
12 13ESPECIAL ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 9 E 10 DE AGOSTO DE 2019

Na música, na dança, no esporte: talento de pai e de filho

No canto 
e nas notas, 
a inspiração

Amor e 
tradição que 
andam juntos

A dupla de
vôlei preferida 
de Leonardo

Música dá o tom na garagem de casa, no palco e nos bailes Isadora e Leandro preservam a cultura do Rio Grande do Sul Leonardo e Vanilson são fissurados em esportes
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Se há uma palavra que define 
os meninos Vinicius Stolben, de 
8 anos, Tiago Wlach, de 11, e 
Gustavo Wlach, de 13, é talento. 
E esse talento vem de berço, da 
veia musical dos pais Vanderlei 
Stolben, de 44 anos, Cássio Wlach, 
de 45, e Clênio Wlach, de 42. Ao 
som da bateria, da voz e do vio-
lão e acompanhando os pais nos 
ensaios na garagem de casa ou 
nos bailes da Banda Magia, que 
nos olhos dos pequenos já é níti-
do perceber o amor pela música 
e o entendimento de que ela traz 
alegria e faz a diferença na vida 
das pessoas.

O primeiro integrante da mi-
ni-banda é o Vinícius, filho do 
tecladista Vanderlei. Com as 
baquetas na mão, o pequeno 
conta como a paixão pela música 
iniciou. “Quando eu era menor, o 
teclado do pai ficava no banco e eu 
tocava. Depois, descobri a bateria, 
comecei a tocar e agora faço aulas. 
É isso que eu quero”, diz.

O outro talento é o filho do 
baixista Cássio, o Tiago. O que 
eles mais gostam de fazer é sentar 

Na casa da família Roncai, em 
Santa Cruz do Sul, o amor pela 
cultura gaúcha é algo bonito de se 
ver. Pilchados, com um chimarrão 
ao lado e um sorriso no rosto, o 
programa preferido de Leandro, 
de 43 anos, e da filha Isadora, de 
15, é conversar sobre CTG. E não 
é para menos. Ligados ao Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho, 
eles participam de todas as ativi-
dades ligadas ao tradicionalismo, 
incluindo o Enart, maior evento 
voltado à cultura do povo do sul. 
A dupla, com uma sintonia sem 
igual, garante. “É gratificante fa-
zer parte desse meio que cultiva 
nossas tradições gaúchas”.

Isadora já sabia que o tablado 
era o seu lugar desde muito pe-
quena, quando acompanhava os 
pais no CTG Rincão da Alegria 
e ficava brincando em volta as-
sistindo aos ensaios. “Eu lembro 
que gostava muito de estar ali, 
ficava tentando ensaiar junto. Tive 
incentivo desde cedo dos pais 
e porque meus irmãos também 
dançam. Comecei na invernada 
mirim, depois passei para a juve-

“Com toda certeza, eu só jogo 
vôlei por causa do meu pai.” 
Leonardo Brum tem 23 anos e é 
dupla de Vanilson na quadra de 
areia. Os dois vibram a cada ponto 
conquistado e compartilham as 
mais variadas técnicas do jogo. A 
relação de pai e filho se fortalece 
na integração, no envolvimento, 
no estar junto, no ter uma rotina 
em comum. Em um mundo cada 
vez mais tecnológico, Vanilson 
enxerga no esporte a maneira de 
estar junto com o filho. E dá certo. 

Mas nem sempre Leonardo 
gostou de vôlei. Na infância, os 
amigos curtiam futebol. Ele tam-
bém. Foi na adolescência, então, 
quando começou a acompanhar 
Vanilson, que tomou gosto pelo 
novo esporte. No início jogavam 
na modalidade mista, integrando 
homens e mulheres, de várias ida-
des. “Meu pai foi me ensinando, 
me dando dicas. Depois, comecei a 
fazer aulas, aprendi os fundamen-
tos”, lembra. Hoje, jogam na areia 
e, segundo Leonardo, é ali que 
conseguem ter uma aproximação 
maior. “No vôlei de areia todo 
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na área em família e, enquanto 
o pai assa um espetinho, o filho 
toca violão e canta. Incentivado 
desde muito cedo, Tiago também 
frequenta aulas de música. “Eu 
via o pai tocando e ficava admi-
rando. Depois, a mãe me colocou 
na aula de música. Fui testando 
os instrumentos e lá descobri o 
que gostava. Hoje, quando canto 
nos bailes, é muito bom receber 
os aplausos e os elogios das pes-
soas”, conta.

Completando o trio, a vez do 
Gustavo, filho do Clênio. Apesar 
do pai tocar guitarra, Gustavo 
gosta de bateria e de violão. 
Além de frequentar os ensaios 
da banda e do grupo de canto da 
igreja, Gustavo gostava mesmo 

era do palco. “Eu sempre ia junto 
nas festas com o pai, tinha uma 
guitarrinha de brinquedo e ficava 
no palco junto acompanhando. 
Comecei a tocar violão e depois 
me interessei pela bateria tam-
bém”, afirma.

Para os pais, que há 26 anos 
vivem com a música, ver os filhos 
seguindo os mesmos passos e 
projetando um futuro como ar-
tistas é motivo de muito orgulho 
e felicidade. “É muito bom saber 
que vai ter uma sequência. Lá 
atrás, a gente teve um sonho de 
construir uma banda. Hoje nós te-
mos. Então, eles também podem. 
Essa gurizada vem para somar e 
continuar o que nós construímos”, 
concluem os pais.

nil e hoje já danço há nove anos”, 
relembra. 

Além do amor pela cultura 
gaúcha, Leandro e Isadora são 
parceiros para qualquer coisa. Seja 
para assistir um futebol, brincar, 
ou para passear e visitar paren-
tes. “Nossa relação é sempre de 
muita alegria. Somos parceiros, 
e precisamos estar em atividade, 
sempre interagindo. Apesar de 
falarmos sobre tudo, o assunto 
sempre acaba em CTG”, contam, 
sorrindo. 

Para o pai, que já foi patrão do 
CTG, é uma satisfação enorme 
ver a filha seguindo seus ensina-
mentos. “É muito prazeroso po-
der acompanhar ela nos ensaios, 
rodeios, ver o crescimento dela 

dentro da cultura. Ver ela dançan-
do, me enche de orgulho”, afirma. 

A filha, apesar de muito nova, 
valoriza a cultura e, principalmen-
te, saber que a família a acompa-
nha em todos os lugares. “É uma 
sensação muito boa saber que 
meu pai, minha mãe e meu irmãos 
estão junto comigo, e que tudo o 
que meu pai e minha família me 
passaram estou levando adiante”, 
conta.

Emocionada, a jovem diz que 
pretende levar os ensinamentos 
do pai muito longe, e por muito 
tempo. “Levar a cultura gaúcha 
para todos os cantos é maravi-
lhoso. A invernada para mim é 
tudo. O CTG é a minha família”, 
completa.

ponto conquistado tu participa. Na 
quadra não funciona assim. Com 
seis jogadores, por diversas vezes 
tu não encosta” frisa o jovem, que 
brinca sobre uma “dificuldade” 
que a dupla pai e filho tem. “O 
problema de eu ser dupla com 
o meu pai é que nós dois somos 
baixinhos”, sorri.

É nessa irreverência que eles 
mantêm o corpo e a mente em dia. 
Mais do que a prática do vôlei, são 
fissurados em esportes. Vanilson 
já foi corredor, já jogou basquete. 
Leonardo também gosta de mais 
modalidades e agora, com quadra 
de beach tennis na sede onde trei-
nam, estão se vendo nesse esporte. 
“Mais uns 10 anos, talvez, eu con-
siga jogar. Depois vou pra corrida, 

pra uma corrida mais leve,  pra 
caminhada. Parado nunca”, diz o 
pai, que sai do trabalho já pensan-
do no vôlei. “Esporte é saudável, 
além de te desestressar. Eu saio do 
meu trabalho já pensando no meu 
vôlei, no meu jogo. Com meu filho 
junto, só enriquece esse momento”, 
acrescenta.

Esse hobby pelo esporte já pas-
sou de Vanilson para Leonardo. E, 
se depender do filho, as próximas 
gerações da família seguirão o ta-
lento. “Vou incentivar meu filho ou 
minha filha a praticar algum espor-
te, sim. Eu jogo futebol, basquete, 
vôlei, pádel, caminho, corro. E jogo 
para me divertir. Pra mim, jogo é 
diversão”, arremata ele, inspirado 
no incentivo e na motivação do pai.


