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 Não sei se Pelé gosta de vinhos, mas, com certeza, compartilha com Mariano 

o fervor pelo futebol. Os dois mundos se delineiam com traços semelhantes de 

paixão, beleza, intuição, ordem e magia, que envolvem também seus expoentes 

máximos com a essência do deleite e os posicionam como mitos em todos os as-

pectos. No futebol brasileiro, surgiram Ronaldos e Ronaldinhos, mas Pelé será 

sempre o rei. No vinho espanhol, há renomados produtores, mas a figura mais 

respeitada nos últimos 50 anos se chama Mariano García. Não é possível escrever 

a história contemporânea do vinho na Espanha sem contar a dele.

 A trajetória profissional do primeiro enólogo midiático e criador dos vinhos mais va-

lorizados de seu país começou em Vega Sicilia, lugar onde nasceu. Ali, provou o primeiro 

vinho aos 14 anos, e, ainda muito jovem, percebeu que possuía facilidades que poderiam 

convertê-lo em produtor, como um ótimo nariz que o tornou a única pessoa a descobrir, 

numa degustação às cegas, duas amostras idênticas de vinho. O bom olfato se soma a 

uma aguda sensibilidade, que pouco erra ao decifrar o bouquet da essência humana.

	 Verdadeira	lenda	do	Vinho	espanhol,	Mariano	García	teM	uM	currículo

inVejáVel.	Bastaria	Mencionar	que,	por	25	anos,	foi	responsáVel	pela	elaBoração

do	Mais	faMoso	e	adMirado	Vinho	espanhol,	o	VeGa-sicilia.	ainda	se	deu

ao	luxo	de	criar	o	alion	e	o	ValBueña	5o	anos.	Mas	sua	Brilhante	trajetória	não

se	encerrou	coM	a	saída	da	VeGa-sicília.	aléM	de	criar	Verdadeiras	oBras	de	arte

nas	BodeGas	Mauro,	Mariano	(que	hoje	traBalha	junto	coM	os	dois	filhos)

contriBuiu	decisiVaMente	para	o	nasciMento	de	Vinhos	hoje	inVariaVelMente

incluídos	eM	qualquer	relação	de	Grandes	Vinhos	espanhóis,	coMo	o	aalto,

eM	riBera	del	duero,	e	san	roMan,	eM	toro.	o	perfil	de	Mariano,	que	Wine	style	puBlica

coM	exclusiVidade,	Marca	a	estréia	na	reVista	de	uMa	noVa	colaBoradora:

rosa	María	González,	talentosa	jornalista	de	puerto	rico	e	profunda

conhecedora	dos	Vinhos	da	espanha

por  ROSA MARíA GONzálEz



conservador e tradicional, desde que a experiência 

não mostre o contrário. Mas é receptivo a inova-

ções do mercado, como o uso de chips de madeira 

e/ou de rolhas alternativas à cortiça, sempre que 

estejam em igualdade de condições e que se docu-

mente bem nas etiquetas.

 Há anos, deu-se conta de que os vinhos tenderiam 

a ser mais frescos, com mais expressão de fruta, e di-

rigiu seus passos nessa direção, sempre mantendo seu 

estilo. “O vinho precisa evoluir, mas sem traumas”, 

observa. Para ele, o mercado divide-se em dois seg-

mentos: o dos vinhos com personalidade, de faixa 

mais alta, que são a expressão do terroir, e o de vinhos 

mais globais e tecnológicos. 

 Recomenda reenfocar o conceito “denominação 

de origem” para valorizar mais e controlar-se melhor 

o terroir. E sugere que se abra mão das rígidas catego-

rias de envelhecimento (típícas da legislação espanho-

la) como critério de qualidade, para dar espaço para 

vinhos bem feitos, com o selo de excelência de quem 

os produz. Não é à toa que seu Mauro foi um dos 

primeiros vinhos da região que superou outros, que 

atendiam àqueles critérios e, por isso, foram incluídos 

na  denominação de origem.

 No momento, não planeja novos rótulos, embo-

ra não descarte trabalhar algum novo tipo, como o 

Terreus, e cumprir sua promessa não-realizada de 

elaborar um grande branco. Para seus novos proje-

tos, conta com seus filhos, Alberto e Eduardo. Este, 

já há alguns anos, é seu braço direito na produção 

do Mauro e do San Román, e uma das promessas 

da enologia espanhola, também com outros proje-

tos de vinho. “Coincidimos em nossa valorização 

do vinhedo, mas Eduardo é mais rigoroso e organi-

zado, e eu mais impulsivo, intuitivo e menos metó-

dico. Nós nos ouvimos de forma aberta e, até quan-

do discordamos sabemos que o vinho se enriquece 

com dois pontos de vista”.  

 Desde então, passaram-se cerca de 40 anos, nos 

quais vivenciou o vinho como autoridade de pri-

meira linha, período no qual seu coração não dei-

xou de bater intensamente, criando, com sua veia 

inventiva, uma ponte que lhe permitiu gerar uma 

nova era de vinhos espanhóis.  

 Hoje, Vega Sicilia passou a ser apenas um capí-

tulo em sua prolífica história de vinhos legendários, 

na qual continua a escrever relatos extraordinários 

de outros nomes de Toro e de Ribera del Duero 

como Mauro, AAlto, Terreus, Prima, Viña San 

Román e agora Leda. O segredo para ser sempre 

atual? “Manter a curiosidade e a paixão por fazer 

melhores vinhos ou, pelo menos, que sejam um refle-

xo fiel de sua terra; estar em dia com as mudanças; 

ser receptivo à crítica e não deixar parar o relógio”, 

contou para a Wine Style.

 Acredito que o segredo está em sua energia mag-

nética e alucinante, sua contagiante paixão pela 

vida, e por saber, com cristalina clareza, o que é es-

sencial no vinho. Nos vinhos e nas pessoas, aprecia 

o encanto da imperfeição, mas não tolera as coisas 

mal feitas. “Um vinho deve ser honesto, ter alma, 

tipicidade, refletir a uva, seu terroir de procedência 

e a filosofía de quem o produz, sem se parecer com 

outras coisas. Só não pode ser um vinho sem perso-

nalidade, inexpressivo e que passe desapercebido”. 

 Ele acredita que uma abordagem ecológica do 

cultivo da videira produz vinhos mais puros, trans-

parentes e reconhecíveis. Os especialistas afirmam 

que ninguém consegue superá-lo no uso da madei-

ra, de forma a conseguir excelente equilíbrio com a 

fruta e refletir seu terroir de origem, uma alquimia 

entre natureza e produtor. Procura intervir pouco 

na elaboração, mas sempre escutando o que diz o 

vinho. “Os vinhos falam por si e o mercado coloca 

em seu lugar aquele que os faz”. 

 Prudente e observador, como elaborador se define 

Casa antiga em Tudela del Duero Nova estrutura da Vinícola Mauro
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 Sente enorme orgulho quando algum vinho que 

produziu recebe boa cotação em leilões. Está cons-

ciente de seu lugar na indústria, mas seu valor pro-

fissional não o torna arrogante. Pelo contrário: É 

humilde, discreto e generoso. Em sua ocupadíssima 

agenda – e os 80 mil quilômetros que percorre anual-

mente pela Espanha – são uma comprovação de que 

sempre há lugar para os amigos, conselhos, um bom 

vinho e uma boa refeição. Comer é tão apaixonante 

para ele quanto fazer vinhos e uma das vantagens de 

ter um nome consagra-

do é sempre encontrar 

mesa num restauran-

te, quando não abrem 

suas portas apenas para 

ele. Seu maior prêmio? 

Contribuir para a feli-

cidade de cada enófilo 

que conhece o deleite de 

um de seus vinhos.

 Entre estes, tem seu fa-

vorito, que me contou em 

sigilo e prefere que não 

se divulgue. De outros produtores, entre os inesquecí-

veis, cita um La Chapelle que tomou com o produtor 

Jaboulet, no Rhône, observando a capela e o rio; e um 

riojano Viña Real Oro de 1954, sublime reflexo da 

grandeza da Tempranillo, uma uva que “não se destaca 

por nada, mas tem tudo”. Fora da Espanha, gosta cada 

vez mais dos millésimés antigos de Champagne e dos 

rieslings alemães, e se encanta pelos vinhos do Rhône, 

da Borgonha e de Bordeaux. Nesta última, em certa 

ocasião, recebeu a oferta de um hectare no Médoc. 

 Assim como seu filho Eduardo, acredita que a 

globalização das cepas espanholas, como a Albariño 

ou a Tempranillo, pode ser positiva, mas será preciso 

ver como se adaptam em outros países e que tipo de 

vinho conseguem produzir.

 Ainda não esteve no Brasil, mas espera visitar em 

breve, pois sabe que há uma cultura do vinho em 

pleno desenvolvimento e uma apreciação cada dia 

maior pelo universo vinícola internacional de qua-

lidade, além de um interesse efervescente pelos vi-

nhos espanhóis e, mais especificamente, pelos seus. 

Também espera poder degustar os vinhos que são 

elaborados no Brasil, pois é favorável aos produtos 

de novas latitudes vinícolas, desde que reúnam as 

condições mínimas para se produzir vinhos dignos. 

 Se provou os vinhos que Coppola faz no Napa 

Valley não sabemos, mas no cinema gosta mui-

to de “O Poderoso Chefão”, e, como leitura, de 

“Vinho e Guerra”, do casal Don e Petie Klads-

trup. Revelou ainda 

que gosta de assistir a 

danças sevilhanas, e, 

como conhecemos ou-

tro produtor amigo seu 

que se encanta com o 

violão flamenco, ima-

gino os dois produ-

zindo, ao som das pal-

mas, novas obras-pri-

mas do vinho español. 

 O monarca do vinho 

é súdito reverente da uva. 

No palácio de outro rei, Juan Carlos de Espanha, em certa 

ocasião importante,  encarregaram-no de supervisio-

nar o serviço dos vinhos e de dar uma olhada na adega. 

  No momento, s e u s  d o m i n g o s  são dedicados 

ao clube de futebol laguna, de cujo conselho di-

retor faz parte, e  pensa em sua próxima empresa 

ou aventura enogastronômica. Talvez um gol de 

placa, entre monarcas, com o Pelé? 

Distribuidores: 

Vinci - Mauro y Terreus; Grand Cru - Prima

y Viña San Román; Peninsula - AAlto e Mistral - Leda

R o s a  M a R í a  G o n z á l e z  -  j o R n a l i s ta

e M  P o R t o  R i c o  e  e d i t o R a  d o  s i t e  V i a j e s  y  V i n o s 

( w w w. V i a j e s y V i n o s . c o M ) ,  e s P e c i a l

Pa R a  w i n e  s t y l e .

Duplo  Ouro - Concurso Mundial de Bruxelas
Ouro - Concurso Mundus Vini - Alemanha
Ouro - Vinandino - Argentina
Ouro - Anuga Wine Special - Alemanha
Prata - Seléctions Mondiales - Canadá

www.salton.com.br
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