
O caminho
dos Buraka
A festa de apresentação do filme OffThe

Beaten Track e do concerto de Buraka Som
Sistema na Aula Magna é no Lux, para a
celebração dos três anos das Hard Ass
Sessions. Rodrigo Nogueira falou com
João Barbosa, ou Branko, dos Buraka.

Fizeram este documentário, Off
The Beaten Track, para poderem
deixar de responder àquela
pergunta batida do "como é que
é a internacionalização e tocar
tanto lá fora?"
Vai acabar por responder a isso,

mas acho que ha via uma intenção
um bocadinho mais nobre por
detrás do documentário. A ideia era
deixar bem claro qual é o nosso

processo criativo e por onde é que
passa ou pode vir a passar. O filme
tenta apresentar a nossa vida e a

pesquisa que nos leva a fazer certa
música. Quem o vir pode ficar com
uma ideia diferente daquela que a
maior parte das pessoas tem de

nós. Além disso, quisemos puxar
pelo contexto cultural da música de

dança, que se calharé das coisas

mais ignoradas do planeta Terra.
Falaste da contextuallzação,
que é algo que as pessoas não
costumam ter. Um ouvinte
casual não sabe como é o vosso
trabalho e o que Isso Implica.
Escapa-lhe essa narrativa.
Completamente. Escapa aos
ouvintes casuais e, se calhar, aos

jornalistas -o que acaba por ser

pior. É muito mais fácil fazer um
parágrafo introdutório com "a
banda de kuduro progressivo", só

porque não sabes bem o que aquilo
é. Assim resolves logo esse

problema em vez de pensares ou
contextualizares um bocadinho
mais a coisa. No fundo, aqui a ideia
é expor os ingredientes todos e as

pessoas cozinham o que quiserem.
Têm musica nova no filme. Quais
são as fontes de inspiração do
vosso próximo disco?
Há uma visão da kizomba e da
tarraxinha que temos estado a
explorar. A cena da Venezuela, que
acaba por estar no documentário,
também vai estar presente. E há

uma movimentação interessante
nos países de África, na Nigéria, ou
no Gana, com o azonto. Ou tudo o

que se passa na África do Sul, a
leveza daquilo, que se calhar já
estava um bocado no Komba, com a
música "Komba". É isso e o Brasil.

No documentário, vocês dizem

que Buraka foi um acidente.
Continua a ser assim?
Um bocadinho. Existem ambições,
ideias e visões pessoais sobre tudo,
mas agora há um entendimento
maior de qual é a nossa missão.

Independentemente de haver um
disco para sair, independentemente
do que quer que seja, existe uma
ideia de que nós vamos ser sempre
uma banda que vai perseguir cenas

de música de dança locais. Aquilo
que há uns tempos era feita com um
coco e uma guitarra, debaixo de

uma palmeira, e que hoje é um
miúdo em frente ao computador
com o Fruity Loops. Expor esse

trabalho é a nossa missão de vida.
Isso remete para as Hard Ass
Sessions. Que balanço fazes
dos três anos da residência?
Não existem muitas residências

em Portugal que durem três anos.
Esta dura porque tem uma
intenção real de criar cultura
dentro daquilo que é uma noite de
discoteca. Nunca foi do nosso
interesse usar nomes gigantes
para vender bilhetes. Queríamos
fazer uma extensão da Enchufada,
dos Buraka e da minha visão da
música em geral e isso passa por
plantar sementes na cabeça de

quem tiver a mínima intenção de
fazer música deste género, e criar
uma plataforma pela qual
ambicionar. Depois de termos
introduzido na noite lisboeta
nomes como o Diamond Bass ou o
Marfox, entre outros, acho que
consigo dizer que está a funcionar.

Hard Ass Sessions
0 terceiro aniversário da
residência da Enchufada
celebra-se sexta-feira, no Lux.
Ver listas.



BurakaSom Sistema
Aula Magna
Sexta-feira, ver listas

É um dois-em-um: primeiro o

filme, depois o concerto. Os
Buraka Som Sistema tocam na
Aula Magna - o que, por si só,
seria um acontecimento -, mas
não sem antes apresentarem Off
theßeaten Track, o documentário
de João Pedro Moreira, realizador

que trabalhou com a banda em
vários vídeos e acompanhou os

membros dos Buraka à volta do

mundo, da Amadora à Venezuela,
passando por Moçambique e

Londres, ao longo de dois anos,
tanto em digressões e concertos
como em viagens para ir
pesquisar novas e excitantes
músicas de dança. Sempre com a

preocupação, ao longo da hora que
dura, de contextualizar o trabalho
dos músicos e o sítio de onde vêm.

E ainda há o concerto que, tal

como acontece no documentário,
deverá trazer música nova, a

apontar para direcções mais
lentas e afastadas do kuduro, mas
ainda extremamente preocupadas
em pôr as pessoas a dançar. Não é

a primeira vez que esta sessão

dupla acontece mas é a primeira
vez que é feita em Portugal e a

primeira vez que o documentário

pode ser visto pelo público em
geral (depois disso, haverá uma
versão de meia hora para a
internet e talvez um DVD), e o

próprio realizador diz que a
dobradinha ajuda a tornar o

concerto ainda mais pujante e a
levar os fãs a perderem ainda mais
a cabeça. E a roupa.
Rodrigo Nogueira


