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Sala Montjuïc
18a edició
Del 20 de juliol al 19 d’agost, els dilluns, dimarts i dimecres el projector de Sala
Montjuïc es tornarà a encendre per fer gaudir la ciutat del millor cinema a la fresca.
Seran 15 nits úniques de pícnic, música en viu i cinema, en un ambient molt més
íntim que el d’anys enrere, perquè la sala reduirà el seu aforament per sota del 50%. Al
fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc tot estarà preparat per garantir la
seguretat sanitària dels espectadors i la millor experiència visual i sonora.

Programació de cinema
Malgrat l’excepcionalitat d’aquest estiu, Sala Montjuïc roman ﬁdel a la seva essència i
ofereix una programació que combina els darrers èxits internacionals amb clàssics
de tots els temps, cinema d’autor i talent català. Com sempre, les projeccions seran
en versió original amb subtítols en castellà.
La temporada de cinema a la fresca arrencarà amb Parásitos, la pel·lícula
guanyadora, entre d’altres premis, de l’Oscar i la Palma d’Or. Els espectadors podran
gaudir també d’èxits com Joker, Mujercitas o la darrera obra de Tarantino, Érase una
vez en… Hollywood. En el terreny més arriscat i autoral, destaquen la cinta de Céline
Sciamma Retrato de una mujer en llamas i l’atmosfera íntima d’Els dies que
vindran, del català Carlos Marqués-Marcet. Con la muerte en los talones, del gran
mestre anglès del suspens, i Atrapado en el tiempo seran dos dels clàssics que ens
faran viatjar en el temps, juntament amb alguns dels èxits llatinoamericans de les
últimes dècades, que ens acompanyaran en les quatre Nits Grec. Un any més, la
cloenda serà una incògnita ﬁns al ﬁnal, perquè el títol de l’última pel·lícula no es
desvetllarà fins que comenci la projecció.

Parásitos

Relatos salvajes

Dilluns 20 de juliol

Dimarts 21 de juliol

Érase una vez en…
Hollywood
Dimecres 22 de juliol

Puñales por la
espalda

Els dies que vindran

Mujercitas

Dimarts 28 de juliol

Dimecres 29 de juliol

Dilluns 27 de juliol

Kill Bill vol. 2

Ciudad de Dios

Joker

Dilluns 3 d'agost

Dimarts 4 d'agost

Dimecres 5 d'agost

Retrato de una mujer
en llamas

Diarios de
motocicleta

Atrapado en el
tiempo

Dilluns 10 d'agost

Dimarts 11 d'agost

Dimecres 12 d'agost

Con la muerte en los
talones

Ha nacido una
estrella

Pel·lícula
sorpresa

Dilluns 17 d'agost

Dimarts 18 d'agost

Dimecres 19 d'agost

La música de Sala Montjuïc
Sala Montjuïc és molt més que cinema a la fresca, és una experiència d’oci estiuenc
que combina música en viu i pel·lícules sota els estels de Barcelona. Enguany, cinc
bandes barcelonines rebran el públic de Sala Montjuïc a ritme de jazz, swing, rock,
blues, música brasilera o francesa. Cada setmana serà un grup diferent l’encarregat
d’omplir de música el fossat del Castell de Montjuïc.

The Monkey Men

Veramérica

Mirla Riomar Quartet

20, 21 i 22 de juliol

27, 28 i 29 de juliol

3, 4 i 5 d'agost

Pierre Arnaud Quartet

Chino Swingslide and the Sharps

10, 11 i 12 d'agost

17, 18 i 19 d'agost

Mesures COVID-19
La Sala Montjuïc d'aquest estiu serà sens dubte una edició especial, adaptada a les
mesures preventives i de seguretat sanitària que el context requereix. La sala estarà
dividida en parcel·les/espais per a dos espectadors d'un mateix nucli de convivència,
que es podran reservar amb o sense gandules, i tota la venda serà anticipada per tal
de poder garantir la traçabilitat dels assistents. L’aforament total no arribarà al 50% de
la capacitat de l'espai i la disposició de les localitats complirà amb les distàncies de
seguretat requerides. Mantindrem l'esperit de Sala Montjuïc, però amb menys
circulació entre els espectadors i grups més reduïts. Hi haurà gels hidroalcohòlics a
l’abast del públic i l’ús de la mascareta serà obligatori en tot el recinte, excepte a la
parcel·la assignada.

Més info

Clica aquí per descarregar imatges

Informació pràctica

Horaris

Entrades (només venda anticipada)

Obertura: 20.00 h

Entrada general: 7,50 €

Inici del concert: 20.45 h

Parcel·la 2 persones: 15 €

Inici de la projecció: 22.00 h

Parcel·la 2 persones amb gandules: 21 €

Ubicació
Fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc.

Viu el cinema #Alteuaire

Sala Montjuïc - MODIband
www.salamontjuic.org
info@salamontjuic.org
T. 93 302 35 53
Si vols deixar de rebre informació, fes clic aquí.

