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uma crónica em forma 
de cartola vinícola

vertida por Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

Hoje não são tempos nos quais pelas ruas anda-
riam homens elegantes de cartolas a tirar chapéus 
como forma de saudar. E naquela região distante 
onde se verte a palavra “cartola” para dizer “bebe-

deira”, todas as cartolas caem devido ao vento forte. Pois é aí 
que vou e já venho. E que região será essa? Isso queria saber 
eu... Diz-me tu, génio, para quê? Nós, duendes-tradutores, a 
pior espécie que habita as áreas florestais-traductológicas, 
não sabemos explicá-lo...

Este simbolozinho, ♠, duende-tradutor, em português, quer 
dizer “espadas”, em polaco “wino” (a não ser que seja um 
anacronismo floresto-regional). Tentemos, então, verter um 
bocadinho de “wino”, durante um joguinho de cartas, para 
ficarmos bêbados que nem um cacho tanto em português, 
como em polaco. Deu certo? Comigo nem por isso. Diz-me 
tu, génio, terás um ás na manga? Ou vais tirar algo da cartola 
vinícola? Se calhar uma tradução pronta? 

Quem é o chefe aqui? A quem fazer continências? Na área 
da tradução acho eu que quem manda é a verdade. E sabem 
onde procurá-la?  Onde está? Onde, onde? 

Era uma vez um líquido. Nesse líquido que tem muito corpo 
havia muitas respostas enterradas debaixo da cortiça secular 
dum carvalho orgulhosamente português. E orgulhosamen-
te só. Já não há memória daqueles tempos quando eram os 
duendes-tradutores e génios que lá tomavam banho, mer-
gulhavam por entre algas-videiras alfabéticas na busca do 
sentido perdido. Ficar na boca, fechar os olhos, saltar, dar um 
mergulho e perder-se por umas eternidades. Hoje em dia os 

duendes-tradutores e os génios são quase todos alcoólicos, 
estão internados. Por isso, a tradução torna-se cada vez mais 
difícil e penosa. Castigadora até. Outros dizem que por eles 
terem vertido demasiado vinho, por aquela sede enorme que 
vinham desbravando os ulmeiros dos sentidos, foram castiga-
dos e transformados em gatos que reduzem a sua linguagem a 
um focinho cheio de miaus.

Aliás, diz-se que nas noites tranquilas outonais, aquelas dum 
vento calmo que distribui folhas secas por todas as esquinas 
e a escuridão abraça toda a intranquilidade, toda a ânsia 
acumulada, pode-se pedir ajuda aos duendes-tradutores e 
aos génios. Quando ouvir uma folha fazer xué-xuá, pare e 
tire a cartola em saudação para chamar um duende-tradutor. 
Quando ouvir o vento a uivar desesperadamente, vá até à 
copa da árvore mais próxima. Talvez ache lá uma garrafinha. 
É só esfregar. O génio está lá. 

Mãos à obra, para que ninguém nos diga que há muita parra, 
mas pouca uva.
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uma crónica em forma 
de cartola vinícola

vertida por Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

violência e vinolência
ou uma crônica sobre o vinho, embora num café, 

mas sob o efeito do vinho, e não de um café

por Gabriel Borowski
Estudante do 5º ano  
Filologia Portuguesa 

Universidade Jaguelônica em Cracóvia

Sentado — não, imerso num café.

 Pois nos cafés se imerge, quer com cafés (sic!), quer com copos de cachaça, canecas, 
cálices de cabernet (sim!). Curiosamente, o efeito por vezes é o mesmo, porque o que 
importa é que você está deste lado da porta, deixando de lado o mundo de fora. Você 

está num café e demora. Até se ir embora, vai tomando, mergulhando no fundo profundo do seu 
ser, até ao ponto em que você fica imerso, dissoluto, pouco resoluto, disperso (ou fica imersa, e 
tal, até «dispersa»). Continua batendo papo, metendo dois dedos de conversa, contando piadas, 
recontando nadas, até gozando com os outros clientes, desde que não lhe lancem um olhar pugi-
lístico (que a raspagem cotidiana do crânio aperfeiçoa) logo na chegada, para definir o statu quo, 
facilmente transformável num quiproquó.

 Viu só? Está imerso, a não ser que costume tomar apenas um cafezinho rápido, de 
passagem, de pé, «ô pá!» (ou «oi!»), um, dois, se foi. Mas não falemos dos experts em ingestão 
express do líquido preto considerado ex post capaz de despertar ex abrupto corpos embebidos no 
sono.

 Se o sujeito que acaba de sair correndo, tipo acima referido de “engolidor-relâmpago”, 
tivesse ficado mais um minuto, não apenas evitaria indigestão (que eles, com tempo escasso que 
têm, têm tempo para petiscar...), mas teria assistido a uma das minhas cenas favoritas, por ser 
um atavismo contemporaneíssimo e um show de bola. De bela. De fera. 

 Vinolência & violência.

 Ô dizei-me, musas e bacantes, haverá neste vale de lágrimas uma imagem que se apegue 
mais à cor de um cavalheiro do que duas donzelas travando uma tremenda batalha por um fidal-
go, que num véu de tentativas desastradas de as contemporizar envolve a vaidade que geme de 
tão contente no fundo d’alma?

 Pois é, não tem.

 O roteiro é simples e iterativo, domínio público, sem direitos de autor, patrimônio da 
humanidade. Primeiro vão os copos, marcando o ringue com arcos sangrentos de vinho (versão 
Europa Ocidental) ou manchas de cerveja (versão Europa Central, Europa Oriental e Bairro 
Alto). Delimitado o campo de batalha, começam ofensas das mais chulas, com períodos extensís-
simos, morfossintaxe frenética e um todo sobre tu madre. Segue-se um turbilhão de garras pinta-
das, bocarras espumantes, berros incessantes, cabelos soltos, saltos quebrados, roupas rasgadas, 
cabeças feridas — até os cabeças-raspadas admiram o forrobodó.

 Uma vence, tudo acaba, até dá dó...

 * * *

 Era para eu escrever sobre o carnaval e o modernismo, mas o vinho já acabou.
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branco e 
vermelho

os vinhos da polónia

por Agata Bojanowska
e Karolina Łubnicka

Estudantes de Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

As melhores vinhas vêm das regiões onde as con-
dições climáticas oferecem sol e chuva suficientes, 
o que permite um bom amadurecimento da uva, 
como no caso do clima mediterrânico. Os melhores 

vinhos vêm das plantações situadas nas latitudes entre os 30° 
e 40° N e entre os 30° a 40° S.

As uvas da Polónia não têm tanta sorte: têm de sobreviver 
num clima menos favorável, nas latitudes entre os 49° e 54° 
N. Isso constitui um dos fatores que prejudicam a cultura de 
vinhas neste país e faz com que os vinhos polacos não sejam 
reconhecidos no mapa mundial. Outro elemento que torna a 
situação do vinho da Polónia difícil é a falta de tradição.

Segundo Roman Myśliwiec, um dos pioneiros na produ-
ção de vinho de boa qualidade na Polónia, os bons vinhos 
polacos podem concorrer com a classe média europeia. Um 
exemplo pode ser o vinho de Golesz que é produzido desde 
1982.

O que faz a diferença entre os vinhos da Polónia e os da parte 
do Sul da Europa é que as uvas aqui têm menos açúcar. Por 
isso, escreve Zofia Kwiecińska, o vinho da Polónia é mais leve, 
tem um aroma mais fresco e é mais azedo. Estas caracterís-
ticas estão ligadas ao clima do país. Wojciech Bońkowski, o 
autor do blogue que trata de vinhos, acha que estas bebidas 
alcoólicas da Polónia melhoram de ano para ano, e mesmo 
não sendo baratas, vendem bem. Por exemplo, o melhor 
vinho de Jaworek, Pinot Noir Prestige, custa por volta de 120 
zł (30€). Os vinhos brancos da Polónia que merecem ser pro-
vados são Riesling e Pinot Gris de Jaworek, e também Seyval 
Blanc. Este último convenceu o ministro Radosław Sikorski 
de que os vinhos do país não são os piores do mundo... Vale 
a pena relembrar aqui que foi ele quem disse, que durante 
a presidência da Polónia na União Europeia, o vinho da 
Polónia não iria ser servido durante as reuniões, devido à sua 
má qualidade. Os protestos dos produtores de vinhos polacos 
fizeram com que esta decisão tivesse de ser repensada.

Segundo Mariusz Pacholak, as regiões da Polónia mais dadas 
à produção de vinho são Lubusz (Województwo Lubuskie) e 
Baixa Silésia (Dolny Śląsk). Em outras regiões cultivam-se as 
vinhas mais resistentes às temperaturas baixas, que, infeliz-
mente, dão piores vinhos.

Mas é verdade que os vinhos da Polónia se tornam cada vez 
melhores. Antes éramos conhecidos apenas pelos vinhos de 
frutas, como maçãs e ameixas, de má qualidade e preço baixo. 
Mas, nos anos 2009 e 2010, os vinhos "Regent" e "Jutrzenka" 
ganharam medalhas no concurso internacional Vinoforum. 
Este ano o concurso foi organizado em Krynica Zdrój na 
Polónia, onde quatro vinhos polacos ganharam medalhas.  
Os nossos vinhos finalmente começam a fazer marca.

Além disso, temos algumas festas ligadas ao vinho: 
"Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle" (Dias Internacionais 
de Vinho em Jasło) e "Winobranie" (A Colheita) em Zielona 
Góra que se estão a tornar cada vez mais populares. Além 
das degustações e dos concursos, os organizadores propõem 
excursões, concertos, peças de teatro e outras atrações.

AB

Fontes:
Kwiecińska Zofia, Wino biało-czerwone. Kaleidoscope 11/2011
www.bonkowski.wordpress.com
www.dniwina.pl
www.vinoforum.pl
www.winnica.golesz.pl
www.winnicacantina.pl

{crónica}
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O vinho polonês” – não é um oxímoro. Há 
séculos que é um fato. Os historiadores não 
sabem exatamente desde quando é que esta 
bebida começou a ser popular mas o facto é 

que tem várias funções na sociedade polonesa. O apogeu 
da sua popularidade data do século XVII e, nesta altura, a 
sua mais importante qualidade era o estatuto de exclu-
sividade que conferia a quem bebia. Só as pessoas mais 
nobres (com muito dinheiro) podiam apreciar o sabor 
desta bebida dos deuses. 

O vinho das terras polonesas é característico por causa da sua 
acidez. As tradicionais regiões dos vinhedos na Polônia são a 
Baixa Silésia e a Lubúsquia, mas as boas condições para o  de-
senvolvimento da vinicultura existem também na Subcarpá-
cia e na Pequena Polónia. O clima do nosso país não é muito 
propício para a produção de vinho. Contudo, surpreendente-
mente, os poloneses souberam tirar vantagem destas baixas 
temperaturas e dos curtos prazos com o sol.

Por outro lado, o sabor azedo pode trazer prazer. Em ge-
ral, este gosto da comida ou bebida causa caretas no rosto 
que expressam sofrimento ou dor. Mas, então, por que 

razão se bebe o vinho polonês? E cada vez mais? Ou me-
lhor, para quê? Talvez se esteja a tentar fortalecer algum 
sentimento doloroso?...

A história da nação polonesa está repleta de lutas, de 
vitórias, de orgulho mas também de fracassos. Existe em 
nós uma forte melancolia ligada aos tempos passados. 
Gostamos, especialmente, de voltar aos momentos difíceis 
e relembrar-nos dos piores momentos. Mas para quê? 
Para sofrer mentalmente e o vinho azedo é um perfeito 
complemento para acompanhar essa experiência.

Mas há ainda uma outra questão – parece que o vinho po-
lonês começa a ser popular noutros países, em  países que 
estão familiarizados com o consumo de vinhos da mais 
alta qualidade, por exemplo pelos franceses, pelos portu-
gueses, pelos italianos, pelos espanhóis, pelos húngaros, 
etc.... Será que eles também procuram experimentar este 
sentimento de dor?

KŁ
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txakoli 
o vinho basco 

Jarosław Karaś
Estudante do 3º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Txakoli é um vinho característico do País Basco 
e pode ser definido como um vinho jovem, fresco, 
afrutado e sensivelmente ácido, o que é consequência 
das variedades de uva utilizadas (sobretudo autócto-

nes do País Basco: Hondarribi zuri e Hondarribi beltza) e do 
microclima existente na zona. Tudo isso dá a este vinho uma 
personalidade própria, o que faz dele um dos mais tradicio-
nais produtos de Euskal Herria. Graças a isto existem três 
Denominações de Origem Protegida1 do txakoli:

•	 Txakoli de Álava: denominação de origem de Álava. No 
Vale de Ayala.

•	 Bizkaiako Txakolina: denominação de origem de Biscaia

•	 Getariako Txakolina:  denominação de origem de Gueta-
ria (Guipúscoa)

A etimologia da palavra txakoli não é clara. O mais provável 
é que derive do euskara “etxakoa” (pt.: de casa, caseiro) e a 
sua evolução a “etxakon” (pt.: vizinho da casa) para chegar à 
palavra “txakon” e depois “txakolin” ou “txakoli” (es.: chacolí, 
fr.: chacoli).

A importância do txakoli para a cultura basca observa-se 
nas festas populares. Existem várias festas relacionadas 
com o vinho, onde este é acompanhado por alguns pratos 
típicos como umas rodelas de merluça frita, bacalhau a 

"pil-pil", sardinhas em molho ou, menos frequentemente, 
uma caçarola de cordeiro em molho farto. Mas vejamos as 
festas mais conhecidas.

Txakoli Berria

Celebrada no primeiro sábado de fevereiro, entre as festivi-
dades de São Brás e Santa Águeda. Consiste em apresentar 
a nova (eu.: berria) colheita de txakoli, a que é vindimada 
normalmente no final do setembro. Durante a festa, que é um 
certo ato de exaltação ao novo Txakoli, faz-se saber a qualifi-
cação outorgada do vinho

Txakoli eguna (Dia De Txakoli) em amurrio

Esta feira popular e artesã, realizada em maio, consiste na 
apresentação de txakoli dentro de uma festa gastronômica. 
Fazendo a degustação de produtos de qualidade homenageia-

-se as pessoas que desenvolveram iniciativas a favor do Distri-
to de Ayala em geral ou do txakoli de Álava em particular.

orozko

O município biscainho de Orozko também tem um arraigado 
costume txakolineiro que é celebrado por volta do final de 
junho.

O Txakoli, antes produzido só em "caseríos" e casas de campo 
de maneira artesanal, nos últimos anos, tem despertado o 
grande interesse dos consumidores. Este interesse tem sido 
apoiado por várias entidades públicas e privadas propiciando 
assim um aumento das áreas cultivadas de vinhedos.

1 Denominação de Origem Protegida (DOP) são indicações geográ-
ficas definidas na legislação da União Europeia (UE) para proteger 
nomes das cozinhas regionais. 

{crónica}
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«transatlantyk»
comienza su travesía

por Paweł Boruciak
Estudante da Universidade de Varsóvia

Empezaré de manera un poco pomposa. ¡Hermanos! ...y hermanas, sobre todo hermanas... Tengo el 
placer de informarles que en nuestro Instituto ha sido creado el Círculo de Estudios “Transatlantyk”.
Como probablemente hayáis notado, aparte de las clases no tenemos muchas oportunidades de par-
ticipar en eventos comunes ni de compartir nuestras reflexiones o nuestro conocimiento en los cam-

pos que nos interesan. Con todo respeto a Colón, Lope de Vega o Buñuel, creemos que durante estos estudios 
vale la pena conocer algo más que sólo el fijo canon de las cosas requeridas de nosotros en los exámenes. Por 
eso nos decidimos a hacer algo para cambiar esta situación, esto es, crear un Círculo de Estudios que se ocupe 
del área cultural a ambos lados del Atlántico, tanto hispanoablante como luso parlante. De aquí, entonces, 
proviene nuestro nombre. Queremos crear condiciones para el desarrollo común de aficiones y animar la vida 
acádemica de los estudiantes del ISIiI UW.

Dentro de poco abriremos nuestra página web con la dirección: www.transatlantyk.eu y un perfil en Facebook, 
donde vamos a poner novedades y artículos de varios campos relacionados con lo que hacemos.

Con gran efusión los invitamos a participar en nuestra iniciativa.

Mientras tanto, ¡brindemos!

Todas sus preguntas, solicitudes y sugerencias podéis enviarlas a la dirección: kn.transatlantyk@gmail.com

{crónica}
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saúde  
Katarzyna Krzystofik

Estudante do 1.º ano do Curso de Mestrado em Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

{crónica}

Existem duas coisas sem as quais seria difícil ima-
ginar o mundo. Ambas fazem o sangue ferver nas 
veias, aquecem o coração e sobem à cabeça. De que 
estou a falar? Do vinho e da música, naturalmente! 

A [boa] música amadurece como o vinho amadurece em 
garrafas. Com o passar do tempo sofre mudanças, ganha 
um sabor e um caráter expressivo e único para depois 
chegar ao maior número possível dos seus apreciadores. O 
vinho, como a música, intensifica as nossas emoções que a 
cada copo ressoam mais fortemente na nossa alma, como se 
fossem sons reforçados por uma caixa de ressonância. Mas 
alguma vez você já pensou como a música influi no vinho? 
Cuidado! Talvez, depois de ler este texto, nunca mais nada 
será igual: o modo de saborear o vinho ou de ouvir música. 

Os estudos sobre as influências da música no vinho são 
muito recentes, mas ao mesmo tempo apresentam conclu-
sões interessantes. No que diz respeito ao próprio processo 
de produção, destaca-se um empresário austríaco Markus 
Bachmann, que inventou e construiu um instrumento à laia 
de coluna de som que durante a fermentação e maturação 
toca música clássica, jazz, eletrónica ou rock. Um vinho que 
tenha sabor a Mozart? Não há nenhum problema! Segundo 
Bachmann, basta três semanas para que os sons permeiem 
esta nobre bebida. Nos últimos anos, esta técnica tem sido 
empregada também pela adega portuguesa José Maria da 
Fonseca. Nas suas salas de barricas o vinho repousa “aba-
fado” com a música clássica o que melhora o seu sabor. De 
todos os modos, não existe nenhuma verificação científica 
desta prática. Para muitos é só um mero marketing e uma 
tática de manipulação de consumidores, o que faz lembrar o 
famoso “efeito Mozart” que no início dos anos 90 do século 
passado obteve grande êxito e que até hoje é um assunto de 
grande polémica. Os partidários desta teoria dizem que ou-
vir música clássica tem um efeito positivo sobre o desenvol-
vimento intelectual dos bebés já no período pré-natal. No 
entanto, a maioria dos estudos independentes derruba este 
mito que, no livro recém-lançado Os 50 maiores mitos popu-
lares da psicologia ocupou o sexto lugar. Talvez seja mesmo 
isso que vai acontecer à teoria de Bachmann... Vamos ver.

Imaginemos agora uma tarde com um copo do Pinot Noir 
e com a música de Metallica no fundo, ou melhor com algo 
clássico? Se a escolha fosse minha, eu diria que Metallica, 
mas o enólogo Clark Smith, conhecido também como “Dr. 
Frankenwein”, acha exatamente o contrário. Na sua opinião, 
um Pinot Noir atraente e sensual é melhor quando acom-
panhado por “Eine Kleine Nacht Music” e um Cabernet 
Sauvignon expressivo e forte vai bem com “Nothing Else 
Matters”ou com “Light My Fire” dos The Doors. Segundo 
o enólogo, a música pode influenciar a nossa perceção 

sensorial de cada vinho, melhorando ou, se mal escolhida, 
piorando o seu sabor. É por isso que os provadores pro-
fissionais saboreiam esta nobre bebida em silêncio. Para 
confirmar a sua tese, Smith realizou uma experiência 
independente que mostrou que a maioria dos participantes 
escolheu as mesmas canções para os mesmos vinhos. As 
considerações do “Dr. Frankenwein” suscitaram o inte-
resse dos cientistas canadianos, Robert J. Zatorre e Anne 
J. Blood, que em 2001 demonstraram que o vinho estimula 
os mesmos centros de prazer do cérebro que música. De 
todos os modos, o próprio enólogo não encontra nenhuma 
explicação, do ponto de vista psicológico, para o Cabernet 
ir melhor, por exemplo, com Metallica e não com Mozart. 
Como diz Smith, tudo o que ele faz é para que o vinho 
não seja só um produto comercial, mas uma “sensação até 
poética”. O que mais lhe importa é a alma desta “música em 
líquido”. Em vista disso, as suas observações e a ideologia 
que ele elaborou em torno do vinho, deixam um grande 
espaço para divagações onde os cientistas e psicólogos têm a 
oportunidade de mostrar os seus dotes. 

Com uma ideia similar, mas “um pouco” às avessas, saíram 
os criadores do site Drinkify.org que sugere uma bebida 
ideal, até com instruções de preparação, para acompanhar 
aquilo que estamos a ouvir. Não sabe o que vai bem com o 
seu grupo favorito? Entre e veja! Coloque o nome do artista 
e já está. O Drinkify vai fazer o resto. Como o site está 
ligado ao serviço musical Last.fm, podem-se encontrar lá 
artistas de todo o mundo. Se você está a ouvir o novo disco 
dos Behemoth, o site sugere uma bebida composta por água 
com gás, vodka Żóbrówka e sangue (uma verdadeira festa 
para vampiros). Para Mozart, o ideal é um copo de vinho 
tinto. Aos fãs dos Nirvana, por sua vez, propõe-se uma be-
bida que inclui marijuana! De todos os modos, seja qual for 
a sugestão, este divertido site só tem um objetivo: que você 
nunca mais ouça música sozinho. 

Ainda uma última observação antes de concluirmos, talvez 
menos relacionada com o vinho como tal, mas também 
digna de se lhe dedicar algumas linhas. Então, deixamos o 
copo do Pinot Noir, desligamos o Drinkify e a nossa apare-
lhagem de som, saímos de casa e vamos a um bar. Há mui-
tas pessoas e a música está alta. É difícil conversar, e gritar 
para dominar o ruído cansa muito. O que é que acontece? 
Segundo o estudo do professor francês, Nicolas Guegen, in-
titulado "Sound level of environmental music and drinking 
behaviour: A field experiment with beer drinkers" (2008), 
deixamos de falar e começamos a beber mais. Na experiên-
cia realizada em dois bares diferentes na França, Guegen e 
os seus colegas manipulavam à toa o nível de música que 
oscilava entre 72dB (comparável ao ruído do tráfego rodo-
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viário) e 88dB (como se estivéssemos ao lado duma ceifeira). 
Mostrou-se que quanto mais alta era a música, mais se bebia 
e em menos tempo. Durante toda a experiência, os parti-
cipantes pediram, em média, uma bebida mais quando o 
barulho era maior do que em condições normais. O que é 
que isso significa para nós? Uma carteira mais magra e uma 
dor de cabeça maior de manhã. 

Como podemos notar, hoje em dia o interesse pelas in-
fluências da música sobre o vinho, em particular, e a nossa 
cultura de beber, em geral, é cada vez maior. Embora não 
haja nenhuma explicação científica para algumas hipóteses, 
ou seja, muitas delas parecem uma simples manipulação, 
sendo um certo tipo do “efeito placebo”, não há dúvidas 
de que merecem um lugar de destaque. Já desde os tempos 
imemoriáveis que o vinho e a música são uma parte impor-
tante da nossa cultura. Além disso, vários músicos, entre 
eles a excelente (na minha opinião) Florence Welsh, cantora 
do grupo Florence and The Machines, confessaram terem 

composto a música e terem escrito as letras de muitas das 
suas canções sob a influência do álcool. Portanto, atrevo-me 
a dizer: bebam mais! 

DEAN, Jeremy. Why Loud Music in Bars Increases Alcohol Con-
sumption. [http://www.spring.org.uk/2008/09/why-loud-music-in-

-bars-increases.php]

LALAS, Alexandre Os artistas do espetáculo. [http://www.winere-
port.com.br/winereports/os-artistas-do-espetaculo/983]

GRAY, Blake W. (2007) Music to drink wine by: Vintner insists 
music can change wine’s flavors. [http://articles.sfgate.com/2007-
11-02/wine/17268771_1_wine-napa-valley-cabernet-micro-oxy-
genation]

[http://drinkify.org/]
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reciclemos las palabras
 o propuestas para nuevas normas de la RAe

Marta Sidorowicz (texto)

Jan Sidorowicz (ilustraciones)

A algunas palabras habría que darles una lección. Sin embargo, para no 
desperdiciar sus valiosas letras, hagámoslo de una manera ecológica (y 
enológica, porque debido al efecto counter clockwise wine descrito por 
Terry Pratchett, este artículo perdió el camino al número 22 de nuestra 
revista y apareció en éste).

{crónica}
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a amor por amorTización

Pero el amor, esta palabra...

Empecemos la limpieza de un modo audaz. ¿Por qué no 
cambiamos esta palabra –tan ambigua, indefinida, ingrata, 
no correspondida, provocadora de tormentas, domingos, 
derroches, derrames y soles– por otra precisa, conmensura-
ble, metódica, bien definida:

Sin duda alguna, por fin se arreglaría este mundo.

c colegio por coca-cola/curva por curDe

Colegio por coca-cola: quien lo ha inventado seguro será ga-
lardonado con la Orden de la sonrisa (Order uśmiechu) y la 
gratitud perpetua de todos los niños del planeta. Imagínense 
estas situaciones matutinas: –¡Mamá, no quiero más coca-
cola! La odio, la odio, la odio. –Lo siento mihijito, la coca-cola 
te es indispensable si quieres llegar a ser un gran hombre.

Curva: habría que eliminarla por completo debido al debido 
respeto hacia los polacos, a los que se les ponen los pelos de 
punta cuando oyen a los hispanohablantes proferir gritos 
como “¡Cuidado con las curvas!” con una desenvoltura 
absoluta. Ávidos de promover la alta cultura, solicitamos un 
poquito de por favor y, por lo menos, el reciclaje de curva 
por curde, para suavizar un poquito la cosa.

D Dinero por DepilaDora/DicTaDura por Danza

Dinero por depiladora: Ya que muchas personas no están del 
todo convencidas de que El dinero no es lo único que importa 
en esta vida, sin duda, les parecerá obvio que Una depiladora 
no es lo único que importa en esta vida.

Dictadura. No es tan fácil sustituirla por democracia: es lo 
que nos enseñan en las clases de historia, es lo que vemos 
actualmente en Medio Oriente. Sin embargo, ¿por qué no la 
convertimos en danza?

En 1959 empezó la danza de Fidel Castro que dura hasta hoy.

Seguro que durante tantos años ya habrá aprendido un sin-
fin de pirouettes, e incluso le pas de poisson (paso del pez) .

e enviDia por enDivia:
La envidia te pone verde, que no es lo más conveniente a 
la hora de pelar la pava, y perjudica tu salud gravemente 

(según las recomendaciones más recientes de los médicos, es 
más recomendable fumar y beber antes que envidiar).

En cambio, la endivia está llena de propiedades propicias: 
estimula el funcionamiento adecuado del hígado, es desin-
toxicante y depurativa (así que puedes seguir empinando el 
codo y comportándose como un carretero).

Eg. La endivia no es un buen pesebre para engordar cama-
rones. 

g guerra por golonDrina

Guerra: de la familia de Garras, Garrote y Guerrilla. 

Golondrina: hermanada con Gardel,  Tierra Madre y prima 
Vera.

Primera Golondrina Mundial

Todos los augurios tanto de la tierra, como del cielo, presa-
gian que se acerca una golondrina.

m mosca por malagueña

Las moscas son sucias y se meten donde nadie las invita. 
Las malagueñas, en cambio, son morenas y salerosas, nin-
gún hombre se quejaría por tener una malagueña detrás de 
la oreja.

p porquería por poesía

Así, aunque algunos piensen que “Todo es porquería. Cada 
ser humano es un puerco”, tendrá razón rotunda E. Stachu-
ra: “Todo es poesía. Cada uno es poeta”.

“¿Poeta?”

s separaTisTa por sanchopanchesco

Lo aplicamos a las tendencias, y de este modo, gracias al 
maestro Cervantes, obtenemos a nuestra querida España 
unida y alegre, aunque un poquitín ignorante y con panza .

Y YeTi

El yeti se tiene que quedar: al ser, en algunos idiomas, el 
único que empieza con y griega, y porque no está de todo 
claro dónde habría que buscarlo para negociar las eventuales 
condiciones del intercambio, lo dejamos en paz.

*Los comensales de la ilustración que debería ocupar este sitio se 
fueron a cenar a la pagina 11, porque aquí no había vino.
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o vinho na poesia
escarninha medieval

do prelado beberrão e das qualidades estimulantes 
dos alhos verdes

Anna Działak
Professora de Língua Portuguesa 

Universidade de Varsóvia

{literatura}

Casamento em Canã - Reprodução da imagem 491 do manuscrito "Queen Mary Psalter" de 1310-20 (British Library, Londres)
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{literatura}

Retomando o tema das cantigas de escárnio e mal-
dizer abordado no último número da nossa revista, 
queria falar-vos de uma cantiga polémica de Johan de 
Gaia. Como já sabem as cantigas escarninhas, inscritas 

na tradição de vituperatio, pertencem ao género satírico. Além 
disso, constituem uma espécie de “válvula de escape”, visto que 
criticam todos os vícios humanos sem pudor nem falsidade. 

Do nosso autor, i.e., Johan de Gaia chegaram até nós apenas 
sete cantigas; quatro de amigo e três de escárnio. A identidade 
do trovador, tal como a cantiga de que vamos falar hoje, des-
pertam várias dúvidas. Como nota Manuel Rodrigues Lapa, na 
Torre do Tombo1 podemos encontrar uma carta de legitimação 
emitida em 1319 pelo próprio D. Dinis (1261-1325) que serviu 
para legitimar Johan de Gaia, filho bastardo de Teresa Migueis 
e Estevam Anes de Gaia (1982: 235-237). Também no Nobiliá-
rio de D. Pedro menciona-se um nobre homónimo, filho de Es-
tevam Anes de Gaia (sic!), louvado pelo seu engenho lírico. No 
entanto, nada nos garante que o legitimado bastardo; «mui boo 
trobador e mui saboroso», mencionado por D. Pedro e o nosso 
autor sejam uma e a mesma pessoa, embora todos desenvol-
vam a sua actividade na mesma época, i.e., na primeira metade 
do século XIV (Ibidem). Carolina Michaëlis de Vasconcelos 
duvidou desta unidade considerando o autor da nossa cantiga 
«tão medíocre poeta que de modo algum mereceria a perpetu-
ação do seu nome» (ap. Stegagno Picchio 1979: 97). Ora esta 
opinião firme de uma das mais reconhecidas estudiosas no 
ámbito da lírica medieval não necessariamente significa que 
o nosso Joham de Gaia não seja o próprio trovador delicioso 
mencionado pelo filho bastardo de D. Dinis. Pelo contrário, 
a presunção de Carolina Michaëlis de Vasconcelos pode pura 
e simplesemente resultar de uma leitura diferente da que 
vamos propor hoje. 

Ora bem. Seja quem for o nosso trovador vale a pena lermos a 
sua cantiga. Ei-la:

Eu convidey hun prelado a jantar, se ben me venha.
Diz el en est’: «E meus narizes de color berengenha»?
Vós avede-los alhos verdes e matar-m’íades con eles!»

«O jantar está guisado e, por Deus, amigo trey-nos»
Diz el en est’: «E meus narizes color de figos çofeynos?
Vós avedes [os alhos verdes e matar-m’íades con eles! ]»
«Comede migu’ e diram-nos cantares de Martim Moxa»2

Diz el en est’: «E meus narizes color d’escarlata roxa?
Vós avedes [os alhos verdes e matar-m’íades con eles! ]»

«Comede migu’ e dar-vos-ey huma gorda garça parda»
Diz el en est’ «E meus narizes color de rosa bastarda?
Vós avedes [os alhos verdes e matar-m’íades con eles! ]»

«Comede migu’ e dar-vos-ey temporão figo maduro»
Diz el en est’ «E meus narizes color de môrec’escuro?
Vós avedes [os alhos verdes e matar-m’íades con eles! ]»

«Treide migu’ e comeredes muitas boas assaduras»
Diz ele en est’: «E meus narizes color de moras maduras?»
Vós avedes [os alhos verdes e matar-m’íades con eles! ]»

[Rubrica:] Esta cantiga doy seguida per hua baylada que diz 
«Vós avede-los olhos verdes e matar-m-edes con eles».3 E 
foy feita a hum bispo de Viseu natural d’Aragon que era tan 
cardeo come cadahua destas cousas que conta en esta cantiga 
ou mays; e apoynham-lhe que sse pagava do vinho.4 (Picchio 
1979: 109-110)

Deixando de lado a questão dos alhos e olhos verdes vejamos 
qual é a história apresentada na cantiga. O nosso trovador 
convida um prelado para o jantar. Como explica a rubrica 
o convidado é o bispo de Viseu natural de Aragão que todos 
os estudiosos univocamente identificam com D. Miguel Vivas 
eleito bispo de Viseu em 1330; facto que permite datar a nossa 
cantiga como posterior a esta data. O convidado rejeita o con-
vite justificando a recusa pelo facto de o anfitrião ter os alhos 
verdes e desejar matar o convidado com eles. A enumeração de 
pratos deliciosos servidos neste “jantar guisado” (garça parda 
figos maduros, boas assaduras) e enunciação de um “programa 
artístico” (cantares de Martim Moxa) parecem não ser suficien-
tes para convencer o nosso bispo. Como nota Luciana Stegagno 
Picchio «Acontece (...) que o primeiro estímulo à enumeração 
dos comestíveis não virá da mesa, mas sim da figura do con-
vidado, o qual emblemática e metaforicamente se transforma 
em objecto do banquete» (1979: 107). Ora rejeitado o convite, 
as promessas do trovador tornam-se cada vez mais precisas 
(Ibidem) ao sobrepor-se aos pratos e às diversões oferecidas. O 
nariz do nosso convidado, por sua vez, torna-se cada vez mais 
escuro (cor de beringela na primeira cobra, figos negros na se-
gunda, cor de escarlata roxa na terceira, cor-de-rosa na quarta, 
múrice violeta na quinta, amoras maduras na sexta). Sem dúvi-
da que já estão a perguntar: “mas qual a ligação entre os alhos 
mencionados no título; o vinho, i.e., o tema da nossa revista; o 
nariz do bispo de que acabo de falar e o carácter polémico da 
cantiga mencionado na introdução?”. Já vos explico.

A relação entre o nariz e o vinho parece mais do que óbvia. Os 
grandes beberrões são frequentemente acusados de terem na-
riz precisamente como “amoras maduras”. Dado que na rubrica, 
Joham de Gaia explica que o nosso bispo «sse pagava do vinho» 
podemos deduzir que se trata, nem mais nem menos, de uma 
crítica que visa uma pessoa que abusa do álcool (e muito). Mas 
então, porque é que o nosso bispo acusa o trovador de o querer 
matar “com alhos verdes”? Esta questão da relação entre os 
alhos e os olhos explica-nos minuciosamente Luciana Stegagno 
Picchio. Acontece que durante muitas décadas por causa da ru-
brica em que se identifica a nossa cantiga como uma cantiga de 
seguir5, i.e., uma cantiga que de propósito copia os esquemas 
rítmicos ou alguma parte (p.ex. refrão) de uma cantiga alheia, 
emendou-se os alhos por olhos. Dado que na lírica medieval a 
pontuação não foi claramente marcada, de facto, permitem-se 
diferentes leituras. Foi precisamente Luciana Stegagno Picchio 
que propôs uma pontuação nova identificando «Vós avedes 
[os alhos verdes e matar-m’íades con eles!]» como parte do 
enunciado do bispo e não do autor do convite. Além do mais, 
a estudiosa italiana optou pela uma nova leitura, i.e., alhos em 
vez de olhos, de acordo com a versão cancioneril.6 E os alhos 
verdes, embora possa parecer absurdo, fazem perfeitamente 
sentido, já que, são conhecidos como estimulantes da fome e 
da sede (Stegagno Picchio 1979: 105-106). Ao estimular a fome 
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e a sede do nosso protagonista, o trovador realmente corre o 
risco de matar o bispo bebedor. Estaremos portanto perante 
uma sátira dirigida contra um homem da igreja que abusa das 
bebidas alcoólicas. Por extensão, podemos dizer que se trata 
de uma sátira que critica os representantes da igreja católica 
e a sua hipocrisia. Surpreendentemente, este tipo de chacotas 
foi bastante comum no universo escarninho da lírica medie-
val. Lembrem-se de que os textos dos cancioneiros criticavam 
tanto questões ligadas à vida política, como se acusavam os 
homens da igreja por terem amantes ou, precisamente, por 
abusarem de "estupefacientes". Escarneciam-se também os 
mesmos mandamentos da fé católica. Portanto sem recato, sem 
pudor falava-se dos assuntos que mesmo hoje em dia conti-
nuam a ser bastante polémicos.

Por outro lado, voltando aos olhos verdes, um topos na litera-
tura europeia e no âmbito medieval um dos mais importantes 
marcos da beleza feminina7, permitir-me-ei propor uma outra 
leitura do nosso texto. A meu ver a nossa cantiga pode ter uma 
leitura dupla (ou até tripla) sugerida pela própria sobreposição 
dos alhos e olhos. De acordo com Vicente Beltran Pepió algu-
mas cantigas escarninhas aparentemente “inocentes”, i.e., com 
aspecto de uma simples crítica social, moral ou pessoal podem 
esconder uma feroz crítica política (1989: 143-148). É por 
exemplo o caso de duas cantigas de Pero da Ponte, nomeada-
mente, Quando eu d’Olyde sai e Garcia Lopez d’Elfaro. Ambas 
parecem inscrever-se no âmbito da crítica social, já que aparen-
temente escarnecem ricos-homens sovinas por não cumpri-
rem com as suas obrigações, nomeadamente, por não darem 
de comer aos viajantes que pernoitam em sua casa e por não 
pagarem aos seus criados. Ora situando ambas as composições 
no âmbito histórico-político e identificando os respectivos 
ricos-homens e o próprio autor, podemos deduzir que a forma 
equívoca de um satira social é apenas uma ferramenta política 
que visa humilhar respectivamente Jimeno de Aibar; represen-
tante dos nobres revoltados e García López de Alfaro embai-
xador e mediador destes. Estamos, por conseguinte, perante 
dois textos inscritos nas hostilidades entre Navarra e Castela 
que, através de uma crítica alegadamente pessoal, criticam um 
grupo de pessoas (Ibidem). 

Também a nossa cantiga pode inscrever-se neste grupo. Tal 
como referi logo no início, o nosso protagonista foi eleito bispo 
de Viseu por volta de 1330. Dom Miguel Vivas, no entanto, foi 
também activo no âmbito político sendo privado de Afonso 
IV e participando ativamente no conflicto entre D. Dinis e um 
dos seus filhos bastardos (Stegagno Picchio 1979: 103). Como 
reparou Carolina Michaëlis de Vasconcelos - autora de estudos 
que contribuiram de uma forma incomparável para os estudos 
linhagísticos - o nosso bispo «ainda em vida de D. Denis 
bandeara-se no partido dos que instigavam o herdeiro da corôa 
contra o pae e contra seu bastardo predilecto, Affonso Sanchez» 
(ap. Stegagno Picchio 1979: 103). Ao reconhecer que Joham 
de Gaia - o autor da cantiga, o escudeiro homónimo mencio-
nado no Nobiliário de D. Pedro conde de Barcelos e o filho 
bastardo de Teresa Migueis e Estevam Anes de Gaia são uma 
e a mesma pessoa, vemos que o nosso trovador deve muito a 
D. Dinis. Não espanta portanto, que critique violentamente 
o traidor do bispo. Não espanta também uma outra possível  
leitura do refrão; alhos por olhos. Seria, como alude Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos, uma referência aos olhos verdes 
de traidor sendo o refrão posto na boca do trovador e não do 

bispo (Ibidem). Esta possibilidade, descartada hoje em dia por 
vários estudiosos, parece-me válida. Acredito que a ambígua 
sobreposição faz com que a nossa cantiga tenha um duplo ou 
até um triplo sentido. Por um lado, os alhos que aparecem na 
versão do Cancioneiro da Biblioteca Vaticana referem as pro-
priedades estimulantes deste vegetal e fazem com que o retrato 
do nosso bispo possa desenvolver-se ao longo da cantiga. Por 
outro, dado que a rubrica refere a balada dos “olhos verdes” 
provavelmente bem conhecida na época, alude (e mofa) não só 
ao próprio topos dos olhos verdes, como também à traição do 
nosso bispo. Além do mais, dada a forma equívoca das críticas 
realizadas por Pero da Ponte (aludidas no parágrafo anterior), é 
de supor que a nossa cantiga dos alhos verdes permita ao leitor 
diversas possibilidades de leitura; ora como uma crítica mais 
universal, ora como uma crítica, no fundo, política. A falta de 
pontuação fixa, permite ler e reler o texto. Qual foi, no entanto, 
a entonação original, isso provavelmente nunca saberemos.

Resumindo, para podermos apreciar o sentido ambíguo de 
várias das cantigas escarninhas é preciso termos presente o 
enredo político e social da Idade Média. Sendo ou não uma 
composição política, a nossa cantiga dos alhos verdes não deixa 
de ser uma das mais acertadas e jocosas do Cancioneiro satírico. 
Embora se trate de uma cantiga de seguir, tanto a  forma, como 
a imagística utilizadas por Joham de Gaia são muito originais. 
Não só nos apresentam um retrato fidedigno de um grande be-
berrão e “amador de vinho”, como também aportam uma lição 
moral envolta numa considerável dose de humor à portuguesa. 
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1 O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é o arquivo central do 
Estado Português desde a Idade Média. 
2 Um trovador da segunda geração. Autor de várias cantigas de amor 
e de cantigas de cunho moralista. Note-se que precisamente esta cobra 
nos indica as características do chamado “espectáculo trovadoresco”. 
Nomeadamente, ao sugerir que as cantigas se apresentavam à noite 
acompanhando eventos sociais. 
3 Negrito meu.
4 Em várias cantigas podemos encontrar este tipo de rubricas expli-
cativas que contextualizam a chacota. Neste caso o trovador revela a 
identidade da pessoa mofada.
5 O que ao mesmo tempo explica a opinião negativa de Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos que pura e simplesmente acusa o nosso 
trovador de ser pouco orginal sem detectar a piada que reside na 
sobreposição dos olhos e alhos e que vamos explicar a seguir. 
6 A maioria dos estudiosos acreditou que os alhos que aparecem na 
cantiga eram um simples erro do copista.
7 Como sublinha Luciana Stegagno Picchio na lírica galego-portugue-
sa os olhos verdes aparecem três vezes; na rubrica da nossa cantiga e 
em Joam Garcia de Guilhade (1979: 102).
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lo divino en lo humano
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Cada domingo durante la misa en la Iglesia 
católica la gente reunida en el templo experimen-
ta, viva y plenamente, un milagro. En frente de 
sus ojos, a plena luz del día, bajo la mirada de 

decenas de personas, anónimas y casuales, tiene lugar la 
Encarnación. En el altar por vía de las palabras del sacerdo-
te la eucaristía se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino se 
hace su sangre. Literalmente. No es un espectáculo, un tru-
co mágico, no es un escenario dónde la eucaristía representa 
el cuerpo y el vino representa la sangre. Estas sustancias se 
convierten “en” y perduran “como” el cuerpo y la sangre 
para, en el antropofágico acto de la fe de cada creyente, 
entrar en sus cuerpos y desde allí nutrir sus corazones y 
renovar su misterio. 

El acto de la Encarnación, establecido por Jesús durante 
la última cena con los apóstoles, evoca simbólicamente 
referencias polisémicas y complejas. Como señala Mª del 
Mar Graño Cid en este acto se fusionan las transcenden-
cias y la corporalidad: la vida, la palabra y el ser humano 
todos invertidos en la divinidad (Graño Cid, 1998: 152). 
Este ritual de transformación permite, por la vía corporal 
y directa, establecer la unión entre lo humano y lo divino, 
una identificación interna entre lo material y lo intangible. 
Las condiciones, sin embargo, tienen que ser específicas y 
exactas. El vino, que pertenece al dominio mundano, entra 
en el no-espacio de transgresión dónde, bajo la palabra sacra, 
adquiere la forma de la sangre de Cristo. Una sustancia semi-

-divina, que es a la vez humana- atañendo a Jesús al espacio 
terrestre y mortal, y sobrehumana- puesto que es la sangre 
redentora, la sangre que del hijo de madre María hizo el 
hijo de Dios omnipresente. Sin embrago, esta sangre puede 
cumplirse sólo por vía corporal siendo bebida por el hombre 
mortal y pecador para alcanzar su divinidad libertadora. De 
forma renovable y  secuencial,  por una inagotable re-gene-
ración, reconstruyéndose en el ser que está alimentado se 
ven condensados los elementos universales de la salvación: la 
Eucaristía, la Pasión y la Redención. 

Este acto de transformación, constituyendo el epicentro de 
la religiosidad católica, una potencia extraordinaria instru-
mentalizada por el poder político y jerárquico, ha sido usado 
y abusado durante la historia por varios grupos de poder. 
Simultáneamente, al originarse en un ritual simultáneamente 
inefable y tangible que recurre a la más primitiva necesidad 
humana de ser alimentado(nutrido), ofrecía bastante amplio 
marco de flexibilidad interpretativa dando cabida a la aproxi-
mación individual por parte de las mujeres, un grupo  mar-
ginado en las esferas eclesiásticas y excluido de los espacios 
públicos de palabra y poder.

lo Divino vino por lo femenino

Lucy Irigaray, una de las ya canónicas críticas feministas 
y contestadoras del unipoder patriarcal, comentando las 
emociones que experimentó frente a la escultura de María 
y su madre Santa Ana establece una puente con la tradición 
de la genealogía femenina que durante siglos representa-
ba una interpretación alternativa al discurso eclesiástico 

dominante. Dice la investigadora en Yo, tú, nosotras: �( ) me 
sentí serena y gozosamente instalada en mi cuerpo, en mis 
afectos, en mi historia de mujer. Tenía ante mí una figura 
ética y estética que necesito para vivir sin despreciar mi 
encarnación, la de mi madre y la del resto de las mujeres.“ 
(Irigaray, 1992: 23). 

Las reformadoras, las místicas, las escritoras y poetisas, tanto 
religiosas como seculares, desde la tradición medieval y 
principalmente en los tiempos de Renacimiento  y Barroco, 
buscaban los referentes femeninos de autoridad y poder que 
transgrediesen los límites de la humanidad. Unos referentes 
que concediesen a las mujeres, estas que pretendían salir del 
binomio social: mujer-espacio privado y la subordinación 
al silencio frente al varón-espacio público y el poder de 
la palabra, la autoridad necesaria para enraizar el propio 
discurso sea histórico sea artístico. Sin pretender ningún 
tipo de subversión teológica y sin tener que (ni poder, por la 
simple falta de la conciencia “moderna”) alterar el marco de 
comportamientos aceptados por la sociedad de su tiempo 
éstas mujeres  redescubrieron la figura de María. María, hija 
de Santa Ana, excluida del pecado original, la figura materna 
de perpetua virginidad, efectiva antes, durante y después del 
parto, la madre de ser humano y dios a la vez.

Precedentemente a cada momento en el que la sangre de 
Cristo alimenta el corazón de un creyente, la leche materna 
de María alimenta la vida recién nacida del futuro redentor. 
Acudiendo a su niño, abrazándole e inclinándose hacia él en 
el gesto de nutrirle con la sustancia producida por su propio 
cuerpo la imagen de María con el niño Jesús rompe con el 
dominio del eje vertical del poder establecido y mantenido 
por la cultura dominante del absolutismo masculino de 
hombre-cazador que domina el mundo desde su postura de 
homo erectus (cfr. Cavarero, 2000). Está imagen de la inclina-
ción cómo compromiso ético superior expuesto a través de la 
genealogía femenina, que está brillantemente desarrollado en 
los últimos escritos de la filosofa italiana Adriana Cavarero, 
la podemos encontrar burbujeando ya en varios textos de 
temprana cultura moderna. Isabela de Villena, Hildegarda 
de Bingen, Elizabeta de Schönau, Valentina Pinelo, Christine 
de Pizan, Santa Teresa de Ávila son solo unos ejemplos de 
esta antigua y amplia tradición que inspiró varios escritos 
en prosa, obras místicas, poéticas y de teatro entre cuales se 
encuentran verdaderas perlas.

Isabel de Villena (1430-1490) en la Vita Christi añade su voz 
al fuerte debate teológico del siglo XV sobre le Inmacula-
da Concepción. Hablando desde el intersticio de la cultura 
oficial en este texto compuesto para las monjas del convento 
de la Trinidad en Valencia enseña la excepcional posición 
de María otorgándola un carácter semi-divino. Reconocer a 
María como libre del pecado original implicaba posicionarla 
como ser más perfecto después de Cristo. No se trataba de 
poner en discusión las origines cristocéntricos de la genea-
logía cristiana pero de imaginar modelos nuevos por y para 
las mujeres. Exclamar a María una diosa que domina el ciclo 
generador de la vida abrió una brecha para la identificación 
femenina dentro de la dogma cristiana basada en la experien-
cia materna concedida a la mujer.

{literatura}
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Interesante resulta, también, el refortalecimiento de la 
genealogía por vía materna de Jesucristo. Potenciando el 
rol de su madre María e incluso el de su abuela Santa Ana, 
Isabel de Villena logra, si no quebrar, por lo menos presentar 
un modelo alternativo del entorno y contexto de formación 
de futuro dios. María- semidiosa y corredentora, por un 
lado, que superaba las nociones establecidas de discreción 
y pasividad asignados a ella por el poder eclesiástico. Santa 
Ana- maestra y fuente de sabiduría, por el otro, que señala 
a María a leer y escribir saliendo del rol de madre que sólo 
nutre y cuida asignado por el discurso masculino.

Esta genealogía materna se suma e incluso sobresale en 
el Libro de alabanzas y excelencias de la Gloriosa Santa 
Anna (1601) por Valentina Pinelo (n. finales de XVI- m. 
principios de XVII), uno de los pocos escritos de autoría 
femenina de aquel tiempo centrados en exponer la exége-
sis teológica "en busca de autoridad para su escritura y su 
modelo de oración" (Luna, 2000: 254). Aprovechando su 
formación y sabiduría esta religiosa del convento de San 
Leonardo de Sevilla ingeniosamente cita a los clásicos, hace 
referencias a Sagradas Escrituras y fortalece su discurso 
con referirse a la autoridad de los Padres de Iglesia para 
poder destacar el papel femenino en la genealogía de Cristo. 
Reescribiendo el mito de Ana la relaciona, por vía de ser 

“madre de la madre”, con la sucesión de embarazos perci-
bidos como milagrosos que culminarán en la Inmaculada 
Concepción de María. La palabra, como fuente de poder, es 
la que santifica a Ana. Ésta, a través de la oración, restaura 
el poder creador y capacidad fecundadora que la introduce 
en el linaje de los dioses (Luna, 2000: 252-262). A Pinelo la 
genealogía de Jesús por vía materna le permite interrogar 
por la ausencia de la genealogía femenina en la Historia 
Sagrada sin embargo, previniendo las posibles acusaciones 
de acudir a un exemplum que no aparece en el evangelio de 
San Mateo, defiende el tema con sorprendente autonomía 
de autoría:

“Y preguntárme cualquiera que no tuviere muy bien la ley de 
las Sagradas escrituras, cómo el sagrado Apóstol y Evangelista 
San Mateo comienza ( ) su historia, diciendo, libro de genera-
ción de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, discur-
riendo hasta llegar a Jacob, padre de Joseph varón de María, 
de la cual nació Jesús ( ), pues siendo como es Fe católica que 
no fue hijo de José no engendrado de varón, sino por obra de 
Espíritu Santo, del Eterno Padre nacido ( )de la Virgen según 
la carne: parece pone aquí un confuso ( ). (cito apud. Luna, 
2000: 258)

Distinguiendo entre la mariolatría y el culto a María como 
culto a la única figura divina femenina en la religión cris-
tiana se puede ver éste segundo fomentado por el fenómeno 
del amor femenino de la madre. Intuyendo la potencia de 
paralelismo que refuerza la experiencia maternal Matilde de 
Magdeburgo “humaniza” a la Virgen con trazos de expe-
riencia carnal de ser madre. Asimismo, emprende la retórica 
mística de amor materno entendido como vía transcen-
dental para el alma hacia su consolidación en el único Dios, 
un imaginario frecuentemente desarrollado en la mística 
femenina durante los siglos posteriores: 

"Cuando el alma nace de las heridas abiertas y deviene 
viva era infantil y muy joven. A fin de que después de su 
muerte y renacimiento pudiera conquistar completamente 
su fuerza la Madre de Dios debía ser su madre y nutridora 
( ) Señora debes continuar nutriéndonos porque tus senos 
están plenos, que no puedes inhibirlos ( ) Que verdadera-
mente, yo vi muy a menudo tus senos tan llenos que de un 
seno fluyeron siete rayos sobre mi cuerpo y mi alma" (cito 
apud MURAROm 1992: 13-14).

Asombrosa y deslumbrante a la vez veo la corresponden-
cia entre la transformación del vino en la sangre que nutre 
durante el sagrado misterio de Encarnación eterna y  nunca 
agotable con el ciclo regenerador materno de María nutrien-
do con su leche al futuro redentor. Ambos actos, aunque 
en planos paralelos, engendran la vida humana. Ambos, se 
interrelacionan con él por vía corporal, generan su interde-
pendencia y en ella se reproducen. La fugacidad del ser, su 
carácter finito y la materialidad de su cuerpo constituyen sin 
qua non la eternidad divina.

"En un gesto de la Virgen, por ejemplo, se halla re-
cogida la memoria completa de toda dulzura madre-

-reclina la cabeza hacia un lado si sien toca la del 
Niño, pasa la vida, pulsa la sangre- en la tibieza. ( )                                                              
La inmovilidad es completa. Na hay peso que deba caer, o 
pliegue detenido en algún deshacerse o gesto que llevar al 
cabo. No existe captación del tiempo, no es el corte entre un 
antes y un después- es siempre. (…) La memoria de madre 
virgen. Divinidad imposible en la que residía, apacigua-
do, todo lo que en experiencia humana reconocían como 
tormento y desgarro. Sabían lo que aprende de lo sagrado: la 
oculta unidad de los extremos ( ). Virgen y madre-llegaron a 
imaginarla como reposo, y perfección." (Barrico, 2011: 143-
144, subrayo original)
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uma história do vinho
do bacanal pagão ao cálice da comunhão cristã

por Małgorzata Naumczuk
Estudante do 3º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

A história do vinho é tão velha como a história 
da humanidade. Já o homem pré-histórico sabia 
como fazer vinho. Os mais antigos registros da 
Babilônia ou Egipto contêm alguns fragmentos 

sobre o vinho e a vinificação. O cristianismo atribui a 
primeira produção do vinho a Noé, mas hoje sabe-se que 
os primeiros vinhos surgiram no Médio Oriente, há cerca 
de 3000 anos a.C.

A mais citada de todas as lendas sobre a descoberta do 
vinho é uma versão da lenda persa que fala sobre Jamshid, 
um rei persa semi-mitológico, talvez aparentado com Noé, 
pois teria construído um grande muro para salvar os ani-
mais do dilúvio. Na corte de Jamshid, as uvas eram man-
tidas em jarras para serem comidas fora da estação. Certa 
vez, de uma das jarras, as uvas começaram a espumavar 
e exalavar um cheiro estranho, tendo sido deixadas de 
lado por serem impróprias para comer e consideradas um 
possível veneno. Uma donzela desse harém, em procura do 
suicídio, ingeriu o tal veneno, mas ao contrário da morte 
ela encontrou alegria e um repousante sono. Ela narrou o 
ocorrido ao rei que ordenou, então, que uma grande quan-
tidade de vinho fosse feita e Jamshid e sua corte beberam 
da nova bebida.

Os primeiros vestígios de vinho foram encontrados na Su-
méria, no sul da Mesopotâmia (hoje Iraque), na área cha-
mada “o berço da civilização”. Há registos sobre o vinho 
naquela região desde o ano 2750 a.C. Essa bebida aparece já 
no antigo Egipto (dos tempos da Primeira Dinastia – 3100-
2890 a.C) e desse período chegaram até nós uns restos de 
uvas encontradas nas escavações. Pinturas de colheitas da 
uva, ou seja, das vindimas, e a produção do vinho adornam 
as paredes dos palácios. Aí encontramos  o vinho a ser 

derramado por ânforas, com trapos e pele a servirem como 
rolha. Era nesses recepientes que, na maioria dos casos, 
tinha lugar a fermentação final. 

A Grécia foi, depois do Egipto, a segunda civilização a ado-
rar este néctar. O vinho era popular principalmente entre 
as classes mais altas, que o bebiam tanto nas festas como 
durante os feriados religiosos. O vinho era ainda utiliza-
do para fins medicinais, religiosos, mas, sobretudo, para 
entretenimento. O amor dos gregos pelos vinhos pode ser 
avaliado pelos famosos simpósios, cujo significado literal 
é «bebendo juntos». Estes eram encontros onde as pessoas 

Na Antiguidade o vinho teve o seu deus – Dionísio na Grécia e Baco em 
Roma – os rituais religiosos em homenagem a este último ganharam o 
nome de Bacanal. No Antigo Testamento o vinho é apresentado como 
uma alegoria da graça de Deus, mas também como um símbolo da fra-
queza humana – a embriaguez. A história de Noé mostra-nos isso. Termi-
nado o dilúvio, ao desembarcar, logo plantou um vinhedo.
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se reuniam para beber vinho em salas especiais, reclinados 
confortavelmente em divãs, onde conversas se desenrola-
vam num ambiente de alegre convívio. Todos os simpó-
sios tinham um presidente – o anfitrião - cuja função era 
estimular a conversação. Embora muitos simpósios fossem 
sérios e constituídos por homens nobres e sábios, havia 
outros que se desenvolviam em clima de festa, com jovens 
dançarinas ao som de flautas.

Provavelmente os artistas devem saber que o surgimento 
do teatro foi provocado pelo vinho. Nem mais. Foi através 
do culto a Dionísio que se desenvolveram os ensaios tea-
trais. No início, tratavam-se de procissões e hinos à gloria 
de Dionísio (i.e. ditirambos), os bailes obscenos de pessoas 
em máscaras vestidas com peles de cabras, exibindo órgãos 
sexuais de tamanhos enormes. Depois acresentaram os 
diálogos, que com o tempo se foram tornando na arte 
teatral. 

Os romanos apreciaram os vinhos da Grécia e o próprio 
Virgílio tinha por eles uma adoração. Um século depois, 
Caio Plínio Segundo reparou que alguns tipos de vinho, 
com o tempo, iam ficando melhores. Por exemplo, o 
Falerno - não há outro vinho ou outro lugar tão arreigado 
à mitologia romana. Está fortemente ligado ao deus do 
vinho – Baco. A lenda diz que Baco, na sua forma mortal, 
apareceu ao agricultor Falernus. Ainda que Baco não se 
parecesse nada à sua forma divina, Falernus convidou-o 
para sua casa. Comovido Baco, decidou recompensar o ve-
lho agricultor pela sua hospitalidade e converteu o leite em 
vinho. Falernus ficou bêbado e adormeceu. Neste momento 
Baco criou uma vinha e começou a tradição afamada do 
vinho no Império Romano.

Nos tempos de Catão, tendo como modelo as festas dioni-
síacas da Grécia, começaram a ser mais populares os cultos 
de Baco e os rituais chamados "bacanais", organizados por 
ocasião das vindimas, em que havia uma cerimónia séria 
e contrita, inicialmente, seguido depois por uma come-
moração pública e festiva. Na maioria, os bacanais eram 
secretos e frequentados apenas por mulheres durante três 

dias no ano. Posteriormente, os homens foram admitidos 
nos rituais e as comemorações aconteciam cinco vezes por 
mês. Ao invadirem as ruas de Roma, dançando, soltando 
gritos estridentes e atraindo adeptos do sexo oposto em nú-
mero crescente, os bacanais causaram grandes desordens e 
escândalos.

Após a queda do Império Romano seguiu-se uma época de 
obscuridade em praticamente todas as áreas da criativi-
dade humana e os vinhedos parecem ter permanecido em 
latência até que alguém os decidisse fazer renascer.

Chegamos à Idade Média, época em que a Igreja Católica 
passa a ser a detentora das verdades humanas e divinas. 
Felizmente, o simbolismo do vinho na liturgia católica fez 
com que a Igreja desempenhasse, nessa época, o papel mais 
importante do renascimento, desenvolvimento e aprimora-
mento dos vinhedos e do vinho. Assim, nos séculos que se 
seguiram, a Igreja foi proprietária de inúmeros vinhedos 
nos mosteiros das principais ordens religiosas da época, 
como os franciscanos, beneditinos e cistercienses (ordem 
de São Bernardo), que se espalharam por toda a Europa, 
levando consigo a sabedoria da produção do vinho.

Da Europa, através das expedições colonizadoras, as vinhas 
chegaram a outros continentes, aclimataram-se e passa-
ram a fornecer bons vinhos, especialmente nas Américas 
do Norte (Estados Unidos) e do Sul (Argentina, Chile e 
Brasil) e na África (África do Sul). A uva foi levada para as 
Américas por Cristóvão Colombo, na sua segunda viagem 
às Antilhas, em 1493, e espalhou-se, a seguir, pelo México e 
pelo sul dos Estados Unidos e pelas colônias espanholas da 
América do Sul e pelo Brasil. Em relação a este último, as 
videiras eram provavelmente oriundas da Ilha da Madeira 
e foram levadas para o Brasil em 1532 por Martim Afonso 
de Souza e plantadas por Brás Cubas, inicialmente no lito-
ral paulista e depois, em 1551, na região de Tatuapé.

Hoje em dia o vinho é uma das bebidas alcoólicas mais po-
pulares e, talvez, a mais saudável. Existem muitos tipos de 
vinho e de uvas usadas na produção. Há uma escolha sem 
fim. Brindemos então a esta riqueza. Saúde!

O cristianismo dá grande importân-
cia ao vinho através da descrição do 
milagre nas bodas de Canã, quando 
Jesus converteu a água em vinho, 
mas sobretudo através do mistério 
da eucaristia, o próprio sacrifício do 
corpo e do sangue de Jesus, insti-
tuído para perpetuar o sacrifício da 
cruz.

A religião judaica oscila entre uma 
celebração do vinho e um alerta, 
isto apesar de o Talmude dizer : “Não 
há alegria sem vinho”. Só o vinho 
"kosher", elaborado sob a supervisão 
dum rabino, pode ser usado para os 
rituais religiosos durante o Shabat.

{história}



in vino veritas
ou "conhecereis a verdade  
e a verdade vos libertará"

por Paulo Mendes Pinto
Coordenador da Cátedra de Estudos Sefarditas

Faculdade de Letras de Lisboa

{história}

A relação do vinho com o mundo das religiões 
parece natural quando damos atenção à cor do 
rubro néctar. O vinho parece ter sido assimilado 
à imagem do sangue, ambos vermelhos, ambos 
comungando da mesma natureza que se expressa 
no duplo sentido da palavra «adam» em hebraico: 
Homem, sangue, barro, vermelho.



in vino veritas
ou "conhecereis a verdade  
e a verdade vos libertará"

por Paulo Mendes Pinto
Coordenador da Cátedra de Estudos Sefarditas

Faculdade de Letras de Lisboa

De facto, é comum em textos mitológicos de origem semita encontrar 
trechos que fazem exactamente esta ligação entre sangue e vinho: “sangue 
de cepas” diz-se no Ciclo de Baal, corroborando o que mais de milénio e 
meio depois, Jesus consignará - por outros dois mil - na imagem eucarís-
tica do “sangue de Cristo” tomado através do cálice de vinho - acredite-se, 
ou não, na transubstanciação.

Mas o vinho é também o estereótipo que Camões retomou ao afirmar que 
a Índia era a terra de Baco, rendida ao vinho com que se honrava este deus. 
Contudo, a imagem cimentada por uma cultura moralizante cristã, despiu 
o sentido teológico das bacanais, restringindo tudo a um quase folclore 
de bebedeiras em que o prazer, entretanto transformado em sentido de 
excesso, era sinónimo de perdição e de pecado.

De facto, a frase de Plínio, in vino veritas, apenas passou a ter um sentido: 
assimilou-se esta ideia de “veritas”, verdade, ao campo da simplicidade, da 
emoção que liberta do medo e possibilita, por exemplo, dizer tudo. Com o 
vinho, diz-se a verdade. Mas este não deveria ser o sentido não-cristão da 
popular frase latina.

Ao bom sabor oracular - o mesmo que Dionísio dividia com Apolo no 
oráculo de Delfos - a verdade era, acima de tudo, A Verdade: o conheci-
mento divino que se obtinha através de estados alterados de consciência. 
As bacantes e outros cultuantes de Dionísio / Baco tomavam vinho, não 
apenas pelo prazer da bebedeira, mas porque ao fazerem-no comungavam 
com a natureza do deus.

Neste sentido, o vinho possibilitava, tal como muitas outras técnicas de 
adivinhação, oraculares ou proféticas, chegar a uma dimensão de conheci-
mento que estava para lá do humano. Não será por acaso que esse mesmo 
vinho tenha vindo a ser proibido pelas religiões que se assumiram como 
tendo a última revelação, terminando-se, assim, os ciclos de profetismo. 
Falamos, especialmente, do Islão.

A verdade da frase latina, mais não é que a Verdade bíblica citada no título 
(João 8: 32): a Verdade que apenas a divindade concede, não por pesquisa 
academizante, mas por experiência espiritual.  E essa é a Verdade que sal-
va, a Verdade que é o próprio conhecimento de Deus. O conhecer a Deus.

É que o vinho, na sua própria auto-criação, nos processos químicos que 
sofre desde ser simples mosto até, depois de fermentado, se transformar, 
efectivamente, em vinho, é imagem da metamorfose, da passagem de uma 
forma, de um estado a outro: o vinho é, ele mesmo, um estado outro, um 
estado alterado de natureza, em que uma realidade, depois de febril e de 
isolada, se transformou noutra.

Socialmente, o vinho não é exactamente isto? A própria natureza humana 
que possibilita a sua superação, o derrubar das inibições, o vencer dos 
constrangimentos, e a assumpção de algo novo, perturbador e perturba-
do, mas liberto, solto, mais próximo do insciente regra geral escondido e 
acabrunhado, e mais distantes dos ditames regulamentares e policiadores 
do social? 

Parece que só este seria o caminho da salvação.
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una copita de cine
por Rafael González Tejel

Crítico de cine

El vino se fermenta en la oscuridad. El cine pasa 
la prueba de fuego con las luces apagadas. En ese 
silencio de negro se juzga su calidad. El vino se 
profesionalizó a finales del siglo XIX, justo cuando 

se alumbró el arte cinematográfico. Son productos úni-
cos, a veces tutelados por el elitismo y otras al acceso de 
toda garganta. El buen cine se conserva y se defiende con 
ardor del cumplir años. El mejor de los vinos gana fama, 
prestigio y sabor con el paso del tiempo. El proceso de 
fabricación de ambos es igual de minucioso, aunque se dé 
en diferentes contextos. Una botella de vino puede saber 
diferente dependiendo del día que se abra. Una misma 
película entrará mejor o peor teniendo en cuenta diferen-
tes factores. Los dos son, en definitiva, organismos vivos, 
mutables, subjetivos.  

Vino y cine forman una alianza fácilmente justificable. 
Su relación crece al añadir la larga lista de anécdotas que 
los une. Entre las curiosidades, la botella se descorcha 
al conocer la profesión del padre de Pedro Almodóvar, 
vendedor de vinos. Otro apellido ilustre es el de Lumiére. 
Los ínclitos hermanos alquilaron una bodega desde la que 
grabaron ‘Salida de los trabajadores de la fábrica Lumié-
re’. Fue en 1895 y lo que los libros de texto no ilustran es 
la copa de vino con la que se celebró la escena. Ya más 
en la actualidad, un puntal de ‘star system’ del séptimo 
arte, Viggo Mortensen, viajó a España en 2003 para rodar 
‘Alatriste’ (2006). La ruleta de la vida le premió por partida 
doble: conoció a la que ahora es su pareja y se enamoró de 
un líquido color sangre que le emborrachó de placer. Al 
terminar el rodaje regaló al resto del equipo doce cajas de 
Rioja del 94, como el actor Juan Echanove recuerda en el 
prólogo del ‘El cine del vino’, indispensable ensayo escrito 
por Bernardo Sánchez Salas.

España puede presumir, lo sabe Mortensen, de una gastro-
nomía exuberante, fértil y variada que recorre su geografía. 
El panorama perfecto para condimentar cualquier película. 
Por sorpresa, no es así, salvo chispazos ocasionales o el 
empeño de algún cineasta (Bigas Lunas) en reivindicar la 
dieta mediterránea añadiendo a la receta un poco de pi-
cante. Con el vino sucede lo mismo. España ocupa el tercer 
puesto de países productores, aunque solo es el noveno en 
cuanto a consumidores. Sí lidera el ranking en extensión 
de viñedos, como supo reflejar Julio Medem en ‘Tierra’ 
(1996). Una inmensa superficie vinícola cubre este inclasi-
ficable largometraje, un delirio en tono realista en el que 

el vino ejerce un papel protagonista y no decorativo. Una 
excepción, porque el cine español todavía ve demasiado 
lejos el otorgar a esta bebida que tanta fama internacional 
ha ofrecido al país la categoría de actor principal. Sí se la 
dio Alexander Payne en ‘Entre copas’ (2004), probablemen-
te el mejor poema de amor escrito en honor al vino. De 
esta ‘road movie’ hecha para paladares exquisitos y alguno 
grueso han salido los mejores diálogos y escenas dedicadas 
a la bebida favorita de tantos. 

Lo que corretea por las venas de los protagonistas de ‘Gran 
Reserva’ (2010) no es sangre, aunque tenga el mismo color. 
Es una de las series de moda en España, aupada por la au-
diencia y emitida por TVE. Enfrenta a dos sagas familiares 
separadas por viñedos y conflictos extremos. Hay críticos 
que opinan que es sospechosamente similar a ‘Falcon 
Crest’, legendario culebrón ochentero estadounidense, otra 
rodeada de bodegas. 

El vino como un producto exquisito, remate a una cena que 
busca beso y puede que algo más, aparece en ‘Bon Appé-
tit’ (David Pinillos, 2010), pequeña fábula antirromántica 
protagonizada por un joven cocinero español que viaja a 
Suiza para crecer profesionalmente. En Ginebra se enamo-
rará de una compañera de trabajo, a la que agasajará a base 
de un poco de timidez y un mucho de mano culinaria. Si 
‘Bon appétit’ recurre con elegancia al vino, ‘Fuera de carta’ 
(Nacho G. Velilla, 2008) lo derrama por la mesa. El vino 
funciona en esta caja de risas televisivas como un aperitivo 
del montón. 

Hay que tirar de memoria para encontrar una película 
realmente representativa en esta simbiosis. Es ‘Marceli-
no pan y vino’ (Ladislao Vajda, 1954), título que aunque 
hoy no diga mucho figura en el salón de la fama del cine 
español. 

Y la botella se acaba casi cuando ya asoman los títulos de 
crédito. Para la escena final nada más original que recur-
rir a uno de los mejores fragmentos de la última década 
del cine internacional. Pertenece a la citada ‘Entre copas’. 
Miles (Paul Giamatti), divorciado, deprimido y apasiona-
do del vino, culmina su periplopor el largometraje solo y 
derrotado, andar paquidérmico y con la única compañía de 
una botella de gama alta. Giamatti decide honrarla como 
debe. Acude a un McDonald’s, pide un McMenú y, rodeado 
de adolescentes, la descorcha. ¡Salud!

{cinema}
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as horas do douro
por Ada Hawrus

Estudante do 3º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

{cinema}

O vinho é a luz do sol presa na água
Galileo

De acordo com a visão de Galileu, que o vinho 
é a luz do sol presa na água, António Barreto e 
Joana Pontes apresentam-nos esta luz através 
do seu filme As Horas do Douro. Cada minuto 

do filme é como uma gota de bom vinho, através do qual 
podemos aprender sobre o mundo maravilhoso das pessoas 
da região do Douro em Portugal, este mundo, que gira em 
torno do vinho. A vida dos moradores é subordinada ao ciclo 
do crescimento e da produção de vinho. Vale a pena realçar 
que a Região Demarcada do Douro foi inscrita na lista de 
Património Mundial Imaterial da UNESCO.

Os autores, durante a preparação do filme, foram inspirados 
por manuscritos que eram comuns na Idade Média e se cha-
mavam Os Livros de Horas. Eles relataram o decorrer detalha-
do do trabalho agrícola, incluindo a descrição meticulosa da 
sementeira e da colheita. O objetivo do filme foi apresentar 
o processo complexo do crescimento e produção de vinho, 
de acordo com as estações do ano. Através de um olhar 
intimista, assistimos ao corte dos brotos do ano passado, à 

"vacinação" das árvores e ao alinhamento preciso dos novos 
ramos. Como nos Livros de Horas vemos e aprendemos a vida 
como ela é, com as alegrias e desafios cotidianos. Paralela-
mente à apresentação da realidade, encontramos as pessoas 
envolvidas no processo de produção de vinho e graças às suas 
palavras e lembranças, somos transportados para o passado 
da região douriense. Memórias de arquivo são entrelaçadas 
com imagens contemporâneas e assim compreendemos quão 
pouco mudou no processo de produção de vinho ao longo 
das décadas. Coração e atenção, lado a lado, em busca de um 
vinho que se quer sempre perfeito.

Mas mesmo nesta área a modernidade está lentamente 
a começar a entrar. Os métodos tradicionais estão a ser 
substituídos por técnicas modernas e complexas. Algum 
trabalho pesado e manual do homem está a ser substituído 
por máquinas e tratores, reduzindo a elevada quantidade 
de mão-de-obra que antes se juntava à volta desta atividade. 
Cada vez mais, o trabalho nas vinhas é um trabalho sazonal, 
que, principalmente no tempo das vindimas, chama pessoas 
de todo o país ao Douro. 

Por outro lado, este saber secular parece ter pouco poder de 
atração para os jovens que preferem a cidade a aprender e 
seguir a tradição da região. Esta situação, infelizmente, faz 
com que cada vez menos pessoas se dediquem à produção de 
vinho. Alguns proprietários de vinhas têm medo de que as 
suas propriedades e o seu saber se poderá vir a perder. Tudo 
aqui foi criado pelo homem e agora corre o risco de se vir a 
perder.

No final, ficamos com um documentário que surpreende 
pelas histórias que conta, pela variedade das cores. A fotogra-
fia é bela. Vale a pena sentar-se numa cadeira com um copo 
de vinho do Porto na mão e apreciar o sabor deste filme, das 
colinas verdes e dos socalcos da região do Douro.

realização: António Barreto, Joana Pontes
argumento: António Barreto e Joana Pontes 
Fotografia: João Ribeiro
Som: António Pedro Figueiredo, Armanda Carvalho, Olivier Blanc 
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TOMANDO VINO

Me miró, me dio belleza,
y yo la creí mía.
Feliz, me tragué la estrella.

Permití ser pensada
a imagen del reflejo
producido en sus ojos. Bailo, bailo
al compás de repentinas alas.

La mesa es una mesa, el vino, vino
en una copa, que es una copa
y está estando en la mesa.
Y yo soy imaginaria,
increíblemente imaginaria,
imaginaria hasta la médula.

Le hablo de lo que quiere, de las hormigas
que mueren de amor
bajo la constelación del diente de león.
Juro que una rosa blanca
salpicada de vino, canta.

Me río, inclino la cabeza
con cuidado, como si comprobara
un invento. Bailo, bailo
en una sorprendida piel, en un abrazo,
que me crea.

La Eva de la costilla, la Venus de la espuma,
la Minerva de la cabeza de Júpiter
eran más reales.

Cuando él no me mira,
busco mi reflejo
en la pared. Y sólo veo
un clavo del que han descolgado un cuadro.

  (traducción de Abel Murcia y Gerardo Beltrán)
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devemos desejar o céu
entrevista com miguel gonçalves mendes

por Maria Wróblewska
Mestre em Estudos Portugueses

Universidade de Varsóvia

No dia 10 de Novembro, o Cinema Muranów abriu as suas portas ao cinema 
independente português. A estrela deste mini-festival que durou dois dias 
foi sem dúvida o documentário José e Pilar de Miguel Gonçalves Mendes, 
um dos filmes portugueses mais vistos ultimamente. Além de falar com 
o público depois da exibição do seu filme, o realizador falou com a nossa 
revista numa entrevista exclusiva ao sabor de um bom vinho.
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{entrevista}

Porquê é que você escolheu José Saramago para a perso-
nagem principal do seu filme?

Os especialistas em  Relações Públicas e os meu amigos 
mais próximos dizem que eu não deveria dizer isto às 
plateias, mas na verdade eu filmei o José e Pilar pela mera 
vontade de conhecer Saramago. Li todos os seus livros. Em 
particular O Ensaio sobre a Cegueira, que foi um livro que 
me marcou muito. No ano em que o li ofereci-o a toda a 
gente, como se fosse uma espécie de Bíblia. O que eu gosto 
mesmo nos livros dele é aquela questão da humanidade. 
Como o mal e o bem e o feio e o belo convivem em nós. 

Somos nós o mundo dele. E o que eu mais gosto no Sara-
mago é que ele levanta questões, obriga-nos a pensar. Era 
um provocador nato. E isso é muito útil, sobretudo porque 
acho que fazem falta vozes lúcidas como a dele, nos dias de 
hoje. 

Para muitas pessoas, Saramago era uma espécie de herói. E, 
em geral, as pessoas estabelecem com os seus heróis uma 
espécie de familiaridade. Quando se lê um livro ou se ouve 
uma música de alguém sente-se que, mesmo indirectamente, 
essa pessoa está a falar contigo, está a entrar na tua vida. E 
tu sentes que ela te entende. Ou não entende, mas tu é que te 
revês naquilo que ela está a dizer. E então sentes uma empatia 
entre ti e o teu herói. É quase como se tivesses necessidade ou 
gostasses de saber como essa pessoa é realmente, na intimida-
de, para ver se é tudo aquilo que imaginavas.

Você disse que conseguiu concluir o José e Pilar graças ao 
engajamento financeiro de produtoras espanhola e bra-
sileira. esta colaboração influenciou de alguma forma o 
seu filme? 

A colaboração com a produtoras de Fernando Meirelles e 
a dos irmãos Almodávar foi ótima. Havia uma regra de 
base que assegurava que o corte final era meu e que o flme 
em Espanha não podia ser dobrado. No fundo não poderia 
haver qualquer intromissão a nível artístico. A participação 
dos irmãos Almodovar foi absolutamente essencial, porque 
em Portugal, infelizmente, a prática de mecenato não é 
habitual, logo as empresas não te apoiam. A única coisa 
que apoiam é o futebol.  

Tens que te lembrar também que o Saramago é uma figura 
polémica em Portugal. Ele era declaradamente comunista 
e ateu e eu conhecia as implicações políticas das várias de-
claracões que ele tinha feito. E depois conheci o Fernando 
[Meireles] com quem acabei por criar uma relação muito 
próxima. Passei 7 meses em São Paulo. Fiquei na casa da 
tia dele. Sabes, a minha relação com este filme é meio estranha. 
É um pedaço enorme da minha vida e como em tudo, tenho 

memórias boas e más daquele tempo. Eu passei um ano e meio 
a montar este documentário. Foi um processo muito complica-
do. Muito doloroso. E ainda hoje não consigo ter uma relação 
normal, normal como espectador de um  filme. Ainda está 
tudo demasiado dorido. E é por isso que é tão importante para 
mim poder mostrar o filme. Tenho trabalhado muito para le-
var o filme a várias cidades e para que este seja compreendido, 
onde quer que vá, nos Estados Unidos, no México e na Polónia. 
Foi ótimo poder vir cá mostrar o filme (viajar para cá de avião 
é que foi um horror mas isso é outra história). Estou muito 
feliz por estar cá. Havia muita gente na projeção do filme e isso 
deixou-me satifeito. Percebi que numa cultura supostamente 

diferente, o filme funciona tão bem como funciona em Portu-
gal ou no Brasil. As pessoas riem nos mesmos sítios, ficaram 
comovidas nos mesmos sítios. Portanto, gostava muito que o 
filme estreasse cá. Acho que podia funcionar (escrevam cartas 
para o cinema Muranów!) (risos).

Como você conseguiu atingir tal grau de intimidade ao 
filmar o casal? 

No início, o filme foi um caso de engano. Quando o José 
e a Pilar aceitaram as filmagens, pensavam que iam durar 
duas, três semans, mas eu já sabia que levariam pelo menos 
um ano. Como é que eu consegui convencer os dois? A 
Pilar costumava dizer que eu era um chato educado. Então 
fui fazendo uma coisa gradual. Tentava não abusar muito. 
Um dia filmava e outro dia não, para não os incomodar. 
Um dia filmava com ele e outro dia filmava com ela. Eles 
estavam muito habituados aos jornalistas, sempre em cima, 
e sempre a fazer perguntas, e eu era exatamente o oposto 
disso. Não queria chatear e andava sempre a pedir descul-
pa. Repara, não consigo em cinco minutos saber qual é a 
tua relação com o teu pai! Para fazer este tipo de retratos é 
preciso tempo e confiança. E eu não queria fazer um filme 
sobre o discurso filosófico do Zé (José Saramago). Isso já 
estava nos livros dele. Eu sentia sobretudo falta desse lado 
humano dele. No fundo, eu queria que este filme fosse 
sobre a beleza das coisas banais. Creio que o filme fez tanto 
sucesso porque as pessoas normalmente acham que um 
documentário sobre um escritor é uma coisa chata e abor-
recida, e quando vêem o Saramago a jogar paciências no 
computador ficam automaticamente desarmadas. É como 
se eu estivesse a deconstruir mitos. 

O encontro com o escritor foi surpreendente para você, 
ou você já sabia como ele devia ser? 

O Saramago que eu retratei já está nos seus livros. O narra-
dor é ele, de certa forma todos os personagens dele pensam 
como ele. Então eu sabia que o Saramago devia ser uma 
pessoa muito generosa, uma figura com uma grande fibra 

No início, o filme foi um caso de engano. Quando o José e a Pilar 
aceitaram as filmagens, pensavam que iam durar duas, três semanas, 
mas eu já sabia que iria levar pelo menos um ano. 
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moral, com um grande sentido de humor. Por 
isso, não houve uma grande surpresa quando 
o conheci. A não ser, talvez, a surpresa que a 
sua humildade extrema me causou. E acho que 
aquela humildade resulta também do facto 
dele nunca se ter esquecido de onde tinha 
vindo. Ele tratava de igual forma a senhora do 
mercado e a rainha da Inglaterra. Fiquei sur-
preendido também com o sentido de missão 
que ele tinha. As pessoas perguntavam-lhe 
porque é que ele trabalhava tanto ou porque 
é que ficava a assinar livros durante quatro 
horas. E ele dizia que era o mínimo que podia 
fazer pelas pessoas que compravam os seus 
livros. Que se deixavam influir por ele. É claro 
que era duro para ele estar quatro horas ali 
sentado a dar autógrafos, mas de igual forma, 
tambem era aborrecido para as pessoas que 
estavam quatro horas à espera para ter um 
autógrafo. E no fundo, o que ele acreditava era 
quem era ele para dizer que não? 

Qual foi a maior lição que lhe deu o Sarama-
go durante o vosso encontro? 

Todo o meu trabalho é uma espécie de procura. 
Quero ouvir, quero que me contem certas 
coisas e, sobretudo, perceber porque é que nós estamos 
aqui. Porquê? É pá, não sei, porque a vida é estranha. E eu 
queria perceber como é que as pessoas como o Sarama-
go encararam esta estranheza. Como é que lidam com a 
morte e com o medo da não existência. Noutro meu filme, 
a “Autografia”, um outro artista português, o poeta e pintor 
surrealista, Mário Cesariny de Vasconcelos, perguntou-me 
durante uma entrevista: “E tu, tens medo da morte?” Eu 
tenho pânico da morte! Por isso é que faço estes filmes. Sa-
ramago deu-me uma reposta muito simples quanto à morte. 
Disse: “Homem, não há razão para ter medo, porque 
quando morreres já não sofres nada”. E eu dizia: “Sim, mas 
o problema é exactamente esse. É o medo da não existência. 
E ele dizia: “Ó Homem, mas pá, para isso não há solução. 
Nós somos seres nascidos para a morte. Desde o momento 
que nascemos já estamos a morrer. Eh pá, se isso dói, deixa 
de pensar nisso! Se pensas na morte, já estás a morrer, já 
estás a desperdiçar um bocado da vida. E nós temos que 
aproveitar o tempo que temos, cada minuto, cada segundo 
que temos. Porque a vida é, efectivamente, demasiado 
curta.” 

em que forma podemos aproveitar este tempo para sentir 
que a nossa vida é plena? 

O Saramago dizia:  “Tu vais desaparecer e depois não fica 
nada” e que “o trabalho do escritor é escrever e intervir na 
sociedade como cidadão.” Portanto, o único que devería-
mos fazer é tentar contribuir, dentro do possível enquanto 

vivemos, para a sociedade em que estamos inseridos. Que 
um dia também vai desaparecer. Um dia em que a Chi-
na deixar cair uma bomba atómica em cima disto tudo, 
desaparecemos todos, não importa nada. O que importa é 
o que fazemos agora, neste momento, com o privilégio de 
estarmos vivos. 

E eu sinto que, de alguma forma, estou a contribuir para o 
meu país por estar a preservar a memória de pessoas absolu-
tamente brilhantes antes de elas desaparecerem. Mas muitas 
vezes sinto-me de mãos atadas. Acho que gostava de intervir 
ainda mais, gostava de, um dia, candidatar-me a uma junta 
de freguesia para poder tentar mudar de forma concreta e 
prática as coisas, pois o trabalho de realizador de cinema 
não é suficiente. Claro que, de certa forma, também muda as 
coisas. Se calhar não para nós, mas para os nossos filhos que 
poderão um dia ver um filme e ter uma outra consciência so-
cial, diferente da dos nossos pais. Mas isso não chega. Muitas 
vezes estamos demasiado confortáveis em casa, a falar mal 
de tudo e de todos. Toda a gente reclama que as ruas estão 
sujas. Mas ninguém é capaz de apanhar um papel que esteja 
no chão. O Saramago dizia que existia uma carta de direi-
tos do homem. Mas o que deveria existir era uma carta de 
deveres do homem porque nós muitas vezes nos esquecemos 
quais são efetivamente os nossos deveres. É preciso começar, 
então, da base. E quando digo da base que não se entenda 
como uma declaração comunista. Um cidadão tem de ter 
consciência de que o que está à sua volta, também é sua res-
ponsabilidade. E de que o Estado não é uma entidade divina 
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abstrata, mas sim feito e composto de pessoas. Portanto, se 
quisermos mudar algo não basta ficar parado e dizer que os 
políticos são corruptos e que a política é suja. Somos nós a 
política. Cada nosso gesto é político apesar de as pessoas não 
terem consciência disso. 

Quais são, segundo você, os problemas mais urgentes que 
temos de enfrentar?

Fernando Pessoa dizia que a inteligência é sinónimo de in-
felicidade. Vivemos num mundo complicado e este mundo 
fez-nos, desnecessariamente, demasiado consumistas. Esta-
mos constantemente a consumir e a produzir lixo. Deixá-
mos de dar valor às coisas e tomámos a democracia como 
algo garantido. Mas não é assim e a democracia está em pe-
rigo. Não é normal que as agências de rating digam que um 
pais como a Grécia faliu. Não estamos a falar de empresas, 
mas das pessoas. E as pessoas não estão cotadas na bolsa. 
É imoral. Não acho que fomos nós e os nossos estados e os 
nossos governantes que permitiram isto. Foi um caso de 
consenso. A Europa está a cair e possivelmente merece cair. 
E a Europa vai cair porque há falta de solidariedade entre 
os povos. Claro que nós todos temos coisas erradas e Por-
tugal, por exemplo, tem que se reconstituir enquanto país. 
Mas no caso da Grécia por questões eleitoralistas e internas 
da Alemanha, o discurso racista e xenófobo está a destruir 
este país. Isto não é aceitável, assim como não é aceitável 
que quando tu estás a ajudar alguém lhe cobres 100 por 
cento de juros. Isto não é ajudar, isto é matar alguém.  

O facto é que nós não conhecemos pessoas que 
tenham influência na nossa vida. Nós conhe-
cemos políticos que têm uma área de actuação 
muito limitada e que não mandam realmente, 
apenas legalizam as leis emanadas por entidades 
abstratas e que estão em favor de uma indústria 
que os cidadão não votaram. 

Só há duas hipóteses. Ou a Europa se torna uma 
união de estados federados a sério ou ela vai cair. 
Porque nestes meio-termos isto não funciona. 
Recentemente começou uma espécie de discurso 
de superioridade do Norte em relação ao Sul. Os 
economistas chamam PIGS a Portugal, Irlanda, 
Grécia e Espanha. Se é esta a Europa em que 
vamos viver, então não vale a pena. Então sou eu 
que não quero viver nesta Europa.

Com José e Pilar você confirmou o seu inte-
resse pelo mundo literário.  De onde é que ele 
vem?

Para mim a literatura é uma arte estrema e 
talvez até a arte suprema. Outras artes, como a 
pintura, o teatro, o cinema, criam uma relação 
mais lúdica com o espectador. E a literatura per-
mite um espaço de construção mental, obriga-

-nos a pensar. Quando vais ao cinema, recebes as imagens, 
tens a música para te ajudar a chorar ou para ficares alegre. 
É uma arte mais passiva. E a literatura não, porque te 
obriga interiormente a participar em todo o processo, a 
imaginar, a entrar nas cabeça das personagens, obriga-te a 
ler. Desta forma é a arte que menos nos manipula. Mes-
mo que a escrita tenha uma forma manipulada, consegue 
manipular menos, compreendes? Somos nós quem decide o 
quanto é que entramos num universo literário. Portanto a 
literatura é mais honesta do que o teatro ou o cinema.

Se eu tivesse jeito para escrever, escreveria, mas não tenho. 
Há uma coisa engraçada que se diz sobre os realizadores 

– que somos, de alguma forma, frustrados, pois o cinema 
tem esta vantagem de nós podermos brincar com todas as 
áreas. Tens actores, tens cenário, tens o guarda-roupa, tens 
o som. Então podes ser tudo ao mesmo tempo. É o que eu 
gosto no cinema. Eu nunca diria que nasci para ser rea-
lizador. Aconteceu. Fiz o primeiro filme – correu bem, e 
fi-lo porque tinha coisas para dizer. Mas se calhar agora, se 
não tiver mais para dizer, vou fazer outra coisa… vou ser 
presidente da junta… 

A vida é isto, é continuar a navegar. E tornar o impossível 
possível, como foi o caso deste meu documentário. A Pilar 
dizia: “Nós devemos desejar o céu, depois, logo a terra se 
encarregará de nos dizer se algo é possvel ou não. Mas nós 
temos que desejar. Temos obrigatoriamente de desejar e 
sonhar. Essa é a nossa missão!



א. ן׳ גיאד 

איל בוקאליקו די ב׳ינו די
און ב׳וראג׳ון

קואנטו בואינו
מי סוס

טו, בוקאל מיאו יינו
אמאדו מאס קי מי אירמאנו

אה מי טוס
אמאחאס
אה מי בוס
אקלאראס
נו דישאס
ני ייורוס

ני אנסייאס
סוס מי אמיגו

אי מי גראנדי אבריגו
קואנטו טו ב׳ינו איס אירמוזו

אי קואנטו מי קוראסון סי אזי גוסטוזו
און מיג׳דיאי ב׳אלי קאדה גוטיקה גוטיקה
אונה לירה ב׳אלי קאדה קופיקה אי קופיקה
טודו טיימפו קי ייו איסטו אי ב׳ו אה ב׳יביר

די טי נו מי ב׳ו נונקה אה דיספארטיר
אי טי ב׳ו גוארדאר דיינטרו מי פיג׳ו

קומו און גראנדי פרוב׳יג׳ו
ב׳ינו מיאו איל מי קירידו
נו מי טומיס איל סינטידו
איסטאטי ביין קונטינטי
סיגון ייו איסטו אליגריטי

(איליגראפ׳ו, אידיסייון די מארטיס, 5649)

Aleksander Ben Giat (Ghiat), escritor, traductor, periodista y editor sefardí, nació en Esmirna, Imperio otomano, en 1863. Ghiat fue cofundador 
del periódico La Verdad, de breve existencia, y escribió para La Buena Esperansa y El Telegrafo hasta que en 1897 fundó El Meseret. "El bocalito 
del borracho" apareció por primera vez en El Telegrafo en 5649 (1888/1889), y en 5662 (1901-1902) fue incluido en la antología Huerta de 
Jerusalén (ירושלים די גואירטה), editada por Salomón Israel Cherezli y Ben-Zion Taragan, de donde lo tomó David Bunis para ejemplificar el tipo 
de escritura cuadrada (merubá) en su A Guide To Reading and Writing Judezmo (Adelantre, Nueva York, 1975, pp. 29-31). Nosotros lo tomamos 
de Bunis, pero hemos decidimos presentarlo en caracteres rashí, más característicos del judezmo (ladino o judeo-español –aunque estos términos 
no sean estrictamente sinónimos). Hay distintas tradiciones de transcripción del judezmo al alfabeto latino (y viceversa). Nosotros reproducimos 
la utilizado por Bunis, que es más clara para lectores de distintas procedencias y que indica, según el especialista, la manera en la que probable-

{poesía}



A. Ben Ghiat

el bokaliko de vino de
um boračón

kwanto bweno
me sos

tu, bokal mío yeno
amado mas ke mi ermano

a mi tos
amaxas
a mi bos
aklaras

no dešas
ni yoros
ni ansyas

soz mi amigo
i mi grande abrigo

kwanto tu vino ez ermozo
i kwanto mi korasón se aze gostozo
um meǰidie vale kada gotika gotika
una lira vale kada kopika i kopika
todo tyempo ke yo estó i vo a bivir

de ti no me vo nunca a despartir
i te vo gwadrar dyentro mi pečo

komo un grande provečo
vino mío el mi kerido

no me tomez el sentido
estate byen kontente

según yo estó alegrete
(telégrafo, edisyón de martes, sinko mil i šešentoz i kwarenta i mweve)

mente Ben Ghiat habría recitado su texto. Podrían hacerse muchos y muy diversos comentarios sobre este texto,pero en atención al espacio de que 
disponemos anotaremos sólo un par de detalles: Desde el punto de vista léxico, el texto no debería presentar mayores problemas para su compren-
sión, salvo quizá por la palabra "meǰidie", que se refiere a una moneda turca de plata con valor de 19 o 20 piastras (según si se utilizaba en la capital 
o en provincia) y que teóricamente representaba la cincuentava parte de una libra turca en oro, y el verbo "amaxar" /amajar/, que significa "curar" 
o "calmar".Y desde el punto de vista formal, habrá que notar que se trata de un poema rimado y que, aunque la poesía visual tiene antecedentes 
tan antiguos como los technopaegnia del periodo alejandrino griego y los carmina figurata latinos, el poema de Ghiat se adelanta en más de dos 
décadas a los caligramas de Apollinaire, Huidobro o Tablada.    

Gerardo Beltrán

{poesía}
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{poesía}

Escritora, profesora de E/LE  
(Instituto Cervantes de Cracovia)

María Martín Serrano

COPAS ROTAS

Me levanto empapada, absurda, perdida.
Huelo a resaca y ausencia, a noches sin ti.
Llego tarde al rescate,
me asomo al vacío.
Qué epidemia de frío, qué incómodo abril.

Ayer hice limpieza de mis copas rotas.
Encontré la botella que nunca bebí.
Vendo gotas de saldo,
rencor en oferta.
Qué cartel de segunda, qué diciembre hostil.

Hay un charco pringoso en la puerta del baño.
El futuro pasó por la puerta pero no le abrí.
Llevo cartas marcadas, 
farol consentido.
Qué vino picado, qué verano gris.

Ya no llevo la cuenta de tus sinsentidos.
Hace más de tres días que escapé sin mí.
Bebo vino barato,
aún sobrevivo.
Qué otoño sin ganas, qué lejos de aquí.

     (inédito)
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{poesia}

Estudou psicologia, pintura e 
história da arte em Lisboa.
É professor,  educador e criador. 
Trabalha na Fundacja MIRORO e 
colabora com diversos museus de 
arte moderna e contemporânea.

António Xavier

Há uma cidade aberta
que baloiça nos braços
dos homens-loucos.
Para lá chegar é preciso
uma lâmpada apagada e
acreditar no dilúvio a
dividir a distância entre as
duas mãos
de um mesmo corpo.

(Anatomia do profundo:
a leveza dos elefantes
como suave lei universal
ou a célula inicial
dos verões por inventar)

Memória sangue silêncio,
tudo inaugura
outra coisa
para lá do vazio
que habita a planta
e amanhece o chão:

-Vinho, uva, pele ou pão.
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Natalia Szejko é estudante 
de galego e español na 
Universidade de Varsovia

Natalia Szejko

{poesía}

A CASA dAS SACenOb que fAlAn AO SeveR

esa é a casa a casa e o vidro 
da Casa
onde me falaches cos nomes de paxaros 
unha exacta combinación da falacia emocional
unha exacta combinación dos versos triviais que nunca se esquecen
unha exacta combinación de gomas de mascar e preservativos
hai que preservar a orden da natureza e a variedade das especies
o noso perfecto intercambio da saliva e pensamentos 
o noso perfecto intercambio dos xenes e xéneros da lingua

ETNO

AROGA

cada unha das miñas pálpebras cae na túa chaqueta
seca de cristal recollido 
nas horas da vendima 

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных
суеверий,  здравый  смысл говорит нам, что жизнь -- только щель
слабого света между двумя идеально черными вечностями.  Разницы
в  их  черноте  нет  никакой,  но  в  бездну  преджизненную нам
свойственно вглядываться с  меньшим  смятением,  чем  в  ту,  в
которой  летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца
в час. 1

V. Nabokov, As outras beiras

1 O becerro movese diante dun abismo. Deixando miúdo o murmurio dos exaltados pensamentos 
do pobo, o sentido común dinos que a vida é só un  raio da luz débil entre dúas, totalmente escuras 
eternidades. Non hai ningunha diferenza entre as tonalidades deste negro, pero no sen fondo do 
antes da vida miramos con menos ansiedade que neste en que entramos con unha velocidade de 
catro mil quiñentos latidos do corazón á hora.
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Ramón Blanco (Outes - Galiza, 
1979) é membro do colectivo 
literario Sacou. No 2005 xuntou 
unha escolma dos seus poemas 
no libro Orfeu en soños. Ten en 
prensa un novo poemario: Emily 
on the road."A cor púrpura" é un 
poema inédito, escrito para este 
número.

Ramón Blanco

{poesía}

A COR PÚRPuRA

   Madriña
   Padriño 

coma o encaixe que os vidros tecen de sol
nas paredes equinoccio do recordo é o acelerado
latexo do corazón nesta tarde de outono

aceiro e madeira
compoñen a maquinaria como instrumentos
para a tortura
mans que envelleceron
mentres a araña prepara secretamente a mortalla
para a mosca
unha luz alumbra pálida a trincheira
entre barrís e cubas
onde xira a roda e o seu idioma tolo
esmaga o froito
con ira
pensa que o que esmagan poderían ser os nosos pensamentos
alentar con esforzo cegos pola suor

en tinta púrpura
da prensa escorre o poema da vida
colleitado durante un traballo de campo 
pasado a limpo
en tinta púrpura
tamén nos vidros
o líquido indescifrábel da estirpe
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{poesía}

Durango, México. Poeta, 
narrador, periodista, editor
y promotor cultural. Ha dirigido 
importantes revistas nacionales, 
entre las que destacan Alforja y 
La Otra, revista de poesía,+artes 
visuales+otras letras. Actualmente 
dirige la Coordinación de
Publicaciones de la Universidad 
Intercontinental.

José Ángel Leyva

diAblO TinTO*

A los pies de mi cama llega una botella
sin edad         ahíta 
Un chispazo de luz
Embriaguez de magma humano

No trae mensaje
trae desorden
Sólo un pintor naufragaría en esa gota
sedimentada en el fondo de un envase
Sin nada que ofrecer para vender el alma

Úrico y telúrico el diablo borbotea en el frasco
Desierto como el mar de los olvidos
arena de sed
calcomanía de fuego
Retiro el corcho con los dientes y bebo hasta la insidia
Tinto es mejor me digo ante el espejo acedo
Abro una botella más
Ya vengo dentro

*Tanto José Ángel Leyva como Juan Manuel Roca nos envia-
ron sus poemas espacialmente para este número de la revista ¿?
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{poesía}

Medellín, Colombia. Poeta, narrador, 
ensayista y periodista. Ha sido cofun-
dador y coordinador de importantes 
revistas, periódicos y suplementos 
culturales, como el Magazín Domini-
cal de El Espectador o Clave de Sol. 
En 1993 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar y en 
1997 la Universidad del Valle le 
otorgó el doctorado Honoris Causa 
en Literatura. Es uno de los poetas 
más leídos en Colombia.

Juan Manuel Roca

MOnÓlOGO del ebRiO*

Dicen que Prometeo
Creo a los hombres
Con arcilla y con agua.

Nadie menciona el vino.

Más sospecho 
Que al robar el fuego
Y donárselo a los hombres
Lo que robó fue el calor
A los alambiques del cielo, 
El vino de los dioses.

Aunque nadie lo entienda
Soy reencarnación 
De Prometeo:

¿Es águila o cuervo
El pico de águila
Que devora mis entrañas?

No estoy encadenado
En el país de los escitas:
Mi peñón es el bar.

Aunque ustedes lo duden,
Hato de serenos, 
Colmena de eruditos,
Lo que robó Prometeo
Y repartió entre los hombres
No fue el candil: fue el vino.





"Vinhos" por Agata Bojanowska





"Saborosas notas sobre vinho" por Weronika Gwiazda



{prosa}
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ּ

ּ

el cabernet asesignon
por Katarzyna Hajost-Żak

Escritora

Entró en la cocina y me dijo que el barrio se ponía cada vez peor 
y que vaya mierda. Abrió una botella de Cabernet y sin mirarme 
llenó dos copas. El olor a grosella negra, tierra húmeda con un 
toque amaderado  se expandió en mi nariz. Aterciopelado y car-

noso en la boca, sugerente e inquietante. Con un tono profundo y reflejos 
violáceos, casi negros. Y denso como sangre. Nada me excita tanto como un 
trago de buen Cabernet.

-Pero, nena ¿qué te pasa? ¿Me estás escuchando?-preguntó y me besó.

El olor a tabaco negro y humedad de otra mujer con un toque amaderado 
de la cama de un hotel barato se difundió en mi nariz. Ácido y agrio al mis-
mo tiempo en la boca, agresivo y con un postgusto sospechoso.

Cogí el sacacorchos y se lo clavé en el cuello. Es que nada me da tanta rabia 
como un lamecoños a la hora de una copa de Cabernet. De repente sentí to-
das las cincuenta y cuatro esencias de Jean Lenoir con un toque amaderado 
de ataúd. El Cabernet tenía el sabor muerto con un retrogusto de venganza. 
Su intenso color con reflejos sanguíneos me hizo pensar que el barrio se 
ponía cada vez peor.



{prosa}
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as pessoas podem pensar
Anna Wilk

Estudante do 2º ano do Curso de Mestrado em Estudos Portugueses 
Universidade de Varsóvia

 ….«até podemus diser que tem u impakto muitu grande nas 
familias brazileiras, é um tipo  que yyhh de yyym entreteni-
mentu que portantu».... Não é uma questão de arrogância, 
nem de falta de interesse. Há uma certa altura em que o 
nosso interesse se perde e começa a vaguear pelos labirintos 
desconhecidos do nosso cérebro. Acontece a todos nós, não 
importa a idade, o estatuto social, nem a profissão... e por 
favor não me diga que nunca lhe aconteceu. Não me diga que 
depois de alguns enormes bocejos que queriam engolir o can-
saço ou, pior ainda, o aborrecimento causado ora pela falta 
de interesse, ora pela incapacidade de acompanhar o modo 
de falar, pensar, apresentar de alguém. Naqueles momentos 
de crise em que se continua a ouvir os sons, mas em que o 
seu significado se perde no meio do caminho entre aquele al-
guém e os teus ouvidos, aí é que começa a tua viagem. Come-
ças a ter comichão nos olhos, percorres impacientemente as 
paredes cruas da sala, os quadros vazios e as mesas quebradas. 
Percorres o espaço onde estás, seja este a sala de aula, seja 
uma sala de conferência, seja o interior do comboio que te 
leva a casa. Fixas-te em um pormenor, a tua essência levanta-

-se, sai do corpo e começa a circular... puff! encontras-te 
num espaço ao ar livre, ainda não podes abrir os teus olhos, 
ainda chegam algumas palavras «porque o povo sabe onde 
se passam as coisas que passam na vida dos heróis e também 
se podem identificar de qualquer sítio com qualquer extrato 
social que tem como heróis as personagens da telenovela»....
sentes o abraço do vento, sentes o calor do dia que se perde 
no lusco-fusco, mergulhando no mar, espalhando reflexos 
cor-de-rosa nos prédios. Estás lá num banquinho, na varanda 

da tua casa que dá para o monte. Vês o estádio e a igreja de 
São Luís. Estás lá tranquilo, o cansaço do dia cai-te sobre os 
ombros; vai demorar ainda um bocado até que procures com 
a tua mão o copo. No banquinho ao teu lado há um prato 
com um pacote de queijo da ilha e uma faca. Sim, desta vez, 
só um pedacinho para que reste qualquer coisa para amanhã. 
Sim...desta vez, só um copinho, só 15 minutinhos de descan-
so antes que tenhas de voltar ao mundo governado por pon-
teiros de relógio, antes de que alguém abra a porta e quebre o 
teu silêncio. A escuridão cobre a cidade, as luzes dos carros, 
minhocas grandes sobem e descem constantemente, segundo 
copo, outro pedaço de queijo, mas atenção não é um queijo 
qualquer. A sua casca é preta, não é um queijo qualquer, é o 
queijo de Ilha de São Miguel, que já respirou uns minutos e 
cuja magia consiste em te entranhares e te dares conta disso 
mastigando já o último pedaço e olhando para o prato vazio 
com o pacote rasgado à procura de migalhas escondidas. O 
vinho não é doce, tinto, de cor densa e sabor forte, cheio de 
aromas de frutas. Nenhuma coisa condiz tão bem com este 
queijo como este vinho, nenhuma coisa sabe tão bem como 
um momento perfeito «é un meiu de comunicação pra’ dizer 
pras pessoas que podem pensar»...bem..., se calhar sabe tão 
bem por ser impossível de realizar. Se calhar sabe tão bem 
por ser uma fuga doce à irritação, um asilo em que a imagi-
nação e a memória hospedam o peso do dia-a-dia. Bem... as 
viagens, como tudo na vida, têm o seu fim. Esta terminou 
com o fim da apresentação, uma longa apresentação que deu 
tempo para ir e voltar a uma varanda querida, numa tarde de 
verão, uma vez. pausa.
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no sólo de vino
vive el hombre1

por Gerardo Beltrán
Poeta e Sommelier 

{qué bonito es el amor #19}

Béseme de besos de su boca; 
que buenos tus amores más que el vino.

     
    (Cantar de los Cantares 1:2)

Fray Luis de León, autor de la traducción del Cantar 
de los Cantares que citamos en el epígrafe2, explica 
en sus comentarios al texto lo que sigue:

Ya dije que todo este libro es una égloga pastoril, en que 
dos enamorados, Esposo y Esposa, a manera de pastores se 
hablan y se responden a veces. Pues entenderemos que en 
este primer capítulo comienza a hablar la Esposa, que habe-
mos de fingir que tenía a su amado ausente, y estaba de ello 
tan penada, que la congoja y deseo la traía muchas veces a 
desfallecer y desmayarse (...)3.  
 Béseme de besos de su boca; que, atenta la propiedad 
de su original, se diría bien en castellano: Bésemes con 
cualesque besos; en que da a entender lo mucho que desea 
la presencia de su Esposo y lo mucho en que la precia, pues 
para la salud de su desmayo, que es tan grande, no pide 
besos sin cuenta, sino cualesque besos. 
 Que buenos son tus amores más que el vino. Viene esto 
bien a propósito de su desmayo, cuyo remedio suele ser 
el vino. Como si imaginásemos que sus compañeras se 
lo ofrecían, y ella lo desecha y responde: "El verdadero y 
mejor vino para mi remedio, sería ver a mi Esposo". Así que, 
conforme a lo que se trata, la comparación hecha del vino 
al amor es buena; demás de que en cualquier otro caso es 
gentil y propia comparación, por los muchos efectos en que 
el uno y el otro se conforman. Natural es al vino, como se 
dice en los Salmos y en los Proverbios, el alegrar el corazón, 
el desterrar de él todo cuidado penoso, y el henchille de 
ricas y grandes esperanzas; hace osados, seguros, lozanos, 
descuidados de mirar en muchos puntos y respetos a aquel-
los a quien manda; que todas ellas son también propiedades 
del amor, como se ve por la experiencia de cada día, y se 
podría probar con muchos ejemplos y dichos de hombres 
sabios, si para ello nos diera lugar la brevedad que tenemos 
prometida. 

Difícil agregar algo a esta exégesis iluminada. Sólo quedaría 
por decidir cuántos besos caben en la palabra "cualesque" y 
a cuántos mililitros de vino equivalen.

1 A quien cuestione la conveniencia de escribir sobre el vino habrá 
que recordarle que este gran invento de la humanidad (en este mo-
mento me refiero a la escritura) está relacionado con el vino (otro 
gran invento un poco anterior) desde sus mismos comienzos, ya 
que la escritura cuneiforme empezó siendo una forma de registrar 
transacciones comerciales (para contar balas de heno o jarras de 
vino, por ejemplo [v. Peter Watson, Ideas. Historia intelectual de la 
humanidad, Crítica, Barcelona, 2006, p. 81]).

2 Fray Luis de León, Cantar de los cantares de Salomón, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2002. El original se vería más o menos 
así: ישקני מנשיקות פיהו כי-טובים דדיך מיין , y la versión 
de Izaak Cylkow (Księgi pięciu megilot [חמש מגילות], Wydawnictwo 
Austeria, Cracovia, 2007(suena de la siguiente manera: "Gdyby mnie 
też pocałował jednym z pocałunków ust swoich! albowiem przyjem-
niejsze niż wino są pieszczoty twoje". Si el autor del Cantar fuera 
efectivamente Salomón –cosa poco probable, pero que para efectos de 
lo que nos ocupa podemos tranquilamente asumir–, su texto original 
(escrito en alfabeto –abyad o alefato–paleo-hebreo) procedería de 
mediados del siglo X antes de la era común (AEC). La versión de Fray 
Luis es de alrededor de 1561 (ya de la era supuestamente común) y la 
de Cylkow de 1904. Más allá de discusiones filológicas o de cualquier 
otra naturaleza, queda probado que la relación entre el vino y el amor 
no ha cambiado prácticamente nada en los últimos 3000 años.     

3 Estos puntitos suspensivos encerrados en un paréntesis parecen 
inofensivos, pero no lo son tanto, pues están en lugar de -y simboli-
zan- lo que llevó a Fray Luis a la cárcel. Como es sabido, la Inquisici-
ón, a la que suele calificarse de santa, no es la institución más abierta 
y tolerante que ha producido la historia, y, según lo dispuesto por 
el Inquisidor General Fernando de Valdés en su Índice de libros 
prohibidos, el traductor y fraile agustino era culpable de haber 
traducido al romance un texto canónico, además de interpretarlo de 
manera contraria a lo tradicionalmente admitido, cuestionando a su 
vez la autoridad de san Jerónimo, su precursor en el oficio. Riesgos 
de la profesión..  

para la Reina Ester, aunque pertenezca a otro libro
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noites de pinguinos
texto de Daniela Capillé | foto de Simón Bross
Professora de Língua Portuguesa     Realizador de Cinema

Passar o verão em Buenos Aires é como estar em 
um parque de diversões sem eletricidade. Continua 
tudo aí, mas não há muitas maneiras de se divertir.
Depois do festival de fogos de artifício que explodem 

dentro e fora da cidade à primeira hora do primeiro dia do 
ano, os portenhos começam oficialmente sua temporada de 
férias.

O ar fica pesado e lento, quente, úmido. As gotas de suor 
percorrem os corpos dos habitantes da capital federal, e 
escorrem pelas pernas durante as intermináveis viagens de 
ônibus.

Buenos Aires nega seu pedaço de rio. Maior crítica urbanísti-
ca da Capital desta república peronista, a cidade, ao contrário 
de Montevidéu, foi construída totalmente de costas para o 
Rio de La Plata, privada de praias ou de brisa. 

Perdida no meio da linha Retiro - Constitución, Paula olhou 
para o cantor de folclore que cantava em troca de algumas 
moedas, já desanimado no fim de uma sexta-feira 13. 

Fazia uma semana que os bilhetes de metrô haviam deixado 
de ser subsidiados pelo governo nacional e as pessoas ainda 
se acostumavam ao aumento de 120%. 

Ela inclinou a cabeça e fechou os olhos, apertando forte a bol-

sa no seu colo ( porque há muitíssimos furtos pelos vagões 
do subte de Buenos Aires) e pensou que entre tantos tangos, 
ao final a vida portenha tem muito mais de realidade do que 
alguém pode esperar. 

O cotidiano em Buenos Aires é feito de horas de viagem 
casa-trabalho, atravessando uma cidade enorme, e também 
de muito trabalho, problemas com a companhia de gás, com 
o proprietário da casa e os subsídios que foram cortados no 
primeiro ano de reeleição de Cristina, fazendo com que os 
contas triplicassem ao fim do mês.

 É também uma busca constate por aquilo que tenha te tra-
zido a um país onde a inflação é de 30% ao ano e os salários 
não são a melhor coisa do mundo. 

Ela chegou ao seu bairro fancy depois de um dia de trabalho 
e uma tarde toda no departamento de Migrações e passou 
pelo chino perto de casa.

Em Buenos Aires 90% dos mercados de bairro são de chi-
neses que chegaram ao país na última década, ao ponto da 
palavra chino ter o mesmo sentido que mercado. 

É um desses lugares pequenos, em que os donos desligam o 
refrigerador durante a noite e as coisas são sempre um pouco 
mais caras, mas fica perto de casa e „es lo que hay”.
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{qué bonito es el amor #19}

Foi direto à parte dos vinhos e escolheu algo um pouco mais 
caro que os vinhos de 22 pesos de todos os dias. Porque se 
sentia cansada e era sexta-feira e porque apesar do calor 
intenso, era um daqueles dias para se terminar com um bom 
Malbec.

Chegou em casa e abriu, com alguma dificuldade, a garrafa 
e despejou todo o vinho dentro do pinguim que ela havia 
comprado em sua viagem ao fim do mundo.

Pingüinos são a invenção mais adorável da imensa cultura 
vinícola argentina. São jarras de porcelana branca ou marron 
na forma de um pinguim, onde antes se serviam porções de 
um litro ou menos do vinho tirado de garrafões enormes 
que eram incovenientes de serem colocados sobre a mesa do 
jantar.

Hoje em dia, quando já não há vinho em garrafões, o pingui-
no é vintage e engraçado. Um desses pedaços deliciosos de 
passado que você pode ver se abrir bem os olhos e deixar um 
pouco de lado o dia a dia ordinário de metrópole sulameri-
cana.Ela havia dado ao seu pinguim o nome de Néstor, em 
homenagem a Kichner, que havia morrido havia pouco. 

E para ela não há nada mais doce que tomar uma garrafa 
inteira de malbec saído de Néstor, enquanto olhava vídeos de 
youtube uma sexta feira a noite. 

Subiu os andares da escada caracol agarrada a Nestor e à taça 
de vinho, enquanto se equilibrava em cima dos sapatos de sal-
to violetas e encheu a banheira de água morna. Tomar um ba-
nho quente numa sexta à noite é um desses prazeres que você 
só descobre depois de ter sofrido de sua privação e fazia só 2 
dias que o gás havia voltado naquele prédio depois de mais de 
3 meses de reformas e brigas com a companhia de gás. 

Ela se lembrava, divertida, do dia em que chegou a casa e, 
com preguiça, em vez de pegar a conta de gás que o portei-
ro do prédio havia jogado por debaixo da porta, simples-
mente a pisou com a ponta do sapato alto e a chutou para 
longe, para pensá-lo mais tarde. „Esse foi o exato momento 
em que me apaixonei por você”, lhe diria Marcos meses 
depois, 

Ela sorriu meio aguada, já dentro da banheira quente, 
enquanto tomava um pouco mais de vinho. Lembrava-se 
também da história que a vizinha meio louca lhe havia 
contado sobre aquela banheira. Porque Paula tem duas 
vizinhas loucas: a louca boa e a louca má. A boa anda de 
toalha pelos corredores e esquece as chaves dentro da 
máquina de lavar roupa, mas é boazinha e simpática. Foi 
uma atriz razoavelmente conhecida nos anos 80 e agora 
é um ícone gay distante. A má tem um tapete de vaca em 
pleno pátio e inferniza a vida dos vizinhos para que não 
joguem cigarros pela janela. Uma vez, quando Paula tinha 

um jantar com amigas, a louca má passou metade da noite 
tocando a campainha, gritando com as convidadas, até 
terminar chorando, abraçada com uma delas. 

A banheira tinha um histórico de um quase-suicídio. O 
antigo locatário terminou com a namorada no meio de uma 
tarde qualquer, pelo telefone, desde o escritório, entre uma 
ligação de negócios e outra. Quando chegou em casa ela 
estava inconsciente na banheira, com uma carta de suicídio 
ao lado. A história seria trágica se o suicídio não passasse de 
uma bebedeira e se a carta não tivesse sido escrita em post-its.

 Ela já ia pela segunda taça quando o telefone de casa tocou. 
Ela achou estranho, pois ninguém liga hoje em dia para os 
telefones fixos. 

- Hola, niña - lhe  disse uma voz sorridente, e ela podia jurar 
que desde o primeiro segundo, antes da primeira palavra, 
havia reconhecido a voz de Marcos, do outro lado do fim do 
mundo.

- Hola, chico - disse sem acreditar muito em que como uma 
noite de sexta convencional de repente dava um giro tão 
brusco.

- Como estás, niña? cuanto tiempo!

- Estoy desnuda. Me sacaste del baño. ( Ups, too much)

-Pérdon, perdón, perdón.

 - Sin perdón, chico. Qué te pasa? Está todo bien?

 -Sí, Yo miraba la tele ayer y me acordé de vos. Estaban dando 
la peli esa de que me hablabas siempre y nunca la vimos 
juntos. La de Bill Murray y Scarlet Johansen.

- Lost in Translation...

-Sí! Y estaba justo en el momento en que él le dice algo al oído, 
viste? La peli era doblada, o sea, pedorra. Pero yo no tenía 
nada que hacer y la vi mientras revisaba los mails. Y no vas a 
creer, que en la versión doblada al final, Bill le dice a Scarlett 

“Quiero que sepas que nunca me olvidaré de todo eso.” Tiene 
mucho sentido.

- Se lo inventaron, Marcos. - Fazer legendas para filmes era 
um dos seus muitos trabalhos free lance. Ela sabia como era 
fácil mentir em uma tradução daquelas.

- No, niña. Tiene de verdad sentido.

Ela teve que concordar que sim, e tomou um pouco mais de 
vinho, sabendo que aquela ligação demoraria o suficiente 
para esvaziar todo o Néstor.
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VINo 
NIVEL B2

c Maria Jesus Montal, 2011 
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EL VINO
NIVEL B2 / C1

En España, se da mucha importancia al vino y hay muchas formas de beberlo y objetos 
relacionados con él. 

1. en parejas, o grupos de tres,  relacionar las imágenes con su letra. 
Puede haber varias opciones. Después haremos una puesta en común. 

Copa | Escanciador  |  Porrón  |  Garrafa

Cuba | Bota | Decantador | Vaso/chato 
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DIDáCtICa DE La LENGUa GaLEGa

VINo 
NIVEL C1

c Maria Jesus Montal, 2011

bn

2. Se introduce la pregunta ¿qué verbos y expresiones sabéis relacionados con el vino? 
para realizar una lluvia de ideas que puede ser dirigida por el profesor .

Posibles respuestas a los verbos: 

 Emborracharse, beber, tomar, libar, empinar, escanciar, trincar y soplar.

Posibles respuestas alas expresiones: 

Estar como una cuba, pillar una kurda, coger un pedo, entromparse, pillar una cogorza, 
darle al morapio y empinar el codo. 

3. Proponga un pequeño debate sobre los beneficios del vino y los efectos y consecuencias de 
su abuso. realice la lectura de los textos y anímeles a dar su opinion y comentar sus expe-
riencias. Si  el profesor lo considera oportuno. puede hablar sobre los diferentes tipos de 
vino:  cosechero, espumoso, moscatel, reserva, tinto, blanco, rosado,de mesa, aguja, seco, 
dulce, semidulce, oloroso, fino, cava, etc. y  preguntar cuales han probado, sus preferencias 
y dónde y cuando suelen beber vivno. 

 VINO TINTO , TANINO Y BUENA SALUD

La preocupación por una alimentación más sana y un estilo de vida más saludable, es también preo-
cupación de la cultura del vino. Hoy sabemos que el tanino de los vinos tintos, - cuando se practica 
un consumo moderado- ayuda a mantener más limpias nuestras arterias, contribuyendo a evitar 
enfermedades cardiovasculares. Asimismo recientes estudios han demostrado que el resveratrol, 
una sustancia que se encuentra en la piel de la uva negra, puede ayudar a retrasar el envejecimiento 
y prevenir enfermedades geriátricas como el Alzheimer 

 ¿Un vaso de vino cura todo?

Un vaso de vino cura todo Calienta, quita las penas y cura todos los males.. (dependiendo qué vino, 
claro). Eso es lo que a mi me decía mi abuela cuando era... algo más pequeña. Ahora está demostra-
do que el vino es bueno para muchas cosas, sano, natural, con taninos que previenen enfermedades 
cardiovasculares, cancerígenas, obesidad., eso sí , siempre que se tome con moderación, no más de 
2 copas para las comidas.

aLCOHOL: aBUSO Y eFeCTOS.

Uno de cada cinco españoles de entre 15 y 64 años se ha emborrachado alguna vez en el último 
año. En el mejor de los casos, la única consecuencia será la resaca del día siguiente… pero también 
podrían verse envueltos en un accidente de circulación o llegar a sufrir un coma etílico. El abuso de 
alcohol puede afectar a nuestro organismo: vea cómo.

Aunque el consumo de bebidas alcohólicas ha disminuido un 10% en los últimos diez años, el abuso 
esporádico ha aumentado, sobre todo entre los más jóvenes: la mitad de los chavales de entre 14 y 
18 años se han emborrachado alguna vez en los últimos doce meses. 

Al mismo tiempo se calcula que alrededor del 4% de los bebedores consume alcohol a diario en 
cantidades de riesgo: 70 g diarios los hombres y 50 g en el caso de las mujeres. Estas cantidades, 
mantenidas durante varios años, pueden conducir al alcoholismo. 

La cantidad de alcohol varía mucho de una bebida a otra. Para calcular los gramos de alcohol de 
una bebida multiplique su graduación por 0,8 y por el volumen ingerido (en cl); luego divida el 
resultado entre 10. 

No lo cura todo, pero ayuda
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As Aventuras do Homem-Uva
textos: turma do 2º ano da licenciatura em Estudos Portugueses  | ilustrações: Michalina Kowol
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*durante a preparação e feitura desta revista foram consumidas 240 garrafas de bons vinhos.


