Dossier de premsa

Presentació
Al llarg d’aquests 20 anys hem pogut gaudir de grans
obres mestres de la història del cinema: vibrant
amb els cine-concerts de Chaplin, meravellant-nos
amb l’estètica de Wes Anderson, rient amb l’enginy de
Billy Wilder, patint amb Lars von Trier, reflexionant amb
Asghar Farhadi o emocionant-nos amb l’honestedat
d’Agnès Varda, per citar-ne només alguns exemples.

Poc ens imaginàvem fa 20 anys que el projecte que
estàvem a punt d’emprendre acabaria esdevenint un
clàssic de les nits d’estiu a Barcelona. Com els llibres
que agafen volada o les cançons que transcendeixen
als seus autors, Sala Montjuïc ja no és aquell cinema
a la fresca que un dia vam imaginar sinó una activitat
cultural que molta gent s’ha fet seva, que la viu com
una cosa pròpia i genuïna, que forma part del seu ritual anual o de la memòria de la seva joventut. En definitiva un lloc comú per moltes barcelonines i barcelonins. I això, per què enganyar-nos, ens emociona i ens
fa sentir ben felices.
Però no hauríem pogut fer aquest llarg camí sense
l’esforç i la col·laboració de moltes persones que hi
van abocar també molta il·lusió, energia i fe. Fe en un
projecte que tenia el desig de desplegar un cinema a
la fresca amb tot el seu potencial d’experiència comunitària i immersiva. I fer-ho amb majúscules: en un
entorn especial que vingués de gust ser-hi, amb una
programació de pel·lícules que vingués de gust veure,
i amb una pantalla gegant com les que ja no es troben
a la ciutat.

Sempre amb el desig que totes i cadascuna de les
sessions siguin especials pel públic que hi assisteix,
ja sigui perquè hi descobreix una pel·lícula per primera
vegada o perquè en reviu una altra en un marc de projecció ben diferent. Aquest és l’esperit que ens guia
cada any quan fem la programació de Sala Montjuïc i
que també ha regit la tria de films d’aquest estiu, que
esperem que us agradi i que gaudiu intensament.
Moltes gràcies a tots i totes les que ens heu acom
panyat en algun tram d’aquest viatge, a les que hi
heu estat sempre, i sobretot al nostre estimat públic
entusias
ta. Aquest 20è aniversari és gràcies a tots
vosaltres.
Per molts anys Sala Montjuïc!

Nathalie Modigliani
Mireia Manén
Guillem Galera
Fundadors de l’Associació Cultural Modiband
i de Sala Montjuïc

Una mica d’història

Sala Montjuïc té els seus orígens en una il·lusió.
La de voler traslladar l’esperit de les sessions de
cinema a l’aire lliure del parc de La Villette, de
París, a Barcelona. La gespa que convida a fer
un pícnic, la tumbona que implica un confort, un
espai gran capaç d’acollir molta gent, preus accessibles… i la màgia del cinema que fa la resta.
La recerca de l’espai idoni va durar dos anys, fins
que va aparèixer l’opció del fossar del Castell
de Montjuïc i el projecte va prendre forma. Mirador de la ciutat, amb les muralles centenàries de
fons, aïllat acústicament, amb gespa i molts metres quadrats. L’ansiat espai de trobada social i
de convivència cívica entre ciutadans i visitants
de diferents generacions.
D’aquesta manera, al 2003, Sala Montjuïc era una
realitat. Un projecte portat a terme per Nathalie
Modigliani, Mireia Manén i Guillem Galera, tres
amics sense experiència en l’organització d’es-

deveniments culturals que ara celebren 20 anys
d’èxits. Des del primer dia, el suport de l’Ajuntament de Barcelona va ser essencial, ja que va
entendre la vocació pública del projecte i va fer el
possible per acompanyar-lo i trobar suports. Els
Cinemes Verdi també van ser clau aportant el seu
coneixement tècnic i un reconegut segell de programació.
El projecte es va arrodonir amb la programació de
concerts abans de les projeccions, amb l’objectiu
d’afegir una motivació extra al públic per pujar a
Montjuïc i crear un ambient de trobada festiu.
Per a la primera edició s’esperaven 500 persones
al dia, però a la primera sessió 2.500 persones
van assistir a la projecció d’Amélie. Una sorpresa
desbordant! El record d’aquelles projeccions en
35mm, amb les dificultats tècniques associades
al format, les cintes patint els efectes de la humitat... són ara història i nostàlgia.

I entrats en la nostàlgia…voleu veure l’espot del primer any?

Sala Montjuïc en xifres
del 2003 al 2022
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Les pel·lícules

La 20a edició de Sala Montjuïc tindrà lloc de
l’1 de juliol al 5 d’agost. Amb un total de 16 sessions que, com és habitual, combinen èxits recents amb clàssics i revivals de tots els gèneres.
Comèdia, drama, musical, ciència ficció… sempre cinema de qualitat per a tots els gustos.
En la seva tria de títol recents l’equip de Sala
Montjuïc ha triat enguany Belfast, el record d’infantesa de Kenneth Branagh, el sensacional West
Side Story de Steven Spielberg, la refrescant
Palm Springs, la darrera cinta de Paul Thomas
Anderson Licorice Pizza i la inquietant pel·lícula
que s’emportà el Gran Premi del Jurat al Festival
de Cannes Un héroe, d’Asghar Farhadi. Sense
oblidar el cinema produït a casa nostra, enguany
representat per Alcarràs, de Clara Simón, guardonada amb l’Os d’Or a la darrera edició de la
Berlinale.
Però per a celebrar aquests 20 anys de cinema
a la fresca, aquesta edició inclou un “Best Of”

amb les pel·lícules més votades a través d’una
enquesta que els espectadors van respondre.
L’equip de Sala Montjuïc va proposar una selecció dels 25 films que millor acollida van tenir en
edicions anteriors i el públic va fer la seva tria. El
resultat són grans clàssics contemporanis com
Pulp Fiction, Grease, Call Me By Your Name, Interstellar, Lost in Translation, Relatos salvajes, El
Gran Lebowski i Con la muerte en los talones.
Aquests vuit títols es podran tornar a gaudir
aquest estiu a la gran pantalla.
La pel·lícula sorpresa és un dels grans moments
de Sala Montjuïc any rere any. El film que tanca
l’edició i que es manté en secret fins l’últim moment. A través de les xarxes socials s’ofereixen
algunes pistes a mode de joc amb els usuaris,
però el misteri forma part de l’atractiu de l’última nit per a molts espectadors. Alguns dels títols
sorpresa que s’han projectat en les darreres edicions són Trainspotting, Taxi Driver o El padrino,
Parte II.

1 DE JULIOL

Nit Grec

4 DE JULIOL

6 DE JULIOL

8 DE JULIOL

Nit Grec

11 DE JULIOL

13 DE JULIOL

Pulp Fiction

Belfast

Grease

Licorice Pizza

Alcarrás

Call me by your name

Quentin Tarantino,
Estats Units, 1994

Kenneth Branagh,
Regne Unit, 2021

Randal Kleiser,
Estats Units, 1978

Paul Thomas Anderson,
Estats Units, 2021

Clara Simón,
Espanya, 2022

Luca Guadagnino,
Itàlia, 2017

15 DE JULIOL

18 DE JULIOL

20 DE JULIOL

Nit Grec

22 DE JULIOL

25 DE JULIOL

27 DE JULIOL

Interstellar

Lost in translation

Relatos salvajes

West Side Story

El Gran Lebowski,

Coda

Christopher Nolan,
Estats Units, 2014

Sofia Coppola,
Estats Units, 2003

Damián Szifrón,
Argentina,2014

Steven Spielberg,
Estats Units, 2021

Joel Coen,
Estats Units, 1998

Siân Heder,
Estats Units, 2021

29 DE JULIOL

Nit Grec

1 D’AGOST

3 D’AGOST

Con la muerte en los talones Un héroe

Palm Springs

Alfred Hitchcock,
Estats Units, 1959

Max Barbakow,
Estats Units, 2020

Asghar Farhadi,
Iran, 2021

5 D’AGOST

?

Pel·licula sorpresa

PROGRAMACIÓ D’ESTIU 2022

La música en viu

Els concerts s’han convertit en segell d’identitat
de Sala Montjuïc. La música en directe abans
de les projeccions és un altre dels al·licients de
les sessions de cada estiu i són una manera im
millorable d’acompanyar el pícnic i de preparar
l’ambient per la pel·lícula.
En aquesta 20a edició, s’han programat les
propostes més variades. La nit inaugural obriran
foc, acompanyant la projecció de Pulp Fiction, el
trio de soul The Sey Sisters, tres germanes cata
lanes amb arrels ghaneses que aproparan les sonoritats africanes més pop als jardins del Castell
de Montjuïc.
Altres bandes destacades que actuaran a Sala
Montjuïc són Los Stompers, una banda de música folk irlandesa que rendeix tribut als mítics The
Dubliners; Los Carosones, grup homenatge a
Renato Carosone que portarà l’esperit de la dolce
vita; La Kolmena, una formació de dotze percussionistes de diverses nacionalitats, o Yacine
Belahcene, músic català d’arrels algerianes amb
una llarga trajectòria.

1 DE JULIOL

Sey Sisters
15 DE JULIOL

Eva Fernández Group

Nit Grec

4 DE JULIOL

Los Stompers
18 DE JULIOL

Indee Styla
29 DE JULIOL

Irene Ferioli

6 DE JULIOL

8 DE JULIOL

Saphie Wells and the
Swing Cats

Enma Fernández

Nit Grec

20 DE JULIOL

La Prenda Roja
1 D’AGOST

Yacine Belahcene

22 DE JULIOL

La Kolmena
Nit Grec

3 D’AGOST

Kodjo

11 DE JULIOL

Anna Tréa
25 DE JULIOL

Marc Suárez Quintet
5 D’AGOST

Jinx Jazz Band

Nit Grec

13 DE JULIOL

Los Carosones
27 DE JULIOL

HalliGalli Quartet

Els curtmetratges del VOC
A Sala Montjuïc 2022 també hi haurà lloc pels curtmetratges, amb la projecció de les obres de ficció guanyadores dels últims Premis VOC (Versió
Original en Català), organitzats per Òmnium Cultural. VOC és un projecte destinat a estimular la
producció de continguts audiovisuals de qualitat
en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i
ampliar-ne el públic. Són uns premis que volen
reconèixer els millors curtmetratges, websèries,
videoblogs i nous formats audiovisuals realitzats
originalment en català, i incentivar la creació de
nous continguts.
Els curts que es podran gaudir aquest estiu a
Montjuïc seran Elsa, d’Albert Carbó, guanyador
del Premi del Públic al millor curtmetratge de ficció, i Sintra III, d’Ivan Casajús, Premi del Jurat al
millor curtmetratge de ficció.

El pícnic

L’autèntic esperit comunitari de Sala Montjuïc
El picnic és compartir, és esperit popular, és
relax i distensió. Per això, per a Sala Montjuïc
sempre ha estat cabdal promoure’l. Per aquest
motiu l’equip va perseverar en trobar un lloc que
tingués herba, on els assistents poguessin sentirse còmodes i gaudir del picnic en un entorn verd.
Aquest era l’esperit de la Villette que va enamorar
als organitzadors i que es va voler traslladar a
Barcelona. De fet, és per això que es va decidir
programar música en viu, per amenitzar i enriquir
aquesta estona del pícnic col·lectiu. El 80% del
públic porta el sopar de casa. Els grups s’organitzen per portar cadascú alguna cosa: la clàssica
truita de patates, l’hummus, el fuet, el cava i totes
les opcions imaginables.

Concurs de microcurts
La 20a edició de Sala Montjuïc llança un repte
als espectadors en forma de declaració d’amor.
Un concurs de microcurts que, sota el títol “Jo
també estimo el cinema a la fresca”, convida
tothom a posar-se rere la càmera, ja sigui la del
mòbil o qualsevol altra, per filmar una petita peça
que expressi el seu amor pel cinema a la fresca.
Les tres propostes més imaginatives obtindran
els següents premis i seran projectades durant la
sessió inaugural d’aquesta 20ª edició.

Primer premi: 600€ + abonament per dues persones per a tota la vida a Sala Montjuïc
Segon premi: 300€ + abonament per a dues persones a l’edició 2022 de Sala Montjuïc
Tercer premi: 200€ + abonament per a dues persones a l’edició 2022 de Sala Montjuïc
La durada màxima dels microcurts ha de ser d’un minut i les propostes s’han d’enviar abans del 12
de juny. Les bases del concurs es podran consultar al web de Sala Montjuïc.

20 anys en cartells
2003

2004

2005

2006

2007

DEL 2 DE JULIOL AL 3 D’AGOST · DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES · A PARTIR DE LES 20:30
PÍCNIC I CINEMA AL CASTELL DE MONTJUÏC · MÚSICA EN DIRECTE · CURTMETRATGES
WWW.SALAMONTJUIC.COM · ENTRADA 4 EUROS · PEL·LÍCULES EN V.O.S.E.
UN PROJECTE DE:

MITJANS PATROCINADORS:

COL.LABORADORS:

COORGANITZADOR:

PATROCINADORS:

AMB EL SUPORT DE:

2008

2009

2010

2011

2012

20 anys en cartells
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Informació pràctica
DATES:
De l’1 de juliol al 5 d’agost de 2022
Dilluns, dimecres i divendres

ACCÉS:

Entrada general: 7,50 €
Entrada amb tumbona: 10,50 €

Amb vehicle propi o amb l’autobús número
150. A la baixada hi haurà un servei especial
d’autobús fins la plaça Espanya un cop
finalitzi la projecció.

HORARIS:

SERVEI DE BAR:

TARIFES:

Accés al recinte: De 20.30 h a 21:45 h
Concert: 20.45 h
Projecció: 22.00 h

Hi haurà servei de bar i restauració per aquells
que no vulguin portar-se el picnic de casa.

UBICACIÓ:

www.salamontjuic.org

VENDA D’ENTRADES:

Jardins del Castell de Montjuïc
(Fossat de Santa Eulàlia)

QUI SOM?

Sala Montjuïc és un projecte organitzat per l’Associació Cultural MODIband, una entitat cultural creada
al 2003 i especialitzada en cicles de cinema a l’aire lliure i cinema infantil d’autor. Som les organitzadores també d’El Meu Primer Festival i les creadores de Rita&Luca Films, un segell de distribució independent de cinema infantil. Des de MODIband estimem el cinema i creiem en la cultura com a font
d’enriquiment personal i col·lectiu, com a altaveu de la diversitat creativa i ideològica que hi ha al món,
i com a motor de canvi social. www.modiband.com

CONTACTE
DE PREMSA
Alba Laguna
+34 676 37 83 80
premsa@modiband.com
Materials de premsa
descarregables a
www.salamontjuic.org/info-practica/

