
Muito são-tomé teve que dar o braço a torcer "depois de percorrer os mais de
700 quilômetros que separam Recife de Petroiina e encontrar, em pleno semi-árido
pernambucano, uma paisagem como esta. E, na taça, um vinho solar, único, capaz

de quebrar todos os paradigmas da enologia internacional.

Texto, fotos e ilustrações de Heitor e Silvia Reali
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CONTRASTES: A IMENSIDÃO DAS ÁGUAS DO VELHO CHICO CORTA O SEMI-ÁRIDO.

P etrolinenses de boa cepa gostam de contar a histó-
ria: 47 produtores de vinho do Rio Grande do Sul re-
ceberam, em 1999, um convite que lhes soou como

bravata nordestina - conhecer as uvas e o vinho produzi-
dos no sertão. Os incrédulos gaúchos, que carregam o tin-
to néctar em seus DNAs, tinham motivos para não acredi-
tar, pois aprenderam a arte de fazer vinho com seus ante-
passados italianos. Esses, herdeiros de milenares técnicas,
plantaram suas videiras nas melhores terras do sul do Bra-
sil, cujo clima é semelhante ao europeu. Não era um lugar

de solo esturricado, onde o verão começa em 1° de janeiro e
termina em 31 de dezembro. "Entonados", como diriam os
gaúchos, esses vitivinicultores foram para Petrolina com a
intenção de mostrar que não é assim que a banda toca.
Em lá chegando, sob um sol retumbante, tiveram primei-
ro que acostumar os olhos no sombreado do parreiral. Co-
meçaram a caminhar debaixo da extensão verdejante, nu-
ma fundura que confunde a perspectiva. Pé ante pé, e de
bico calado, surpreenderam-se com a visão de um chuvei-
ro de repolhudos cachos de uvas até onde a vista alcança-



vá. Já com água nos olhos, um dos gaúchos não pôde evi-
tar o gesto: tomou ar, levou a mão ao peito e entoou o Hi-
no Nacional.
A glória de tal fartura é do Velho Chico e dos pioneiros que
construíram 60 quilômetros de canais irrigados, sem esperar
pela transposição do rio São Francisco - o que por lá se ouve
falar desde os tempos de Pedro II. Aliás, dizem que foi em ho-
menagem a seu pai, Pedro I, e sua mãe, Leopoldina, que bati-
zaram a cidade, juntando os dois nomes.

Vinte e quatro colheitas por ano
A união de turismo com vinho não é novidade no mundo.
As vinícolas investem em suas dependências para que o
consumidor possa conhecer o processo de elaboração do
vinho, desde o cultivo até a comercialização. Para João San-
tos, enólogo português da vinícola Rio Sol, município de La-

goa Grande, o termo "Roteiros do Vinho" em outros países
soa um tanto forçado. "O único lugar do mundo onde se po-
de ver a uva verde ou madura, a colheita, a poda, a fermenta-
ção do mosto nos toneis, a azafama dos trabalhadores e téc-
nicos, sentir o aroma delicioso que incensa o ar, enfim, to-
do o processo que envolve o vinho e que é o que o visitante
gosta de ver, está no Vale do São Francisco."
Marta Agoas, enóloga portuguesa que vive há quatro
anos em Petrolina, demorou um ano para entender as
virtudes dessa terra. "Precisei defender uma tese para
provar que obtive com o vinho dessa região mais inten-
sidade e vigor cromático do que na localidade do Dou-
ro, em Portugal, conhecida pela excelência em colora-
ção dos vinhos", explica. "Em um ano saí com 24 colhei-
tas, o que me deu 24 anos de prática, me colocando ao
lado de poucos profissionais no gênero."

"VINHO COM MAIS INTENSIDADE E VIGOR CROMÁTICO DO QUE EM PORTUGAL"

Repare nos vitrais da Catedral Nossa

Senhora do Coração de Jesus, popu-

iarmente conhecida como Catedral de

Pedra, Construída em estilo neogóti-

co, foi inspirada na Catedral de Notre

Oame, em Paris, e abriga o maior con-

junto de vitrais franceses do Brasil,

Vale lembrar que toda essa riqueza foi

erguida na década de 20, quando só

existia caatinga esturricada ao redor.

Fevereiro 2008
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Vinho na fonte
Um dos mais renoma-
dos conhecedores de vi-
nhos, o brasileiro Jorge
Figueredo, escolheu as
terras da Ilha do Pontal,
no rio São Francisco,
para plantar suas cepas
e fazer seu vinho. Figue-
redo, que fez especiali-
zações em Milão, Fran-
ça, Portugal e Chile,
defende a causa dos vi-
nhos de Petrolina: "No
mundo, os grandes vi-
nhos descartam as pri-

meiras safras e só iniciam sua fabricação a partir do décimo
ano. Eu tenho esse ciclo em minhas terras jã no terceiro".
Em recente programa de gastronomia da televisão do Rei-
no Unido, Jancis Robinson, tida como a mais importante jor-
nalista de vinhos do mundo, elogiou a qualidade cada vez
maior dos vinhos do São Francisco. Como dizia Raoul Blon-
din, enólogo do renomado Chateau Mouton Rothschild "o
vinho deve ser bebido na fonte. Quanto mais ele viaja, pior
ele se comporta. Sensível, não suporta as mudanças exterio-
res e o cansaço de qualquer viagem. Quanto mais perto de
sua terra de origem for tomado, tanto mais será apreciado".
Sob tal ótica, uma experiência única é degustar nosso vinho
jovem e ensolarado na própria Petrolina, às margens pláci-

«ftdas do Velho Chico.

Não deixe de conhecer

As águas do rio São Francisco viviam atormentadas

pelas reinações do Nego d'Água, capaz de virar bar-

cos, afugentar peixes e despachar para o além os

pescadores. Era preciso afugentá-lo. Essa foi a ori-

gem das carrancas assustadoras que ornamentam as

proas dos barcos e navios. Uma de suas mais expres-

sivas criadoras é Ana, cujo nome ficou para sempre

ligado às esculturas: Ana das Carrancas. Seu traba-

lho gerou escola para artesãos e centro de artesa-

nato em Petrolina. Como reconhecimento, a escul-

tora ganhou destaque internacional e foi condeco-

rada com a Ordem do Mérito Cultural.

PETROLINA TEM MAIS
Museu do Sertão

Aqui pode-se conhecer um pouco mais da História da
cidade; ver a réplica da casa de um caboclo, carrancas

do escultor Guarani, cerâmicas de Maria da Cruz,
esculturas em madeira e o painel de Romero de Lima:

Petrolina Centenária.

Caboclo
Distante 80 quilômetros de Petrolina, no município de

Afrânio, Caboclo é um povoado histórico com mais
ie 200 anos. Em sua ampla praça central, dois imponentes

tamarindeiros sesqüicentenários são o xodó dos
moradores. Ao redor deles, estão penduradas redes

para ajudar na tradição que garante a todo casal que se
sentar debaixo das árvores casar sem erro. Lenda?

Já se viu lugar melhor para namorar, embalado

de dia pelo canto dos passarinhos e, de noite, pelo
céu mais estrelado do planeta?

Mirante da Barragem do Sobradinho
Localizado no alto de um morro, oferece uma das visões

mais desconcertantes de Petrolina: lado a lado, -Á

estão oásis irrigados e viçosos e os tons cinzentos
do solo áspero e seco.

Text Box
Fonte: Almanaque de Cultura Popular, ano 9, n. 106, p. 26-28, fev. 2008.




