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GUARANI", o já então internacionalmente famoso romano
ce de José de Alencar, que, uma vez convertido em "libreto"
: por Scalvini, passa a estimular a inspiração de Carlos
'J: Gomes.
E o fulgarante resultado 'estréia no lendário -:reaj: tro "Alla Scala" de Milão, na noite de 19 de março de 1870. :
I; O grande triunfo que foi essa estréia, é por demais co- !'
J
nhecido; mas ele deve ser entendido como uma natural.

Campinas

11decorrência dos sucessivos triunfos menores que Carlos ,

Carlos Gomes - I
anos e dois meses depois, a 16 de setembro

~

de 1846,aqui em Campinas, quando e onde o tocador de'

I

I neiro, Carlos Gomes volta

Antonio Carlos Gomes nasceu em Campinas a 11 de
julho de 1836 há 141 anos, portanto
e morreu sessenta

-

Gomes vinha alcançando já há 21 anos, desde 26 de março

triângulo, de 9 anos de idade, impressionou o Imperador, i
por seu senso rítmico.
I
Cinco meses após a flamejante estréia de "lI Guarany"
no Teatro "Alla Scalla" de Hilão, a 18 de agosto de 1870,
Carlos Gomes chega a Campinas e, segundo conta José
de Castro Mendes, nas suas "Efemérides Campineiras", é
recebido apoteoticamentepela
Cidade. Seis meses depois,
e após promover a estréia de "lI Guarany" no Rio de Ja-

José Alexandre dos Santos Ribeiro

de 1896,em 'de 1.871.

para a .Europa, em fevereiro

I

Belém do Pará.

I

ópera l1rico.verista

"

11

I

I

musIcaIs embãsadosna

da Itália, e um tributo ao Brasil: a idéia era ,compor umaé\
grande "ópera italiana", mas que fosse relevantemente brasileira. E a idéia tomou corpo a partir da leitura de "O i

A estréia de "11 Guarany" no Rio fora a 2 de dezem-

Aos nove anos de idade, seu senso rítmico já lhe par.
mitia tocar triângulo na famosa Banda Marcial que seu

bro de 1870,com a presença esquiva de José de Alencar, J
de Uma comissão de campineiros, e de D. Pedro 11 que, j

e violino, aqui fundara e dirigia.
Aos vinte e três anos, depois de já. ter composto inú-

nhar, no camarote imperial, pela Imperatriz e por D. Felipe de ~ourbon. Foi uma apotoo"~e que se repetiu por

'.

pai, ManuelJosé Gomes,professor de canto, piano, órgão naquela noite, fazia 45 anos de idade,e se fazia acompa-

-

'.

meras peças musicais pequenas. além da "Missa de São
cmco nOltes.
,
Sebastião", dedicada ao seu amigo Henrique Luís Levy,
De volta a Milão, Carlos Gomes casa-se, a 16 de dezem'.
mais precisamente a 20 de junho de..,1859, nosso músico
bro de 1871, com a pianista Adelina Peri, e continua a I
vai, à revelia do pai, para o Rio de Janeiro, matriculando-se
compor: a "Fosca", uma ópera já m,g.is evoluida musical- ,
no Conservatório Dramático e Musical de lá, na classe de
mente que o "Guarani", estréia em fevereiro de 1873 no
contraponto da Professor Joaquim Gianini.
Dias antes,
"Scalla" de Milão, sendo recebida com frieza pelo público,
P?ré!TI' ainda em' São Paulo, cuj~s m&.os musicais e ac~- I para só ser ovacionada cinco anos depois.
,

d~mlcos, co.stumava frequentar, Já tendo tomado a decl-

Segue.se o "Salvator Rosa", estreando em Gênova em

i

sao de segUIr .l?ara o Rio, e intim~me~te entristecido pelas,! março de 1874,e que foi outro grande triunfo, come 'afirma
Jolumá Brito em seu livro sobre Carlos Gomes.
saudades q~e Já sentia da sua prI.m~lra namora~a, Carlo~
Gomes pedI'! ao estudaI1:te d~ DIreIto, seu a~lgo e brI- ';
Vem depois a "Maria Tudor", com libreto de Emilio
lhante verseJador romântico Blttencourt SampalO, que lhe ! Praga, extraído do drama
homônimo de Victor Hugo.
escrevesse um poema lírico, que falasse de saudades da
Com essa ópera ocorreu o curioso fenôI\\eno de ser vaiada

I

amada, para qu~ ele o musicasse.

I

te~court

SampalO compôs o

E, se numa noite Bitr

poema, f~i

na estréia e glorificada dois dias depois, na 2.a récita.

também n~

Ê que a "claque" dos melodistas

"

anti-wagnerianos,

acoro-

nOlte que Carlos Gomes ?ompos a cançao, ~a das ma!5 'I çoados por uma imprensa aleivosa. que queria que Carbelas, dolentes e co~he~ldas canções r~mantlcas jamaIS I los Gomes lhe comprasse as páginas, havia comparecido à
compo~tas neste ,país, Quem sabe?".
"
estréia; e sapateou muito no final do segundo e do quar~
MeIOano, a~o~ e~tar no Conservatório ~o. RIO,eD,1es- to atos. Muito atingido, o compositor não compareceu à
tudos ~om GI~m, amd~ em 1859,nosso mus~co é ofIcial- segunda récita, e não pode ver a ovação sincera que. então,

I

I mente mcumbldo pelo DIretor do ConservatórIo, Francisco
I Man,!el .da S~lva, de esc:ever uma cantata para uma noite
elas
I de dIstrIbuiçao de.prê mlos da Acad~mia Nacional de B
Artes.
A execuçao se deu na nOlte de 15 de março de
~860, e valeu aC?jovem 1!lúsico campineiro de 24 anos,. de'
Idade, o seu prImeiro trIunfo nacional, na forma de uma
Medalha de Ouro.
No ano seguinte
1861
e após um ano e meio de
estudos no Conservatório, Carlos Gomes vê subir a cena,
na noite de 4 de setembro, sua primeira ópera, "A noite
no Castelo", com libreto de Fernandes dos Reis, baseado
,

-

em versos

do poeta

-

português

Antonio

Feliciano

I recebeu sua obra, em Milão.
t
Segue-se um prolongado mau periodo na vida de CarIOSGomes, a partir de 1879' em que o compositor é vítima
,
,: de invejas
ciúmes privações financeiras e a morte da esposa, em i888.
'
I
Sua próxima ópera é "Lo Schiavo", dedicada à Prin\ cesa Isabel que, como diz Carlos Gomes na carta que lhe

de Cas-

,,

escreveu pelo seu aniversário, em 29 de julho de 1888,"teve

,I a glória de transmudar o cativeiro em eterna alegria de
II liberdade",
~L "'Lo Schiavo" teve sua estréia mundial no Teatro Li-

I rico

do Rio de Janeiro,

que então

se chamava

"D

Pedro

tilho. A estréia foi um triunfo, e valeu ao compositor, dois '"II", a 26 de julho de 1869, e foi outro grande triunfo. ,o
outros prêmios oficiais: a Venera da Ordem da Rosa. que I fato de essa ópera estrear no Brasil deveu-se a um sério
I lhe foi outorgada pelo Imperador
D. Pedro lI, e uma
desentendimento entre Carlos Gomes e seu libretista de
batuta de unicórnio, que lhe foi dada por Francisco Manuel
então, Antonio Paravicini, que se opunha a perm itir que,
da Silva, em nome da orquestra da ópera,
.,'?;I°, segundo. ato da ::Lo Sch~avo", apa~ecesse a texto do

I

"

"

Dois anos depois, a 15 de setembro de 1863,estréia a

segunda ópera carioca de Carlos

Gomes:

.,I

~

,

Hmo. da LIberdade! que nao tinha sIdo escrito por ele,

a "Joana de I mas sIm por um amIgo bolonhês do compositor,

o tenen-

Flandres", que foi um novo triunfo, e que valeu, para Car- te Antonio Giganti.
10sGomes, a concessão, 'pelo Imperador, de uma bolsa de.
Vem.'!.epoisa "Côndor"? estreada nov~mente no "Scalestudos para ~ilão, a "Meca" da ópera.
1 Ia" de Mlla.o,a ~1 d~ feverelr~ de 1891,e fma~m~nteo poeCarlos Gomes, chega a Milão a 9 de fevereiro de 1864, . ma vocal-Smfômco Colombo, a melhor. e a ultIma grande
e começa logo a estudar com Lauro Rossi, o ilustre Dire- "" obra de CarlOSGomes, que estreou no RIO,a 1~de outubro
'

ao 4.0 Centenário da Descoberta
,
pletar 30 anos.de idade, e um ano antes do prazo que lhe
Quatro anos depois, a 16 de ~etembro de 1896. Carlos
dava a bolsa de estudos, recebe o Diploma de "Maestro.
I Gomes I?orre em BeléI? do Para. como Diret?r ~o Conj servatóno Musical da cIdade, graças à magnammiaade de
-conipositore" ,;'
tor do Conservatório Musical de Milão, de cujas mão s, dois

anos depois, a 6 de julho de 1866,cinco dias antes de com,

'

de 1892, ~m co~emoração

;; da AmérIca.
..

.

Os próximos quatro anos

~

sa? a teml?o que Carlos

Gom~s- leva para se tornar conhec!d.o do publico musical
de MIlao, sobretudo att;avés d ~s,m uslcas qu~ com põe p
ara,'
duas revistas leves, mas mUIto bem sucedIdas, , Mas,
o,
,
grande,projetO',-é compO'rumaúpera
que fosse. ao mesma:'
,

1

,

,

tempQ, O'-.r.esultado

!I Lauro Sodré, então governador daquele Estado.

"

reQuintado

~ ~lhante

I

Mas então, quais os momentos realmente decisivos da
Obra de Carlos Gomes? E qual a sua real importância
histórica e artística, dentro do contexto da Música lírica
do Ocidente? J!:o que procuraremos mostrar no próximo
.,'
,
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