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Ventanias

A

legrete ganhou notoriedade pela literatura produzida em
forma de poesia. A prosa da nossa terra tem exceções bem
definidas (e que exceções!), como os contos magistrais de Sérgio Faraco. Mas foi no verso que Alegrete se consagrou, com
as rimas muitas vezes sem rima de Mario Quintana, Tyrteu
Vianna, Laci Osório, Hélio Ricciardi, Cyro Leães.
Pois agora temos aqui a poesia em prosa, com os melhores ingredientes da literatura fronteiriça: infância, pandorgas,
cata-ventos e gente que só é assim porque vive ou viveu nos
descampados das nossas ventanias.
Elvio Gonçalves nos leva pela mão para um encantado
Campo Fundo, e, quando chegamos ao final do livro, dá vontade de pedir que o guri narrador retome as férias.
O alegretense Elvio faz uso de uma virtude com a qual
nem todos podem contar: a memória que, em algum momento, nos recompensa com a transmutação em literatura.
O grande Ferreira Gullar, por exemplo, tinha talento de
sobra para narrar a vida em versos, mas confessou que não
conseguia transformar a memória da infância em escrita.
Elvio tem a memória do seu avô contador de causos, dessa
parteira, desse guasqueiro e de seus significados.

Nenhuma criança entra impunemente nas casas de personagens mágicos como esses. Muito menos na casa de uma
bruxa que atrai um guri com seus deliciosos bolos para assim
poder levá-lo à armadilha da tentação e do vício dos livros.
Trazmundo e Pegavento é a herança desse contágio bom,
com a singeleza dos fabulistas. É só entrar no ônibus com o
guri. O livro do Elvio tem o dom de nos levar de volta aos
arquivos das nossas férias fora de casa, quando figuras aparentemente estranhas nos conduziam a outros mundos e a outros
ventos que nunca mais tivemos e nunca mais teremos.
Moisés Mendes
Jornalista e colunista

O X no mapa acima indica a
localização de Campo Fundo.

M

eu avô contava que, bem antes do começo, o lugar
que deu origem ao Campo Fundo foi descoberto e
povoado por tropeiros, entre eles, seu pai.
Quando ocorreu o desmembramento de terras, conhecido como Tratado de Partilha, entre Alegrete e São
Francisco de Assis, para a criação do município de Manuel Viana, a área do Campo Fundo ficou de fora.
Alguns historiadores afirmam que o Campo Fundo
não foi incluído no Tratado, por pura falta de interesse.
Meu avô achava que era porque essas terras ficavam muito distantes de tudo e que as partes envolvidas no Tratado
de Partilha desconheciam a existência delas.
Ter ficado fora desse tratado não só aumentou o isolamento de Campo Fundo, como dificultou o seu desenvolvimento. Segundo estudos de antropologia, foi fator
determinante na formação da identidade dos habitantes
daquele lugar.
*A ilustração na página anterior, é “América invertida”,
de autoria do artista uruguaio Joaquín Torres García.

Era nesse cenário de verde abundante, de céu grande, sempre
azul e ensolarado, que os dias da minha infância pareciam
passar sorridentes.

O

bolicho do Leopoldo Copo Sujo ficava no sopé do Morro
do Silveira, na estrada principal que vinha da cidade de
São Francisco de Assis, em uma quase esquina com uma estradinha estreita que ia dar no pequeno vilarejo em que morava
o meu avô paterno. Era na esquina do boteco do Leopoldo que
eu descia do ônibus para encontrar o tio Terêncio Boatontura
à minha espera. Ele me levava na garupa do cavalo até a casa
do vô, onde eu costumava passar as férias colegiais.
O lugarejo em que residiam meus avós era tão distante de
tudo que, quando perguntavam onde era, diziam que ficava lá
adiante, num fundo de campo. Por isso o lugar ficou conhecido como Campo Fundo. Era um vale suave, um quase pla-
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no, com leves coxilhas. Ao longo, alguns capões de mato, uma
sanga e um riacho que, além de servir para pescaria, também
eram usados para lavar as roupas e tomar banho.
Em torno de trinta famílias conviviam nesse pequeno povoado. Todos os seus moradores viviam da criação de gado e
do cultivo da terra. Menos o Leopoldo, que era dono do boteco, o Tonho Pegavento, que era guasqueiro, a Tereza Trazmundo, que era parteira e benzedeira, e meus tios, Eli e Terêncio.
Tio Eli tinha um abatedouro e açougue clandestino. Era
ele quem fornecia carne fresca, de gado e ovelha, para toda a
população local. Segundo a opinião dos habitantes do Campo
Fundo, ali se produziam as melhores carnes, razão pela qual
meu tio também abastecia muitas famílias de outras comunidades.
Tio Terêncio tinha um pequeno engenho e alambique
onde produzia rapaduras, melado e açúcar mascavo. Era famoso por produzir a melhor cachaça de toda a região. Sempre
que podia, fazia questão de entregar a domicílio para a vizinhança, o que fazia dele uma figura muito popular, conhecida
por todos pelo apelido de Boatontura.
Era nessa comunidade, pequena e acolhedora, escondida
na região da campanha, na fronteira oeste do Rio Grande do
Sul, que eu passava os meus inesquecíveis dias de férias. Às vezes, ajudava os meus avós em algumas pequenas tarefas, mas,
geralmente, investia o meu tempo em brincadeiras com a gurizada da minha idade que morava na vizinhança.
Passava o tempo levantando pandorgas, jogando pião e
bola de gude, brincando de laçar vaca parada, fazendo bodoques e armando arapucas para caçar passarinhos. Isso quando não estava pescando ou nadando na sanga ou no riacho.
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De tudo isso, o que nós mais gostávamos de fazer era apostar
carreiras a cavalo, coisa que fazíamos com frequência e às escondidas, atrás de uma pedreira que ficava no baixo de uma
coxilha. Essas corridas de cavalo nós levávamos muito a sério,
porque eram às devas e a troco de alguns maços de rapadura.
Era ali, nesse cenário de verde abundante, de céu grande
(que lembro sempre azul e ensolarado), que os dias de minha
infância pareciam passar sorridentes.
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Nasceu em uma noite de verão na cidade de Alegrete,
numa época em que ainda havia peixes nas águas do Rio Ibirapuitã. A foto acima mostra como ele era aos oito anos de
idade, quando passava as férias no povoado de Campo Fundo,
local onde conheceu Trazmundo e Pegavento. Atualmente vive
entre Porto Alegre e Caxias do Sul, onde trabalha como publicitário e produtor cultural.
Neste seu romance de estreia, Elvio deixa bem claro: aquele menino que viveu as aventuras no mítico Campo Fundo
ainda convive com ele.
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É mais que uma história, nos remete à tradição das fábulas. Leva o leitor a um lugar encantado, rico nos melhores ingredientes da literatura fronteiriça: infância, pandorgas,
cata-ventos e gente que só é assim porque vive ou viveu nos
descampados das nossas ventanias.
Assim como o escritor Moisés Mendes nos informa em
seu prefácio, Elvio consegue transformar a memória da infância em escrita. E essa virtude – a memória – nos recompensa
com a transmutação em literatura.
Um livro de estreia (e que estreia!) que traz a herança do
contato que o autor tem com os livros e o levará para uma
viagem onírica a um passado que guardamos em nossas mais
tenras memórias.
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Este livro foi confeccionado especialmente para a
Editora Meridional Ltda, em papel Pólen Bold 90g,
utilizando as fontes Minion 11,3pt e Omniblack 20pt e
impresso na Edigráfica.

Aos que ousam ser
diferentes. Àqueles que muitas
vezes são classificados como
esquisitos pelos padrões vigentes.
Aos que sabem que a única coisa
realmente intolerável
é a incapacidade de amar.
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