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Cláudio Cruz,
violinista, spalla da Osesp

“Músico é um ser
que passou 10 anos

trancado num quarto.
A psicose aflora”
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Se tem uma coisa que ele não fez foi levar a
vidanaflauta.CláudioCruz,spalla(solista)da
Osesp, suou um bocado para chegar àquele
toquecelestialdoseuviolino,dequemencos-
ta o arco no instrumento e tira um som como
se fosse a coisa mais natural do mundo. “Eu
trabalhava de dia, como office-boy, à noite ia
para a escola e antes de dormir ficava tranca-
do no quarto, praticando. Não falava com
ninguém, sofri demais”, diz Cláudio, 43 anos
que podem parecer mais na postura com o
fraque, e somem na sua risada de menino. Vai
soarcomoumsacrilégio,masnãoconsigopa-
rardeacharqueeleéacaradoBolinha,oami-
go da Lulu que arranhava um violino para de-
sespero da turma. “Meus amigos sempre me
chamavam de Bolinha. Também, com essas
bochechas”,eledáumagargalhada.

Econômicodegestosnopalco,aquinasala
de casa sua simplicidade gesticula. Está num
momento de festa, completando 20 anos
como spalla da Osesp, ganhando homena-
gens como apresentações especiais da or-
questra na Sala São Paulo, e música composta
para ele. Também empunha a batuta como
maestro da Sinfônica de Ribeirão Preto, é re-
gente convidado de outras tantas orquestras
e grupos de câmara, dá master classes pelo
mundo, recebe elogios dos maiores mestres
do globo, enfim, é uma glória atrás da outra.
Cláudio figura na lista dos melhores violinis-
tas brasileiros de todos os tempos, à frente da

Osesp, ou no Quarteto Amazônia, um super-
lativonabocadoscríticos.Dêumaespiadano
seu currículo: prêmios da APCA, prêmios
Carlos Gomes, CDs de Villa-Lobos, Mozart, e
um Grammy latino, em 2002, pelo disco de
tangos de Astor Piazzola.

É um apaixonado esse Cláudio, daí o tan-
go, os discos de MPB, e a dedicada pesquisa
que faz das músicas eruditas brasileiras que
quase ninguém conhece. Henrique Oswald,
Alexandre Levy, Carlos Gomes e o Maneco,
seu pai, nomes que Cláudio garimpa na Bi-
blioteca Nacional do Rio de Janeiro, um tra-
balho exigente, raro. Fala de cada obra com a
mesma reverência com que sobe no palco,
quando até seu andar é outro, uma devoção
aomomentodomilagrequetemdeseramú-
sica na sala de concerto.

Bom, nem tudo foi melodia nessa histó-
ria. Cláudio não conseguiu concluir o cole-
gial. Não deu para morar fora. Ajudou os
irmãos e quando se casou, com a única na-
morada, a também violinista Miriam, logo
vieram os filhos e rarearam os cabelos.
“Faria tudo de novo, mas adoraria poder
passar a tarde jogando dominó, tomando
cerveja num barzinho”, diz o afetuoso
Cláudio, de um jeito tão natural quanto a
sua determinação. Antes de acabar, falou
que anda pensando em ir atrás de outros
sonhos na carreira. Vem a risada de meni-
no. Bolinha vai aprontar alguma.

TEXTO CRISTINA RAMALHO

FOTOS MURILLO CONSTANTINO

Cláudio Cruz

“Não posso falhar.
No palco, até o meu
andar muda”
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”Quero mostrar as músicas eruditas
brasileiras, tem muita coisa boa que

ninguém conhece”,
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Vinte anos como spalla, ganhando
homenagens da orquestra, música
composta para você. Fale um pouco
desse momento.
Ah, fiquei muito emocionado, o Ronaldo
Miranda (compositor da Osesp) compôs
sob encomenda da Osesp o Concerto Para
Violino, estou adorando tudo. São vinte e
cinco anos de Osesp, uma história.

Assusta entrar no palco como
homenageado?
Sinto medo a cada vez que tenho de tocar,
sempre. Levo a arte muito a sério. Mas
quando boto um pé no palco, aí já sou um
artista, é uma reverência, algo religioso até.
Sou focado, e no palco estou a serviço da
arte, até o meu andar muda, é uma coisa
impressionante. Para um concerto, ensaio
meses e meses, estudo nota por nota, não
posso falhar. Agora, com essa homenagem
para mim, por exemplo: a música é
transparente, tenho de estar em total
harmonia com o momento, com a natureza
do momento.

Essa concentração absoluta, o jeito
como você fala, a música parece num
plano divino. Você é religioso, isso influi
na sua forma de encarar a arte?
Sou evangélico, de família evangélica,
mas não falo de qual igreja, não falo
da minha fé. O (maestro Roberto)
Minczuk também é evangélico, gosta
de falar, mas prefiro ficar quieto, acho
que cada um faz o que quiser, tem a fé
que quiser. Eu tenho grandes amigos
ateus, pessoas boas, maravilhosas, não
quero catequizar ninguém.

Pergunto num sentido mais amplo, da
reverência à música, e até de escolha de
repertório, já que muitas das grandes
composições eruditas tratam da
devoção, da relação com temas divinos.
Vários dos compositores que toco falam
disso, como Bach ou Haydn, de quem
acabei de tocar, em abril, a peça As Sete
Últimas Palavras de Cristo, uma música
que ele compôs para a igreja de Cadiz, na
Espanha. Mas não tenho nem nunca tive
compositores ou fases prediletas. Posso
dizer, no máximo, que por alguma
coincidência, talvez divina (risos), os que
interpreto melhor são os vienenses, como
Mozart, Haydn, Strauss. Agora, reverência,
devoção, eu tenho pela música, sim, minha
vida é por ela.

Vamos voltar à vida terrena. Você
começou em 1985, gestão do maestro
Eleazar de Carvalho. Como se
conheceram?
Fui indicado para ele pelo maestro Diogo
Pacheco, quando venci o concurso de
jovens solistas da Osesp. O Eleazar estava

no Nordeste, me chamou para fazer
também o concurso Jovem Solista da
Paraíba. Comecei tocando na fila de
violinos, mas eu saí depois de três anos,
queria estudar, ir para fora do Brasil. Eu
tinha só 18 anos, e meu pai estava morando
em Houston, eu queria ir para lá. Em 1989,
nos Estados Unidos, liguei para a casa do
maestro Eleazar em New Heaven, e ele me
chamou para voltar ao Brasil e ser spalla.
Eu não sabia o que fazer, falei com meu
pai, com meu professor, e vim. Então, em
15 de março de 1990, me tornei spalla.

Seu pai (João Cruz) é luthier
(fabricante de violinos), foi ele quem
ensinou você a tocar?
Não, na verdade eu comecei com o piano.
Meu pai tocava violino como amador, e
minha mãe também tocava um pouco, só
piano. Aos dez anos, eu estava no piano
quando vi meu irmão de sete com o
violino. Descobri que esse era o
instrumento que eu queria aprender. Aí fui
estudar, aos 11 — comecei tarde para ser
um bom músico. Meu pai hoje tem uma
oficina no centro da cidade. Chegou a tocar
mas sempre gostou de mexer com
madeira. Ele é baiano de Andaraí, estudou
com um luthier italiano e aprendeu a fazer
instrumentos de cordas, com predileção
pelo violino. Minha mãe é filha de
espanhóis, nasceu no interior de São Paulo.

Quantos irmãos você tem? Todo mundo
toca na família?
Somos sete, todos tocaram um pouco como
amadores, só eu me profissionalizei. Aos
13, fiz meu primeiro recital público, num
sarau na casa de um cônsul italiano. Aí fui
estudar profissionalmente com o Erich
Lehninger, um mestre, mas que morava no
Rio de Janeiro e me obrigou a morar lá
porque não admitia dar aulas para mim de
15 em 15 dias, e também não vinha para
São Paulo. Ele me colocou para fazer um
curso de extensão na UniRio.

Adolescente, morando sozinho no Rio,
como foi?
Horrível. Eu estava com quase 16 anos, fui
morar sozinho num quarto de pensão em
Botafogo, mal cabia ali e ainda dividia com
mais um. Quando meu pai me deixou lá,
chorei a noite inteira. Eu era tímido,
travado, de ficar trancado estudando, não
ia à praia, não fazia nada disso. Foi um
sofrimento, e os cariocas ainda tiravam
sarro do paulista aqui. Aí fui convidado
como spalla da Orquestra Jovem da Funarj.
O maestro, Davi Machado, logo me
colocou nas primeiras estantes e, depois,
de spalla. Voltei do Rio pouco antes de
fazer 18 anos. Fiz concurso para o Teatro
Municipal de São Paulo, ganhei o primeiro
lugar, fui colocado na orquestra logo atrás
do spalla. Aí a Osesp me roubou.

Você foi office boy. Era nessa época?
Fiz de tudo para me manter, custear meus
estudos de violino, minha família é pobre.
Meu pai foi para Houston porque se
separou da minha mãe, e aqui eu precisei
trabalhar, ajudar no orçamento familiar,
paguei estudos dos meus irmãos. Comecei
como empacotador nas Casas
Pernambucanas, depois fui ser office boy
na Método. Era duro, a Método era na
avenida Santo Amaro e eu morava no
Bixiga. À noite ia estudar e quando
chegava em casa, depois das 22h, 23h,
praticava o violino. Não aguentei, larguei a
escola, não terminei nem o colegial até
hoje. Mas vou falar, não me arrependo: se
preciso, faria tudo do mesmo jeito.

E na Osesp, como era a convivência com
o Eleazar?
O Eleazar era um grande homem, um
grande maestro. Uma pessoa séria, de
poucas palavras, de uma liderança
formidável. Era linha dura. Trabalhamos
juntos de 86 até 96, quando ele morreu.
Dei aulas para o filho dele, Serguei, que
hoje é assistente do João Carlos Martins na
Bachiana. Tivemos uma convivência
intensa, ele me convidou para ser professor
no festival de Itu, que ele organizava, fui
professor lá em várias edições. Ele me
chamou uma vez para jantar no (hotel)
Maksoud, era chiquérrimo na época.

Depois de tanta proximidade com ele,
como foi trabalhar com John Neschling,
que chegou mudando tudo na Osesp?
Num primeiro momento nós nos
estranhamos, nos detestamos. Os
músicos todos na época estranharam o
Neschling, ele chegou dizendo que iria
transformar a Osesp numa orquestra
internacional, que começaria do zero
novamente, queria viajar com a gente,
gravar CDs. Nós estávamos num
momento muito difícil na orquestra,
estávamos marginalizados. A gente não
tinha uma sede, tocava em lugares
emprestados, improvisados, um dia no
Memorial da América Latina, outro no
colégio Caetano de Campos, era uma
fase dura. Então chega aquele homem
prometendo um monte de coisas.
Gradualmente ele foi conseguindo as
coisas, mas não sozinho.

Vocês conseguiram uma sede incrível, a
Sala São Paulo.
É importante dizer que a ideia de ter uma
sede, de ser inclusive lá onde é a Sala São
Paulo, essa ideia já existia, foi proposta pelo
Mario Covas. Um dia tocamos lá, quando
ainda era a Sorocabana, e o Covas nos
disse: “Isso aqui vai ser de vocês”. Ele e o
então secretário de cultura, o Marcos
Mendonça, deram apoio político essencial,
conseguiram verba, foi por isso que o
Neschling conseguiu tudo.

Mas o que você achou da gestão dele?
Nossa relação era péssima de início, nós
brigamos. Sou um cara que fica dentro do
quarto estudando, não sou de partir para a
briga. O Neschling chegou criticando tudo,
achando tudo errado, quis que os músicos
fossem testados novamente, ele fez a gente
passar por audições. Aí viu que boa parte

Toquei MPB
em restaurantes,
tocava em
casamentos,
trabalhava até
às 3h da manhã,
não podia parar.
Toquei no CD
do Leandro
e Leonardo,
e até hoje recebo
royalties por
Entre Tapas e Beijos.
Não tenho
preconceito

V
Garotinho, com a mesma cara rechonchuda: nessa época, ele só tocava piano
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Como é a orquestra de Ribeirão Preto?
Ela vai fazer 72 anos agora em maio.
Para o aniversário vou reger lá Don Juan
de Strauss e Prokofiev. São 55 músicos.
Estamos conseguindo coisas bacanas.
Era uma orquestra de cachês, músicos
sem contrato, a sala nem tinha ar
condicionado. Hoje tem sala com ar,
recebemos R$ 30 mil da prefeitura e
corro atrás de apoios particulares, leis
de incentivo, os músicos ganham salário
mensal de R$ 2.500, mas são
registrados, tudo CLT. Além disso,
sempre levo convidados maravilhosos,
como Antonio Meneses ou Nelson
Freire, que são meus amigos.

Você viaja bastante, mas não morou
fora, não seguiu carreira internacional.
Não quis ou não aconteceu?
Eu não era um cara de grandes
ambições. Podia ter ficado na Europa,
ou nos Estados Unidos, e para falar a
verdade só tem dois lugares para onde
vou que sempre fico querendo morar:
Paris e Nova York. Bom, eu e a torcida
do Palmeiras, né? (risos) .Talvez se eu
tivesse ganhado alguma bolsa, teria
ficado lá fora, nunca mais voltado.
Mas eu só viajei e estudei fora pagando
as aulas. Trabalhava sempre, toquei
em restaurantes, toquei no Saint Peter’s
Pier, no Santo Colomba, no Hungaria,
tocava MPB, tocava em casamentos,
trabalhava até 3h da manhã, não podia
parar. Toquei no CD do Leandro e
Leonardo, até hoje recebo royalties por
Entre Tapas e Beijos. E com o dinheiro
do meu trabalho eu viajava para os
Estados Unidos e pagava US$ 100
dólares a aula. Não tenho preconceito.
O Mario Adnet fez arranjos para MPB,
e toquei com ele em discos e shows
de gente como o Ivan Lins, Toquinho,
Leila Pinheiro, Agnaldo Rayol, que,
pode acreditar, é bom pra caramba.

Você ganhou todos os concursos que
entrou, é considerado um dos melhores
violinistas do Brasil, dá aulas pelo
mundo. Nunca ganhou uma bolsa?
Nunca. Tentei CNPq, Capes, Fundação
Vitae, nada. Não me deram bolsa porque
não terminei o colegial. Eu já era o Claudio
Cruz que as pessoas falavam, mas isso
não me facilitou as coisas. Olha só, vou
dar aula, uma master class na semana
que vem na Universidade de Osaka, no
Japão. Já dei master class na
Universidade de Viena e sou convidado
para várias aulas pelo mundo, e só no
Brasil não recebo tantos convites e não
posso ser contratado numa universidade
federal porque não tenho título
acadêmico, não sou doutor. Não interessa
se tenho uma carreira razoável, se eu não
tenho diploma não sou reconhecido.

Mas você deu aulas em diversas escolas.
Dei aulas a vida inteira, mas não em
universidades federais. Lecionei na Escola
Municipal de Música, na Santa Marcelina,
em festivais, e tenho alunos particulares,
mas é diferente. Hoje estou dando master
classes na USP de Ribeirão Preto, só não
posso ser professor titular, contratado.

Em algum momento você pensou em
fazer um supletivo e estudar?
Eu tinha outras prioridades, precisava
trabalhar, e também casei cedo, com
minha primeira namorada, a Miriam,
nissei, violinista, temos a mesma idade,
estamos juntos desde os 19 anos. O pai
dela foi contra, foi difícil... Temos três

Sou evangélico,
de família
evangélica,
mas não falo de qual
igreja, não falo
da minha fé.
Tenho grandes
amigos ateus,
pessoas
maravilhosas,
não quero catequizar
ninguém

da orquestra era muito boa, tanto que cerca
de 45 músicos continuaram na gestão dele,
passaram para a nova Osesp. Quando ele
percebeu quem nós éramos, a coisa
funcionou. A orquestra é muito
importante para nós, para os músicos,
todos lutaram muito por ela, queríamos o
melhor para a Osesp. Fomos nos
entendendo, o Neschling e eu. E ele
conseguiu muita coisa: ficamos com
salários estáveis, teve a reforma do
(teatro) São Pedro, a construção da Sala
São Paulo, e hoje a Osesp flui, o (atual
maestro, Yan Pascal) Tortelier cumpre o
trabalho dele, tudo já funciona.

Hoje você também é maestro, diretor
de orquestra, entende melhor a visão
do outro lado?
Hoje sou administrador, sou regente,
entendo como a coisa funciona. Como
regente em Ribeirão Preto, estou
batalhando por melhores condições, estou
de olho nas verbas, patrocínio, arranjos,
ensaios. Isso tem um lado bom e um lado
ruim. Sou uma pessoa simples, de lutar
pelas coisas, então me preocupo com tudo.
Outros maestros vêm só reger e pronto.

Como é o seu estilo como maestro?
No pódio, sou exigente, focado. Durante
o ensaio não permito que me
interrompam, é um momento de
trabalho, de concentração absoluta.
Desço do pódio e fica tudo certo, entre
amigos. Acho importante privilegiar a
instituição. Vestir a camisa.

Com sua timidez, foi difícil segurar a
batuta?
É muito difícil lidar com mais de 30
pessoas ao mesmo tempo. Você precisa se
impor, ter um respeito, eu tenho um
trabalho de muito raciocínio, tem
começo, meio e fim, um planejamento
rigoroso, cartesiano. E tem de ser assim,
senão os músicos não respeitam. É
preciso ser um estrategista, montar
direito o que você quer, fazer o passo a
passo, deixar claro que você amarrou seu
pensamento direitinho.

E cada músico tem uma trajetória, são
idades diferentes, currículos estrelados.
Cada músico é um ser que passou 10 anos
trancado num quarto, como eu também.
Essa psicose de cada um aflora no palco. E
no começo eu era travado, não conseguia
me corresponder plenamente com meus
colegas. O público foi para mim uma escola
incrível. Quando vou reger uma peça em
Ribeirão Preto, pego o microfone, falo com
o público, tenho de contar uma história
sobre a música, a escolha do repertório.

O primeiro recital a gente nunca esquece: aqui aos 13 anos na casa de um cônsul
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Como não existe?
Em todo lugar tem mestres incríveis. Um
dos meus melhores alunos, o Abner, que
estudou comigo desde os 7 anos, foi para
Israel, tocou com o Zubin Mehta, e um dia
um professor dele veio ao Brasil e me
perguntou: “Você é o Claudio Cruz? O seu
aluno Abner é maravilhoso”. O pessoal tá
espalhado pelo mundo.

As pessoas convidam você para reger?
Como tem sido isso?
É na base do QI (quem indica). Vou
para o Japão agora, depois devo reger a
Orquestra do Festival de Inverno de
Campos do Jordão e, em setembro, a
Sinfônica de Porto Alegre, do Isaac
Karabitchevsky. E farei concertos na
França em janeiro. Tenho feito
bastante regência nos últimos 12 anos.
Gosto muito.

Planos daqui para a frente?
Falei que não tinha grandes ambições,
mas hoje eu tenho. Quero gravar
excelentes músicas brasileiras, de grandes
compositores desconhecidos da maioria,
e vou mostrar parte desse repertório. No
Japão vou tocar Henrique Oswald (1852-
-1931) e Burrico de Pau, do Carlos Gomes,
com a Orquestra de Câmara de Osaka, e
também Debussy e Schumann. Gosto de
descobrir grandes músicos brasileiros, de
fazer essa garimpagem musical. Faço isso
na Biblioteca Nacional do Rio, tem
músicos incríveis, como o Maneco, pai de
Carlos Gomes, que compôs grandes peças.
Ele viajava para o Rio, copiava as
partituras a mão. Quero mostrar mais
música brasileira.

Perguntinha clássica: quem você
admira como maestro?
O melhor de todos os tempos, no mundo,
foi Carlos Kleiber, alemão, criado na
Argentina. Dos brasileiros, cito Eleazar de
Carvalho, Isaac Karabitchevsky e John
Neschling. Ele conhece orquestra, e tem
uma marca quando rege.

Violinistas?
Jascha Heifetz, russo, o melhor, já
falecido. Entre os vivos, Isaac Perelman.

Você disse que chorou vendo um
menino tocar. Chora fácil ouvindo
boa música?
Não, choro mesmo é vendo filme. Chorei
em Razão e Sensibilidade, adorei a trilha,
comprei o CD. Chorei no Ghost, tenho
vergonha de falar, mas como resistir ao
ver a Demi Moore chorar?

MAKING OF

As fotos destas páginas aconteceram na Sala São
Paulo, o habitat natural de Claudio Cruz. Mas o papo,
no dia anterior, foi na casa dele, um apartamento
despojado na Vila Mariana, em São Paulo. Simples, de
chinelo, sorridente, ele em nada se parece com o que
gente leiga como eu espera de um músico clássico. Ele
nunca fica em casa: estava meio de folga por conta de
uma tendinite, mal que sofre há um bom tempo. “Tenho
vários males dos músicos: tendinite na mão direita,
uma hérnia de disco na cervical, estou sempre com
dores, vou a um quiropraxista”. Depois mostrou as
fotos de família, do casamento com a Miriam (“Ela era
linda demais, né? Ainda é, acho ela linda”), apresentou
a cachorrinha Gabi, falou do amor por ela, pela família,
contou seu lado romântico. Claudio não posa de
violinista glamouroso, e até fez piada disso. “Acho gozado que quem é bonito
consegue as coisas de um jeito mais fácil. Nada contra os bonitões, mas isso não
pode aparecer mais que o talento.”

filhos: Christian (21), João Vitor (17) e Ana
Claudia (14). Eles não se interessaram por
música, tocam como amadores. Mas
minha vida foi assim, não deu para
estudar, tocar violino, sustentar a família.
Só que sempre corri atrás do que eu quis.
Lia, estudava, pesquisava, pesquiso
muito.Tive grandes mestres, posso dizer.
Estudei harmonia com um maestro e
professor extraordinário, Olivier Toni,
mora aqui no andar de baixo do meu, vim
morar nesse prédio por causa dele. Ele me
dava livros de história, livros de arte, para
eu entender o contexto do que estava
estudando em música, ele me mostrava os
caminhos, me fez ser quem eu sou como
músico e como pessoa. Assim fui
aprendendo, gosto de pesquisar.

As faculdades brasileiras preparam
bem os músicos?
Acho que não é justo acusar o ensino das
faculdades como o responsável por má
formação musical. As escolas técnicas não
são suficientes, nem sempre conseguem
ensinar os garotos, então o músico chega
na faculdade sem saber coisas básicas. O
professor da universidade vai ter de
perder tempo ensinando coisas que o
aluno já precisaria saber. Nos últimos
cinco anos a situação melhorou muito,
temos projetos sensacionais como o da
escola em Heliópolis, isso é muito legal.
Em Ribeirão Preto tem duas escolas,
estamos montando uma para pegar as
crianças desde bem novas, e
profissionalizar o ensino desde a infância,
direcionar a criança com talento, porque
tem de começar muito cedo.

É lenda ou existe isso de ver uma
criança e saber que vai ser um grande
talento, um gênio?
Não é lenda, não, de vez em quando surge
um talento excepcional, sim. Fui ser
jurado de um concurso e vi um menino de
oito anos tocar tão bem que comecei a
chorar, era impressionante. Dei o
primeiro prêmio para ele, os outros
jurados também. O menino hoje tem uns
11 anos, outro dia foi ao Faustão, mas
graças a Deus estão segurando a onda
dele, não estão explorando essa coisa do
sucesso, ele é novo demais. Vai ser um dos
grandes violinistas do Brasil. Outro
menino muito bom é o John, filho daquele
apresentador, o Otavio Mesquita. A
Miriam deu aulas para ele, achou-o
ótimo, hoje o menino estuda no
Conservatório de Paris, uma das melhores
escolas do mundo. Mas essa coisa de
escola boa, “A” escola, não existe mais.

Com seu único amor, Miriam



F I M D E P A P O

Instrumento de Deus
É este especialíssimo violino Lorenzo
Guadagnini, de 1748, que o spalla
Claudio Cruz apoia no ombro com
elegância para tirar aquele som divino.
O spalla não é apenas um solista à
frente da orquestra. Ele indica o tom
dos violinos da primeira fila e, caso
o maestro escorregue na conduta,
o spalla dá as marcações, a posição,
o estilo. É o representante artístico
da orquestra. O nome vem de mestre
da capela, e um spalla se tornar regente,
como aconteceu com Claudio,
é um caminho natural. Bach, Haydn,
Mozart foram mestres de capela
e depois maestros.
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