GENTE DO VINHO

François lurton,
Cujo sobrenome
É reFerÊnCia em bordeauX,
PreFeriu seGuir trajetÓria
ProFissional lonGe da reGião
onde nasCeu e do neGÓCio
Familiar. Hoje Possui
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François Lurton, que esteve recentemente no Bra-

queríamos fazer outras coisas”, como explica François.

sil para apresentar os vinhos que faz em Mendoza,

O primeiro passo foi formar uma empresa de

diz que sua filosofia de vida é “tomar os trens quando

consultoria e um dos primeiros países que escolhe-

passam”. Mas não foi um desses “trens” que o levou,

ram para fazer vinho fora da França foi a Austrália.

inicialmente junto do irmão Jacques, um ano mais

Dessa experiência, ele conta um episódio que revela

novo, a produzir vinhos mundo afora. Lurton é um

sua filosofia e motivações. O primeiro vinho que fi-

sobrenome indissociável de Bordeaux. A primeira

zeram era um corte de Sauvignon e Semillon, tal como

propriedade da família na região, o Château Bonnet,

em Bordeaux. Segundo ele, esse vinho era uma cópia

foi adquirida por seu bisavô em 1892. E foi lá, por

impressionante do La Louvière e os irmãos acharam

sinal, que François nasceu há 52 anos. Depois vieram

que não fazia sentido produzi-lo na Austrália. Por

outras, como o La Louvière, que produz um dos me-

isso, compraram um pouco de Chardonnay do dono

lhores brancos da apelação Pessac-Léognan, o que

da vinícola onde estavam trabalhando para adicio-

explica sua afirmação de que “tem Sauvignon Blanc no

nar ao corte e torná-lo “mais australiano”, “mais sel-

sangue”. François e Jacques começaram a trabalhar

vagem”. Quando provou a primeira safra do Che-

com a família, mas o pai, Andre, administrador do ne-

val des Andes, vinho produzido na argentina por

gócio, não tinha intenção de se aposentar. Assim, no

seu primo Pierre, diretor do famoso Cheval Blanc,

início dos anos 80, os irmãos decidiram buscar outros

François teve reação semelhante. “Comentei com

caminhos, longe da família e de Bordeaux, “porque

Pierre que era um dos melhores, senão o melhor, da

Argentina; mas que era demasiado francês” (hoje

do único. Mas não fugiu à tradição familiar (“somos

reconhece que, em safras mais recentes, o Cheval

gente de branco”) e apresentou também dois brancos:

tornou-se mais parecido com um vinho argentino).

um fresco, leve e agradável Pinot Gris (uva que, na sua

Até hoje, François diz que não entende os ame-

avaliação, adaptou-se muito bem à região) e um in-

ricanos que chegam a França vão direto comer no

teressante “Corte Friulano”, em que entram, além

McDonald´s. Também não entende produtores fran-

da Tokay Friulano (mais de 80% do corte), fermenta-

ceses que vão a um outro país fazer vinhos iguais aos

da em carvalho, porcentagens variadas de Pinot Gris,

que fazem na França. E garante que jamais pensou

Chardonnay, Torrontés e, a partir da safra 2009, Viognier.

em emular os vinhos de Bordeaux nos países onde
hoje atua (Argentina, Chile, Espanha e Portugal, além
da própria França). “Minha principal motivação é a
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Formação em Contabilidade
ajuda a controlar custos

curiosidade e a diversidade”. É por essa razão que pas-

Em 2007, François e Jacques decidiram atuar sepa-

sa muito tempo nos países onde tem vinícolas. “Não

radamente. Jacques ficou com a atividade de consulto-

visito esses países apenas para trabalhar; vou em férias,

ria e os negócios na Austrália e em Bordeaux. François,

para viver um pouco em cada um deles”.

além de Argentina e Chile (Hacienda Araucano), tem

Assim como o americano Paul Hobbs (ver artigo

vinícolas na Espanha (Rueda e Toro), uma delas em so-

sobre Viña Cobos nesta edição), François e Jacques

ciedade com Michel Rolland de quem é amigo, e duas

chegaram à Argentina a convite de Nicolas Catena

quintas no Douro. E também atua na França, com vi-

(quase na mesma época foram contratados para asses-

nícolas na região de Armagnac (que, como ele diz, está

sorar a Viña San Pedro, no Chile). François tornou-se

se tornando cada vez mais produtora de vinhos bran-

um admirador do país, que descreve como o único

cos secos) e no Languedoc-Roussillon.

do novo mundo onde há uma viticultura tradicional,

Mas não se pense que abandonou Bordeaux. É lá

como na Europa: “com velhos vinhedos, pequenas

que vive (com a mulher e três filhos) e é de lá que

propriedades e gente que faz vinho há várias gera-

comanda seu império vinícola. Embora conheça pro-

ções”. Assim, depois de trabalhar com Catena, de-

fundamente o processo de elaboração dos vinhos, não

cidiram comprar uma propriedade em Vista Flores,

é enólogo, como o irmão, mas se formou em Contabi-

no vale de Uco,

lidade. “Sou muito bom em números”, garante. Con-

região ao sul de

trola seus negócios a partir de uma planilha em que

Mendoza.

estão registradas todas as informações sobre todos os
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primeiro vinho

Viva a magia da experiência,
viva o Vale do Colchagua.
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vinhos que produz (70), principalmente os custos.

que produziram

O mesmo espírito aventureiro que o levou a fazer

foi o Gran Lur-

vinhos e plantar vinícolas em diferentes regiões do

ton Cabernet

mundo se manifesta também em seu hobby preferido:

Sauvignon

o automobilismo. Na edição 2010 do rally Dakar, que

(85%

Cabernet

apesar do nome percorreu um trajeto entre Argentina

e 15% Malbec),

e Chile, François patrocinou a equipe Omega-Lurton

mas foi o 100%

e fez questão de pilotar um Buggy Audi V6.

Malbec Piedra Negra (o nome faz referência à parte

Os vinhos que François Lurton produz na Argentina são impor-

baixa da cordilheira dos Andes), que fez a fama da

tados e distribuídos no Brasil pela Barrinhas, do Rio de Janeiro

vinícola. Em sua visita ao Brasil, François mostrou,

(www.barrinhas.com.br).

além desses dois tintos, o top Chacayes, um corte
de Malbec (80%) e Cabernet Sauvignon (20%) de vinhe-

guilherme@winestyle.com.br

w w w. s a n t a h e l e n a . c l

APRECIE COM MODERAÇÃO

w w w. i n t e r f o o d . c o m . b r

