
 Aos 71 anos de idade e 50 de carreira, An-

gelo Gaja pode se dar ao luxo de fazer o que 

mais gosta, além de produzir os Barbarescos 

que o tornaram famoso: falar. Angelo é um 

showman nato. Nas palavras de Gaia, fi-

lha mais velha e provável sucessora, ele 

parece “estar o tempo todo no palco”. 

Hoje, Gaia, responsável por exporta-

ções, divide com o pai a representa-

ção institucional da Gaja no mundo. 

Rossana, a filha do meio, é enóloga 

e trabalha na vinícola. Por enquanto, 

apenas o caçula Giovanni, que tem o 

nome do avô paterno, não se juntou a 

eles. Lucia, mulher de Angelo e, como 

ele, natural de Barbaresco, cuida da 

administração do negócio. Mas Ange-

lo é o grande maestro dessa orquestra. 

gente do vinho
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Enérgico e carismático, magnetiza plateias, 

como a que assistiu a uma das apresenta-

ções que fez recentemente no Brasil — e 

que repetirá em Hong Kong — para come-

morar meio século de carreira.

 Articulado, sobretudo quando fala em 

sua língua natal e não em inglês, que apren-

deu já adulto, Angelo aborda os assuntos 

mais variados. No Brasil, criticou a “uto-

pia” comunista e o tipo de capitalismo que 

gerou a “espantosa” crise financeira inter-

nacional. Também analisou o que mudou 

no mundo do vinho desde que foi trabalhar 

com o pai na vinícola, fundada pelo bisa-

vô em 1859. Ele comenta a evolução dos 

vinhos italianos, fala de sua terra natal, o 

Piemonte, e da uva tinta que reina absolu-

ta na região, a Nebbiolo, que dá origem aos 

Barbarescos e aos Barolos. Até a chegada 

de Angelo, estes últimos eram de longe os 

mais conhecidos e reputados do Piemonte. 

Depois dele, essa distinção praticamente 

deixou de existir — pelo menos em termos 

de preço e prestígio. Não por acaso, An-

gelo é considerado o “rei do Barbaresco”.

Uvas francesas:
Um sacrilégio
 Nem sempre foi assim. Formado em eno-

logia, Angelo começou a trabalhar com o 

pai em 1961, mas passou os primeiros anos 

nos vinhedos, o que, para ele, foi uma coisa 

“muito boa”. Foi nos vinhedos que come-

çou o trabalho que colocaria os vinhos do 

Piemonte, principalmente os Barbarescos e 

Barolos, no mesmo patamar de outros gran-

des vinhos do mundo. 

 No pós-guerra, disseminou-se o uso 

de modernos produtos químicos nas la-

vouras. Mas o que, em princípio, pare-

cia uma benção (maior produção e menos 

doenças nos vinhedos), revelou-se uma 

desgraça para a qualidade dos vinhos, 

que perderam muito de sua tipicidade. 

Nos anos 1960, as vinícolas mais impor-

tantes do Piemonte começavam a reduzir 

o uso de defensivos e fertilizantes e a uti-

lizar técnicas como a poda em verde, para 

diminuir a produtividade dos vinhedos. O 

passo seguinte seria dado nas adegas, com 

a introdução de tanques de aço inoxidável 

com controle de temperatura. 

 Sob a liderança de Angelo, a Gaja foi uma 

das pioneiras em envelhecer seus vinhos em 

carvalho francês, para lhes dar maior maciez, 

característica que os acompanha até hoje. Foi 

dele também a iniciativa de engarrafar sepa-

radamente os Barbarescos dos melhores vi-

nhedos, como o Sorì San Lorenzo, em 1967 

(a história da produção da safra 1989 é o fio 

condutor do livro The vines of  San Lorenzo, de 

Edward Steinberg, lançado no Brasil como A 

arte de fazer um grande vinho). 

 

1992: sem BarBaresco
nem Barolo
 Mais controversa foi sua decisão de plantar 

variedades francesas, como Cabernet Sauvignon, 

Chardonnay e Sauvignon Blanc em terrenos reser-

vados à Nebbiolo. Para muitos, um sacrilégio. 

O próprio pai não aprovou sua iniciativa, mas 

limitou-se a comentar: “darmaggi” (“uma 

pena”, no dialeto local). Esse acabou sendo o 

nome do Cabernet Sauvignon que a Gaja produz 

desde 1982. Angelo reconhece que a decisão 

de plantar uvas francesas atendeu também a 

um objetivo comercial, pois eram nomes mais 

conhecidos internacionalmente, o que facilita-

ria a exportação dos outros vinhos da vinícola.

 Angelo teve que tomar decisões ainda 

mais difíceis para não comprometer o re-

conhecimento que seus vinhos obtinham 

dentro e fora da Itália. No início da déca-

da de 1990, uma sucessão de safras ruins 

no Piemonte levou-o a não engarrafar, em 

1991 e 1994, seus afamados Barbarescos de 

vinhedo único — Sorì Tildin, Sorì San 

Lorenzo e Costa Russi. E a cortar pela 

metade a produção do Barbaresco genéri-

co e do Barolo Sperss. Em 1992, foi ainda 

mais radical: não produziu uma única gar-

rafa de Barbaresco e Barolo. 

 A partir da safra 1996, Angelo tomou 

outra decisão que surpreendeu os piemon-

teses e o mundo do vinho, ao anunciar que 

passaria a vender seus três reputados crus 

de Barbaresco e seus dois Barolos de vi-

nhedo único (Sperss e Conteisa) sob a 

denominação Langhe Nebbiolo, a classi-

ficação regional mais simples. A DOCG, 

mais nobre, ficaria reservada ao Barba-

resco genérico, para valorizar aquele que 

sempre foi o vinho de referência dos Gaja. 

 Ambas as decisões re-

fletem a admiração de 

Angelo pelo pai. “Ele 

achava que Barbaresco 

era o melhor vinhedo do 

mundo e produzia ape-

nas um vinho. Não havia 

segundo ou terceiro. Se a 

safra não era boa, vendia 

o vinho a granel”, conta.

 Com o avô, de quem 

herdou o nome, aprendeu que o vinho, 

embora um alimento, também podia ser 

um bem de luxo. Em seu cartão de visitas 

de 1905, o avô se apresentava como pro-

dutor de vinhos “di lusso e da pasto”, ou 

seja, “de luxo e de comida”. Mas foi a avó 

Clotilde (e a filha, então recém-nascida) 

que homenageou em seu branco mais em-

blemático, o Chardonnay Gaia & Rey. Rey 

era o sobrenome de Clotilde, cujo apelido 

A pequena (600 
habitantes) e antiga 
Barbaresco fica no 
alto de uma colina, 
cercada por vinhedos

A produção total
da Gaja no Piemonte
é de apenas
350 mil garrafas



de infância está num dos seus vinhedos mais famo-

sos, o Sorì Tildin. Ao descrever a forte personalida-

de da avó, Angelo observa que para conviver com 

ela o avô tinha duas opções: “segui-la ou matá-la”. 

 Para surpresa de muita gente, outro personagem 

retratado com admiração por Angelo em suas apre-

sentações é o americano Robert Mondavi, em quem 

declara ter-se inspirado. O crítico norte-americano 

Robert Parker também recebe elogios. Antes de Par-

ker, segundo Angelo, a crítica de vinhos era feita ape-

nas pelos ingleses, com seu vocabulário difícil. Ao sin-

tetizar tudo em números, acredita, Parker possibilitou 

que consumidores, 

antes intimidados, 

se  aproximassem 

do vinho. “Até um 

idiota sabe que 100 

é mais que 80”, sen-

tencia Angelo (ele 

não comenta, mas as 

notas de Parker aos 

seus vinhos top estão 

frequentemente aci-

ma dos 95 pontos).

minhocas 
americanas
 Quando fala da Gaja, Angelo destaca o que tem 

sido feito para diminuir o impacto ambiental e pre-

servar a natureza. Um exemplo é a nova área para 

armazenar vinhos, construída em Barbaresco, total-

mente subterrânea e coberta por um jardim; outro 

é a Ca´Marcanda, magnífica propriedade em Bol-

gheri, no litoral toscano, perfeitamente integrada à 

paisagem. Nos dois casos, faz questão de dar o cré-

dito ao arquiteto Giovanni Bo, com quem trabalha 

há anos. Obviamente, como em toda apresentação 

de Angelo, fica para o final a esperada compara-

ção entre a Cabernet Sauvignon e a Nebbiolo, associa-

das por ele, respectivamente, ao rude cowboy John 

Wayne e ao “latin lover” Marcelo Mastroianni.

 A comparação é mais um recurso retórico do que 

uma afirmação de superioridade de uma varieda-

de sobre outra. Como produtor e enólogo, ele sabe 

que não existe uma hierarquia de castas. Além de 

ter plantado a Cabernet em pleno Piemonte, a Gaja 

está produzindo vinhos de perfil moderno, com 

uvas que não são autóctones em Bolgheri (a pró-

pria Cabernet, além de Merlot, Cabernet Franc e Syrah). 

 O investimento em outras regiões da Itália foi con-

sequência da impossibilidade de crescer em sua terra 

natal, pela pouca disponibilidade e alto preço das ter-

ras. Foi assim que adquiriu propriedades em Montalcino 

(Pieve Santa Restituta), também na Toscana, e em Bol-

gheri (Ca´Marcanda). 

 Na primeira, ele pro-

duz, entre outros, um 

finíssimo e elegante 

Brunello de vinhedo 

único, o Sugarille, 

à semelhança de seus 

Barbarescos mais fa-

mosos. Já o Magari e 

o Ca´Marcanda de 

Bolgheri são cortes 

dominados por Caber-

net Sauvignon e Merlot. 

A experiência fora 

do Piemonte é motivo para que ele termine sua 

apresentação com mais uma de suas histórias bem 

humoradas e deliciosas como os vinhos que faz. 

 Para melhorar a qualidade do composto usado 

para fertilizar os vinhedos, a Gaja importa minhocas 

da Califórnia, mais baratas. Mas, ao tentar implantar 

a prática em Bolgheri, encontrou forte oposição dos 

trabalhadores, pois a maioria vem de famílias comu-

nistas há gerações. Angelo se diverte ao contar que 

precisou usar um argumento de inegável apelo políti-

co para convencê-los: “elas só comem merda”.

Os vinhos de Angelo Gaja são importados e distribuídos

com exclusividade no Brasil pela importadora Mistral

(www.mistral.com.br)

Angelo e a mulher, Lucia (à direita), com as filhas Gaja (à esquerda)
e Rossana, na época adolescentes, e o filho Giovanni, ainda menino
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