SOUZA~ Maur~cio Coelho de.
Carlos Gomes redivivo.
Para, Belem, 11 mar. 1979.
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A provincia do

r,ediviv~

Souza

um-país sem memõria,~aevemos
,todosfazer um mínimopara preservar os
rnossos
valores musicais, pois do/contrário
'

estaremos incorrendo DOSmesmos erros e
omissões, tantas vezes criticados nos
ioutros,
Isso vem a propósito do lançamento do
i~ro de Juvenal Fernandes, "Do Sonho à
::onquista", edição Fermata do Brasil,
Indereverencia um gênioda música-Carlos
;omes, que terminou os seus dias em nossa
~rra. Convidadopelo então Governador do
~stado, Dr. Lauro Sodré, que criou umCon:ervatório de Música e entregou a sua dire:ão ao grande maestro e compositor campilense. Esse conservatório, após a sua
lorte recebeu denominação de Instituto
arlos Gomes e, mais tarde, voltaria a
'hamar-se novamente de Conservatório,
empre, 'porém, com o nome do imortal
laestro,
Os nossos compositores eruditos, de
lodogeral, e operísticos, de modo,particuàr, por não terem suas obras freqüentenenteexecutadas, tendem a ser relegados
10esquecimento, até mesmo no que se refeem as partituras,
cujos editores
lesinteressam-se em publicá-Ias. E no
ntanto, o nosso país\tem um passado e até
1mpresente, rico em compositores erudios, a que não faltam. os grandes compositoes de óperas, corrioé o caso de Francisco
lignone, com diversas obras ainda recenemente a{>resentadas.
Olhando para o passado, no tempo que
ão vai tão longe, no fastígio da borracha,
lelém e Manaus se constituiàm em centros
ulturais de primeiro plano e para onde aos
~randes companhias líricas italianasconvergiam para as suas apresentações. Essas
'COmpanhIas,daqui
~de Manaus,regressawamdiretamente pal'a a Europa, sem qualquer outra apresentação. O Teatro da Paz e
o Teatro Amazonas, são testemunhos desse
ciclo.
Quando em 1972transcorreu o centená:rio de nascimento de Octávio Meneleu
:ampos, compositor, maestro e pedagogo
paraense, fizemos um trabalbo publicado

I

Músico de excepcionais meritos, POUCI
lembrado na anomínia a qqe, a províncial
relega os seus valores, Meneleu Campo
encontrou, no apoio que de então em diante1
recebeu do poder público, promoções diver]
sas que lembraram, aos paraenses, o morto
ilustre.
No livro de JuvenalFernandes, encon
tramos a mesma fotografia reproduzida en
,a Revista do Conselho Estadual de Cultura
nosso trabalho, da orqueStra e coro do Insti
o Pará, com a finaIídade de chamar a. tuto Carlos Gomes, de 1902,exatamente n(
ratenção para a data histórica e, com isso, período de maior e melhor produção d(
igualmente, emé~q!!(
promover !!§.JlOmenagens a Que fazia jus. Meneleu Campos.,~1:!no
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'Compos o "HYJii.nõas~orIi1ãli'Stâs"~om
letra de Antonio Marques de Carvalho.
'Grandes nomes de músicos, como Ettore
IBosio, Gama Malcher, Paulino de Brito,
flemente Ferreira Júnior, Virgínia Sinay'
iBloch,Esmeralda de Cervante Grossmann,
Antônio Faciola, Roberto Barros e Luigi
Sarti, aparecem na referida foto.
I

Julgamos, pois, da maior importância,

;a obra editada de Juvenal Fernandes sobre
~arlos Gomes, e que ela sirva de estírilUloa
;outros pesquisadores para que prossigam
revivendo a figura do imortal compositor.
I
Ninçuém, porém, melhor do que Francisco Mlgnone, compositor, maestro, ele
mesmo um criador de diversas óperas,
ecriando, sob nova modalidade esse gêero musical, para fazer a granc;leabertura
o livro de Juvenal Fernandes. E, pois, dele
Éo texto que segue:"

Ioperosa,
"A dominada
sua vida por
foiuma
incessantemente
paixão devora-

,dora pela arte. e sua música é, nas suas
obras primas, de uma elegânciarefin~da,
elaborada com o gosto de um clássico, e de
ma rara potencialidade emotiva.
Foi ecl~tico, digno de ser .lembrado
ntre os melhores compositores de música
ara canto e instrumental. A carreira de
arlos Gomes foi um progresso contínuo
ara a Beleza, isto é, o Belo muscial, e tudo
p que levou a termo obedeceu a um credo
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' rtístico,
ra

discutíveltalvez, comotodas as

Ireligões (disso não escaparam nem Wagner
~ nem Rossini), mas que se impôs ao respeito, sobretudo de nós brasileiros, porque
,ele quis conscientemente manter nas suas
,pbras os caracteres particulares da sua
iD~asílica personalidade. Muita gente
falirma que ele concedeu ao gosto do seu
~empo.
não concedeu
.
e muitoE,aopergunto
gosto doeu,
seuquem
tempo?
O gênio não vive fora da vida, às vezes
a dominanoutras é dominado, numa incessante troca de valores. Para ele a "fortuna" não esteve à altura do seu valor e nem
sempre o juizo da crítica e do público deiocoude emitir opiniões erradas, lugares
comuns que atingiram o homem e deram do
!artista uma imagem deformada. Para a
imaginação vulgar ele não deixoude ser um
libertino perpetuamente cercado de mulheres um gaudente Que teve u!!}a,.xida
,
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semeada ãe rosas. Para ãIgiiiiScnt.ij!osu~
artista inconsciente, que compunha seml
critério e sem filosofia, cujas óperas esta
vam eivadas de erros e desacertos.
O tempo e as suas obras provaram qu.
Carlos Gomes era um artista que, prematu~
ramente, se revelou cheio de arroubo, no,

surtode uma inspiraçãoardente.Suaarte é'

surpreendente milagre de beleza. Há vida,I
movimento, um hálito de fogo, inflamando-'
lhe as notas. Esse ardor. esse colorido fortel
e triunfal de sua terra. Carlos, Gomes,'
transporta para as partituras com emOtiVi
dade milagrosa e transbordante.
Devemos nos ufanar <lessa glória do
passado que trabalhou com idealismo,~
desajudado de todos os meios materiais que'
levam os homens à felicidade e à magnificência, mas estimulado pela incoercíve
força de vontade que têm as indivjdualida~
I
des geniais.
Nesta abertura usei a palavra gau-'
dente - do latim gaudentes - que é muito
usada em italiano e francês. Nos nossos
dicionários não a encontrei. E é uma falha.
Existem palavras semelhantes como folgazão, malandrim, pândego, vadio, mas que
não têm o mesmo sabor e o mesmo s~gnificado de gaudente. É um latinismo e a nossa
língua nao é também uma das filhas do Lácio? Um neologismode vez em quando nãol
faz mal a ninguém.,
Juvenal Fernandes disse tudo isso bio-:
grafando Carlos Gomes. Eu acredito que oJ
seu sumoso livro sobre a figura gloriosa do'
imortal campineiro, pelo conteúdo e sua'
atraente e crescente realidade em contar
os fatos e coisas da vida do Tonico de Cam~inas,dispensaria,por si só, uma introdução
'sui-generis" que dê a impressão de necessitar de apresentações, é de fato uma obra
digna, de muito esforço, de pesquisa trabalhosa e acontecimentos reais. Para mim
n~o deixa de ser uma grande honra figurar,
como introdutor de um livro 'q'\e é comol
uma dívida de há muito necessaria de ser
paga ao saudoso autor de "O Guarani".
Com esta sua obra Juvenal Fernandes
vem enriquecer a história da música brasi-.
leira e prestou, assim, uma contribuição'
honesta e valiosa à arte do Brasil. Obri-I
gad~.
FRANCISCO MIGNONE"
I.
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