
 

 

Packs MOST Festival  



                                                
 

El Pack MOST Festival inclou: 

- Una visita guiada a VINSEUM (l’idioma de la visita serà preferentment el català). 

- Una entrada a la sessió Collita indicada del Festival (les projeccions són en VOSC). 

- Un menú esmorzar, berenar o sopar a La Taverna de Vinseum.  

  

    
 

Descripció dels menús 

Menú Most Breakfast i Snack: inclou 

Pa de coca amb embotit de la Llacuna (llonganissa o botifarra) o formatge. Vi, Cava, Aigua o Café. 

 

Menú Most Dinner: inclou 

Amanida o Carpaccio. Coca al forn a triar. Vi, Cava o Aigua. 

  



                                                

 

PROGRAMA 
 

Dissabte 9 de Novembre 
Most Breakfast. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 10:00h. 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM. 

- Entrada a la sessió (de les 12:00h) del festival HISTÒRIES DEL VI 1, a l’Auditori Vinseum. 

 

Històries del vi #1. Inclou: 

Cambio de turno (Federico Untermann, Espanya 2018).  

Patchwork (Maria Manero Muro, Espanya 2019).  

Fin (Àlvaro Garcia Company, Espanya 2018).  

The Red Stain (Rodrigo Saavedra, EEUU, Brasil, Itàlia, 2018). 

En acabar la projecció s’oferirà una degustació de vi. 
 

Preu: 12 € per persona 

 

 
Most Snack. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 16:00h. 

- Berenar a la Taverna de VINSEUM. 

- Entrada a la sessió (de les 18:00h) del festival CEPAGES RARES Un Patrimoine Suisse, a l’Auditori 

Vinseum. 

 

Cepages Rares, un Patrimoine Suisse. Florian Burion. Suïssa, 2019. Francès, Italiá, Alemany (v.o.s. 

català). 55min. Documental. 

Un viatge pels diferents cantons helvètics a la recerca de les varietats de raïms històriques que un 
grup de viticultors i especialistes en genètica vitícola volen rescatar de la seva extinció. 
En acabar la projecció s’oferirà una degustació dels vins del celler Albet i Noya 

 

Preu: 12 € per persona 

 

 

   



                                                

 
Diumenge 10 de Novembre 
Most Breakfast (1). El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 10:30h. 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 12:30h) del festival VINHO (57’. Portugal), a l’Auditori Vinseum 

 
Vinho. André Laranjinha. Portugal, 2018. Portuguès, (v.o.s. català). 57min. Documental. 
Una petita joia que enregistra les traces del vi i els ritmes pausats i contemplatius dels habitants de 

l’illa volcànica de Pico. Enmig de l’Atlàntic, les vinyes de les Açores ens apareixen com un 

patrimoni vitícola excepcional en risc de desaparèixer. Xerrades entre vells amics, cançons 

populars, xarrups d’aiguardent, tot ajuda a la supervivència d’una llarga tradició de vinya i de vi 

En acabar la projecció s’oferirà una degustació del cava del celler Mascaró. 
 

 

Preu: 12 € per persona 

 

 

      
 
Most Breakfast (2). El pack inclou: 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM. A partir de les 10:00h 

- Entrada a la sessió (de les 11h) del festival SAISON(S) L’HISTOIRE D’UNE CREATION + LAS VOCES 

DEL VINO a l’Auditori Vinseum 

- Visita guiada a VINSEUM a les 12:30h. 

 
Sessió doble de cinema del vi: Saison(s), l’histoire d’une création (Jérôme de Gerlache, Bèlgica, 
2019) provoca l’encontre fructífer entre l’artesania del vi i del vidre amb el disseny més contemporani 
i respectuós. 
 Las voces del vino (Alejandro Biondo, Argentina, 2019) un viatge per la cultura del vi de les terres 
de vinya remota que estan sota la influència de la cordillera dels Andes. 
En acabar la projecció s’oferirà una degustació del cava del celler Mascaró. 
 

 

Preu: 12 € per persona 

 

 
 

 



                                                

 
Divendres 15 de Novembre 
Most Breakfast. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 10:00h. 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 12:00h) del festival HISTÒRIES DEL VI 2, a l’Auditori Vinseum 

 

Històries del vi #2. Inclou: 
La part dels àngels. (Roger Roca, Catalunya, 2019).  
Tata. (Marcos Puras, Argentina, 2019). 
The Red Stain. (Rodrigo Saavedra, EEUU, Brasil, Itàlia, 2018). 
Santa Sangria. (Roser Tananbum i Baptiste Grandin, França, 2019). 
En acabar la projecció s’oferirà una degustació dels vins dels alumnes de l’Escola de Viticultura i 
Enologia Mercè Rossell d’Espiells. 

 

Preu: 12 € per persona 

 
 

Most Snack. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 17:00h. 

- Berenar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 19:00h) del festival VINUM INSULAE (15’ Itàlia) + IL VINO DI LEONARDO 

(25’. Itàlia), a l’Auditori Vinseum 

 
Vinum Insulae  Stefano Mutti, Itàlia 2019, Italià, (v.o.s. català). 15min. Documental. + Il Vino di 
Leonardo. Marco Carosi, Itàlia 2019. Italià (v.o.s. català). 25’min. Documental.   
Vinum Insulae: L’ansònica, una vinya nativa de Grècia, és avui un dels vins més comercialitzats a 
l’illa d’Elba, però en l’experiment d’Arrighi no hi ha res de comercial. La seva tècnica consisteix a 
mantenir raïms a uns recipients especials a dins del mar durant el temps necessari perquè l’acció de 
la sal elimini la pàtina de la flor, el vel cerós que protegeix els raïms. Aquest ritual heretat dels antics 
grecs sembla haver estat pensat per accelerar el temps de deshidratació dels raïms en el moment de 
marcir-se, preservant molt millor els aromes superiors i les qualitats organolèptiques, en comparació 
amb l’assecat habitual. 
Il Vino di Leonardo: Leonardo va néixer en terra de vins, Vinci i Montalbano han estat cobertes de 
vins i oliveres des de l’any 1400. El camp de Vinci va alimentar la curiositat dels ulls del jove Leonardo, 
de tal manera que el paisatge de les vinyes va quedar a la seva ment fins a esdevenir en part de la 
seva essència pictòrica. Aquest és el vi de Leonardo: naturalesa, agricultura, ciència… però també 
calor, comoditat, espiritualitat i humanitat en la seva màxima expressió. 
En acabar la projecció s’oferirà una degustació dels vins del celler Penedès 500. 
 

Preu: 12 € per persona 

 

  



                                                

 

  
 

 

Most Dinner. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 18:30h. 

- Entrada a la sessió (de les 20:30h) del festival WINE CALLING (90’. França), a l’Auditori Vinseum 

- Sopar a la Taverna de VINSEUM a les 21:30h 

 

Wine calling. Bruno Sauvard. França, 2019. Francès (v.o.s. català). 90min. Documental.  

Malgrat haver-hi més de 3.000 viticultors a França, menys del 3% treballen amb mètodes ecològics, 

biodinàmics o naturals de producció. Portats per la seva ètica, aquesta comunitat relativament 

petita de viticultors ha escollit unes pràctiques de treball de la terra amigables amb el medi 

ambient, amb l’objectiu de trobar l’expressió natural de cada terroir i del caràcter personal de cada 

vi. 

Com la música rock i punk que acompanya la pel·lícula (no és gratuït que el nom internacional del 

documental faci referència al mític London Calling de The Clash), els viticultors de Wine 

Calling han revolucionat la producció del vi, amb una forma de treballar el vi i de viure la vinya que, 

precisament, recorda a l’impacte que els grups punk van tenir en la música dels seus temps. 

En acabar la projecció s’oferirà una degustació dels vins naturals del celler La Salada. 
 

Preu: 18 € per persona 

 

 

     
 
  



                                                

 
Dissabte 16 de Novembre 
Most Breakfast. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 10:00h. 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 12:00h) del festival NOUS SOMMES QUELQU-NS (52’. França), a l’Auditori 

Vinseum  

 

Nous sommes quelques-uns. Florence Moëgling, Laurent Giacalone. França, 2018. Francès, (v.o.s. 
català). 52min. Documental. 
El film ens acosta el cas dels viticultors del Pirineu francès coneguts com La Bande de Latour. 
Aquest grup d’amics vignerons defensors de l’ecologia, els preceptes biodinàmics i dels vins naturals 
son la prova que la crisi econòmica i de valors pot provocar l’esclat espontani de l’esperit cooperatiu 
i de col·laboració no només en processos productius sinó ja instaurats com a filosofia de vida. L’any 
2018 aquest documental va rebre la Menció Especial Grand Jury al Festival Oenovidéo, a França. 
En acabar la projecció s’oferirà una degustació del vi. 
 

Preu: 12 € per persona 

 
 

Most Snack. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 16:00h. 

- Berenar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 18:00h) del festival EL VINO, EL MUNDO Y NOSOTROS (105’. Espanya), a 

l’Auditori Vinseum 

 

El vino, el mundo y nosotros. Antonio Lobo. Espanya, 2019. Castellà (v.o.s. català). 105min. 
Documental. 
Repàs magistral a la història del xerès. El documental desgrana les claus per a entendre l’eclosió, 
l’època daurada i el declivi del fenomen del xerès andalús en el decurs del segle XX. S’aconsella 
prendre bloc de notes per apuntar. 
En acabar s’oferirà una degustació dels vins del celler Vilarnau. 
 

Preu: 12 € per persona 

 

   
  



                                                

 
Dissabte 16 de Novembre 
Most Dinner. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 18:00h. 

- Entrada a la sessió (de les 20:00h) del festival (R)EVOLUTION CHAMPENOISE La Vinya manda (55’. 

Espanya), a l’Auditori Vinseum 

- Sopar a la Taverna de VINSEUM a les 21:30h 

 

(R)Evolution Champenoise, La Viña Manda. Álvaro Moreno. Espanya, 2019. Francès (v.o.s. català). 

55min. Documental.  

El terrer mític de la Champagne tampoc escapa a les evolucions i revolucions del món del vi. 

Conceptes com l’ecologia, la biodinàmica i el manteniment de les velles tradicions són el segell 

distintiu d’una rejovenida terra d’escumosos mundialment reconeguts. 

En acabar s’oferirà una degustació dels vins del celler Gramona. 
 

 

Preu: 18 € per persona 

 

               

           

 

 

 

 

 

 



                                                

 
Diumenge 17 de Novembre 
Most Breakfast. El pack inclou: 

- Visita guiada a VINSEUM a les 10:00h. 

- Esmorzar a la Taverna de VINSEUM 

- Entrada a la sessió (de les 12:00h) del festival EL DESPERTAR DEL VINO EN GALICIA: LA VUELTA 

AL TERROIR (88’. Espanya), a l’Auditori Vinseum  

 

El despertar del vino el Galica: la vuelta al terroir. Pablo Alonso. Espanya, 2019. 88 min. 
Documental. 
Seqüela del documental Albariño Ries Baixas: de la tradición al mundo que vam poder veure al 

Most 2018, El despertar del vino en Galicia: la vuelta al terroir narra el renaixement de la cultura 

del vi a les regions gallegues de Monterrei i Ribeira Sacra. La internacionalització i fama global 

aconseguida pels vins gallecs va suposar, en certa manera, la seva estandardització i 

homogeneïtzació, però des de fa uns anys un grup de viticultors intenta tornar a les arrels 

mitjançant vinificacions més autèntiques que expressin el seu territori d’una forma singular, tot 

recuperant vinyes i varietats de raïm que estan ben a prop de desaparèixer.. 

 

Preu: 12 € per persona 

 

 

..  

 

 

 

On comprar el teu Pack MOST: 
 

Online: www.mostfestival.cat 

 

Presencialment: a la recepció deVINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 

Plaça Jaume I, 1 - 08720 Vilafranca del Penedès – Tel. 938 900 582     

http://www.mostfestival.cat/

