
especial

Se existe um vinho que merece,
sem contestações, o título de “cult wine”,
este vinho é o Romanée-Conti, objeto de desejo 
de 10 entre 10 enófilos de todo o mundo. 
Curiosamente, trata-se de um vinho muito 
comentado e pouco experimentado, pois sua 
disponibilidade é ínfima, cerca de 5.500
garrafas por safra, e seu preço estratosférico.
O da safra 2004, que está sendo lançada, 
custará a bagatela de R$ 10.980,00...a garrafa! 
No entanto, fala-se dele com tal intimidade,
que parece ser o vinho do dia-a-dia
de todo mundo que gosta de vinho.

por Arthur Azevedo 
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 Por trás desse vinho mítico está um senhor de gestos 
contidos, que fala baixo e muito calmamente, mas que 
transmite inequívoca energia interna, própria de quem 
sabe exatamente o que tem em mãos; e que zela como 
poucos produtores por um dos grandes patrimônios 
vinícolas da humanidade: Aubert de Villaine, 68 anos. 
Proprietário e diretor do Domaine de La Romanée-
Conti (DRC), ele produz o Romanée-Conti e outras 
preciosidades oriundas do solo privilegiado da Borgonha, 
região da França de onde saem alguns dos vinhos mais 
cobiçados do mundo. Aubert esteve no Brasil a convite 
de Otavio Piva de Albuquerque, da Expand,  importadora 
dos vinhos do Romanée-Conti para o Brasil.

 Cada vez que vem ao Brasil – e estas ocasiões são 
raras – Aubert de Villaine é tratado com a deferência 
que uma personalidade de sua importância merece, 
mas sempre surpreende a todos por sua simplicidade e 
disponibilidade. Na degustação de seus vinhos da safra 

2004, em São Paulo, contou um pouco de como é produzir 
alguns dos vinhos mais cobiçados do planeta. Além do 
Romanée-Conti propriamente dito,  produzido com uvas 
de um minúsculo vinhedo de apenas 1,8 hectares (18.000 
m2), no coração da propriedade do Domaine, em Vosne-
Romanée, são produzidos outros cinco vinhos: La Tâche 
(que, juntamente com o Romanée-Conti, forma a dupla de 
vinhedos que são monopólio do Domaine), Romanée St-
Vivant, Richebourg, Grands Echézéuaux, Échézeaux e 
o estupendo Montrachet, único vinho branco produzido 
pelo DRC. 

 Um tema importante, que permeia todas as observações 
de Aubert a respeito dos vinhos produzidos pelo DRC, é o 
absoluto respeito ao terroir da Borgonha, ponto de partida 
para a produção de vinhos que realmente sejam a verdadeira 
expressão da terra e do microclima de cada um dos vinhedos. 
Registre-se que todos são cultivados de forma orgânica, 
porque Villaine entende que esta é a melhor maneira 

de se cultivar uvas perfeitamente equilibradas e sadias. 
Outra questão importante é a vinificação, que é encarada 
de forma minimalista, respeitando-se integralmente o 
caráter das uvas. Quem visita o DRC pela primeira vez 
fica absolutamente surpreendido com a simplicidade das 
instalações e a maneira descomplicada de se produzir os 
vinhos, sem qualquer manipulação tecnológica que possa 
interferir no produto final.

Aquecimento globAl
teve impActo positivo
nos vinhedos do dRc

 Em São Paulo, Aubert de Villaine apresentou todos os 
vinhos da safra 2004, que, reconhece, não foi uma grande 
safra como 1999 ou 2005. A tal ponto que, de início, parecia 
perdida pelas chuvas em julho. A situação melhorou a 
partir de 25 de agosto, quando o vento vindo do norte 
acabou com a umidade e a reserva hídrica acumulada pelas 

parreiras permitiu uma perfeita maturação das delicadas 
uvas Pinot Noir, que, no Domaine, são sempre colhidas 
mais tardiamente que no restante da Borgonha. Aubert 
ainda confidenciou que foi necessário um meticuloso 
trabalho de seleção de uvas para manter a qualidade dentro 
dos rígidos padrões do DRC. Outro detalhe revelado por 
ele é que o chamado “aquecimento global” está afetando 
de forma positiva os vinhedos do DRC, permitindo melhor 
maturação das uvas (ver, nesta mesma edição, artigo sobre 
o impacto do aquecimento global na indústria vinícola). 
Aubert comentou que, quando mais jovem, as uvas não 
amadureciam corretamente em duas de cada três safras.

 Um fato curioso é a postura que se tem diante dos 
vinhos do DRC. Eles impressionam de tal forma, que o 
especialista tem vontade de esquecer os rígidos parâmetros 
de uma degustação técnica e simplesmente se deixar levar 
pela pura sedução que representam. E olhe que não seria 
má idéia, pois são vinhos com tal nível de qualidade, que 
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se torna quase redundante falar em elegância, sofisticação, 
pureza de frutas, persistência e tantos outros adjetivos 
freqüentemente usados no jargão do jornalismo ligado ao 
vinho. O que se pode dizer é que os vinhos do DRC exibem 
personalidade marcante, refletindo cada um dos vinhedos 
de onde se extraem as preciosas uvas que lhes dão origem.  
Dizer qual o melhor, só mesmo apelando para o gosto 
pessoal, o que nem sempre um bom critério.

 Assim, poderíamos resumir a safra de 2004, dizendo 
que o Échézeaux é bastante direto e já com apelo para 
ser consumido; o Grands-Échézeaux, seu irmão e 
vizinho, é mais intenso e profundo, exigindo um pouco 
mais de reflexão e de tempo. Já o Romanée-St Vivant 
é simplesmente estupendo e, no momento, o melhor 
vinho entre todos os produzidos pelo Domaine, com 
incríveis aromas de cerejas confeitadas, especiarias, fino 
tostado e notas florais. O Richebourg, ainda com taninos 
perceptíveis, está um pouco reticente nos aromas e precisa 
de tempo de adega, enquanto o La Tâche exibe ótima 
forma, excedendo nos finos e sutis aromas e surpreendendo 
pelos delicados sabores, concentração e excepcional 
persistência. Por fim, o Montrachet, único branco (safra 
2000), que fechou a degustação de forma estupenda, com 

nariz de frutas caramelizadas e mel, notas de caju, pêlo 
queimado e fino carvalho tostado. Voluptuoso na boca, tem 
corpo e concentração invejáveis, longa persistência, acidez 
final exuberante e retroolfato delicioso. Depois de degustá-
lo se entende porque Aubert recomenda que seja servido 
depois dos delicados Pinot Noir. A propósito, quem estiver 
pensando em adquirir uma única garrafa de cada um dos 
vinhos produzidos pelo DRC é bom saber que terá de 
desembolsar quase 33.000 reais!

 Mas, e o Romanée-Conti 2004 ? Bem, este será o tema 
de nosso editor Mario Telles Jr, no texto a seguir, em que 
compartilha com os leitores as lembranças e, porque não, 
emoções que sentiu em seus encontros com esse vinho 
extraordinário. Por enquanto, fica a opinião do próprio 
Aubert de Villaine, que o considera “um vinho-síntese, 
ainda jovem, longo, gracioso, delicado e discreto, que marca 
pelos aromas sutis de pétalas de rosas, que se acentuam 
com o tempo em garrafa”. Não há como discordar... 
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	 O	 primeiro	 vinho	 que	 bebi	 do	 Domaine	

de	 La	 Romanée-Conti,	 DRC	 como	 costuma-

mos	 carinhosa	 e	 respeitosamente	 chamar,	

foi	uma	garrafa	empoeirada	de	romanée-st- 

vivant 1971,	 que	 encontrei	 perdida	 em	 uma	

loja	de	vinhos	de	um	dos	primeiros	shoppings	

de	São	Paulo.	O	ano	era	1985	e	o	aspecto	da	

garrafa	 apontava	 má	 conservação.	 Pior,	 a	

cor	granada,	quase	âmbar,	que	apresentava,	

sugeria	 um	 vinho	 oxidado.	 Na	 época,	 eu	 já	

havia	sido	apresentado	às	maravilhas	da	Pi-

not Noir	e	do	terroir	da	Borgonha	por	meio	de	

outro	autor	 (sim	autor,	de	obra-de-arte)	cha-

mado	Dujac,	por	 isso	antevia	o	paraíso	sen-

sorial	que	tais	vinhos	poderiam	oferecer.	Mas,	

com	aquele	aspecto,	era	difícil	acreditar.

	 Começava	para	mim	uma	das	mais	belas	

lições,	das	muitas	que	aprendi	e	continuo	a	

aprender	diariamente	no	mundo	do	vinho.

	 Ao	 abrir	 a	 garrafa,	 os	 aromas	 eram	 in-

tensos	e	exóticos,	sucedendo-se	as	cama-

das	 de	 frutas,	 especiarias,	 animais,	 flores;	

e,	quando	imaginei	que	fossem	terminar,	se-

guiam-se	 	novos	aromas,	 fazendo	com	que	

eu	me	sentisse	envergonhado	por	não	con-

seguir	 identificá-los.	 A	 boca,	 macia	 e	 sen-

sual,	 apresentava	 perfeito	 equilíbrio,	 com	

raro	 predomínio	 da	 acidez,	 conferindo	 ao	

vinho	frescor	e	moldura	para	a	fruta	deca-

dente	que	invadia	meus	sentidos,	de	forma	

delicada	e	fina,	com	taninos	de	uma	textura	

ainda	não	experimentada,	num	vinho	capaz	

de	provocar	surpresa	e	emoção!

	 Vinhos	 podem	 ser	 professores,	 mes-

tres,	 capazes	 de	 nos	 ensinar	 os	 segredos	

menos	 prováveis	 e	 imagináveis,	 mas	 que	

são	 o	 diferencial	 da	 verdadeira	 sabedoria	

no	mundo	de	Baco.	Cito	dois	exemplos	mar-

cantes	deste	aprendizado:	sempre	imaginei	

que	o	binômio	acidez	e	taninos	pronuncia-

dos	 fosse	 essencial	 para	 o	 envelhecimen-

to	 dos	 grandes	 vinhos,	 valorizando	 mais	 o	

papel	dos	últimos.	Em	1997,	no	dia	em	que	

completei	50	anos,	degustei	um	romanée-

st-vivant 1979.	Sua	maravilhosa	complexi-

dade	aromática,	 	 taninos	quase	resolvidos	

e	elevada	acidez	pareciam	indicar	ter	mes-

mo	atingido	seu	auge	e	que,	a	partir	daí,	se	

iniciaria	seu	processo	de	declínio.

	 Em	 2007,	 exatos	 10	 anos	 depois,	 quis	 o	

destino	 que,	 ao	 comemorar	 meus	 60	 anos,	

eu	tivesse	a	ventura	de	beber	o	mesmo	vi-

nho,	 10	 anos	 mais	 velho.	 Para	 minha	 sur-

presa,	 ele	 mantinha	 a	 mesma	 suavidade	

de	 textura,	 quase	 etérea,	 com	 aromas	 de	

grande	 complexidade,	 apenas	 com	 uma	

acidez	 menos	 marcante,	 esta	 sim	 o	 fator	

fundamental	para	sua	preservação.	Segun-

do	 Aubert	 de	 Villaine,	 os	 	 taninos	 da	 Pinot 

Noir	 são	 diferenciados	 em	 relação	 aos	 de	

outras	 variedades	 tintas,	 por	 serem	 muito	

menos	 adstringentes,	 chegando	 a	 adquirir,	

com	 o	 processo	 de	 polimerização	 e	 depó-

sito	 na	 garrafa,	 um	 caráter	 quase	 adoci-

cado.	 Tornam-se,	 assim,	 um	 atrativo	 e	 não	

um	 obstáculo	 à	 degustação	 de	 Borgonhas	

envelhecidos	e	não	decantados.

	 Outra	 lição	 aprendida,	 diz	 respeito	 ao	

maravilhoso	montrachet	do	DRC,	que,	como	

seus	pares,	é	um	vinho	muito	especial,	o	que	

habitualmente	é	atribuido	ao	seu	terroir	úni-

co.	Ocorre	que	em	determinados	anos,	como	

1983	e	1988,		apresenta	características	dife-

rentes,	 desenvolvendo	 um	 caráter	 opulen-

to,	 “gordo”,	 com	 aromas	 mais	 decadentes,	

intensamente	 frutados,	que	o	distingue	dos	

Montrachets	de	outros	produtores.	

	 Surpreendi-me	 quando	 Aubert	 de	 Villai-

ne	revelou,	há	alguns	anos,	que	este	estilo	

muito	 especial	 se	 devia	 à	 ocorrência	 da	

famosa	 podridão	 nobre,	 responsável	 por	
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alguns	 maravilhosos	 vinhos	 de	 sobremesa,	

mas	 raramente	 	 associada	 a	 vinhos	 secos	

(lembrei-me	 do	 famoso	 Y	 Grec	 do	 Chateau	

d’Yquem,	 que,	 segundo	 informações	 do	 seu	

enólogo,	só	é	produzido	em	anos	em	que	não	

ocorre	 a	 “Botritys	 cinérea”).	 Em	 sua	 mais	

recente	visita	ao	Brasil,	nova	revelação	sur-

preendente	 de	 Aubert	 de	 Villaine:	 o	 aqueci-

mento	global	tende	a	favorecer	e	tornar	mais	

frequente	 este	 fenómeno,	 de	 tal	 sorte	 que,	

provavelmente,	a	cada	dois	ou	três	anos,	as	

uvas	que	dão	origem	ao	montrachet	do	DRC	

serão	atacadas	pela	Botritys.	

	 Com	 o	 DRC,	 descobri	 que	 vinhos	 po-

dem	 ter	 personalidade,	 como	 cada	 um	 de	

nós.	 Como	 são	 vinhos	 especiais,	 também	

as	pessoas	com	as	quais	podemos	compa-

rá-los	devem	ser	especiais,	pelo	menos	na	

nossa	imaginação.

	 O	 Echézeaux,	 exuberante	 e	 voluptu-

oso,	 me	 evoca	 uma	 vedete	 de	 teatro	 de	

revista,	 como	 a	 inesquecível	 Jacqueline	

Mirna	ou,	talvez,	Virgínia	Lane,	que	povo-

aram	 meu	 universo	 de	 adolescente	 com	

sonhos	 de	 prazer	 sensual	 e	 imediato.	 Já	

o	richebourg,	mais	rústico	e	carnal,	qua-

se	 camponês,	 me	 recorda	 Ana	 Magnani,	

a	grande	dama	do	cinema	 italiano,	alian-

do	 simplicidade	 e	 força,	 com	 seus	 aro-

mas	terrosos	e	taninos	potentes.	O	Grand 

Echézeaux	 é,	 na	 minha	 opinião,	 o	 mais	

enigmático	 de	 todos	 os	 vinhos	 do	 DRC,		

oscilando	entre	o	selvagem	e	o	elegante,	

como	outra	atriz	italiana,Cláudia	Cardinale.

	 O	 romanée-st-vivant	 é,	 sem	 dúvida,	 o	

mais	prazeroso	de	 todos	os	vinhos	do	DRC,	

reunindo	 elegância,	 finesse	 e	 beleza,	 com	

sua	incrível	complexidade	aromática,	que	faz	

com	que	a	cada	retorno	ao	copo	sucedam-se	

especiarias,	aromas	animais,	de	sous	bois,	e	

de	fruta	decadente,	acompanhados	por	sua-

vidade	 e	 maciez	 na	 boca,	 fazendo	 emergir	

em	 minha	 mente	 uma	 mulher	 que	 aliasse	

todos	estes	predicados,	como	a	atriz	norte-

americana	 Kim	 Novak	 de	 Picnic,	 ou,	 mais	

modernamente,	nossa	Gisele	Bündchen.

	 O	la tâche,	com	sua	potente	estrutura,	

é	um	pouco	 impositivo,	poderoso.	Seus	 to-

ques	 defumados	 e	 terrosos,	 sugerem	 uma	

mulher	de	personalidade	forte,	talvez	menos	

graciosa	e	bonita	mas	com	grande	carisma	

e	classe,	como	uma	Jacqueline	Kennedy.

Finalmente	o	romanée-Conti	...

	 A	primeira	garrafa	ninguém	esquece	e	a	

minha,	de	um	1982,	tornou-se	inesquecível,	

porque	provavelmente	foi	a	melhor	de	todos	

os	 que	 bebi,	 com	 sua	 enorme	 complexida-

de	 aromática	 evocando	 delicados	 aromas	

de	pétalas	de	rosa	e	com	sua	boca,	menos	

intensa,	 mas	 com	 maciez	 que	 lembrava	 a	

textura	das	mesmas	pétalas	de	rosa.

	 Gradativamente,	descobri	que	o	tempo	é	

o	maior	aliado	desses	vinhos	aparentemente	

finos	e	delicados.	Os	melhores	são	sempre	

os	 mais	 antigos	 ou	 os	 de	 safras	 menores,	

justamente	 por	 estarem	 prontos	 antes.	 Os	

romanée-Conti 1992	e	1991	pareciam	estar	

a	 meio	 caminho	 do	 maravilhoso	 1982,	 en-

quanto	 os	 1985,	 1990	 e	 1995	 foram	 decep-

ções,	 não	 conseguindo	 provocar	 as	 emo-

ções	viscerais	citadas	e	sentidas	acima.

	 Com	o	1978,	considerado	a	safra	do	sé-

culo,	mais	que	decepção,	surpresa,	definiria	

melhor	o	encontrado.	A	cor	e	concentração	

sugeriam	mais	um	Bordeaux	com	10	anos	que	

um	Borgonha	com	mais	de	20	anos,	ainda	im-

penetrável	em	termos	olfativos	e	gustativos.	

	 O	 fato	é	que	sempre	 tive	dificuldade	em	

entendê-lo,	 com	 seus	 toques	 balsâmicos	

quando	 mais	 jovem,	 que	 evoluem	 para	 aro-

mas	florais,	com	uma	estrutura	nem	tão	pode-

rosa	quanto	a	do	La	Tâche,	nem	tão	elegante	

e	 jovial	 quanto	 a	 do	 Romanée-St-Vivant,	 ou	

tão	sensual	quanto	a	do	Echézeaux.

	 Na	última	degustação	 (safra	2004)	com	

Aubert	de	Vilaine,	consegui	captar,	em	uma	

palavra	 dita	 por	 ele,	 o	 sentido	 deste	 vinho	

mítico:	subjacente,	ou	seja,	escondido,	su-

til,	um	vinho	que	não	se	revela	de	imediato,	

como	 o	 sorriso	 enigmático	 da	 Mona	 Lisa.	

Sugere	menos	do	que	parece	e	exige	tempo	

e	reflexão	para	que	se	comece	a	entendê-lo	

–	 no	 meu	 caso,	 cerca	 de	 22	 anos.	 Na	 ver-

dade,	é	pura	emoção,	desencadeada	pelos	

sentidos	visual,	olfativo	e	gustativo,	que	só	

um	grande	vinho	pode	nos	proporcionar.
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