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Depois de ter papel de destaque, recentemente, no filme "Sideways", servindo como base para 
costurar toda a trama entre os personagens, o vinho volta às telas, agora como artista principal. 
Ele é o tema central de "Mondovino", um documentário que participou da mostra oficial do último 
festival de Cannes em maio do ano passado, ao lado do discutido "Farenheit 9/11". Enquanto 
"Sideways", uma comédia romântica que trata das relações entre pessoas, não requeria do 
espectador conhecimentos prévios sobre tintos e brancos - quem tinha aproveitou bem mais -, 
"Mondovino" é, à primeira vista, mais para iniciados. Ainda assim, deve agradar a todos que têm 
sensibilidade nas veias e, em particular, aos que se interessam por uma questão bastante atual: 
as (nefastas) mudanças impostas pela globalização nos costumes e tradições de povos e regiões. 
Só isso é suficiente para entender porque causou tanta polêmica por onde passou. 
 
Na verdade o filme é bem mais do que um grito contra a globalização no mundo do vinho, como 
pode parecer. Na entrevista que seu idealizador, o americano Jonathan Nossiter (na foto ao lado), 
de 44 anos, concedeu com exclusividade para o Valor, é possível entender melhor e de forma 
mais ampla sua mensagem. Seu currículo já o credenciava a um trabalho de nível. Como cineasta, 
entre outras realizações elogiadas, consta o principal prêmio do Sundance Festival em 1997, com 
"Sunday". Na área de vinhos, o interesse começou em família: o pai era correspondente no 
exterior de importantes jornais americanos. Depois de trabalhar desde os 15 anos como garçom 
em Paris e de conhecer outros países com tradição vinícola, onde pode desenvolver sua paixão e 
aprofundar seus conhecimentos, Nossiter se diplomou como sommelier em Nova York e lá foi 
responsável pela elaboração de cartas de vinho em restaurantes de destaque. 
 
"Mondovino" é repleto de detalhes e as seqüências foram montadas com extremo cuidado para 
expor ao espectador visões distintas: o "vigneron",  que encara diariamente o árduo e 
problemático trabalho no vinhedo, por convicção - "cultivar o Malvasia di Bosa (um vinho da 
Sardenha muito louvado pelos poucos que o conhecem) é um compromisso ético", diz o velho 
produtor Batista Columbu - é confrontada o tempo todo com pessoas influentes e distantes dessa 
realidade, mais preocupadas com o culto ao dinheiro e os rumos do mercado. São dois mundos 
opostos, colocados para o espectador de uma forma meio maniqueísta. 
 
Nossiter não se coloca como observador distante. Pelo contrário. O vigneron é retratado como 
humilde, culto e sensível - "um grande vinho é a soma de muito amor, muita humildade, um elo 
profundo com a terra, o solo e o clima; produzir um grande vinho é ofício de um poeta", declama 
Aimé Guibert, o homem que conseguiu implodir o projeto de Mondavi no sul da França -, 
enquanto, do outro lado tudo é artificial e movido a interesses. Bem a propósito, esta cena, que 
termina com Guibert dizendo "hoje em dia temos enólogos em vez de poetas", faz par com a do 
badalado consultor Michel Rolland, que assessora uma centena de vinícolas em doze países 
diferentes e é mostrado sempre dando consultas pelo telefone, falando de suas proezas - "existe 
tanto vinho ruim porque muitos não pensam como eu", e rindo das próp rias piadinhas. 
 
Por mais que alguns personagens do filme se mostrem de maneira grotesca, quase ridícula, em 
momento nenhum "Mondovino" deixa transparecer que houve manipulação e cortes propositais 
para forçar esse tipo de situação. As cenas transcorrem normalmente e todos estão à vontade 
diante da câmera. Eles são o que está na tela e os contrastes são evidentes. 
 
É o caso de Garen Staglin, que comprou uma vinícola em 1985, depois de, como ele mesmo diz, 
ganhar muito dinheiro por ser amigo de Kissinger. A primeira coisa que fez foi criar um bem 
arquitetado plano de marketing, que lhe permitiu colocar seus vinhos na "seita" dos melhores. Da 
mesma forma, programou as árvores, o jardim, as esculturas. Tudo sem vida, meio "fake". Na 
cena seguinte, o contraste: no Domaine de Montille , propriedade com grande tradição na 
Borgonha, uma verdadeira cadeira Louis XV está displicentemente largada ao tempo, na porta da 
adega. 



 
O diretor Jonathan Nossiter tem em "chez Montille" um rico arsenal para expor suas idéias. A 
principal é a forte noção de família, que ali impera, com as relações às vezes complicadas, onde 
cabe amor, rejeição e preferências, mas persiste sempre um elo coeso e forte, e respeito mútuo. 
Na outra ponta, os Mondavi, cuja sede de poder e dinheiro os levaram a acreditar que se tornar 
uma marca era mais importante do que ser uma família. 
 
Outro pormenor em "Mondovino" que merece atenção é a declaração do crítico Robert Parker, se 
apropriando do título de democratizador, enquanto na tela aparece em primeiro plano um boné do 
FBI sobre sua mesa. E a violenta explosão do jornalista (?) James Suckling, da controvertida 
revista Wine Spectator, contra a França. Coisa de imbecil. Vale a pena entender a visão de 
Nossiter antes de ver o flime, e relê-la depois de ter assistido. 
 
Valor: Quem financiou o filme? 
 
Jonathan Nossiter: É uma co-produção francesa, italiana, americana e argentina. 
 
Valor: Há uma expectativa de retorno? É para o grande público ou para um circuito alternativo?  
 
Nossiter: Quando fiz o filme, eu não tinha idéia se alguma pessoa o veria no cinema. Ele tomou 4 
anos da minha vida. Se chegou a tanto é porque eu me apaixonei por ele. É antes de mais nada 
uma história de amor. Eu não esperava nada. Depois de pronto ele foi a Cannes, uma conquista já 
que em 55 anos só 7 vezes colocaram um documentário na competição. Vi três mil pessoas na 
platéia das quais mais de 2500 nem se importavam com vinho. Quando senti a alegria dos 
espectadores eu disse que isso não tinha nada a ver comigo, realizador. É o apelo do vinho. O 
vinho enriquece as pessoas, mesmo aqueles que não bebem. É uma expressão do amor entre o 
homem e a terra, e entre os homens. De alguma forma é a beleza e a força desses vignerons 
resistentes do mundo inteiro. Este amor, esta coragem, ética e política, o filme transmitiu. E ele 
pode ser apreciado por todos. Em termos de marketing e distribuição não posso e nem quero 
competir com Spielberg. Não espero ter a mesma penetração. 
 
Valor: Quando você teve a idéia de rodar "Mondovino"? 
 
Nossiter: O tema de "Mondovino" não era esse de forma nenhuma. Eu não queria fazer um filme 
sobre vinho. Amo muito o vinho e queria evitar a todo custo contribuir para qualquer esnobismo e 
pretensão na sua abordagem. Fui à Borgonha com meu amigo e cineasta uruguaio Juan Pittaluga 
com a idéia de passar dois meses. Fomos lá fazer uma pesquisa para ver se havia material 
humano para fazer um filme de ficção. Eu estava completamente tomado pela complexidade e 
pela força das relações entre gerações. O amor, os conflitos, tudo que eu me interrogava sobre a 
herança que nossos avós e nossos pais nos transmitem e que vamos dar a nossos filhos. As 
relações dos vignerons, seus dramas, tinha a mesma intensidade que procuro em meus filmes de 
ficção. Vi esse problema de transmissão, o que é a modernidade, ser progressista, e o que é 
aceitar ou refutar o passado. O que é tudo isso diante de um conjunto de marketing, que tenta 
nos impor uma lavagem cerebral e apagar nossa consciência do passado? Senti que ali havia um 
drama, que era possível fazer algo bonito num filme. Que dava uma narrativa e ao mesmo tampo 
algo maior. Comecei a viajar com Juan e vi que o drama que se passava na Borgonha se repetia 
através do mundo. 
 
Valor: E é possível ser moderno sem perder a tradição?  
 
Nossiter: Veja o caso da família Montille. O velho Hubert tem divergências com seu filho Etienne, 
mas entende e aceita suas inovações. Ele diz que o filho segue seus princípios e que talvez ele 
seja mais civilizado, e que seus vinhos sejam mais polidos. Uma garrafa de vinho contém uma 
história, o passado dos ancestrais e da terra. Hubert entende que não é para repetir.  



É para inovar, fazer algo de novo, de bom. Mas não há boas inovações sem um conhecimento do 
passado. 
 
Valor: Onde a globalização entra nisso? 
 
Nossiter: Cada defesa da diversidade e da identidade pessoal e cultural é uma bela expressão da 
verdadeira mundialização. É ter consciência de gente completamente diferente de nós, respeitar 
isso e os deixar agir tranquilamente sem tirar sua identidade cultural pessoal. O lado ruim da 
globalização, uma traição mesmo da noção de globalização é a força que se vê no cinema, com 
Hollywood, no vinho com as multinacionais americanas, ou na política. Não importa onde, mas a 
excessiva concentração de poder ou de dinheiro na mão de tão poucos, mina tudo e vai contra a 
verdadeira globalização, isto é, da troca livre de produtos através do mundo. É o que fazem esses 
oligopólios de distribuição e de marketing. Eles impedem o verdadeiro mercado livre. A 
globalização do que jeito que aí está faz desaparecer a cultura e as tradições de todos os povos. 
Homogeneíza os produtos e os banaliza. 
 
Valor: Qual é o próximo passo? Vai ter "Mondovino" II? 
 
Nossiter: Estou terminando uma série de 10 CDs de uma hora cada, aprofundando os temas a 
partir de muito material interessante que ainda tenho. 
 
Valor: E um novo longa metragem? 
 
Nossiter: Casei com uma paulistana, Paula Prandini, que vai ter gêmeos daqui a poucos dias. 
Vamos continuar morando no Rio de Janeiro, onde já pensei em alguns cenários para rodar um 
filme sobre a história dos estrangeiros no Brasil. Com muito amor e liberdade. Já contatei 
Charlotte Rampling, David Suchet, Irene Jacob e outros atores, mais do que isso, amigos para 
virem filmar juntos. A única pré-condição que me impuseram foi de ter ao menos 10 caixas de 
bom vinho no set. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2005, Eu & Consumo, p. D6 


