
 

 

Carme Elías rebrà el Premi Especial Brain Film Fest  

 
Las consecuencias, de Claudia Pinto i protagonitzada per Elías, clourà el 

festival amb un retrat intimista del trauma  

 

 

 

 

 

Barcelona, 9 de març de 2022.- El Brain Film Fest, festival de cinema sobre el cervell que 

celebrarà la seva 5a edició del 17 al 20 de març al Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), ha decidit reconèixer la trajectòria de l’actriu Carme Elías. La intèrpret 

catalana, guanyadora del Goya al 2009 per Camino i del Gaudí d'Honor al 2021, serà 

guardonada amb el Premi Especial Brain Film Fest a la cerimònia de cloenda del festival, el 

proper 19 de març. 

  

Per a celebrar el 5è aniversari del festival es presenta el nou Premi Especial Brain Film 

Fest, un premi honorífic atorgat a una persona relacionada amb el món de la cultura que 

amb la seva obra hagi exercit una influència significativa en l'imaginari col·lectiu sobre 

les temàtiques del cervell. Amb aquest premi, el festival vol donar visibilitat i destacar 



personalitats que han contribuït a una visió empàtica i reveladora sobre el nou 

coneixement tecnològic i neurocientífic, els trastorns mentals, i que han generat un discurs 

propi en relació amb les diverses condicions del cervell i la seva nova realitat, transformant 

la percepció social. 

 

Carme Elías té al darrere una prolífica carrera desenvolupada tant en cinema i televisió com 

en teatre. La seva qualitat interpretativa l'ha portat a treballar amb grans cineastes com 

Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Pere Portabella o Jesús Garay, entre molts altres, i films 

com La distancia más larga, Quién te cantará o l'obra teatral El dret d’escollir han aportat un 

retrat punyent però imprescindible de la naturalesa humana abordant temàtiques com 

l'acceptació de la mort com a part essencial de la vida, la pèrdua de la memòria i la identitat 

personal. 

 

El seu últim treball, Las consecuencias, dirigit per Claudia Pinto i premiat al Festival de 

Màlaga, explora a través d'un retrat intimista la convivència amb el trauma i serà la pel·lícula 

encarregada de tancar el Brain Film Fest 2022, amb la presència de la seva directora i de 

Carme Elías, que recollirà el premi. La projecció serà també un homenatge a l'illa de la 

Palma, escenari de la pel·lícula que cobra un protagonisme molt especial i que evoca una 

relació poètica entre l'erupció del volcà i la salut mental. 

 

El festival està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, coorganitzat amb la Fundació 

Uszheimer i Minimal Films, i amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

 

Programació i reserva d’entrades aquí. 

 

Per a sol·licitar entrevistes contacta amb  

Eva Herrero eva@madavenue.es / Alba Laguna alba@madavenue.es 

 

Salutacions, 

Eva Herrero i Alba Laguna 

 

 
 

 

https://www.eventbrite.es/o/brain-film-fest-2022-39537114953


 
 

 

 

 

 


