
entrevista

Jornalista de uma das mais prestigiadas e reconhecidas revistas

do mundo do vinho, a decanter, o inglês Steven Spurrier tem muita 

história para contar. ele se notabilizou em 1976 pelo episódio 

que ficou conhecido como a prova de pariS. reuniu conhecedores 

respeitados, franceses, para uma degustação às cegas de alguns 

vinhos ícones franceses (château mouton rotschild e château haut 

brion, por exemplo), colocados ao lado de vinhos californianos, 

então desconhecidos. oS vencedoreS: château montelena 1973 

(branco) e stag’s leap Wine cellars 1973 (tinto), ambos da califórnia. 

spurrier Já viu de tudo e tem um repertório que poucos indivíduos 

conseguem rivalizar. começou no métier em 1964,

aos 23 anos de idade. em 1970 mudou-se para paris e comprou uma 

loJa de vinhos, a cave de la madeleine, vendida no final dos anos 80. 

spurrier falou à Wine style diretamente de londres,

entre uma viagem a bordeaux e outra à africa do sul.

WS - O livro O Julgamento de Paris, do jornalista George 

Taber, acabou de ser lançado no Brasil. O que você achou?

Spurrier – Achei o livro de fato muito bom. As primeiras 

versões eram um pouco chatas e concentraram-se demais nos 

vinhos em si. Depois ele mergulhou debaixo da pele da história 

dos vinhos da Califórnia e o livro abordou mais as pessoas 

que o vinho. Haverá uma re-edição da prova de 76 no mesmo 

dia, 24 de maio, em comemoração aos 30 anos da prova, na 

Califórnia, em Paris e Londres. 

WS - Parece que o episódio acarretou algumas inimizades para 

você. Qual foi o impacto dessa degustação no mundo do vinho? 

Spurrier - Na realidade, ganhei muito poucos inimigos, uma 

vez que os produtores de Bordeaux e da Borgonha foram 

surpreendentemente polidos na maior parte do tempo. Os 

degustadores, entretanto, foram bombardeados com cartas de suas 

regiões, algumas contendo ameaças, de pessoas que não viram 

a degustação como um alerta para o progresso, e que apenas 

a viram como uma ameaça para a França. Ela é certamente 

lembrada em todo o mundo como a primeira de seu tipo, onde os 

vinhos franceses foram julgados por um painel top de franceses, 

que preferiram vinhos da California. Também tornou possível 

julgar os melhores vinhos franceses contra qualquer competidor e 

a degustação de Berlin é o resultado direto disso. Entretanto, não 

creio que tenha modificado o negócio do vinho, foi apenas um 

elemento num negócio que está em constante mudança. 

WS - Em 2004 você completou 40 anos no mundo  do vinho. 

O que mudou nesse período?

Spurrier - O vinho mudou imensamente para melhor, tanto 

em qualidade quanto em diversidade. Isso é devido à melhor 

administração do vinhedo, melhores técnicas de enologia, 

investimento constante no vinhedo e em equipamentos, uso de 

melhores lugares para plantações com variedades de uvas nobres 
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e, começando de novo na França, a eliminação de vinhedos sem 

qualidade, nem retorno sobre o capital. Havia talvez uma dúzia 

de vinhos em Bordeaux nos anos 60 que eram realmente magníficos 

e hoje há talvez 100. Na mesma época, quase todos os negociantes 

da Borgonha cortavam o vinho com outros que vinham do sul do 

rhône ou até mesmo da Algéria. Hoje, não apenas eles são todos 

genuínos, mas os clones de Pinot Noir que produziam mais foram 

substituídos por outros que tem menor rendimento. Qualidade é 

uma palavra que se observa na Borgonha mais que em Bordeaux, 

onde o terroir do Medoc permite que vinhos muito bons sejam 

feitos com rendimentos de 60 hl/ha, enquanto que a Pinot Noir 

dos vinhedos Grand Cru tem, por lei, seu rendimento reduzido a 

35 hl/ha. O consumidor está vivendo uma época dourada 

do vinho, que está ficando mais dourada a cada ano.

WS - Por que os ingleses têm sido historicamente tão 

próximos do vinho? Seria justo dizer que, agora, norte-

americanos e japoneses têm seguido a mesma rota e 

inflacionado o preço dos vinhos?  

Spurrier - Os ingleses têm ficado perto do vinho porque são uma 

nação mercantil e não produtora de vinho. Nós produzimos ceveja 

e cidra, gin e whisky na Escócia, mas não vinho, e vinho tem sido 

visto como um produto de qualidade e de cultura. Não concordo 

que sejam os norte-americanos, japoneses ou ingleses que têm 

empurrado os preços para cima. Isso é resultado da oferta e da 

procura. O vinho fino tem uma oferta finita, nos grandes anos a 

demanda supera a oferta e os preços são forçados para cima “en 

primeur”. Para os vinhos prontos, oferecidos em leilões, a oferta 

é ainda mais limitada, uma vez que a maior parte do vinho já 

foi bebida, e cada garrafa que é aberta de, digamos, um Mouton 

1982, confirma a qualidade e diminui a oferta. 

WS - Você já pensou em produzir o seu próprio vinho?

Spurrier - Não, não creio que o papel de crítico/jornalista de 

vinhos pode ficar bem com o de produtor de vinhos. Além disso, é 

um campo totalmente diferente de todos aqueles em que já estive, 

de comerciante, educador de vinhos e crítico. 

WS - Você teve a oportunidade de provar alguns 

vinhos brasileiros. O que achou? Quais regiões têm lhe 

impressionado ultimamente? 

Spurrier - Eu creio que o vinho brasileiro é muito bom para o 

Brasil, desde que possa ser vendido suficientemente barato para 

competir com a cerveja. Caso contrário, vai competir com outros 

vinhos importados do Chile, Argentina e uruguai e provavelmente 

ser achado não tão bom. Não creio que tenha muita chance nos 

mercados de exportação no momento. Na América do Sul estou 

impressionado com o Chile e na Europa com o progresso na 

Espanha e na Itália. 

WS - Qual é a região mais promissora e excitante do 

mundo do vinho hoje?

Spurrier - Chile.

WS - Qual é a sua opinião sobre os críticos de vinhos? Você crê 

que Robert Parker presta um bom serviço ao consumidor?

Spurrier - Críticos de vinho fazem o mesmo trabalho que os 

críticos de livros e de cinema. É muito útil saber o gosto do crítico 

para interpretar quais os vinhos ele ou ela preferem. robert 

Parker certamente presta um serviço ao consumidor, uma vez que 

diz a eles o que comprar. 

WS - Qual sua opinião sobre o enólogo Michel Rolland?

E qual sua opinião sobre o documentário Mondovino? 

Spurrier- Eu tenho a mais alta admiração por Michel rolland e 

penso que o filme Mondovino foi totalmente enviesado na direção do 

“pequeno é bom, grande é ruim”. Sem gênios como rolland fazendo 

vinho bom e frutado com caráter ao redor do globo, o mundo do vinho 

seria um lugar muito mais pobre. Afinal, uma BMW é relativamente 

standard, mas ninguém reclama dela quando a dirige. 

WS - Qual a revista que tem a maior importância no 

mercado hoje?

Spurrier - A Wine Spectator, uma vez que é a revista de maior 

circulação no maior mercado do mundo. 

WS - Quais as três últimas garrafas que você gostaria de tomar? 

Spurrier - Nunca pensei nisso, exceto quando perguntado agora. 

Dependeria se foi uma taça sozinho, uma garrafa dividida, onde 

e por aí vai. Não há resposta, mas eles seriam certamente vinhos 

que me lembram o quanto o negócio do vinho me proporcionou, 

ao invés de ser um vinho Santo Graal, como um Yquem 1921. 

WS - Qual é a filosofia do curso que você dirige na Christies? 

Spurrier - Todos palestrantes são qualificados, são todos Mestres 

do vinho, exceto eu, e lecionam um curso estruturado de uma 

forma informativa e agradável, para dar aos alunos a base de 

conhecimento que eles podem usar no futuro. Basicamente é para 

provocar a apreciação do vinho através do aprendizado. 

WS - Quais são as qualidades do sommelier perfeito? 

Spurrier - Discrição e conhecimento, ou conhecimento e 

discrição para dar ao jantar uma agradável e, às vezes, memorável 

experiência, por levá-lo ao vinho certo e por serví-lo corretamente. 

um conselho a um jovem sommelier: os seus clientes mais antigos 

quase certamente conhecem muito mais sobre vinhos que você. 
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