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Milhares de pessoas que visita-
ram Salzburgo na semana passa-
da se depararam com uma efígie
de madeira usando peruca, den-
tro de um berço sob uma auréola
de néon azul — em uma das vá-
rias exibições sobre Mozart espa-
lhadas pela casa onde o composi-
tor nasceu 250 anos atrás. Nas lo-
jas dos arredores, turistas po-
diam comprar um sutiã Mozart
ou agendar um curso de ski Mo-
zart. Os mais crédulos participa-
vam de um avento chamado "Um
Encontro com Amadeus".

Os puristas podem ridicularizar
a maneira como Wolfgang Ama-
deus Mozart está sendo usado, e
abusado, no 250° aniversário de
seu nascimento. Mas, em termos
de reconhecimento mundial e
merchandising, ele supera qual-
quer ídolo pop ou dos esportes.

E ele faz isso não só porque sua
música representa uma panacéia
celestial em um mundo turbulen-
to, mas também porque ele cabe
em qualquer papel que você quei-
ra dar a ele — político ou comer-
cial, cômico ou espiritual, popular
ou intelectual.

Então não deveria ser surpresa o
fato de Salzburgo e Viena estarem
esperando lucros recordes com a
"marca" Mozart (avaliada em US$ 9

bilhões) este ano, ou da Áustria es-
tar cooptando Mozart em uma
campanha para promover a har-
monia internacional no periodo
de seis meses em que terá a presi-
dência da União Européia.

Em 27 de janeiro, data do nasci-
mento do compositor, numerosos
dignitários deverão desembarcar
em Salzburgo para um concerto
comemorativo, coincidindo com
uma conferência apresentada por
Wolfgang Schussel, o chanceler da
Áustria, cujo tema será a identida-
de da Europa.

Também não seria forçar a ima-
ginação descobrir que as técnicas
científicas do século XXI estão sen-
do usadas para esquadrinhar um
compositor que, mesmo na sua
época, foi classificado de um "mi-
lagre". Estudos recentes dos esbo-
ços de Mozart revelaram que ele
não "despejava" sua música nas
partituras em um único jorro de
inspiração, como anteriormente
se pensava. Até mesmo Mozart
precisava suar a camisa.

O que surpreende mesmo em
Mozart é como um compositor do
século XVIII, festejado exaustiva-
mente no 200° aniversário de sua
morte, apenas 15 anos atrás, conti-
nua despertando tanta atenção e
transcendendo todas as modas em
um mundo conduzido pela mídia.

Hoje, sua popularidade se deve
muito ao duradouro apelo de sua
música, que ê sempre prazerosa,
expressiva, ao mesmo tempo em

que se prende em estruturas meló-
dicas simples. Mas ela também re-
flete as mudanças na maneira co-
mo a cultura é consumida.

Mas como a música clássica se
tornou mais uma "peça de museu",
presa em um repertório cada vez
mais repetitivo, ela descobriu que
a única maneira de se renovar seria
reinterpretando o passado. O sinal
mais óbvio disso é o movimento
"histórico", que vai buscar material
na fonte e descarta práticas perfor-
máticas corrompidas que se infil-
traram na música pré-século XX.
Essas tendências coincidem com
uma explosão da cultura popular
comandada pela mídia, que cria
espaço para a popularização de
clássicos de fácil "digestão".

Mozart está gerando lucro em
todas as áreas. O movimento histó-
rico descobriu um compositor
mais contido, astuto e dissonante,
que destaca todos os tipos de pa-
drões harmônicos que o açucara-
do Mozart da tradição nunca per-
mitiu. Também investigou o Mo-
zart da fase inicial, com trabalhos
que haviam sido rejeitados mas
que hoje criam um quadro mais
completo e fiel de sua vida e obra.

A ópera mostrou que Mozart
estava brincando com fogo: sáti-
ras políticas, critica social, a guer-
ra dos sexos, ambivalência mo-
ral, confusão emocional. Eis uma
costura interpretativa de uma ri-
queza fenomenal que irrita os
tradicionalistas, mas reflete a



complexidade da vida atual. Mo-
zart oferece tanto alimento espi-
ritual a ser digerido quanto Bee-
thoven ou Mahler.

Mas é a explosão da cultura po-
pular que, de uma maneira perver-
sa, tem feito mais para estabelecer
o apelo de Mozart junto às massas.
Peças como Concerto para Clarine-
te, Eine Meine Nachtmusik e Don
Giovanni são feitas sob medida pa-
ra uma geração que consome cul-
tura sem pensar — a título de en-
tretenimento ou usando-a como
um refúgio pouco exigente do
stress metropolitano e do clamor
do rock e do pop. O consumidor
médio não ver investigar a profun-
didade de Mozart. Há beleza sufi-
ciente na superfície.

Muitos formaram a primeira
impressão de Mozart através das
lentes de Milos Forman com seu
filme "Amadeus". O filme transfor-
mou o compositor em um palhaço
brilhante. Junte isso à imagem tra-
dicional de um gênio excêntrico e

volúvel — uma imagem criada lo-
go depois de sua morte e exagera-
da depois—e você tem um quadro
de fantasia, ao invés de uma perso-
nagem com base histórica.

O verdadeiro teste do 250° ani-
versário será se ele conseguirá
aproximar o mito Mozart da reali-
dade. Nos círculos musicais, a ên-
fase já mudou da criança prodígio
documentada em cartas da família
de Mozart, para o empreendedor
criativo, que exibia sua música pe-
las cortes da Europa em busca de
um posição permanente.

Esse Mozart era um artesão ser-
vil, um compositor "braçal" que lu-
tava, freqüentemente sem sucesso,
para impressionar seus pares -
não o artista inspirado de imagi-
nação popular. Escrevia música
sob encomenda, e não para a pos-
teridade. Era um pensador respon-
sável e homem de família, mais pa-
recido com a figura amarrotada do
retrato pintado em 1790 por
Johann Georg Edlinger, do que

com o homem com jeito de crian-
ça da ficção biográfica.

Sabemos agora que muitas de
suas obras iniciais foram escritas, e
provavelmente editadas, pelo pai
de Mozart, Leopold, um composi-
tor talentoso desejoso de procla-
mar o gênio de seu filho; que Mo-
zart ganhou bastante dinheiro em
Viena e não era pobre. Ele não foi
enterrado como miserável, e sim
teve um funeral de "terceira cias- •
se", comum em Viena na época.

Mas a imagem do homem com
um talento sobrenatural está tão
arraigada, e o peso do aniversário é,
tal, que uma compreensão mais
apurada e sóbria de Mozart não
deverá fincar raízes. Em meio ao
burburinho da Getreidegasse em
Salzburgo, os turistas continuarão
acreditando que encontraram o
espírito do compositor. Assim co-
mo a bizarra efígie de peruca no '
Museu Mozart, o 250° aniversário
ê uma festa livre: você faz de Mo-
zart o que quiser.


