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"COSTUP~" de sons, ao invés de panos: agulha no lugar de batuta.
Popular, Campinas, 13 jul. 1986.

Correio

AGULHA NO LUGAR DE BA TUTA

IICostura'~desons,
ao invésdepanos
o~.

.

~

futuro e genial
11 O que encantaria

.,.

~

Na metade de junho, sem na-

maestro, não se conte~h e a dcla~1 I~U da dizer ao pai Tonico partiu
platéias de,,"A Marse esa a OCIa- furtivamente de'casa, a cavalo,
de várias partes do mun- de .
. ..,
rumo a Santos, para de lá em~9, teve, durante algum tempo,
Se ~ntes, sua Id~la de Ir para barcar para a capital. Ia con~m suas mãos, ao invés de uma a capital federal Já estavba se fiante no seu talento e com a
f)atuta, uma ag'!-lha. Antonio t~rnando q~ase que u_mao ses- certeza que os moços sempre
t:arlos Gomes, aInda bastante sao, a partl~ de enta? ga~°!1 possuem de que iria vencer.
~enino, começou a aprender a contornos aInda mais defl!ll- Incomodava-o ter que desobe~tofissãO de alfaiate, por deter- dos. ~esolveu consultar o p~1 ~ decer o genitor e sair dessa forfp,inação do pai. O velho Ma- respeito. Manu.el, hom~m VIVI-ma de Campinas. Mas já que
nuel sabia que a música, espe- do e co~ os pes no chao, cha- não havia outro jeito...
~almente no Brasil, não dava mou o ftl.hoa um canto e tentou
-~camisa para ninguém".. Era c~mvence-Ioda loucura que se- - ~-~timo possuir talento, brtlha.r na. ,!-ma aventura
dessa
éin festas, quermesses e recI- especle: Falou, falou e f~lou
rais, mas fazer disso uma pro- dos perIgos de estar num~ cI~atfssão era uma temeridade cos- de estranha, enorme- e mdlfetumava afirmar em tom de rente aos que a el~ nao pertenillerta. Mais do que isso, uma ces~en;t. E no- fInal de seu
verdadeira loucura.
aute!ltIco sermao, ,';legouo con'?.Mas isso não iria durar por sentIment<L para essa loucup)uito tempo. Tonico desejava, ra", proibindo-o de voltar a to~~ não pudesse ser um profis- car no assunto. É claro que es~onal, pelo menos tr~balhar sa atitude cau~ou grand_e decom algo que se relacIOnasse cepção em Tomco. Ele nao enepm a vocação natural que sa- tendia o medo e teimosia do
~ja possuir. Por essa razão, re- pai. Decepcionado, comentou o
ft<>lveuensinar piano. Associou- fato com alguns amigos da
~~a Ernest Maneille e resolveu família.
ifi-iaruma pequena escola. MuiEntretanto, os conselhos que
ta gente passou pelas suas recebeu deles foram decisivos
ro-ãos nos quatro anos em~que em sua determinação de procumanteve essa atividadê, entre rar "novos ares" para expan1855e 1859.Tonico, entretanto, dir o seu talento. O dr. Teodoro
sentia-se inquieto. Sabra que Langard, por exemplo, (bisavô
havia um mundo todo lá fora, do dr. Rodrigo Otávio, membro
além dos limites da sua peque- da Academia Brasileira de Lena Campinas, para ser conquis- tras) recomendou a Carlos Gotado. Sua disposi~ão em con- mes a não levar em consideraquistar um espaço ampliava- ção as ordens do pai. Chegou,
se, principalmente após fazer inclusive, a dar-lhe dinheiro paalgumas apresentações em São ra a viagem ao Rio e cartas de
Paulo, em repúblicas de estu- recomendações a amigos indantes. Tinha intuição de que, fluentes na capital do Império.
mesmo sendo uma tarefa de
Conforme o biógrafo A.
grande magnitude, ela não es- Tenório D' Albuquerque, em
tava além das suas forças.
seu livro "Cem Músicos ImorA pedido de acadêmicos pau- tais", Langard usou um argulistanos, compôs, nesse ano, o mento decisivo para levar ToHino à Mocidade 'Acadêmica, Dico a wmar uma de.çisão defi-cuja letra ~ra de autoria do s~r- Ifitiva. Apelou para o seu pagipano Blttencourt Sa~pa!o, triotismo, dizendo que ele era
aluno da Faculdade de DIreIto uma das esperanças brasileido Largo de São Francisco. A ras para a criação de uma ~rte
exibição pública desse traba- erudita nacional. E garantiu
lho, conforme informa Juvenal que muito maior do que um deFernandes, oc?r~~u em plen!> ver filial, era a sua obrigação
berço da Pauhcela, no teatn- para com a Pátria e que por isnho então existente no Páteo do so deveria ir aperfeiçoar sua
Colégio, lugar onde São Paulo técnica, pensando na grandeza
havia nascido, causando uI? brasileira. Outro amigo de
entusiasmo geral. O poeta LuIs família confirmou tudo isso.
Guimarães Junior, ao ouvir a Foi o conselheiro Albino José
apresentação da composição, Barbosa de Oliveira, que
~-~--- --.
também ajudou a financiar a
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