
El cinema i els vins de Galícia, el Brot i la presència
de l’actriu Greta Fernández, plats forts de la segona 
setmana del Festival Most

• La cultura gallega impregnarà el Penedès aquesta setmana a través de 
diversos prismes cinematogràfics i, com no, de la seva gastronomia i dels 
seus vins, protagonistes de tastos i projeccions

• Galícia tindrà veu pròpia al Most amb convidats de luxe: els directors de la 
Mostra de Cinema Periférico (S8), l’equip de ‘Trinta lumes’, una masterclass 
de Jordi Balló sobre el film ‘O que arde’, els directors del film gallec de la 
sessió Collita o el tast amb Xoán Cannas, director de l’Instituto Galego do 
Viño

• L’actriu Greta Fernández conversarà amb el públic del Most dissabte, a Cal 
Bolet, durant la projecció del Brot #4 on es presentaran també dos 
curtmetratges, fora de concurs, protagonitzats per l’actriu

• Ventura Pons rebrà el Premi Honorífic del Most en un acte al Cinema Kubrick 
de Vilafranca, la nit de dissabte, previ a la preestrena de la pel·lícula ‘Papicha’

• La sessió Collita, dedicada al cinema vinculat a la viticultura, s’intensifica el 
cap de setmana amb projeccions al Vinseum, a Olèrdola, als Monjos i als 
cellers Recaredo i Sumarroca

Vilafranca del Penedès, 12 de novembre 2019 · El Most, Festival Internacional de Cinema 
del Vi i el Cava, l'únic festival especialitzat en aquesta temàtica a Catalunya i a l'estat 
espanyol, està celebrant la seva 9a edició. Inaugurava dijous dia 7 amb la pel·lícula 
‘Especiales’ i el Premi honorífic a l’actriu Assumpta Serna, i s’allargarà, al Penedès, fins 
diumenge 17 de novembre en una cloenda amb ‘La hija de un ladrón’ i la presència de la 
seva protagonista, guanyadora de la Concha de Plata a la Millor Actriu, Greta Fernández.

http://www.mostfestival.cat/
http://www.mostfestival.cat/


GALÍCIA PREN PROTAGONISME
El Most convida el públic penedesenc a descobrir la riquesa cultural i vitivinícola de Galícia
en aquest segon tram de festival a través d'una mostra del seu cinema i dels seus vins i 
gastronomia.

La primera cita amb Galícia serà la nit de dijous, al Teatre Cal Bolet, amb la projecció de 
curtmetratges de la Mostra de Cinema Periférico S8, una aproximació a la Galícia més 
rural, al territori i a la seva gent a través de la mirada del cinema contemporani. Divendres 
sessió doble; ‘O que arde’ d’Oliver Laxe, premi Un certain regard del Festival de Cannes, 
amb masterclass prèvia de l’escriptor i productor cinematogràfic Jordi Balló, i ‘Trinta 
lumes’,  un film que juga amb la superstició i la tradició, de Diana Toucedo que serà 
present a l’acte, junt amb part de l’equip de la pel·lícula.

El sommelier Xoán Cannas, director de l’Instituto Galego do Viño serà l’encarregat de 
guiar el Tast de Vins de Galícia, dissabte a la Capella del Vinseum, un tast que recorrerà la
gran diversitat vinícola de les DO gallegues. I la pel·lícula de Collita arriba diumenge amb 
‘El despertar del vino en Galicia: la vuelta al terroir’, que narra el renaixement de la 
cultura del vi a les regions gallegues de Monterrei i Ribeira Sacra. Serà just abans del dinar
popular gallec a la plaça de Jaume I.

CINEMA I CONVERSA AMB GRETA FERNÁNDEZ

La guanyadora de la Concha de Plata a la Millor Actriu pel seu paper a ‘La hija de un 
ladrón’, és una de les grans convidades d’aquesta edició del Most. Greta Fernández 
participarà dissabte a la sessió Brot 4, que inclourà la projecció dels curtmetratges 
seleccionats pels joves del Campus Brot, així com dos treballs protagonitzats per 
Fernández, fora de concurs. L’actriu compartirà, tot seguit, una conversa amb la periodista 
Lídia Oñate i amb tots els assistents.

De fet, el Brot s’obre pas aquesta setmana amb fins a quatre sessions, de dimecres a 
dissabte, totes a les vuit del vespre a Cal Bolet; una selecció de la millor producció de 
cinema de curta durada amb produccions de Catalunya i l’estat espanyol.



VENTURA PONS, PREMI D’HONOR

Un altre dels grans noms que passarà pel Festival Most el proper cap de setmana és el 
director Ventura Pons, que rebrà el reconeixement del festival per la seva trajectòria com 
a director cinematogràfic i pel seu suport al cinema des de diferents vessants. Serà un acte
presentat per l’actor Toni Regueiro, previ a la projecció de ‘Papicha’, una pel·lícula de 
Mounia Meddour seleccionada a la secció Un certain regard de Cannes.

COLLITA AL CINEMA, ALS CELLERS I EN FORMA DE TAST

Una desena de sessions Collita posaran el focus en aspectes molt diversos del món del vi
i des de territoris vinícoles que van des del Penedès fins a Grècia, la Champagne, Suïssa, 
Itàlia, l’Alsàcia i, com no, Galícia. D’entre aquestes projeccions, destaquen les propostes 
del Most als Cellers que aquest cap de setmana acullen les caves Sumarroca i Recaredo. 

El Most farà parada també a Olèrdola, en una oportunitat per conèixer el celler i els cups 
medievals del conjunt monumental, amb projecció final a l’església romànica de Sant 
Miquel, i a Santa Margarida i els Monjos, on els visitants podran conèixer, també, la 
història del Molí del Foix.

I vinculats a aquestes pel·lícules, tastos excepcionals a la Capella del Vinseum. Dimarts un
tast de varietats PIWI, resistents amb vins protagonistes del documental ‘Vitis Prohibita’. 
Jerez torna al festival amb el film ‘El mundo, el vino y nosotros’ i un tast dijous dia 14. I el 
darrer dels tastos Collita, dissabte amb els vins gallecs a taula.

DIUMENGE DE CLOENDA

El Festival Most clourà diumenge a l’Auditori Municipal de Vilafranca en una gala en la qual
es donarà a conèixer el palmarès de totes les obres premiades de les seccions a concurs 
Collita i Brot. La pel·lícula de cloenda, ‘La hija de una ladrón’, l’òpera prima de la 
directora catalana Belén Funes, protagonitzada per Eduard Fernández i Greta Fernández,
qui serà present a la gala de cloenda del Most.



ALTRES ACTIVITATS
El Most viurà dissabte una nit de celebració. Serà la Nit del Vi/nil, a la qual el músic i DJ 
Miqui Puig oferirà una de les seves inconfusibles i eclèctiques sessions carregades de 
funk, soul, disco i pop al pati del Vinseum. 

D’entre els imprescindibles del festival, el Mini Most diumenge al migdia, enguany al 
Cinema Kubrick, amb una selecció de curtmetratges per a públic familiar, feta per ‘El Meu 
Primer Festival’. Un clàssic també ja el Menú Most que ofereixen diversos restaurants 
penedesencs durant el festival, o el Sis copes Most, una novetat d’enguany que convida a
recórrer sis vinateries. Novetat també els Packs Most que sumen cinema, visites al 
Vinseum i àpats a La Taverna del Vinseum.


