
Gastronomia

Os produtores de vinho chamam Michel Rolland quando querem
dar algum refinamento a um vinho de qualidade inferior

l Por Brendan Coffey l TRADUÇÃO RUI SANT'ANNA GONÇALVES

M
ichel Rolland sussurra al-
guma instrução para seu
ajudante, que mistura 90
milímetros de Cabernet

Sauvignon com 10 milímetros de
uma mescla de Merlot. Ele faz a de-
gustação, balança a cabeça e diz:
Não, a mescla original é boa como
está. Com um floreio, ele ergue a ta-
ça e anuncia: "O Picconero 2004!".
Pierluigi Tolaini, proprietário do vi-
nho em questão e produtor das uvas,
tem pago mais de US$ 120 mil para
Rolland desde 2002 só para ele fazer
esses pronunciamentos.

"É vinho para 100 pontos?", inda-
ga Tolaini, ansioso e meio de brinca-
deira. "É um vinho muito bom", con-
cede Rolland, "no nível do Ornellaia."
Essa comparação com o conceituado
vinho toscano ilumina o rosto de To-
laini. "Vê como é minha vida?", diz
Rolland, divertido. "Pelo menos nin-
guém me pediu para atribuir uma no-
ta 101 pontos. Ainda."

Os pontos — 100 denotando o nir-
vana — são concedidos pelos críticos
da Wine Spectator, da WineAdvocate e
de outras publicações enólogas. O ta-
lento de Rolland para elevar as notas
dos vinhos para os quais presta con-
sultoria conquistou para ele um diade-
ma de clientes — não só Tolaini, mas
também Ornellaia na Itália, Harlan Es-
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Michel Rolland:
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o sabor

tate nos Estados Unidos, Château de
Reignac na França, Casa de Lapostol-
le no Chile e mais uma centena de ou-
tros ao redor do mundo. No Brasil, a
Miolo é sua cliente. Sua capacidade de
satisfazer o paladar do crítico dos crí-
ticos, Robert Parker, amigo pessoal de
Rolland, é particularmente apreciada.

Notas mais altas significam mais di-
nheiro. Se, por exemplo, Rolland acer-

tar na previsão de que o Picconero
2004 receberá nota 94, então o vinho
poderá ser vendido por US$ 100 a gar-
rafa. Cinco pontos menos e será ven-
dido por apenas US$ 50. Antes'de o
Château Pavie de St. Emilion contra-
tar Rolland, seus vinhos recebiam de
Parker notas variando de 78 (fraco) a
86 (medíocre). Mas e depois? A safra
2005 que levou a assinatura de
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Rolland ganhou notas preliminares de
98 a 100 de Parker.

A influência de Rolland é denun-
ciada como perniciosa pelos preten-
'sos defensores da excentricidade do
vinho, que pensam que Rolland e Par-
ker estão empenhados em uma cam-
panha para homogeneizar o sabor. Um
documentário de 2004, Mondovino,
tomou esse ponto de vista. O docu-
mentarista Jonathan Nossiter descre-
veu Rolland como um janota presun-
çoso, que despreza qualquer paladar
que não seja o seu próprio.

A verdade é menos dramática. Rol-
land esteve entre os primeiros que
contribuíram para popularizar as
práticas que agora são padrões no se-
tor, como a esterilização dos equipa-
mentos e a poda das vinhas para re-
duzir o rendimento (aprimorando as-
sim a qualidade). Ele também defen-
de outras tecnologias ainda contro-
versas: adicionar enzimas (para in-

tensificar as cores do vinho) ou mi-
crobolhas de oxigênio (para acelerar
o amadurecimento). No que se refere
à estética, ele prefere taninos suaves e
muita frutose — em outras palavras,
vinhos mais acessíveis. (Para ter uma
lista de suas preferências pessoais,
além do nome de outros consultores
de produção de vinhos, visite for-
bes.com/extra.)

Não é fácil contratar Rolland. Por
estar constantemente em trânsito, o
consultor de 58 anos foi apelidado
de "produtor de vi-
nho voador". Ele
tem reputação de
cobrar de cada um
dos clientes US$ 50
mil por ano, que
inclui três visitas
do mestre, visitas
mensais de um de
seus sete assisten-
tes enólogos e tes-
tes freqüentes de
amostras de vinho
no laboratório de
Rolland.

Ele, por sua vez,
se faz de difícil e
não aceita qualquer
cliente. Ele escolhe
os clientes, diz, na
base da simpatia:
"Não quero estar
no meio de uma
grande organiza-

ção. O relacionamento pessoal impor-
ta mais do que o resto".

No caso de Tolaini, os dois se encon-
traram em 2002 numa conferência do
setor na cidade de Nova York e imedia-
tamente se deram bem. Rolland diz que
não pôde deixar de admirar a coragem
de Tolaini, que imigrou da Itália para o
Canadá em 1958, aos 19 anos, sem ne-
nhum centavo no bolso, e com o dinhei-
ro economizado do trabalho braçal er-
gueu uma empresa de transportes que
veio a ser a TransX, hoje uma socieda-

de de capital fecha-
do sediada em Win-
nipeg com receita de
US$ 500 milhões.

Rolland também
viu com bons olhos
o desejo de "Louie"
de levar o estilo bor-
gonhês de produzir
vinho (alta densida-
de de vinhas de bai-
xo rendimento) pa-
ra a Itália, algo que
os locais acreditam
ser pazzo (maluqui-
ce). Quando Rolland
faz uma visita, os
dois passam a noite
bebendo Dom Pe-
rignon, Bordeaux
1982 e Grand Mar-
nier. Após uma ma-
nhã de trabalho,
Louie deixa Michel
dar uma volta no seu

Ferrari 430 de US$ 250 mil.
É uma boa vida — que antes do

retrato cáustico de Mondovino era
pouco conhecida. "Não posso gostar
desse filme", diz Rolland. "No início
fiquei furioso." Mas dois anos depois
ele relaxou. Ser vilipendiado, ele diz,
rendeu negócios. "Nunca antes havia
recebido tantos convites para traba-
lho! Minha vida é o vinho, e não vou
mudar isso agora." 

Text Box
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