
RIBEIRÃO PBBTO, 16 DE DEZEMBRO DE 1 971 

i GLORIA, FAMA E DINHEIRO, 
SÓ... DEPOIS DE MORTO! 

Ao Festival de Ballat no Teatro Municipal pela Aca-
demia de Ballet da Ana Pola, vocês foram ? A audição de 
piano no salão nobre da Prefeitura, com as alunas da pro-
fessora Oravia, alguém compareceu ? A exposição de pin-
tura de Leonello Berti, no saguão do Black Stream Hotel 
vocês estiveram ? Não ? Por que ? Falta de recursos não foi 
porque tôdas essas programações foram públicas. Falta de 
vontade, então ? Desinteresse ? Pois é necessário ir, meu 
povo, é preciso comparecer a todos os lugares. Isso é edu-
cação, cultura ! 

Existe em Ribeirão Prêto, como em todas as outras 
cidades do mundo, um punhado de gente dedicada a ser-
vir. Servir ao espírito, à alma, à mente, às Artes. Essa e -
lite trabalha, se esforça, com vistas largas e coração a-
berto a tudo o mais, nome e vantagens materiais .. Mas 
de que adianta tanto esforço ? Para que a luta se o povo 
os estudantes, os privilegiados a quem endereçam todos os 
cuidados não respondem, comparecendo ! Tenho ido a 
quase todos os lugares e o povo, o grande público, esta 
sempre ausente i 

Domingo a noite no Black Stream, quando a vivência 
de um homem, de um gentleman, cedeu seu hotel para u-
ma exposição de pintura, só vi amigos do pintor, estudan-
tes dè arte, e a elite de intelectuais, de estudiosos ou co-
nhecedores, Qual o hotel da cidade que tem um dono com 
tanta sensibilidade, abrindo as portas de sua casa a toda e 
qualquer manifestação de cultura ? Quem, entre as pes-

• soas que lá estiveram, disse uma palavra de agradecimen-
to, de estímulo, quem felicitou-o pela acolhida sempre 
cordial às coisas de Ribeirão ? 

Nosso povo tem que educar-se neste sentido, Tem que 
aproveitar as oportunidades oferecidas, tem que aplaudir 
o trabalho de uma classe mais esclarecida em prol da ou-
tra, no alcance gratuito de valores mais. altos, maiores. 
Todo mundo lê os jornais. Na cidade saem quatro matu-
tinos ! Todos a serviço da informação e propaganda. Leiam 
as notícias, recortem as de interesse cultural e compare-
çam para ver, para aprender. A cultura, sua educação ex-
tra curricular, geral, tudo ao seu dispor, esperando por 
você ! Vá aos museus, às bibliotecas, acompanhe o movi-
mento literário do mundo. . . 

Se nós, ribeirãopretanos, não prestigiarmos os nossos 
artistas quem mais o fará ? Sei que Odila Mestriner, pin-
tora consagrada é magoada com Ribeirão ! O povo vê as 
obras de Leopoldo Lima porque ele expõe na praça XV, 
na passagem ! Dr. Pagnano, quem conhece? Quem já viu 
seus trabalhos ? São ilustres desconhecidos, sentem-se 
ignorados em sua própria terra. Mas isso é o estigma de 
todo artista, só atingem gloria, fama e dinheiro depois de 
mortos. É o ônus que pagam por criar o imaterial... 

Ano que vem, ano de 72, com a construção a jato da 
Casa da Cultura, vamos começar vida nova. Peço a vocês. 
Aprender a visitar todas as exposições, sejam elas de que 
arte for, aprimorar o espírito, procurar sair do rameirão 

, da vida, responder ao apelo do belo que existe latente em 
cada um de nós ! Responder e agradecer a dedicação des-
tes homens e mulheres que trabalham em pról da educa-
cão e da cultura de um povo, do povo de Ribeirão Prêto, 

Eu confio. Eu espero. Ribeirão Prêto será dentro de 
mais algum tempo uma cidade culta, não só com uma e-
lite restrita de intelectuais e estudiosos. Tenho certeza. 

CÉLIA DALVA MELE 
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