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Fonseca lança livro sobre Carlos
são Paulo, são Paulo, l4 ago. 1994.

Fonseca lança livrosobre Carlos Gollles
ÃLCINO LEITE NETO
Editor do Mais!

o escritor Rubem Fonseca, autor de "Agosto", lança nos,próximos dias' 'O Selvagem da Opera"
(246 páginas, R$ 13), um livro sobre o-compositor brasileiro Carlos
Gomes(l836-1896). A Companhia
das I,.etras, editora de Fonseca, es:tava mantendo a sete chaves \) segred()do livro.
I

O -escritor,que'não gostade dar

entrevistas nem de tirar Jotos, op"
tou,por publicar a obra sem,notificação prévia à imprensa. O livro
iria direto das gráficas da editora
para as livtárias, mas a inform(,lção
acabou vazando para 51imprensa.
I "Q Selvagem da Opera" é uma
biografia romanceada organizada
como' o argumento de um filme.
Os fatos sobre a vida do compositor de "O Guarani" foram pesquisados pelo escritor durante dois
anos e meio; mas Fonseca também
[introduziu personagens fictícios.
t "Esteé mil,texto sobr,ea vida do
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músico Carlos Gomes, que servirá
de base para um filme de longa
metragem. Quantas pessoas em
nosso país sabem realmente quem
é Carlos Gomes? Alguns conhecem 'O Guarani', escreve Fonseca
no primeiro capítulo.
Na última semana, uma equipe
da BBC de Londres esteve no Rio,
onde mora Fonseca, e em São Paulo, para gravar cenas de um documentário sobre' Carlos Gomes. Especula-se que o escritor tenha participado do roteiro do filme.

Carlos Gomes é o maior compositor brasileiro do século 19. Sua
ópera mais famosa é "O Guarani". Uma carta --'-pesquisada por
Fonseca-;- em que o compositor
francês Maurice Ravel elogia o
compositor consta de uma das pas-

sagensdo livro.

Folha de

Gomes.
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Este ano, uma espécie de "revivaI" Carlos Gomes está ocorrendo
na Europa. Uma montagem de "O
Guarani", estrelada por Plácido
Do~ingo, está em cartaz no Teatro
da Opera de ~onn _(AlemanhaL_~J
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