para sediar a IV'Fes'
Qrando Belo Horizonte se prepara
nu!ÏÌâ
ta dO Folclore Brasileiro, nosso pensamento se vOlta'
comovisãoretrospectiva,paraoadmirávelacervodecultura
popular que Minas Gerais nos oferece' Não é apenas o barroão-Aas velhas igrejas; náo é só a tradição das corporações de
ofÍcios; não é unicamente o esplend'or de sua arterna arquite
tura, na escttltura, na pintura. E, sobretudo, na imagiruíria"
O que tamHm nos atrai neste passado mineiro, passado
ainda presente pelo que se conservou de sua herança, é sua tradição poputar: seus cantos, suas danças, seus folguedos' suas
coirgadas, sua Encamisada, süas Pastorinhas, seus Vissungos'
seus brinquedos inÍantis evocam, na presença mais que centenária, o passado popular que vive pelo que as gerações conser.
vam. Suas lendas, suas histórias, seus contos, suas tradições
como que estão presentes,convivendo conosco, nos malassombrados dos velhos casarõescoloniais, nos remeiros em suas canoas,naspontesqueatravêssajmos,nosvelhossÍtiosefazendas.
Minas Gerais é assim toda uma tradigão viva e presente'
na sinfonia das transformações modernas. Não basta o mito
ou o lendário de xica da silva; nem bastam também as narra'
pa'
tivas de malassombrados perpassando pelas ruas ou pelos
que
lácios. A tradição se apresenta viva, eom9 que atual, no
se conselï/a de fotguedos ou de ca,nüos,tão bem reconstituÍdos'
e m pá g in a sd omaiorjnteresse,porseu s p e s q u is a d o re s ; e s e
marrtém viva pelos contos populares que, pioneirarnente' Lindolfo Gomes fegistrou.
po
O período de mineração está presente na memória
pelas riquezas que o rnarcaram - ouro' dia'
pular não apena*s.
mante, pedras preciosas enchendo as arcas do Rei de Porhrgal;
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está possivelmente mais vivo ainda no que ficou da época,na
memória do povo, transmitindo se brinquedos, contos, danças,
cantos, através das gerações que se sucederam.
se o Peixe vivo é como que um sÍmboro da boa convivên'cia mineira, marcada por influência poituguesa
no saber beber
e comer, não há que esquecero legado recebido com o Boiadeiro, variante do Bumba-metr-boi,ou com as congadas, na
exartação religiosa das festas de Nossa senhora do Rosário; nem
se esguecetambém a tradição cristã das pastorinhas e dos pre
sépios, tão conservadoramentepreservados na memória minei.
ra. E como registra nosso mestre Aires da Mata Machado, não
há em outra parte, mas só em Minas, a passagemdo Ano _ o
jovem ano novo afastand.oou derrotando o
velho ano.
Toda esta tradição, conservadae preserÍ/ada pera memória mineira, representa a presença viva d.e Minas Gerais no
que tem de mais característico e expressivo. E é isto justamente que a rv Festa do Forclore Brasileiro vai reviver, para
mineiros e não mineiros, unidos tod.os no mesmo sentimento
de amor à tradição, que é a presença constante, em nossa
época, do precioso legado de nossos antepassados.
Manuel Diégues Jrinior
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