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Z1GGIATTI, Lea. Cartos Gomes contra a marginalidade.
Popular, Campinas 11 set., 2001.
-

Correio

CarlosGomescontra
a marginalidade
LÉAZIGGIATTI
leaJjggiatti@hotmail.co/n

utro dia me deram um
recorte do O Estado de
S.Paulo. O título era insólito e intrigante: "Polícia recorre a Bach e Mozart na
Flórida". O texto vinha de West
Palm Beach e dizia: '~Mozart,
Bach e Beethoven viraram aliados da polícia de West Palm
Beach, Flórida, na luta contra o
crime. As autoridades instalaram em 2000um alto-falante que
transmite 24horas de música dos
três na esquina da rua 7 com a
avenida Tamarind, ponto de traficantes e ladrões. O número de te do Castelo e Colombo, a reper- óperas que assim, poderão ser
denúncias recebida pela polícia cussão foi surpreendente, com os montadas sem as dificuldades anna região caiu de 119,entre feve- teatros supedotados e gente se teriores em que as partes incomreiro e junho de 2000,para 83no acotovelando para conseguir in- pletas da orquestra e suas'condimesmo período
gresso.
ções precárias dificultavam todeste ano.
..
Persistentes das as tentativas de realização.
.
"Diante desPersistentes dentro da
dentro da nossa Mas, há coisas extremamente
sa notícia, me nossa devoção ao maestro devoção
ao simples, já conquistadas e que,
lembrei
.deCar.:.~
ecuperadas,
los Gomes
e de êampineiro-eu.
'
, Nisa Tank U1~~SÍt.Q.CillP.pt~
neIro, eu, NIsa rlaborar,
quaseterJam.po.did(),,;c~Q:.
sem despesas, no
que esta é a sua e VeraPessagno,fomos Tank e VeraPes- resgate da memória desse comSemana, quedechamadas de "viúvas
sagno, fomos positor que tanto amamos. Na úlveria estar sen"
chamadas
de tima reforma do Jardim Gados
do devidamente
de Carlos Gomes
"viúvas de Car- Gomes, em que até se cogitou de
los Gomes".
transferir para lá a estátua que
c om e m o r a d a
por dispositivo legal do Estado e
E éramos mesmo. Lamentan- está em frente a Matriz, o Jardim
do Município. Mais uma vez frus- do sempre as dificuldades para ficou magnifico. Além, da ilumi-
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tram-se as tentativas de fazer dessa semana uma alavanca para
que a música de Gados Gomes
seja ouvida e se torne conhecida, pelo menos, na cidade em que
ele nasceu. Todos os anos a mesma luta. A mesma improvisação.

conseguir recursos para a montagem das óperas, de receber

nação especial, microfones e altofalantes transmitiam
durante

sempre com atraso as peças de
divulgação dps eventos - carta-

todo o tempo gravações de música erudita, sendo que, na Sema-

zes e folhetos, fornecidos pela Secretaria de Cultura do Estado. A
concentração de esforços, segun-

Reúne-se o que está pronto, e a

do reportagem publicada neste

na de Gados Gomes, exclusivamente músicas do compositor
campineiro. Não seria o caso de,
nesta semana especial, se pensar

música de Gados Gomes conti- jornal no último
nua esquecida. No início do ano,
nossas esperanças se reacenderamoAssisti boquiaberta e cheia
de e~pectativas ~exp~sição p.r~movIda pela SecretarIa MumcIpaI de Cultura nas galerias do
Centro de Convivência. Coisá de
primeiro ~undo! Imag~ne~para
tudo aqUIlo uma contInUIdade
indispensáve1.
Só a resistência

dos fanáticos de Gados Gomes
consegueatravessar anos e anos

numa situação em que o compositor, apesar da Intensidade da
sua obra, jamais conseguiu ser
conhecido e, diante dessa mesma obra, ser reconhecido. As
poucas vezes em que se montou
uma ópera de Gados Gomes - o
..Quaran,i (p()r três vezes~, a Noi-

domi~go se ~ilui
em dOISprojetos.
paralelos, explicados pelo diretor da Orquestra
Sinfónica
de
Campinas, Henrique Lian qu~
esclareceu que, a
parte dos feste-

em resgatar es-
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Há coisas extremamente
sas grav~ções
.~
.
que, se nao for
s.lmples, Jaconquistadas para homenae -que, recuperadas,
g:ar o n?sso To.
. ..
mco, SIrva ao

teriam podido colaborar,
quasesem despesas,

menospara afu-

gentar indesejáno resgate' da memória
veis frequentadores do lugar,
como foi feito
jos oficiais desta semana, o pro- na Flórida. Se Mozart, Bach e
fessor Jorge Coll, responsável Beethoven conseguiram essa
pelo excelente exposição do iní- proeza, com a sua genialidade,
cio do ano, continua trabalhan- porque não conseguirá também
do no "Grande Projeto Carlos Go- o nosso Gados Gomes, com todo
mes", que prevê um trabalho pla- o romantismo de que se revestem
nejado, mais a longo prazo, es- suas maravilhosas melodias.
truturando metas que deverão
ter como resultado o resgate efe- LéaZiggiafti
é diretorado Conservatório
de Carlos60~tivo desua obE~'~~editand_~s~as. mes
~
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