Fátima Abal Roma
Alcaldesa de Cambados

Cada primeiro mencer de agosto os cambadeses e cambadesas
espertamos ante a que sen dúbida é a nosa semana máis especial:
a Festa do Albariño. Cólmanse de afouteza e ledicia as nosas almas
e esperta en nós o xúbilo por aquillo que agardamos durante un
ano.
Este ano celebramos a 66 edición da que é a nosa maior
festividade. Un xantar entre adegueiros que tiña por finalidade
determinar cal era o mellor dos seus viños albariños aló polo
1953, deu lugar ao que hoxe é esta festa. Unha festa que, ano tras
ano, celebramos co corazón e co espíritu. E por esa razón segue
atraendo á nosa vila cada vez a máis milleiros de visitantes.
O pasado ano Cambados foi recoñecida como Cidade Europea
do Viño 2017, un acontecemento especialmente significativo para
a nosa vila que este ano voltamos festexar co mesmo orgullo que
aínda perdura no noso Cambados.
O que nestas datas se festexa é o producto dun traballo
constante, que vai dende o coidado da uva nos viñedos, pasando
pola vendima, procesado e envasado do viño nas adegas, ata ser
servido e degustado. Este esforzo, que a tanta xente implica, dende
viticultores e xornaleiros a adegueiros e hostaleiros, é o que fai
posible que Cambados sexa recoñecido internacionalmente pola
excelencia dos seus caldos.
Todos e cada un dos veciños e veciñas teñen unha gran
relevancia nesta festa. Sería por exemplo moi difícil entender o
albariño sen a perfecta maridaxe que acada cos productos do noso
mar. E que dicir da hospitalidade das nosas xentes, que cada ano
acollen coa máxima amabilidade aos milleiros de persoas que nos
visitan. Cada ano me sinto máis ditosa de ser cambadesa.
Por iso mesmo non me gustaría acabar sen dirixirme aos veciños
e veciñas que ano tras ano fan posible esta celebración, xa que sen
o seu esforzó continuado, todo esto non sería posible. Elas e eles
son os auténticos protagonistas desta celebración.
Dende o Concello temos moi presente a diversidade de
persoas que viven e gozan desta festa e traballamos para ofrecer
un programa de actividades que conte con gran variedade e
dinamismo, con eventos para todos os gustos e para todas as
idades, que esperamos que sexa do voso agrado.
Desexando que gocedes dunha semana chea de ledicia e
de amizade, convídovos a levantar as vosas copas e brindar por
Cambados e polo Albariño.
FELICES FESTAS E SAÚDE!
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Pavillón do IES Ramón Cabanillas

AMONTONADOS POR AZAR

Mércores

01

LXVI

de agosto

12:00h

Alborada a cargo do grupo de música
tradicional Os Xeitosiños
Biblioteca Luís Rei
Amontonados por azar (circo)

Patrocinado por Condes de Albarei, Paco y Lola e Martín Códax

13:00h

Casa do Concello
Pregón a cargo de Mercedes Álvarez Fernández.

13:30h

Paseo da Calzada
Inauguración da LXVI FESTA DO ALBARIÑO
Apertura dos postos de degustación

18:00h Monte da Pastora
Avelino González (monólogos no solpor)
Patrocinado por Condes de Albarei, Paco y Lola e Martín Códax

Praza Alfredo Brañas
Iván Barral
Coa colaboración dos hostaleiros da praza

SERÁN Paseo da Calzada
Batukada
20:00h Cemiterio de Santa Mariña
Lulavai (música nos recunchos)
Patrocinado por Condes de Albarei, Paco y Lola e Martín Códax

22:00h Praza de Fefiñáns
Kepa Junkera & Sorginak e convidados:
Xaquín, Anxo e Roi Xesteira, Pedro Lamas, 4
Pandereteiras de Galicia, 2 Pandereteiras de
Asturias, 1 Pandereteira de Cantabria e a
Banda de gaitas de Xironsa.
22:30h

Praza do Concello
Orquestra Finisterre

7

AVELINO GONZÁLEZ

KEPA JUNKERA & SORGINAK

XAQUÍN, ANXO E ROI XESTEIRA

Xoves

02

LXVI

de agosto

12:00h

Alborada a cargo do grupo de música
tradicional Carballeiras
Biblioteca Luís Rei
Fredi e compañía (circo, danza e teatro)
Patrocinado por Paco y Lola, Martín Códax e Condes de Albarei

12:00-14:30h / 19:00-21:00h Salón de Congresos J. Peña
VIII Túnel do Viño Rías Baixas
V Edición Catas Temáticas Rías Baixas
		
organizados polo Consello Regulador 		
		
da D.O. Rías Baixas (15€/persoa)
14:00h

Praza do Concello
Eventum Vintage

18:00h Monte da Pastora
Lois Pérez (monólogos no solpor)
Patrocinado por Paco y Lola, Martín Códax e Condes de Albarei

SERÁN Paseo da Calzada
Batukada e Os Jalácticos
19:00h Praza de Alfredo Brañas
Was e Tempo Norte
Coa colaboración dos hostaleiros da praza

20:00h Praza do Con
Caxade (música nos recunchos)

LOIS PÉREZ

Patrocinado por Paco y Lola, Martín Códax e Condes de Albarei

21:00h

Praza de Fefiñáns Ana Bacalhau

22:30h

Praza do Concello Los Alkar e Discomóbil CDC
Praza de Fefiñáns Guadi Galego
Praza de Alfredo Brañas Los Antonis
Coa colaboración dos hostaleiros da praza

00:00h Praza de Fefiñáns Pauliña

13

PAULIÑA

14

GUADI GALEGO

ANA BACALAHU

CIRCO CHOSCO

Venres

03

LXVI

de agosto

12:00h

Alborada a cargo do grupo de música
tradicional Volandeira
MAÑÁN Paseo da Calzada Os Jalácticos

12:00-14:30h / 19:00-21:00h Salón de Congresos J. Peña
VIII Túnel do Viño Rías Baixas
V Edición Catas Temáticas Rías Baixas
		
organizados polo Consello Regulador 		
		
da D.O. Rías Baixas (15€/persoa)
13:00h Pazo Torrado
Presentación do libro de
Maribel Iglesias Baldonedo
“Francisco Asorey, Escultor Galego”
18:00h Monte da Pastora
Velo Rilo (monólogos no solpor)
Patrocinado por Martín Códax, Condes de Albarei e Paco y Lola

Praza de Alfredo Brañas M80
Coa colaboración dos hostaleiros da praza

SERÁN Paseo da Calzada Batukada e Os Jalacticos
19:30h

Escalinata de Santo Tomé Circo Chosco (circo)
Patrocinado por Martín Códax, Condes de Albarei e Paco y Lola

CLARA PINO&PABLO VIDAL

21:00h

Biblioteca Luís Rei
Clara Pino&Pablo Vidal (música nos recunchos)
Patrocinado por Martín Códax, Condes de Albarei e Paco y Lola

22:30h

Praza do Concello
Orquesta Suavecito e Discomóbil Mega
Praza de Fefiñáns
Orquesta de Jazz de Galicia e convidados:
Martirio, Pedro Guerra e Uxía. Presentados por
Xurxo Souto.
Praza de Alfredo Brañas Flava Bowl
Coa colaboración dos hostaleiros da praza

23:00h Praza de Ramón Cabanillas Duendeneta

17

UXIÍA

MARTIRIO

VERO RINLO

XURXO SOUTO

PEDRO GUERRA
ORQUESTA DE JAZZ DE GALICIA

Sábado

04

LXVI

de agosto

12:00h

Alborada a cargo do grupo de música
tradicional Con de Xido

13:30h

Baile a cargo do grupo de música
tradicional Con de Xido

Salón de Congresos J. Peña
11:00-15:00h
VIII Túnel do Viño Rías Baixas
12:00-14:30h
V Edición Catas Temáticas Rías Baixas
		
organizados polo Consello Regulador
		
da D.O. Rías Baixas (15€/persoa)
SERÁN Paseo da Calzada
Batukada

21:00h
22:00h
23:00h
00:30h
22:30h

Praza de Fefiñáns
Leda Atómica
Monolius Dop
Toteking
Dakidarría
Praza do Concello
Grupo Cibeles
Discomóbil Euphoria

Praza de Alfredo Brañas
22:30h Treboada Rock
00:00h Duendeneta
DAKIDARRÍA

Coa colaboración dos hostaleiros da praza

23

LEDA ATÓMICA

TOTEKING

PACO LODEIRO

Domingo

05
de agosto

MIGUEL LADRÓN DE GUEVARA

11:00h

Salón Bazán do Parador de Cambados
Cata Derradeira

Salón de Congresos José Peña
11:00-15:00h
VIII Túnel do Viño Rías Baixas
12:00-14:30h
V Edición Catas Temáticas Rías Baixas
		
organizados polo Consello Regulador
		
da D.O. Rías Baixas (15€/persoa)

ROSA CEDRÓN
BANDA DE MUSICA DE CASTRELO

LXVI

12:00h

Alborada a cargo do grupo de música tradicional
Xironxa

13:30h

Praza do Concello
Baile Rexional Xironsa

14:00h

Pazo Torrado
Recepción de Autoridades
Distinción de persoeiros e persoeiras

14:00h

Pazo Torrado
Xantar do Albariño
Apertura notarial do sobre cos nomes dos viños
premiados na LXVI Festa do Albariño

22:00h Praza de Fefiñáns  
Banda de Música de Castrelo
e convidados: Rosa Cedrón, Miguel Ladrón de
Guevara e Paco Lodeiro.
22:30h

Praza do Concello
Grupo Canela

00:00h Peirao de Cambados
Gran espectáculo pirotécnico

27

Angel Carracedo
Discurso do Xantar
do Albariño 2017

Sra. Alcaldesa, autoridades, veciños de Cambados e
do Salnés e doutras terras, amigas e amigos, boas tardes a todos.
Cando Víctor Caamaño, concelleiro de Cultura de
este concello, comunicoume que pensaban en min para
este pregón penseime moito si aceptar ou non, e mais
nun ano no que Cambados foi nomeada como Cidade Europea do viño. Era una honra inmensa para min, non
merecida, e aínda por riba sabía que moita xente ilustre dera aquí o pregón, entre eles moitos escritores
sobranceiros da nosa terra. Díxenlle a Víctor, ¿pero
estades seguros? Eu non son Cunqueiro, nin Otero Pedrayo, Filgueira Valverde, Manuel María, Antón Fraguas, Fernández del Riego, ou Francisco Fernández Rei
todos eles ilustres pregoeiros destas festas.
Aínda por riba eu son da terra do Xallas, terra
dura, alta e fría, a terra dos feros corvos que cantaba Pondal no seu Queixumes dos Pinos e onde non medra
unha vide, lonxe de esta terra amable, verde esmeralda
e azul e con acios dourados no tempo da vendima.
Non sei tampouco porque me atrevín a dicir que si.
Moito da culpa foi unha mensaxe que recibín do escultor cambadés Manolo Paz home feito a se mesmo e de
tanto mérito e que nos axuda nun proxecto educativo
no que andamos, e tamén o pensar en xente de tanta
valía desta vila como a miña alumna Sabina Casalderrey -¡a miña alumna da máis mérito!-, e moitos amigos
cambadeses como Maruxa Durán e Fausto Varela que
impulsaron un modelo de ensino coa antiga filosofía
da escola libre de ensino do que se beneficiaron os
meus fillos. Tamén o recordo de algúns pais e nais con
rapaces con problemas xenéticos que son un modelo de
pais e de loita polos seus fillos, algúns deles aquí
presentes.
Síntome moi honrado por terdes escollido de pregoeiro un médico e científico e estou moi agradecido ao

Concello. Ademais de que me enche de ledicia sentirme
tan querido, penso que isto significa que a investigación vaise facendo popular e goza dun recoñecemento
social que antes non tiña. Isto danos folgos aos científicos para traballarmos aínda máis, pois coido que
a investigación é motor do progreso, e o apoio social
é vital. Este xesto do concello cambadés é un primeiro
paso para que gobernos e empresarios se decaten da
importancia de investigar, descubrir e aplicar os descubrimentos. Semella un aceno amable cara aos nosos
investigadores –hoxe con tantas dificultades–, moitos
deles a mostraren o que valen polo mundo adiante. É
unha maneira de dicirlles que aquí van ter oportunidades para desenvolveren os seus talentos.
Pero unha vez dixen que sí empezaron os meus problemas. ¿Que esperarían de min os cambadeses? ¿Que
contarlles? Para inspirarme fixen dúas cousas: reler
moitas das obras de Cunqueiro –tan vencellado a esta
terra e esta festa, e que é o meu escritor preferido e
ler da xenética da uva. Paseino de marabilla co primeiro como sempre e aprendín do segundo pero de moito
non me serviron.
E só onte, sen nada escrito, pensei, ¿que mellor
para inspirarme que beber un bo albariño? E así fixen.
Está claro que o viño con moderación favorece a creatividade e que mellor que inténtalo co mellor viño do
mundo que o viño da nosa terra. Os viños teñen alma e
o Albariño é Galicia, ten o seu agarimo, a súa frescura, a súa alegría ata diría eu o seu sentido do humor.
E entón decateime do moito en común que teñen facer viño e Medicina. Ambos precisan de ciencia, arte e
cariño.
E na ciencia do viño como na Medicina, a xenómica, a ciencia na que no noso grupo traballamos, é de
moita transcendencia. Como cada humano, cada cepeira,
cada viña teñen o seu ADN que é como un libro de instrucións de cada ser vivo, que hoxe en día podemos ler
e así tratar as enfermidades das viñas, como facemos
coas dos humanos, e mellorar a súa produción e calidade. O século XXI e o século da xenómica tanto para
saúde dos seres humanos como para as viñas e temos
que facer un forte esforzo en infraestruturas e investigación para podermos manter competitivos nestas
áreas.
Pero non todo son xenes no que é cada individuo
ou cada cepeira. Tamén está o ambiente. Un experimen-

to que tivo moita sona científica fai un par de anos
consistiu en facer ratas idénticas que tiveron crías
xenéticamente idénticas entre elas. Algunhas crías
deixábanse cas nais mentres a outras separábanas delas. Aínda que tiñan o mesmo ADN as que se deixaban
cas nais vivían mais e mellor e tiñan menos enfermidades e achouse que algúns xenes sufrían cambios
químicos que lle chamamos metilación moi diferentes
nos dous grupos. E dicir, tiñan páxinas do libro da
vida, que se metilaban distinto, as tratadas con agarimo para ben e as outras para ter problemas.
Eu xa o intuía pero desde aquel artigo entendín
as razóns científicas do humanismo en Medicina, e a
importancia que ten darlles cariño aos doentes, collerlles a man e entender que cada persoa é un ser
único e irrepetible que ten que ter todo noso respecto,
cariño e atención.
E estou seguro por elo que os bos viticultores e os
que producen este noso viño fan igual con cada cepeira e cando o fagan poden pensar como penso eu cando
lle fago aloumiños a un alumno ou a un paciente: ¡que
ben o estarei metilando!
En fin, vou rematando, meus caros veciños, meus amigos de preto e de lonxe, de aquén e alén de cordilleiras, chairas e mares.
É tempo de festa e ledicia, e pídovos que manteñamos o ánimo positivo que agora temos e a alegría
que nos trae o Albariño. As cousas boas atraen cousas
boas. Como dicía a miña avoa xalleira, “os que abren
os brazos reciben abrazos”. Que sexan estas festas un
revulsivo no noso espírito e veñan tempos de apertas,
de concordia, de solidariedade e benestar.
Cambadeses, forasteiros, gozade das festas e do meigallo da festa da Albariño. Gozade da foliada, Mozos
e mozas: coidado cos amores destes días, que o feitizo
do viño é tamén traizoeiro e logo veñen os desenganos.
Pero antes de nada gozade, que estades na idade, que
a vida son dous días, as noites curtas e hai horas dabondo para durmir cando loce o sol. E bebede con moderación que e ben certo o dito de que o viño en exceso
da as gañas pero quita as forzas.
Coa miña aperta para todos, ¡longa vida a Cambados
e a festa do viño Albariño!
Angel Carracedo

VOLANDEIRA

CARBALLEIRAS

OS XEITOSIÑOS

XIRONXA

CON DE XIDO

