degustação vertical

Lynch-Bages,

vertical comprova longevidade
deste nobre vinho de Bordeaux
Jean Michel Cazes, proprietário do Château Lynch-Bages,
teve presença marcante na vertical de seu vinho,
realizada em São Paulo. Confira os detalhes
te xto e fot os por mario telles jr.
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	O tradicional Château Lynch-Bages, referência

difícil. Sua primeira atitude foi convidar Daniel Llose

obrigatória em Pauillac, destacada apelação de Bor-

para assumir o cargo de enólogo. Daniel, que o acom-

deaux, tem uma longa e rica história, sendo proprie-

panha até hoje, o auxiliou a criar a AXA Milésimes,

dade da família Lynch por três quartos de século, de

empresa internacional de produção de vinhos. Jean-

1749 até 1824. No século 18, Jean-Baptiste Lynch,

Michel construiu desde então um verdadeiro império,

prefeito de Bordeaux recebeu o château como heran-

sendo proprietário do melhor hotel e restaurante de

ça, que desde então passou por vários proprietários

Bordeaux (Cordeillan-Bages) e uma escola de vinhos,

até ser adquirida, em 1934 por Jean-Charles Cazes,

além de dirigir a mais famosa organização promocio-

falecido em 1972, com 95 anos de idade.

nal da Margem Esquerda de Bordeaux, a Comande-

	Assim, em 1973, quando Jean-Michel Cazes assu-

rie du Bontemps, sendo considerado um verdadeiro

miu o comando do Château Lynch Bages, a pedido

embaixador de Bordeaux em todo mundo.

de seu pai André, um importante homem de negó-

Pois foi esta figura importante no mundo do vinho

cios e ex-prefeito de Pauillac, estava seguindo uma

que visitou São Paulo com o objetivo de lançar a úl-

tradição familiar, que se mantém até hoje com a nova

tima safra de sua “joint venture” com a família Ro-

geração da família, Sylvie e Jean-Charles.

quete, o vinho Xisto. Para homenagear Jean-Michel,

	O fato é que as condições da propriedade, quando

um grupo de enófilos organizou no restaurante Michel

Jean-Michel assumiu, eram muito ruins, com equipa-

D’Arque, uma degustação vertical de Château Lyn-

mentos de vinificação muito antigos, sem controle de

ch Bages, com vinhos das safras de 1959, 1970, 1983,

temperatura e, principalmente, com situação financeira

1986, 1989 e 1990, à qual Wine Style esteve presente.

Um vinho de exceção, fruto
de um vinhedo privilegiado

vi

	Situado no “plateau” de Bages, o vinhedo de Lynch Bages tem cerca de 100 hectares, plantados com
as varietais Cabernet Sauvignon (75%), Merlot (15%) e
Cabernet Franc (10%). O vinhedo é dividido em duas
porções principais: uma no próprio “plateau” e outra próxima ao Château Mouton Rothschild, com o
qual, aliás, pode apresentar semelhanças em determi-

vinhos muito tânicos, que continuam ainda não re-

nadas safras. A produção anual é de 480.000 garrafas

solvidos. Nota-se a presença de aromas terciários e o

de vinho, a maioria absoluta tintos (95%). O vinho

vinho mostra boa acidez, leve ponta de álcool e des-

tem notável consistência e status de primeira gran-

tacada estrutura. O Lynch-Bages 1970, ainda em

deza, com qualidades inequívocas que puderam ser

boas condições, já apresentava leves toques de acidez

amplamente comprovadas na degustação vertical,

volátil, associados às especiarias (“curry”) e frutas em

que seguindo o protocolo, foi realizada “às cegas”.

compota, com bom equilíbrio na boca e uma leve ads-

De início, ficou patente o ótimo estado de todos os
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tringência final, indicando um digno final de vida.

vinhos, fato por si só bastante relevante, visto existir en-

	A grande surpresa da noite foi o Lynch-Bages

tre as amostras vinhos de safras bastante antigas, como

1959, que foi confundido, às cegas, com o 1970, por

1959 e 1970. Concluída a degustação, foram revelados

seu excelente estado de conservação. Didático, im-

os vinhos e os resultados foram bastante interessantes.

pressionou pelos aromas muito típicos de Bordeaux,

	O melhor foi o Lynch-Bages 1990 que se desta-

dando pistas de como eram vinificados antigamente

cou pela complexidade dos aromas, marcado pelas

os vinhos desta região, com taninos em grande quan-

frutas negras e especiarias, com toques minerais. Im-

tidade e provavelmente para sempre presentes.

pressionou também pela textura macia, quase cremo-

Foi uma noite muito prazerosa para todos que pu-

sa, equilíbrio quase perfeito, e taninos muito maduros,

deram compartilhar as opiniões de Jean Michel Cazes

dando a sensação de que embora excepcional para

sobre seus vinhos, alguns produzidos por seu pai e ou-

beber agora, ainda poderá evoluir mais.

tros, por ele mesmo. Quem realmente teve seu dia de

	Outro vinho marcante foi o Lynch-Bages 1983,

sorte foi o o enófilo Renato Monteiro dos Santos, que

menos estruturado que o 1990 e caracterizado pelos

resolveu jantar com sua esposa e um casal de amigos

aromas de caixa de charuto e geléia de frutas, com

no restaurante onde ocorreu a degustação, trazendo

toques animais e de “sous bois”; taninos quase resol-

para acompanhar a refeição, uma garrafa de Lynch

vidos, belo equilíbrio, retroolfato delicioso e persis-

Bages 1985, tendo a oportunidade ímpar de bebê-lo

tência final longa.

em companhia de Jean Michel Cazes. Considerando

	O Lynch-Bages 1989 lembrava o 1990 em ter-

que a probabilidade de que situação semelhante torne

mos aromáticos, embora sem a mesma estrutura de

a acorrer é muito próxima de zero, Wine Style resol-

taninos, em menor quantidade, não tão finos e com

veu presenteá-lo com uma assinatura da revista, para

discreto amargor final, embora com boa acidez e equi-

marcar tão significativo acontecimento.

líbrio, retroolfato complexo e persistência longa.
	O Lynch-Bages 1986 confirmou o quão difícil
é a evolução desta safra em Bordeaux, que produziu
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