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Desde que o cenário vinícola argentino passou por um processo radical de modernização em 
meados dos anos 90, seus vinhos adotaram um padrão voltado para a opulência, que 
caracteriza os rótulos do chamado grupo do Novo Mundo. Já se percebe, timidamente, um 
certo recuo nesse modelo, assim como há produtores que se modernizaram, mantendo-se fiéis 
a um estilo clássico. É o caso da La Rural, bodega argentina detentora da marca mais 
conhecida no país, a Rutini, nome da família de imigrantes italianos que a fundou no século 
XIX.   
 
A vinícola poderia ter ficado no tempo ou partido para o exagero, não fosse ela ter sido 
comprada, em 1995, por um grupo liderado por Nicolás Catena, que colocou no seu comando 
Mariano di Paola, um dos mais conceituados enólogos da "velha" geração -ele tem hoje 52 
anos. Ele participara do processo de transformação dos vinhos argentinos, idealizado 
justamente por Catena, enquanto trabalhava em sua bodega no final da década de 80.   
 
Logo depois de ter chegado a São Paulo, onde está para divulgar seus vinhos (representados 
pela Zahil www.zahil.com.br), Mariano di Paola concedeu a seguinte entrevista exclusiva para 
o Valor.   
 
Valor: Como foi entrar numa bodega tradicional com todo o peso da tradição?   
 
Di Paola: No começo achei que era difícil, mas me dei conta que o primeiro passo foi o mais 
fácil. Eu tinha que modificar o estilo dos vinhos que estavam velhos e cansados. Essa etapa foi 
até fácil e rápida. Havia um conceito de enologia diferente. A colheita era feita por calendário. 
Dia tal vinhedo tal. Começamos a provar as uvas, encontrar o grau de madurez ideal. Essa foi 
a primeira modificação. Depois veio o conceito tecnológico.   
 
Valor: Tendo em vista o sucesso conseguido logo de início com o celebrado Felipe Rutini 1996, 
qual foi o segredo ?   
 
Di Paola: Sempre digo que o trabalho com vinho é uma escada que temos que subir. Estamos 
sempre na metade e os degraus são cada vez maiores. Mas quando se tem gana e não nos 
conformamos, vamos em frente, achando que a melhor safra é a próxima. No caso do Felipe 
Rutini 96 não havia barricas. Logo que cheguei, compramos 100 barris novos. Fomos eleger as 
uvas e a natureza nos premiou com cabernets e merlots extraordinários. O único equipamento 
que comprei foi uma desengaçadeira. As cubas eram as mesmas. Escolhi uma cubas pequenas 
de concreto e saiu algo lindo.   
 
Valor: Pode-se dizer que Rutini tem vinhos mais clássicos, um conceito mais tradicional?   
 
Di Paola: Os vinhos refletem a personalidade do enólogo. Não gosto de vinhos poderosos, 
prefiro a elegância. O desafio é encontrar o ponto de madurez, sem ser excessiva. Nossos 
vinhos são vivos, que têm fruta, mas não são muito alcoólicos. Gosto de vinhos em que se 
sintam os taninos.   
 
Valor: A La Rural está situada no lado leste de Mendoza, uma zona mais quente. Em 96 já 
tinham vinhos de altitude?   
 
Di Paola: Curiosamente, era a primeira bodega, ou a primeira família que plantou vinhas em 
Tupungato. O merlot e o chardonnay eram de 1926. A questão era o manejo do vinhedo para 
alcançar a madurez das uvas. Quando La Rural foi comprada os vinhedos não ficaram com a 
bodega. Continuamos comprando uvas desses vinhedos. À parte temos vinhedos nossos. Já 
plantamos 120 hectares há oito anos, lá mesmo em Tupungato. Plantamos também em La 
Consulta e em Altamira. Com toda essa transformação climática temos que ir cada vez mais na 
direção de climas frios. É lá também que estamos construindo a bodega nova. Em Tupungato, 
no meio do vinhedo. De tanto insistir me deram autorização para iniciar e já poderemos 
começar a utilizá-la na colheita de 2009. Uma bodega que é o xodó de qualquer enólogo.   



 
Valor: Como você vê a nova geração de enólogos?   
 
Di Paola: Nos sentimos orgulhosos quando provamos vinhos argentinos hoje e vemos que 
eles estão num nível muito melhor do que estavam cinco ou 10 anos atrás. Defendo a tese que 
não podemos dizer que competimos "contra" outra vinícola, mas "com" outra vinícola. Quando 
se vê que todas as bodegas estão produzindo vinhos bons, nos sentimos contentes e também 
nos motiva a melhorar. Temos, em todo caso, que nos conformar que o passo para ir de muito 
bom para excelente é pequeno, mas custa muito mais do que chegar até onde chegamos.   
 
Valor: Não te desgosta ver vinhos tão modernos?   
 
Di Paola: Há uma tendência que nos está levando a fazer vinhos mais parecidos. A imprensa 
muitas vezes premia vinhos pesados, muito alcoólicos. Isso não gosto. Confunde-se até as 
variedades. Quanto mais maduras as uvas mais um malbec vai se parecer com um cabernet 
ou um merlot. Como tiveram êxito e foram premiados, corre-se o risco de se generalizar e 
perder a identidade.   
 
Valor: Qual é o conceito de cada linha Rutini?   
 
Di Paola: Há linhas de vinhos que quem manda é o comercial. Eles me dizem que temos de 
produzir tantas mil caixas de San Felipe e tenho que fazer. Mas conseguimos que as gamas 
mais altas, Rutini, Felipe Rutini, Apartado e Antologia seja o contrário. Sou eu que digo o que, 
quanto e quando vai estar disponível para vender. Isso me custou muito porque o comercial é 
o comercial. Querem vender. Eles conseguiram entender o conceito que não podemos fazer 
mais do que foi produzido e que existe. Nesta linha, tenho então liberdade para trabalhar e 
tentar fazer as coisas que considero a melhor possível.   
 
Valor: Onde tem mais pressão?   
 
Di Paola: Pelo preço, associado à qualidade que oferece, a linha Trumpeter está tendo muito 
boa aceitação. Em 2008, o malbec vai chegar a quase 1,5 milhão de litros. Já passou então a 
ser um vinho de volume. É um vinho mais moderno que Rutini. Mais intensidade de fruta, e 
estágio em barricas americanas novas, para exportação.   
 
Valor: E o Apartado e Antologia?   
 
Di Paola: Apartado tem uma historia bonita. Em 1999 eu havia separado algumas barricas 
que me impressionaram. Minha idéia era fazer um vinho para o fim do milênio para presentear 
meus quinze irmãos e amigos. Um dia, conversando com Catena, ele me perguntou sobre 
aqueles barris e pediu para prová-lo. Ele disse: está muito bom; seus irmãos e seus amigos 
vão ter que se conformar com outro. Daí, inclusive surgiu o nome.   
 
Valor: Quantas garrafas foram produzidas?   
 
Di Paola: Inicialmente 2500 garrafas da safra 97. Em 98 não se produziu e em 1999 já 
tivemos mais quantidade. Hoje estamos em torno de 15 mil garrafas.   
 
Valor: E o Antologia?   
 
Di Paola: Quando comecei a trabalhar na La Rural tive a colaboração valiosíssima de um 
enólogo americano, Michael McGrath. Fui trabalhar na vinícola dele na Califórnia e ele foi ser 
nosso consultor entre 1996 e 2000. Quando ele veio em 2000, estavamos provando vinhos da 
colheita 2000. Ele degustou um deles e me disse que deveríamos chamá-lo Antologia Mariano 
di Paola. No final, gostamos do nome e da idéia e a utilizamos como marca. São, na verdade 
barricas que, na hora de experimentar uma por uma para fazer o blend, algumas têm 
particularidades, que me chamavam atenção. Quando isso acontecia, eu as marcava com uma 
cruzinha. São, no fundo, partidas especiais, limitadas, únicas e irreproduzíveis, de cortes 



diversos. A "X", por exemplo, é uma mescla de malbecs de La Consulta e Tupungato da safra 
2003 e tem 6 mil garrafas.   
 
Valor: É então o top de linha da bodega?   
 
Di Paola: Felipe Rutini continua sendo o top, pela quantidade, e estilo. É um corte bordalês, 
com velhos vinhedos de cabernet sauvignon de Tupungato e La Consulta, plantados sem 
enxerto, em pé franco, e os merlots são das vinhas antigas de sempre, que continuamos 
comprando. No Antologia, tem mais malbec, um padrão argentino. É um capricho do enólogo.   
 
Valor: O conceito de terroir está mais marcado hoje na Argentina ou a tendência é priorizar 
cortes de vinhos de altitude?   
 
Di Paola: Altitude é um atributo muito importante em função da questão da amplitude térmica 
e é onde devemos apostar. Também em relação à melhor adaptação das castas que 
continuamos experimentando. Estou, por exemplo, arrancando merlot de Tupungato e 
plantando em Altamira. Cada zona tem mais aptidão para determinada variedade. Mais que 
tudo, temos que aprender a manejar os vinhedos e gerenciar a irrigação, que é 
importantíssima.   
 
Valor: O blend, então é mais importante do que buscar o terroir?   
 
Di Paola: Creio que é bonito jogar com os blends de cada zona. A mescla é a ciência do 
enólogo. Encontrar as virtudes de cada uma e produzir algo superior.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2008, Eu & Pequenos e Grandes Prazeres, 
p. D10. 


