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A coluna da semana passada abordou o Côte Rotie, um dos vinhos mais elegantes e 
prestigiados da região do Rhône e da França. Aproveitava a presença de um de seus mais 
festejados produtores, Jean-Michel Gerin, que concedeu uma entrevista exclusiva ao Valor. Na 
primeira parte da conversa, então publicada, Gerin falou sobre a história e características do 
Côte Rotie, assim como sobre a Syrah, a casta que ali reina soberana. Nesta segunda e 
derradeira parte, já dá para se conhecer um pouco melhor a filosofia e a personalidade do 
produtor. E reconhecer a importância da mão do homem e dos princípios que Gerin segue, 
fatores primordiais para se chegar a um grande vinho, digno do nome que ele representa.   
 
Valor: Os vinhos industriais, como o sr. diz, principalmente os do Novo Mundo, estão roubando 
fatias importantes dos franceses, colocando em questão até a noção de regiões demarcadas, 
as A.O.C. (Appellation d´Origine Controlée),e, portanto, a noção de terroir. Como o sr. vê o 
momento ?   
 
Jean-Michel Gerin: Depois de rejeitarem a idéia de terroir, os californianos começam a se 
apropriar dessa noção. Eles estão se dando conta, pelo menos uma parte desses produtores, 
que numa certa parcela ou num setor é preferível cultivar determinada casta e aí chegamos 
mais perto do conceito de terroir. Vemos que alguns enólogos e proprietários australianos e 
sul-africanos trilham o mesmo caminho. Não é o caso de afirmar que tínhamos razão ou não, 
mas o passado nos dá essa possibilidade. A noção de AOC na França é muito importante e vai 
fazer escola nos 15 anos que vêm pela frente. De novo indicaremos aos consumidores, após 
esse consumo de massa, que se pode ir de encontro a vinhos diferentes e que apenas uma 
região pode dar esse tipo de vinho.   
 
Valor: Isso significa que os franceses devem resistir à idéia de globalização?   
 
Gerin: É preciso ser prudente, e aí o Velho Mundo deve resistir a esta globalização. Seja lá 
onde, Tóquio, Pequim, Londres ou Rio de Janeiro, nós temos as mesmas necessidades, os 
mesmo desejos. O que lhes damos? A diversidade. E a diversidade nos traz o prazer de 
consumir. O que significa isso? Ah, ontem eu bebi um Rioja de tal produtor, hoje eu bebo um 
vinho de outro, porque ele também consegue identificar um terroir. Esses consumidores terão 
acesso a uma diversificação, então a vinhos, mas também cultura gastronômica, uma 
adaptação a tudo isso, é o inverso da mundialização.   
 
Valor: A posição que o sr. defende não é um pouco particular do seu caso, que tem uma 
produção pequena, reputada e onde não há crise?   
 
Gerin: Há zonas vinícolas na Europa, e na França em particular, que se destinam a vinhos de 
produção em massa porque há hoje um consumo que existe e progride no mundo inteiro. Não 
é, portanto, uma posição contrária, mas somos um pouco os guardas do templo, onde fica o 
néctar, o topo da pirâmide. O Graal que alguns querem conquistar, tocar um dia. O que 
representamos em número de garrafas, 50 mil? É nada em termos mundiais, porém isso 
mostra que somos capazes de conquistar um auditório.   
 
Valor: E os produtores, mesmo de terroir, que se deixam levar por modernismos?   
 
Gerin: O que nos faz viver, digo viver espiritualmente? É o prazer de levar emoção aos 
consumidores que estão à sua frente. O importante também é quando a garrafa fica vazia. 
Hoje percebemos que existe uma certa oposição entre os vinhos que são a expressão do 
terroir e aqueles produzidos para concurso, para saber qual é o melhor do mundo. Perde-se a 
noção de finesse, de equilíbrio. Será que esse tipo de vinho vai trazer momentos agradáveis?   
 
Valor: É a noção de compartilhamento, não?   
 
 



Gerin: O vinho deve ser compartilhado com os amigos, passar momentos agradáveis em torno 
da mesa. Na França, a mesa é um lugar sagrado, em que somos capazes de dedicar horas. 
Percebe-se que soltamos as palavras, as pessoas falam, podem também discutir sobre vinho e 
é isso que devemos proporcionar.   
 
Valor: E a heterogeneidade em Côte Rotie em particular?   
 
Gerin: Nos cerca de 200 hectares plantados de Côte Rotie há em torno de 130 proprietários, e 
apenas perto de 40 engarrafam a totalidade ou uma parte de sua produção. Respondendo bem 
francamente, estamos numa democracia. Todos os seres humanos são diferentes e, 
infelizmente, numa AOC extraordinária como Côte Rotie há aqueles que não estão no seu 
devido lugar. Há, como eu e outros que viajamos porque temos sede de encontrar gente que 
vai nos acrescentar alguma coisa, sua cultura, seu conhecimento. Há entre nós aqueles que 
são caseiros, que se contentam em viver em seu canto. Com um pouco mais de idade me dei 
conta que é muito difícil fazer todos esses vinhateiros se conscientizarem que temos esse 
famoso diamante e que quanto mais numerosos somos, mais podemos levar adiante uma boa 
imagem.   
 
Valor: O que o sr. acha da imprensa francesa e internacional?   
 
Gerin: A imprensa, feliz ou infelizmente, é um fenômeno incontornável. A imprensa francesa 
ou de língua inglesa precisa de qualquer jeito, ou seus leitores precisam, saber quem é o 
melhor do mundo. O mundo é assim. O que fazer? Esconder-se e não fazer degustar nossos 
vinhos? Como se comportar? Depois de vinte anos como produtor, o percurso que fiz me 
parece correto e interessante. Há 20 anos eu nem pensaria em vir aqui discutir meus vinhos 
com você. Sobretudo é um reconhecimento e me orgulho disso. Pegue os pintores, os 
impressionistas, por exemplo. Quando nos lembramos de suas história parece inacreditável. 
São pessoas que não foram reconhecidas enquanto vivas e que seus trabalhos atingem hoje 
quantias enormes nos leilões. A sorte que temos é que não precisamos esperar estarmos 
mortos para sermos bem cotados no mercado.   
 
Valor: É o lado positivo da mídia.   
 
Gerin: Sem dúvida, é o lado positivo da mundialização das mídias onde hoje tudo se sabe. 
Amanhã vamos à Internet e somos capazes de ver o que você, Parker ou qualquer outro 
escreveu. Todo mundo, em questão de minutos, está a par do que se passa. Depois, no 
entanto, é saber se vamos poder transmitir nossas emoções ou não. Eu falo sempre de 
emoção porque é isso: eu vim ao Brasil vender mais vinho, ou não. A produção é pequena. Eu 
não sou deus, no entanto acho que seria uma pena privar alguns consumidores do que 
produzo. Não será nunca mais do que algumas garrafas por ano, mas me dá imenso prazer 
dividir com apreciadores esclarecidos minha paixão.   
 
Valor: É um público diferente.   
 
Gerin: Nós não estamos à procura do mercado, estamos à procura dos epicuristas, daquelas 
pessoas para as quais a gastronomia e o vinho são uma arte de viver. É verdade que, numa 
escala mundial há pouca gente diante de nós. Há uma frase que é muito importante para mim: 
tente transmitir esse patrimônio às gerações futuras nas melhores condições possíveis. É 
necessário pensar no que produzimos, nos nossos filhos que também terão seus filhos, e que 
daqui a um ou dois séculos se possa sempre falar de Côte Rotie, no Brasil, em qualquer lugar. 
É preciso que pensemos nas condições de produção, no ambiente, no planeta. Isso pode ser 
um discurso muito utilizado pelos políticos ou pela mídia, mas, sinceramente, se nos dermos 
conta que, infelizmente, durante um século nos desencaminhamos e que hoje podemos frear 
esse desvio e voltar às coisas mais simples que nos permitirão falar de vinho por mais dois, 
dez séculos, já me deixa muito feliz.   
 
Valor: O sr. acha que o aquecimento do planeta vai trazer muitos problemas à sua região.   
 



Gerin: É necessário prestar muita atenção às nossas condições de produção. Embora a AOC 
determine um limite de rendimento, é preciso muitas vezes ir além da regra, o que significa 
baixar ainda mais a produção para conseguir uvas em perfeito estado e ter uma maturação 
mais próxima da perfeição. No fundo é uma questão de equilíbrio. Poderíamos, com o 
aquecimento, produzir vinhos mais potentes, como se faz no mundo todo, mas não podemos 
seguir nessa trilha. E com a nova situação ao invés de colher por volta de 25 de setembro, 
tender a colher uma semana antes.   
 
Valor: É, de certa forma, voltar ao passado sem empirismo.   
 
Gerin: É preciso se adaptar sempre. Para mim a tradição é, a despeito de tudo, o progresso. 
Será que nos deleitaríamos com vinhos de 300 anos atrás? Penso que não, nossa cultura 
mudou. Eu não sou um nostálgico. É necessário ir sempre adiante, sem deixar de olhar o lado 
ruim das coisas em volta. O otimismo é por si só uma razão de viver, e é o que me permite 
dizer todas as manhãs: tenho vontade de avançar. O pessimista se fecha em si mesmo, presta 
atenção só no passado, pensa que tudo corria melhor antes. Para mim é o contrário.   
 
Valor: É o que o levou a produzir vinhos no Priorato, na Espanha?   
 
Gerin: Quando já cumprimos uma parte do percurso em nossa própria terra o que pode trazer 
emoção? É justamente fazer algo que nunca fizestes até então. Um desafio medido, de acordo, 
600 ou 650 quilômetros não é tão longe, mas mesmo assim é um desafio. Saber se seremos 
capazes de nos adaptar aos costumes locais, saber se seríamos capazes de encontra no local 
gente que nos desse confiança. O que nos motivou foi o medo. E fazer um vinho que 
desejamos e diferente do que se faz lá.   
 
Valor: O prêmio de melhor vinho espanhol de 2006 foi o reconhecimento definitivo.   
 
Gerin: Nos dizem que fazemos um Priorato à francesa, que nós colocamos frescor, nível 
aromático e mineralidade, enquanto a maioria vai em direção à potência. A sorte que temos é 
que tivemos alguns receios e recuos para saber o que queríamos e o que gostamos, e apesar 
disso tentar adivinhar o que virá. A corrida em direção à força vai acabar e a busca pelo 
equilíbrio foi iniciada. É melhor estar 5 ou 10 anos adiantado do que 5 ou 10 anos atrasado.   
 
Valor: E da onde saiu o nome Trio Infernal?   
 
Gerin: É que eu saia de casa às 2 da manhã, pegava meus sócios no caminho, o Combier, em 
Crozes Hemitage, e o Peter Fischer, em Nimes, e chegávamos com o carro todo empoeirado no 
Priorato às 8:30 da manhã. E os habitantes de lá costumavam falar: lá vem "el trio Infernal". 
Ficou o nome. Trabalhávamos o dia inteiro, e às 17:00 pegamos o rumo de volta.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2007. EU & Pequenos e grandes 
Prazeres, p. D6. 
 


