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em B~lém Antõmo Carlos Gomes,l

Cercado pelo carinho, das pessoas,
eminebtes de então, passava os últi-

mos mpmentos de vida em sua casa
ampla;: de esquina, na travessa dó
Pr~~ci~ hoje travessa Quintino Bo"'
calUva.\;ontam os que estavam pre.

sentesà sua agoniaque, aoreceber

uma injeção de cafeína das mãos do
conceitf1ad~ médico ,da época, Dr.
Numa Pmto, Carlos
Gomes
rean~mou"seum pouco epronunciou
es~s pal~vras:
vale, nada
mais"
~ ' - "Nada
.'
. Na ,transitoriedade fisica, das
çgisas, tudo finda, "nada vale': e a vida Oe Cartos Gomes se~extinguíu.
Imas na 'perenidade do espiritual e
dos frut95 do talento, a obta artistica do inesquecível Ma~tro sobrevi-

ve,pela admiração dosquea sabem
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. ','/~~'~)'0t \,n~o ~a;â iugar ~Osg~~pos rí t~ico~i
LeDora Menézé$ de BrlIO"'~':":\ de 517111 ou outros numeros lmpa~

.' :.}
, res ae tempos, valores que são encom:.
j. ".'
. o~..''r" '.." 0,,'
';1 trados nas músicas dos povos descOt',
ssun
dárió
o
a
to, mas se aguça~ ' Ílh ~ed ores do 'ritmo regular curo;!
e len
va a i,lpJiginaçãO,doautor, Este,en~Y', peu. Pará o músico romântico, esse
tretanJO,e bem máis comprometido! elemento consistiu -em forte apelo à
com arec,?nstituj.çã~ do clin'ui da;'.,liberdade tão pri?pria do ~mantisépoca, hábitos, ,~evlda, costumes;" (mo, e uma quase mtemporahdade do
deixandoà solta a imaginàção,,ao.. compasso, ,ao'lado de linha melódiI
criar verdadeiros:,"heróis nacioanis'i0:~'~anova, às vezes,àspera, deu surgiJ
dando.ao romanc~ histórico forçade mento às bas~ de uma',nova Esco"
epopéia moderna,. A transformação
la:-a Nacionahstá.
d!!personagens em "heróis", expres:' A música popular tradicional. a
,s~o
viva
de
uma
consciência.
coleti:,:~i,música.
folclórica
não-escrita
com
va.hostraz à.lembrança os roman~;:, seus mf1Sicos
executando
o que ouvicesindianistas de José de Alencat' ram Ospais e.av6s tOcarem e cantaAnWnioCarlosGomes estava em, rem, oferece ritmos livres, porque
Milãu--quandoouviu anunciarem peJ' não éstão presoS à notação, e será o
Ias, rIJas, o romance "di ,Brasili, m material de trabalho para os nació~
Guar~ny"; de autoria do grande rói" riàlistas. EsSa música tem um tom de
m~ncIs~ brasileiro.
'l' imprevisívell uma elasticidade qué
.'0

.

'oo

.

.

O

.

o

, EIn uma quarta"feira, °ànoite ~o,
dia 161de sete~b'-:O <te 1896, falecia
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Contasua filhattala GomeSque, a música ocidental perdeu,' .,

~.

,apreci8;re,fazê-Ia imperecível na ai. ,o músico braSile~roleu~ de um ~? f~\ .c'",: CarlosGomes ouviu," na sua
ma do po\,o;como se fora uma,ante-lego,
Sua alma vlbrantedebraslhda-::, Campinas dos idos de,1836;músicoil
visão dãí Vida Eterna a que nos de apaixonou-se pe,loromance e de- brasileiros"modiriheitos;':que '1M
destinamos. .
sejou transforma-Io em uma ópera. transmitiram essa herançl parte de
. );;essâ data histórica das mais Naquelas págir,as encontrara tudo o uma música pagã, no que eia tem de
importan(es para a vida cultural do que precisava pará seu intento. A primitivo. Dai o langor de certos te"
Pará -.a inorte de ~arlos G?m\!S~m 'saudl;\de da Pátria' fe~ coto que~'
mas dt;sua 6pe~a O Guaráni, comd
nossa cidade, depois de aqUIter sido sons Jof':8ssem embebidos de espírl; o da árta de Pen "Perché de mestres
acolhido e que hoje relembramos
to braslbco, quentes eensolarados de, 'lacrime" no 111ato; ainda com Feri
- neste
artigo, enfocando um tema dos sol t~pieal, misjterososcomo nossaSt"'T Onosso índio.o nosso herói medi~l
mais debatidos sobre a criação do florestas, colorldas~peló riso escar." vai -'- a áriá ,"Sento unaoforza indogênio musical ~as ~méricas: a mar- late de uma pa~u1a e pel~ gor~eioS ~i~'~ onde a bravHra~? he~~i_épa'""1"

ca de seu naclOnahsmo,
da passarada a solta na mataria.
tenteadaporumahhha'metódicaum
Aficção,abra~gendoo rof!1ance,
~nacionáli.smon~,músicade\.i.'" ~nt9 .~d~,.deCortebrasilidade;a,
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conto e novela, fOIum dos generos

PIeferid'?8pelo Romanti~!D°;.
O ro-

s~apos ter surgido na hteratura., Em., .,frase mlclal da Abertura (ou Proto.

1836Gli~ka.lconiposit~rrUSso,leva~!,'"foitiá),pmtad~em fortese vil;~a"tt's

'

mance .h1SWrlcoé consequenc18 úes-, ---een.a---sua-vp0ra J'~~ar..
I' ~('?""P", põe..ami noSIW!UillJÓ~PUite moVimento, e a cor locai, a apre- o'cuJo tema é o"her61 nacional Ivan:.,' jança da terra brasileira, O esplrito
seritaçãó d~ natureza em comunhão'
Sussanih"e contessll ~braé ~or,t~ide~,i'I-.~~,~v~ntuta,.oen~rechoque,d\> ~rJl:nIco~ ~ sent!mentos dOspersonagens,
rad() o c~18dor ~a ~~cola Naclqna1.,w, ~o ~om o IndlO. Passando por tOda fi
as ldelas elevadas, o realce da nobre-' DescobrIndo na muslc~,de sua terra -, obra, em eloqÜentes modulações! fo
za de caráter em oposição à vilania,
cantada pelo
em regiões,Jfas,j ti. e~~etema que man~m.a u!1idade,d...
o.triunfo do ~f!1 e o castig~ do ~al.. ". ~d~s das capIMus, escalas de,~0~~,.6pera. ;'A Abertura d,e.O pliarani'foi.
sao caracterlstlcas
desse tipo de ro- 1"0'm~lfOS, e até p~ença dos modos rC" esteticamente,
considerada 'lU!);l;~mance. Há uma tendência para a vi-, liglosos, procurQu colocar na palhe,~ gundo.hino naclonalj tal aSUi\ força
são lírica da realidade e nesse caso,
ta de sua orq\l~trà:1 timbres orig!~ '" .virtculadora, e comunicahte;'.Essa
temos no Brasil, José de Alencar, sob," nais,mostra~do oquan.to o melodis-,~ al?alizada opinião do pro(essor erIJ11:1-
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mo europeu empanava e fazia esque-:."sicólogo Caldeirà't<'ilno.em seu livro
,cer a presença, musical do.povo, A; .~.APrc~ciaêãóMüsit:al;e corroborada
música europeizada; com sua9üa- , .opor pinah Sillleira de Queirps que.ç9<!!,aturaconvencional,feità dos ja es';'~ mentou: :;~lá significá u~ dos mo.
perados compassos de 2 e 3 tempos.,',mentos mais elevados e patéticos ,da
oriundo,sdos ~!nuetose das'yalsaf!. aima, brasileira posta em música",!
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a sugestão de Balsac, que nos apre~,
senta uma realidade idealizada. O
romance histórico tem como
~~té~ia-pri~a o pa~s~do históric?,
prmctpalmente medieval, na tradlção européia, Quanto lIu!islongínquo
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