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Les mongetes del ganxet, el guardó del BRAM!

El BRAM! 2021 es tanca amb 2.500 espectadors i una mitjana
d’assistència de 150 espectadors per sessió

Dilluns 15 de novembre de 2021
Programes| BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2021

El film Maixabel s’endú el Premi del Públic de la Mostra de Cinema de
Castellar del Vallès

Un total de 2.516 espectadors han assistit en els darrers dies a les activitats incloses
al programa de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès. La tretzena edició del
BRAM!, que ha tingut lloc entre el 5 i el 14 de novembre, s’ha tancat amb una
mitjana d’assistència de 150 espectadors per sessió i una valoració global de les
pel·lícules projectades per part del públic de 8,17 punts.

Des de l’organització es fa un balanç molt positiu de la bona acollida de la
programació. De fet, set dels onze títols projectats han superat la puntuació mitjana
del 8, en un any marcat pel canvi de dates habituals de la mostra a causa de la
pandèmia. La comissió del BRAM!, formada per l’Ajuntament i el Club Cinema
Castellar Vallès, ha prioritzat en aquesta edició una selecció de títols que apostava
per la paritat d’homes i dones en la direcció i diverses preestrenes, sense oblidar la
presència del cinema català, les propostes locals, la música i les activitats familiars.
Des de l’entitat també s’ha destacat el valor d’una programació que aposta pel
compromís social i per les col·laboracions amb diverses entitats de la vila tant al
BRAM! com en la seva programació habitual durant el curs.

Les valoracions de les pel·lícules

La pel·lícula Maixabel s’ha endut el Premi Especial del Públic. La cinta d’Icíar
Bollaín es va imposar amb una puntuació mitjana de 9,11 punts, la puntuació més
alta assolida mai en les tretze edicions del BRAM!. 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.

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), El silencio de
otros (en la de 2019) i Especiales (en la del 2020).
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Aquestes són les valoracions de les pel·lícules que optaven al Premi Especial del
Públic:

1. Maixabel: 9,11

2. Una joven prometedora: 8,82

3. Siempre contigo:8,80

4. El acontecimiento: 8,72

5. Madres paralelas: 8,41

6. A este lado del mundo: 8,14

7. Queridos camaradas:8,00

8. Un segundo: 7,69

9. 15 horas: 7,24

10. Libertad: 7,00

11. Petite Maman: 6,64

La comissió organitzadora 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.
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