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El BRAM! dobla assistència respecte l’any anterior i arriba als
3.800 espectadors

Dilluns 17 de febrer de 2020
Programes| BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2020

El film Especiales s’endú el Premi del Públic del BRAM!

Un total de 3.801 espectadors han assistit en els darrers dies a les activitats incloses
al programa de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès. La dotzena edició del
BRAM!, que ha tingut lloc entre el 6 i el 16 de febrer, s’ha tancat amb la dada de
participació més alta de la seva història: s’han comptabilitzat pràcticament 2.000
espectadors més dels que es van registrar a l’edició 2019 i 1.000 més respecte l’any
2018 en què es va batre el rècord d’assistència.

L’èxit de públic ha quedat palès en el fet que 11 de les 17 projeccions programades
han superat els 200 espectadors, i 4 d’aquestes han omplert pràcticament
l’aforament de l’Auditori: La innocència (pel·lícula inaugural), La trinchera infinita
, La hija de un ladrón i Parásitos. Una menció a part mereixen els concert de les
corals Musicorum, BRAM! i POP, i el de la JOCVA i la Castellar Swing Band, BSO
Música de cine, que van comptar amb l’assistència de 154 i 210 espectadors
respectivament. També cal sumar-hi les 60 persones que han acudit a les visites
guiades sobre les antigues sales de cinema i el públic que ha visitat les exposicions
dels locals del Grup Pessebrista de Castellar del Vallès (“Pessebres de pel·lícula” i
“Viatge a l’interior d’una pel·lícula”) i d’El Mirador (“Cineclubisme: el públic
s’organitza”, de la Filmoteca de Catalunya i de la Federació Catalana de Cineclubs).

A totes aquestes xifres cal afegir-hi els 3.836 alumnes dels centres docents de
Castellar que des del passat 20 de gener fins i fins al proper 20 de febrer han vist
alguna proposta cinematogràfica dins la secció del BRAM! Escolar, coorganitzada
pel Club Cinema Castellar Vallès i al Guia Didàctica de l’Ajuntament. Per tant, el
BRAM! haurà sumat en aquesta edició un total 7.600 espectadors.

Des de l’organització es fa un balanç molt positiu i s’atribueix aquest èxit a la bona
acollida de la programació (amb 12 de 17 títols que han superat el 8 com a valoració
mitjana del púbic), a l’avançament de dates de programació, a les activitats
generades en col·laboració amb entitats (Suma Castellar, Espaiart, Acció Musical
Castellar, el Grup Pessebrista, el Centre d’Estudis – Arxiu d’Història de Castellar, el
Col·lectiu Pere Quart...) i a la difusió realitzada de l’esdeveniment. L’organització
també es felicita pel fet que l’esdeveniment ja supera l’àmbit estrictament local i ha
captat públic procedent especialment de la comarca.
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Les valoracions de les pel·lícules

La pel·lícula Especiales s’ha endut el Premi Especial del Públic. La cinta d’Olivier
Nakache i Eric Toledano es va imposar amb una puntuació mitjana de 9,05 punts. El
premi, totalment simbòlic, consisteix en un sac d’1 quilo de mongetes del ganxet,
producte típic castellarenc que compta amb denominació d’origen pròpia. A
continuació han quedat situades La odisea de los giles (8,79 punts) i Jojo Rabbit
(8,76 punts). Enguany, el 88% dels 1.466 vots emesos pels assistents han assolit
puntuacions que van entre el 7 i el 10.

Els films guardonats en les edicions anteriors van ser Corazones rebeldes (en
l’edició 2009), Looking for Eric (en la de 2010),Pa negre (en la de 2011), La voz
dormida (en la de 2012), La parte de los ángeles (en la del 2013), Vivir es fácil con
los ojos cerrados (en la del 2014), Pride (en la del 2015), Truman (en la del 2016),
Yo, Daniel Blake (en la del 2017), Loving Vincent (en la de 2018) i El silencio de
otros (en la de 2019).

La comissió organitzadora, per desè any consecutiu ha estat formada pel Club
Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament, vol enviar un missatge d’agraïment a totes
les persones que han assistit a les activitats programades i vol reconèixer també la
tasca de totes les persones, professionals i voluntàries, que han fet possible la
Mostra.

Aquestes són les valoracions de les pel·lícules que optaven al Premi Especial del
Públic:

1. Especiales: 9,05
2. La odisea de los giles: 8,79
3. Jojo Rabbit: 8,76
4. La trinchera infinita: 8,60
5. Los miserables: 8,55
6. Intemperie: 8,53
7. Parásitos: 8,35
8. La innocència: 8,17
9. Sorry We Missed You: 8,07

10. El oficial y el espia: 8,00
11. Gloria Mundi: 7,77
12. Retrato de una mujer en llamas: 7,66
13. La hija de un ladrón: 6,86

 

Assistències a la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès

2020: 3.801 espectadors + 3.836 espectadors al BRAM! escolar

2019: 1.845 espectadors + 3.134 espectadors al BRAM! escolar

2018: 2.795 espectadors + 3.207 espectadors al BRAM! escolar

2017: 2.480 espectadors + 3.274 espectadors al BRAM! escolar

2016: 2.617 espectadors + 3.349 espectadors al BRAM! escolar



2015: 2.320 espectadors + 3.182 espectadors al BRAM! escolar

2014: 2.293 espectadors + 3.166 espectadors al BRAM! escolar

2013: 2.100 espectadors

2012: 1.750 espectadors

2011: 2.000 espectadors

2010: 950 espectadors

2009: 1.100 espectadors
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