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A

nación dos mil viños busca ser unha iniciación combinada á cultura do viño en
xeral, á súa proba sensorial e ao panorama concreto dos viños galegos.
Atoparás os elementos máis destacados que
inflúen no seu resultado final e que integran o
proceso de creación cada ano desde a viña á
copa: os solos, o clima, as variedades de uva,
a viticultura e a enoloxía. Tamén as chaves
elementais para o seu goce e análise sensorial. E un repaso descritivo pola xeografía vitivinícola galega actual.
Estes contidos van acompañados de elementos históricos e culturais que contextualizan o
significado e importancia do viño. Non podía
faltar tampouco o protagonismo das persoas
produtoras e as marcas comerciais que chegan a nós como resultado final do seu traballo. Calquera selección conleva a exclusión de
protagonistas que, como podedes imaxinar,
merecen para nós idéntica avaliación positiva.
Mais esta dificultade non nos afasta do convencemento de seren as caras, os nomes e as
etiquetas merecentes de divulgación para
maior coñecemento e valoración social.
A disposición de Antón Núñez a dar imaxe ao
que queriamos contar foi unha peza angular
dun proxecto pensado como guía ilustrada de
cara a favorecer a súa afabilidade.

O traballo foi creado como coleccionábel para
Nós Diario, e neste formato foi publicado ao
longo de todo o mes de xaneiro de 2022 neste
medio de comunicación galego. Queremos
agradecer ao seu xerente, Roberto Vilameá, e
á súa directora, María Obelleiro, o impulso e
a axuda na materialización da iniciativa.
Tamén recoñecer o interese no mundo do
viño galego reflexado de maneira habitual nas
páxinas deste xornal e dos seus suplementos.
Deixamos constancia expresa da boa receptividade inicial instantánea obtida do editor
Afonso Ribas para que estas páxinas chegasen
ás librarías galegas e agora ás túas mans
como libro da editorial Laiovento.
Grazas a toda a xente que animou e axudou.
Galiza conta xa con numerosas persoas referentes en distintos ámbitos do mundo do
viño, e están detrás do coñecemento que inspira os textos que seguen. A nosa traxectoria
profesional nestes anos xuntounos en probas,
presentacións e cursos con centos de persoas
que, na maioría dos casos, participaban por
vez primeira nunha experiencia organizada
ao redor dos viños galegos. Das súas observacións e das súas preguntas, xurden o estilo e
as respostas que ofrece A nación dos mil
viños, co ánimo de resultar divulgativo e
ameno. Quen nos dera atinar! Boa lectura.

Martiño e Xosé,

Santiago de Compostela, xullo de 2022.
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A proba do viño nas cubas da adega. Arquivo VIDE VIDE

O TÚNEL DO VIÑO

Os capítulos deste libro que empezamos teñen vocación de iniciación á cultura e á cata dos viños. Coñecer o proceso de elaboración dun viño achéganos as chaves para comprendelo á hora
de probalo. Buscamos saber como interpretalo sensorialmente á
luz do seu ciclo anual na viña, da súa elaboración na adega e da
súa crianza. Queremos intuír o solo do que procede, o seu clima
e as súas variedades de uva. Desvendar a paisaxe que hai detrás
de cada botella. E facelo contextualizado na realidade vitivinícola da Galiza, no marco dos viños galegos, dunha zona histórica de produción de viños no mundo.
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cata do viño está rodeada de cerimoniais
que engaiolan unhas persoas e afastan outras. O certo é que ao redor do viño, polas
súas características e importancia histórica,
desenvolvéronse técnicas de percepción e
análise sensorial, técnicas de proba ou cata,
que hoxe son aplicadas a moitos produtos alimentarios na súa avaliación e clasificación de
calidade. Aprender a catar é visto de acotío
como o desenvolvemento dunhas habilidades
fisiolóxicas, botando man dunha parafernalia
de técnicas e instrumental. Aprender a catar
realmente consiste en coñecer máis o mundo
do viño e diversificar a experiencia no seu
consumo. “Sei o que me gusta”, mais o que
me gusta evoluciona en función dos meus hábitos de consumo e coñecemento.
Canta máis información, máis chaves interpretativas. Canta máis variedade probada e
máis aberto o padal, será tamén máis doado
identificar diferenzas. “O que me gusta” andará novos camiños. Deixaremos de buscar “o
meu viño” para descubrir “os viños”, para
sorprendernos, para viaxar con eles e para
gozar da diversidade que, despois de anos de
intento de homoxeneización, volve abrirse camiño entre as produtoras e os produtores de
toda parte do mundo.

AVILÉS DE TARAMANCOS
Tal vez non haxa máis cumprido oﬁcio
pra que un poeta gañe o pan que come
ca despender un viño grato ó home,
vendéndoo cun prudente beneﬁcio.
Xa que o vello e difícil artiﬁcio
de darlle a cada cousa o propio nome
non dá cama e xantar e te consome,
séxache Baco pra vivir propicio.
Dános en branca louza ou barro escuro
leve zume das uvas, viño claro
de saibo ás veces doce e outras fero.
Dános sangue da terra, que eu che xuro
ser teu oﬁcio límpido e preclaro,
digno de Omar Keián e o vello Homero.
Darío Xohán Cabana
Pra Avilés de Taramancos, poeta que das selvas de
América tornou pra poñer unha taberna
Sursum Corda, edicións Laiovento.
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PRODUTORAS
María Falcón e Cristina Yagüe
Zonas: Rías Baixas e Ribeira Sacra
Proxecto: Anónimas Viticultoras
Marcas: Os Dunares,
Pedramogueira,
Catro e Cadela,
Abelairas,
Tres Invernos
Úsase a expresión “túnel do viño” para denominar un evento
onde colles unha copa na entrada e vas pasando polos postos de distintos produtores e
produtoras para coñecer os seus
viños, as características dos
seus proxectos, e gozar dunha
pequena proba das súas referencias nunha experiencia enocultural sosegada e
sensorialmente estimulante.
Para quen queira entrar no
túnel e facer a viaxe, recomendamos somerxerse no mundo
do viño sen prexuízos, con naturalidade e co ánimo de gozar
dunha boa vivencia.
Para que aprender a catar?
Somos moi de respectar o traballo que hai detrás de todos os viños e as persoas que os producen. Aprender a catar para sentenciar “bo
ou malo” non lle vemos interese ningún. Máis
aínda nun momento onde están estendidos
uns parámetros homologados de calidade e
corrección na inmensa maioría dos viños dispoñíbeis no mercado. Así e todo, é certo que
no mundo da produción existen hoxe cando
menos dúas visións: a produción de viño concibida como industria de bebida (aínda así
con notábeis diferenzas respecto doutras); e a
elaboración de viños que buscan emocionar e
interpretar unha paisaxe singular. Son dúas
realidades do mercado actual do viño complementarias entre si, que cómpre ter presentes.
A primeira corresponderíase coas grandes
adegas que embotellan inxentes cantidades
de litros de viño e que enchen estantes e cartas de viños comerciais. A segunda, a de pequenas producións de perfil máis artesanal

A NACIÓN DOS MIL VIÑOS

que buscan a autenticidade e a expresividade
diferenciada dun territorio e das súas variedades. Entre o primeiro grupo hai quen
tamén consegue viños emocionantes, e no segundo non a totalidade logra os mellores resultados na súa misión. A vida é complexa.
Deixémolo aquí.
Aprender a catar serviranos para comenzar a
diferenciar estes perfís. Alén do gústame ou
non me gusta, serviranos para gozar máis e
comprender mellor os viños. Adóitase dicir
que un viño é como un ser vivo, ou que non
hai grandes marcas senón grandes botellas.
Cando abrimos unha pode estar no seu mellor
momento ou non. O certo é que sempre se
produce na botella unha evolución das características organolépticas, ademais dos condicionantes externos ao viño que teñen que ver
con nós no momento de probalo. Sabelo axudaranos a non descartar un viño pola impresión dun día.

As nosas preferencias xa non se limitarán a
un perfil concreto de viño, senón que admitirán distintos perfís que adaptaremos a cada
momento, a cada prato, a cada compaña, a
cada estado de ánimo, a cada xornada clima-

ESTRABÓN
Os montañeses beben zythos e o viño, escaso, se o conseguen, consúmeno
en banquetes familiares.
Nestes banquetes, os participantes comen sentados nun banco arrimado ao
muro e situados de acordo coa súa idade e rango.
Cando se comeza a beber, os homes bailan ou ben en conxuntos, acompañados por frautas e trompas, ou ben individualmente, saltando e encolléndose alternativamente.
Estrabón, Geographica, III (en referencia a Galiza)
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