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Monopólio da faMília 
MoMMessin desde 1932,
este nobre vinhedo
situado eM Morey-st.denis
é a fonte de uM dos Mais 
nobres vinhos da borgonha. 
sylvain pitiot, enólogo
do Clos de tart esteve
eM são paulo a Convite
da iMportadora Cell ar
e Conversou longaMente
CoM a Wine st yle, Contando 
alguns detalhes de sua 
atividade. Confira!

por  mario telles jr.    fo t o s  Vladimir fernandes

Qual é a verdadeira essência de um vinho? onde reside sua alma e o que pode 

caracterizá-lo de forma precisa? em muitas regiões do mundo talvez esta

pergunta não possa ser respondida de forma precisa. no entanto, na Borgonha,

a tríade tradição-terroir-Homem, faz a diferença entre um grande

vinho e os vinhos comuns.

no caso do conceituado Clos de Tart, a tradição começa pela longa

história, que se inicia em 1141, com a venda e reunião de vários

vinhedos para a abadia das freiras cistercianas de notre dame

de tart. fundada em 1125, sob proteção dos monges

da célebre abadia de Citeaux, a ordem religiosa 

foi reconhecida e oficializada  por meio da bula

papal do papa lúcio iii, em 1184.

 Quanto ao terroir, o vinhedo Clos de tart 

foi considerado grand cru em 1939, 

mas sua reputação vem de longa 

data, desde 1855, quando foi 

classificado como “tete 

de cuvée” pelo 

especialista 

jules 

lavalle. 
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 o homem aqui é representado por sylvain Pitiot, 

um engenheiro topógrafo que desistiu de sua ati-

vidade em 1973 para transformar-se em enólogo e 

viticultor autodidata, treinado durante muitos anos 

em locais como domaine des Hospices de Beaune e 

domaine Prieure-roch. desde 1995, Pitiot assumiu 

a responsabilidade de dirigir a vinícola e produzir os 

vinhos deste monopólio situado em morey st denis, 

propriedade  da família mommessin desde 1932.

 sylvain Pitiot é, além disso, conhecido como autor 

consagrado de livros dedicados aos vinhos da Borgo-

nha como “Les Vins de Bourgogne” e o “Atlas des 

Grands Vinobles de Bourgogne” .

 antes da esperada degustação vertical de Clos 

de Tart, organizada pela importadora Cellar, de 

amauri de faria, sylvain conversou longamente com  

a Wine style e destacou alguns aspectos da produção 

dos vinhos da Borgonha. inicialmente, disse que no 

atual mundo globalizado do vinho, um importante 

papel está reservado aos vinhos da Borgonha: o de 

absorver os avanços tecnológicos sem perder a di-

mensão de seu grande valor essencial: o terroir.

 assinalou que os enólogos mais jovens, mais aber-

tos à inovações, estão bancando esta revolução silen-

ciosa, em que as tradições de produção e cultivo da 

vinha são reinterpretadas sob a ótica do século 21, 

provando que conceitos sobre meio ambiente, biodi-

nâmica e agricultura natural podem ser fundidos às 

práticas do passado.

Clos de TarT 2005 
roubou a Cena
da degusTação 
verTiCal
 a degustação propriamente dita começou com o 

surpreendente o segundo vinho do domaine, o La For-

ge de Tart 2004, produzido a partir de vinhas com 

menos de 25 anos. o vinho destaca-se pelos aromas mi-

nerais, defumados, de frutas escuras e toques vegetais 

finos. Macio, tem ótima acidez, taninos médios/finos,  

retroolfato complexo e persistência surpreendente-

mente longa neste nível de preço.

 o primeiro dos grandes vinhos foi o Clos de 

Tart  2004, que lembra os aromas do La Forge de 

Tart 2004, embora mais fechado e menos intenso. 

ainda jovem e longe de seu melhor momento, mos-

tra álcool e acidez elevados, com taninos em grande 

quantidade, finos e maduros, muito frutado, numa 

composição que poderia ser definida como um Clos 

de tart clássico, aliando elegância e potência.

 Cumpre recordar aos menos avisados, que o ca-

ráter do Clos de Tart, no contexto dos grand crus de 

morey-st denis, aproxima-se mais de um Bonnes 

mares (que aliás tem pequena porção pertencendo 

a esta comuna, contígua ao Clos de tart), enquanto 

os outros grand crus são mais elegantes, em um esti-

lo mais típico de morey-st denis. Curiosamente, ao 

contrário de 99% dos grand crus, seus vinhedos, loca-

lizados acima de vila de morey-st denis, são plan-

tados no sentido norte-sul e não no sentido de cima 

para baixo, para evitar a erosão intensa do terreno.

 muito interessante a comparação deste vinho 

jovem ao Clos de Tart 1995, também um clássico, 

já apresentando uma complexidade aromática bem 

maior, muita fruta confeitada, “sous bois”, especia-

rias, toques de ervas secas e animais. macio na boca, 

tem ótimo frescor, taninos finos e pouco perceptíveis, 

quase resolvidos, e longa persistência. Provavelmente 

este será o caminho do 2004, em sua evolução.

 o vinho da noite, resultado de uma safra ex-

cepcional, com pouca chance de se repetir a cur-

to prazo, foi o Clos de Tart 2005. embora menos 

aberto que o 2004 ou o 1995, apresentava riqueza 

de frutas e especiarias surpreendentes, ao lado de 

textura de boca única, com taninos de excepcional 

qualidade e maturidade, pouco encontráveis habi-

tualmente. está tão delicioso na boca que, embora 

possua potencial de longevidade, por sua acidez 

adequada e tanicidade, será dif ícil resistir à tenta-

ção de experimentá-lo imediatamente.
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