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Aubert de Villaine e o concepto de "terroir"
Quen é Aubert de Villaine, foi declarado “Persoeiro do ano”
pola prestixiosa revista Decanter no 2010, podemos avanzar
que é o Xerente da mítica Romanée Conti, posiblemente o
viñedo mais exclusivo que nos poidamos imaxinar, pouco mais
de 2 has que non mudaron as súas lindes desde hai séculos
na Borgoña francesa. Traducimos ao galego unha entrevista
feita hai poucos anos por Jacky Rigaux e que recolle no seu
libro “Terroir & the winegrower”, nela sintetiza filosofía e
ideoloxía vitícola que non veñen mal para estes tempos de
crise, vostedes valorarán a utilidade do texto.

Reflexións sobre o “terroir”
“Aubert de Viilaine é Xerente do Domaine de la Romanée
Conti que engloba varias adegas, tamén é copropietario xunto
á sua muller Pamela dun viñedo en Bouzeron, na zona de Côte
Chalonnaise. Un home de cultura, el é apaixoado e
entusiasmado sobre espléndida filosofía borgoñona do terroir,
na que el é un ardente defensor”
“ A arte da elaboración envolve un conxunto de técnicas e
métodos, a escolla e práctica delas procede da visión global
que o colleiteiro ten no seu oficio, noutra palabras, na súa
“filosofía”. Este texto presenta, quizás dun xeito algo
desorganizado, algunhas ideas da filosofía na que nos
esforzamos por por en práctica, seu fundamento e algunha
das súas implicacions. A filosofía do viñateiro na práctica,
por exemplo, a que hai en cada paso de viticultura e
elaboración, ten valor só a través dos seus resultados: a
exitosa creación dun gran viño. En consecuencia, eu
comparto estas reflexións con todos coa debida modestia.
Pero isto non é importante, especialmente nun momento que
non hai falla de “recetarios”, onde atallos dos mais listos e
farsantes son permitidos e mesmo fomentados, para reafirmar
o valor das nosas eleccións retractándose das raíces físicas,
históricas e culturais que basean os viños icónicos da nosa
rexión? E non é por medio da súa filosofía que unha viña
forxa un nome durable para ela?

Unhas cuestións previas
Unha primeira cuestión:
As famosas denominacións da Borgoña son normalmente
moi demandadas e os prezos de mercado dos viños que
produce son xeralmente lucrativos: esta próspera situación
fundamentouse no prestixio acadado pola nosa rexión a
través da reputación e imaxe dun certo número de “crus”
(máxima clasificación dun viño na Francia e que esta ligado
a unha viña) e adegas onde os amantes do viño saben que
son grandes viños. Esta observación non é feita por
fachenda, polo contrario, para remarcar as responsabilidades
e expectativas que implica tal fama.

A calidade é a raíz da
súa reputación, esta
imaxe, e a
responsabilidade do
viñateiro,
particularmente os dos
“Grandes Crus”, é
continuar a perseguir a
máxima calidade
posible. E por perseguir
o que significa unha
auténtica procura non
implica preservar ríxidos
métodos, inherentes do
pasado, entre os que se
atopan os chamados

“tradicionais”, algúns deles moi recentes, sobre todo
lealdade a certo “standar” a unha “filosofía” que demanda
total complicidade a numerosos pero indispensables
limitacións á producción, sobre todo se un olla o que
significa a verdadeira expresión dun cru.
A forza condutora desta filosofía, á cal xustifica e basea, é,

por suposto a noción de terroir, que concerne ao particular
xenio e excepcional xenio dos crus e da Borgoña. Nalgúns
sitios este termo é ás veces obxecto de abuso. Na
Borgoña, a idea de terroir, dos clos demarcados (viña de
adega), dos climates (viños dun único viñedo) onde unha
única variedade se espera que translade un único carácter,
que esta tan profundamente ligada ao corazón de todas as
intervencións vitícolas, polo que é difícil usalo tan á lixeira.
Os monxes da Idade Media e seus sucesores, xeración tras
xeración, a través de experimentos e observación que
progresivamente se transformou en coñecemento e
tradición, puxeron os seus dedos (por inspiración divina?)
nunha profunda verdade, , o resultado de moi antigos
fenómenos xeolóxicos que teñen un incomparable xeito na
Borgoña. Neste sentido é que foron trazadas lindes dos crus,
a única variedade de uva capaz de transladar o carácter dos
solos dos crus “foi inventada” e unha xerarquía foi
establecida, isto é , unha orde ditada polo terroir, legada por
séculos de viticultura nos mesmos solos, e non unha
clasificación polo gusto do viño, modas ou prezos de venta.
Estrita demarcación, única variedade de uva, exposición ao
norte ... unha exitosa expresión de terroir dentro das
limitacións permanentes que nos permitirán sempre manter
a definición da grande calidade na Borgoña.

Albert de Villaine



Deste xeito un bó viñateiro e tamén unha sorte de filósofo,
noutras palabras, unha persoa que se maravilla polo “ser”, o
“ser” dun cru que el tenta definir no viño que el crea cada
ano. Podería ser doutra maneira desde o constante
cuestionamento, esta dúbida que o obsesiona durante o ano,
esta incerteza na aptitude das súas decisións que encaran
as reviravoltas estacionais impostas pola natureza lóxica das
cales permanece escura ata que o viño madura nace da
estreita marxe por obter algo o mais perfecto posible?.
Segunda cuestión:
O ano 2001, aparte de marcar o comezo dun novo milenio,
marca a fin dun importante século para a viticultura. Un
século que temos deixado atrás as agonías da praga da
filoxera. Esta significou unha revolución da que apenas nos
temos recuperado. Todos os métodos antergos foron de
súpeto modificados. A necesidade de enxertar, a cal cambiou
completamente o cultivo, a reacción da vide aos parásitos e
rendementos, fundou un novo mundo do vitícola. A revolución
que trouxo a foise intensificando tras a II Guerra Mundial
pola simultanea aparición da mecanización, agroquímicos que
foron moi efectivos no tratamento de pragas moi severas e
toda sorte de fertilizantes químicos, particularmente os
potásicos. Todos eses factores permitiron á Borgoña a
producir moito mais por viña do que se podía facer por
séculos de xeito natural.

Na mesma época, no fin dos 50 ollei un mercado emerxente,
aínda que podía fluctuar algo polas poucas crises, como a de
1972 por exemplo, nunca cesou de medrar globalmente,
presenciando un auténtico boom nos últimos anos. Baixo
estas condicións, despois de décadas de fatigas e penurias,
foi inevitable que a elaboración de viño se aliara coa
productividade. Esta situación chegou a seu pico nos 70.
Pouco se puido rescatar: aparte do 71 e do 79 cando as
colleitas foron naturalmente reducidas por treboadas, nada
espectacular contiñan as nosas adegas nos 70.
Retornando ás riquezas do solo
Cara o fin dos 70 viramos conscientes da necesidade de
revisar certas cousas. Esta constatación expresouse ela
mesma pola introdución en 1977 da cinta de selección das
uvas colleitadas que chegaban á adega. Sendo de certo un
adianto tecnolóxico que axudaba perfectamente a
seleccionar as uvas antes de metelas nos tanques, non
pasaba de de ser un interesante aínda que non decisivo
procedemento cualitativo. Para ser eficientes, o proceso de
selección debe ser feito na viña, polos vendimadores
mesmos. A través de científicos que traballaban nos límites
das institucións oficiais, particularmente desde mediados dos
80, investigación científica que comezou a moverse cara o
que se chamaba as opcións orgánicas e que nos permitía
profundar no coñecemento nos mecanismos que tiñan as
videiras para alimentar no solo e rexeitar algúns das vías
simplistas de pensamento quen antes considerabamos certas.
Lembróusenos por unha banda a importancia fundamental do
solo na expresión do cru e por outra banda, a través de
desequilibrios que poderían ser causados por excesiva
fertilización, a fraxilidade da relación entre os aditivos do
solo e a boa nutrición da videira. Esta foi una esencial
constatación desde que se virou completamente o credo das
decadas entre os 60 e os 80.

Neste camiño aprendemos a non concentrar só na
planta mesma senón igualmente ou aínda moito mais, no
solo. E viramos mais e mais conscientes que o solo dos
nosos terroirs é extraordinariamente precioso pero é un
legado fráxil que debemos respectar na forma que
traballamos nel. É a través da súa preservación, ou a través
da recuperación do seu equilibrio natural tanto como sexa
posible o que permite ao solo expresar seu talento, o que ten
permitido no percurso dos séculos e aínda hoxe, a

O marco cultural
A perspectiva histórica destaca un importante elemento polo
cal o viñateiro debería ser consciente e mesmo tamén
respectar: o marco cultural. Os terroirs de Borgoña están
mergullados na historia dunha inmensa cultura anterga, unha
cultura non estrita, aínda que memorizada na paisasaxe, por
exemplo, a xeometría de vidreiras en mosaico dos viñedos),
nas tradicións que unen o cultivo das vides coa creación de
viños por homes que o fixeron en vez de escrevelas. Esta
cultura existe na emoción que un sinte estar arrodeado da
harmonía cisterciense que reina na adega ou a simples
harmonía dun “cabote” (cabana tradicional de pedra) que hai
nos viñedos da Borgoña), ou o perfecto deseño dun “psou”
(tipo de pico empregado na Borgoña) usado no viñedo desde
hai 3 ou 5 séculos, isto é onde un escoita a vellas mulleres

viñateiras relatar
toda unha vida
gastada no
traballo do mesmo
viñedo, ou nas
sensacións de
testar un viño que
foi gardado nunha
botella durante
20 anos pero que
tamén é o produto
de mil anos de
civilización. Desde
logo, sen homes e
a civilización que
eles perpetuan
non hai grandes
viños “ non hai

grandes rexións vitícolas predestinadas a selo: só hai a
teimosía da civilización”. Durante séculos temos sido
teimosos en facer moitos grandes viños en ladeiras usando
rigorosos e orixinais métodos perfeccionados por aqueles
que tiveron que traballar neles. É verdade que a tradición
ten sido transformada pola crise da filoxera pero despois dos
erros dos últimos cincuenta anos o desafío hoxe é inventar,
usando diferentes xeitos, unha nova viticultura da cal
debemos ter as mesmas arelas de excelencia. Un
movemento, firmemente ancorado na tradición cultural e
histórica do terroir, e atopar suporte no exemplo dos
grandes elaboradores que en tempos modernos están de
feito puxando ás mellores adegas nesta dirección.
Permitir ao propio talento da viña falar
Todos os esforzos debería ser xeridos a permitir ás viñas
falar o seu propio talento. Isto quere dicir que deberei obter
e manter o necesario equilibrio tanto como as plantas e o
terroir estean implicadas por que isto é o secreto dunha moi
boa calidade.

Cando un trata o “manual práctico”esta filosofía
supón hoxe, por exemplo o traballo ambiental no longo prazo
e intensivamente suficiente para envolver a toda a cadea
produtiva, que é útil lembrar que os crus da Borgoña
gañaron súa reputación en tempos que non había tecnoloxía
nos viñedos eran manuais, onde subxace a paciencia, o
respecto e a atención requeridas polo traballo no solo....o cal
non é solo terra senón terroir que debe ser unificado cun
único e caprichoso tradutor, a caste Pinot Noir. A evidente
superioridade dos métodos manuais non provoca nova
tecnoloxía mais deben ser introducidos cando elas poidan
refinar ou perfeccionar enfoques tradicionais.

Aínda que os dous principais eixos dos esforzos do
viñateiro son o solo e a planta. Todos os elementos
mencionados anteriormente deben ser considerados na súa
totalidade, creando indisolubles e relacións dinámicas entre
eles. Non é esta a verdadeira esencia dunha filosofía? Todo o
que segue esta por tanto relacionado, atrelando unha parte
co todo, a meta do cal é moverse a mais alta calidade da
expresión dos crus, noutras palabras, terroir.



Permitindo ao solo funcionar como terroir
Ao solo debéselle permitir funcionar como terroir. Un pode
falar de terroir como resultado dun enfoque no que o rol do
viñateiro é permitir, ou mellor aínda, asegurar un óptimo
balance do auto‐selectivo traballo do ambiente
(solo+viña+microclima). É claro que o terroir non é unha
propiedade, unha entidade de comportamento constante, mais
unha colección de movementos onde noso incipiente
coñecemento recoñece entre outras, por suposto, o rol das
arxilas, a calidade do humus do solo e certos elementos traza,
lembrando unha certeza sobre todas: a fraxilidade e a azarosa
natureza do solo. É Claro que o terroir non sempre funciona
como terroir, ou sexa un ambiente receptivo, e seu talento
para funcionar como terroir mode ser dificultado ou restrinxido
por condicións ambientais, climáticas ou por prácticas
negativas. Isto quere dicir que non hai terroir se non hai
“continuidade na finura” (non atopo outras palabras para
describir isto). Como unha corrente que nunca para, o terroir
flúe desde o solo ao viño, pasando a través de todo que via
esculpir o produto final dun certo “vintage” (ano): material
vexetal, traballo da terra, condución das vides, elaboración e
crianza, sen estar limitado por estes factores tanxibles e
abranxendo o transfondo histórico do solo, a “cultura” que
ten sido constituida por séculos e por suposto o viñateiro
cuxo rol é entregar á vide cada ano ou no produto final, o
viño, no cal é revelado o éxito ou fracaso do complexo corpo
de influencias.

A inherente fraxilidade dos terroir nos leva a
consideralos como criaturas vivas, dotadas cunha admirable e
precisa dinámica que debemos respectar e conservar con
espirito de moita modestia.
Evitar todo aquelo que impida o funcionamento do solo
Dacordo coa nosa “filosofía” de procura da verdadeira
expresión do cru, debemos por tanto tentar de evitar todo o
que impide o “funcionamento” do terrroir, e polo contrario,
tentar de por prácticas que o favorezan. Deixádenos tentar de
indicar unhas cantas das que temos destacado a traves do
noso traballo e observacións nos últimos anos. Os métodos de
labranza deberían ter o obxectivo de manter unha boa
estructura do solo sen a cal o solo non pode abrigar unha boa
actividade biolóxica: isto é tan imporante como algúns
adubos. O perfil do solo mostra, que a compactación causada
por tractores pesados, cra zonas onde a asfixia ameaza a vida
dentro do solo. É importante evitar tales zonas, para
correxilas, o cal non é fácil, ou se é posible, eliminalas
usando outras formas de labranza (usando cabalos, por
exemplo, ou maquinaria ultra lixeira...). Os métodos de
labranza deben ser limitados, superficiais e , sobre todo,
aplicados no momento certo ( a preciosa contribución da
biodinámica como explicarei deseguido).

Para establecer os adubos para ser utilizados e
estar verdadeiramente informados sobre equilibrios ou
desequilibrios reais no solo, un debe ir mais aló dos clásicos
análises cara enfoques que fagan posible explorar
interaccións que son case sempre complexas e a través das
cales os elementos participan da nutrición da vide no solo:
arxilas, elementos traza...

Sobre o tema do manexo orgánico, “cornerstone” e
un compost fermentado con aquelo que a videira produce
turante o ano (aparte do zume da uva!): ramas e follatos
triturados, o bagaño (antes ou despois da destilación? a
pregunta fica), mais algún esterco, necesario para unha unha
boa fermentación do composto e aplicado en pequenos
volumes, considerando o seu enriquecemento da mida
microbiana do solo.

Por suposto todos os herbicidas que teñen un efecto
aniquilador no funcionamento de elementos traza deben ser
prohibidos. Sobre os tratamentos fitosanitarios que
acompañan a videira durante todo o período de vexetación e
que tamén teñen un importante impacto no funcionamento do
solo, a opción orgánica é imperativa, pero hai demasiadas
cuestións que tan poucas claras respostas que un capítulo
enteiro debería ser necesario para abordar isto.

Intervencións na paisaxe da clase que foron tan populares hai
30 anos deben ser minimizadas. Isto inclúe destruir os muros
ou socalcos, nivelar a terra, calquera práctica que modifique
os cursos de auga, noutras palabras, a nutrición natural da
videira. Todo ensina que o funcionamento dun gran terroir
esta moi afectado polas actividades que mudan os estratos
xeolóxicos.
Resumindo, entre outras moitos puntos que poderían ser

considerados ‐ cada pequeno detalle conta ‐ unha tentativa
para manter unha equilibrada actividade biolóxica no solo que
permita ás raíces da vide penetrar, explorar o cru, e, se todo
vai ben, expresalo. Na nosa “filosofía” o catálogo do que debe
ser feito para que o solo funcione ben, aínda permanece moi
aberto.

Debe ser anotado que observacións claramente
indican que non has respostas simples para estes terroirs,
incluso cando uns están próximos aos outros, e cando mesmo
son cultivados pola mesma adega. O “mecanismo” funciona
diferentemente en diferentes terroirs. Un bo exemplo é
fornecido polos crus Échezeaux e Grands‐Échezeaux que
teñen que ser tratados diferentemente no que respecta a
botar compost ou a prácticas de labranza aínda que
verdadeiramente un está moi próximo do outro. Fascinantes
estudios están sendo usuais na xenética de solos de veciños
Grand Crus e a específica liberación de elementos traza para
a vide. Os resultados confirman estas diferencias e a
importancia de telas en conta.
Continuará (tradución de Xosé Manuel González Vilas)
O resto da entrevista continuará nun boletín accesible para
os socios da AGV.

Campaña de Promoción dos Viños Galegos:
Ribadeo
Nos dias 27,28 e 29 de xuño nos asomamos á pracida ría
de Ribadeo disfrutando do temperado clima mariñán do
Cantábrico e co incomparable Parador de Ribadeo, que nos
recibe se vimos desde Lugo nada mais chegar a esta señorial
Vila.

As catas de
Ribadeo, igual
que foi en Lugo
foron
organizadas pola
AGV xunto á
Asociación
Provincial de
Empresas de
Hostalería de
Lugo e o
patrocinio da
Vicepresidencia

1ª‐Area de Cultura da Deputación de Lugo.
Cruz Vior por parte da APEHL e Roberto Rivas por parte da
AGV abriron as xornadas que foron seguidas por público
diverso entre hostaleiros, iniciados e xente mesmo
coñecedora. Como en anteriores ocasions oficiou Fernando
Rodríguez, técnico da Adega Moraima a iniciación á cata
coas fases visual, olfativa e gustativa para logo prácticas con
dous viños á cega (branco e tinto).
Na segunda xornada de cata de viños xenéricos dos
Consellos Reguladores contouse co enólogo Rubén Moure,
orixinario da Ribeira Sacra e que nos acompañou na cata
comentada dos viños que tentan dunha maneira moi sumaria
de dar a tipicidade “media” do viños dos diferentes
territorios galegos, e tamén das castes, mesmo entre o
público se preguntou onde mercar estes viños, o que non é
posible xa que só serven para promoción, o publico puido
catar 7 viños (3 brancos e 4 tintos) e iniciarse no
coñecemento das 5 DO.
Na última xornada tivemos a sorte de contar coa presencia
de 5 adegas a través de viños e das persoas que están por
detrás, comezou María Aira cunha presentación



en fotos e textos do que é a Ribeira Sacra, sempre heroica, e
do recanto das viñas do viño San Mamed mencía 2009, que
están encravadas en Rozavales (Monforte) na Subzona de
Bibei Quiroga dentro da DO, as fotos eran claras no que
respecta a ver os rendementos controlados e grande esforzo
e traballo que hai para sacar esas uvas, seguindo a tradición
que abriron os bieitos do Cister alá polo século XI, a

elaboración
da adega
vai sobre
20.000
botellas.
Continuou
nas
presentació
ns Sindo
por parte
do Bioca
godello
2009,
pequena
adega de

colleiteiro cuxa titular María Teresa tamén estaba entre o
público, o viño que se catou, un mencía 2009 proven de
viñedos situados nun pequeno canon nas ribeiras de Petín
(DO Valdeorras) e que ten un microclima particular, sobre
20.000 botellas dunha adega xa premiada en diversos
certámenes.
Seguiu Cristobal Boo para falar do viño Fragas do Lecer
godello‐treixadura 2009(Monterrei DO Monterrei) onde con
producións moi controladas (4.500 quilos/ha) acadar unha
uva que transmita o terreo e clima na botella.
Pasamos a unha Cooperativa, ao igual que en anteriores

edicións da campaña, onde Xavier Piñeiro, Director Comercial
de Eidosela de Arbo (Rias Baixas, subzona do Condado)
presentou o Eidosela albariño 2009, falamos de mais de
150.000 botellas para unha adega nova que xa se ten que
abrir paso nunha economía moi mundializada, Xavier
introduciu algúns conceptos a ter en conta se queremos ter
consumidores en moitos lugares, “Rias Baixas como tal non é

posible
copiar a
diferencia
do que é
un
albariño”.
Na opinión
de Xavier
os viños
deben
aguantar
a súa
elaboració
n e para
sair ao
mercado,

1 ano ou mais.

Rematou as presentacións Anxeles Montero por parte da
Adega Val do Deva (Cortegada DO Ribeiro), en palabras dela
“unha xoia nosa” desde que se fundou a adega en 1997
aínda que se elabora desde o século XIX. Todo o traballo e
manual, mesmo as cavas das cepas, e para mais a vendima
busca as horas mais frescas, mesmo ás 5:30 horas do
mencer. Coa calidade da uva obtida este viño non precisa de
criar en barrica.
Despois de falar as adegas toca falar aos viños, e para iso se
contou con Roberto Regal, Enólogo da Ribeira Sacra que
igual que o do día anterior son membros da Asociación
Galega de Enólogos, Roberto traballa na maioría das DO
galegas e comezou por describir o Fragas do Lecer godello‐

como viño de cor verdosa atractiva, con luz limpa e
brillante, limpo en nariz, intenso e franco, con mineralidade,

gusto ben repartido e boa estructura, graxa, volume,
complexo, causticidade do calor que ten un viño de 13,42º
cun “coupage” de 65% de treixadura e 35% de godello.

O Bioca godello 2009 resultou nun viño intenso, boa vagoa,
moi delicado e sutil, mazá fresca, albaricoque, melon, moito
equlibrio e bó final de boca. A caste godello certamente
precisa de certas características xeográficas para expresar
o seu potencial, por iso procura ribeiras ben orientadas con
certa altura nas DO do interior.
O Eidosela albariño 2009 resultou nun viño bonito, boa
caida de vágoa, moi fresco en nariz, bosque fresco, menta,
moi rico e que vai “in crescendo”.
O San Martiño mencía‐caiño 2009 resultou ñun viño
intenso, froitos negros, distinto, limpo en nariz.
O San Mamed mencía 2009 ten un arrecendo espeso,
denso, iogurt de froitos negros, ben estructurado, moi
tánico, forneado‐tostado, frambuesa, xisto mineral, pulido,
goloso e fondo amplio.
Tras varios e interesantes diálogos co público e os
intervintes procedeu a clausurar as xornadas Jorge Cardoso
por parte da AGV e Antonio Veiga, representante da
Deputación Provincial de Lugo coa proposta de continuar
coa mesma APEHL en Monforte en próximas datas.Despois
de falar as adegas toca falar aos viños, e para iso se contou
con Roberto Regal, Enólogo da Ribeira Sacra que igual que
o do día anterior son membros da Asociación Galega de
Enólogos, Roberto traballa na maioría das DO galegas e



Xornada Técnica da XVII Feira do Rosal
O pasado día 16 tivo lugar no Centro Polivalente do Rosal a
Xornada Técnica da Feira do Rosal que contou na sua
apertura co Sr. Alcalde do Rosal e que foi introducida por
Jorge Cardoso Mariño, viticultor e adegueiro do Rosal e
membro da Asociación Galega de Viticultura (AGV).
Ramón Huidobro, Secretario‐Xerente do Consello Regulador
da DO Rias Baixas, abriou a xornada cunha intervención
titulada “Vantaxes dos viños de DO para afrontar a crise”
onde deu algunhas cifrás básicas sobre a forte baixada no
consumo do viño desde hai anos e como os viños das DO
galegas aguantan mellor a situación, mesmo con aumentos
importantes como aumento nun 14% da DO Rias Baixas con
respecto ao ano 2009, tendo en conta a baixada xeralizada
noutras DO do Estado Español. Na opinión de Huidobro os
viños galegos aumentan seu valor en termos da mellora de
calidade e situar a sua orixe (territorio e castes autóctonas)
sen copiar modelos alleos e miméticos que son os que mais
sofren a crise. De certo os viños galegos suman a nível do
Estado un 8,3 % no segmento da calidade e un 23% no
apartado dos viños brancos e no conxunto das 5 DO galegos

supoñen 24.000 postos de traballo e un valor de
facturación de 136 millons de euros.
No futuro inmediato Huidobro situou o aumento da
exportación en mercados moi seleccionados como Alemaña
ou EEUU, outros mercados mais exóticos como Rusia, China
ou Xapón non son por agora os mais prioritarios, e non
esquecer nunca a calidade e orixe que nos diferencia sempre
e permite aumentar o prezo da botella, de certo o prezo
medio do viño galego de DO esta en 3,76 euros/litro, mais
de 1 euro por enriba da media estatal.
Na segunda intervención se falou sobre Enoturismo nas
palabras de Xavier Zas, Director Xerente da Cooperativa
“Condes de Albarei” de Cambados, aproveitando a inminente
posta en escena da actuación no Pazo Baión e que suporá
un fito no enoturismo galego. Xavier Zas comentou as
posibilidades de xuntar territorio, turismo e economía do viño
como xa se leva facendo noutras zonas vitícolas tan
renomeadas como o Val do Napa en California ou a Alsalcia
en Francia. De certo nesta última se chega a vender mais
do 23% da producción nas visitas ás propias adegas.
Sobre a posta en marcha de investimentos enoturísticos,
estes se circunscriben na denominada atracción da marca ou
“Brandattraction”, que xa é algo habitual nas grandes
marcas ou multinacionais (Coca‐Cola, Volkswagen, Audi,
Guiness, etc.), no tema do viño son famosas as actuacions
de Marques de Riscal e YSIOS, coas suas denominadas
“catedrais do viño” con fortes investimentos. Cos exemplos
citados Xavier Zas non deixou de criticar algunhas das
citadas actuacions como megalómanas ou extraterrestres,
de certo falou doutros exemplos como o caso de Muga na
Rioja, Enate en Somontano ou o Museo do Viño Vivanco onde
se chega a ter mais de 140.000 visitas ao ano.

Por último se deu algunha pista do que será o Pazo Baión
onde se vai aproveitar os atractivos dos viñedos, o Pazo e
outras edificacións anexas onde o prestixioso Arquitecto
César Portela integra vistas, paseos, lecer e unha oferta de

hostalería na totalidade da finca, hai unha previsión sobre as
25.000 visitas ao ano.
Por último a Doutora Carmen Martínez deu unha conferencia
na que se sintetizaba os traballos de investigación e
divulgación sobre viticultura na Misión Biolóxica de Galicia‐
CSIC que esta situada en Salcedo Pontevedra. Comezando
polo propio papel do CSIC (Centro Superior de Investigacións
Científicas) que é dependente do Ministerio de Innovación
pasou a describir as diferentes liñas de traballo sobre
viticultura onde se pode destacar a colaboración coa Adega
Terras Gauda do Rosal no que respecta a selección clonal do
Albariño e a patente dunha cepa de levadura de vinificación
ecotípica (autóctona). Tamén se comentou dunha selección
clonal iniciada no ano 87 a nivel galego que se realizou con
cepas centenarias das variedades albariño e caiño tinto.
A Doutora Martínez fixo unha especial mención a
investigación que por parte da Misión Biolóxica permitiu
descubrir o engano que levou a moitos viticultores e
adegueiros australianos na suposición de que elaboraban
alabariño cando en realidade era a variedade “savagnin”
(variedade de orixe francesa), esta pesquisa detectivéstica
obrigou a consultar a outros centros e viveiros internacionais
co que se poido resolver o enredo, o que non se soubo foi
como chegaron eses “falsos albariños” a Australia.
Foron así mesmo menciondos os traballos de recuperación de
castes autóctonas nas zonas de Betanzos e Terra de Cangas
(Asturias) na que se pode resaltar a recuperación da
variedade branca lexítima e Agudelo, esta última é sinónima
coa afamada “chenin blanc” (variedade cultivada na zona do
Loira en Francia) . Sobre as castes galegas a Misión
Biolóxica ten recollidas mais de 100 variedades e que
permitiu preservar variedades case desaparecidas como a
Castañal e o Pedral no Rosal.
Finalmente clausurou a Xornada Jorge Cardoso por parte da
AGV e agradecendo o patrocinio das empresas BASF, BAYER
e LAINCO.

Ramón Huidobro e Xavier Zas A Dr. Carmen Martínez



As nosas ribeiras: Viños e historia polas terras da
comarca de Monterrei
Adega Boo Rivero en Vilaza (Monterrei)
O día 19 de xuño unhas 50 persoas integrantes da
Asociación de Viticultores San Martiño de Bueu en
colaboración coa AGV desenvolveron unha xornada de
visitas e lecer na Comarca de Monterrei, ben de mañá
comezou a xornada na Adega Boo Rivero de Vilaza
Monterrei, foron recibidos por Cristóbal Boo (viticultor,
técnico e fillo do fundador) que explicou que a adega foi
unha das últimas en formar parte a DO Monterrei, ten un
volumen entorno aos 110.000 litros que parten das
aproximadamente 25 Has de viñedos con vides de mencía,
bastardo(sinónimo do merenzao ou maría ordoña), arauxa
(ecotipo que forma parte do tronco varietal do tempranillo‐
cencibel‐tinta de toro‐tinta rouriz, etc.), godello e treixadura
para conformar os seus viños de “coupage”.
As produccions en viña son moi controladas, entre 4000
e 5600 quilos/ha coa idea de ter suficiente superficie de
follas que protexa do forte sol que hai na comarca, os viños
brancos acadan unha media de 13º e nos tintos 14º,
consonante coas características desta comarca tributaria

do rio
Douro.
Os solos
teneñ
predominio
na textura
franco‐
areosa e as
temperatura
s poden
oscilar
entre os
‐10º ata os
45º, do
mais

extremo no pais, os tratamentos fitosanitarios son mínimos,
3‐4 voltas co mildeu e 1 de xofre.
En palabras de Cristobal buscan uvas equilibradas en pH e
grado, e pouco mais, no que respecta aos viños brancos non
fan maceracións en frio xa que os terpenos amargos de que
parten non o aconsellan, 3‐4 trasegas e engaden moi pouco
sulfuroso, case como os denominados viños “ecolóxicos ou
naturais”. A clave para acadar isto é limpeza e depósitos
sempre cheos. No que respecta ao mercado conseguen
exportar entre o 30‐40% da elaboración que maioritaria no
apartado de brancos.
Tras a visita e explicación en adega nun local habilitado na
adega se probaron os viños brancos e tintos coa marca
Fragas do Lecer xunto a Delfín Boo, pai de Cristobal, na
proba ben acompañada por un bocado que se agradecía
nese momento a xente falou co cataviños na mao, do éxito
da adega testemuña a imposibilidade de comprar o viño
tinto antes de marchar, Delfín despediuse amablemente ao
marchar no bus.
Adega Triay no Rosal (Oimbra)
Na seguinte visita chegamos a pequena localidade de O
Rosal, homónima do Rosal do Baixo Miño e tamén afamada
polos viños da afamada Ladairo. Antonio Triay nos recibiu na
sua adega sita no conxunto da vivenda familiar, que ten
unha capacidade máxima de 50.000 litros e que xa
consiguen exportar a outras zonas do Estado e Alemaña,
como anécdota a venta que consiguen vender de viños nas
Baleares xa que o apelido Triay e orixinario de Menorca.
Sobre unha base de 5 Has con terras de predominio
barrento elabora viños brancos (godello) nun 75% e tintos
(mencía) 25%, que se puideron degustar na mesma zona de
elaboración, o que vai

comprobando é a personalidade arrebatadora dos viños de
Monterrei, algo que os que coñecen non deixan de repetir,
viños cálidos mais coa frescura precisa, apesares do clima
forte, mais tiñamos que seguir aínda.
Xico de Mandín (Verín)

Chegamos a onde a Raia Seca
non deixa enxergar ben en que lado estamos, Franciso Pérez
Diéguez, coñecido como o Xico nos estaba xa esperando
para recibir a comitiva que nun pobo como Mandín non pasa
inadvertida, o Xico é un dos grandes personaxes da comarca
que loitaron pola creación da DO Monterrei xa hai anos e
temos a sorte de poder coñecer as suas singulares
elaboracións na que a mistura de todas as castes posibles,
aparte das citadas de antes estaría a dona branca (sinónima
de moza fresca) e outros aportes menos coñecidos como a
“zamarrica” en tintas. A adega foi do agrado dos visitantes
por semellaba a pose artesanal dos “furanchos” do Morrazo,
aínda así tiña todos os adiantos tecnolóxicos necesarios.
Nesta visita foi todo “a vontade” e pesares do forte sol se
cataron tintos (do ano e barrica) e brancos xunto a chacinas
e queixos artesanais. A producción da adega é realmente
escasa (sobre 5000‐6000 botellas) polo que unha visita
resulta a mellor maneira de acadar o viño coas marcas
Couto Mixto (Branco e Tinto ) e Arou (tinto).
Comentar que o Xico na súa viticultura aparte da tradición
local aposta pola ecoloxía e minimiza os tratamentos que
nalgún ano fala de 1 volta contra mildeu e outra de xofre,
todo isto se reflexa nos viños. Antes de lanzar o seu viño o
Xico xa era coñecida pola sua Taberna sita no mesmo pobo
e que abre nos meses de estío.
Xantar no Restaurante Zapatillas en Verín
Da crónica non se salva o restaurante xa se tivo a sorte de
coñecer unha gastronomía galega “evolucionada” na sorte
de entrantes variados e un espectacular entrecosto, o
destacable é que o titular do Restaurante, Antonio Diz,
tamén e adegueiro da afamada Quinta do Buble, e así foi
que a xantar foi regado con Quinta do Buble mencía barrica
2009 e Quinta do Buble godello 2009, desde logo unha
combinación inmellorable.
Á sombra da fortaleza de Monterrei
Apenas 2 canons quedan aínda apuntando na muralla sur ao
antigo Reino de Portugal, sei que os outros xa os roubaron
ou foron para o Paseo do Parrote na Coruña, de todos
xeitos que non volten aqueles tempos que son historia, como
o antigo nome que tiña a comarca; “Terras de Baronceli”.
Foi así que logo do xantar subiuse ao conxunto fortificado de
Monterrei, que resulta nunha das mais grandes do pais e é
da forma ao logo da DO dos viños de Monterrei. Na visita
guiada por unha voluntariosa guía que chaves en man ten
que abrir e recibir as visitas como foi a Torre de Homenaxe,
o Museo do Pazo dos Condes e a Igrexa de Santa María.
Na hora de escrever a crónica foi anunciado a cesión
definitiva á Xunta de Galiza da xestión e protección do
conxunto amurallado, esperemos que este monumento poida
ser apreciado por mais xente e tamén coñecer mais da
historia que aqueles silentes canons testemuñaron.

Nas instalacions de Boo Rivero

Na adega do Xico



Celebrado un curso sobre horticultura e viticultura
ecolóxicas no Rosal
O pasado día 3 de xullo rematou un curso de 30 horas
organizado por AGV‐FRUGA coa colaboración de FORGA
sobre temas de horta e viña con técnicas ecolóxicas que
complementa o impartido en anteriores cursos celebrados no
mesmo lugar de San Miguel de Tabagón no Rosal. As maioría
das charlas foron impartidas por Iria Villar Rodal que contou
coa participación de Francisco Rego sobre a enxerta en
verde e Xosé Manuel González Vilas co tema da elaboración

de biofertilizantes e defensivos vexetais.
A nutrida asistencia ao curso puido nutrirse dos temas
tópicos do traballo na terra como a xestión do solo e a
materia orgánica, o papel da fauna auxiliar, as rotacions e
asociacions de cultivos e como atallar problemas de pragas
e doenzas que poidan aparecer. Francisco Rego deu unha
sesión práctica o 26 de xuño nun viñedo e Tamuxe (O
Rosal) onde complementou coa técnica de “enxerta en
verde” outros enxertos realizados na mesma viña, este tipo
de enxertos poden ser feitos ata ben entrado o verán e
teñen a vantaxe de non estragar o portaenxertos para o
seguinte ano se non prendera.
Finalmente Xosé Manuel González Vilas deu unha charla
práctica sobre elaboración de biofertilizantes e defensivos
vexetais, en concreto, ao igual que nun curso de cociño,
procedeuse á preparación do denominado “Supermagro” que
é un biofertilizante deseñando no sur do Brasil hai moitos
anos e que é un adubo foliar con multitude de oligoelementos
e certas propiedades defensivas para ensaladas, froiteiras ou
videiras. Como exemplo de defensivo vexetal se acometeu o
caldo a base maceración de “cola de cabalo” ou “herba
piñeira” como é coñecida o Equisetum .... e que é moi
abundante nas ribeiras do Miño, de certo esta planta, case
un fósil vivinte, ten propiedades funxicidas ao ter altos
contidos en sílice que permiten literalmente secar as zonas
de infección. O propósito deste curso é saber como se poden
acadar recursos valiosos no propio entorno da explotación
que poidan cumprir funcións económicas que reduzan custes
e melloren a calidade nutritiva dos alimentos.
Por parte da AGV agradecer a colaboración do Centro
Cultural e Recreativo de San Miguel de Tabagón pola cesión
desinteresada das suas instalacións.

Visita á XLVII Feira Ribeiro
O pasado día 3 de xullo demos unha visita a Feira do Ribeiro
na súa sesión de clausura, acompañados do Presidente da
FRUGA, Xurxo Álvarez, deu para visitar algun que outro posto
de colleiteiro no que destacamos primeiramente a primicia do

primeiro viño de uvas ecolóxicas
do Ribeiro, o Muñiz Hermida
branco 2009 da colleiteira Beatriz
Rodríguez de Valongo Cortegada, desde logo que o viño se
degustou con prazer na calurosa tarde.
Tamén outros colleiteiros que se se presentaron por primeira
vez como Casal de Birmadeus de Cenlle que na sua nova
edificación deu solución á recuperación arquitectónica dunha
antiga edificación no centro do propio pobo de Cenlle.
O percorrido seguiu con Val do Deva con Anxeles Montero
que xa nos acopañou nas catas de Ribadeo, Herdeiros de
Freijido con Felícísimo Pereira e sua muller Anabel, parella de
coñecidos enólogos da comarca, no que deu a degustar o
Agás do tempo, seguindo con Leive (Esposende) onde xunto
a Xose Lois (Carrabouxo) experimentamos varios viños como
o Paradigma e nos contou o seu titular que esta proxectado
un viño moi exclusivo de non menos exclusivo prezo e que
amosou o prototipo de botella etiquetada.
Mais adiante probamos algún viño como o mencía
Rechamante de Adegas María do Pilar (Castrelo de Miño),
Arco da Adega e seu Tarabelo que nos deu a probar Eladio
Rodríguez de Beade, magníco tinto por certo, e rematamos
xa no remate final da feira ao membro da AGV Javier
Monsalve e seu Eloi Lorenzo, na liña de viños de colleiteiro
da Arnoia que dara que falar.

Xurxo Álvarez,
Presidente de FRUGA,
visitando a feira, á
esquerda

Xose Lois (Carrabouxo)
diante do posto de Leive
xunto a Josinho

O primeiro viño de
uvas ecolóxicas
no Ribeiro



Visita á Feira do XVIII Feira do Rosal
Despois das Xornadas Técnicas, varios membros da AGV,
entre eles o presidente Roberto Rivas xunto ao noso
"anfitrión" Jorge Cardoso e o membro do Consello Regulador
da DO Rias Baixas Antonio Álvarez. Primeiramente se asistiu
ao xantar oficial da Feira no Abadía de Eiras, onde aparte do
disfrute gastronómico se puido degustar calquera dos viños
presentes na Feira como foi o Terras Gauda, Gran Novás,
Lagar de Cervera, Val Miñor, Santiago Ruiz, etc., etc. No
xantar fumos acompañados por unha representación de
importadores e hostaleiros de México, ao remate unha
queimada con conxuro e canto do himno galego.
Na feira se asistiu a leitura do pregón por parte do actor

Sancho Gracia que lembrou as suas orixes galegas (seica de
Ponteareas) e deu un berro polo Rosal e Galicia. Aparte das
diferentes casetas de adegas presentes deu para falar co
Responsable da Asociación da Ruta do Viño das Rias
Baixas que tamén incluía percursos no Norte de Portugal
(Vinhos Verdes), das rutas do viño haberá que falar e
abordar por parte da AGV.

Outras actividades
Xornada Técnica promoción de viños no exterior en
Ribadavia
Por parta da Area de promoción do Consello Regulador da
DO Ribeiro tivo lugar o pasado 1 de xuño unha xornada
informativa a adegas e profesionais do sector das
posibiliades de participar en actividades de promoción en
terceiros pais baixo o apoio do propio Consello Regulador e
o IGAPE. Roberto Gómez, responsable de promoción do
Consello Regulador explicou aos asistentes das maiores
facilidades qeu hai hoxe en día para poder iniciar contactos
no exterior a través de actividades concertadas, de certo
fíxose unha sondaxe de mercados mais intersantes e se viu
que hoxe en día Alemaña e EEUU teñen maiores
posibilidades para despois ver outras posibilidades como os
monopolios de Noruega e Suecia, ou paises como Bélxica e
Reino Unido.
De certo xa se organizaron actividades na costa este de
EEUU no mes de decembro pasado coa introducción ao
publico norteamericano por parte do famoso cociñeiro José
Andrés e varias rondas por cidades de Alemaña. Para mellor
xestionar as inciativas e axudas públicas do IGAPE hai unha
recomendación de facer asociacions entre varias adegas
ainda sexan informais para actos presenciais e contactos.
Polo que contou Roberto as posibilidades no exterior son
multiples xa que hai algúns operadores, como no caso
alemán que teñen especial interese en adegas de baixo
volume por temas de exclusividade, nestes casos os
problemas poden vir pola cuestión idiomática que se pode
solventar coa contratación de persoal cualificado, por iso as
axudas e ventaxa de asociarse. Na AGV temos
documentación da xornada. Mai información na páxina web
www.ribeiro.es

Xantar oficial da Feira con Ramón Huidobro saudando aos asistentes

Vista da
Feira na
tarde

Roberto Gómez
na Xornada
Técnica sobre
promoción
exterior

Actividades próximas da AGV
Facemos unha previsión de eventos de importancia onde a
AGV vai ter presencia:
LVII Festa do Albariño do 28 de xullo ao 1 de agosto
en Cambados
XIII Feira do Viño de Valdeorras na Rúa do 12 ao 15
de agosto
Campaña de Promoción dos Viños Galegos: non se
retomarán eventos ata finais de outubro en Santiago
de Compostela, hai previsión de outros eventos en
Narón, Ferrol, Ourense, Allariz e Pontevedra para
datas posteriores.

Se es profesional, adegueiro/a, viñateiro/a,
enólogo/a, aficionado/a, viticultor/a esforzado ou
de fin de semana, do litorar ou do interior, se
simplesmente es amante dos nosos viños.....

faite socio
faite socia




