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–Les seves notes promocionals els 
presenten com «els nens de la guer-
ra dels Balcans», crescuts els anys 
90. ¿És important tenir-ho present 
per entendre la banda?

Aquesta banda de Sarajevo trinxa ritmes 
jamaicans, rock, electrònica i folk balcà-
nic en discos on dominen missatges hu-
manistes. Avui actua a Salamandra  amb 
La Sra. Tomasa (21.00 hores).

Dubioza Kolektiv 
Grup musical

EN 3 MINUTS

  

«Ens agrada trencar 
els estereotips»

–Brano Jakubovic: Intentem no par-
lar pròpiament de la guerra, podria 
ser patètic, però sí que aprofitem 
l’experiència per advertir la gent de 
certs perills. 
–Vedran Mujagic: Recorrem tot Eu-
ropa, de Portugal a Rússia, passant 
per França, Escandinàvia, etc., i ve-
iem l’auge de l’extrema dreta, del 
nacionalisme...

–¿Nacionalisme?
–V. M.: Sí, em refereixo al feixisme, 
a l’odi als immigrants. Sabem que 
a Catalunya hi ha ara un moviment 
per la independència i que és pacífic 
i no té res a veure.

–¿N’estan al corrent?
–B. J.: Sí, coneixem la història. Saraje-

vo està agermanada amb Barcelona, 
i recordem que aquesta ciutat ens 
va ajudar molt en  temps de  guerra. 
I tenim contacte amb diversos grups 
catalans: La Pegatina, Che Sudaka i 
d’altres. 

–La Pegatina col·labora en una can-
çó del seu nou disc, Happy machine 
EP. ¿Com es van conèixer?
–B. J.: Va ser fa dos o tres anys al festi-
val Sziget, de Budapest, on vam com-
partir escenari. Se’ns va espatllar un 

baix i ells ens van deixar el seu. Ens 
hem fet amics. Participaran en el 
disc que sortirà a principis del 2015, 
i nosaltres col·laborarem en el seu.

–La seva experiència podria haver-
los fet escèptics davant la humani-
tat, i no sembla que sigui així.
–V. M.: Creiem en la humanitat, però 
més en els individus que en les mul-
tituds. Ens agrada la comunicació 
directa amb les persones.

–¿Creu que la gent espera de vostès 
una fanfàrria balcànica?
–V. M.: A vegades sí, creuen que som 
una banda de metals a l’estil Goran 
Bregovic i es troben amb alguna co-
sa diferent. Però ens agrada poder 
trencar estereotips amb la nostra bo-
ja barreja de gèneres.

-Per cert, ¿què significa Dubioza?
–B. J.: Sospitós, però té un altre signi-
ficat: que estàs fastiguejat, que tens 
un problema. És un estat mental, i 
un típic titular de diari: «El govern 
està dubioza…». Sí, una paraula amb 
la qual hem crescut. H

33 Una imatge promocional de Dubioza Kolektiv.

de Trenet) i swing (I’m in the mood for 
love) amb el saxo de Gaby Ardèvol. 
Simó es va apuntar al jazz i va guar-
dar per al final les cartes precises 
per consumar la conquista de la sa-
la: tres clàssics de Serrat, Mediterrá-
neo Cantares i Paraules d’amor; desxi-
frades al costat del piano de Burrull 
a la jazzística manera. Unir els dos 
mons potser no costava tant. H

El jazz i la cançó transiten per cir-
cuits separats, tot i que algunes fi-
gures ho han fet tot per acostar-los. 
Francesc Burrull és dels que creuen 
que de música només n’hi ha una, 
tingui l’estètica que tingui. Diu 
que no li agraden els metrònoms 
perquè no tenen swing, i d’això, 
de ritme i ànima, n’hi va haver en 
abundància dimarts a Jamboree, 
on va compartir amb els seus amics 
tres hores llargues de complicitats 
en honor al seu 80 aniversari, que 
va celebrar el 18 d’octubre.
 Una part de jazz i una de cançó, 
tot i que els dos imaginaris es van 
anar creuant. Burrull podria haver-
se limitat a contemplar l’especta-
cle, però va pilotar des del principi 
la sessió, presentada per Pere Pons, 
director artístic de la sala. Desperts 
diàlegs amb Miguel Ángel Cordero 
(contrabaix) i Josep Martí, Pinyo (ba-
teria), al piano o al teclat electrò-
nic, aliat amb el seu antic alumne 
Iñaki Sandoval («ara hauria d’anar 
jo a les seves classes», va ironit-
zar) o amb Elisabet Raspall, que li 
va dedicar un sentit I love you.

Cita de gegants

Manel Camp s’hi va afegir a Les feui-
lles mortes i va interpretar una deli-
cada peça sense títol inspirada en 
la seva figura, i Ricard Miralles es 
va posar melancòlic a Jamboree, de 
Salvador Font, Mantequilla. El clí-
max de la primera part el va posar 
el tàndem amb el contrabaix d’Ho-

re brillantor al format de veu i piano 
a Estació de França, que el va condu-
ir a unes emotives Torno al sud, de Pi-
azzolla, i Gente humilde, de Buarque i 
De Moraes. Aquí s’hi va sumar Laura 
Simó, però el seu moment d’esplen-
dor va arribar més tard, i no ho va te-
nir fàcil ja que Dolores Mar la va pre-
cedir amb una imperativa exhibició 
de chanson (Que reste-t-il de nos amours, 
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33 Diàlegs 8El mestre Fancesc Burrull i Maria del Mar Bonet, dimarts, a Jamboree.

ELISENDA PONS

80 anys plens de swing
El mestre Francesc Burrull va reviure a Jamboree les complicitats amb pianistes com 
Manel Camp i Ricard Miralles, i amb les veus de Maria del Mar Bonet, Joan Isaac i Laura Simó

racio Fumero i al saxo de Josep Maria 
Farràs a Lullaby birdland.
 Després va venir el Burrull de la 
cançó, el director musical de Con-
cèntric els 60, el còmplice dels joves 
Serrat, Llach, Motta... La transició va 
arribar de la mà de Maria del Mar Bo-
net a les bluesies Jim i Lover man, que 
va interpretar amb tota la subtile-
sa i nocturnitat. Joan Isaac va treu-

ANIVERSARI D’UN MÚSIC CARISMÀTIC ÈXIT EL SEGON DIA

La Festa del Cine  
suma 709.104 
espectadors
La segona jornada de la Festa del 
Cine, dimarts passat, va atraure 
709.104 espectadors, un 29% que 
el mateix dia de l’edició anterior i 
un 36% més que la de l’any passat, 
segons Rentrak. La xifra represen-
ta un 32% més de públic que dilluns 
passat, primer dia d’aquesta inicia-
tiva, que va acabar ahir, i les dades 
de la qual avui facilitaran els orga-
nitzadors. El total de persones que 
es van acostar els dos primers dies 
de la convocatòria als cines sumen 
1.244.950. El film més vist va tornar 
a ser Drácula. La leyenda jamás contada, 
seguida en aquesta ocasió per Torren-
te 5, Equalizer, Perdida, Relatos salvajes, 
La isla mínima, Annabelle, Ninja turtles, 
El juez i Vamos de polis.

ORDE DE LES ARTS

França distingeix 
el director 
del Mercat 
El director del Mercat de les Flors, 
Francesc Casadesús, ha estat dis-
tingit pel Govern francès amb la 
insígnia de l’Ordre des Arts et des Let-
tres (Orde de les arts i de les lletres) 
en el grau de Chevalier (Cavaller), 
que atorga el Ministeri de Cultu-
ra de França. Casadesús rebrà avui 
la condecoració de mans del còn-
sol general de França a Barcelona, 
Edouard Beslay. Aquest orde ser-
veix per recompensar «les perso-
nes que s’han distingit per les se-
ves creacions en el domini artís-
tic o literari o per la contribució 
que han aportat l’esplendor de les 
arts i de les lletres a França i arreu 
del món». 


