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«¡Que gozo nas montañas! ¡Gurgulla no chan leite, gurgulla viño, gurgulla néctar de abellas!  
¡Flota no aire un aroma de incienso de Siria!» 

Coro Bacantes, Eurípides 

Diónisos  mírase no espello e ve o mundo que nos rodea, e ese mundo somos nós. 

 G. Colli. La sabiduría griega. 1995 

 

 

Navegar  cada día polo mar viñoso do mundo clásico regálanos a oportunidade de ver 
o mundo cunha certa mirada pícara e mesmo con ironía. A moderna linguaxe da 
publicidade  afonda e bebe nos secretos da antiga retórica e no poder evocador das 
imaxes mitolóxicas. Un empeño indisimulado por dar co idóneo e eficaz envoltorio das 
súas mensaxes, conmover desde o imperio dos sentidos e das emocións. Sobrevoar o 
obvio para buscar a esencia, suxerir, procurar de maneira indirecta o novidoso no 
antigo.  

Etiquetar un viño co nome de Diónisos ou Baco,  por evidente, restaría impacto e 
botaría por terra calquera pretensión de dar co bo camiño do mercado pola vía da 
orixinalidade; pero Baco-Diónisos na mitóloxía é un deus ALTER-NATIVO, distinto 
pero idéntico a si mesmo, portador de mil evocacións que nacen da súa maneira de 
presentarse como deus, das súas experiencias místicas, da súa capacidade de 
subversión da orde establecida, dos espazos que el habita cos seus fieis, evocacións 
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portadoras de sonoridade, dunha rica capacidade de connotación,  elegante, suxerente, 
poética que toman fácil asento no ámbito sensorial e emotivo. 

 

Baco- Diónisos, trala súa máscara, fascina, revitaliza, renova, transforma. Os creativos 
responsables da imaxe de dúas bodegas galegas, ALTER, VIÑA DA 
CAL (Ribeiro) e STIBADIA, BODEGAS TABÚ (Monterrei), nunha aposta pola 
elegancia, na procura dun toque de distinción, caen seducidos pola forza expresiva da 
mitoloxía báquica; un valor  poético engadido á calidade  do producto embotellado, 
unha confianza cega no misterio que Diónisos deixa entrever no espello do mundo no 
que se mira. 

Diónisos-Baco é tamén ALTER*, é a máscara inconfundible do OUTRO, do outro que 
está dentro de un mesmo, «un puro de fronte», o reflexo no espello, nese espello no 
que rostro reflectido de Diónisos é  o mundo, o mundo como o ALTER da propia 
divindade. Diónisos é igualmente o ALTER EXTRANXEIRO que, sin selo, retorna á 
cidade, onde naceu,  desde o mar, desde a montaña ou desde o Oriente.  Ese ALTER 
que fóra é a outra cara que habita a cidade e que se manifesta para poñer patas arriba o 
que parece inmutable nos valores políticos masculinos e na relixión, un verdadeiro 
axitador social, un ALTER subversivo que fomenta a mestura as figuras da orde social. 

Ó poñer fóra de de si a homes e mulleres, ó rrebatalos, fainos alleos á súa condición 
social. Non se trata de facilitarlles un camiño de fuxida do mundo. Nos seus rituais e 
nas súas cerimonias poden experimentar que a vida e morte atrápanse entre elas como 
as hedras, que a renovación primaveral agroma desde a memoria de todos os mortos, o 
que equivale a dicir que na identidade habita o ALTER. 

Non é un deus como os outros do Olimpo, inmutables nas súas funcións, ocupando 
cada un o espazo de poder que lles corresponde, orlados de intemporalidade, de non 
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humanidade, únicos nos seus atributos e absolutos. Un deus interior, 
contradictoriamente sin lindes, e multiforme grazas o seu poder tranformador,  
dynamis. Toda transformación ten algo de vergoñento e algo de máxico, por iso bota 
man da máscara para ocultarse. Un deixa de ser o que é, libérase das cadeas do 
imposto, para ser ALTER.  

 

O fillo de Zeus amósase como ALTER desde o  momento de ser concibido por Semele, 
unha  mortal tebana, para nacer máis tarde do muslo de Zeus, unha  vez cae fulminada 
polo raio maxestuoso do olímpico amante. Hai desexos que ningunha amante han 
 solicitar de Zeus. Esta duplicidade é a que lle permite manter relacións fluídas cos que 
comen pan, os mortais, a quen lles descubre o secreto  de beber o viño, rico en alegrías 
e delicia para quen o saborea. 

Descubrimos en Diónisos-Baco a «contradicción por excelencia, entre o mesmo e 
outro, presenza e ausencia, imaxinación e realidade, o absoluto e a nada, o poder e a 
fraxilidade, vida e morte, eternidade e tránsito, o frenesí da tensión tráxica, o milagro 
na rutina da vida cotiá, o desorde na racionalidade cidadán». Para que un deus o sexa 
en plenitude ha ser tamén o seu propio contrario, ser ALTER, doutro xeito a divindade 
non sería posible, contemplándose como o outro de si mesmo , amósase diferente e 
cambiante, contradícese, escíndese, fragméntase. 

Diónisos desde o frenesí sagrado e a excitación, desde o arrebato, permite participar, 
aínda que sexa de maneira efémera, do modo de ser que se lle atribúe ós deuses, a 
inmortalidade, de comunicar co sagrado. 

A máscara permítelle un ir e vir frenético, vagar incesante dun sitio a outro, porque a 
transformación dinámica é a súa esencia, natureza anovadora, viva e 
fecunda. Díonisos é o único deus do Olimpo que non ten templos, venéraselle alí onde 
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o o grupo de fieis que o acompaña, chanta na terra a estaca coa máscara, o peplo, a pel 
de cervato e o cinto, a espera  da sú epifanía.  As covas sombrías ou calquera outra 
cavidade furada na pedra son o espazos especialmente escollidos para súas 
experiencias arrebatadas. As paredes  destes antros están recubertos de hedra, doutras 
plantas trepadoras sempre verdes,  videiras, símbolo da fecundidade, o que en plena 
época helenística chamaban stibadeia (STIBADIA) «leito de flores».  

Non é nova a tese actual que demostra que a mellor filosofía está no viño.  Xa era 
sostida ben entrada a segunda metade do século XII polo gramático, naturalista, 
pedagogo e abade, Alexander Neckam, nunha serie de poemas que aparecen en English 
Historical Review XXX, 1915, pp 450 ss. afirmando ademais que Baco é o segundo 
Aristóteles, dux philosophiae. 


