32

Paharnic la
Châteauneuf-du-Pape (2)
Ioan T. Morar

În cel de-al șapte sutelea an de la fondarea Châteauneuf-du-Pape, în seara zilei
în care se va porni culesul strugurilor (le
Ban des Vendanges), adică pe 8 septembrie, Confreria Échansonnerie des papes
(Paharnicii papilor) alege să întronizeze
șase persoane și să le încredințeze titlul
oficial de paharnic a camera paramenti. Unul dintre paharnicii din Consiliul
Demnitarilor, Michel Blanc, m-a propus și pe mine, după cum am povestit în
numărul trecut. El îmi va fi avocat și un
fel de naș care mă va prezenta asistenței,
ceea ce vă voi relata în acest număr.

N

u locuiesc foarte de parte de
papala podgorie, la o oră și
jumătate, pe autostradă, dar nu se face
să merg acolo și să nu mă bucur de toată seara pe motiv că sînt cu mașina. Așa
că-mi rezerv o cameră la hotel, alegerea
nu e prea grea, sînt două hoteluri în cen-

li se pară că ești un cumpărător sigur, ca
să te convingă. Cum să nu pari un simplu
gură cască dornic să guste și să plece? Cu
Daniel Mihăieș, fiul lui Mircea, am găsit
o soluție. Primul drum îl facem la magazinul Vinea (cel al sindicatului condus de
Michel Blanc) și cumpărăm două-trei sticle, ambalate frumos în cartoane special
pentru cărat. Cu ele în mînă, intrînd în
orice cavă, convingi că ești cumpărător.
Și ești imediat curtat, ți se toarnă în pahare. Iar dacă, pînă la urmă, nu cumperi,
nu portofelul tău e de vină, ci calitatea
(mai bună) a concurenței, nu?!
Bun, de data asta nu am venit să cumpărăm, nu am unde păstra în condiții optime mai multe sticle. Dar tot ne-am lăsat
ademeniți de un domn de la magazinul
Domeniului Le Moulin des Saints (Moara Sfinților). (E limpede că, fiind legată
de numele papei, podgoria e împărțită în
zeci de domenii cu nume de sfinți sau în
strînsă legătură cu universul bisericii. Terasa pe care ne-am oprit să bem o cafea se
numea Măgarul Papei. Mi-am amintit de

luam pe strada poreclită, în provensală,
Roumpou Quieu, adică, pe românește,
pardon de expresie, „Rupe Curu”. Se spune că atîtea căzături s-au produs pe stradelă și atîtea oase s-au rupt, încît și acum,
dacă mergi pe acolo și ciulești urechile,
mai auzi gemete de durere.
e platoul din fața intrării se adună lume, noi nu cunoaștem pe
nimeni în afara lui Michel Blanc, așa că
stăm mai deoparte, stingheri, privind peisajul, viile întinse pînă la cursul șerpuitor
al Rhonului. Michel încă nu a ajuns, întîrzie puțin, dar o face pentru că aduce
de la gară un alt co-întronizat, Mathieu
Juglar, avocat parizian, nevăzător, însoțit
de ghidul lui canin.
În fine, se intră, Michel ne spune să
stăm în primul rînd. Sala e impunătoare,
cu o boltă înaltă; totul e în piatră, exact
ca pe vremea papilor. Mai puțin iluminarea electrică, desigur. În față e o masă
lungă de consiliu, unde sînt așezați, deocamdată, niște oameni în haine normale. Știam că membrii ordinului au niște
togi speciale, deci nu ei sînt cei cu care
am treabă. Așa e, ne lămurim imediat: la
masă sînt reprezentanții viticultorilor și
ai primăriei, care sînt întruniți pentru a
da startul culesului de struguri pe tot teritoriul AOP-ului (nimeni nu culege de
capul lui și nu udă via de capul lui). Se
aduce o ladă cu cele treisprezece varietăți
de struguri din care se face vinul aici (în
combinații care țin de gustul și voința fiecăruia, dar cu nici un alt tip de struguri
decît cele treisprezece). Se constată că
strugurii sînt copți și se dă citire deciziei
oficiale, apostilate și de primărie. Apoi
cei care au dat startul culesului se mută
în sală și se așteaptă momentul întronizărilor.
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provensale
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trul localității. Bine, sînt și alte tipuri
de cazare, inclusiv în viile din preajmă
racordate la curentul oenoturismului.
Eu zic să fim cît mai aproape de locul
festivității și optez pentru La Mère Germaine, aflat chiar lîngă fîntîna arteziană
care a aprovizionat timp de secole sătenii
șatopapali. Celălalt hotel era după colț,
dar nu avea micul dejun inclus. Trebuie
spus că micul dejun franțuzesc este foarte
mic: e alcătuit dintr-un sfert de baghetă,
o bucată de unt, două tipuri de gem (la
farfurioară), cafea și un pahar cu suc de
portocale. Asta, într-un fel, explică și de
ce francezii rup ușile restaurentelor fix la
douăsprezece, la prînz. Doamna cu care
am făcut rezervarea mi-a spus să ajungem sau pînă-n ora trei, sau după ora șase
p.m., fiindcă recepția se închide în acest
interval. Ajungem la trei fără un sfert,
parcăm mașina și luăm cheia. În celelalte
șapte camere (toate ocupate) sînt familii
de nemți, olandezi și americani; cu o parte din ei ne vom saluta dimineața.
Pînă să ajungem la momentul întroniuzării ne plimbăm prin localitate, deja
o cunosc foarte bine. În afara primei vizite cu familia, am mai venit de trei ori
aici, în trei veri consecutive, cu Mircea
Mihăieș și familia lui, am bătut străzile
și cavele degustînd cîteva zeci de vinuri.
Bine, trebuie spus ceva: nu toți te îmbie
să deguști cînd intri în cava lor, trebuie să

volumul Lettres de Mon Moulin, de Alphonse Daudet, în care e o expresie referitoare la oamenii ranchiunoși, legată de
Măgarul Papei: „Cet homme-là! méfiezvous!… il est comme la mule du pape, qui
garde sept ans son coup de pied”. (Pentru
nefrancofoni: „Feriți-vă de omul ăsta!...
E ca măgarul papei, a cărui copită o simţi
şapte ani”).
Domnul de la Moara Sfinților, ca să
revin, ne-a îmbiat cu o degustare și, pînă
la urmă, am plecat cu o sticlă cumpărată
de la el. Un vin din 2012! A fost foarte
simpatic atunci cînd l-am întrebat dacă e
proprietarul domeniului. Mi-a răspuns:
sînt mai mult, sînt soțul proprietarei!
Inserez aici o observație venită de la Carmen, care, după ce a citit mai multe prospecte ale unor domenii, a constatat că
majoritatea au ca proprietare femei. Așa
o fi, seara, la masă, am cunoscut niște
proprietărese.

M

ichel mi-a dat ca punct de
întîlnire ruina castelului la
subsolul căreia se află, încă în stare de
funcționare, pivnițele papale de pe vremuri. Acolo se va desfășura, de altfel, și
ceremonia anunțată pentru ora șapte seara. Noi ajungem mai repede, deși am venit pe drumul cel mai lung și cu cele mai
puține urcușuri bruște. Am fi putut să
ajungem și mai repede (dar de ce?) dacă o

ala zumzăie, pînă la un semnal:
intră consiliul. E o intrare studiată, cu drapelul confreriei în față, e o
liniște în care îi auzim pășind în cadență.
Se așază la masă, marele Auditor al Consiliului declară deschisă festivitatea și-i
dă cuvîntul Vice-cancelarului care va
conduce „ostilitățile”. În partea dreaptă,
aproape de noi, se văd diplomele și sticlele magnun care ni se vor înmîna. După
cum sînt așezate, Carmen îmi spune că
voi fi ultimul. Urma scapă turma. Nu e
așa, voi fi al patrulea. Înainte vine cineva
de la organizatori și-mi dă, tipărită, întrebarea la care va trebui să răspund. Așa se
procedează cu toți cei șase. „Și răspunsul?” fac eu o glumă. Răspunsul îl veți da
pe scenă, mi-a răspuns domnișoara.
Sînt atent la cei din fața mea, proba
cea mai importantă este cea a degustării
rituale. „Urmezi tu”, îmi spune Carmen.
„De unde știi?” „Maestrul de ceremonii
s-a uitat spre tine”. Așa e, mi se strigă
numele și intru în Camera Paramenti
spațiul în care neofitul este examinat.
De fapt, e un careu pe scenă, în fața
Consiliului. Se aduc două pahare cu vin
pe o tavă de argint. Întrebarea sună așa:
„Recunoașteți care din cele două pahare
e cu Châteauneuf-du-Pape?”. Gust și nu
am niciun dubiu, diferența e clară. Încerc
un răspuns diplomatic (zic eu): „dacă nu
e acesta, atunci e celălalt”. Se rîde, apoi
revin. „Sigur în acest pahar e Châteauneuf-du-Pape”. Da, am trecut testul.
Urmează Michel Blanc cu laudatio și
chiar mă emoționez cîte merite mi-a descoperit. După discursul lui (Mulțumesc,
Michel!), îmi reiau locul în sală și urmea-

ză ultimii doi candidați. Apoi sîntem
poftiți pe scenă, ni se pune cheia Pivniței
pontificale la gît de către Marele Auditor care ne îmbrățișează pe fiecare și ne
spune bun venit în rîndurile organizației.
Apoi semnăm în cartea de onoare, jurăm
să promovăm vinul de Châteauneuf-duPape, primim diplomele și sticlele în dar.
Poze de familie cu toți întronizații și cu
membrii Consiliului, aplauze, masa și
felicitările la 50 de metri de acest loc,
într‑un restaurant cu o vedere panoramică asupra localității.
Bun, admit că e un joc, dar mărturisesc sincer (toate mărturisirile ar trebui
să fie sincere, dar las redundanța asta la
locul ei) că m-am emoționat. Sînt al doilea român în acest ordin, după Julia Scavo, somelieră de renume, campioană europeană, mi se pare, căsătorită în Franța.
Mesele nu sînt încă terminate, stăm
în curtea mare a restaurantului la un pahar (șampanie, rosé, alb, roșu) și socializăm. Sîntem mulți, vom fi în două încăperi. Noi sîntem plasați la masă cu o parte
din membrii consiliului și cu avocatul de
la Paris; la mesele apropiate sunt ceilalți
întronizați. Un meniu sofisticat e tipărit
alături de numele celor șase noi membri
onorifici ai Păhărniciei Papale. Vinul
din seara asta e furnizat de proprietarii
prezenți, dar și din provizii făcute special
pentru eveniment. Am șansa de a gusta
cîteva minunății (scuzați entuziasmul, e
real!). Printre toate fiolele cu nume pontifical, într-o sticlă se află un vin făcut din
strugurii donați de toți proprietarii de vii
(după modelul Hospice de Beaune), iar
cu banii obținuți din vînzarea sticlelor
se fac opere de caritate. Pentru că vinul
bun se face de către oameni buni. E un
vin bun, un vin în fața căruia încetează
rivalitățile și concurența (de înțeles între
producătorii aceleiași licori), un vin care‑i adună pe toți, un vin al tuturor.
În dreapta mea e Carmen, iar în
stînga o persoană care confirmă constatarea ei că multe domenii sînt conduse
de femei, doamna Catherine Armenier,
vicepreședinta Confreriei, proprietară (împreună cu sora ei) a Domeniului
Marcoux și luptătoare împotriva falsificatorilor care știrbesc AOP-ul. Și sînt
destui, de la unii care se auto-denumeau
Enclava papilor, pînă la cei mai subtili, de
genul celor care, pe etichetă, aveau desenată o pisică pe ou: Chat on oeuf, ceea ce
se pronunță exact ca Châteauneuf ! Lupte grele în tribunale, lupte în care au fost
ajutați de comeseanul nostru co-întronizat, Mathieu Juglar, avocatul parizian.
Da, există plagiatori și-n lumea vinului.
reparațiune. Pentru prima
dată, în seara asta am gustat și vinul alb (care aici se produce în
proporție de 5%!) și mi-am spulberat o
prejudecată, drept pentru care, proaspăt
întronizat, spun vouă: da, e bun și cel
alb!

O

N-aș vrea să închei, aș vrea ca seara
asta să continue, să vă invit lîngă mine, să
vă trageți un scaun la masa noastră și să
continuăm să ne bucurăm de un vin de
primul raft! Să povestim, să ascultăm ce
povestesc cei care fac vinul. Sînt anunțat,
însă, din redacție, că trebuie să închei, nu
se poate să ținem textul deschis, restaurantul trebuie să închidă și el, revista nu
mai are loc.
Marele păcat al celor mai bune vinuri este că se termină mai repede, parcă sticlele lor conțin cel puțin un pahar
în minus. Mă gîndeam, în seara aceasta,
profitînd de locul cu mare încărcătură
istorică și spirituală, că vinul roșu este,
pentru om, o reparațiune, o compensație
pe care Dumnezeu ne-a făcut-o după izgonirea din Paradis.

