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Els directors de cinema Lucía Alemany, Benito Zambrano i Jon
Garaño, al BRAM! de Castellar del Vallès

Dimecres 5 de febrer de 2020
Programes| BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2020

La Mostra de Cinema tindrà lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont del 6 al
16 de febrer

Els directors de cinema Lucía Alemany, Benito Zambrano i Jon Garaño passaran els
propers dies per l’Auditori Municipal Miquel Pont per presentar les seves darreres
pel·lícules a la 12a Mostra de Cinema de Castellar del Vallès.

El BRAM! s’estrenarà demà dijous, 6 de febrer, a les 20.30 hores, amb la projecció
de La innocència, film guanyador del Premi Gaudí a millor actriu secundària (Laia
Marull) i nominada a dos premis Goya. La directora del film, Lucía Alemany,
assistirà a l’acte inaugural, una proposta que comptarà també amb la música en
directe del pianista castellarenc Sebastià Soley.

També passarà per l’Auditori a presentar pel·lícula el director Benito Zambrano, que
amb el seu darrer film, Intemperie, ha obtingut els premis Goya a millor guió
adaptat i millor cançó original. L’acte serà diumenge, 9 de febrer, a les 21 hores.

D’altra banda, la setmana que ve la Mostra de Cinema de Castellar comptarà amb el
director Jon Garaño, que dijous 13 de febrer, a les 20.30 hores, participarà a la
presentació de La trinchera infinita, el film que ha codirigit amb Aitor Arregi i José
Mari Goenaga que s’ha endut 4 premis al Festival de Sant Sebastià ((incloent la
Concha de Plata a la millor direcció i el Premi del Jurat al millor guió) i els premis
Goya a millor actriu protagonista (Belén Cuesta) i millor so.

Fins a catorze convidats

El BRAM! sumarà fins a un total de catorze convidats en aquesta 12a edició. Les
projeccions de les tres pel·lícules de la secció Finestra oberta, El Pilar. Resistència
cinematogràfica. Filmmakers clandestins (1960-1978), dissabte 8 de febrer, 17 h;
Sense sostre, dimarts 11 de febrer, 20.30 h; i Estem voltats de pocavergonyes, dijous
13 de febrer, 18 h; també comptaran amb els respectius directors: Esther Cases,
Xesc Cabot i Pep Garrido, i Clara Soley. A més, el productor Norbert Llaràs i
l’actor Enric Molina participaran a la presentació de Sense sostre, i el realitzador
Rafel Uyà i el productor Anton Carbonell (Col·lectiu Pere Quart) assistiran a la
projecció d’Estem voltats de pocavergonyes.
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A més, Àngels Masclans, productora de La hija de un ladrón, ha confirmat la seva
assistència a la projecció d’aquesta pel·lícula guanyadora de la Concha de Plata ex-
aequo a millor actriu al Festival de Sant Sebastià (Greta Fernández), de tres Premis
Gaudí (millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció) i del Premi Goya a
millor direcció novell. Masclans vindrà a Castellar en lloc de la directora i del
coguionista del film, Belén Funes i Marçal Cebrian, que finalment no podran assistir
a l’acte.

Cal destacar també la participació al BRAM! 2020 de Marc Buxaderas, un noi que
va néixer l'any 1999 amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica i que és el creador
de l’espectacle en forma de monòleg Posa un discapacitat a la seva vida. Buxaderas
serà entrevistat a divendres 7 de febrer, a les 20.30 h, de forma prèvia a la projecció
del film de preestrena Especiales, que compta amb la participació de SUMA
Castellar.

Podeu consultar la programació completa del BRAM! als webs www.bram.cat i
www.auditoricastellar.cat.
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