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–
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Entrevista a Manel Cruz
sobre o concerto.
https://vimeo.com/273674868

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Pedro Guedes direcção musical
Manel Cruz voz e composição*
Carlos Azevedo, José Pedro Coelho, Paulo Perfeito,
Pedro Guedes e Telmo Marques arranjos
Programa (sujeito a alterações e redefinição da ordem):

Diz-me se Aprovas (arr. Paulo Perfeito)
Um Tempo Sem Mentira (arr. José Pedro Coelho)
As Minhas Saudades Tuas (arr. Paulo Perfeito)
Não Te Interessa Pensar (arr. Pedro Guedes)
Anedota (arr. José Pedro Coelho)
O Caminho Certo (arr. Carlos Azevedo)
Notícias do Fundo (arr. Carlos Azevedo)
Quando Eu Morrer (arr. Carlos Azevedo)
Canção da Canção da Lua (arr. Telmo Marques)
Onan, o Rapaz do Presente (arr. Telmo Marques)
Off Minor/Conversas do Meu Corpo (arr. Carlos Azevedo)
Invisível Mundo (arr. Carlos Azevedo)

*Todas as músicas e letras de Manel Cruz,
excepto “Off Minor”/”Conversas do Meu Corpo” (música Thelonious Monk, letra Manel Cruz)
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As músicas não valem nada sem quem as
toca, são como peúgas vazias com olhos
abotoados à espera de uma mão que as
anime. Eu tenho umas dúzias delas que
espero elásticas, e se o não forem, que
rompam.

O meu irmão sempre foi um criador. Se recuar
à nossa infância consigo vê‑lo outra vez a brin‑
car com os bonecos, empreendendo lutas,
diálogos, celebrações e sonhos como quem
constrói o seu próprio mundo. O desenho, que
apareceu mais tarde, e a música, depois ainda,
obedeceram à mesma pulsão: criar ilusões.
Acontece que quando se é criança nos legiti‑
mam o espaço ilusório e, assim, mesmo brin‑
cando sozinhos estamos com os outros, somos
o que é suposto sermos. Crescer implica, de
certo modo, aceitar que há uma realidade,
um planeta, mas a violência desse processo
depende do que cada um de nós vai deixando
em planetas anteriores. Ora, eu acredito que
o Manel, tendo comprovadamente crescido e
sustentado a sua residência neste chão, sente
muitas vezes saudades das migalhas que de
si foram voando pelo “existido”, como ele dizia
quando era pequeno. Talvez, então, a arte seja
para ele, entre os modelos de actividade que o
planeta compreende, mais do que uma esco‑
lha, uma inevitabilidade. A nave onde rasga o
universo à procura dos bonecos perdidos, dos
desenhos perdidos, dos versos perdidos, das
melodias perdidas, na esperança que não se lhe
apaga de os poder vir a reunir, outra vez, lá mais
à frente, e acabar a vida como a começou: brin‑
cando sozinho, com todos.

O convite era antigo, porque a Orquestra Jazz
de Matosinhos é feita de gente que anda atenta
à música que vale a pena. Cruzamento de esti‑
los? O rock e o jazz? Não vamos por aí, seria
dizer pouco, muito pouco. A música de Manel
Cruz é uma história à parte na história e segue
por muitos caminhos e cresce em múltiplos
ramos, abrindo as portas para a avidez desta
big band pela tal música que vale a pena. Os
arranjos dos músicos convocados para recon‑
figurar pouco mais do que uma dezena de
canções testam a elasticidade destas. “Sinto
que sou alguém que disponibiliza um reper‑
tório, que abre as portas de uma casa e diz:
agora decorem isto da maneira que quiserem.
E eu vou habitar na mesma casa.” Bem dife‑
rente daquilo que nos costuma chegar através
das suas raras gravações, muito depuradas e
cuidadosamente construídas com calma arte‑
sanal, naquilo que esta noite vamos ouvir, o
controlo sobre o processo foge às mãos de
Manel Cruz, coisa que poucas vezes lhe vemos
acontecer mas que ele abraça com entu‑
siasmo. “Mudem tudo, mudem o máximo de
coisas que quiserem, não tenho qualquer tipo
de pudor, virem a música do avesso. Porque
acho que aí está a mais‑valia da coisa.” Não
foi, portanto, imposto qualquer limite às trans‑
formações que os arranjadores entendessem
fazer. O curioso será, para nós, ouvintes, perce‑
ber onde está a essência identitária da música
e como foi ela interpretada pelo arranjador. Por
vezes é apenas uma ou outra linha de um deter‑
minado instrumento, no original, que evidencia
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essa essência em contraponto com a voz, num
puzzle mais ou menos submerso que tem de ser
secado e montado à superfície para de novo
imergir na teia de uma nova instrumentação.
Veja‑se, por exemplo, o caso de uma canção
como “Um Tempo Sem Mentira”: é possível
imaginá‑la sem a linha de cordas graves de
uma guitarra que é o chão de tudo? Claro que
não, muita desta música vai bem além de uma
melodia sobre uma base de acordes. E diga
‑se que as instrumentações originais, espe‑
cialmente no caso da música do Foge Foge
Bandido, podem ser tão ou mais complexas do
que serão os arranjos para os 17 instrumentos
da OJM, já que resultam de inúmeras sobrepo‑
sições de camadas, muitas delas praticamente
indecifráveis na mistura final, e que servem
de campo de garimpagem para o arranjador.
“É engraçado ver que, no arranjo [da OJM], às
vezes há várias ideias numa só. (…) Uma linha
de metais que pega num bocado de uma ideia
de um instrumento e continua com uma ideia
de outro. Todos aqueles layers de instrumen‑
tos que provocam uma sensação deixam de
ser vários. Crias um fio condutor com uma linha
só, por exemplo. Coisas que acontecem, e que
são engraçadas, a quem está a ouvir as pistas
todas somadas.”
Manel Cruz assinala, ainda assim, que habi‑
tar a casa já decorada “não é pura e simples‑
mente chegar lá e alapar‑me no sofá. A ideia
não é essa. A ideia é, não só adaptar a voz
àquele contexto, mas também tentar intervir.”
Nos ensaios de preparação para esta noite,
foi isso mesmo que procurou acrescentar aos
arranjos de Pedro Guedes, Carlos Azevedo,
Telmo Marques, Paulo Perfeito e José Pedro
Coelho: a sua reacção ao acto de recriação que
antes lhe fugira, retomando de alguma forma a
posse das canções e espalhando o cimento de
uma construção que é agora partilhada.

Este concerto começa a ganhar forma,
naturalmente, com a escolha do repertó‑
rio. Manel Cruz fez uma grande selecção de
canções mas procurou fugir aos temas mais
conhecidos da sua carreira, antes atravessá‑la
passando por “um bocadinho de Ornatos, um
bocadinho de Pluto, um bocadinho de Super‑
nada, um bocadinho de [Foge Foge] Bandido e
até um standard [instrumental] de jazz para o
qual eu tinha feito letra há muitos anos”. Algu‑
mas destas escolhas voltaram‑se para mate‑
rial que pudesse associar‑se mais facilmente
às convenções do jazz; no entanto, partindo
deste conjunto de temas os músicos da OJM
fizeram a sua própria short list, que muitas
vezes se afastou daquilo que poderíamos
pensar ser o seu habitat natural. Ou seja, cada
uma das partes fez um esforço assumido por
ir ao encontro da outra parte, resultando num
alinhamento heterogéneo e inspirador.
Vários hinos poderiam ter chegado a este
concerto vindos do segundo e último álbum dos
Ornatos Violeta, o multipremiado O Monstro
Precisa de Amigos. Mas como não estamos
perante um alinhamento feito de escolhas
óbvias, o tema eleito desta fase é uma canção
etérea que vem acrescentar ao concerto um
certo espaço: “Notícias do Fundo”. No outro
extremo poderíamos colocar as guitarras
distorcidas de “Anedota” e “Invisível Mundo”,
dos Supernada, ou o experimentalismo de
“Onan, o Rapaz do Presente”, da face Não fui eu
que estraguei do disco sob o pseudónimo Foge
Foge Bandido. Feito como uma manta de reta‑
lhos, com pedaços das mais variadas grava‑
ções, este último tema reflecte a “cristalização
de momentos” os mais variados que se possa
imaginar. Nunca foi tocada ao vivo porque é,
de facto, uma construção de estúdio, pelo que
a sua transposição para o palco representa um
desafio para todos os intérpretes e será alvo de
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grande curiosidade por parte de quem está do
lado de cá e já conhece a versão original.
A maior parte do repertório deste concerto
vem do álbum‑livro O amor dá‑me tesão/Não
fui eu que estraguei de Foge Foge Bandido. Não
é muito arriscado dizer que esta é a obra funda‑
mental das últimas décadas da música portu‑
guesa. Resultado de um trabalho com forte
pendor individual, sem o suporte de uma banda
estável no processo de criação, essa redução
das cabeças criativas poderia dar origem a um
espectro expressivo mais estreito. Contudo,
o que acontece é precisamente o contrá‑
rio: entregue a si mesmo, Manel Cruz liberta
‑se e entrega‑se a um manancial expressivo
sem limites, por dentro e para lá das canções.
É uma obra com oitenta faixas em que não
parece possível eleger duas ou três como as
mais fortes, como costuma dar jeito e seria até
normal. Característica já muito forte da escrita
deste autor, a qualidade dos textos está aqui
mais em evidência do que nunca e sempre
em plena integração com a música – seja ela
mais ou menos experimental, mais ou menos
concreta. A conversa com o próprio Manel Cruz
trouxe a oportunidade para lhe perguntar até
que ponto as letras – e mais concretamente
as palavras que dependem das característi‑
cas próprias da língua portuguesa – definem
o desenho das composições: “Não é só uma
questão de letra, é uma questão de fonética. E
a fonética é som. Não é totalmente um instru‑
mento (…) mas, juntamente com a letra, os fone‑
mas, os túneis vocais a que a língua obriga, isso
cria‑te um novo instrumento, necessariamente.
Vais a um tipo de som que com outra língua
não vais, porque acentuas determinado tipo
de coisas. Se tentares fugir a isso, ficas ali num
híbrido em que não tiras partido das poten‑
cialidades e das limitações. Se abraçares isso
como uma coisa assumida, estás precisamente

a encarar o teu instrumento com essa foné‑
tica incluída. E a riqueza está em tirar partido
disso. Às vezes é difícil uma pessoa ouvir a
sua língua sem o sentido da letra, porque se
conseguires imaginar a letra sem o sentido,
consegues perceber que aquilo tem uma musi‑
calidade extra, e acho que no caso de escrita
para canções – por isso é que acho que não
têm de ser necessariamente poemas – é algo
que vive da parceria entre o som e o sentido,
e às vezes as escolhas não podem ser só pelo
sentido da letra nem só pelo som. É uma parce‑
ria indissociável.”
Dos temas retirados deste álbum e que
foram alvo de arranjos para o concerto
desta noite, vários deles têm histórias curio‑
sas que começam muito atrás: “Um Tempo
Sem Mentira” é uma canção com um esque‑
leto simples, com um baixo que surgiu por
alturas dos Ornatos quando Manel não era
ainda o vocalista. A melodia de “Quando Eu
Morrer” nasce, ela própria, a partir de uma
canção tradicional infantil (Ó leiteirinha/que
levas no canado?/Trago o leitinho/todo mistu‑
rado.) – a melodia assemelha‑se a essa fonte
e desenvolve‑se depois de forma original
mas mantendo sempre o seu carácter ange‑
lical enquanto é acompanhada por harmonias
retorcidas. O lado experimental está patente
em “Diz‑me se Aprovas”, que no original se
apresenta mais próxima da música concreta
e com um arranjo de vozes sugestivo. Em “Não
Te Interessa Pensar” são mesmo as vozes que
suportam toda a música, em voicings rebus‑
cados que remetem quase directamente para
um tradicional soli de instrumentos de sopro.
Sobre uma sequência de acordes ao piano de
Miguel Ramos, gravada in situ, nasce a canção
“As Minhas Saudades Tuas”.
Finalmente, o mergulho assumido no jazz.
Será importante saber que este não foi forçado
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para este concerto, é antes uma história antiga
e entre amigos no percurso de Manel Cruz.
“O Serafim Lopes, que é guitarrista, estava
com vontade de fazer uns standards cantados
em português. Na altura chegámos a ensaiar,
eu fiz letras para algumas músicas do Monk,
entre outros, e depois acabou por nunca ir
para a frente. O Brendan [Hemsworth] chegou
a editar uma música das que tínhamos feito,
num trabalho dele, e de resto acho que mais
nenhuma acabou por ser editada, divulgada ou
tocada.” O tema que chega agora finalmente ao
palco é “Off Minor”, de Thelonious Monk.
Se quiséssemos, enfim, perceber o método
criativo de Manel Cruz para dar forma ao
curriculum de um daqueles workshops que
pretendem ensinar o que não se aprende em
workshops, parece óbvio que, para potenciar o
nascimento da obra que vale realmente a pena,
o principal ingrediente é a vida, ou o tempo que
tem história.
FERNANDO PIRES DE LIMA

A partir de entrevista concedida
por Manel Cruz a 4 de Junho de 2018
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em 2012, nos coliseus e no Festival Paredes de
Coura, foi um misto de nostalgia e entusiasmo,
uma verdadeira junção de gerações.
Pouco tempo depois, surgiam resquícios
de Ornatos Violeta concentrados no projecto
Pluto, que unia Manel Cruz e Peixe a Eduardo
e Ruka. Bom dia, lançado em 2004, foi o seu
único álbum. Ainda assim, conquistou as tabe‑
las e conseguiu mostrar uma outra faceta de
Manel Cruz.
O quinteto Supernada (Manel Cruz, Miguel
Ramos, Ruka, Eurico Amorim e Francisco
Fonseca) nasce, também, depois da dissolução
dos Ornatos Violeta, quase por uma vontade
contínua de criar. Tal como muitas bandas
e projectos feitos de irrequietos, deixavam‑
-se ficar por concertos ao vivo, só gravando o
primeiro álbum em 2012 – Nada é Possível.
Foge Foge Bandido surge também como
outra faceta e não apenas mais um projecto. O
único lançamento, O amor dá-me tesão/Não fui
eu que estraguei, é uma espécie de álbum de
recortes com memórias e vozes de uma década,
tudo num só. Lançado em 2008, o disco conta
com participações queridas a Manel Cruz,
como membros de Ornatos Violeta, Pacman
(Da Weasel), Bezegol e Gon, entre outros.
Em 2015, Manel Cruz volta aos palcos sob o
cunho de Estação de Serviço. Aqui encarna os
vários projectos passados e material próprio,
numa espécie de linha do tempo, viajando entre
o passado, o presente e o futuro. Em 2017, volta
aos concertos, testa as águas para voltar a
mergulhar nos discos e nas canções, com uma
formação que inclui outros cúmplices já conhe‑
cidos como Nico Tricot, Edú Silva e António
Serginho. Lançou recentemente “Beija‑Flor” e
“Ainda Não Acabei”, os dois singles que ante‑
cedem a edição do seu novo álbum, prestes a
ser editado.

© MANEL CRUZ

Manel Cruz voz e composições
Poucas figuras da história da música portu‑
guesa se aproximarão do emblemático Manel
Cruz. Se lhe é atribuído o cunho de ser um dos
mais naturais contadores de estórias, também
detém a patente de fazer das tripas coração
desde o início da sua carreira, já desde os
tempos de Ornatos Violeta e de quando o seu
nome saía naturalmente das bocas do mundo.
Foram vários os caminhos por que enve‑
redou e várias as pessoas com quem o fez,
como em “Casa”, com os extintos do hip-hop
Da Weasel, com os Clã, para quem compôs
temas; no álbum O Grande Medo do Pequeno
Mundo do cantautor Samuel Úria, assim como
em Outras Histórias dos Deolinda.
Em 1991 surgiam os primeiros registos de
uma banda que passaria a fazer parte da história
e do culto da música portuguesa, com influências
tão diversas quanto o público para quem cria‑
vam. Os Ornatos Violeta, que usavam e abusa‑
vam do funk, do jazz e do ska, eram compostos
por Manel Cruz, Nuno Prata, Peixe, Kinörm e
Elísio Donas. Cão!, o primeiro registo de longa
duração, editado em 1997, deixava-se banhar
pelo típico ar dos anos 90, com uma mistura de
rock e funk que se sentia a cada riff e nota fervo‑
rosa. Mas a sua popularidade não se comparava
à que o sucessor, O Monstro Precisa de Amigos
(1999), iria alcançar. Foi o último disco dos Orna‑
tos Violeta e possivelmente o que os elevou ao
estatuto de banda de culto. Iria ganhar o título de
melhor álbum daquele ano pela Blitz e ser consi‑
derado um dos melhores dos anos 90. Daqui
sairia uma das músicas portuguesas mais ouvi‑
das, “Ouvi Dizer”, assim como uma colaboração
com o vocalista dos Violent Femmes, Gordon
Gano, em “Capitão Romance”. Terminariam em
2002, para desgosto de muitos. O reencontro
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Warren. Entre 1998 e 2001 foi programador do
Festival de Jazz do Porto. Foi ainda coordena‑
dor e programador da área do Jazz na Capital
Europeia da Cultura – Porto 2001.
Em 1999 fundou a Orquestra Jazz de Mato‑
sinhos, da qual é actualmente Director Artís‑
tico, Director Musical (em parceria com Carlos
Azevedo), compositor, arranjador e pianista.
Após leccionar na Universidade Católica
Portuguesa e no Departamento de Teatro da
ESMAE, foi um dos fundadores da primeira
Licenciatura em Jazz do país, também na
ESMAE – Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo. Desde então é profes‑
sor em regime de exclusividade deste curso,
que coordenou entre 2002 e 2006.

Pedro Guedes direcção musical
Oriundo de uma família com forte tradição
musical, Pedro Guedes estudou piano com
uma professora particular entre os 5 e os 9
anos de idade. Em meados dos anos 80, ingres‑
sou na recém‑criada Escola de Jazz do Porto,
onde foi aluno de Mário Laginha. Neste período,
foi presença habitual como pianista em bares
e outros palcos e integrou a primeira forma‑
ção da Orquestra de Jazz do Porto. Frequen‑
tou o Conservatório de Música do Porto com
Vitali Dotsenko. A inexistência de oferta educa‑
tiva na área do jazz em Portugal levaram‑no a
mudar‑se para Nova Iorque em 1992, sendo
admitido na New School for Jazz and Contem‑
porary Music, onde concluiu o curso em 1994.
Durante este período estudou com alguns
dos mais reputados músicos de jazz (Richie
Beirach, Fred Hersch, Brad Mehldau, Jim Hall
e Joe Chambers, entre outros). De regresso a
Portugal, criou o Quinteto Pedro Guedes, para
o qual compôs música original e que o levou
a festivais e clubes de Portugal, Espanha e
França. Em 1995 tornou‑se Director Musical
da Walt Disney em Portugal, e em 1997 fundou
e dirigiu a Héritage Big Band, orquestra que
interpreta composições e arranjos originais
de standards e que mais tarde daria origem à
Orquestra Jazz de Matosinhos.
Em 1997 regressou aos EUA, ingressando
na University of Southern California em Los
Angeles, onde frequentou a pós‑graduação
em Scoring for Motion Picture and Television
como bolseiro da Comissão Cultural Luso
‑Americana (comissão Fulbright) e da Funda‑
ção Luso‑Americana para o Desenvolvimento.
Concluiu a pós‑graduação no ano seguinte
com o prémio da USC (International Student
Award) e o prémio de Composição Harry

Orquestra Jazz de Matosinhos
A Orquestra Jazz de Matosinhos, criada em
1999 com o apoio da Câmara Municipal de
Matosinhos, promove continuamente a cria‑
ção, a investigação, a divulgação e a formação
na área do jazz, cruzando a ambição interna‑
cional com o sentido de responsabilidade local.
Constituindo uma autêntica orquestra
nacional de jazz, apresenta repertórios de
todas as variantes estéticas e de todas as
épocas do jazz. Dirigida por Pedro Guedes e
Carlos Azevedo, colaborou com Maria Schnei‑
der, Carla Bley, Lee Konitz, John Hollenbeck,
Jim McNeely, Kurt Rosenwinkel, João Paulo
Esteves da Silva, Carlos Bica, Ingrid Jensen,
Bob Berg, Conrad Herwig, Mark Turner, Rich
Perry, Steve Swallow, Gary Valente, Dieter
Glawischnig, Stephan Ashbury, Chris Cheek,
Ohad Talmor, Joshua Redman, Andy Sheppard,
Dee Dee Bridgewater, Maria Rita, Maria João,
Mayra Andrade, Manuela Azevedo e Sérgio
Godinho. Partilhou o palco com Remix Ensem‑
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ble, Orquestra Nacional do Porto e Quarteto de
Cordas de Matosinhos.
A OJM actua regularmente nas principais
salas do país e também em Barcelona, Bruxe‑
las, Milão, Nova Iorque, Boston e Marselha. Foi a
primeira formação portuguesa de jazz a parti‑
cipar num festival norte‑americano (JVC Jazz
Festival, Carnegie Hall, em 2007), participou
no Beantown Jazz Festival de Boston e reali‑
zou temporadas nos clubes nova‑iorquinos
Birdland, Jazz Standard, Jazz Gallery e
Iridium. Em 2015 volta a integrar o cartaz do
Voll‑Damm Festival Internacional de Jazz de
Barcelona, e em 2016 actuou no Blue Note de
Nova Iorque e na Konzerthaus de Viena com
Kurt Rosenwinkel.
A discografia da OJM é o reflexo de algumas
das suas colaborações mais sólidas. Em 2006,
Orquestra Jazz de Matosinhos Invites: Chris
Cheek (Fresh Sound New Talent), Portology
(Omnitone), com Lee Konitz como compositor
e solista principal; Our Secret World com Kurt
Rosenwinkel (WomMusic, 2010), lançado nos
EUA e em Portugal; com a cantora Maria João,
Amoras e Framboesas (Universal Music, 2011);
Bela Senão Sem (TOAP, 2013), com arran‑
jos originais sobre a música do pianista João
Paulo Esteves da Silva; em 2014 editou o álbum
Jazz Composers Forum: today’s european
‑american big band writing (TOAP), trabalho
que resultou da gravação de oito encomendas
feitas a oito compositores, quatro americanos
e quatro europeus, para o ciclo de concertos
com o mesmo nome.
A 5 de Outubro de 2017, a OJM foi convi‑
dada a participar nas comemorações do 107º
aniversário da Implantação da República no
Palácio de São Bento em Lisboa, e recebeu a
Medalha de Mérito Cultural do Primeiro Minis‑
tro, António Costa, e do Ministro da Cultura,
Luís Filipe Castro Mendes.

A partir de 2018, a orquestra está a ocupar
o CARA – Centro de Alto Rendimento Artís‑
tico, em Matosinhos, um espaço com 800
m2 onde se promove o diálogo entre arte, ciên‑
cia e tecnologia, designadamente através de
projectos multidisciplinares que visem a inves‑
tigação e o desenvolvimento de soluções para
a criação, fruição e disseminação de conteú‑
dos criativos.

Madeiras
João Guimarães
João Pedro Brandão
Mário Santos
José Pedro Coelho
Rui Teixeira
Trompetes
Gileno Santana
Ricardo Formoso
Rogério Ribeiro
Javier Pereiro
Trombones
Daniel Dias
Álvaro Pinto
Andreia Santos
Gonçalo Dias
Secção Rítmica
André Fernandes (guitarra)
Carlos Azevedo (piano)
José Carlos Barbosa (contrabaixo, baixo eléctrico)
Marcos Cavaleiro (bateria)
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PATROCÍNIO VERÃO MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
NA CASA SUPER BOCK
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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