SALA MONTJUÏC
2 JUL – 6 AGO

ARRIBA L’ESTIU I
TORNA SALA MONTJUÏC:
un poderós elixir per a la cura de tots els mals!
Amb aquest eslògan es presenta l’edició de Sala
Montjuïc 2021, que arriba amb moltes ganes
després de suspendre l’any passat donades les
circumstàncies de la pandèmia. Del 2 de juliol
al 6 d’agost, els dilluns, dimecres i divendres
podrem tornar a gaudir del cinema a la fresca més
emblemàtic de la ciutat de Barcelona.
Els magnífics jardins que envolten el Castell de
Montjuïc tornaran a ser l’escenari per gaudir de les
millors pel·lícules dels últims anys, revivals i films

de culte. Cinema amb majúscules per assaborir en
pantalla gran i en comunitat, i amb concerts previs
a les projeccions per donar espai a la música en
viu que tant hem trobat a faltar el darrer any.
L’aforament de la Sala Montjuïc serà aquest
any del 50 % i es mantindran les mesures de
seguretat sanitària vigents per garantir un cinema
a la fresca segur i tranquil. El mateix esperit d’altres
anys però amb la responsabilitat que ens obliguen
les circumstàncies del moment.

Més informació i entrades a www.salamontjuic.org
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Pel·lícules
Després d’un any en què la major part de les
experiències cinematogràfiques han estat en
streaming i en espais d’intimitat familiar, Sala
Montjuïc torna per omplir de llum les nits de
Barcelona amb una proposta d’oci segur per a
gaudir del cinema en pantalla gegant i a l’aire lliure.
La programació cinematogràfica d’enguany
combina principalment èxits internacionals dels
dos darrers anys i clàssics contemporanis de les
dues primeres dècades d’aquest segle. Inaugura
el cicle Amélie, la pel·lícula més votada pels
seguidors de les xarxes de Sala Montjuïc i amb la
qual es va inaugurar la primera edició l’any 2003.
Aquest clàssic francès, dirigit per Jean-Pierre
Jeunet, se suma a una selecció de pel·lícules que
prometen fer vibrar i emocionar el públic aquest
estiu al castell de Monjtuïc. Entre d’altres, gaudirem
de les oscaritzades Nomadland o Parásitos, de la
impressionant interpretació de Joaquim Phoenix
a Joker, d’Érase una vez en… Hollywood, última
pel·lícula de Tarantino, i de la veu melodiosa i

captivadora d’Audrey Hepburn a Desayuno con
diamantes.
Un any més, Sala Montjuïc s’integra en la
programació del Festival Grec amb quatre nits de
música i cinema que posen en valor la diversitat
artística i cultural del món. Sentimental, el darrer
film del català Cesc Gay, la brasilera Ciudad de
Dios, la comèdia francesa Intocable i el film de
Clint Eastwood Invictus són els títols que ens faran
voltar pel món i endinsar-nos en la complexitat de
la naturalesa humana sense moure’ns de la gespa
del fossat de Santa Eulàlia.
I per acabar, com ja és tradició, la cloenda estarà
dedicada a qui es deixi sorprendre. El títol de la
pel·lícula no es desvetllarà fins a l’últim moment,
però a les xarxes socials de Sala Montjuïc
anirem deixant pistes perquè els espectadors
i espectadores intentin esbrinar-lo abans que
comenci la projecció i desaparegui el misteri.
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Programació cinematogràfica
2/07

5/07

7/07

AMÉLIE

NOMADLAND

SENTIMENTAL

Jean-Pierre Jeunet
França, 2001

Chloé Zhao
Estats Units, 2020

12/07

14/07

JOKER

Todd Phillips
Estats Units, 2019

21/07

INTOCABLE

Olivier Nakache i Eric Toledano
França, 2011

30/07

INVICTUS

Cesc Gay
Espanya, 2020

nit

Clint Eastwood
Estats Units i Sud-àfrica, 2009

9/07

ÉRASE UNA VEZ EN…
HOLLYWOOD
Quentin Tarantino
Estats Units, 2019

16/07

19/07

CIUDAD DE DIOS

JOJO RABBIT

CAPTAIN FANTASTIC

23/07

26/07

28/07

PARÁSITOS

DESAYUNO CON DIAMANTES

PUÑALES POR LA ESPALDA

2/08

4/08

6/08

¡OLVÍDATE DE MÍ!

MUJERCITAS

PEL·LÍCULA SORPRESA

nit

Fernando Meirelles i Kátia Lund
Brasil, 2002

nit

nit

Bong Joon-Ho
Corea del Sud, 2019

Michel Gondry
Estats Units, 2004

Taika Waititi
Estats Units, 2019

Blake Edwards
Estats Units, 1961

Greta Gerwig
Estats Units, 2019

Matt Ross
Estats Units, 2016

Rian Johnson
Estats Units, 2019
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Música
A Sala Montjuïc tenim moltes ganes d’estiu, de
cinema i de tornar a gaudir de la música en viu. Al
vespre, abans de les projeccions, la música donarà
la benvinguda als espectadors i espectadores per
fer-los sentir de nou la màgia de l’art i la cultura
en directe. Concerts de jazz, swing, blues, folk,
rockabilly, música brasilera i afroreggae seran
protagonistes de les nits estiuenques de Sala
Montjuïc. Obertures amb molt de ritme perquè
l’optimisme i el bon rotllo envaeixin el públic i
preparin l’ànim per a les projeccions que vindran
tot seguit.
Pierre Arnaud Quartet inaugurarà l’edició: jazz
i chanson française per acompanyar el retorn
d’Amélie a la pantalla gran. També passaran per

l’escenari del fossat de Santa Eulàlia el swing de
Chino and the Sharps, el jazz de Veramérica, el
folk de River Omelet i el blues de Monkey Men,
entre d’altres. Enguany, la col·laboració amb el
Festival Grec ve marcada pels ritmes africans;
quatre nits que ens portaran la música popular
dels anys 60 i 70 d’Afrikemet, l’afrobeat clàssic
fusionat amb blues, hip hop i electrònica d’Alma
Afrobeat Ensemble, la música capverdiana d’Adê
barrejada amb jazz i música del Brasil i l’afroreggae
d’Inna Sound Foundation. La cloenda, per la seva
banda, tindrà aires brasilers: samba i bossa nova
amb la cantant i compositora Mirla Riomar per
acomiadar una edició molt esperada després de
la cancel·lació del 2020.
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Programació musical
2/07

5/07

7/07

PIERRE ARNAUD QUARTET

MAR VILASECA

AFRIKEMET

MONKEY MEN

12/07

14/07

16/07

19/07

VERAMÉRICA

ALMA AFROBEAT ENSEMBLE

CHINO AND THE SHARPS

RIVER OMELET

23/07

26/07

28/07

VALENTÍ MOYA MEETS MONK

SONGS NINA SANG

GAFIEIRA MIUDA

2/08

4/08

6/08

RAMIRO PINHEIRO QUINTET
+ RITA PAYÉS

THE FLAT PACK

MIRLA RIOMAR

jazz, chanson française

jazz

21/07

nit

música de Cap Verd

nit

jazz manouche

nit

INNA SOUND FOUNDATION
afroreggae

música popular africana

afrobeat

ADÊ

30/07

jazz-fusió

música brasilera, jazz

nit

swing, gipsy jazz

jazz

blues, rockabilly

9/07

jazz, swing, blues

folk

música brasilera

música brasilera
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Tota la programació
DIVENDRES 2 DE JULIOL

DIMECRES 21 DE JULIOL

Concert: Pierre Arnaud Quartet
Pel·lícula: Amélie

Concert: Adê
Pel·lícula: Intocable

DILLUNS 5 DE JULIOL

DIVENDRES 23 DE JULIOL

Concert: Mar Vilaseca
Pel·lícula: Nomadland

Concert: Valentí Moya Meets Monk
Pel·lícula: Parásitos

DIMECRES 7 DE JULIOL

DILLUNS 26 DE JULIOL

Concert: Afrikemet
Pel·lícula: Sentimental

Concert: Songs Nina Sang
Pel·lícula: Desayuno con diamantes

DIVENDRES 9 DE JULIOL

DIMECRES 28 DE JULIOL

Concert: Monkey Men
Pel·lícula: Érase una vez en… Hollywood

Concert: Gafieira Miuda
Pel·lícula: Puñales por la espalda

DILLUNS 12 DE JULIOL

DIVENDRES 30 DE JULIOL

Concert: Veramérica
Pel·lícula: Joker

Concert: Inna Sound Foundation
Pel·lícula: Invictus

DIMECRES 14 DE JULIOL

DILLUNS 2 D’AGOST

Concert: Alma Afrobeat Ensemble
Pel·lícula: Ciudad de Dios

Concert: Ramiro Pinheiro Quintet + Rita Payés
Pel·lícula: ¡Olvídate de mí!

DIVENDRES 16 DE JULIOL

DIMECRES 4 D’AGOST

Concert: Chino and the Sharps
Pel·lícula: Jojo Rabbit

Concert: The Flat Pack
Pel·lícula: Mujercitas

DILLUNS 19 DE JULIOL

DIVENDRES 6 D’AGOST

Concert: River Omelet
Pel·lícula: Captain Fantastic

Concert: Mirla Riomar
Pel·lícula: Film sorpresa
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Un cinema a la fresca segur i tranquil
Mesures COVID

Sala Montjuïc s’ha preparat per a poder ser un
espai segur i tranquil, on poder gaudir d’un vespre
especial i únic amb la parella o amb el teu nucli
de convivència més proper. L’aforament serà de
màxim el 50 %, que representa 1400 persones,
sempre que el Procicat ho permeti. La distribució
del públic es farà per zones perimetrades i amb

assignació prèvia, per tal de garantir la traçabilitat
dels assistents i la seva ubicació en unes localitats
fixes, tot garantint una distància de seguretat entre
nuclis de convivència de 1,5 m. La mascareta serà
obligatòria en tot moment, llevat de quan s’estigui
consumint beguda o menjar.

Informació pràctica
HORARIS

ENTRADES

Accés: 20.00 - 21.45 h

Entrada general: 7,50 € *
Entrada general amb tumbona: 10,50 € *
* Només venda anticipada (a partir del juny)

Concert: 20.45 h
Projecció: 22.00 h

UBICACIÓ
Fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc.

Un projecte de

Mitjans oficials

Amb el suport de

Patrocinador oficial

Col·laboradors

SALA MONTJUÏC
premsa@modiband.com
T. 93 302 35 53

salamontjuic.org

