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"0 GUARANI"não é encenada há 16 anos. Diário do Povo, Campinas, 20 sel.
1986.

"O Guarani"não é
encenadahá 16 anos
"O Guarani", a mais célebre ópe- Pará, também numa homenagem ao
ra de CarJos Gomes, flue há 16 anos local onde o compositor campineiro
não é montada em Campinas, será viveu seus últimos dias.
apresentada pela Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regencia de BeniA história da Ópera
to Juarez, em comemoração ao SesCom libreto-texto destinado a ser
quicentenário do composItor campineiro. O teatro Castro Mendes será o musicado dos italianos Antonio Scal.
palco desta estréia que acontecerá vini eCarJo D'Ormeviíle, a ópera "11
amanhã, às 18 horas. A temporada se yua-rani" -- no original, estreou em
estenderá no mesmo Teatro e mês, 1870 no Teatro Scàla de Milão. Bacom recitais nos dias 24, às 20h30, 27 seada no livro homônimo de José de
e 28 às 18 horas, e com ingresso a Alencar, narra em quatro atos, o ropreço único de Cz$ 30. A promoção é mance entre a bela Cecilia ou Ceci fida Secretaria Municipal cJeCultura, lha de um rico e poderoso patriarca Don Antonio de Mariz e Feri, um inEsportes e Turismo de Campinas.
"O Guarani", terá como diretor dio, cujo heroismo e paixão por Ceci,
de encenação, Emmerson Eckmann, atingem um alto grau de dramaticidafundador do Teatro Lirico de Equipe de. A história,. passa-se no Brasil,
e encenador-diretor de cena das tem- próxima ao Rio de Janeiro, por volta
poradas liricas do Teatro Municipal de 1560.
Do compositor, que viveu em um
de São Paulo. Como principais s01istas, nomes reconhecIdos internacio- século que lhe deu a contemporaneinalmente, apresenta-se: Niza de Cas- dade de Poncehiella, Verdi, Brahms e
tro Tank e Tereza Godoy (sopranos) - Ber1ioz,pode-se dizer que evocou em
como Cecilia, Eduardo Janho Abum- "O Guarani", sentimentos que falam
rad (baixo) - como Don Antonio de não só através do texto que escolheu
Mariz, Ivo Lessa (tenor) - como Peri. para ser musicado, mas comovem, soTambém fazem parte do elenco, o bretudo, por seu aspecto de confissão
cantor lirico Ce§ar D'Otaviano (te- de nacionalidade. Hoje, basta ouvir os
nor) - como Don Alvaro, MiguelCsuz- primeiros acordes do prelúdio da ópelinovicse Nelson Nicola Dimarzio(ba-. ra, para que se identifique sua oriritonos) - como Gonzales, Eduardo. gem.
Ainda assim, não faltam criticas
Cruz Navega (baritono) - como Alonso e Benedito Silva (baixo) - como o ao seu trabalho lirico, considerando-o
Cacique e Amadeu Tini comoPedro. de importância menor. Porém, ouCom coreografia de Alberto Ca- tros, como o maestro Marlos Nobre,
mareiro, o espetáculo conta com a são incisivos ao reconhecer a genialiparticipação de Iris Ativa Dança e dade do compositor:
Coralusp com ,aproximadamente
"Nosso Pais, possuiu três grande~
200 integrantes, caracterizados como expressões na música: Padre José
Mauricio no Brasil Colõnia, Vila Lo
indigenas.
De Campinas, após os três dias de bos, na República e CarJos Gomes, no
encenação, seg-uirá para Belém do Império" .
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