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GUAIUME, Silvana.
o fim de Carlos Gomes em cartas tristes:
correspondência do maestro, datada entre 1889 e 1896, revela
desespero,18
melancolia
e queixas por falta de dinheiro. CorreioPoDuJar
Campinas,
ago. 1900.
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restante foi enviado a César Bierrenbach para se~:'

SILVANA
GUAIUME

I

guardado no "Archivo Carlos Gomes", em Campi-

As agrurase tormentasqueacompanharam
Carlos Gomesem seusúltimos.anosde vida adquiriam

nas.Amélia Lacombeacreditaque sua madrinha
enyiouao museucampineiroapenasos trechosem

contornosde inconformismona correspondênciaque
o maestromantinhacom seucompadreManduca.As
cartas revelam ao mesmo tempo tortura ~ paixão:
Mas permaneceramescondidasdo público durante
muito tempo. Prime;iroforam ocultadas pelas mãos
zelosasde Ítala GomesVaz de Carvalho, filhà e herdeira única do compositor. Mais tarde, ficaram perdidas entre os pertencesde Amélia Lacombe,afilhada de Ítala. Recentemente,a legítima proprietária re-

que Carlos Gomes não demonstrava amargura.
"Ela fez tudo o que podia para perpetuar a memória do pai. Mas queria que as pessoaso viss~m como um compositor sempre alegre, produtivo e d.
sucesso"; comenta.'
~c
Amélia recebeuo legadodas mãosda madrinh~
ainda adolescente.Ao entregaras cartas.,Ítala pediu.
que a afilhada as queimasse,mas não foi obedecida.
"Acho que ela não queria que eu queimasseas cartas
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solveu olhá-Iasnovamente.
Num discursoenfático, repleto de pontos de ex-c
clamação e interrogação, Carlos Gomes disfarça o
desesperodecorrente da falta d~ amparo, apoio e,
principalmente, dinheiro. Mas não se rende às palavras óbvias. Prefereusar o termo "não alegre" no lu~.
gar de "triste." Mostra-se indignado ante o descaso
do governo CO1'I1
rel.açãoà suaobra, mas não chegaa
admitir o declínio do sucesso.Explica que não conseguiu mais compor depois de Colombo por estar
preocupadodemaiscom as incertezasdo dia seguinte.
. Alguns trechos ôds 14 manuscritos,datadosent~e 1889 e 1896, chegam a ser pungentes.Como a
carta na qual avisao compadresobr~a doençado filho Carlleto, Carlos André Gomes, morto de tuberculose aos 21 anos deidade, ou outra em que conta
sobre a dor na gargantaque o impedia de comer. A
moléstia transformou-se nó câncer que o vitimou.
cem anosatrás.
Justamenteporquecontinhaminformaçõesdolorosassobre a vida do compositor, Ítala resolveu que
as cartasnão podiam ser conhecidaspelo público. A
filha de CarlosGomesretirou~asdo acervodo pai antes de doá-lo a instituições e museus..Fez questãode
mantê-Ias consigo até pouco antes de sua própria

de verdade.Se quisesse,ela mesmao teria feito. Acredito que ela não tenha tido coragem de expor os
momentostristes de Carlos Gomes ao público, mas
sabia da importância dos manuscritos como documentoshistóricos", diz.
Depois de receber o álbum, Amélia guardou-o
junto a seuspertencespessoaise retirava-o algumas
vezes para reler a correspondência. Apesar de ser
doutoraem literatura, ela explica que nuncateve "curiosidade científica" sobre as cartas, sempre as enxergou como escritos deixados pelo pai de sua madrinha.
A afilhada comenta que não se interessou em
tornar públ~coos manuscritos porque "não havia o~
casião" para isso. Mudou de idéia este ano devido
às homenagensque estão sendo feitas a Carlos Go~
me.sna passagemdo centenário de sua morte. "A.
gora elas podem ser valorizadas como merecem".
alega. Após revelar os documentos, Amelia desco~
briu que Manduca era o alfaiate do compositor. No
acervo do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, ele é descrito como Manuel José de Souza
Guimarães.
c,'
O destino dos manuscrito~ deixados pela heriit,j,:
deira de Carlos Gomes à afilhada ainda não estã~
definidos. Am.élia reconhece que o papel precisá?

morte. Cuidadosamente, reuniu os manuscritos cOsturándo-os junto às páginas de um álbum.
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ser restaurado para nã.o ser reduzido a pó. Mas estâ;"':
indecjsa entre manter as cartas consigo e enviá-Ias
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A maioria das correspondências foi mantida
a um museu ou instituição. Ela não descarta a hiintegralmente. Mas algumas delas estão reduzidas
pótese de transformar os registros num livro sobr
;. pela metade e SãOtfr~,ç~did~scEOr
u~~vis~.~q9~.
. ?s últi~~§ etr~tfs aJ1o~
c~':t'tida ~.ec.,~"G
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