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Participan:

Ruth Stégassy como responsable do programa de radio Phyto Bar e o 
matrimonio integrado por Claude e Lydia Bourguignon o 8 de decembro de 
2008.

Ruth Stegassy: “Terre à Terre”, a revista sobre o medio ambiente, esta 
maña ou mais ben esta tarde voltámonos ver no Phyto Bar, e falaremos sobre 
os temas do terroir.

Estamos esta tarde en compaña de Claude e Lydia Bourguignon, que xa 
coñecedes un pouco do Terre à Terre, mais coñecidos agora en Francia e no 
mundo, teran outra ocasión de voltar. Se un lembra un pouco do pasado, 
Claude e Lydia, sodes científicos, un e outra microbioloxistas, tedes 
traballado no INRA, ata o ano 1988, e a partires de 1989, por tanto, eu non 
sei desa parte, mais en todo caso, vos xa estades fora, e un ano mais tarde, 
xurde, na Borgoña, a vosa terra natal, o LAMS, o Laboratorio de Análise 
Microbiolóxico do Solo, na Borgoña. Vos decides con moito gusto que sodes 
foséis vivintes, por que os microbiólogos, eles xa non existen na Franza, en 
todo caso xa non desde 1986. E ista será a primeira cuestión, nesta tarde, no 
Jura, no Jurançom, no Cotê du Rhone, Langedoc-Rousillón, nos chateau de 
Burdeos , e mesmo a veces no estranxeiro?. Qué relación existe entre estas 
ciencias extrañas, e o terroir, o viño, Lydia, pode ser?

Lydia Bourguignon: Nos somos, é fascinante, traballamos cos viñateiros 
que son sensibles aos problemas do seu solo, e unha vai tentar axudalos, 
para que eles consigan unha mellor calidade do seu viño, e como isto esta 
unido á vida do seu solo, como nos somos especialistas diso, e por iso que 
traballamos en Francia, Europa e no estranxeiro.

Ruth: Entón, unido á calidade dos solos, antes había a tendencia a pensar 
que ista esta unida á calidade das castes, o clima…

Claude Bourguignon: A identidade dun viño esta ligada fortemente ao solo, 
a  proba, a mellor proba é a Borgoña, por que en Borgoña, vos coñecedes só 
unha caste tinta: Pinot Noir, e unha soa para as brancas: Chardonnay, esi 
catades un Gevey Chambertain, ou por exemplo un La Tâche ou un 



Rivebourg, veredes que estos son extremadamente diferentes, ainda que son 
a mesma caste, o mesmo portaenxerto, é o solo que fai esta identidade.

Ruth: O mesmo clima, o mesmo terroir.

Claude: Non, non é xustamente o mesmo terroir.

Ruth: Isto apunta a unha pregunta trampa para seguir se ti a colles: Entón, 
por qué non é o mesmo terroir?.

Lydia: Porque de feito, e isto é a especialidade de investigación que nos 
temos feito, a Borgoña é a nos aterra de traballo, unha soa caste, e non se 
ten preguntado por qué, de feito, os bieitos, moi cedo, teñen delimitado as 
parcelas, xa que en Borgoña, apenas había parcelas de 1 Ha, que se pegan a 
outra parcela, un viñateiro xamais misturaba os viños das diferentes parcelas. 
Polo tanto…. Tense dito que hai certamente algo, un xa ten ollado estudios, 
moita xente ten afirmado, que bon, houbo de xeito indiscutible unha 
correlación entre altitude, temperatura, proporción de arxila, non se ten dito 
que  ten habido algo mais sutil.

Ruth: Isto foi da época na que ainda estábades no INRA.

Lydia: Isto é desde o noso laboratorio, o LAMS. De feito as arxilas, imos 
entrar un pouco en detalles. Unha arxila é como un libro, ten moitísimas 
follas, e entre as follas, os elementos, potasio, sodio, calcio, que están 
agachados. Hai arxilas que non teñen moitas follas no libro e outras que 
teñen moitas, e a isto chaman Superficie Interna Específica das arxilas, e 
estas ponden ter en 1 mg a superficie interna específica que pode cubrir 40 
m2, e outras en 1 mg poden ter ata 800 m2. 

Imaxina un libro de follas grosas de tipo papel de debuxo e outro de tipo 
papel de biblia: O espesor do libro é o mesmo, nun caso haberá 800 páxinas, 
e noutro teras 10 paxinas.

Entre as follas os elementos están  agachados e se ten mais follas teras mais 
elementos. E sobre os elementos, o que se amosou, que a mais follas mais 
superficie interna teredes, e os viticultores borgoñons orientáranse polo tinto. 
E cando as arxilas son mais fracas, eles teran posto castes brancas. E 
continuando con isto, se ten comprobado ao sair da nosa Borgoña. Por que a 
crítica ten sido, xa que na Borgoña non hai mais que Pinot Noir para tinto e 
Chardonnay para branco. Ten sido espallado noutras rexions vitícolas, en un 
se encontra todavía nela.

Ruth: Por que unha terra de viño é hoxe unha terra arxilosa?

Lydia: A, non.



Ruth: Entón?

Claude: Hai terras areentas e terras arxilosas. Mais unha area non nutre 
unha planta, un limo non nutre unha planta, e son dentro das arxilas que os 
elementos están apiñados. Isto é a única forma mineral que é capaz de nutrir 
unha planta. E isto é o que nos interesa, e un ten investigado un factor 
explicativo da noción de terroir.

Ruth: Por tanto, isto significa que calquer tipo de solo, o que fora, sempre 
conten un mínimo de arxila.

Claude: Si, se non hai nada de arxila, non será pois un terroir, non podes 
nutrir as plantas.

Ruth: E isto val para calquer tipo de planta?

Claude: Para todo tipo de plantas. Nas areas  puras, podes coller as landas 
de Sologne por exemplo, estas teñen areas con pouco de arxila, moi, moi 
pobre,que é a caolinita e en pequeña cantidade, non hai carqueixa que 
medre, nen resto doutra cousa, faise pouco viño na Sologne, só veras na 
Sologne Poullese.

Ruth: Entón seguindo, para complicar as cousas, porque segundo o que 
existe sobre un granito, o sobre un xisto ou eu que sei, é isto o que crea as 
diferencias ou ben é únicamente a follaxe das arxilas?

Lydia: Cando falas de granito, xisto, é o que esta nas pedras, a rocha, ainda 
que, unha aprende que as arxilas son feitas das rochas sedimentarias. Elas 
son asimiladas na rocha, por que as plantas vanse nutrir por dentro dela. E 
verdade que si estas sobre xistos vai haber solos que serán mais ácidos, as 
rochas van doar a acidez ou alcalinidade do solo, e isto tamen atinxe aos 
gustos dos viños.

Ruth: Isto xustamente semella estar comprimido, de estar directamente 
metido na rocha, ,mais se unha se remonta á planta, que é o que pasa 
exactamente, que é o que fai que a composición do solo poida influir no gusto 
do viño.

Claude: Necesítase saber que unha planta non se nutre directamente do 
solo, e se vai nutrir grazas aos microbios, exactamente como acontece nos 
intestinos. Se os microbios que van coller os elementos da pedra que os van 
facer asimilables ás plantas. Agora ben, cada rocha ten unha composición…… 
polo tanto cada rocha vai doar á planta un medio nutritivo ben particular. 
Necesítase saber que os aromas que aprecias, nos viños, non se importan de 
plantas doutros lugares. Estos aromas son de moléculas carbonadas ………..a 
partir da transformación de azúcares da fotosíntese, polo tanto e por isto que 
hai moita xente, os norteamericanos din, “ o solo para viño é unha merda”, 



isto non serve para nada, por que todos os aromas son carbonados. Mais isto 
que a xente di, non saben que istos compostos carbonados son sintetizados 
por moléculas que existen en todos os seres vivos e que se chaman enzimas, 
que son proteínas que fan sintetizar isos aromas.

Agora ben, as enzimas son proteínas con cofactores metálicos, tes 
enzimas con molibideno, con cobalto, con manganeso, etc. E estos elementos 
son postos asimilables polos microbios. Por tanto en función da rocha, ti tes 
mais, por exemplo, dun, como un morgon, isto é un granito con manganeso, 
un atopa manganeso no viño. Por iso os viñateiros din “il morgone, meu vin 
morgone”. Coñécese moi mal a cadea de enzimas que sintetiza os diferentes 
aromas.

Ruth: Coñécese mal por que non se estudia?

Claude: Non se estudia, si.

Ruth: Por que non se interesan.

Claude: Por que para os fisiólogos vexetais so hai castes e non se fixan no 
solo

Ruth: Vos dicides, dun cotê, que é isto o que me semella extraoridinario, 
faladas dunha ladeira de arxila (cotê) e de outra un cotê de microbios, e de 
feito isto é unha sorte de alquimia que se pasa e que une as duas partes. E é 
isto verdadeiramente a orixe do cultivo das plantas, do feito que as plantas 
poidan, vivir.

Lydia: Unha entra un pouco na complexidade, e é verdade que,...

Ruth: Xa está.

Lydia: E verdade que hai unha relación. De feito un solo, para a xente, 
necesítase comprender, un solo é de feito extremadamente estructurado. É a 
nosa pel. Hai a parte superior, a epiderme, por tanto vai haber unha zona 
epíxea na zona superior, e na parte inferior, en profundidade, unha 
endoderme, que para o solo á a zona endóxea. E de feito cando un solo é 
vivo, vai haber fauna e microbios en superficie, vai haber fauna e 
microorganismos no fundo, estas faunas vanse mover cara o interior e airear 
o solo.

Ruth: Vos facedes un símil como se houbera elevadores, este sube, este 
baixa.

Lydia: Exactamente, por que de feito, na parte superior, a fauna epíxea, vai 
crear unha aireación, na baixa, hai tamén unha fauna, tamén, que crea unha 
aireación. No centro para simplificar, hais as miñocas de terra, que todo o 



mundo coñecen, que misturan, que elevan e que baixan, que misturan o solo, 
isto vai facer que solo airea, esta aireación vai permitir aos microorganismos 
de se multiplicar, e istos microorganismos van permitir a solubilización dos 
elementos.  É a planta vaise nutrir dos elementos. De feito isto é 
extraordinariamente complicado, un solo é extraordinariamente estructurado 
falla crear que, e para moita xente, e isto é cicais para isto que nos chaman, 
por que na hora actual os solos xa non están vivos, non están en equilibrio, e 
téntase restablecer, entre aspas eu diría, os horizontes, de volver a traer a 
fauna, para que os microorganismos volten e a planta se nutre dos elementos 
do solo, e non dos adubos químicos.

Ruth: Ti dis que as cousas  son bastante frias, bastante terribles, dicides de 
feito que os solos esta en trance de morrer, que temos perdido ata o 90% 
deles.

Claude: O 90% da actividade biolóxica,de media, en Europa, nos EEUU, e 
sobre os países ditos… utilizan unha agricultura intensiva, perdeu o 90% da 
actividade biolóxica dos solos, toda a pirámide biolóxica esta en trance de 
morrer.

Ruth: En canto tempo.

Claude: Fíxose isto en 50 anos de pesticidas, de desfondar con máquinas 
pesadas. E é isto que é interesante que os colegas dos museos observan 
exactamente a mesma cousa: desaparacions do 90% , 90% dos amfibios, 
90% dos reptis, 90% das aves. Como o solo é a base de toda a pirámide 
vivinte, a esta en trance de se desmoronar…, o problema é que a xente non 
se para nisto, por que non hai mais aves,  salvo os corvos, todavía hai 
especies que se adaptan a sistemas desmoronados, como os ditos corvos, os 
estorninos, e as gaivotas, estos todos están contentos. Todas as currucas 
desaparecen, isto é unha masacre verdadeira, a á xente non lle importa. Nos 
o vemos no microscopio cotidianamente, e mais nas miñocas, os solos están 
mortos, e en adiante a erosión. E que para isto que vos digo que a erosión 
esta por todas partes. Os ríos están cheos de lodo, e a xente non pensa.. 
pensan que é normal, acabanse por habituar, cada vez que chove o rio 
enchense de lodo, ainda que  os ríos estaban transparentes, cos peixes 
dentro. Pero a xente non esta chocada polo ……..

Ruth: Que é con que esta isto, a vida ou mais exactamente a agonía do solo 
que é o zócalo de escangallamento xeral.

Lydia: Se xa non hai mais do que se dixo, este equilibrio, esta estructura, de 
feito o solo……., vai ter a materia orgánica dun nivel, as arxilas doutro, e de 
feito grazas a un átomo, o calcio, como se el tivera dous brazos, vai prender a 
materia orgánica, e a arxila doutro.  A partires do momento onde vos non ten 



mais vida, non hai mais elementos, a materia orgánica, ….. as arxilas non van 
ser….., e por tanto elas non van ser retidas, por tanto elas perderanse en 
canto choiva, elas marcharan, e vainas atopar nos ríos e no mar. Por tanto de 
feito isto é a destruición, e isto é o final. A norte dun solo xa comenza pola 
morte da fauna, cando non hai mais fauna, non hai mais aireación, os 
elementos van pasar ás capas freáticas. Cando xa non hai mais, isto é, a 
arxila que se vai do sitio é a erosión, e a erosión é verdadeiramente a morte 
dos solos, isto é a fin.

Ruth: Isto é a fin, e xustamente o deserto.

Lydia: Xustamente o deserto.

Claude: Nos fabricamos 10 milons de Has de deserto cada ano, no mundo, e 
xa hai que engadir 5 millons enterradas baixo o cemento. Hai por tanto 15 
millons de Ha de solo que son definitivamente retiradas da sua actividade 
viva sobre o planeta. Cunha poboación que aumenta en 90 millons de 
habitantes cada ano.

Ruth: Non, non se ve mais.

Ruth: E isto pode ficar invisible como xa desde hai tempo? Por exemplo, se 
unha volta ao viño, que é a nosa cuestión festiva de partida, e que a festa 
comenza a sacudirse un pouco. Mais se recuperamos o exemplo dos viños, e 
que a maior parte dos viñedos son cultivados sobre terras que se din mortas? 
ou ben é isto é un pingueo da vida?

Lydia: Moitas das videiras son sobre terras mortas, semella que teñen 
utilizado moitos herbicidas, para matar, por que a xente non ve mais, nunha 
época traballábase, traballábase, despois un deixa de traballar para suprimir 
as malezas, por tanto utilizanse os herbicidas, utilizanse as máquinas que 
compactan mais e mais os solos, de certo se os apretas , xa non teñen aire 
polo que xa non hai mais ……, e cando menos nos, desde que isto se ve, 
cando se dixo me….. 80% dos solos da Franza, das videiras, mesmo no 
estranxeiro, que non son verdadeiramente vivas.

Ruth: As herbicidas, as pesticidas, seguindo estas cos fertilizantes químicos, 
pode ser,

Claude Borguiegnon: Os adubos químicos. A videira é o 3% da Superficie 
Util de Europa, ela consume o 30% dos pesticidas. A viticultura e 
arboricultura contaminan 10 veces mais que os cereais. Esta é a agricultura 
máis contaminante que existe. Resultado: os solos morren, e nos non o 
vemos, para vos dar unha idea, un enraizamento medio da videira en Europa 
e no fin do S XIX….os estudios da época amosaban que a videira descende a 



mais de 3,50 de fundo. Actualmente esta a menos de 50 cm. A a xente ainda 
fala de viños de terroir.

Ruth: A causa da compactación non hai mais aire, por tanto as raíces 
morren, e non tedes mais que raíces na superficie, non hai mais osíxeno nos 
solos.

Ruth:  Isto ten un problema suplementario que ti evocaches, que é o feito de 
que unha cepa de videira, en vez de  estar verdadeiramente no pleno 
esplendor do que ela pode dar esta vella.

Lydia: Así, mais o problema é cando unha le os libros antigos, din que para 
dar un bó viño fai falla como mínimo entre 30-40 anos. Cando un lé Dun De 
Nice, que é unha vella tese, que ten sido publicada recentemente, dice que 
se necesita 40 anos. Actualmente, en 22 anos , arrincanse as cepas. 
Investigar o erro.

Claude:  Antes da enxerta, antes da filoxera na videira xa chegaba a vivir 4 
séculos. A filoxera ten destruido o viñedo europeo, chegou a enxerta, sobre 
portaenxertos. Sobre portaenxertos, unha videira ten 100 anos. Actualmente 
esta en 25 anos. Arrancanse as cepas antes do que ela comenza a dar 
grandes viños.

Ruth: Isto , a filoxera, porque xa ti falas, fala dela. Por que calquera pensará 
que ti es un amigo da filoxera.

Lydia: Non é nada de amizade, mais non traballo sobre filoxera. Despois de 
hoxe, hai mesmo……. se alguen se preocupara de atopar un medio de loitar 
contra a filoxera, iso é a nosa interpretación. Os viveiristas non están 
verdadeiramente interesados en que alguen traballe sobre filoxera, sería a 
morte do seu traballo. Por tanto, veráse, por que isto é o calcaño de Aquiles 
da viticultura francesa, por que de feito, a videira é enxertada, ela é 
enxertada sobre portaenxertos, ela ama os solos ácidos, e a nosa videira, 
vitis vinífera, ama os solos calcáreos.

Ruth: Entón esperar, Lydia terá que voltar atrás para ver como as cousas 
cambiaron rápidamente, entón a filoxera, cando comenza a chegar? é ista a 
primeira sorpresa?

Lydia: A xente non sabe verdadeiramente cando foi que ésta chegou. Hai 
moitas lendas de que foi o Barón de Rotschild que ofertara cepas de videira 
aos seus clientes, e que nelas había un pé americano, hai outra que di que 
isto foi polos taboleiros. Non se sabe de todo, cando é que ela chegou.

Ruth: Polos taboleiros?

Ruth: Polos taboleiros empregados nos barcos.



Claude: Xa esta, de América.. E un insecto que ataca, que pica as raíces da 
videira americana.

Lydia: E chegou sobre todo no sur da.., no Languedoc, é a primeira zona que 
foi tocada. Hai estudios que mostran que estaba cando mesmo…., o 
Languedoc estaba moito industrializado, en fin coas videiras de xeito 
industrializado. Polo tanto pudo ser nas videiras que estaban xa fatigadas, 
que xa estaban descangalladas, e logo o bicho ao estar a ben a cuberto 
destruiu todo o viñedo europeo .

Ruth: Por que se un fai un estado das cousas, as videiras tais que había na 
época, vitis vinífera, como tes dito, estas son as videiras de pé franco. Estou a 
dicir que non foran enxertadas.

Claude : Non enxertadas, polo tanto naturalmente pouco vigorosas. A 
enxerta provoca o que un denomina o vigor híbrido. Polo tanto desde que 
enxertas vas aumentar o vigor. O rendemento na Franza, no viñedo francés, 
vai dobrar despois da filoxera. E aparte de aumentar a cantidade, vas perder 
calidade. Isto é unha regra,…o grande agrónomo Gressan xa escribiu no fin 
do século XIX: “os adubos teñen definitivamente probada a sua incapacidade 
de facer boas plantas”, xa que eles aumentan as follas mais disparan o 
apetito das plantas, e nos sabemos, desde o fin do XIX que os adubos tornan 
os alimento totalmente insípidos.

Ruth: Sistematicamente?

Claude: Sistematicamente. Os tomates “sen terra” non teñen estrictamente 
calquer gusto, ti non podes ter gusto con rendemento. Isto é a unha escolla 
da vida, ou vas ter calidade ou vas ter cantidade. Desgraciadamente non 
podes ter as duas. Estas son as duas escollas. E nos traballamos cos 
viñateiros que van elaborar viños que antes tiñan identidade. E ali, 
actualmente, chegouse a unha situación divertida…onde os nosos viñateiros, 
nas catas non recoñecen o seus viños, talmente que eles perderon a sua 
identidade. Evidentemente , eles tiveran enraizamentos de 20 cm de altura, 
eles non reencontrar os seus viños.

Ruth: E nas videiras que tiñan 25 anos de idade, estabas a dicir que ainda 
son crias, e canto vos teño escoitado, vos vestides un escenario 
….extraordinariamente negro da situación. Polo tanto, desde escenario tan 
negro, como é que os viticutlores, os viñateiros franceses, se debaten por 
continuar a ter algo que se poida nomear unha identidade, os grandes viños 
franceses, o terroir ou os terroir?

Lydia: Para voltar sobre o que se dixo no comezo, os viñateiros non son 
totalmente responsables disto. Isto foi que despois da guerra, a xente di que 
si mais, despois da guerra, veu a industrialización a certas cousas mesmo 



durante a guerra do 14 e do 40, é verdade que houbo unha demanda 
tremenda enorme da producción do viño, porque de feito, a xente, para 
traballar, para ir á guerra ou ir ás minas, a xente bebe viño. E verdade que en 
Franza houbo unha demanda de producción de viño, houbo demanda aos 
viñateiros de tirar de rendemento, por isto fixeron traer os portaenxertos, os 
portaenxertos americanos., mais que tiveron que cruzar, e xa temos os 
portaenxertos productivos. A viticultura estivo durante moito tempo coa 
oferta aos viticultores  dos portaenxertos productivos. Estáse a dicir: forzouse 
sobre a cantidade  e non sobre a calidade.

Ruth: E isto non resulta paradoxal, Lydia Bourguignon, que tes dito que á vez 
que se importaron os portaenxertos, moito mais productivos, mais ao mesmo 
tempo nos dicímolles todo despois, e eu vouvos parar, e dicir stop, non vai 
isto moi depresa, que os portaenxertos aman os solos ácidos ainda que aquí 
estiveran sobre solos calcareos, comenta como pudo ser?, por é que eles son 
productivos por qué aman os nosos solos?.

Lydia: Mais Claude veu a dicirvos que cando un enxerta, esto é unha 
hibridación, e desde que se fai enxerta, todas as froiteiras son arranxadas así. 
Para ter unha producción de mazás, un enxerta, par ter, todas as árbores 
froiteiras, toda a  arboricultura é enxertada. A enxerta productiva produce 
isto, isto é usado para isto, de feito isto veu dar cantidade.

Ruth: Isto deu cantidade, mais ao mesmo tempo disto forza, dunha certa 
maneira, á arbore e a froita a estar en condicions que non son exactamente 
aquelas que elas terian podido desexar-

Claude: Elas van morrer mais xovens.

Ruth: Así?

Claude: Si, por que facedelas producir mais, por tanto vai morrer mais 
xoven. Unha planta ou un animal, unha vaca, é capaz de dar 40.000 litros de 
leite na sua vida, podes inxectar hormona somatotropina, é con hormonas 
que un consigue manter as gandeirias industriais, isto acabou por dar “tolas” 
mais isto fixo producir moito, ti podes tirar mais de 10.000 litros de leite por 
ano, mais a vaca dara ista cantidade en 4 anos, mais ela despois vai morrer, 
e ao matadeiro. Ou se se lle deixa tranquila para dar os seus becerros como 
antes e durante 10-12-15 anos ela dará leite, mais en 3.500, 4.000 litros por 
ano. Un organismo produce unha certa cantidade na sua vida, por tanto unha 
cepa é semellante, ela fai unha certa producción, ti podes facer que a 
produza en 100 aos  ou en 25 anos.

Ruth: Que é isto que fai que os viños franceses teñan continuado a ser 
afamados hai tempo, que isto é menos verdade hai alguns anos, mais de 
todos xeitos durante tempo, moito tempo,…………………..



Lydia: Semella que os franceses teñen dito que isto é o berce da videira, os 
franceses teñen todo, e certamente iniciaran o despegue pola Borgoña, por 
que é ali, que son os cistercienses que foron os primeiros que tiveron, ben os 
bieitos teñen delimitado as parcelas, e por tanto isto non ten case cambiado, 
cando unha lé os escritos dos bieitos, hai case un Voise-Romanné que un 
atopa prácticamente as mesmas parcelas que manteñen agora, por contra 
son os cistercienses que teñen verdadeiramente traballado para elaborar un 
viño, porque hai cultivo, mais despois hai vinificación, e…

Ruth: Isto que ti denominas viños espirituais.

Lydia: Isto que unha pode denominar como viños espirituais. E é verdade 
que hai un sabor. A Franza o tivo todo, unha investiga como  traballar 
enormemente para elaborar un viño, a enoloxía, …..Por certo moitos de nos 
viaxamos moito nos países europeos e moi lonxe de Europa, e an  maior 
parte das veces as persoas son enólogos franceses . Por tanto son os 
franceses os que van elaborar os viños ou que aprenden..

Ruth: Hai un xeito de erudición, de saber refinado.

Claude: Hai o terroir, vitis vinífera é unha planta calcárea. A Franza é  o país 
do mundo que ten mais caliza, 55% da nosa xeoloxía é calcárea. Para vos dar 
unha idea: Os EEUU, 3% do seu solo é caliza. E por isto que cando un os 
quere exasperar un pouco, aos norteamericando, un dille: de todos xeitos vos 
non elaboraredes  nunca un gran viño, non tedes nada de caliza. Vitis vinífera 
é unha planta  calcícola, e por tanto…….mesmo a caliza….en maior cantidade 
….as mellores calizas para elaborar viño, ista é unha caliza do xurásico. Isto o 
posuen moi poucos países.

Ruth: E Europa ten, e os seus solos?

Claude: En Europa tamén. O que pasa é que temos a mais grande cantidade 
de calcáreo do xurásico en Europa. Unha grande parte de Europa ten a 
calcáreo plutónico do terciario, o que esta lonxe de estar tan fracturado, tan 
fisurado, ………ás raíces de descender tan profundamente, por que é na 
Franza onde esta o record de enraizamento da cepa: 75 m de profundidade. 
Nos temos os contactos íntimos entre raíces-terroir impresionantes. E a 
Franza é filla maior da Igrexa, que é onde ela elabora o sangue de Cristo. 
Todo isto esta na verdade, nas vellas dimensidons espirituais.

Ruth: Todo un feito, eu quería xustamente  dicirvos que isto é impresionante 
cando vos escoito que hai á vez estas condicions que semellan cando mesmo 
tan excepcionais, e toda esta cultura do viño, no sentido cultural, e non de 
cultivo, que ti em cambio estas a evocar.



Lydia: Eu atopei que isto é tan dramático no xeito no que neste momento 
esta a terra, nosos políticos, que atacan este patrimonio.

Ruth: Nosos políticos agora? Atentos, entón  alí vos…. unha vez de mis 
avos…

Lydia:  Pero esta lei terrible que fai asimilar o viño co alcoholismo e todo o 
demais. Eu quero dicir, non se defende en absoluto este patrimonio. Isto é un 
verdadeiro ataque: atácase moito mais o viño, atácase aos alcohois, e non se 
debe. Isto é unha cultura. E isto non é incitar á xente a beber, e a ser 
alcoholicos, e ser “saoul” todas as tardes. Hai poucos xovens que beben viño, 
….mais de feito vas a outro país, Italia, España, isto é considerado como un 
patrimonio e hai unha verdadeira defensa desta cultura. E na Franza os 
viñateiros non son en absoluto informados sobre esto., e atácase unha 
cultura. E isto é culturalizar o viño.

Ruth: Isto é un pouco curioso escoitarvos isto, por que hai cando menos en 
xeral o sentimento de que son os aristócratas da agricultura.

Claude:  Si, mais eles moi mal defendidos. Nos temos o 2º mais grande lobby 
de alcohol industrial do mundo, que sabe facer o lobby tras os nosos políticos. 
E vos podo remarcar, que na publicidade contra o alcohol, non se ve mais que 
copas de viño, ti non veras xamais o alcohol industrial, nunca os licores 
anisados, xamais o whisky, xamais o vodka. Por tanto hai…virado 
específicamente contra o viño, por que é elaborado por artesans 
independentes.

Ainda que os grandes lobbys,... ti sabes que se fai moito mais beneficio co 
alcohol industrial, que se fai cos cereais. Un home pode cultivar 500 Has de 
cereais, un home non pode cultivar 500 Has de viño, esto é imposible. O viño 
demanda unha poda, unha ocupación, que é artesanal. Isto, é moito mais fácil 
de atacar aos artesans isolados, que de tocar ás grandes lobbys que pagan as 
campañas eleitoriais... Por tanto ataquemos o viño, e non atacar xamais  o 
alcohol industrial.

Lydia: Mais, a publicidade. Eu vexo a publicidade de Ricard, el di de  beber 
con moderación. Un viticultor, el, persoalmente, é o seu nome, non ten 
dereito, de facar a publicidade. El non pode escrever o seu nome, e a rexión 
da Borgoña, que vai facar a sua publicidade para seu viño. Mais un viticultor 
co seu nome, non pode. Ainda que o vexades, bon, pódese dicir, isto é grave.

Ruth: Pero vos estades alí esta tarde para axudar a devolverlles os seus 
titulos de nobreza, no tempo restante, cando vos de feito non estades no 
Phyto Bar, vos estades con eles, por fora. Bon,........con eles, despois vou 
ampliar. Mais todo é igual, se manten este traballo que fas xunto aos 
viticultores e  dos viñateiros, que é que eles vos demandan exactamente e 



lles podedes aportar? ..........condicions tan terribles como teñen, qué terapia 
posible, xa que da a impresión de que a situación é mesmo,  moi grave.

Lydia: Si, mais a natureza, ela é boa filla, cando un se ocupa dela, cando se 
respeta, cando se tenta....en xeral, salvo que isto é verdadeiramente, 
..........os colleiteiros cos que temos traballado e ver os resultados no nível de 
cata, da tenue dos viños, por tanto faise, bon, isto é irreversible.

Ruth: Mais de que xeito, que é o unha pode facer para loitar contra a  morte 
dos solos, contra o feito de que as castes actuais teñan que estar sobre un 
portanxerto.

Cllaude: xustamente, vaise cambiar os portaenxertos.

Ruth: Pode?

Claude: Ben entendido.

Ruth: Isto é, por que moi frecuentemente esta é unha cuestión que retoma 
no Terre a Terre, a parte da biodiversidade, a parte das sementes 
tradicionais, etc. isto é o que se ten conservado e que e posible poder 
replantar como na orixe?

Claude: Non, pero existen portaenxertos moi pouco vigorosos, mais 
cualificados que teñen sido referencia noutros sitios no fin do XIX, rexeitados 
despois, por que non eran tan productivos, mais que non teñen desaparecido. 

Ruth: Pero hai que dar cos portaenxertos.

Claude: Si, isto, eu escollo un portanenxerto, por exemplo. Pero que existiu 
sempre. Isto é moi complicado....de obter dos viveiristas para que no lo 
traian, por evidentemente non son moi vigorosos, a cepa non arranca, non 
bota todo o xogo de follas no primeiro ano. Polo que os viveiristas temen 
perder os clientes que se sintan decepcionados. Polo que nos fai dicir que , eu 
a vexo pequena, non é gorda, que non fai unha cepa bela durante 3-4 anos e 
que dará un gran viño en 30 anos. 

Mais o feito de que hai un verdadeiro acordo entre, que o viveirista esta de 
acordo e que o cliente se fixa en que a cepa non bota follas, pero que 
ela ......a botar raices, por que isto é importatne.

Ruth: Pero en todo caso non se retorna ao pé franco. 

Claude: Non semella que alí, hai algo, por un momento, hai alguns viñateiros 
que estudian experiencias, mais o feito  é hai algo verdadeiramente sobre as 
puntas das cepas, por que a filoxera aida é virulenta, polo que é un feito, se 
un viñateiro vai voltar ao pé franco, hai experiencias en todas partes, ……
cando un lle di que hai que voltar a traballar o solo, de que hai que aportar 



compost, a veces, isto é xa difícil, se voltas ao pé franco, hai que estar 
verdadeiramente cun bebé que non hai que soltar.

Ruth: Dia e noite.

Lydia: Case.

Claude: Pero por exemplo, con Lydia, nos temos creado o Cru des Dojes en 
Venecia nunha illa que ten desparecido no fin do S. XVIII, e alí púdose plantar 
con pé franco, por que tense estudiado o solo, e iste é un solo onde un sabe 
que a filoxera non se pudo desenvolver dentro da illa, polo que esta fai un 
viño, e a xente non sai do seu asombro.

Por que os viños italianos non tiveran, unha moi, unha moi boa reputación. 
Pero alá atopas esta frescura do pé franco, que é todo un feito 
desconcertante, e os venecianos están radiantes de voltar a ver a novidade 
deste viño que ten desaparecido. Polo tando un pode recrear unha cousa que 
ten desaparecido.

Ruth: Un imaxina. Polo tanto que pode recrear. Permanecer agora co 
portaenxertos, tedes falado das prácticas culturais. Polo que hai que voltar as 
prácticas culturais antigas ou ben isto,  é mesmo a agricultura biolóxica. Isto 
non é exactamente a agricultura de antes mais unha versión contemporánea 
de que é agricultura tradicional, isto que se olla como unha agricultura ultra 
contemporánea?....

Lydia: Por que a xente nos di se volta a traballar, se isto é un retorno 
a….Non, de todos xeitos non podemos suprimir o modernismo. Nos xa, a 
primeira cousa, eu creo que isto é importante de dicir: hai que facer un 
estudio…

A primeira cousa que unha vai facer se un viñateiro nos chama, e levantar un 
estudio………

Ruth: Isto é unha sorte de diagnose:

Lydia: Xa, unha diagnose. Na Borgoña, vou regresar o meu chauvinismo, 
mais é verdade que, bon.. Hai cousas que moi ben, moi ben…..moi ben as 
parcelas. Hai sitios onde os viñateiros non coñecen, unha fai unha diagnose, e 
eu lle di. Todo isto non ten que ser forzosamente bon, por que de feito as 
clasificacions, como as de Borgoña e Burdeos. Prácticamente todas as outras 
rexions vitícolas da Franza non tiveron clasificación, por tanto un viñateiro,
…….as parcelas non teñen estado forzosamente na mesma clasificación, por 
tanto unha vai clasificar.

Ruth: Isto vos tedes traballado parcela a parcela.



Lydia Bourguignon: Voilá. Unha vaille dicir: iste é verdadeiramente top, e 
iste é xa menos top.  Polo que aqueles que son menos top, da igual o sitio……
unha ten menos,….., de que se ocupar, ti fas unha viticultura que esta que se 
axeita ao prezo do que ti vas pode vender, por el contrario estas parcelas que 
son verdadeiramente top, vas poder elaborar un viño, que a subir mais alto, e 
alí onde tes que estar con mais atención.

Ruth: Pero de novo, como é que un chega a repara as mais boas parcelas por 
que se di que están extraodinariamente degradadas, que os solos están 
extremadamente degradados?

Lydia:  Hai unha memoria. 

Claude: Hai unha memoria. As arxilas non están afortunadamente todas 
esnaquizadas. Elas están presentes. Na nosa clasificación nos utilizamos 
enormemente os seguintes criterios: altitude, exposición, tipo de arxila, etc. 
Hai todo un conxunto de criterios que permiten decir “aquí é onde estamos”. 
Esta a un nível, eu diría equivalente a un grande crú para a Borgoña.

Isto é mais ben un primer crú, e isto é mais ben un “village”, e isto é un viño 
ordinario. Porque agora, como a xente non….nas  terras non clasificadas a 
xente que gasta moita enerxía sobre solos sen moito interés, ainda que estos 
soporten unha grande densidade de vides, ainda que se gasta moito diñeiro 
neles, ainda que o solo nunca sacará un gran viño, é un solo para viño de 
mesa. E non hai nada de pexorativo no que eu digo, que o solo non é 
“políticamente correcto”. E como isto, sempre houbo solos de viños de  mesa, 
e solos que producirán maravillas. Ata tal punto que o solo bó …..,  o  logo 
mais tranquilo no mais simple, sen o abandonar.

Ruth: Estan seguros que hai que acompañar a vida un pouco nisto todo. 
Comentade como é isto que se desprende?

Lydia: Unha vai aconsellar o compost, e moito por acaso. Estou a dicir que 
hai que refacer a materia orgánica. Polo tanto son os viñateiros se eles 
poden,os que teñen a posibilidade de o facer. Un viño axuda a elaborar o 
compost, por que para moita xente o compost, unha encontra un pouco de 
esterco de vaca, de cabalo, un pouco de palla. Mais un compost é unha 
fermentación, polo que é complicado como un viño da uva que fermenta, o 
compost é unha verdadeira fermentación, e se ela non é ben feita, ela 
sentará mal, como un viño que vira vinagre, polo que hai que porse a 
traballar,….mais isto é igual, cada viñateiro, en función do tipo de solo, vaille 
dicir mete tanto de compost, por que se mete de mais, e que o solo non é 
capaz de absorber, e acomplexar, isto non nos serve de nada polo que é 
necesaria unha análise para decir bon, metes 2 toneladas por Ha e ano, ou 3, 
4, é o solo o que vai dicir o que necesita. De feito é o solo o que di, e non o 



viticultor, non somos nos, e o solo o que di: “eu teño necesidade disto, e en 
función disto eu vou estcoitarvos, a traballar.

Ruth: Isto é que vos facedes de traductores do dolo, unha ocurrencia.

Lydia: pero é o solo o que dicta, non somos nos o que dicimos.

Ruth: Logo os voceiros. Vos estades interesados no BRF, na madeira rameal 
fragmentada.

Claude: Si, bon, isto é para os casos extremos, cando un solo que esta 
verdadeiramente morto, por que medimos, nos viñedos europeos, solos que 
non manifestan mesma actividade biolóxica medible no laboratorio, estou a 
dicir que un non a pode detectar.

Ruth: Verdadeiramente.

Claude: Ah si, hai solos que están totalmente mortos, completamente morto 
con videiras que están cheas de virose, de iesca por todas partes, as cepas 
que morren pola polo que se lle chama asfixia, ti tes xente que ten asfixia, 
asfixia, e que morren os pes en tal cantidade que a viña queda  por debaixo 
da densidade mínima da AOC, polo que se atopan nunha ilegalidade se a viña 
morre. Canda un esta nesta situación tan extrema, un utiliza a madeira 
rameal fragmentada.

Ruth: Por que isto é o que ti gardas para os casos extremos?

Claude: Por que costa cara, e é mesmo complicada de esparexer, e isto non 
é simples, isto é un verdadeiro traballo, hai que medir, cando un solo esta 
verdadeiramente agotado hai que meter 400 m3/Ha, por tanto cando andas 
entre as filas de cepas non é comada de esparexer. Polo que un a garda para 
esas situacions.

Ruth: Unha lembra o principio da BRF para os casos que se citaron.

Claude: O principio da BRF, hai que saber que, agora, non.., nos temos ainda 
que aprender: reino animal, reino vexetal. Isto xa rematou. Hai 3 reinos: reino 
animal, reino vexetal e reino dos fungos. Os fungos son animados…, e son os 
organismos mais importantes do mundo. Istos son os que fabrican o solo, e 
en particular os que fabrican o humus, e son os que lle fan o humus. En 
oposición as bacterias mineralizan e comen a materia orgánica. Tedes dous 
mundos.

Ruth: Tes tempo , Claude Bourguignon, ti tes tempo.

Claude: Tedes por tanto…., un pouco….dous  mundos antagónicos, os fungos 
que fabrican a molécula orgánica mais complexa do mundo que é o humus, e 
despois no outro nível as bacterias que a mineralizan e que a comen. Toda 



agronomía despois dun século estaba baseada sobre a mineralización, nos 
aportamos elementos minerais, nos aportamos elementos minerais, nos 
estimulamos as bacterias, nos facemos desaparecer a materia orgánica, e 
nos metemos funxicidas e nos pola contra matamos aos fungos, que os que 
fabrican o humus e fabrican o solo. Por tanto atópase que os fungos son os 
únicos organismos, capaces de atacar a lignina, e esta lignina é sobre todo 
maioritaria nas árbores, en particular nas frondosas, non nas resinosas. Por 
tanto a frondosa vai ser unha fonte de lignina que os fungos van transformar 
en humus, e se encontra que para acelerar o proceso, a forma de lignina mais 
rápidamente utilizada polos fungos, son as ramas fragmentadas. Iste foi o 
nome que lle deu o seu inventor, Gay, que foi despois elevado por Lemiex, no 
Canadá, que vai traballar despois sobre a capacidade extraordinaria que 
teñen os fungos de restablecer un solo á vida desde que que se lles da de 
comer madeira. E os vellos, non hai que os esquezer, teñen creado o 
equilibrio agro-silvo-pastoril, eles teñen comprendido que a árbore ten un rol 
fundamental no equilibrio, e nos temos arrancado 3 milons de kilómetros de 
zonas verdes na Franza, tense arrancado as faias por todo o mundo, e non 
temos madeira, nos temos mais bosques, e o bosque, é el o que crea os 
solos. Polo que hai que aprender… cando un solo esta morto de mais, un 
traballa con madeira rameal fragmentada, un relanza du só golpe a 
pogoación de fungos, pero debe tamén o viñateiro parar de botar pesticidas, 
hai que voltar a traballar o solo, polo que un usa as pequeñas máquinas, as 
pequenas orugas, ou máquinas moi pouco pesadas que equilibran un pouco o 
solo 

 Ruth: Traballar os solos, isto que decides é labrar o solos?

Claude: Si, por que no caso da cepa, esta é a única planta que non fai 
traballar o solo, de feito ao contrario un non traballa o solo en cereais. Mais a 
videira é unha planta particular, é unha planta que ten dous enraizamentos, 
un enraizamento superficial que se nutre da materia orgánica, e un 
enraizamento profundo, onde o terroir esta en profundidade. E os vellos, 
teñen en seguida comprendido todo, hai moito, moito tempo, que é necesario 
rachar a pequena rede radicular superficial para que ela se nutra no fundo, 
senon a cepa será unha do montón. E polo tanto hai que traballar. Un fai isto, 
traballar mais agora non é obrigado voltar ao cabalo. Hai “domaines” que 
voltan ao cabalo, mais isto é top, mais bon, non se pode facer isto en grandes 
superficies.

Ruth: Pero isto é extraordinariamente delicado pro que eu creo que cando un 
labra un solo, de novo un arrasa a estructura que é posta polos vermes da 
terra, microfauna, etc.

Lydia: Si, pero na videira, ista non é unha laboura profunda, por que alí, 
dixeches ,en agricultura faise a labra. Antes facíase as labouras nos 15-20 



cm, non se destruía o solo como agora. Agora as máquinas, os tractores son 
mais e mais pesados, os arados son mais e mais profundos, e teñen labouras 
de 40 cm. A 40 cm xa non estas na superficie, xa estas no interior do solo. 
E… os viñateiros xamais o facian. Por outra Claude dixo, trabállase o solo, non 
se labra. Non hai mais que ver o momento que un o fai, isto é un pouco 
particular, e foi utilizado moito noutros tempos, que era para protexer a cepa 
en inverno (a butat). Polo tanto un o fai co arado, un restablece a terra, un 
calza a cepa, por que isto é tamén, para , protexer a cepa contra o frio. Agora 
hai menos invernos rigurosos, polo que non é forzosamente unha necesidade. 
Polo que cando un di butter, débutter, na Borgoña un di que vai caballonar, 
descalzar. E coa bina, despois un separa a terra da cepa. Mais de outro xeito 
isto é un pequeño traballo de escarda, para golpear as malas herbas, e cortar 
as raíces superficiais, que están a 10 cm, non mais, xamais un vai traballar 
unha cepa mais alá.

Ruth: Pero estou para levarvos a terreos mais alegres. Fixestesme 
pensar….o cambio climático.Esto é ou non é un problema suplementario, para 
cepa?

Claude: Si esto é un verdadeiro problema, hai dous…

Lydia: E a BRF será certamente o medio para loitar contra os problemas de 
requezemento, por que de feito, como dixo Claude, os fungos cada vez teñen 
unha enorme ventaxa, eles teñen hidrosporas, e de feito metemos a auga. 
Polo que cando estas sobre a BRF, ti aumentas moito, en termos netos a 
cantidade e auga. Polo que cando chove, a BRF, grazas aos fungos, vai gardar 
unha  humedade sobre as cepas, polo que non é pois forzosamente unha 
……………… mais de certo, isto é, é unha verdadeira reserva de auga, a partir 
do momento que un ten mais auga vai ter mais fauna, mais aeración, as 
raíces van polo tanto descender  moito mais en profundidade, e é verdade 
que hai enormemente un problema de sequeira, mais cando a videira……de 1 
m, 1,50, un un comprende moi ben por que ela é menos sensible ás 
diferencias do clima.

Ruth: Ben logo, vas me dicir Claude Bourguignon que hai dous problemas, e 
isto?

Claude Bourguignon: Si, hais dous problemas co requezemento planetario, 
e que dunha parte o adiantamento  da floración, que é un verdadeiro 
problema por que , de feito a floración estase adiantando, isto fai que a 
vendimia é mais precoz, de media actualmente sobre 15 dias na Franza. Ti 
sabes que a calidade dun gran viño, un gran terroir, e isto é, e ista é unha 
zona climática onde antes se facia a vendima en setembro, onde tes dias 
qentes e noites frescas e isto vai permitir o que un chama a madurez 
fenólica. Mais se descendes mais cara o sul, as castes son mais serodias, por 



que por exemplo en Montpellier un en setembro un sentía moita calor na 
noite, polo que a caste tense que colleitar en outubro cando as noites son 
frias. Pero a partir de que a tua vendimia se adianta tes que  mais risco de 
vendimar por exemplo no mes de agosto, e non unha noite fría, e isto, fainos 
os viños moi, moi pesados e desequilibrados, non hai unha boa madurez 
fenólica. Isto xa é un verdadeiro perigo para a calidade dos nosos viños.

Lydia: E o aumento cantidade de alcohol?

Claude: e mais.

Lydia: Si, por que de feito…..unha comenza polo azúcar, é a madurez 
fenólica ven despois. E en xeral cando as uvas estan torradas ainda hai moita 
calor, de feito elas non tiveron tempo ainda de facer esta madurez, e unha 
vai ter viños que van ser moito mais alcolicos, que antes. E o requecemento 
influe enormemente sobre o grado alcólico, actualmente.

Ruth: Pero voltemos ao ideal, voltemos, .., eu, que isto é unha especie de 
ideal mais por que non, voltemos  a terra que esta ben traballada, que estaría 
viva. Eu digo que sería no condicional…..habería portaenxertos…………………
os pequenos….do fundo que s porian a producir e dar boas cousas. Logo hai a 
vinificación, e isto que vos comentastedes, tan arriba como poidas, ou non?

Claude: Lydia é enóloga, mais eu non sei de enoloxía, pero Lydia, esto é seu 
traballo.

Lydia: Non, non eu, non interveño.

Ruth: Ben entón unha vai poder comenzar a escoitar a Lydia Bourguignon.

Lydia: Non, non eun on elaboro viño. De feito eu fago estudios de enoloxía, e 
de cata, por que a maior parte das veces a xente critica, cando unha traballa 
sobre o terroir, a xente di, mais isto non vale nada, de nada. Polo tanto, e xa 
vou comprender por qué. E despois doutra parte cando unha ten problemas 
de solos, tenta comprender se hai unha relación, o viñateiro laiase de certos 
problemas na sua vinificación, (como o tema do pH). Eu vou ver, en fin 
comprobar se se podería ter unha relación entre a falla de certos elementos 
ou un exceso de elementos. Se cada vez que unha ten isto, por exemplo, 
moito potasio, haberá problemas de pH no viño.

Ruth: E a resposta a isto.

Lydia: E a resposta é si, mais relativamente. Polo que de feito, é isto polo 
que estou a facer os estudios de enoloxía, vou comenzar a elaborar un viño, e 
eu antes non elaborara nengun viño, e doutra parte teño feito uns cursos 
para comprender unha forma de cata, que antes estaba ligada ao terroir, 



para comprobar se é así, se verdadeiramente hai unha relación entre os 
gusto do viño e un terroir.

Ruth: Por que a degustación tamén ten cambiado?

Claude: Ah si, completamente.

Lydia: A degustación ten cambiado enormemente, por que de feito, voltando 
ao chauvinismo borgoñon, mais, o berce do viño na Franza e…eu vivo todavía 
na Borgoña. E houbo viños de calidade desde moi cedo, e como istes viños de 
calidade teñen sido investigados pola corte, e non non había medios de 
comunicación tan rápidos como agora, polo que de feito, os Philippe de ….E 
esta colocada a cuestión..como facer que non nos engañen, para que non 
haxe fraude? Tívose insitituido unha profesión que se chamou Gourmet. E o 
Gourmet catador de viño e os Corredores Gourmets encargados dos viño, e 
esta profesión e feita no 1312. Ea profesión é feita para recoñecer o terroir, 
estou a dicir que, esta xente nas suas rutas de exploración, eles debían pasar 
por todas as rexions, e sobre todo na Borgoña, de feito é na Borgoña onde se 
pon en marcha o coñecemento do terroir. Estou a dicir que isto fai falla, e 
houbo procesos extraordinariamente graves, e refírome a aqueles que poñen 
o prezos do viño, son aqueles que fan como agora, Parker e demais, mais eles 
o fan.E de feito eles, os gourmets, teñen chegado a degustar para certas 
catas e dicir: “Monsieur, e…., isto é un La Taché,  Rommé ……. E isto é un La 
Taché por que atopo isto, isto ….e isto e o terroir de La Taché. E estos 
gourmets poden encontrar se o viño ven dun coupage de castes brancas, 
polo que de feito isto é un estudio extraordinariamente profundo, que ten 
sido, completamente, completamente desaparecido, por que de feito nunca 
era posible cuantificar. Isto é a calidade, en non pode ser cuantificada. Polo 
que Monsieur…., ten feito despois, isto que un denomina degustación 
sensorial, clasificar e medir con notas, de 1 a 4 cor, isto que ten feito a INAO, 
e se ten posto en todo o mundo con notas sobre 100, mais de feito isto veu 
de alá.., e unha clasifica, e un ten podido notar, isto que fai un viño que teña 
unha nota ou outra. Na hora actual, cando tes un viño que ten un 92 esta 
vendido, xa non o hai. Se ten un 88, iste non se vende. A explicación entre 88 
e 92, cando un sabe como se fan as catas, isto é dramático para o viño. Pol 
que a degustación ten cambiado…. Ela é cuantitativa.

Ruth: A cata xa non é  mais cualitativa. Ata tal punto que non hai 
verdadeiramente…….

Claude: Un chega a o recoñecer. Tes unha cata onde non se chega mesmo a 
recoñecer os terroirs de Borgoña degustando os viños. E isto é cando mesmo 
dramático.



Ruth: Mais logo, cando mesmo. Para rematar, sobre algo mais alegre. Unha 
viña que ten sido traballado como hai, sobre unha terra bela, viva, etc. eu 
volto, isto que vos nos podedes falar? Que é isto que hai de si particular para, 
relacionar no viño que un ten……..habitualmente e que un nota xusto 92.

Lydia: Un viño, xa hai que ….si, fara xa relación sobre sua roupa. En xeral un 
viño cando os vistes son particulares. E mais cando unha os vai degustar, 
normalmente deberá haber un lixeiro ataque. El non fixo arrancarnos de todo, 
de que esta impresión de encías que unha ten, isto é un pouco, pouco mais 
tarde, se tes a calidade de teus taninos, vainos dar unha lixeira astrinxencia, 
un  viño non debe servos xamais agresifo, este debe chegar sempre con 
moito tacto na boca. El…dar unha sensación despois de …como de pracer, 
mais un gran viño vai vos dar unha impresión, como unha saliva 
extremadamente untuosa, que vai chegar na boca, por que iste, iste …..lle é 
a cualidade dos taninos, vos podes ter tamén a persistencia, polo que todos 
estos aromas que van, e logo despois, bon eu xa falei como é esta 
degustación de gourmets, despois un vai ter certo retronasal, e unha pode 
falar de aromas, de todos eles. M…....viño,cando unha o gosta, e isto é unha 
verdade, e a maiores, frecuentemente, cmo este é ligado a os aromas onde 
se vai experimentar, para moita xente este isto vailles enviar como un 
arrecendo, como unha sensación da sua infancia, polo que o viño que é un 
verdadeiro viaxe, cando un viño é bon, e iste é un verdadeiro viaxe de feito. 
Un o acompaña, Voilá, isto é un gran viño.

Ruth: O viño é unha memoria, como os solos teñen unha memoria.

Lydia: “Voilá”.

Claude: Isto que é tamén, como, con Lydia, un non vai sen parar do solo ao 
viño, por que …esta…entre viñateiros. E isto tan extraoridinario de probar na 
casa do propio viñateiro, hai que facelo na propia casa do mesmo viñateiro, 
se non este non esta tan falador. Mais un cata na casa do mesmo viñateiro un 
viño que da mesma caste, …dun terreo xabreguento e dun terroir arxilento, e 
ben vos….de area …da vosa boca. Estou a dicir que , un viño isto se tantea. A 
xente non sabe mais disto. Mais proba un viño, iste diravos isto veu a dicir 
que hai que tantear o viño coa sua lingua e su, contra seu paladar e na boca. 

As persoas, elas son ali únicamente a olfatear, unha non é unha máquina de 
olfatear, unha non é un can. Isto é un producto cultural, o viño. E isto é 
extraordinario, con Lydia, a forza de habituarse, un di: ten , ista esta ben isto 
contén…características, moi moi salgado das terras, por exemplo do 
Cretácico, ou isto ao contrario, isto é un coté xistoso das terras do Xurásico. 
Isto que é interesante, isto que cada vez, e que isto é sobre un solo vivo, hai 
unha identidade. E isto é isto que é apaixoante, por que xustamente, non hai 
dous viños parellos. Mesmo se estan elaborados polo mesmo viñateiro na 



mesma adega, coa mesma caste. É ito e isto que é apaixoante, como lle digo 
a Lydia, é un verdadeiro viaxe.

Ruth: E xustamente, un vai rematar sobre seus viaxes, viaxades agora 
arredor da terra. Tedes encontrado viños interesantes noutros lugares?

Lydia: Si, unha ten..para nos certamente, unha ten ido por todas as rexions…
do mundo, mais hai unha rexión, un país que nos ten enormemente 
sorprendido, que é Nova Zelanda. Unha estivo alá este ano. E ….., isto é 
o hemisferio sur, mais…. da latitude que é moi, moi próxima da Franza, por 
que ete é un pouco perto de semellarse, e iste ten un clima que é o templado, 
e de feito como os solos, un atopou os solos que encontrou na Franza, do tipo 
arc alpin, .., de certas gravas. E eu pensó que ….en fin a Nova Zelanda, e 
certamente.......onde unha poderá verdadeiramente elaborar grandes viños 
por que de feito non hai demasiado calor, hai choiva, os solos son 
interesantes, eles non son demasiado profundos, …polo que de feito para no 
é un grande canto.

Ruth: Estan vivos?

Claude: Non non, A Nova Zelanda esta con 20 litros de glifosato por Ha.

Ruth: Meu, que me contas.

Claude: Eles son ainda mais crueis que nos.

Ruth: Contademe algo para vos oir par unha boa despedida da emisión. 

Claude: Que vos vou dicir, que hai moi belos terroir…

Lydia: En todas partes do mundo.

Claude: Estou a dicir que polo momento o que un chama castes sexy, as 
castes de Bordeuax. Mais se eles se paran, ….moi bos viños.



Glosario de termos

Bieitos: Orde do benedictinos que se rixe pola Regula de San Benedetto do 
século VI,  esta orde durante a historia tivo varias reformas, como as de Cluny 
ou a máis afamada do Cister do século XII e que foi que reinventou a 
viticultura en Europa,.

Cistercienses: Aqueles da orde dos bieitos ou benedictinos que siguen a 
reforma do Cister que liderou Bernardo de Claraval no século XII, son os 
chamados monxes brancos ou bernardos, e que reformaron a grande maioría 
dos mosteiros galegos.

Landas: no contexto francés terras incultas.

Morgon: tipo de viño francés.

Cotè: Fálase de viños de zonas ou subzonas con encostas e que permiten 
unha calidade superior.

Village: Clasificación de viño entre un xenérico e un viño de lugar, sería o 
equivalente ás nosas subzonas como Amandi, Condado, etc.

AOC: Equivalente francés á DO nosa.

BRF: Ramallada esnaquizada e triturada de carballos, castiñeiros ou outras 
frondosas, tamén os restos de poda, ten un valor revitalizante nos solos.

INAO: Organización Iternacional para o viño e a viña e que tenta armonizar 
regulamentacións e xeitos de valorar os viños, como a sáu ficha de cata en 
base a puntuacións.

 


