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Gomes.
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A morte de Carlos Gomes, por Zaly Barros de Araújo,
em circunstâncias tão amar- autor do único livro disponígas diante de uma ciência vel, no Brasil, inteiramente
impotente, ainda não havia dedicado à música na maçosido analisada no quadro dos naria, Coluna de Harmo"ritos de passageIn"
con1 nia, ed. Maçônica A Trolha
tanta acuidade como na aná- Ltda.,
Londrina,
Paraná,
lise de Geraldo Mártires Coe- 1991, p.211-3. E me intriga:
lho, que a inscreveu num
Por que os "irmãos"
de
painel de homenagens inspi- Campinas também o rejeitaradas no rito positivista com- ram, naquele momento antia no, na glorificação dos gustioso, não obstante a raiz
gTandes homens.
nativa e a apaixonada dedicação dos campineiros,
à
As exéquias celebradas em frente César Bierrenbach?
Belém do Pará foram na verdade solenidades
públicas
As lojas do Pará - pejadas
de republicanos de primeira e
"cujas exigências simbólicas
agiram de ouacabaram por estendê-Ias por última hora
um considerável espaço de tra forma. E as cerimônias
fúnebres propriamente ditas,
tempo, considerando as datas
de seus eventos básicos: 18 e examinadas
por
Geraldo
Mártires Coelho como litur20 de setembro e 8 de outugias cívicas, de inspiração
bro". Momentos em que toda
a cidade foi mobilizada a comtiana, glorificadoras do
prestar suas homenagens ao grande homem. cuja obra
enaltecera a Pátria e a Hugrande artista, exprimindo
ma.nidade, também. podem
sua dor e seu imenso pesar.
ser compreendidas como liFatos obscuros emergem
turgias maçônicas atribuídas
contudo dos acontecimentos:
a uma figura proeminente
em primeiro lugar, a figura
não a um simples embora
do maestro José Cândido da ilustre iniciado. Foram celeGama Malcher, venerável da brações "n10zartianas,"
adloja Harmonia, jamais assumito eu. Mozart lembrado
miu publicamente o papel dEJ pelas lojas maçônicas
do
intermediário dos maçons do Pará não s6 como autor do
Pará - entre os quais se en- célebre hino. Chegamos a ter
contravam outros músicos:
um Clube Mozart. E Mozart,
Roberto de Barros, Giulio
reza a história, morreu "aUgolini, Ettore Bosio para a bandonado"
pelos próprios
decisão de, ampará-Io
nos
irmãos, de maneira
mais
dias finais. E possível que as perversa, enterrado
numa
lojas do Pará, independenvala comum, desconhecentemente das lojas do Rio de
do-se o paradeiro dos seus osJaneiro, tenham estreitado
sos... Não lhe garantiu pomsua ligação com as vertentes
pas fúnebres a genial criação
italianas.
da Flauta
Mágica,
obrap~ima
da
Coluna
da
HarmoAs lojas do Rio de Janeiro
ma.
deram ostensivo apoio ao rival de Carlos Gomes, na disNão há dados disponíveis
puta dos favores oficiais repara o aprofundamento
da
publicanos, Leopoldo Miguez,
análise. A literatura maçônica é bastante limitada com
autor do Hino Republicano,
de marcado espírito
relação à história, embora
maçônico. A frase amarga de
haja farta literatura a respeiCarlos Gomes - "No Rio não
to da doutrina - encontradiça
me querem nem para porteinas livrarias mais sortidas.
ro do conservatório" - estigIndagações feitas no Pará
matiza
o ab~H~p.p, dos
pouco me esclareceram. Os
"irmãos" cariocas,
,;.1"
depoentes nada receberam
da tradição oral; os antigos
Não confirmei ainda a innada deixaram escrito para o
formação de sua possível iniconhecimento
público; não
ciação' na Loja Maçônica
localizei jornais, nem holeAmizade, de Campinas. Há
tins; liVTos de atas, balaúsuma breve referência de Castres das sessões magnas, ou
te!lani no jornal maçônico "O
docuInentação
interna,
ao
Aprendiz',
de' Santos, n°
que parece, não mais exis246, abr./jun. 1986, citado
tem.
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N~o \13. no catá\ogo de
A descri'ção , na verdade ,
Gados Gomes uma peça que (con)funde
arbitrariamente
ú identifique com a maçonaduas fotos publicadas em
ria, embora no cerne do Sal1936 na Revista Brasileira
valor
Rosa
transpareça
de Música, uma delas mosuma ideologia revolucionária,
trando o corpo inerte de Cardos carbonários italianos. A los Gomes, outra reprodupopularidade. do Salvalor
zindo a tela dos pintores itaRosa, "a m'ais italiana de lianos.
'
suas" óperas", não contentou
A t eIa nao fiocaIIza a
porem o composItor.
"morte"e sim "os últimos
Tem sido bastante ressalmomentos" de Carlos Gomes
ta da a ligação de Carlos Go- doente, não .agonizante, ~rmas com os scapigliati.
cado de amIgos. e autondagrupo dos jovens contestadodes, todos vestidos fo~nalres italianos. Rubem Fonseca
mente, algu,ns compungIdos,
dedica-lhe porém poucas li- outros in?iferentes,
espetánhas. No ensaio "Carlas
cuJo de vaIdades recon,struído
Gomes e a Colônia Cecília: o postumamente.
jogo dos set~ erros':, puJ;lica"Momentos" portanto indo na revIsta CIêncIa
e definidos mas que a vaidade
Cultura.
São Paulo, n° 4~, local
tentou
perpetuar,
set. 199O? pp. 684-7,. ~oao criando ela próprIa, com a
Bosco AsSISDe Luca CrItIca a obra de arte outra falseta
absurda versão apresentada
histórica.
'
num programa da TV Ban,
deirantes sobre o envolviO efeito cinematográfico é
mento de Cartos Gomes na o qu~ conta e vai ser contemgênese da Colônia Cecília, piado, nas cenas finais, com a
iniciativa
de
imigrantes
morte de André Reb,:mças.
.
anarquistas italianos.
CoIoca-se um negro I1us t re
Mas há indícios da apro- no fecho da história. Está
ximação de Carlos Gomes dissipado o preconceito racial
das sociedades mutualistas.
brasileiro? Sabe-se que o neAlém do eventual contato gro, nas óperas de Carlos
com os anarquistas italianos
Gomes, foi o grande preterique estabeleceram a Colônia do.
Cecília, em São Paulo, há
comprovação de contatos de
O gesto tr~!o~cado
de
Carlos Gomes com as socie- Rebouças, o SUICIdlO.espetadades mutualistas do Pará. cular, lev8;ndo no peI~o uma:
Aqui foi recebido e homena- carta destInada ao VIsconde
creado em 1882 pela Imperial de Taunay com referência.:s
Sociedade Artística Paraenafet~osas a Carlos Gomes e,
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se, a mais

tradicional
.
,

socie- i. aobscurIdade.
num,me parece,

d a d e mu t ua IIsta, cna d a em
1865 por um grupo de operá- .
rios e chegou a conceder um
"beneficio" (espetáculo com
renda empenhada) à Sociedade Beneficente dos Traba~hadoI'es de Mal"'e."iJ'err.8'em
4/6/18951 Fm:" magnânimo.H
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Pará num -J'dbs momentos'
mais dificeis de sua vida.
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a suprema
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O quadro de sua morte esboçado pela pena ágil de Rubem Fonseca exibe a farsa
noturna que teria preparado
o cenário para os pintores
Domênico De Angelis e Capranesi pintarem a grande
tela "Ultimos dias de Carlos
Gomes", traduzida como "A
morte de Carlos Gomes".
"que mostra o músico ago~ij
zando num amplo quarto,
sob um belo dossel, tendo ao
lado um piano, cercado pelo
carinho e o respeito de jornalistas, músicos militares, vis~
conde, um arcebispo, um almirante, um general, um governador e um vice-governador de Estado, todos vestidos
formalmente, os civis de negras sobrecasacas, os militares em uniforme de gala e
condecorações, o arcebispo
em seu pallium colorido".
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