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� 1o CAPÍTULO �

O monarca e o monge

NASCERAM E MORRERAM no mesmo ano, mas, apesar disso, não

poderiam ser mais diferentes. Um vivia no luxo absoluto; o outro,

em rigorosa pobreza. Um se orgulhava de seus cachos longos; o

outro, rapava a cabeça. Um usava saltos altos vermelhos, enquan-

to o outro usava sandálias simples. Um se vestia de seda e veludo;

o outro, de linho marrom e grosseiro.

Mas Luís XIV e Dom Pérignon tinham uma coisa em co-

mum: ambos amavam champanhe ou, mais precisamente, o

vinho que se tornaria champanhe. Apesar de suas diferenças,

ninguém fez mais para lançar essa bebida em sua trajetória de

fama e glória que esses dois.

No começo, porém, não havia o champanhe. Champagne não

era um vinho; era um lugar, uma região conhecida principalmen-

te pela lã de qualidade. Se os camponeses possuíam terra sobran-

do, às vezes plantavam videiras e faziam vinho para suplementar

sua dieta ou ganhar um dinheiro a mais. Esse vinho era tão sem

importância que nem tinha nome. Era confundido com outros

vinhos denominados “vinhos da Ilha de França” ou, simples-

mente, “vinhos franceses”. Outras vezes, era rotulado de acordo

com a cidade ou a região de onde se originava, como “vinhos de

Aÿ”, “vinhos da montanha” ou “vinhos do rio”. Mas nunca era

chamado de “champanhe”. 19



Além disso, era vermelho, mas não vermelho-escuro. Era claro, mais
como a casca da cebola, de um marrom-rosado variável que as pessoas descre-
viam como oeil de perdrix, ou olho de perdiz.

O mais importante é que não tinha bolhas – não bolhas intencionais, ao
menos. As bolhas eram consideradas um defeito, algo que arruinava o vinho e
devia ser evitado.

Embora os romanos tivessem começado a plantar videiras e a fazer vinho
na Champagne por volta de 57 a.C., foi somente no século XI que se começou a
dar atenção a essa atividade fora da região. Isso aconteceu quando o filho de um
viticultor de Châtillon-sur-Marne foi eleito papa, assumindo o nome de
Urbano II. O novo papa ajudou muito a promover os vinhos de sua terra natal,
fazendo saber que ele “os preferia a todos os outros”.1 (Era um segredo conheci-
do em Roma que a melhor forma de conseguir uma audiência com Sua Santi-
dade era apresentar-se com uma boa quantidade de vinho da Champagne.)

Mas, além disso, o papa fez algo que aumentou ainda mais a reputação do
vinho da região: ele lançou as Cruzadas.

A Champagne era uma colcha de retalhos de feudos em guerra, cujos se-
nhores mantinham a província em constante turbulência. Não havia autorida-
de central: uns eram leais ao rei, outros prestavam obediência ao duque de
Burgundy, outros ainda honravam o imperador da Alemanha. Aqueles que pos-
suíssem lotes de terra espalhados pela região podiam ficar submissos a cinco ou
seis senhores feudais diferentes.

Esse emaranhado de lealdades levou a tantas revoltas e a tanta destruição
que a Igreja finalmente se empenhou em fazer um apelo por uma “trégua de
Deus”, que proibia combates durante as festas religiosas, nos dias santos e aos
domingos. Dessa forma, nasceram os fins de semana.

Os fins de semana, porém, pouco adiantaram para acabar com a desor-
dem. Em lugar de tentar reprimir a violência, a Igreja optou por canalizá-la
para seus próprios objetivos.

Em 1095, o papa Urbano declarou: “Façamos com que aqueles que até
hoje se mobilizaram apenas para combater seus irmãos cristãos peguem agora
em armas contra os infiéis.” Com essas palavras, a Primeira Cruzada começou.
Seu chamado para uma guerra santa tocou em um ponto particularmente sen-
sível de seus compatriotas champenois, uma vez que chefes militares e demais
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senhores colocaram de lado as discórdias e partiram para Jerusalém, acompa-
nhados de seus exércitos e séqüitos.

Pela primeira vez em gerações, uma atmosfera de calma desceu sobre a
região. Esvaziada de facções inimigas, a Champagne se transformou em uma
“ilha de paz”,2 em condições de aproveitar a sua localização no cruzamento
das duas maiores rotas de comércio da Europa. Uma delas passava entre os
reinos franco e germânico, na direção leste–oeste; a outra se estendia do mar
do Norte até o Mediterrâneo. Essas rotas fizeram da região um centro natural
de comércio e contribuíram para o aparecimento de grandes feiras anuais que
se estendiam por semanas e atraíam negociantes de todo o continente. Havia
renda da Holanda, cobertores da Bélgica, peles da Rússia, couro e ouro da Itá-
lia, espadas de aço da Espanha, azeites do Mediterrâneo e lã e linho da França.

Mas não vinho. Os vinhos da Champagne eram produzidos para consu-
mo local e em quantidades tão pequenas que mesmo as necessidades locais
muitas vezes não podiam ser atendidas. Estava fora de questão oferecê-lo para
venda ou troca nas feiras. Os comerciantes que queriam levar vinho para casa
tinham que viajar até Burgundy, um trajeto difícil, que durava ao menos uma
semana.

No século XIII, isso começou a mudar. Os produtores de lã da Champagne,
que faziam um pouco de vinho como atividade paralela, tiveram uma nova
idéia. Para atrair os visitantes das feiras comerciais, eles decidiram fornecer vi-
nho de graça.

As promoções funcionaram melhor do que os produtores jamais imagi-
naram. Não só venderam mais lã, como também começaram a receber enco-
mendas de vinho. Dentro de pouco tempo, o vinho havia ultrapassado a lã
como principal produto da região. Apesar de a maioria dos compradores achar
necessário “batizar” o vinho antes de bebê-lo, diluindo-o em água, pois era um
tanto rústico, ainda assim eles o consideravam agradável. Melhor de tudo: era
mais barato que o vinho de Burgundy.

As Cruzadas, porém, fizeram mais que proporcionar um intervalo de paz
no qual a Champagne pôde explorar sua localização no encontro de duas rotas
de comércio. Elas também estimularam a expansão de seus vinhedos. Uma vez
que lutar nas Cruzadas era astronomicamente caro, cavalheiros, nobres e ou-
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tros proprietários de terras autorizaram os camponeses a plantarem mais

videiras e a produzirem mais vinho para ajudar a financiar suas expedições.

Eles também fizeram testamentos. Para garantir sua salvação, os guerreiros

santos estipulavam que, se não conseguissem voltar da Terra Santa, parte de

suas propriedades – incluindo as vinhas – iriam para a Igreja. Muitos não vol-

taram e as terras de propriedade da Igreja aumentaram significativamente.

A qualidade dos vinhos da Champagne aumentou também, pois os mon-

ges eram os verdadeiros enólogos da época. Eles se dedicavam aos seus vinhos

e entendiam mais de viticultura que qualquer outra pessoa. O vinho era essen-

cial na celebração da missa, no tratamento dos doentes, na recepção aos

peregrinos e a outros viajantes. E, principalmente, o vinho era um suporte fi-

nanceiro para os monastérios. Os dízimos eram pagos com uvas e vinho, que

os monges podiam, por sua vez, vender ou permutar. Em suma, sem as vinhas,

é difícil imaginar como os monastérios teriam funcionado ou mesmo existido.

A abadia de Hautvillers, empoleirada nas encostas do sul da Montagne

de Reims, não era exceção. Fundada no século VII, tinha ficado conhecida

como um lugar com virtudes místicas, um lugar perdido no tempo. Envolta

em uma névoa azulada que freqüentemente subia da encosta, Hautvillers ti-

nha um “extraordinário apelo para os fiéis. Rapazes acorriam para lá a fim de

se tornarem monges; velhos iam até lá para morrer”.3

Uma mulher também foi para lá. Depois de morta.

Seu nome era santa Helena. Era a mãe de Constantino, o primeiro impe-

rador cristão de Roma. Helena havia sido enterrada em Roma no século IV e

era venerada por ter ajudado a salvar Jerusalém dos pagãos e por ter descoberto a

Verdadeira Cruz.

Em 841, um monge de Hautvillers chamado Teutgise visitou a Cidade

Eterna. Ele tinha estado doente durante muitos anos e apelado, sem resultado,

a muitos santos buscando ajuda. Depois de rezar no santuário de santa Hele-

na, contudo, ele afirmou ter-se curado milagrosamente. Por razões não es-

clarecidas, Teutgise roubou o corpo mumificado de santa Helena de seu

mausoléu e levou-o para a Champagne, esperando que as sagradas relíquias

pudessem ser reenterradas em Hautvillers.
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Quando o arcebispo de Reims e o abade de Hautvillers souberam o que
Teutgise havia feito, ficaram horrorizados. Temendo a ira do papa e zombando
dos argumentos de Teutgise de que as relíquias tinham poderes milagrosos, se
recusaram a aceitar o corpo. Os habitantes locais consideraram o fato uma far-
sa. Eles, na verdade, tinham preocupações maiores. Não havia chovido duran-
te meses e as vinhas estavam murchando. “Não se preocupem”, disse Teutgise.
“Se vocês jejuarem por três dias e rezarem para santa Helena, as chuvas virão e
a seca terminará.” Achando que não tinham nada a perder, os camponeses
concordaram.

Três dias depois, as chuvas começaram. Quando outros milagres se segui-
ram, o arcebispo e o abade reconsideraram sua decisão e enviaram uma dele-
gação a Roma. O papa, ansioso por evitar um escândalo e satisfeito por
arranjar um jeito de salvar as aparências, declarou que santa Helena parecia
estar muito feliz em seu novo lar na França e que não devia ser perturbada.
Os trabalhadores das vinhas, então no meio de uma abundante colheita, fica-
ram muito alegres e prometeram que, daquele dia em diante, honrariam santa
Helena como sua santa padroeira.

Mas nem mesmo a presença de uma santa famosa pôde livrar o abade de
Hautvillers das aflições que se seguiram às Cruzadas. À medida que os cruza-
dos voltavam para casa, a Champagne novamente mergulhava na violência.
Durante os séculos XIV e XV, cavaleiros sem terra e senhores ambiciosos luta-
ram por terras enquanto bandos de foras-da-lei vagavam pelos campos, atean-
do fogo e saqueando. Cidades e vilas inteiras foram abandonadas. “Não restou
nenhum caminho reconhecível”, disse alguém. “Não há fazendas e, com exce-
ção de alguns bandidos, não existem homens.”

A abadia de Hautvillers foi saqueada e completamente incendiada pelo
menos quatro vezes. Até as tropas francesas enviadas para protegê-la fizeram
a sua parte. “Eles beberam seiscentos barris de vinho”, disse um fazendeiro
que morava perto. “Cortaram árvores das matas e queimaram as portas da aba-
dia. Não foram cães que o rei mandou para guardar seu rebanho, mas lobos.”

No final do século XVI, quase todos os monges de Hautvillers haviam fu-
gido. “A abadia foi reduzida a quase nada”, um deles disse. “Os poucos que fi-
caram não conseguem cuidar dela.”4
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EM 1634, O ABADE de Hautvillers reconheceu a derrota e colocou o monastério
sob os cuidados de seus confrades de Saint-Vanne, uma abadia em Verdun.
Durante os trinta anos seguintes, os monges de Saint-Vanne trabalharam in-
cansavelmente para ressuscitar a propriedade. Os entulhos tinham que ser re-
tirados, as construções reerguidas, as vinhas e os campos replantados; mas era
um processo torturantemente lento.

Nos anos 1660, estava claro para todos que Hautvillers, a abadia que se
tornara o lugar de descanso para uma santa milagrosa, precisava ela própria de
um milagre. Esse milagre aconteceu em 1668, na pessoa de um jovem monge
chamado Dom Pérignon.5

Dom Pierre Pérignon não precisava se tornar um monge. Poderia ter uma
vida confortável seguindo os passos de seu pai, como oficial das cortes regio-
nais. Como filho mais velho, ele teria sido encarregado de administrar as pro-
priedades da família, que incluíam várias vinhas ao redor de sua terra natal,
Sainte-Menehould, uma vila pitoresca no leste da Champagne.

Quando Pierre tinha treze anos, sua família o enviou para um colégio je-
suíta na cidade vizinha de Châlons-sur-Marne. Ali ele encontrou sua real vo-
cação. Depois de cinco anos de estudos, ele anunciou que queria ser monge e
ingressou em Saint-Vanne, um monastério conhecido pelo rigor da vida reli-
giosa, bem como por seus altos padrões intelectuais. Oração e obediência total
eram a ordem do dia. Havia horas certas para as refeições, para o trabalho,
para as orações, para o sono e para o silêncio, e tudo isso requeria disciplina
pessoal enorme e adesão estrita à regra de são Benedito: “Como o ócio é ini-
migo da alma, os irmãos devem estar constantemente ocupados. O trabalho
manual é recomendado, pois é durante esse tempo que a mente se inspira com
os pensamentos mais proveitosos.”6

As celas em que os monges viviam eram minúsculas: estreitas e com não
mais de três metros de comprimento. “Seria surpreendente se Dom Pérignon
não tivesse se sentido como um pássaro na gaiola ou como um pé num sapato
apertado demais”,7 disse um historiador. Não obstante, ele progrediu, distin-
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guindo-se por suas profundas convicções religiosas e por sua devoção ao tra-
balho árduo.

Dom Pérignon tinha trinta anos quando o abade de Saint-Vanne o desig-
nou como procureur, ou administrador de negócios, de Hautvillers. O estado
do monastério era bem diferente do que havia sido anos antes, quando outro
monge o descrevera como “capaz de agradar à vista, satisfazer qualquer desejo
e encantar qualquer coração”. Tudo estava decadente. A igreja, o hospital e os
depósitos eram destroços; a residência estava em ruínas. Ainda em pior con-
dição estavam as vinhas. Dom Pérignon, cujas atribuições incluíam a guarda
da adega da abadia, percebeu imediatamente que a restauração da saúde de
Hautvillers dependia da recuperação de suas vinhas, que já haviam sido
famosas.

Essas videiras produziram vinhos celebrados em canções já no século
XIII. Dizia-se que o rei Filipe Augusto encomendava especificamente os vi-
nhos de Auviler para a mesa real. Eles também foram servidos nas coroações
de Carlos IV e Filipe VI, um século mais tarde.

Restaurar as vinhas era um trabalho árduo. As ervas daninhas e as pedras
precisavam ser removidas e as sarças precisavam ser arrancadas. Um novo solo
tinha que ser trazido do vale mais abaixo. Sob a orientação de Dom Pérignon,
parreiras de qualidade inferior foram substituídas por outras melhores. “Eli-
minem as que produzem somente vinho comum”, ele dizia. “Tenham como
objetivo a qualidade que traz respeito e lucro.”

Dom Pérignon tem sido freqüentemente reconhecido como “quem
inventou o champanhe”. Na verdade, ninguém inventou o champanhe; ele se
inventou. Todos os vinhos começam a borbulhar quando as uvas são pren-
sadas. Fungos da casca das uvas entram em contato com o açúcar do suco,
convertendo-o em álcool e gás carbônico, num processo conhecido como fer-
mentação. Em regiões vinícolas mais frias, como a Champagne, os fungos
ficam inativos durante o inverno, antes que todo o açúcar esteja fermentado.
Na primavera, eles se reativam e continuam a agir sobre o açúcar não converti-
do, dando origem a mais álcool e gás carbônico, que emergem sob a forma de
bolhas.

Na época de Dom Pérignon, ninguém conhecia os fungos; eles permane-
ceriam um mistério durante mais dois séculos, até que Louis Pasteur os desco-
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brisse. As bolhas eram consideradas um defeito, um capricho perverso da
natureza, e Dom Pérignon trabalhava com afinco para eliminá-las. Um vinho
efervescente era inaceitável não somente para a missa, mas também para as
massas, que estavam acostumadas a beber vinho não-espumante. Ainda as-
sim, devido ao clima da Champagne, a fermentação era freqüentemente um
problema. Os comerciantes avisavam aos consumidores: “Bebam antes da
Páscoa, antes da primavera, quando o clima esquenta e o vinho começa de
novo a efervescer.”

Nos quarenta e sete anos em que Dom Pérignon trabalhou como chefe de
adega de Hautvillers, ele nunca conseguiu eliminar totalmente as bolhas de
seu vinho. Mas o que ele realizou foi muito mais importante. Estabeleceu o
que muitos denominam “as regras de ouro da produção de vinho”, procedi-
mentos que ainda são seguidos atualmente. Entre eles: usar somente as me-
lhores uvas e descartar as que estão machucadas; podar bem as vinhas no
começo da primavera para evitar a superprodução; fazer a colheita na fresca da
manhã; prensar as uvas gentilmente e guardar separados os sucos resultantes
de cada prensagem.

Na época, essas idéias eram radicais, contrárias à prática comum. A maio-
ria dos viticultores produzia tantas uvas quanto possível. Mais uva significava
mais vinho e mais dinheiro. Poucos percebiam, até Dom Pérignon chamar a
atenção para isso, que, limitando a produção, obtinham-se uvas de maior con-
centração, e que, fazendo a colheita de manhã cedo, produziam-se vinhos
mais delicados e finos.

Mas foi na mistura de uvas que Dom Pérignon demonstrou seu verdadei-
ro talento. Sua capacidade para provar é lendária. Ele era dotado de um pala-
dar sensível e uma memória formidável para vinhos. Dizia-se que quando os
trabalhadores lhe traziam uvas de diversas vinhas e vilas, ele conseguia reco-
nhecer, “com uma segurança impressionante”,8 de onde cada uma procedia.
O teste decisivo era juntar essas uvas, decidindo quais usar e combinando-
as de forma a criar vinhos com harmonia e equilíbrio perfeitos. Nisso, Dom
Pérignon não tinha rival.

Seus talentos eram tão extraordinários que não surpreende que tenham
sido criados mitos sobre ele: que possuía uma receita secreta para produzir
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champanhe; que era cego; que, após provar champanhe espumante pela pri-
meira vez, teria exclamado: “Provei as estrelas!”

Nada disso é verdade. Mas devido a sua sabedoria e seu poder de observa-
ção, paladar muito seguro e trabalho dedicado, Dom Pérignon conseguiu fa-
zer vinhos melhores que todos os outros. Ele foi o primeiro na Champagne a
usar rolhas para fechar as garrafas, o que era muito melhor que as cavilhas de
madeira enroladas em cânhamo embebido em óleo usadas pela maioria dos
produtores. Ele também se esforçava para produzir vinhos naturais, sem a adi-
ção de qualquer substância estranha. Seus vinhos eram “a perfeição combina-
da à simplicidade”, como afirmou um contemporâneo seu.

Muitos registros se perderam quando Hautvillers foi saqueada durante a
Revolução Francesa, mas, se os poucos documentos restantes são precisos, os
vinhos produzidos por Dom Pérignon, em sua maioria, eram tintos, não bran-
cos, e definitivamente não-espumantes. Em 1713, dois anos antes da morte
do chefe de adega, foi feito um inventário dos vinhos do monastério. Relacio-
nava várias centenas de barris de vinho tinto, uma quantidade menor de vinho
branco e absolutamente nenhum vinho espumante.

Além disso, os registros da abadia mostram que quase todas as vinhas de
sua propriedade eram constituídas por videiras de uvas vermelhas. Há tam-
bém o fato expressivo de que a maioria das pessoas, naquela época, preferia o
vinho tinto. Dom Pérignon era um homem de negócios competente demais
para colocar em risco as frágeis finanças de Hautvillers tentando produzir
muito vinho branco ou espumante. O que ele realmente fez foi abrir caminho
para que tais vinhos fossem produzidos. Sua defesa da prensagem suave das
uvas objetivava que a cor das cascas fosse eliminada ao máximo do suco, dando
origem a vinhos que não fossem mais turvos, mas que se distinguissem por sua
transparência.

Só existem duas cartas de próprio punho de Dom Pérignon. Uma delas
acompanhou uma entrega de vinhos ao administrador da cidade de Épernay e
dizia: “Senhor, estou lhe enviando vinte e seis garrafas do melhor vinho do
mundo.”

Ele não estava se vangloriando, mas simplesmente enunciando um fato.
Luís XIV veio ao mundo em 5 de setembro de 1638, cerca de três meses

antes de Dom Pérignon. Sua chegada foi saudada com alegria e muita surpre-
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sa, pois seus pais, Luís XIII e Ana de Áustria, casados havia vinte e três anos,
não tinham filhos e haviam passado a maior parte desse tempo separados.9

O bebê real logo chamou a atenção. Em seis meses, ele havia exaurido
sete amas de leite. Seus dentes tinham nascido cedo, o que era doloroso para
elas. O médico real censurou as amas por não conseguirem produzir bastante
leite e transformarem a criança em um “vampiro”.10 “Tudo isso é um mau
presságio”, disse o embaixador sueco à corte. “Os vizinhos da França devem
tomar cuidado com tanta voracidade precoce.”11

Luís amava os esportes, a jardinagem e as artes. Ele gostava de dançar
balé e assim poder mostrar as pernas bem-feitas. Adquiriu gosto pela compa-
nhia feminina, mas considerava as mulheres “traiçoeiras, teimosas e indiscre-
tas, objetos a serem usados”. Quando comparecia a feiras ou a outros eventos
públicos, tinha prazer em manter-se incógnito. Detestava fumo, admirava os
que comiam com entusiasmo e, apesar de ser um adepto da etiqueta, gostava
de guerras de comida e de jogar bolinhas de pão nas mulheres.

Havia outra coisa que ele também amava: o champanhe. Ele o provara
pela primeira vez em sua coroação, em Reims, quando tinha dezesseis anos.
A cerimônia aconteceu na grande catedral em que os reis franceses tradicio-
nalmente eram coroados. Foi durante a comemoração que se seguiu à coroa-
ção que Luís XIV foi apresentado aos vinhos da Champagne. “Senhor”, disse
um de seus vassalos, “nós lhe oferecemos nossos vinhos, nossas peras, nossos
pães de mel, nossos biscoitos e nossos corações.” O rei adolescente respondeu:
“Esse, senhores, é o tipo de discurso de que eu gosto.”12

Nos cinqüenta anos seguintes, Luís XIV raramente bebeu outra coisa a
não ser champanhe. A corte inteira o acompanhava.

O patrocínio do Rei Sol marcou o início de uma época de prosperidade
para os produtores de vinho da Champagne. Estradas e canais foram expandi-
dos, permitindo aos produtores ampliar seus mercados. O comércio com ou-
tros países aumentou, graças, em parte, ao diligente ministro das finanças de
Luís XIV, cujo lema era “exportar ou morrer”.

Até o palácio do rei em Versalhes servia como um meio de promoção para
o champanhe. Com sua Galeria de Espelhos, seus belos jardins e o sempre
presente motivo do sol, o palácio era uma atração irresistível. Outros gover-
nantes tentaram imitá-lo; todos os nobres faziam o possível para se hospedar
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lá. Era exatamente o que o Rei Sol queria: uma magnífica construção que exi-
bia a grandeza da França e refletia sua glória pessoal. Era também um mos-
truário de seus próprios gostos.

Tudo o que Luís fazia, e especialmente o que comia e bebia, era imitado
avidamente. Seus jantares eram como espetáculos teatrais, seus cortesãos de
pé observando o rei jantar sozinho. Se o rei gostasse de certo prato ou de certa
bebida, todos em Versalhes sabiam no mesmo instante, e essas comidas e be-
bidas estariam nas mesas dos ricos e nobres quase que imediatamente. O mes-
mo acontecia com o champanhe. Como era o vinho favorito de Luís XIV, logo
se tornou o favorito de todos.

Comer e beber não eram questões simples na França do século XVII, prin-
cipalmente estando envolvidas as papilas gustativas reais. Todos ficavam deses-
perados para agradar ao rei e garantir que, sempre que viajasse, lhe fosse servido
o que quisesse. Em uma ocasião, isso se tornou questão de vida ou morte.

No verão de 1669, o Rei Sol e sua comitiva fizeram uma visita-surpresa
ao príncipe de Condé em seu castelo de Chantilly, ao norte de Paris. O prínci-
pe tinha o melhor chef da França, um certo monsieur Vatel. A reputação de
Vatel era tal que dele se esperava ser capaz de atender ao inesperado, mesmo
que isso envolvesse dois mil convidados repentinos. Quantidades copiosas de
champanhe foram trazidas da adega do príncipe, enquanto Vatel procurava
freneticamente uma quantidade suficiente de comida. Disseram-lhe que ha-
via bastante peixe, então Vatel decidiu que essa seria sua pièce de résistance.

Tudo parecia caminhar bem, o rei e o príncipe se divertindo, quando Va-
tel foi informado de que o peixe não havia chegado. Ele ficou perturbado,
mortificado ao extremo; sua reputação de melhor chef estava prestes a virar
fumaça. Vatel abandonou a cozinha, foi para seus aposentos e, lá, atirou-se
sobre sua espada.

Sua morte foi tratada como uma tragédia nacional, principalmente de-
pois que se soube que o peixe havia chegado e tudo não passava de um
mal-entendido.13
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ALÉM DO CHAMPANHE, Luís XIV tinha outra paixão: a guerra. Durante os se-
tenta e dois anos de seu reinado, houve apenas sete anos de paz. “A paz o ator-
mentava”, dizia-se, “então ele procurava despertar a guerra.”14 Ele gostava
particularmente de cercos, e guerreou contra Inglaterra, Áustria, Espanha e
Holanda. Em uma batalha, o amor de Luís XIV pelo champanhe desempe-
nhou um papel central.

Aconteceu em 1676, quando dois exércitos – um comandado pelo Rei
Sol, outro por Guilherme de Orange – enfrentaram-se no campo de batalha.
Os dois tinham estado meses envolvidos em uma série de conflitos cujo obje-
tivo era estabelecer as fronteiras entre a França e a Holanda. Os franceses cla-
ramente levavam vantagem. Estavam mais bem armados e superavam em
número os seus inimigos. Eram quarenta e oito mil, contra trinta e cinco mil
adversários. Aonde quer que fossem, as cidades se rendiam a eles.

Não era surpresa que Guilherme de Orange se encontrasse em um estado
de profunda depressão. Sem dinheiro e sem ajuda de seus aliados, estava sendo
forçado a travar aquela batalha, e sabia que certamente perderia. Os canhões
do lado francês haviam começado a atirar. Em vez de responder ao fogo, Gui-
lherme nada fez, esperando adiar o inevitável.

Subitamente, os canhões silenciaram e um enviado do campo francês
apareceu na tenda de Guilherme. “Sua Majestade, o Rei Sol, está sem vinho”,
o emissário explicou. “Ele roga que Vossa Alteza me dê um salvo-conduto
através de suas linhas para que eu possa buscar um suprimento de champanhe
para a mesa real.”15 Guilherme concordou, mas com a condição de que o emis-
sário lhe contasse o que se passava no campo inimigo. O mensageiro explicou
que a salva de canhão que tinha sido ouvida era para comemorar uma vitória
que o irmão do rei tinha acabado de obter em outro lugar.

Então houve uma surpresa. O mensageiro, inadvertidamente, revelou que
um conselho de guerra havia recomendado que Luís XIV não entrasse em
combate e que este havia concordado. Guilherme, que estava a ponto de se
render, ficou ao mesmo tempo perplexo e aliviado e mandou o emissário se-
guir seu caminho.

Na volta, Guilherme parou o emissário e lhe disse: “Dê o champanhe ao
rei com meus melhores votos, mas também lhe dê um recado. Diga-lhe que, se
tivesse resolvido atacar, era quase certo que vencesse.”
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O Rei Sol lamentou a decisão de não lutar pelo resto da vida. Seu único
consolo foi, talvez, o champanhe que o emissário trouxe.

Mas era um consolo que ele não desfrutaria por muito tempo.

Em Versalhes, estava havendo uma disputa acirrada entre o médico ofi-
cial do rei e um rival ambicioso chamado Guy Crescent Fagon. O médico do
rei, Antoine d’Aquin, era um defensor ferrenho do champanhe; afirmava que
esta bebida fazia bem à saúde do Rei Sol e que o monarca devia beber um pou-
co dela a cada refeição. Fagon, que cobiçava o emprego de d’Aquin, preferia os
vinhos de Burgundy. Com a ajuda da amante do rei, ele venceu d’Aquin e con-
seguiu ser nomeado médico real.

O rei foi acometido por uma grande variedade de doenças, incluindo en-
xaquecas, gota e problemas gástricos. Suas doenças atraíam a atenção de to-
dos. Tudo, desde a cor de sua urina ao número de vezes que seus intestinos
funcionavam por dia, era registrado nos mínimos detalhes. Um capítulo do
diário médico do rei até registrou a descoberta de um verme vivo, com quinze
centímetros de comprimento, nos vasos sanitários reais.

Uma fístula anal inspirou páginas de comentários, e sua perfuração, feita
por um cirurgião e três médicos, fez toda a corte passar noites em claro acom-
panhando a recuperação do Rei Sol. Luís XIV era purgado e sangrado fre-
qüentemente e tratado com o “ferro quente” para cauterizar sua mandíbula
quando extraía dentes.

Fagon atribuía ao champanhe os problemas de saúde do rei. “Em vista
disso”, ele declarou, “decidi que, de agora em diante, somente burgundy será
servido à mesa real.” Luís aceitou o conselho do médico, mas ficou deprimido.

A decisão de Fagon, no entanto, chocou a Champagne. Os champenois
sentiram-se insultados e proclamaram que sua honra estava em jogo.

Isso também agravou uma briga que estava em curso desde 1652 entre a
Champagne e Burgundy. As duas regiões produziam vinho tinto e ambas es-
tavam convencidas de que seu produto era não só o melhor, mas também o
mais saudável. Elas se esforçavam para provar isso aos produtores e comer-
ciantes pagando a estudantes de medicina para apresentar teses apoiando seus
pontos de vista. As teses eram usadas como propaganda e distribuídas aos fre-
gueses.
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Depois da afirmação de Fagon de que o burgundy era melhor, a faculdade
de medicina de Reims passou a refutar essa pretensão. Como prova, os médi-
cos citaram o exemplo de um viticultor chamado Piéton, de Hautvillers, onde
estava localizada a abadia de Dom Pérignon. O viticultor se casou aos cento e
dez anos e morreu aos cento e dezoito. Não disseram se o casamento havia ge-
rado algum filho, mas acentuaram que esse exemplo provava, para além de
qualquer dúvida, que o vinho da Champagne era melhor para a saúde e para a
longevidade.

Os viticultores de Burgundy responderam com rapidez. Convocaram um
médico chamado Jean-Baptiste de Salins, reitor da faculdade de medicina de
Beaune e um dos mais respeitados médicos da França. Esperavam que ele pro-
vasse, de uma vez por todas, a superioridade do burgundy.

O cenário foi o auditório da faculdade de medicina de Paris. Quando Sa-
lins chegou, o lugar já estava apinhado de médicos, repórteres, habitantes de
Burgundy e champenois desconfiados. Quando ele se aproximou do púlpito,
um silêncio caiu sobre a multidão.

Salins começou chamando a atenção para o fato de que as cortes da In-
glaterra, da Alemanha, da Dinamarca e da Itália bebiam apenas vinhos de
Burgundy. Ele reconheceu que os vinhos da Champagne eram populares, mas
isso, disse, era apenas porque dois ministros do rei possuíam vinhas por lá e as
promoviam para obter lucro pessoal. “Aqueles vinhos não têm nenhuma força,
nem um pouco do vigor que as pessoas costumavam chamar de generosidade”,
disse. “São fracos, indolentes e aguados; sua cor é mutável e inconstante, e não
suportam o transporte.”16

O burgundy, ele disse, é robusto, de um vermelho intenso, da cor de san-
gue. Ele citou duas ocasiões em que o burgundy foi servido: em um festival em
Veneza e em uma coroação na Polônia. “Os vinhos tiveram que ser transporta-
dos por uma longa distância”, ele disse. “Em ambos os casos, estavam em per-
feitas condições quando chegaram ao destino.”

Quando Salins concluiu seus comentários, ele levantou os olhos do texto
preparado. “Os vinhos de Burgundy”, declarou, “não têm igual e são bons em
qualquer estação.”

Aplausos e zombarias irromperam na platéia. Em uma parte do auditó-
rio, começou uma briga entre cidadãos das regiões rivais, obrigando a chegada
de guardas para acabar com o tumulto.
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O discurso de Salins foi logo impresso e distribuído por todo o país. Os
champenois estavam atordoados. Eles não tinham deixado passar as espetade-
las nada sutis do médico sobre a cor pálida e variável de seus vinhos, ou sobre
sua tendência enervante de começar a borbulhar na primavera. Era como jo-
gar óleo no fogo, e a guerra das palavras esquentou.

Logo os champenois escolheram um defensor para sua causa, que refutou
Salins ponto por ponto. Pierre le Pescheur disse que os vinhos da Champagne
haviam se tornado populares apenas por mérito, não porque a corte os prefe-
ria. “E por falar nisso”, acrescentou, “é uma baixeza dizer que ministros têm
vinhas na Champagne. Eles não têm. O negócio deles é lã.”

Le Pescheur acusou o médico do rei de “maquinações sinistras” ao per-
suadir o monarca e seus servidores a transferir sua lealdade para Burgundy.
“Assim que se afasta da corte, a maioria das pessoas nos diz que retorna ao
champanhe porque não há prazer em beber burgundy.”

Le Pescheur continuou descrevendo como o champanhe havia atraído
seguidores leais por toda a Europa. Inglaterra, Alemanha e Escandinávia ha-
viam comprado mais vinho da Champagne que de Burgundy “porque é me-
lhor”, ele afirmou. “Desde que aprendemos o segredo de produzir vinhos
límpidos, pode-se, sem risco, transportá-los aos confins da terra. Polônia e Ve-
neza não são nada”, desdenhou. “Enviamos nossos vinhos para lugares tão
distantes como a Pérsia, o Sião e o Suriname e todos consideraram os vinhos
deliciosos mesmo depois dessas longas viagens.”

Concluindo, Le Pescheur citou um grupo conhecido como l ’Ordre des
Coteaux, uma confraria de nobres jovens gourmets que contribuíram muito
para popularizar os vinhos da Champagne, especialmente em Versalhes. Eram
homens que exigiam tudo de melhor: vitela da Normandia, perdizes de Au-
vergne e vinhos das encostas, ou coteaux, da Champagne. Seu membro mais
famoso era o marquês de Saint-Evremond, que fugira para a Inglaterra a fim
de evitar a prisão na Bastilha, depois de ter escrito uma carta satírica sobre a
monarquia. Lá, havia se tornado um árbitro de gosto refinado.

Saint-Evremond escreveu outra carta, citada por Le Pescheur, notando
que “já há algum tempo, os vinhos de Burgundy têm perdido seu prestígio
com pessoas de gosto verdadeiramente refinado. Os que apreciam o melhor
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vão tão longe quanto preciso e pagam tanto quanto for necessário para obter
vinhos da Champagne, pois eles são os vinhos de verdade para todas as esta-
ções.”

Quando a tese de Le Pescheur foi publicada, em 1706, todos quiseram se
envolver no debate. Poetas, dramaturgos e outros escritores, todos escreviam e
publicavam a favor de seus vinhos favoritos. Em 1712, quando um professor
de uma faculdade da Champagne escreveu uma ode em latim elogiando os vi-
nhos locais, a cidade de Reims o recompensou com grandes quantidades de
champanhe, juntamente com uma pensão. Isso estimulou um número ainda
maior de escritores a fazer do vinho o tema de seus trabalhos.

No fim do ano, Paris estava submersa em panfletos, poemas, teses e ou-
tras polêmicas relativas à briga sobre vinhos, a maioria dos quais publicada por
um impressor chamado Thiboust, que ganhou tanto dinheiro com a guerra de
palavras que pôde se aposentar.17

A batalha entre as duas regiões vinícolas continuou por quase cento e
trinta anos. Por vezes, intensificou-se tanto que Burgundy e Champagne fica-
ram na iminência de uma guerra civil. Finalmente, entretanto, sucumbiu sob o
peso das palavras.

Mas houve outro fator, completamente inesperado, que ajudou a encerrar
a guerra. Os fabricantes de champanhe tinham finalmente aprendido a domar
as bolhas. Além disso, um número crescente de médicos, e não só na Cham-
pagne, vinha se convencendo de que as bolhas do champanhe faziam bem à
saúde. As bolhas, diziam, podiam curar a malária. Com as muralhas cercadas
por fossos estagnados em Reims e outras cidades, essa notícia chamou a aten-
ção de todos. De repente, os vinhos espumantes tornaram-se populares, espe-
cialmente entre os nobres e ricos.

Como conseqüência, não havia nada por que brigar. Champagne e Bur-
gundy agora produziam vinhos completamente diferentes. Em vez de tentar
fazer um vinho tinto para competir com um burgundy, os champenois tinham
enveredado por um caminho totalmente novo. Os habitantes de Burgundy,
por sua vez, podiam se concentrar em produzir seus vinhos sem se preocupar
em serem desbancados pelo champanhe.

A guerra das palavras finalmente acabara. “Feliz é a nação que não conhe-
ce outro tipo de guerra”, disse um escritor.
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NEM LUÍS XIV nem Dom Pérignon ficariam satisfeitos com o modo como a
guerra terminou, pois nenhum deles gostava de bolhas no champanhe. O che-
fe de adega de Hautvillers tinha lutado toda a vida para eliminá-las, enquanto
o Rei Sol, na velhice, tornara-se conservador e sério, enxergando as bolhas
como um símbolo da vida desregrada de seu sobrinho, o duque de Orléans.

Nos últimos anos de vida, Luís XIV foi aconselhado a comer menos e a fa-
zer exercícios mais leves. O rei estava sofrendo de uma quantidade crescente
de doenças, incluindo uma que seu médico, dr. Fagon, havia diagnosticado
como ciática. O Rei Sol estava, na verdade, tendo uma gangrena na perna.
“Apenas banhe-a regularmente em vinho burgundy”, Fagon disse. “Ficará
boa.” Luís XIV morreu em agonia prolongada com a idade de setenta e seis
anos, apenas três dias antes de seu aniversário.

Ele deixou obras e leis que representam sua determinação política e sua
visão pessoal de grandeur, mas, como disse o historiador René Gandilhon, “o
sol de Luís XIV estaria privado de pelo menos um de seus raios se um humilde
monge beneditino não houvesse, naquela época, aperfeiçoado a arte de fazer
champanhe”.18

Dom Pérignon morreu três semanas depois de Luís XIV. Ele nunca en-
controu seu soberano, apesar de terem estado a poucos quilômetros de distân-
cia em algumas ocasiões. Como Gandilhon observou, “havia muitas batalhas
inscritas na glória de Sua Majestade para agradar a quem viveu sob o signo da
paz”.19

Graças ao trabalho de Dom Pérignon em Hautvillers, a abadia, por essa
época, estava florescente; a área de suas vinhas tinha dobrado. Como sinal de
respeito a seu chefe de adega e por tudo que ele realizou, os monges do mo-
nastério o enterraram em um setor de sua igreja normalmente reservado aos
abades.

“Nunca houve um homem tão talentoso na produção de vinhos”, disse
seu sucessor. Ele foi “o anjo guardião e professor da casa”, observou outro
monge, “um homem que morreu em plena santidade e será lembrado com
gratidão por seus irmãos religiosos”.20
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