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História.d~

~ltisica se atra:vanc~de invenciO-!

1

Verdi ocupava-sefeb~ilmenteda mara~ilhosaAida:

'ntces absurdas, muteIs, nefastas, mais propnas dum sur-estreada no Teatro do CaI~o (24-12.1871). Nos. anos sub
realismo pseudo-literário do que a verdade documen- sequentes, , o maestro reVISOUDon Carlos, Slmon Boctal e incontroversa.
canegra, ao mesmo tempo surpreendendo o mundo artístico e musical com a tremenda e sublime Messa da
Uma dessas historietas primárias, fant::.siosas c ri- Raquiem em memória de Alessandro l\lanzoni (l\Iilão,
diculas vemô-Ia teimosamente repetida. Após a estréia Igreja de San Marco, 1874). Inspiradas no teatro de
ida ópera 11Guarany de CarIos Gomes, no Teatro AlIa Shakespeare vieram as óperas Ote!lo (La Scala, 5-2Scala (1870), Verdi teria exclamado: "Este jovem co- 1887), Falstaff (9-2-1893), e, por fim, as Quattro Peni
meça por onde eu acabo!" ("Questo giovane comineia Sacri (188()"1898).Seguramente não há em toda a Risda dove finisco io!").
tóda da Música mais egrégio exemplo de longevidade
,

.

genial e altitude criativa.

Inscrita pela primeira vez por Vincenzo Cermcchiaro (Storia deI/a Musica nel Brasile, Fratelli Riccioni,
Por .-ia de consequência. a frase apócrifa, supos1926, pg. 359) repetem a anedota Renato Almeida (His- tamente atribuída :1 Verdi, deverá ser riscada de forI
t6ria da Música Brasileira, Rio, Briguiet, 1942, pg. 378)"ma
inapelável de todos os tratados e compêndios de
Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (150 Anos de Música História da Música.
no Brasil, Rio, J: Olympio, 1~56,. pg. 7,7): .:Mais PI1!-'
Ainda com referência a Carlos Gomes cumprr.lem~1
d.ente, Vasco. i\la!IZ ~r~f~re _sllencI~r .{Hlstorla da Mu- brar que está-se a menos de quatro anos do sesquicen-~
saca ~o BrasIl, RIO, CIvIlIzaça? BrasIleIra, 2.a ed., 1983,Jten.ário de nascimento do maestro campinciro (1836..1
~gs. 66-672: Entretanto, lemo-Ia ,~m data recente, nas ,1896). Como infelizmente sucede à maioria dos evencolunas d O Estado de S. Paulo, 3-1-1984.
Itos culturais deste País, não falta quem julgue preAo que suponho, foi Artlmr 1mbassahé o primei. Imaturo qualquer prepar~ de comemorações... - :n~s
ro a impugnar e desmitííiear a incongruente citação quando estas ocorrem sao quase sempre ~uperfIcIaIs,
(Carlos Gomes Algups traços episódicos d~ vida do ap~ess.adas e falhas. Or:t,- c~nformc pe~m~n~emente
homem e do artista in Revista Brasileira de Música l ~S5maiúUo vereador campmeIrO Romeu SantInI, autor
mo, 1936, pgs. 104-Í16).
' ,da Indicação n.o 824-83, a'p~ovada pela, Edilidade 10!'cal, o Departamento de 1\lusIca, do InstItuto de Artes
1mbassahy(5to. Amaro, Bahia, 1856;mo de Janei-da Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP!
ro, 1947), médico, instrumentista, compositor, regente. - desenvolve um persistente, sério, construtivo tl'aempresário, crítico de música do Correio da Manhã e balho de estruturar uma Gomesiana, ou seja, um índo Jornal do Br..sil, escreveu o seguinte: "Quem co- dice de publicações referentes a C. Gomes, concominhece o caracter reservado e taciturno do inspirado tantemente a um Banco de Partituras, que reunirá
autor da Aida, logo vê que elle seria incapaz destas eX-iobras inéditas ou raras de compositores brasileiros,
pansões. Elle fez de facto uma referencia elogiosa aOlalém, é claro, do acervo disperso de C. Gomes. O progenial talento de Carlos Gomes 'e ao Guarany, muitO Vecto, dinâmico, admirável jornalista Benedito Barb 0embora os sabios venerandos da nossa terra, ~empre sa Pupo, da Associação Paulista de Criticas {Je Artes
vigilantes e uteis, julguem de outro modo a opera e ! (APCA), encarregado do Setor de Divulgação do refeseu inesquecido compositor. Nestas condições, é de~rido Instituto de Artes, assumiu a pesada responsabilitoda a eollveniencia trasladar-a para aqui sem demora, dade da pesquisa de campo, em arquivos, repositórios,
antes que esses aristarcos, não encontrando pelo me- bibliotecas do Brasil e da Itália. Os resultados não se
nos, como resistencia, ainda que fragil, a opinião do fizeram esperar. A Biblioteca Nacional, fi Arquivo Namaior genio musical da Italia,
Verdi, possam com cional, a Escola de Música da Universidade Federal do
o seu respeitavel juizo empanar o brilho do grande Rio de Janeiro, entre outras instituições, vem prestanbrasileiro e do seu Guarany, que tranquillos continuam do efetiva colaboração. O acervo continuamente se ena se manter em plena luz no firmamento da arte". riquece com manuscritos élUtõgrafos, alguns inconclu50S; rarissimas partituras de há muito esgotadas, :im"Respondendo Verdi ao advogado Paretti que em pressas na Itália, envolvendo piano, canto e piano.
carta lhe pedia uma entrevista, quando pela primeira Microfilmes contendo cerca de quinhentos (!) fotogravez se acabava de cantar o Guarany no Seara, e se, mas foram remetidos à UNICAll.IPpela diretora do Ccn-,
achava em foco o nome de Carros Gomes, disse o au- tro Cultural ftalo-Brasiliano, de Milão, doutora Marial
reolado autor de tantas operas que ainda fazem seuEuterpe Nogueira.
giro pelo mundo deliciando as platéas: "Pede-me, o
...
.
Soro uma entrevista; e como já adivinho o assumpto.
O trabalho d~ CrIti~o-Jornahsta Barbos~ Pupo se
f'stou prompto a contentar-o. Assisti com grande satis~ desenvolve sob onez;t~çao do maestro Bemto Juarcz,
facção.á opera do conega maestro Carlos Gomes e pos_pr?f~ssor de compOSlçao e c~eí! do Departa;nento de
so afflrmar-lhe que é de apurada factura ess,e traba- , MusIca, ~erecendo colabor~çao do prof. ~ose ~ntonIo
1;,0 e revelador de uma alma ardente e de um verda- ~e AlmeIda Prado, rcsponsavel pelo ExpedIente do lnsdeiro genio musical". O grypho é meu".
ItItuto de. ~tes, e .do. prof. Achile Guido Picchi, doeen.
Ite de :l'.1usIcaBrasIlell'a do Departamento. A esse magPoder-se-ia refletir com maior profundidade.nu.1nífíco musicista foi cometida a ingente tarefa de exama pesquisa na essência do problema. Giusepp Verdl me c análise téenieo-artístíca do acervo em vias de
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(1S1~-1901)
,contava cinquenfa e

sete

anos à evoca da recupera!;ão,com vistas aos papéis remanescentes.

es~r~Ia da opera gomesiana. Acaso seria essa, a faixaU
.
.
etarIa para fechar a escrivaninha em caráter definiU- Por pala\oTas ou!ras: os servIços de mira-estrutura
vo, haja vista o fenomenal gênio que jamais privou estao .mo~tados c. gIram _a todo vapor. nesta apena:'l
('om a esterilidade criativa, a senectude, o desencanto uma lllql!letante m~agaçao: as Secretarias de Cultura
~a idade provecta?! :\Iil vezes não!
de Ca~npmas, do Estado de SãO' Paulo, a FUNARTE,
,
cumprIrao sua parte? Porque é bom frisar enérgica e
claramente: não há tempo a perder!...

