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Efemeridesde

- Nascimento de Carlos
Campinas, no dia 11 de julho.
1836

Carlos Gomese suas obras

Gomes, em

-

1859
Viagem ao Rio de Janeiro e ingresso no Conservatorlo, onde e,studa composição.
1860 - Apresentação, no
Rio, de duas
cantatas de sua autoria e inicio de sua projeção
no cenário musical.
1861 - Composição da ópera "A Noite do
Castelo", sobre argumento de Antonio José
Fernandes dos Reis. inspirado no poema homonimo de Antonio Fellciano de Castllho.
1863 - E' levada à cena a opera "Joana de
Flandres", com IIbreto de Salvador de Mendonça; <:omo pensionista
do governo brasileiro
segue para Milão.
1870 - Na Italla, após se tornar conheci-do com as revistas musicais "Se sa minga" e
"Nella luna", estréia a 19 de março, no Teatro
Scala de Milão, "lI Guarany", cujo entrecho
literário de Antonio Scalvlnl e Carro d'Ormeville tivera como fundamento o romance "O
Guarany" de José de Alencar. Grande consagração da ópera em varias capitais européias:
Moscou, Roma, Copenhague, Lisboa.
1871 - Substitue o simples "Preludio" que
havia concebido para dar Inicio a "n Guarany"
pela "Sinfonia",
que -passou à categoria de
segundo hino nacional brasileiro.
Primeira apresentação, a 16 de feve.'
1873
relro, no Seala de Milão, da ópera "Fosca",
com argumento
de Ghislanzonl,
extraldo do
romance "La festa delle Marle" de Lulgl Capranlca. Exito relativo se o compararmos ao de
"lI Guarany".
1874 - Execução a. 24 de março, no Teatro
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Fellce de Genova, da. ópera "Salvator Rosa",
com libreto de Ghlslanzonl, inspirado em roman- .
ce de Engenio de Mirecourt que trata da insurreição de Masanlel~o, em Napoles. Triunfo completo da obra,
que se tornou a predileta do
publico ita.llano.
1879 - No Teatro Scala de Milão, sobe à
cena, na noite de 27 de março, a opera "Maria
Tudor", sobre entrecho lIterario de. Em1llo Praga,
Zanardlni e Ferdlnando
Fontana, tendo
pot.
fundamento um drama de Vlctor Hugo. Insucesso
inicial e grande êxito depois.
1889 - Estréia no Teatro Llrlco do Rio de
Janeiro, a 27 de setembro, da opera "Lo Schiavo", sobre lIbreto do poeta Rodolfo Paraviclnl,
COlpexcerto de versos de Antonio Giganti, sugerido por Visconde de Taunay.
Por desavenças
com o lIbretista, que tivera ganho de causa nos
tribunais, não pôde ser apresentada em premiére para o povo ita.liano, como desejava o
compositor.
1891
Apresenta!;io a 21 de fevereiro, no
Teatro Scala de Milão, da ópera "Condôr", depois chamada por ele mesmo de "Odaléa", a
qual teve por lIbretista o poeta Mario Canti.
Carlos Gomes aqui se renova, iniciando um roteiro estético bem diferente do das óperas anteriores
1892
Execução a 12 de outubro, no Teatro Llrlco do Rio de Janeiro, do oratorlo "Colombo", que o proprio compositor chamou de
póema vocal-sinfonlco, escrito para comemorar
o quarto centenario do Descobrimento da America, com. argumento de Alblno Falanca.
1896 - Morte de Carlos Gomes, a 16 de
setembro, em Belem, no Estado
~-~~ do Pará.
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