al Festival de 
Cinema de Sundance 2020, inaugurarà l’edició del Brain Film Fest 2021 el proper 18 de 
març. El documental, que s’estrena per primer vegada a Espanya, tracta sobre l’autisme 
i comparteix coneixements sobre la ment d’un nen afectat per aquest trastorn. El film 
trasllada a la ment de persones autistes i ensenya com comprendre la seva manera de 
pensar. 
 
Durant els 3 dies del certamen, del 18 al 20 de març, el Brain Film Fest projectarà 9 films 

relacionats amb la ment i el cervell. Entre ells, la pel·lícula de cloenda “System crasher”, 
un drama guardonat, dirigit per l’alemanya Nora Fingscheidt i protagonitzat per Helena 
Zengel que va guanyar el premi a millor actriu de cinema alemany i també premiada al 

Palm Springs International Film Festival. La pel·lícula està protagonitzada per una nena 

de 9 anys amb comportaments agressius i la seva mare, incapaç de gestionar la situació, 

tot i els recursos al seu abast. 

 
L’edició d’enguany, marcada per l’actualitat de la pandèmia i sota el lema “Brain Crash”, 
proposa una mirada multidimensional al cervell i  l’impacte psicològic de la conjuntura 
present. “El Festival tractarà de donar resposta a com els últims mesos han afectat la 
salut mental de la població de manera individual, i col·lectiva, ja que un cop superada la 
pandèmia de la Covid-19, caldrà enfrontar-se a les possibles seqüeles psíquiques de les 
experiències viscudes”, declara Cristina Maragall, Presidenta de la Fundació Pasqual 
Maragall.  
 
 



 
 

L’efecte de la pandèmia en la salut mental, a debat 
 
A banda dels films que es projectaran durant el festival, també s’ha convidat a diversos 
experts per debatre àmpliament sobre impacte de la pandèmia en la salut mental, des de 
les noves realitats familiars als reptes sociosanitaris.  
  
El col·loqui, “Créixer des de la pausa. Aprenentatges del confinament en família”, 
que tindrà lloc el 18 de març per la tarda, tractarà sobre com els mesos de confinament 
van capgirar la vida dels infants i van obligar a repensar les relacions entre pares i fills. 
Les psicòlogues especialistes en infància i adolescència, Agnès Brossa i Amalia 
Gordóvil, juntament amb Albert Solé, director artístic del festival, parlaran de com els 
joves han après a explorar l’avorriment o a afrontar la incertesa i la negativitat del context. 
  
A més, la periodista, Rosa Badia; el professor i investigador de Genètica Biomèdica, 
Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona, David Bueno; la doctora 
del Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Emilia Molinero, 
i la psiquiatra i Coordinadora de la Unitat d’Aguts del servei de Psiquiatria de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Josefina Perez Blanco, participaran a la taula rodona “Salut 
mental en temps accidentats”, que se celebrarà el 20 de març al matí. Els experts 
debatran temes com les conseqüències de la pandèmia pel benestar emocional i social, 
com combatre el patiment o la magnitud del problema de la salut mental a escala 
col·lectiva. 
 
El XI Premi Solé Tura als millors curtmetratges sobre el cervell i la ment 
 
Un any més, el Brain Film Fest organitza el Premi Solé Tura que reconeix els millors 
curtmetratges sobre el cervell i la ment. Al llarg del Festival es projectaran els 21 curts a 
concurs seleccionats entre les 252 candidatures procedents de diversos països com 
Espanya, EUA, Moldàvia, Bèlgica o Mèxic.  
 

“Cada any ens arribem més propostes de tot el món sobre el protagonista del nostre 
Festival: el cervell i les seves condicions, des de les patològiques fins a les filosòfiques. 
El jurat ha fet una selecció final de 21 curtmetratges i 8 microcurts, escollits en funció de 
la varietat de mirades, la originalitat, la qualitat i el rigor de cada film”, declara Albert Solé, 
director artístic del Brain Film Fest.  
 
El jurat, format per l'actor i director Alex Brendemühl, l'escriptora de cinema Violeta 
Kovacsics, el fotògraf Rafa Badia i la psicòloga Eulàlia Vives, donarà a conèixer els 
guanyadors a la cerimònia de cloenda del Festival, el dissabte 20 de març. 
 
Premi Microcurts online per votació popular   
 
Durant el certamen, també es lliurarà el Premi del Públic per a Microcurts Online, la 
votació dels quals ja està oberta al web del Festival. Aquest guardó està orientat a 
promoure la producció audiovisual per part d’estudiants d’escoles de cinema, 
professionals i aficionats que vulguin donar a conèixer els seus microcurtmetratges.  
 
Aquest any s’han seleccionat 8 microcurts que els espectadors poden veure i votar fins el 
proper 16 de març a les 12h. El guanyador es donarà a conèixer a la gala del XI Premi 
Solé Tura, i rebrà un premi de 500€.  
 
 

https://hidrive.ionos.com/share/liipzxasob#$/
https://hidrive.ionos.com/share/liipzxasob#$/
https://brainfilmfest.com/ca/micro-curts-2021/


 
 

Festival presencial i online  
 
Per tal d’adaptar-se a la situació actual, aquesta edició del Festival se celebrarà 
presencialment en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i per 
primera vegada estrenarà versió online. 
 
El Festival estrena una col·laboració amb FILMIN amb l'objectiu d'arribar a un públic més 
ampli i de qualsevol punt d'Espanya. Per això, en paral·lel a l'edició presencial en el 
CCCB, el públic podrà seguir a través de la plataforma de cinema una selecció de films 
sobre el cervell, les seves condicions i els seus misteris. Així mateix, també es podran 
seguir en directe les taules rodones i post-screenings a través de la pàgina web del 
Festival. 
 
Sobre el Festival 
 
El Brain Film Fest està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, i organitzat en col·laboració amb la 
Fundació Uszheimer i la productora Minimal Films. El seu objectiu és reunir propostes de cinema 
internacional, debats, tallers, xerrades i activitats divulgatives relacionades amb el cervell. 
 
El Brain Film Fest organitza i atorga el Premi Solé Tura, un guardó creat el 2009 amb l'objectiu de promoure 
la creació audiovisual sobre les malalties i condicions del cervell i que pren el nom del polític Jordi Solé Tura, 
qui va patir Alzheimer. Des de 2018, s'ha convertit en un festival de cinema que abasta més formats i 
continguts relacionats amb la temàtica del cervell, des d'un punt de vista transversal i divulgatiu, unint cinema 
i moltes altres activitats. Es tracta de l'únic festival a Europa d'aquestes característiques. 
 
El Festival s'emmarca en la Brain Awareness Week, la campanya mundial per a augmentar la consciència 
pública sobre el progrés i els beneficis de la recerca del cervell, que té lloc aquesta mateixa setmana (del 15 
al 21 de març). 
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