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MENEZES,Adriana. Biografia desvenda 'falsas verdades': Cartos Gomes
- A Força IndOmita, do musicólogo Marcus Góes, procura desmentir
versões publicadas sobre o compositor campineiro nos últimos cem
anos. Correio Popular, Campinas, 15 set. 1996.



ADRIANAMENEZES

Música e literatura fazem pano de
fundo para a biografia Carlos Gomes -

°A Força Indômita,que será lançada ,na
próxima quinta~feira, em Belém (PA).
Depois de pesquisar durante sete anos a:
vida do maestro campinein? em Milão, na
Itália, o musicólogo Marcus Góes revela
em 700 páginas como Carlos Gomes re-
~olucionou a ópera italianil no século
passado e garante que conseguiu desmen- .
âr "falsas verdades" sobre o cómpositor
publicadas nos últimos cem anos. .
. Autor de outros dois livros - Dici-

Qnário de Ópera (Edito['1, Guanabar;,l,....
t987) e Carme'h - Estudo da Ópera de
l}isset (Editora Salamandra, 1987) -,
Góes já faz planos de escrever novas pu-
blicações sobre Carlos Gomes. "Vou falar
sobre os plágios que foram feitos com o-
bras do compositor." O nmsicólogo tam-
bém já escolheu o norne.do romance que
pretende escrever, O Lago dos Cisnes,
que vai contar a vida de uma bailarina e
os bastidores de uma companhia de balé.
"Vai ter crime passional e t~do", gar~nte.

Com formação em Direito e experiên-
cia em crítica musical publicadas em jor-
nais cariocas, Góes prefere se auto-intitil-
lar como "historiador de tnúsica.~'"Musi-
cólogo.é um termo' muito científico. Sou
na verdade um pesquisador." Ele está há
~ma semana está em Belém para o lança-
mento do Seu livro, pela editora da Secre-
taria de Cultura do Estado do Pará, e volta
para Milão no final ..."...

de setembro, onde mo .

começa a providen-
ciar a tradução e edi-
ção de Carlos Go:
mes - A Força In-
dômita na Itália.

Quando começou esse interesse?
Meu interesse começou em 1979. Fui I

a MilãQ,assistir óperas no Teatro aBa Sca-
l~ de Milão. Fui às bibliotecas e arquivos
italianos fazer alguns estudos, que antes
só havia pesquisado no Brasil. Lá eu vi um
mundo que se abria para mim, acervos ri-
cos e,m informações. Comecei a ter em
mente a idéia de fazer uma biografia de
Carlos Gomes. Dez anos depois, em 1989,
fui morar em Milão. Minha mulher, Leila
Guimarães, é cantora de ópera e precisava
estar na Itália por razões profissionais.

Onde exatamente o senhor en-
controu tantas informações sobre

Carlos Gomes?
As minhas fontes foram várias. Pos-'

so enumerá-Ias: o Arquivo de Estado Ita-'
°liano (com acervos de cartórios)f a Bibli-
oteca Comunale di Milano, a biblioteca e
museu do Teatro aBa Scala, a Biblioteca
da Universidade Católica de Milão e a

. imprensa italianadé:.época, incluindo Gê-
.nova, Roma, Milãó. Até então todos só,
pesquisaram sobre Carlos Gomes na área
artística, ~ eu fui ao ildministrativo tam-
bém. Quando 'vi estas instituições funci-
onando da forma mais liberal poss'ível,
sem burocracia, rapidamente, com arqui-4
vos 'organizadíssimos, me envolvi ainda

...}~a!s com o-~r:tba:lbo: ..it' ~ ..".}i;ii.~

o "país"de
Carlos Gomes. .

era,Campinas.
,Não era São

Paulo nem o Rio
de Janeiro

Correio Popu-
lar - Qual sua
maior motivação
para pesquisa r vi-
da e obra de Carlos'
Gomes?

Marcus Góes
~ Faço a .pesquisa
não só por gostar da .

música de Carlos

Gomes - ele é muito inspirado, muito
melódico. O outro motivo fundamental é
que ele é um caso único na história da ar-
te. Não há outro caso de artista que tenha
saído do seu berço para ir se constituir
um elemento criador e revelador em uma
forma de arte própria de outro país.

..~."-~ _o_o ~"

Houve alguma surpresa ou grande
revelação neste seu levantamento?

. Eu sempre fiquei muito incomodado
com alguns exageros sqbre a vida de Car-
los Gomes. Eu aGhavaque devia ter algu-
ma mentira. Descobri, por exemplo, que

, aquela história de que ele vendeu O Gua-
rani a preço de banana, sob pressão, é

, ll].entira.E1ivi os contratos de compra. Í-
tala (a única filha que chegou à maturida-
de) narra na biografia que fez sobre o pai
que, no o dia da estréia da ópera, o editor
Francesco de Lucca aproveitou-se da eu-
foria de Carlos Gomes e à fez assinar um

contrato, 0.0 dia '19 de março de 1870,
concedendo os. direitos da ópera. Mas o

..<:ontratofoi assinado em tabelião, quatro.
dias depois da apresentação da ópera. De
Lucca, na verdade, foi quem contribuiu

..Jpara que acontecesse
a estréia.



Qual seria o
motivo para manter
esta O1entira?

Carlos Gomes
era um grande gasta-
dor, um perdulário.
Era um caipira des-
lumbrado. Tinha ma-

nia de grandeza. P:~-
curava parecer maIS
do que era de fato. A-
firial, a sociedade ita-
liana cobrava isso de-
le. E Ítalaprocurava

. sempre justificar os
atos do pai. Por isso inventou que ele ven-
deu forçado.

o senhor descobriu mais alguma
revelação?

Outra mentira mantida sobre ele é a
respeito da sua separação. Não foi sua
mulher (Adelina PeFi Gomes) quem pe-
diu a separação. A verdade é que foi ele
quem pediu, por causa de adultério. Esta
alegação era dele. mas não "hánada pro-
vadQ. Ele que cismou com isso. Eu pes-
soalmente acho que não era verdade.
Descobri também que Carlos Gomes não
cumpria contratos. Vi nos arquivos. Sou
a primeira pessoa a remexer nesse baú.

o "gênio iDcompreendido" então é
um mito?

Sim, o gênio.incompreendido não e-
xistia. Ele foi sim um sofredor, es~ecial-
mente no fim da vida com câncer na lín-

. gua, quando não conseguia nem falar.
Mas não foi um injustiçado. Todas bio-



grafias de CarTosGórfi@,sseguem a linha
da lamentação dele mesmo, ele chorava
para obter dinheiro do governo. Aliás, era
muitojusto que o governo o ajudasse.

E quanto à sua fama de conquista-
dor e sedutor?

Carlos Gomes não era amoroso na a-
cepção poética do tenno, à moda român-
tica. Ele era um bugre do interior, que gos-
tava de uma relação .rápida, inconseqüen-
te, de meio expediente. Saía com as coris-
tas e nunca com as condessas. Tinha bom
apetite sexual, mas não era um sedutor, ,

sensuai. Era sim- um homem bonito, a
ponto "dea,..impret\5a'da época-fazerrefe-
rência à sua beleza. Tinha a pele bronzea-
da e cabelos bonitos, nos quais passava
ferro, mas não porque tinha cabelo ruim,
e sim porque era comum na época. Era
musculoso, elegante, esbelto, com cabe-
leira bonita, simpático e cantava muito,
bem. As mulheres ficavam encantadas.

o caso com a cantora de ópera Ha- .

riclée Darclée é um dos mais famosos...
Não vejo como situar Haric1ée Dar~

c1é na vida dele. O livro de Rubem Fon-
seca (O Selvagem da Ópera) narra sobre
esse caso, mas é cheio de erros de crono-
logia. Haric1ée nasceu em 1860 (morreu
em 1939) é o livro a coloca com 17 aI,1os
nos braços de Carlos Gomes. Nesta época
ela já era casada e nem estava em Milão.
Era francesa,. cantora de ópera italiana,
que estreou emParis.

- ~.~"" .
Então' quem seria a grande paixão

de Carlos Gomes, afinal?
Além da música, a grande amante

dele era Campinas. O "país" de Carlos
Gomes era CampiQas. Não era São Paulo
nem o Rio de Janeiro, onde morou de
1859 a 1863. Nem era Milão, onde morou
a maior parte de sua vida. A terra de Car-
los Gomes era Campinas. Toda a geração
dele foi educada com muita ligação à ter-
ra, às florestas, às lendas, às coisas de on-
ça, aos costumes dessa região. Até o fim
da vida ele era tão ligado a isso que obri-
gava as cozinheiras italianas a aprende-
rem a fazer o viradinho, a paçoca... Ele
deixa essa terra para ser famoso em Mi-
lão, um lugar sofisticado. Terra do vinho
e do macarrão. E ainda por cima para fa-
zer ópera italiana, que não era a'form~ de
arte de Campinas. Mas Carlos Gomes foi
educado como músico n,!-banda do seu
pai. A grande surpresa é que ele acabou
inaugurando um novo modo de compor.",



o que exatamente o senhor quer
dizer com "um novo modo de com-

. por"?
Quando Carios Gomes chega à Itália,

em fevereiro de 1864, a música italiana
estava em crise. Tinha acabado de acon-
tecer a unificação da Itália em 1860. An-
tes disso não existia o país Itália. Existia
aSardenha, os Estados papais, o Ducado
de Parma, o reino das duas Sicílias. E

quando houve a uQificaç.ão, surgiulpgo .

.uma ideologia, que vinha de uma inteli~
gência jovem, que queria mudanças. To-
do esse foco ideológico era em Milão. Pa-

, ra eles, a Itália precisava transformar~se e
mostrar-se à França e à Inglaterra como

u~~ n~ç~o que t~mbém linha sUJ!f~ça



nacional. A ópera lírica era a forma de ar-
te naciQnal. E também aí os jovens que-
riam uma coisa nova, porque a ópera ita~
liana tinha se estagnado, Carlos Gomes
chegou justamente nessa épocà; o mesmo
ano em que o jornal Figaro publicou pre-
ceitos dessa juventude sobre a ópera, Os
preceitos eram os seguintes: 1) abolição
das velhas fórmulas; 2) criação da forma'
(tinha que haver uma unidade, uma orgà~
nicidade); 3) maior uso de variações to-
nais, uso do crom~tismo (a escala cromá-
tica usa os semitons, as notas pretas do
piano); 4) adequação da música às perso-
nagens e ao drama, ""-

. Qual a vantagem de Carlos Gomes
neste contexto?

Carlos Gomes chega lá com um arse-
nal de música brasileira que~les não co-
nheciam, As possibilidades tonais, A mú-
sica brasileira de interior (modinhas, mú-
sica de reizado",) tem exatamente este
cromatismo, Era um recurso natural que
ele tinha, No fim, com O Guarani e Fos-
ca. ele instaura uma revolução ,no melo~
drama italíàno, Ele é o precursor do Ve-
rismo, É justamente Carl<;>sGomes o
mais sensível e mai,spreparado na Itália,
que vailevar a cabo estes quatro preceitos. .
que os Jovens querIam.

Por que não Verdi?
O Verdi era contra essa renovação.,

E porque não há referências sobre
toda esta revolução ~-

musical de Carlos '

Gomes?
Os italianos não

querem colocar
Carlos Gomes como
o precursqr de um
novo momento. Não
d

\. .
b

.
a mlÍlam um raSl-
leiro como renoya-
dor de uma arte ita-
liana. Eles o chama-
vam de selvagem.

, No fim, elegeram
Amilcare Ponchielli
como precursor.
Ponchklli ganhoú'a. .

d i
pnma~la esta reno-
vação. Um pobre compositor, de inspira-
ção escassa. Uma única ópera.



Seu livro destaca mais a vida ou a
obra de Carlos Gomes?

O livro é todo ele de análise musical.
,Porque eu encàro a música dentro de uma
visão estruturalista. Ela parte de um todo.
Carlos Gomes - A Força lndômita é

quase umá lista 'tflefônica, de 700 pági-
nas. Extraí o nome de uma expressão no
texto de O Guarani. O livro é fruto de
meu extremado amor 'pela terra brasilei-
ra, assim como Carlos Gomes: mas ele
também só foi possível graças ao empe-
nho do secretário de Cultura do Estado do
Pará, Paulo Chaves Fernandes, que teve a
visão de publicar esta edição. Ele patro-
cinou livro e viagens que fiz ao Brasil. O
lançamento nesta quinta-feira é pela edi-
tora da Secretaria do Estado do Pará.

I
E sobre o final da vida de Car-

los <;ome.s. emBelémhá,al2:un)are~



velação?

I
.

o elemento fundamental desse livro
! é que Carlas Gomes no final da vida jo-
I gou todo dinheiro.pela janela. A casa que

mandou construirem Maggianico, Vila
Brasilia, está até hoje lá, onde funciona
J.lmcentro cívico musical. Quando estou
em Milão vou lá de vez em quando. É um
parque público, onde as mães levam seus
filhos: Eu coloco fitas com músicas de
Carlos Gomes em volume bem alto, para
todo mundo ouvir. Aí 'as pessoas vêm
perguntar quem é e eu conto toda a his-
tória da casa e de Carlos Gomes. Conto,
por exemplo, que lá ele tinha um barco,
porque Carlos Gomes gostava de fazer
coisas para ver se os italianos ficavam
embaraçados.

I
Ele então morreu sem dinheiro?
Ele veio morrer em Belém porque

com a proclamação da República ficou
sem dinheiro. Foi uma-morte triste, uma
doença cruel. Ele não falava mais e indi-
cava o que queria escrevendo no papel ou
mostrando com uma varinha. As obras
dele no mundo estavam em franco deClí-
nio, com o Verismo. Chegou a Belém
sem dinheiro e longe dos filhos. Quando
morreu, o Estado do Pará ainda teve de
pagar suas dívidas. Ele só tinha suas par-
titu~as. Morava em casa alugada. Para pa-
gar o colégio dos filhos precisou mandar
de Belém para a Itália. Carlo&Gomes não
teve netos. Ítala não teve filhos. Durante
sua vida, Adelina (mulher de Carlos Go-

mes) perdeu três fi-
lhos quando ainda e-
ram crianças. Pesqui-
sei que a mortalidade
infantil na Itália da é-
poca era de 40% para
crianças com menos
de 5 anos. Graças à
má qu.alidade da água
e péssimas condiçõ.es
de saneamento bási-
co. Com minhas pes-
quisas descobri até as
questões sociais da é-
poca. .

Garlos Gomes
era um.grande
gastador, um

perdulário. Era. .
um caipira

deslumbrado

o senhor acre-
dita que agora o que

havia para se pesquisar sobre Carlos
Gomes e revelar sobre sua vida já foi
feito?

Não existe biografia definitiva. Mas
infelizmente afalta de estudos da obra de
Carlos Gomes possibilitou até aqui que a-
ventureiros. viessem a público intitulan-
do-se descobridores de novidades que não
existem. É o caso do maestro Silvio Bar-

. bato, que se diz descobridor de uma par-
titura de Carlos Gomes, da obra. O Gua-

rani, totalmente diferente desta ópera que
nós conhecemos hoje. Isso é um absurdo.
Isso é fantasioso e indevido.Crime con-
tra o patrimônio artístico nacional. Vem
deformar uma obra. Ele descobriu peças
desprezadas pelo comp~sitor, ele vai con-
tra o próprio Carlos Gomes. Ele diz ainda
que Carlos Gomes era republicano, quan-
do ele era um grande imperialista, e ami-
go de Dom Pedro lI. O Guarani, af~nal;.
fala de um índio sllbmisso aos portugue-

. ses, colaboracionista. É um texto anti-li-
beral.. Eu me bato contra isso.



Carlos Gomes - A furça Indômita, 40 musicólogo Marcus Góes,

. procura desmentir versõespublicadas.sobre o compositor.
campineiro nos últlmos cem anos


