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PRESTÍGIO

trilha sonora do filme
BA‘Três
homens em conflito’
foi apresentada no Hall da
Fama do Grammy em 2009,
enquanto o próprio
compositor Ennio Morricone
recebeu o prestigiado prêmio
Polar Music no ano seguinte.

ORIGEM.

Ennio Morricone nasceu em
Roma, na Itália, em 1928. E foi
lá também que morreu, lúcido,
no último dia 6 de julho. Nunca quis morar em Hollywood.
Ele estava internado em um
hospital, onde se recuperava
de uma fratura no fêmur. Com
a idade avançada, porém, acabou não resistindo. Mas deixou o seu legado.
Desde os seis anos de idade,
já era ligado em música, quando começou a compor. Aos 10,
sua família o matriculou na
Academia Nacional Santa Cecília de Roma.
No cinema, a estreia do
maestro foi em 1961, no longa
‘O Fascista’, de Luciano Salce,
quando tinha apenas 33 anos.
Ali, não parou mais. E fez muita história.
A capacidade de adaptação
às necessidades das tramas
também era uma característica de Ennio Morricone.
“O fato de eu ter conseguido compor músicas com total
liberdade, e tão diversas, foi
possível não apenas porque
eu tinha técnica, mas também
porque era necessário que eu
mudasse a cada vez minha maneira de compor. O filme exigia. Acostumei, cada vez era
diferente”, disse, em uma de
suas entrevistas.
Agora silêncio, Morricone vai
ecoar para sempre.
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ANOS
era a idade de Ennio
Morricone, o compositor
italiano que morreu nesta
última semana

ADEUS
Ennio Morricone

“

Eu, Ennio Morricone,
estou morto. Estou

anunciando a minha
morte a todos os meus
amigos que sempre foram próximos de mim e também aqueles que não vejo há algum tempo. Eu os saúdo com grandioso
carinho. É impossível nomeá
-los todos. Eu quero dedicar
uma menção especial, porém,
a Peppuccio e Roberta, amigos fraternos, extremamente
presentes nesses últimos dias
da nossa vida. Só existe um
motivo que me faz dizer adeus
a todos vocês dessa forma, e
é o fato de eu ter decidido que
gostaria de ter um funeral privado: eu não queria incomodar.
Eu digo adeus com grandioso
carinho para Ines, Laura, Sara,
Enzo e Norbert, agradecendo
a eles por terem compartilhado uma grande parte da minha
vida comigo e com a minha
família. Eu quero lembrar com
amor as minhas irmãs Adriana,
Maria e Franca e suas pessoas
amadas e deixá-las sabendo do
quanto eu as amei. Um adeus
profundo, completo e intenso
vai para os meus filhos Marco,
Alessandra, Andrea e Giovanni,
minha nora Monica, meus netos Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Eu espero que
eles entendam quanto eu os
amei. E por fim, mas não menos importante, Maria, a quem
eu renovo o amor extraordinário que nos manteve juntos
e que eu sinto muita dor ao
ter que deixar. Eu mando meu
adeus mais doloroso a ela”.
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1964
u‘Por
um punhado
de dólares’, outro
sucesso dos filmes
de faroeste com
composição de
Morricone.

