
Velho mundo x novo mundo, potência x elegância, uso 

da madeira no envelhecimento do vinho são algumas das 

questões discutidas na matéria que segue, a partir de de-

poimentos colhidos pela equipe de Wine Style durante o 

Encontro Mistral deste ano.

 Para a jovial Chantal Comte, proprietária do Château 

de la Tuillerie, no sul da França, e uma das personalidades 

marcantes do habitualmente misógino mundo do vinho 

francês, opor velho mundo e novo mundo faz tão pouco 

sentido como classificar vinhos de masculinos ou femininos, 

como habitualmente se faz para diferenciar os Bordeaux 

dos Borgonhas. “Só há vinho bom e vinho ruim”, resume 

ela, que se declarou especialmente impressionada com um 

Montes Alpha Chardonnay chileno (portanto um repre-

sentante do novo mundo), que provou no Encontro. “Um 

bom vinho é aquele do qual se gosta”, diz simplesmente. 

E acrescenta: “pode-se aprender, pode-se evoluir, mas o 

importante é não ter medo do vinho”. E é nesse pon-

to que ela identifica uma das vertentes do debate velho 

mundo x novo mundo. Sem papas na língua, Chantal 

acredita que boa parte da culpa é de seu próprio país, a 

França, simbolicamente o maior representante do cha-

mado Velho Mundo. “A França pecou porque amedron-

ta as pessoas”, observa. Segundo ela, o problema é mais 

a fama do que o preço. “Muita gente fala em Mouton 

Rothschild, mas quantos já o provaram?”, provoca. 

 Chantal Comte atribui aos jornalistas e sommeliers 

franceses pelo menos parte da culpa pela imagem elitista 

dos vinhos franceses. “Para mim, o problema não é o 

novo mundo; fomos nós, franceses, que não soubemos 

tornar o vinho amigável. A França 

impulsionou 

o novo mundo; 

o que é pena é que ela se 

fechou numa armadilha, 

por causa do el i t i smo, 

embora haja muitos  vinhos 

franceses que não são caros e são 

deliciosos, assim como na Itália, na Espanha e em 

Portugal”. Chantal compara a imagem dos grandes 

vinhos franceses, como os Bordeaux, à da alta costura. 

“Há apenas 11 mulheres no mundo que compram nos 

grandes costureiros”. O caminho a ser seguido, sugere, 

é o dos grandes chefs franceses, que estão fechando 

seus restaurantes três estrelas e abrindo outros mais 

simples e mais baratos. “Eles nos mostram o caminho; 

devemos parar de dizer que só fazemos grandes 

vinhos”, sentencia. E, sem cabotinismo, dá sua própria 

receita. “Eu faço a cuvée Eole, que é uma cuvée top, 

para guarda (US$ 59,90 no catálogo da Mistral); mas 

vendo muito a Carte Blanche (US$ 22,90 a garrafa), 

que é magnífica e que não é cara”.

Questão de mercado

 Outros produtores presentes ao Encontro Mistral 

2006 vêem essa polêmica mais como uma questão 

de mercado do que tradição x inovação. É o caso, 

por exemplo, de Matias Garcés, um dos donos 

da vinícola chilena Amayna, conhecida por seus 

ótimos Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Garcés, 

evento
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todas as 
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Encontros e feiras de vinhos são sempre uma

ótima oportunidade para o consumidor provar 

vinhos de diferentes estilos e procedências, pelas 

mãos dos próprios produtores, ouvindo deles 

comentários e observações a respeito dos vinhos 

provados, o que torna a experiência muito mais 

rica. Mas esses encontros também permitem traçar 

amplo painel das principais questões que dividem 

hoje o mundo do vinho, ouvindo os próprios 

protagonistas desse debate. Nesse aspecto,

o Encontro Mistral 2006, que trouxe ao Brasil

(São Paulo e Rio), no final de maio/início de 

junho, mais de 70 produtores representados pela 

importadora paulista – dona de um dos melhores 

catálogos do País – foi tão rico quanto os vinhos 

servidos por cada um deles.

Para mim,
problema não é o novo 

mundo. Fomos nós,
franceses, que não
soubemos tornar 
o vinho amigável

CHANTAl COMTE, 
do Château de la Tuillerie

No Encontro 
Mistral 2006, produtores 

do velho e do novo mundo, 
de diferentes gerações, opinam 

sobre as principais questões 
que dividem críticos
e amantes de vinho

                             por GUIlHERME VEllOSO   

                colaboração ARTHUR AzEVEdO, GUSTAVO ANdRAdE

dE PAUlO, JOSÉ lUIz BORGES, MARIO TEllES JR. E RUI AlVES 

Novo mundo
está seguindo o mercado, 

produzindo um tipo de vinho 
para o mercado alemão, 
outro para o inglês, outro 

para o americano
MATIAS GARCÉS, 

da Amayna



do Priorato, como o ótimo Clos Mogador (US$ 146 a 

garrafa) de sua propriedade, tiveram grande influência 

na moderna vitivinicultura espanhola, especialmente na 

produção de vinhos mais concentrados, mais alcoólicos 

e mais potentes. Essa descrição é praticamente a mesma 

normalmente empregada para identificar os modernos 

tintos do novo mundo e que tanto agrada críticos como 

o norte-americano Robert Parker. Para Barbier, álcool 

elevado não é uma escolha e sim uma conseqüência 

das condições climáticas locais, que alterna contrastes 

extremos, com muito calor durante o dia e muito frio à 

noite. Ele analisa da mesma forma a questão do maior ou 

menor uso do carvalho, igualmente associada ao debate 

velho mundo x novo mundo, pois muitos críticos entendem 

que o uso excessivo de madeira nova, característico dos 

vinhos do novo mundo, tende a tornar os vinhos tintos 

mais parecidos, independentemente do país de origem 

ou de seu terroir específico. Segundo Barbier, como, 

no Priorato, os vinhos tendem a ter taninos maduros 

e acidez equilibrada, o uso de barricas de carvalho é 

sempre difícil. Ele próprio dá preferência ao uso de 

barricas velhas de ótima qualidade. Mas diz que usa 

a madeira (barrica) de acordo com a estrutura da uva, 

para não comprometer o vinho.

 Opinião quase idêntica é a do jovem enólogo português 

Jorge Moreira, que, junto com a mulher, a engenheira Olga 

Martins, produz o ótimo Poeira, com diferentes castas 

nativas do douro. “Gastamos muito tempo nas vinhas 

para esconder o resultado na madeira”, observa Jorge. 

Mas isso não significa que ele seja contra o envelhecimento 

em carvalho dos vinhos tintos. Muito ao contrário. “No 

douro, temos uvas com grande concentração de taninos 

e muita acidez”, explica. “E isso faz com que os vinhos, 

quando novos, sejam duros e difíceis de beber”. Assim, 

o envelhecimento em madeira é fundamental para 

amaciá-los, completa Jorge, ressalvando, porém, 

que é preciso ser muito criterioso em seu uso. 

“Madeira nova cheira muito a baunilha, a coco, a 

tostado, e pode marcar completamente o vinho; e 

aí, um vinho do Brasil, da França ou de Portugal vai 

cheirar a mesma coisa, porque a tanoaria vende para 

todo mundo”.  No caso do Poeira, ele varia conforme 

as características de cada safra: em 2001, 70% do vinho 

foi envelhecido em madeira; em 2005, apenas 30%. “O 

que tentamos fazer é mostrar o caráter da nossa vinha, a 

expressão das nossas uvas, que são diferentes do resto do 

mundo”, conclui.

Produto industrial
ou artesanal?

 René Barbier acredita que, no futuro, velho mundo e 

novo mundo tendem a se encontrar. Para ele, o terroir é 

mais importante do que a variedade. “O Novo Mundo vai 

valorizar cada vez mais o terroir e, portanto, transformar-

se no Velho Mundo”, prevê. Outro defensor ferrenho do 

terroir, que antevê desfecho semelhante para esse suposto 

embate, é o francês Jean-Michel deiss, da Maison Marcel 

deiss, na Alsácia. “As próximas gerações terão claro se 

um vinho é de uma uva ou de um terroir”, diz deiss, para 

quem “os monovarietais tendem a se parecer cada vez mais 

e chegará um dia em que bebê-los será igual a beber Coca-

Cola” (ver entrevista com deiss nesta edição). Barbier tem, 

inclusive, posição contrária à da maioria dos enólogos, ao 

defender que se abandonem os clones em favor das vinhas 

naturais, ainda que sejam “menos perfeitas”. Segundo ele, 

cada produtor deveria trabalhar com suas próprias uvas, 

para não perder a identidade do vinhedo e procurar entre 

as videiras as que dão uvas com menor teor de açúcar com 

a uva plenamente madura, visando diminuir, naturalmente, 

o teor alcoólico dos vinhos.

 Sem tanta paixão, mas com igual propriedade, o

 jovem Gael Guibert observa que o divisor de águas 

não é produzir no velho ou no novo mundo, mas tratar
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36 anos, engenheiro de formação, vem de uma família 

que está há trinta anos no mundo do vinho. Para ele, o 

velho mundo sempre teve o seu estilo; o novo mundo está 

seguindo o mercado, ou seja, produzindo um tipo de vinho 

para o mercado alemão, outro para o inglês, outro para 

o americano. “O alemão gosta de Chardonnay varietal, 

sem barrica; já o americano gosta de Chardonnay com 

forte presença de carvalho”, exemplifica. “O novo mundo 

é muito dinâmico, pois busca o consumidor com uma 

determinada proposta, um determinado estilo de vinho”. 

Mas não são apenas os produtores do novo mundo, como 

ele, que estão preocupados em produzir vinhos ao gosto 

do mercado. O português Miguel Melo Azevedo, da 

Companhia das Quintas, proprietário de várias vinícolas 

em Portugal, comenta que o desafio para seu próprio 

país é “se ajustar ao gosto internacional sem perder a 

identidade”. E explica: “se fôssemos produzir vinhos 

como antigamente, só daria para beber um Touriga 

Nacional daqui a 15 anos”. Azevedo, que trabalhou em 

banco de investimento antes de se dedicar aos vinhos 

(“comecei por paixão, hoje é um negócio”), faz coro com 

Garcés ao citar um exemplo concreto: “Vendemos muito 

para a Noruega, que prefere vinhos com menos taninos, 

menos madeira e maturação menor”. 

grau alcoólico 
não é escolha,
dePende do clima

 O chileno Garcés reconhece, porém, que não se 

trata apenas de uma questão de mercado, mas também 

de condições climáticas. “No novo mundo, não temos 

restrições, podemos plantar onde queremos, podemos 

misturar variedades numa mesma região”.

 São as condições climáticas, mais do que simplesmente 

a busca de um estilo específico de vinho, que, segundo ele, 

explicam, por exemplo, a maior alcoolicidade dos vinhos 

do novo mundo. “Na zona em que estamos no Chile (vale 

de San Antonio-leyda), podemos amadurecer as uvas por 

um tempo maior, sem perder coisas importantes num vinho 

branco, especialmente a acidez. Assim, podemos ter uma 

uva com muito mais fruta, mais acidez e um grau alcoólico 

maior, sem perder o equilíbrio”. 

 Curiosamente, sua tese é corroborada por um produtor 

altamente inovador, mas pertencente ao velho mundo: o 

espanhol René Barbier, praticamente o “inventor” do 

Priorato como nova e excitante região produtora de vinhos 

finos (ver quadro). Barbier reconhece que os novos vinhos 

o segredo da longevidade
do musigny    Por Mario Telles Jr.

Quem está acostumado a degustar vinhos 
da Borgonha às cegas, sabe que um 
dos vinhos menos prontos para ser 
bebido e, portanto, com maior potencial 
de longevidade é o Musigny. E quando 
falamos de Musigny, embora não 
seja uma exclusividade, ou monopole 
como dizem os franceses, a referência 
internacional são os vinhos do Domaine 
Comte Georges de Vogué.
A presença em São Paulo, por ocasião 
do Encontro Mistral, de Jean-Luc Pépin, 

diretor proprietário do Comte Vogué, foi 
uma excelente oportunidade para saber
o porquê dessa característica deste Grand 
Cru, que ganha o nome do legionário 
romano que foi seu primeiro proprietário: 
Musinus. Segundo Pépin, que considera 
correta a premissa, o Musigny deve sua 
estrutura única ao solo, de onde provém 
suas uvas, que repousa sobre a rocha 
calcárea Comblanchiana. É um solo pouco 
profundo, com seixos calcáreos marrons
e levemente argiloso.   
O mais interessante foi comparar, em 
companhia de Pépin, os quatro vinhos
de 2002: um Chambolle Musigny comunal, 
um Chambolle Musigny 1er Cru, um Bonnes 
Mares e um Musigny. A safra de 2002 
parece, realmente, ter sido muito boa pela 
qualidade do Chambolle Musigny (nota 

WS*: 86) comunal muito frutado e com boa 
acidez. Mas chama a atenção a qualidade 
do Chambolle Musigny 1er Cru, com uma 
maciez de taninos e uma qualidade de 
boca que lembra um Grand Cru, o que 
Pépin confirmou, já que se trata das vinhas 
novas do próprio Musigny e que foram 
utilizadas nesta cuvée (nota WS*: 90).
Quanto ao Musigny e ao Bonnes Mares, 
embora ambos sejam vinhos excepcionais, 
com taninos muito macios e ótima acidez,
é perceptível a diferença de estrutura
que permite antecipar ao Bonnes Mares 
(nota WS*: 91,5) pelo menos de 8 a 15 anos 
de evolução, enquanto o Musigny
(nota WS*: 92,5)  pode evoluir por pelo 
menos 20 a 25 anos. 

             * Nota Wine Style
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Grandes produtores 
fazem coisas boas;

mas quem as faz com
mais freqüência são

os pequenos produtores

GAEl GUIBERT, 
do Mas de daumas Gassac



O FLoR dE PRiMaVERa SAfrA 1999, DA APELAçãO TErrAGOnA, É uM 

óTiMO COrTE DE caBERnEt sauVignon, gaRnacHa E caRiÑEna. 

É uM VinhO “QuEnTE”: 14,5% DE ÁLCOOL, BOA ACiDEz E uM nA-

riz MuiTO AGrADÁVEL, COM PrESEnçA ABunDAnTE DE fruTAS 

VErMELhAS MADurAS E uM TOQuE ELEGAnTE DE MADEirA, POiS 

AMADurECE POr 12 MESES EM BArriCAS nOVAS DE CArVALhO 

frAnCÊS (nOTA WinE STYLE 87). MAS O QuE DiSTinGuE O fLOr DE 

PriMAVErA DE OuTrOS BOnS TinTOS ESPAnhóiS É O fATO DE SEr 

COnSiDErADO uM DOS MELhOrES 

VinhOS KOShEr DO MunDO.

O FLoR dE PRiMaVERa  É 

PrODuziDO PELO CELLEr DE 

CAPçAnES, ADEGA COOPErA-

TiVA TiPiCAMEnTE fAMiLiAr 

QuE r E Ú n E  A P r O x i M A D A -

M E n TE 80 PrODuTOrES, EM 

uMA ÁrEA DE 280 hECTArES 

AO rEDOr DA PEQuEnA ViLA 

DE CAPçAnES (350 hABiTAn-

TES), nA rEGiãO DE MOnT-

SAnT,  VizinhA DO PriOrATO. 

A COOPErATiVA nASCEu EM 

1933, MAS ATÉ 1990, AS uVAS 

ErAM VEnDiDAS PArA O TOr-

rES, O MAiOr PrODuTOr DA 

CATALunhA. hOJE, 80% DOS VinhOS SãO EnGArrAfADOS COM 

MArCA PróPriA E 20% VEnDiDOS A GrAnEL, LOCALMEnTE.

A DECiSãO DE PrODuzir uM VinhO KOShEr fOi QuASE POr ACA-

SO, COnTA SAnDrA AuLLó, COOPErADA E DirETOrA DA CELLEr DE 

CAPçAnES. EM 1994, O iMPOrTADOr frAnCÊS DOS VinhOS DA CAP-

çAnES, QuE ErA JuDEu, COMEnTOu QuE A COMuniDADE JuDiA DE 

BArCELOnA SE rESSEnTiA DA fALTA DE uM VinhO KOShEr, OBriGA-

TóriO EM MuiTAS DATAS CEriMOniAiS, COMO O PESSACh (PÁSCOA). 

iSSO, MAiS A COnSTATAçãO DE QuE, nA ÉPOCA, nEnhuM PrODu-

TOr ESPAnhOL fAziA VinhO KOShEr, MOTiVOu A CAPçAnES A PrO-

Duzi-LO. A PriMEirA SAfrA DO FLoR dE PRiMaVERa fOi A DE 1995.

A PrODuçãO DE uM VinhO KOShEr DEMAnDA uMA SÉriE DE 

CuiDADOS, ALÉM DA PrESEnçA PErMAnEnTE DE uM rABi-

nO, QuE fAz AS VEzES DE EnóLOGO E QuE ACOMPAnhA TODO O 

PrOCESSO DE PrODuçãO DESDE A ChEGADA DA uVA. OS VinhE-

DOS TÊM QuE TEr, PELO MEnOS, QuATrO AnOS E A CADA SETE 

AnOS DESCAnSAM POr uM AnO, DurAnTE O QuAL AS uVAS 

nãO SãO COLhiDAS. OBViAMEnTE, AS uVAS TAMBÉM nãO PO-

DEM SEr COLhiDAS nO PEríODO DO ShABAT, QuE VAi DO PÔr-

DO-SOL DE SExTA-fEirA AO iníCiO DA nOiTE DE SÁBADO. ALÉM 

DiSSO, 1% DOS LuCrOS COM A VEnDA DO FLoR dE PRiMaVERa 

É OBriGATOriAMEnTE DESTinADO A OBrAS DE CAriDADE.

OuTrOS CuiDADOS, AinDA QuE DETErMinADOS PELA LEi JuDAiCA, 

COnTAriAM COM O APOiO DE MuiTOS EnóLOGOS, PrinCiPALMEn-

TE DOS ADEPTOS DA AGriCuLTurA OrGâniCA. OS CAMinhÕES, 

POr ExEMPLO, Só PODEM CArrEGAr MEiA CArGA, PArA nãO DA-

nifiCAr AS uVAS; E, nO PrOCESSO 

DE VinifiCAçãO, nãO PODEM 

SEr uSADAS LEVEDurAS Ou 

QuALQuEr OuTrO PrODuTO 

ArTifiCiAL. AS BArriCAS, TAM-

BÉM KOShEr, Só PODEM SEr DE 

PriMEirO Ou SEGunDO uSO. 

DO POnTO DE ViSTA ESTriTA-

MEnTE inDuSTriAL, TALVEz O 

MAiOr PrOBLEMA É QuE TODAS 

AS PEçAS DE PLÁSTiCO DAS 

EnGArrAfADOrAS TÊM DE SEr 

TrOCADAS POr OuTrAS DE ME-

TAL. EViDEnTEMEnTE, TuDO É 

ACOMPAnhADO (E APrOVADO) 

PELO rABinO. É EM PODEr DELE, 

inCLuSiVE, QuE fiCA A ChAVE DA 

ADEGA OnDE O FLoR dE PRiMaVERa É PrODuziDO E ESTOCADO.

EM 2006, DEVEM SEr PrODuziDAS 25 MiL GArrAfAS/AnO DO FLoR 

dE PRiMaVERa. POuCO, PArA uMA PrODuçãO TOTAL DE 1 Mi-

LhãO DE GArrAfAS. uMA CuriOSiDADE É QuE, SEGunDO SAnDrA 

AuLLó, 50% DA PrODuçãO É VEnDiDA PArA A COMuniDADE JuDAi-

CA DE MAnhATTAn, nOVA iOrQuE, SEnDO QuE 80% DA VEnDA, DE 

ACOrDO COM O iMPOrTADOr AMEriCAnO, OCOrrE nA SEMAnA 

QuE AnTECEDE O PESSACh. O VinhO TAMBÉM É ExPOrTADO PArA 

iSrAEL. ALiÁS, O GrAnDE OrGuLhO DA CAPçAnES

É QuE nuMA PrOVA DE VinhOS KOShEr, rEALizA-

DA EM TEL AViV EM 2001, COM A PArTiCiPAçãO DE 

MAiS DE 500 VinhOS DE TODO O MunDO, O FLoR dE 

PRiMaVERa fOi COnSiDErADO O TErCEirO ME-

LhOr. TALVEz POr iSSO, E TAMBÉM PELO fATO 

DE A PrODuçãO SEr PEQuEnA E SEuS CuSTOS 

MAiOrES, O FLoR dE PRiMaVERa nãO É uM 

VinhO BArATO: CuSTA uS$ 63,25 nA MiSTrAL.

como É Feito
o 3º melhor

ViNho Kosher 
Do muNDo

Por Guilherme Velloso
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 o vinho como

produto industrial 

ou como produto 

artesanal. Gael, 32 

anos, é um dos cinco 

fi lhos homens do lendá-

rio Aimé Guibert, proprietá-

rio do Mas de daumas Gaussac, 

considerado o único Grand Cru do midi 

(languedoc) por ninguém menos do que o igualmente len-

dário crítico inglês Hugh Johnson. Importante personagem 

do fi lme Mondovino, que discute justamente a questão da 

globalização, Guibert, o pai, é um defensor ferrenho do 

terroir e da não estandartização do vinho para atender a 

um suposto “gosto mundial”. Gael até recentemente era 

dono de uma empresa de informática e só se juntou ao pai 

e a outros dois irmãos em janeiro deste ano. A razão: “por-

que meus pais não me mandavam um estoque sufi ciente 

de daumas Gassac para beber em Paris”. O raciocínio de 

Gael é que o vinho produzido industrialmente vai para os 

grandes distribuidores, que querem o mesmo produto to-

dos os anos. “Como o clima não é igual todos os anos, pre-

cisamos acrescentar estabilizantes, acidifi cantes, colorantes 

etc.”, diz ele. E acrescenta: “daumas Gassac não é 

a expressão do viticultor, mas do terroir, por-

que 80% do trabalho é feito no vinhedo”. 

Para ele, a questão não é velho mundo 

x novo mundo, mas “grandes grupos 

x pequenos produtores”, o que vale 

tanto na França como na Califórnia 

ou na Austrália. “Grandes produto-

res fazem coisas boas, mas quem as faz 

com mais freqüência são os pequenos 

produtores”, conclui.

tendência é Para
vinhos mais elegantes

 Embora acredite que, em função do aquecimento 

global, o futuro passa pela experimentação de uvas que 

se adaptem melhor a climas quentes, o que em tese fa-

voreceria o chamado estilo “novo mundo”, Alois lageder, 

do Alto Adige, um dos melhores produtores de vinhos 

brancos da Itália, acha que a tendência, hoje, está vol-

tando para vinhos mais elegantes, tintos ou brancos. E 

cita como exemplo o fato de que há alguns anos prati-

camente não conseguia vender seus Chardonnay sem 

envelhecimento em madeira no mercado americano e 

que hoje sua venda é crescente. O mesmo ocorre, se-

gundo ele, com seus Cabernet e Pinot Noir. Ainda 

que não sejam tão intensos e frutados como os do novo 

mundo, são vinhos que, segundo ele, crescem com a 

comida. lageder, 56 anos, economista por formação, 

entrou para o mundo do vinho em 1974, mas descende 

de uma família ligada ao vinho há aproximada-

mente 200 anos.

 Outro que se preocupa com os efeitos do aquecimen-

to global, mas por outras razões, é seu colega e xará Alois 

Kracher, da vizinha Áustria, um dos grandes produtores 

de vinhos doces do mundo. O problema, no seu caso, é 

que o aquecimento afeta o aparecimento da botrytis, o 

fungo que desidrata as uvas, dando origem aos grandes 

vinhos doces (daí ser chamada de “podridão nobre”). 

Kracher, que representa a terceira geração de sua famí-

Aquecimento 
global é motivo 
de preocupação

AlOIS lAGEdER
do Alto Adige

iSrAEL. ALiÁS, O GrAnDE OrGuLhO DA CAPçAnES

É QuE nuMA PrOVA DE VinhOS KOShEr, rEALizA-

DA EM TEL AViV EM 2001, COM A PArTiCiPAçãO DE 

FLoR dE 

O vinho doce
é mais intelectual,
requer mais tempo,

é preciso provar duas 
vezes para entender

o que se está recebendo
AlOIS KRACHER

de Burgenland, Áustria



lia, não tem ilusões sobre o futuro dos vinhos doces num 

mundo que parece privilegiar a potência. “O mercado 

para vinhos doces não vai crescer”, constata sem mágo-

as. “Vinhos doces são um nicho que tradicionalmente 

representa apenas 1% da produção de vinhos tintos”. 

Kracher cita três razões para isso. Primeiro, são vinhos 

caros, porque os custos humanos (a colheita de uvas para 

vinhos doces é sempre manual) e os custos associados ao 

controle de qualidade são muito altos; segundo, porque, 

em nossa cultura, doce significa que não é saudável, ao 

contrário do que acontecia no passado, quando vinhos 

doces eram usados até para fins medicinais; terceiro, por-

que o vinho doce é mais intelectual, requer mais tempo, 

é um vinho de meditação. “É preciso provar duas vezes 

para entender o que se está recebendo”, conclui.

G u i l h e r m e  V e l lo s o ,  A r t h u r  A z e V e d o ,  G u s tAVo 

AndrAde de PAulo, José luiz BorGes, mArio telles Jr. 

e rui AlVes, editores de Wine style, PArticiPArAm do 
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Priorato, uma escolha casual Por Arthur Azevedo

A origem da família Barbier, como o nome indica, é francesa. 

o bisavô de rené sempre se dedicou à viticultura e à produção 

de vinhos em Gigondas, no sul do rhône. Quando a phylloxera 

devastou seus vinhedos, no final do século XiX, a família mudou-se 

para a espanha e estabeleceu-se em terragona, onde foi fundada 

a casa rené Barbier. o atual rené conta que seu bisavô nunca 

produziu vinhos na espanha. comprava a granel e revendia para 

a frança. o avô de rené manteve a marca até 1975, ano em que 

vendeu a empresa para a freixenet.

em 1979, rené e sua esposa francesa isabelle começam o que 

chamam de “aventura do Priorato”, primeiro como rené Barbier 

hijo, depois como clos mogador, o nome de seu vinhedo mais 

famoso. rené conta que a escolha do Priorato foi absolutamente 

casual. Quando a família vendeu a empresa, ele estudava em 

Bordeaux e voltou para trabalhar na rioja, com Antonio Palácios, 

de quem é grande amigo, assim como de seu irmão Álvaro, outro 

grande nome do Priorato. como a família de rené continuava 

morando em terragona, ele ia sempre, a passeio, ao Priorato,

onde sua família plantava uvas, principalmente Garnacha

(a Grenache francesa) e Syrah. Até que, em 1978, resolveu

comprar um terreno abandonado, onde começou a plantar uvas

e a produzir vinhos mais por diversão do que como negócio. 

Vários amigos (entre os quais Álvaro) se juntaram ao projeto

e foi este grupo que começou a dar vida ao Priorato, até então 

uma região pouco valorizada, marcada por terrenos íngremes

e solos pedregosos, difíceis de trabalhar, não muito distante

de Barcelona. segundo rené, o primeiro grande incentivador

do vinho que começou a produzir no Priorato foi o jornalista

Pierre crisol, do guia Gault millau. depois de provar o vinho

de rené num café da manhã em Paris, crisol ficou encantado

e fez absoluta questão de conhecer a região onde era produzido. 

os suíços foram os primeiros clientes importantes do clos 

mogador, mas o Priorato só explodiu como região quando seus 

vinhos foram descobertos pelo famoso crítico norte-americano 

robert Parker. o resto é lenda e hoje os vinhos da região estão 

entre os mais valorizados da espanha. rené comenta com bom 

humor, que embora atribua sempre notas muito altas

a seus vinhos, Parker nunca visitou sua propriedade.

rené desmente o mito de que o segredo do Priorato seriam

as vinhas muito velhas, sobretudo de Garnacha. segundo ele, 

essas vinhas foram abandonadas, tanto que, hoje, são dois mil 

hectares plantados de vinhas jovens e apenas 300 hectares

de vinhas com idade entre 60 e 70 anos. no clos mogador,são 

vinhas de até 25 anos, com idade média de 18 anos e minúscula 

quantidade de Garnacha com 100 anos. o clos mogador é um 

vinhedo único, que produz apenas 28 mil garrafas. As uvas são 

colhidas em passagens individuais sucessivas (tries) e vinificadas 

separadas por parcelas, em barricas abertas de 300 litros.

o clos mogador 2003 é um corte de Garnacha (40%), Cariñena 

(20%), Syrah (20%) e Cabernet Sauvignon (20%).  

REné REsuME os sEgREdos do PRioRato nos sEguintEs asPEctos:
1) O SOLO DE LLiCOrELLA, SEMELhAnTE AO xiSTO;
2) MiCrOCLiMA MuiTO PArTiCuLAr (ALTErnânCiA DE CALOr
    MuiTO fOrTE DurAnTE O DiA, friO àS VEzES inTEnSO à nOiTE);
3) GrAnDE ESTrESSE híDriCO;
4) VinhA COM rAízES PrOfunDAS;
5) GrAnDE EQuiLíBriO DA ViDEirA;
6) GrAnDE COnCEnTrAçãO DE SABOrES;
7) ViTiCuLTurA ECOLóGiCA E SEM DOEnçAS.


