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É triste ver os incapazes triunfantes, os desonestos rindo das
nossas caras, os ignorantes pedantes em cargos estratégicos, os ressentidos disfarçados
preparando emboscadas, os ambiciosos escondidos por trás de “laranjas”. O que hoje se
faz, no Brasil, é um ensaio macaqueado de progresso. Os que estudam, os que se
esforçam, os não oportunistas, os não aventureiros, só são reconhecidos pelos
inteligentes e bons, que infelizmente são poucos.
Não há espaço, num País sério, para o populismo, para os
embusteiros, para os interesseiros que só querem tungar o Estado. Há políticos sérios, e
tenho a honra de conhecer alguns, mas há, infelizmente, outros tantos gaiteiros. Há
pessoas – não necessariamente políticos – que são traidores, que vivem esperando uma
oportunidade para valorizar a traição. Incapazes de serem solidários, não sabem o que é
generosidade. Só pensam em si. Vivem e morrem pensando em dinheiro, esquecendo-se
que tudo que se paga com dinheiro é barato. É triste assistir o País desmoralizado pela
corrupção, perdido na estreiteza de concepções medíocres, estimulando métodos
incapazes e não producentes.
Mas não é sobre isso que quero falar, não. Quero falar da nossa
falta de memória e da nossa ingratidão. Somos um povo de memória curta. Somos uns
desmemoriados. Mais que isso, somos uns mal-agradecidos. Já escrevi, neste mesmo
espaço, que no ano de 2008 comemoramos os 100 anos da morte de Machado de Assis.
A data não está tendo a comemoração que o maior escritor brasileiro merece.
Comemoram-se, neste ano de 2008, os cem anos de nascimento
de pessoas ilustres para a humanidade: Cartola, João Guimarães Rosa, Arthur de
Azevedo, Mário Peixoto, Ziembinsky, Simone de Beauvoir, Henri Cartier-Bresson,
Bette Davis. Comemoramos os 400 anos do Padre Vieira. Na França, em toda a França,
há milhares de homenagens, tanto para aquele que foi um dos mais importantes
fotógrafos do século XX, Cartier-Bresson, como para a escritora, filósofa existencialista
e feminista Simone de Beauvoir. Nas estações de Metrô, nos Museus, nos cinemas, nas
Universidades, até mesmo nas empresas há uma enormidade de homenagens para o pai
do fotojornalismo e para a autora de “Os Mandarins”, “A velhice” e “A Cerimônia do
Adeus”.

Nos Estados Unidos há mais de uma centena de homenagens para
a extraordinária atriz que foi Bette Davis, que nasceu em abril de 1908. Em Los Angeles
há comemorações patrocinadas pela Universal Studios, pala Warner Bros, pela
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, isso para não se falar nas
comemorações em Nova Iorque e no resto do país.
Há, de fato, pessoas que não morrem nunca. Seja porque
deixaram uma grande obra, um legado extraordinário, seja porque marcaram nossas
vidas ou contribuíram para a humanidade. Para os argentinos, por exemplo, Carlos
Gardel, que morreu em 24 de junho de 1935, permanece presente na vida não apenas
dos portenhos mais idosos, mas de pessoas do mundo todo. Jorge Luiz Borges disse,
demonstrando admiração e encanto pela obra do maior intérprete de “El Dia em que Me
Quieras”, que milhares de pessoas, na Argentina, dizem que Gardel está cantando cada
dia melhor. Os argentinos, aqui bem próximos de nós, cultuam seus ídolos do passado.
No Brasil poucos se lembram, por exemplo, de Francisco Alves, Vicente Celestino,
Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Lamartine Babo, Cartola, Maysa e tantos outros. Esse
silêncio dos vivos é incômodo e ultrajante.
No Rio Grande do Norte também comemoramos, neste ano de
2008, o centenário de pessoas ilustres, que contribuíram muito para o engrandecimento
do Estado: Paulo Viveiros, Walfredo Gurgel, Raul Fernandes, Luiz Maria Alves e
Esmeraldo Siqueira são alguns nomes. É certo que eles mereceram, ou vão merecer,
homenagens do Conselho Estadual de Cultura, da UFRN, da Academia de Letras.
Vicente Serejo falou no Conselho Estadual de Cultura sobre Luiz Maria Alves, José
Daniel Diniz falou sobre o Monsenhor Walfredo Gurgel, Armando Negreiros falou
sobre Raul Fernandes e, pelo que sei, Augusto Carlos Viveiros falará sobre seu pai,
Paulo Viveiros. Não sei, ainda, quem falará, no Conselho Estadual de Cultura, ou na
Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, sobre Esmeraldo Siqueira.
Mas ainda assim é pouco. As Universidades deviam fazer debates,
estimular as gerações mais novas a conhecerem o que essas pessoas fizeram e o que
representaram para o Estado e o Brasil. As escolas deviam promover estudos e
pesquisas, mas isso, infelizmente, não ocorre. Aliás, Vicente Serejo cobrou isso na sua
coluna neste Jornal de Hoje. Dos 80 anos da visita de Mário de Andrade ao Rio Grande
do Norte quase não se falou, salvo uma crônica de Vicente Serejo e uma bela matéria de
Rostan Medeiros para a Tribuna do Norte.
Esse nosso desinteresse, somado à nossa ignorância, nos
denuncia. Esse silêncio contrafeito, esse conformismo encoberto nos escraviza e nos
amesquinha. Porque se sabem superiores aos injustos e ingratos. Não podemos
esquecer o passado e, sobretudo, aqueles que fizeram história. Nossa história.
PS: O artigo de hoje é dedicado a algumas pessoas que admiro: Caio Graco Pereira de
Paula, Getúlio Rêgo, José Adécio, José Dias de Souza, Professor Edgar Smith Filho,
Denise Pereira Gaspar e Rejane Cardoso.

