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pn Galicia

E unha realidade que a
ninguén se lle escapá, que
existe na actualidade un

auxe na elaboración e promoción
de viños galegos supbstamente
procedentes da vinif icación con
caste.s autóctonas, en especial _con
aquetas que -como o ALBARINO-
teñen ganado xa iJe vello unha
merecida fama na nosa nazñón e
mais alá das nosas fronteiras; a
publicidade deste viños asalta-nos
cada día nos seus mais diversos
xeitos, e non resulta xa estrana a
publicación con certa periocidade
dalg.ún_artigo ou reseña na que se
fai loubanza dalgún deles;'pero,
resposta verdadeiramente todo este
auxe publicitario e comercial a un
medre. real da preocupación das
autoridades polo desenrolo racio-
nal das nosás posibilidades viti-
vinícolas, ou, pola contra, ésta e
aquel discorreri por vieiros' separa-
dos?

O cullivo da videira na nosa
nazón non é alleo, evidentemente,
á dinámica xeral do agro galegoi
ven pola conlra condióionádo -en

ceria medida polas caracterfsticas
propias de éste. Asl, laclores oue
poideramos considerar'intrínsecbs"
como o réxime de tenencia das
lerras, ou a existencia dunhas
prácticas culturais fondamente an-
coradas no pasado, xunto coas
particulares condicións climático-
edafolóxicas de Galiza, van marcar
dun xeito importante a problemática
xeral da nosa Viticultüra, facendo
que cousas que poideramos consi-
derar fundamentais para o normal
desenvolvimento dó sector viti-
vinícola galego permañezan afnda
por solventar.

De calquera xeito, e aínda sendo
certo que moitas das eivas que ten

hoxe prantexadas a Viticultura na
Galiza veñen sendo arrastradas
xa de.vello, e.qu.e mesmo poideran
semellar endémicas, non á menos
certo que moitas delas son froito
tamén da escasa preocupacíón
qü9 dg sempre houbo polo tema e
pola defensa das castes tradicio-
nais e os viños por elas producidos,
e da falla de preparación que neste
lerreo houbo na sociedade galega
en xeral e particularmente ñaquá-
I€s seclores que, ben pola sua
cualificación piofesional ' ou ben
pola sua participación na toma de
decisións desde distintos órgaos
de poder, tiñan especiais respon-
sabilidades no sectbr vitícola á no
seu desenrolo. Esta situación, se
ben ten mudado nalgúns aspectos,
manten-se no fundamental na ac-
lualidade; proba delo é o escaso
número de estudos cun mlnimo de
rigor científico publicados sobre o
lema na nosa nazón, froito da
caseque nula porcentaxe de recur-
sos económicos adicada á investi-
gación n€sle terreo.

Todos estes lactores -de certo
lortemente ínterrelacioados- leva-
ron á nosa Viticullura á situación
que hoxe está a padecer, situación
foñemenle agravada logo da en-
trada do estado español no Mer-.
cado Común e oola aolicación
seguidista das direótrices da comu-
nidade europea por Darte das auto-
ridades españolás é autonómicas,
ignorantes .-ao que . parece- das
gspecrars ctrcunslanctas qu€ arro-
dean ao cultivo da videira na Galiza
e das razóns concretas oue o
levaron ao seu particular d pro-
blemático estado üe atraso.

Asf, medidas que poideran se-
mellar proteccionistas, e polo tanto
beneficiosas para a Viticultura ga-
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lega, como a da Reconversión do
viñedo híbrido, poden-se tornar
-polo xeito de aplicación e polas
propias caraclerfsticas da dita Viti-
cultura- en contrarias aos intereses
non só da meirande parte dos
viticultores galegos, senón tamén
da total¡dade do sector vitÍcola e
da economía galega no seu con-

. xunto.

Vou centrar o meu traballo na-
quelas eivas que, ao meu enten-
der, é f undamental abordar de
inmediato cara á procura do desen-
volvemento racional da nosa Viti-
cultura, deixando de lado aquelas
outras que, polo seu carácter mais
estructural, afectan non só á Vit¡-
cultura senón tamén ao agro ga-
lego no seu conxunto, piis -Oe

calquera outro xeho faria-ée exce-
sivamente amplo o leSra. Non vou
tocar polo tanto nen aqueles que
chamei'factorss intríns'ecos' rien
nada do que alingue ás labouras
ds control e tratamento de enfer-
medades, sistemas de poda e
condución, etc.

CARACTEHIZACTON DAS CAS.
TES CULTIVADAS NAS DIST¡N.
TAS ZONAS VITTCOLAS GALE.
GAS

O primeiro qus nos teríamos
que prantexar ao tentar abranquer
seriamente o estudo da situaóión
da Viticultura na Galiza, é a necesi-
dade de coñecer qué castes exis-
ten nas diferentes zonas vitícolas;
que nomes receben cada unha
delas; se exislen fora da Viticultura
galega e baixo que nomes nese
caso; se son casies tradicionais (ou
autóctonas) ou se pola contra foion
introducidas maid recentemente,
etc.

Aínda que poida semellar ex-trano, a situación de
descoñecemento da nosa Viticul-
tura á tal, qus cousas tan funda-
mentais gomo ésta que prantexa-
mos están aínda por'facbr; existe
nefeuto unha lorte confusión á hora
de denominar ás distintas castes
de videira cultivadas na Galiza, e
da-se o caso de que unha mesma
caste pode-se coñecer de moi
diferentes xeilos -e mais se fala-
mos de zonas vitícolas distintas-ao
tempo que duas casles perfec-
lame nte dif erenciadas morfoloxica-
mente poden receber a mesma
denominación en duas zonas viti-
vinfcolas diferentes. Existen nume-
rosísimos casos que axudan a
iluslrar esta afirmaóión; así, baixo
a denominación CAIñO existen
-cando menos- catro castes dife-

rentes, unha delas a chamada
simplemente CAIñO no Salnés (cha-
mada noutras zonas CAIñO'RE-
DONDO) e outra chamada CAIñO
LONGO na zona do Condado do
Tea, que para algtln á a mesma
caste que a coñecida no Salnés ena meirande parte das zonas
vitícolas galegaó baixo o nome de
ESPADEIRO.-Algo semellante ocu-
rre. para a casteaLBARlñO, baixo
cuia denominación engloban-se di-
versas castes c¡on características
morfolóxicas externas ben diferen-
tes; chegou-se a falar nalqún temoo
da existencia de distinta§subvarie-
dades -e emsmo de diferentes
clones- do ALBARIñO estableci-
das como tais na Viticultura oaleoa.
pero certame nte non existen-razdns
obxeclivas que avalíen este su-
posto; trata-se de castes diferen-
tes. Fala-se así do ALBARIñO
DOBLE E dO ALBARIÑO FRAN-
CES, cando ao meu entender estas
castes son respectivamenle a caste
portuguesa FERNAO PIRES e a
francesa SAVAGNIN BLANC: fala-
se dalgún o_utro ALBARIñO, comoo ALBARINO SERODIO, o AL-
BARIÑo DE TRES oeIÁS. oero
entendo que non é preciso abohdar
mais no tema; dicer eso si, que
cunosamente a caste descrita oolo
Centro Ampeloqrálico de Mádrid
baixo a deriomiñación ALBARIñO,
semellElexistente no Salnés e noul
tras zonds vitivinícolas galegas, ou
mesmo daquel ALVARINHó exis-
tente na rexión demarcada dos
viños verdes no Norde de Portugal.

Existirán as cast€s tradicionais
da Galiza noutras zonas vitícolas
de Europa? Tendo en conta o xeito
en que se produciu a extensión do
cultivo da videira no continente
europeio, parece certamente im-
probabel que as casles hoxendía
cultivadas na Galiza non exislan
en nengunha outra zona vilícola
da Europa, ainda que o farán
-como tamén é lóxico baixo deno-
minacións diferentes ás utilizadas
por nós; ¡ese caso tera-se que
tentar coñecer cais son as si-
nonfmias das castes galegas nas
dislintas zonas vitícolaÉ ddfora de
Galiza. Paso obligado terá de ser
recurrir primeiramente á Viticultura
poñuguesa, xa que nela non só
pode.remos atopa'r de seguro moi-
tas das nosas castes tradicionais,
senón que ademais leremos a
indudidabel ventaxe de que moitas
delas receberán unha denbminación
semellante ás nosas.

Nefeuto, existen en Portugal as
CASIeS ALVARINHO, ALICANTE,
BRANCELHO, ESPADEIRO, LOU.

0 cultlvo da vldelra na nosa nazón
non é alleo, á dlnámica xeral do agro
galego;ven pola confa
condicionado en certa medida
polas caracterlstlcas proplas de éste.

33



ALBARIÑO RIESLING

A prlnclpal elva provocada trás do
ataque da Filorera ás nosas vlñas,
fol factor fundamental na entrada na
Gallcla dos chamados HIBRIDOS

PR0DUCTORES DTRECToS (HPD).

REIRO, PEDRAL, TORRONTES,
TRAJADURA... semellantes ás exis-
lentes na Viticultura galega baixo
estas mesmas denominacións, e
ademais o BORRAQAL (semell_ante
sen dúbida ao noso CAINO),
CAINHO LONGO (do que xa fala-
mos e que eles diferencian con
toda craridade da caste ESPA-
DEIRO), VINHAO (semellante ao
chamado NEGRON ou SOUSON
na Galiza), BASTARDO, que moi
oosibelmente sexa semellants á
baste coñecida na zona de Valdeo-
rras baixo a denominación ME e
RENZAO e da que imos falar logo
con mais detenemento, etc., que
confirman a existenqia dun outo
deorao de similitude enlre as cas-
tes"cultivadas na Galiza e aquelas
da Viticultura de Portugal.

Máis dif Ícil resulta chegar a
establecer semellanzas entr€ as
castes galegas e aquelas doulros
paises europeos;dunha banda polo
leilo obvio de non receber nomes
semellantes, e doutra por non exis-
tir -na meirande parte dos casos-
unhas boas descripcións ampe-
lográficas das nosas castes e moito
msnos un riguroso estudo comPa-
rativ-o daque[as € as corresponden-
les ás castes dos principais paises
vitÍcolas da Europa. Esto lai que
se sigan a reproducir vellos tópicos
que en xeral pouco ou nada teñen
que ver coa realidade. Así segue-
se a lalar amiudo de que o AL-
BARIÑO á a mesma caste que a
chamada RIESLING do Rhin, e
mesmo adorna-se esta observación
cunha boa dose de poesía, cando
a dita afirmación semella a todas
luces inexacla, pois chega. con
lacer comoaranza das carac-
terísticas rhorfolóxicas externas
dunha e doutra caste para ver que
ámbalas duas son caseque Por
enteiro diferentes; na figura 1 com-
paran-se a tíduo de exe¡Plo as
iollas adultas do ALBARINO e do
RIESLING, e nela poden-se aPre-

ciar as diferencias existentes entre
elas, a p€sares da limitación que
supón observar as figuras nun só
pláno, pois no caso do RIESLING
b mais característico é a existencia
de lixeiras protuberancias nos bor-
des da folla, que se fan mais
marcadas no ponto Peciolar.

Aseoura-se tamén ás veces que
o ALICÁNTE cultivado na Galiza é
o mesmo existente no Pais Va-
lenciá (ALICANTE BOUSCHET),
namentias oue noutras ocasións á
coa casle GÁRNACHA coa que s€
tende a identificar. Tamén nalgun-
has zonas vitícolas da Francia se
utiliza o nome de ALICANTE como
sinónimo de GRENACHE ou GAR-
NACHA. SON OOIO IANTO ALICANTE
BOUSCHET 'e CRRI'¡RCHA duas
sinonimias da mesma caste?, ou
dito doutro xeito, o ALICANTE e o
ALICANTE BOUSCHET son a
mesma caste? Na Viticultura fran-
cesa diferencia-se ben entre unha
e oulra caste, e non semella moi
difícil lace-lo; entre oulras cousas,
a ooloa da GARNACHA non ten
coi 6bde-se facer o viño en branco
de 'leito) namentras que a do
ALICANTE BOUSCHET ten unha
lortísima cor tinta. Utiliza-se tamén
ás veces na Galiza o noms de
ALICANTE GRAN NEGRO Para
desionar á caste coñecida tradicio-
nalm-enle como GRAN NEGRO;
ouere-ss dicer con esto que é unha
iubvariedade do ALICANTE BOUS-
CHET, ou da GARNACHA, ou
m€smo unha sinonimia dalgunha
destas castes? Existe ademais na
rexión do Midi francés unha caste
chamada GRAN NEGRO, ben dife-
rente do ALICANTE BOUSCHET,
oue len como ela unha forte cor
tinta na polpa dos seus bagos
(mais oeo'uehos que os do ALI-
ba¡¡rÉ BbuscHET) pero que ten
os cachos e as follas moi diferen-
tes. Para rematar de comPlicar as
cousas, en certas zonas de Galiza
usa-se'como sinónimo do GRAN
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NEGRO o nome de NEGRON (que
á súa vez recebe en moitos lugáies
o nome de SOUSON, sinóiimo
como xa vimos do VINHAO oor-
lugués) existente na Viticulturafian-
cesa comó sinónimo da caste cha-
mada tradicionalmente MOUR-
VEDRE na Provenza, caste que
nada ten que ver coa chamáda
GRAN NEGRO no Midi; aquela ten
os cachos grandes (duns 25 cm.
de longo), piramidais, soltos e rami-
ficrados, e os bagos (duns 10 mm.)
teñen -como xa vimos- cor na
polpa; pola contra os cachos do
MOURVEDRE son de tamaño
medián (duns 15 cm.). mestos ou
apiñocados, cónicos, estreilos e
con gaias, e os seus bagos (duns
Z mm.) non teñen cor na polpa. Na
ligura 2 amosan-se dun feitó com-
parativo as follas do ALICANTE
BOUSCHET, GARNACHA, GRAN
NEGRO, MOURVEDRE e VINHAO.

Para rsmatar xa este apartado,
imos falar do caso do MERENZAO,
que como adiantabamos é moi
posibel que non sexa outra que a
caste coñecida na Viticultura oortu-
quesa baixo o nome de 'BAS-

TRROO; as suas caracterfsticas
morfolóxicas externas (nomeada-
ments as relativas á lorma das
follas adultas e dos cachos e
bagos) parecs-no indicar así; co-
moquira que o BASTARDO e a
mesma caste cultivada no departa-
mento francés do Jura baixo a
denominación de TBOUSSEAU, se-

mella lóxico que'MERENZAO e
TROUSSEAU sexan a mesma
caste. Na figura 3 comparan-se as
follas do BASTARDO, MERENZAO
e TROUSSEAU.

Evidentemente, con esla chea
de exemplos non lenlo mais que
dar unha idea da problemática que
prantexa o propio descoñecemento
do material vexetal existente na
nosa Viticultura, e do necesario
que resulta polo tanto encher este
valeiro abordando a descripción
rigurosa das nosas castes e hhri-
dos axustando-nos aos métodos
científ icos utilizados en lodo o
mundo con sste obxectivo. Teria-
se. qu.e lacer polo lanto, e. como
primeiro paso, as suas descripcións
ampelográficas e ampelométricas,
e compara-las logo coas existentes
para as castes doutras zonas
vitícolas de lora da Galiza. De
calquera xeilo, ao meu entender
estas descripcións, con ler un nota-
bsl ¡nterés, non permiten na mei-
rande parte dos iasos garantir dun
xeito definitivo a existencia ou non
de similitude entre duas casl€s,
pois as caracterlsticas morlolóxicas
externas dun vexetal fnas oue se
basean as ditas descrifcións) amo-
san un forte degrao de dependen-
cia das condicións medioambien-
tais da zona onde o vexetal está
implantando, condición que no caso
dos vexetais cuhivados veñen cer-
tamente modificadas polos méto-
dos de cultivo empregados.

Tan lmporlante como coñecer cais
vldes son HPD e cais non, é o ter
craro o porqué da necesldade de
elimlnar o seu cultlvo.

ALICANTE
BOUSCHET

GRAN NEGRO
GARNACHA

MOURVEDRE VINHAO
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BASTARDO MEREZAO TROUSSEAU

Unha cousa é o auxe comerclal e
publicltario dunhas determlñadas
marcas de vlño e outra ben

dilerente o lnterés polo desenrolo
raclonal e serlo da nosa
Vitlcultura e das suas
potenclalidades enolóxlcas.

Fai-se necesario polo lanto, am-
pliar o coñecemento descriptivo
aportado polos métodos ampe-
lográficos aplicando outros méto-
dos nos que se obteñan resultados
que -por'estar baseados na propia
comoosición interna do vexetal-
sexán menos susceptibeis de mo-
dificación oola acción medioam-
biental. Ndste senso entendo de
interés realizar a descriPción
bioquímica das castes, caracteri-
zandoas polo.s s-eus patróns protei-
cos e isoenzimáticos, e asimssmo
pola identif icación de determinados
bomooslos de natureza lenólica
(ácebos fenólicos, llavonoides e
ántocianos) cuxa pr€sencia ou non
oode resoostar á existencia de
bif erencia§ na composición xenética
das distintas castes ou variedades
dunha deterrñinada especie, e axu-
dar polo tanto á sua identificación
ou caracterización.

Este tería de ser o primeiro Paso
a dar cara a potenciar o desenrolo
da nosa Viticultura: coñecer que é
o oue temos na actualidade nas
disiintas zonas vitícolas da Galiza;
pero é importante tamén saber se
ás castes establecidas hoxe nas
mentadas zonas vitivinfcolas gale-
oas son autóctonas ou se Pola
éontra foron introducidas na Gáliza
con oosteridade, basicamente tras
do aiaque da Filoxera lai agora un
sáculo.

SUSTITUCION DAS CASTES AU.
TOCTONAS POR OUTRAS DE
FORA

A progresión do insecto clasili-
cado'erróneamsnte como Filoxera
(non se trataba realmente do PhY'
ibxera vastatrix, senon do Viteus
vitifolii) foi moi irregular na Galiza,
e maié ou menos ráPida según as
condicións de clima á solo da zona
e o aillamento das viñas. Cicais
foron as videiras da Provincia de
Lugo, dispostas ao longo do Sil e
do Miño. as que Pac,eceron o
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ataque mais forte; quedaron de
leito destruidas caseque por inteiro
a oartires do 1890, e reconslruidas
lolo nunha boa parte. Na provincia
de Ourense destruiron-se os
viñedos de Verín, Valdeorras e
Trives, namentras que no Ribeiro
de Ourense e do Avia a meirande
oarte das vides oermaneceron in-
bemnes; no conxunto da suPerficie
orovincial o total adicado ao viño
logo da invasión liloxérica repre-
se-ntou os 2/3 da existente denan-
tes do ataque. Polo que fai á
provincia de Pontevedra, dicer que
hon foi grande a incidencia do
ataque, pois a Filoxera non alopou
un riredió excesivamente favorabel
para a sua progresión; aos lortes
üentos do Noroeste e á natureza
areosa das terras de labor uniu-se
o feito de seren a videira cultivada
en parras outas; foron relativa-
menie poucas as Has. de videira
destruidas nesta provincia.

De calquera xeito, e fora cal fora
o dano cáusado direitamente Pola
invasión da Filoxera nas distintas
zonas vitícolas da Galiza, ésta tivo
un efeito -oue ooideramos chamar
secundariol ou'e sí é xeralizabel á
toda a Viticultura galega; tras do
seu ataque produciu-se unha Pro-
oresiva 

'sustitución das castes
áutóclonas oor oulras loráneas,
sobre todo póla branca PALOMINO
lchamada XEREZ na Galiza) e as
iintas GARNACHA e ALICANTE,
das oue xa falamos. Cal foi a razón
da ehtrada destas casles de fora
na nosa Viticultura? Ao meu enten-
der debeu-se nunha boa medida á
oosia €n oráctica da técnica cha-
inada da'enxertía, utilizada como
é sabido para combatel o ataque
da Filoxefa; enxerlando as cast€s
europeias (castes da Vilis vinífera)
sobr'e oatións-oorlaenxsrtos de
orixe americano (V. riParia, V. ru-
Destris, V. berlandieri...) resisten-
ies ao ataoue do insecto, obtiñan-
ss prantas'tamén resistentes (por



ter as raices de orix-americano) e
boas productoras (por ter unia
caste da Vitis vinífera como parte
aérea). O mais normal naquel'intre
era traer as prantas enxertadas de
fora e non enxertar na Galiza, polo
que se foron introducindo as nóvas
castes, que ademais resultaron ser
boas productoras e polo tanto ren-

, tabeis desde o ponio de vista da
cantidade de uva recollida. O resul-
tado final foi a caseque total desa-
parición dalgunhas castes tradicio-
nais como o BRANCELLAO, GO-
DELLO, ESPADEIRO, M ERENZAO,
MOURATON, TlNTAFEMtA,... baixo
a presión das foráneas. Esta susti-
tución paulatina Uas castes tradi-
cionais veu-se favorecida oola ineo-
titude das autoridaded correi-
pondentes, que primaron de feito
a imp-lantación de castes de fora,
pois fixaron o precio da uva en
razón exclusiva do seu peso, sen
ter en conta a distinta calidade
dunhas e outras castes; ésta foi a
razón tamén de que moitos aoricul-
tores deixaran abandoadas ás te-
rras que de sempre tiñan unha
marcada vocación para o cultivo
do viño (caso dos bócarribeiras ou
socalcos, das lerras das ladeiras
das montanas...) e escomenzaron
a poñer viña ás beiras dos ríos,
onde a produción é moi suoerioi
ainda que a costa de rebaixar moito
a sua calidade. Hoxendia esta-se
a levar adiante un certo traballo de
recuperación daquelas castes con-
sideradas de sempre tradicionais
da Viticultura da 'Galiza, 

moitas
delas practicamenle desaoareci-
das; este é o caso da tinta MEREN-
ZAO, que voha a recuperar pouco
a pouco o espacio perdido na
comarca de Valdeorras gracias ao
traballo tenaz dun pequeno fato
dg xente certamente oreocuoada
pola recuperación dos úinos di¡nha
das comarcas vitícolas mais impor-
tantes da nosa nazón.

ELIM]NACION DOS HIBR]DOS
PRODUCTORES DIRECTOS NA
GALIZA

Aínda que xa vimos o problema
que supuso a enlrada cas castes
foráneas na Viticultura galega, non
foi ésta a principal eiva proiocada
trás do ataque da Filoxera ás nosas
viñas, senón que ademais foi factor
fundamental ria entrada na Galiza
dos chamados HIBRIDOS PRO-
DUCTORES DTRECTOS (HPD),
prantas resultantes do cruzamento
xenático entíe as especies ameri-
canas da videira e a especie euro-
peia.

Comoqueira que as especies
amencanas amosaban resistencia
ao ataqu_s da Filoxera, pensou-se
na posibilidade de conqúerir hlbri-
dos entre éstas e a Viiis vinífera
que tiveran a resisténcia das ameri-
canas e produciran viños da cali-
dade das castes eurooeias. O re-
sultado final foi ben diferente: con-
queriron-se de feito unhas pranlas
hhridas qus na meirande párte dos
casos nen líñan unha 'excesiva

resistencia á Filoxera nen orodu-
cian viños de calidade, senóh mais
ben 'purrelas". Cheqouse a c€n-
clusióh de que non éra ésta via a
mais axeitada cara á solución do
problema, e que o mellor era utilízar
estos hfbr¡dos como porta€nxsrtos,
enxertando neles as castes
autóctonas das dintintas zonas
vitícolas galegas. Esta recomen-
dación non foi seguida casequs
nunca polos paisanos galegos, {ue
preferiron cultivar os HPD xunto
coas castes tradicionais. xa que
ainda que non .producian grandes
vtnos, ttñan varias aparentes "ven-
taxes" lronte ás castes viníferas:
non precisaban tantas mans de
tratamentos f itosanitarios, producían
mais e resultaban ser' bastante
mais resistentes ás condicións me-
tereolóxicas adversas que aquelas.
Desde logo esta entrada dob HPD
non loi igoal en todas as zonas
vitlcolas da Galiza, sendo a provin-
cia de Pontevedra a que maior
superficie de terra adicou ao seu
cultivo; ainda que non existen da-
dos verdadeiramente f iabeis da
superficie adicada ás diferentes
castes.e hÍbridos,. fala-se de gue
nalgunhas zonas da provincia pon-
tevedresa o cuhivo dos HPD ocuoa
arredor dun 7OY" da superficie toial
adicada ao cultivo da videira.

Certamente len-se qus tentar
chegar á eliminación do cultivo dos
HPD da Viticultura galega, pero
-como xa adiantaba no limiar- unha
medida doste tipo non se pode
levar adiante de calquera xeito;
leñen-se que dar denantes varios
pasos, algún deles tan elemental
como o coñecer que vides son
hhridos e cais non, bousa que non
sempre eslá crara. Para elo pode-
se seguer o dito no seu momento
para a caracterización das castes
da vinífera, tendo en conta ade-
mais que o número de HPD intro-
ducidos no seu día nos medios
vitícolas galegos é relativamente
pequeno, e quo a meirande parle
dos HPD existentes na Viticultura
europeia están descritos ampe-
lográficamente; resulta doado polo
tanto comparar as descripcións de
uns e outros e chegar a coñecer

En reral estan-se desvltuando estas
caracterfstlcas proplas e específlcas
dos nosos vlños, conquerlndo.se
uns productos que € pesares da sua
mals que poslhl aceptaclón no
mercado- dlstan molto de ser o que
deberan ser.
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se se trata dun híbrido ou non.
Tamén nesle caso se pode botar
man dos métodos bioquímicos que
-xa vimos- axudan neste proceso
de identilicación, concretamente dos
métodos cromatográficos. Os HPD
tintos (e a meirande parte dos HPD
cultivados son tintos) diferencian-
se bioquimicamente das castes de
vinífera polo feito de que namen-
tras n€stas úttimas uns compostos
f enólicos chamados antocianos apa-
recen só na forma de mono-
glucósidos (é dicer, xunguidos a
unha molécula de sucre), nos hhri-
dos coexisten as formas mono-
glucósidas coas chamadas di-
glucósidas, nas qus son duas as
moléculas de sucre xunouidas ao
antociano. A Cromatogralía é unha
técnica que permite detectar a
presencia ou non de calquera des-
tss compostos, polo que se pode
utilizar na dilerenciación entre cas-
tes e híbridos. En xeral para reali-
zar esta dif erenciación croma-
tográfica, utiliza-se o criterio da
presencia ou ausencia dun di-
glucósido concreto, o chamado di-
glucósido da Malvina.

Os hhridos recoñecidos como
tal na Viticultura galega son o
XAOUEZ ou JACA (sinónimo do
JACOUEZ francés) e a FOLLA
REDONDE, especialmente implan-
tada no Salnés. Existe logo o
chamado CATALAN na meirande
parte da provincia de Pontevedra
sobre o que se seguen mantendo
-ou cando menos eu sí o fago-
certas dúbidas acerca da sua cón-
dición de híbrido productor directo;
se lacemos caso do que dí HUETZ
DE LEMPS na sua obra "Vignobles
et vins du Nord-Quest de L'Es-
pagne', o CATALAN non sería
híbrido, pois o citado autor ao falar
da reconstrucción do viñedo na
Galiza logo da invasión liloxérica,
dí texlualmente: "sust¡tuiron-se as
casles aulóctonas por casles
foráneas, lundamentalmente pola
chamada CATALAN ROXO, e o
que é ainda pior, introduciron-se
tamén híbridos productores direc-
tos..." Diferencia polo tanto €ste
autor entre o CATALAN e aqueles
HPD introducidos daquela. Ao meu
entende¡ lai-se. preciso comprobar
bioquimicamente a presencia ou
ausencia do diglucósido da Malvina
no CATALAN

Pero tan imporlanle como
coñecer cais vides son HPD e cais
non, é o ler craro o porqué da
necesidade de elimínar o seu cul-
tivo; neste senso hai que dicer que
a Xunta de Galicia -que escomen-
zou unha campaña tendente á

eliminación dos HPD da Viticultura
galega- basea esta decisión na
necesidade de cumplir coa exixen-
cia do Mercaod Común de que non
haxa viños de hlbridos ou de
mistura de castes e híbridos nos
paises productores da CEE, e dicta
para elo ordes de arrinque dos
híbridos. Ao meu entender, esta
non á razón suficente para levar
adiante unha medida deste tipo,
que pode resultar traumática para
o sector; existen certamente razóns
que indican a necesidade de aban-
doar o cultivo dos híbridos, pe.ro
en calquera caso fai-se imprescin-
dibel unha laboura previa de infor-
mación destas razons. Sen entrar
no importante aspecto de quen
consumen preferentemente na ac-
tualidade uns e outros viños, a
baixa calidade dos viños de híbri-
dos lronte a aqueles viños produci-
dos polas castes autóctonas po-
dería ser razón suf icente p?la
camiñar no sentido da reconversión
do noso viñedo, pero hai unha
razón mais convincente. Como xa
dixen, os HPD -e os seus viños-
posuen o composto chamado
Malvín-diglucósido; pois ben, ao
que parece, este composto é tóxico
e ataca ao sistema nervoso central,
o que xustificaria dabondo a elimi-
nación do cultivo dos híbridos da
nosa nazón. E probabel que fagan
falla mais estudos que permitan
delerminar dun xeho definitivo se
este composto -ou outros afÍns
quimicamente- é tóxico ou non,
pero.desd.e logo.o que sí é impres-
cindibel é confirmar a presencia
destes c!mpostos naquelas vides
consideradas híbridos productores
directos na nosa Viticultura, e eso
está por facer; só así poderemos
facer entender aos productores a
necesidade destas medidas.

' Pero máis importante -se cabe-é
entender que para conquerir levar
adiante dun xeito non lraumático
medidas desde tipo, é preciso non
esquscer que loron moitos os fac-
tores que fixeron chegar á Viticul-
tura galega á situación caótica na
que hoxe ss atopa, como moitas
loron as responsabilidades nese
proceso evolutivo do sector, e que
polo tanto non sa pode facer recair
todo o peso destas medidas nos
produclores, verdadeiros perxudi-
cados na meirande parte dos casos
pola aplicación das medidas adou-
tadas pola Xunta. Pois ben, a
Xunta ao diclar as normas de
axuda para a rsconvarsión do
viñedo (Orde do 17 de Xuño de
1988, D.O.G. n.e 133, de 13 de
Xullo de 1988, páxina 3.220) pa-
rece descoñecer a realidade da
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Viticr.¡ltura.galega; como expricar
s.enón algún dos artigos conóretos
da citada orde? Así-oor exemolo
no seu art¡go 3 dítextüalmente: '

"Os agricultores que se acollan
a estas axudas comprometense a:

-Arrincar tramos enteiros de ce-
,pas híbridas, é dicir, non arrincarr cepas illadas, nin facer rareos sim-
plemente'.

E ben sabido que na meirande
parte das prantacíóns aparecen
misturados híbridos e castes
(autóctonas ou -non), polo que a
citada orde da Xunia hon résuha
aplicabel. E_ que vai pasar con
estas parcelas que non se van
poder acoller ás axudas da Xunta?
ao que pqr-ecg van quedar fora do
catastro vitícola e polo tanto no seu
día non poderan'ser reolantadas
oficialmente con videira'(nen se-
quera con castes preferentes). oois
'as novas prantacíóns estan óibiU¡-
dás. Comoqueira que a CEE tenta
reducir a superfióie adicada ao
cultivo da vide, non pode ser este
un xeito indireito de cbnqueriro seu
obxectivo?

.Esta mesma sensación de
descoñecemento da situación real
do sector vitícola e de falla de
planificación por parte das autori-
dades da Xunta,'pode-se tirar ao
analizar a política óoncrela de sub-
vencións, e fundamentalmente o
espiritu co que semella ter sido
redactada. Segue-se considerando
que a responsabilidade da existn-
cia dos HPD na Galiza é exclusiva
dos productores, pois de calquera
outro xe¡to teria-se prantexado o
arrinque dos híbrido3 escalonado
ao longo do tempo, evitando no
posibel a falla de viño nas casas
labregas nalgún período, compen-
sado economicamente a inevitabel
disminución da produción atá o
rntrs no que as novas prantacións
estiveran en produción, lávorecendo
que as novas prantacións se fixe-
ran seguindo criterios cientÍfico-
técnicos axeitados (elección da
parcela, orientación é marcos de
prantación, tipos de condución e
poda, elección das castss e por-
laenxertos,...); nunha palabra, la-
cendo rentabel o levantamento dos
hhridos! Pero nen hai vontade
política de face-lo asf, nen existe
unha infraestructura técnica no oo-
v_erno da Xunta que o permita.
Quen vai facilitar'ao vitibultor a
madeira de casles autóctonas?
Existen na,nosa nazón viveiros que
realmente poidan suministrar esias
castes garantindo a sua proceden-
cia xenélica, calidade 's 

estado

sanitario? En qué portaenxeros se
van enxertar estas casles de su-
posta calidade? Vai-se tratar de
material certificado, livre de virus?
Onde se vai conquerir este material
vexetal no seu caso? Todas estas
preguntas -e moitas outras- tiñan
que ter unha resposta axeitada
denantes de seren dictadas nor-
mas, pero non se ixo así; prefíre-se
improvisar solucións xerais do tioo
das recollidas na Orde de Z de
Marzo de 1988 (D.O.G. n.o 54 de
18 de Marzo de '1988, páx. 1.055-
1.056):'Os viticultores'están obri-
gados a cumpriren a normativa
vixente sobre replantacións e subs-
titucións e a ad«iuiriren a planta en
viveiros autorizados".

. !!on tento aportar eiquí as so-
lucións técnicad a estas breountas
prantexadas; nen é o sitió, nán é a
miña función probabelmente, pero
sí quero afonóar algo en conireto
sobre a problemática da enxertía,
pola repercusión que ten este tema
no cultivo da vídeiia na Galiza.

A NECESIDADE DE ENXERTAR..
AFINI DAD E ENXERTO.PATRON

Unha das princioais eivas oue o
cultivo da videira ien prantexádas
na Galiza é, sen ddbida, o dá
escasa ou practicamente nula utili-
zación dos porlaenxertos, co
gravísimo risco de invasión f iloxérica
que €sto supón e o conseguinte
perigro de ddsaparición das dastes
da Vitis viníferá que conlevaría a
dita invasión.

A utilización da enxertía na Viti-
cultura europeia principiouse cando
foi da invasión' da 'Filoxera 

-fai
agora cen anos- como un xeilo de
impedir os efeitos da enfermidade,
xa que ss comprobou -como xa
vimos- a resistencia das videiras
americanas ao alaque do inseclo
responsabel da mesina.

Fai-se necesaria polo tanto a
xeneralización da práctica da en-
xertfa na Viticultura galega, mais a
dita práctica non vaiser-eiicaz se
prevíamenie non so chega a esta-
blecer qué portaenxerto§ larán de
ser utilizados en cada unha das
zonas vitivinícolas galegas e para
cada unha das difárentes castes
de viño que nelas se cultivan.

como queira qus as condicións
do clima e dos iolos vitfcolas da
Galiza son coñecidos, e que asi-
m€smo coñscsn-se tamén as ca-
racterfsticas culturais ou
agronómicas dos principais por-
taenxertos de utilidade na Viticul-
tura -é dicer, o seu degrau de

Estan-se a elaborar os vlños galegos
dacordo aos gastos e tendencias-
europelas, segulndo ás veces uns
procesos + uns criterlor de cata-
que teñen unha evldente apllcaclón
noutros vlños pero que clials non
sexan axeltados para os nosos.

i--E -
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adaptación ás ditas condicións-non
resta mais que chegar a determinar
cal é a afinidade entre os distintos
portaenxertos de interés na Viticul-
tura galega e as castes tradicio-
nars.

Deica hoxe para establecer as
relacións de afinidade ou incompa-
tibilidade entre enxertos e patróns,
viñeron-se utilizando os estudos
baseados no comportamento das
prantas enxertadas nos chamados
"campos de contraste de patróns",
estudos que, dito sexa de paso,
non se teñen feito nunca na nosa
nazón. Este método -con ser útil-
ten ao meu entender algunhas
eivas: é lento, xa que resu[ta pre-
ctso esperar a que a pranta enxer-
tada acade o seu estado de máxima
produción; os seus resultados non
son doadamente xeneralizabeis pois
os índices de afinidade considera-
dos (peso da produción, riqueza
en sucre dos mostos, sucre lotal
por Hae peso da madeira de poda)
dependen excesivamente das con-
dicións medioambentais. Non per-
mite ademais lirar conclusións so-
bre o porqué da existencia ou non
de afinidade entre duas prantas.

Evidentemente dar unha res-
posla a esta pregunta pode ser
definitivo cara á sblución do pro-
blema da enxertía, e foi por elo polo
que na Misión Biolóxica de Galiza
(C.S.1.C., Pontevedra) adicamos
esforzos a afondar na invesligación
neste terreo; froito desta invesli-
gación foi a posta a ponto dun
método bioquímico -complelamente
novidoso- 6aseado na'análise e
comparanza das proteinas totais e
de determiñadas enzimas entre
enx€rlos e patróns, definindo así a
existencia ou non de af inidade
proteica ou bioquímica entre eles.
Con este métódo chegou-se á
conclusión de que enlre duas pran-
tas vai existir alinidade no campo
só no caso de que exista unha outa
semellanza proteica entre ámbalas
duas, namentras que no caso de
non existir esta semilitude entre as
proteinas de enxerto e patrón, non
vai haber tampouc! afinidade no
campo.

Esle método, amais de non
posu€r as eivas reseñadas denan-
tes para o método chamado cultu-
ral -o dos campos de contrasle de
patróns- permite coñ€cer'a priori',
é dicer, sen necesidade de lacer a
enxertía, se vai existir ou non
afinidade entr6 unha casts e un
portaenxerto dados.

Así, aplicando o noso método
bioqufmico chegamos á conclusión

de que os patlóns mais afíns coa
caste ALBARINO terán de ser o
1 1 0-R, o 41-B e o 1-61 -49 por este
orde, e para o CAINO os patróns
10-R e 196-17C, o que basica-
mente co¡ncide cos patróns utiliza-
dos para estas castes pola mei-
rande parte dos viticultores que
enxertan na Galiza. De calquera
xeito denantes de facer a recomen-
dación masiva destes portaenxer-
tos para enxertar as citadas casles
autóctonas, conviría facer a com-
probación destes resultados no
campo, para asegurarque o método
ten validez xeral, e unha vez que
esto fora establecido poderia-se
prescindir da dita comprobación
e n posteriores supostos.

Parece lóxico continuar traba-
llando neste tema a chegar a
eslabelecer as relacións de afini-
dade e incompatibilidade para to-
das e cada unha ds castes de
interés nas dif erentes zonas vitícolas
da Galiza con aqueles patróns-
portaenxerto de boa adaptación
ás cond icións climáticoedafolóxicas
de cada unha destas. De calouera
outro xeito podería resultar piór en
moitos casos utilizar a enxertía que
seguer prantando as vides francas
de pé.

Xa dixen que non vou entrar no
terreo da protección da videira
fronte ás enfermidades de maior
incidencia na nosa Viticultura, pero
de calquera xeito entendo necesa-
rio lacer unha mención ao interés
que ten o seu esludo dada a
situación de alraso e
descoñecemento tradicionais que
existen a lodos os niveis neste
lerreo (identilicación dos axentes
patóxenos, resistencia aos trata-
mentos qu Ímicos, loita biolóxica,...),
e concretamenle no que fai ás
enfermidades producidas por virus
e nemátodos, eido no que os
estudos enfocados cara a conque-
rir pes de viña livres de virus e a
sua propagación mediante as técni-
cas do chamado 'cultivo in vitro'
-estudos que se están a levar
adiante desde fai xa algún tempo
na nosa nazón- t€ñon un indubida-
bel porvir se acadan o necesario
apoio das autoridades con compe-
tencia neste terrso.

Para rematar, e a xeito de
conclusión, dicer que logo de ver o
panorama xeral da Viticultura ga-
lega, parece craro que a pregunta
prantexada ao principio deste ar-
tigo ten unha úneca resposta: evi-
dentemente unha cousa é o auxs
comercial e publicitario dunhas de-
termiñadas marcas de viño e outra
ben diferente o interás polo desen-
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rolo racional e serio da nosa Viticul-
tura e das suas potencialidades
enolóxicas. Arredor dests tema -
como acontece en tantos oulros-
hai unha forte montaxe oolítico-
comercial cara ao mercado exte-
'rior, pero apouco que escarabelle-
mos nel atopamo-nos cunha reali-
dade ben diferente á que se nos

,tenta vender. E certo que moitos
yiños elaborados na Galiza, so-
branceiramente certos brancos,
teñen -ou deben ter- un imoortante
mercado pola sua calidade e polas
suas especiais características or-
ganolépticas, pero tamén é certo
que en xeral estan-se desvirtuando
estas características propias e es-
pecíficas dos nosos viñoé, conque-
rindo-se uns productos que -a pe-
sares da sua mais oue oosibel
aceptación no merca'do- 'distan
moito de ser o que deberan ser. E
todo esto non é asf por casuali-
dade; é f roito' do total
descoñecemento da realidade
vitfcola galega por parte das per-
soas e institucións que -se supón-
teñen nas suas mans o futuro do
sector, das suas presas por cum-
prir as ordes dictadas desde Bruse-
las, ou mesmo das suas pr€sas por
trocar en cartos ese futuro. Doutro
xeito non se poden expricar cousas
como a criación da denominación
de orixe "RIAS BAIXAS', desafortu-
nada tanto desde o ponto de vista
estrictamsnte vitfcolá, por artificial,
pois esquence a diversidade e
peculiaridades dos viños existen-
tes na mesma (diversidade non
casual, pois é lóxica expresión de
existencia de multitude de microcli-
mas diferentes) como deste o ponto
de vista xeográfico, pois a extensa
zona que abrangue pouco ten que
v€r coas Rias Baixas; queira o
destiño que non xurdan ao calor
desta iniciativa "slooans" do tioo
'salvaterra do MiñoI corazón dás
Rias Baixas".

Por se lora pouco, a criación da
citada denominación de orixe oode
lsvar -na práctica- á desapaiición
dalgúns dos viños mais típicos
dalgunha das zonas incluidas nesta
denominación; tal é -ou pode ser a
pouco que nos -descoidemos- ocaso do ALBARINO, o viño mais
caracterfstico do Salnés, verda-
deira estrela entre os viños protexi-
dos pola dita denominación de
orixe "RIAS BAIXAS" e sen dúbida
razón fundamental para a criación
desta denominación de orixe de
versatil nome (tanto serve para
fomentar o lurismo como para de-
nominar a 'un ten ou a ün viño).
Estan-se comercializando de feito
'ALBARIÑOS" procedentes de mo-

dernas e extensas prantacióris nas
qu€ certam€nte o material vexetal
empregado non é ALBARIñO senón
castes que_moita xente confunde
co ALBABINO e das.que xa temos
falado. Quen vai controlar real-
mente -non sobre o papel- as
castes utilizadas na elaboración
dun viño, a sua procedencia, a
porcentaxe dunhas e outras, etc.?
Quen e como decide cais son as
caracterlsticas organolépticas do
viño ALBARINO, cal o proceso de
fermentación e elaboración, etc.?

No mundo do viño esta-se a dar
un proceso ao meu xeito de ver
preocupante; a elaboración de viños
non só está de moda en de-
termiñados ambientes, entre a xente
'guapa', senón que ao que parece
é unha inversión rendabel, e moitas
destas persoas -algunhas das cais
fai ben pouco tempo pensaban que
un "clon'sra un paiaso- convirten-
se da noite para a mañán en
pr_oductores (ou productoras) de
vrno, s mesmo cnegan a ocupar
postos de certa "responsabilidade"
nese mundillo. E importante ter
unha marca de viño acuñada e
legalizada polo Consello Regula-
dor correspondente; t6r un pazo,
axuda! Ao que parece, aqueles
productores que levan toda a vida
elaborando viños de excelente cali-
dade, non saben agora nen face-
los, nen aprecia-los.

Estan-se a elaborar os viños
galegos dacordo aos goslos e
tendencias europeias, seguindo ás
veces uns procesos -e uns criterios
de cata- que teñen unha evidents
aplicación noutros viños pero que
cicais non sexan axeitados para
os nosos.

Non tenlo dicer que non haxa
que lipificar os viños galegos, nen
sstou en contra da producción
cooperativa, pero ss t¡pificar un
viño conleva a modilicación daqug-
las caracteríslicas que o facian
agrdabel, prefiro que non se t¡p¡fi-
que, e seguer buscando entre os
diferentes viños elaborados a pe-
quena escala aqueles que mais
me gusten, que tamán ten o seu
encanto. I

+

.llustración de INGRAM PINN

41


