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Toda potencialidade so-
cial e cultural que não é usa-
da, degenera. E ' isto que vem 
acontecendo há anos em Ri-
beirão Preto. Somos uma ci-
dade com um dos maiores po-
tenciais de cultura do interior 
brasileiro, Temos ioda uma 
infra-estrutura material para 
o incentivo às artes e expres-
sões cuüturais. No entanto, a 
letargia intelectual na máquina 
do poder público, fez primei-
ro estagnar as manifestações 
artístico-culturais e depois, 
cbrigou a sua degeneração. 
Por exemplo, o teatro amador 
em Ribeira Preto sempre foi 
muito bom, até 1971 ou 1972. 
Um teatro de nível, do qual 
participavam praticamente to-
dos c s estudantes, diretamen-
te ou assistindo as peças e ti-
nha © trabalho da maioria ab-
soluta dos nossos intelectuais. 
Inclusive, com a participação 
constante da imprensa. O que 
aconteceu? Primeiro deixou 
de ser ajudado da forma mais 
primária. Então, estagnou-se. 
Â estagnação provocou o seu 
desgaste e o fim de grupos 
tradicionalmente importantes. 
A partir daí, ocorreu a dege-
neração — surgiu a contrafa-
ção de grupinhos de jovens 
bem intencionados e desínfor-
rnados, o que eqüivale prati-
camente à extinção do teatro 
rlbesrãopretano. 

Temos, nas artes plásti-

cas, grandes artistas. Uma ar-
tista de renome internacional 
com© Odila Mestriner ou um 
artista popular até nos bair-
ros mais pobres como Leopol-
do Lima — para citar dois 
exemplos extremos — têm en-
tre eles grandes nomes e jo-
vens de valor. O que a cidade 
aproveita deles? Nada. Pois 
eles còm razão, não se adap-
tam è mediocridade oficia! 
que entende manifestações 
artísticas como forma de agra-
dar os lideres políticos ou de 
justificar a burocracia que a 
ninguém comove ou interes-
sa. 

De tal forma esta cidade 
ficou abandonada no que 
respeita à uma política cultu-
ral que, hoje, pode parecer 
estranhe que o assunto seja 
tratado em editorial. Tamanho 
é o desprestigio das manifes-
tações culturais em Ribeirão 
Preto que atualmente, quando 
se fala em arte, quas© geral-
mente não se trata de nada 
referente aos ribeirãopreta-
nos. E no entanto, temos um 
potencial invejave.1 a ser ex-
plorado e, também, um acer-
vo artísticc-cuitural sedimen-
tado, pronto para contribuir 
com a cidade, se houvessem 
erndições no mínimo, inteli-
gente dentre do mundo ofi-
cial. 

Sabemos que. não adian-

ta pedir ou cobrar nada do 
Poder Público. A incompe-
tência de organização e com-
preensão do fenomeno cultu-
ral encebre-se com o eterno 
argumento dos administrado-
res mediecres; falta de ver-
bas. Se tocamos no assunto, 
não é com á esperança que o 
Poder Público faça alguma 
co:sa. Não fará nada; seus 
homens especificamente de-
terminados para isso, já de-
monstraram que não têm 
competencia para sensibilizar 
a cidade. Tocamos no assun-
to, para que fique registrado 
que, nesta cidade, por um 
processo de alienação, permi-
tiu-se o degenerativo panora-
ma das artes e cultura hoje. 

Enquanto se construíram 
prédios (Casa da Cultura e 
teatros) e criaram-se empre-
gos para oficiais da cultura, 
desprezou-se o fundamental 
— o espirito que anima as coi-
sas;. Criaram coisas de cimen-
to, porque cimento aparece; 
mas repudiaram a verdadeira 
expressão artística e cultural, 
porque os artistas e intelec-
tuais pensam, e isto é perigo-
so. Este editorial não espera 
que. nada mude — só quer 
ser lido, para que conste que 
mataram as expressões artís-
ticas e culturais em Ribeirão 
Preto, não permitindo que 
elas chegassem ao povo. 


