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ANDAUZA FUSION ROCK 
HISTÓRICO (1989 – 2000) 

 

O texto que vem a seguir retrata bem a crônica contemporânea da Andaluzaprojeto e seu caminho Fusion 
Rock. Esse breve histórico traduz uma década de concepção estética onde há sincronismo entre cultura rock, 
etnografia e filosofia tropical como uma busca pela expressão musical de um guitarrista autodidata brasileiro.  
 

1ª DEMO 
Em 1990 foi produzida a primeira fita demo intitulada Andaluza Tours. Quando a Andaluza foi 
criada não havia a pretensão de construir um caminho. Aos poucos o ideal foi se estabelecendo, 
tomando forma e adquirindo espaço. A saga fusion da Andaluza surgiu no final de 1989, de 
inicio era duo (violão folk e viola 12 cordas). Timbre arabesco, sentido hermético e 
experimental aos poucos foi ganhando vocal. Nesse período foram criadas as músicas: 
Lampião (instrumental), Andaluz (instrumental) e Madrigal. 
 

 

2ªDEMO 
Em 1992 surgiu o power trio, também foi incluída a cultura rock e uma sonoridade repleta de 
hibrida tensão ou expressão da efervescência cultural daquele momento. Produzimos a fita 
demo Andaluza II. Continuamos seguindo os ensinamentos do herói da guitarra Hendrix: 
“como poderia tocar uma música, pois somos híbridos entre raças e diferentes formas de 
interpretação cultural”. Começamos a tocar com bandas de diferentes estilos. Nesse período 
foram criadas as músicas: Aamot e Andaluz.  

 

3ª DEMO 
Com a fita demo Kali-Yuga, produzida em 1995, a Andaluza encontra na tensão do som entre 
baixo/bateria e no peso da guitarra os elementos necessários para conseguir transitar entre 
diferentes tendências e estilos. A liberdade criativa possibilitou encontro entre poesia e 
distorção pesada. O público participava de nossas apresentações começa a mostrar um perfil 
bastante diverso, pois tocávamos para tribos de diferentes concepções, tendo na música um 
referencial catalisador lúdico de modo a divulgar atitude perante o estabelecido. 
 

4ª DEMO 
Produzida em 1996 com a fita demo “Se Ligue” musicalmente a Andaluza ganhou sua estética 
fusion-rock. Ela traz peso, lirismo e “nobre ira” como ingredientes da insatisfação perante o 
estabelecido. Conseguimos aliar riffs pesados com timbragem saudando a estética agressiva 
psicodélica através de letras sobre o cotidiano e ações humanas responsabilidade e mistérios. 
Sem rima, mas com distorção pesada o que interessava era apenas a verdade da proposta. Nesse 
período foram criadas as músicas: Tudo É Nossas Mãos, Mentes em Eclipse e Tendência 
Suicida. 

 

5ª DEMO 
 

No final de 1998 produzimos a penúltima fita demo. O estilo estava formado, o hibridismo 
cultural e racial era como um carimbo da Andaluza “fusion-rock”. Havíamos espalhado a idéia 
pelos quatro cantos do Brasil através de zines e afins. Conseguimos admiradores entre pessoas 
de diferentes visões de mundo. Nesse mesmo período Recife fervilhava, e reconhecida como 
importante centro musical, pois havia sido inaugurada uma nova era onde tradição e tecnologia 
finalmente haviam se encontrado através da música. Desta fita demo destacamos Até Quando 
 
 

 

6ª DEMO 
Em 2000 produzimos o primeiro CD demo intitulado Tudo É Nossas Mãos, que 
representava a conclusão de uma década de trabalho. Foi feita uma síntese através de 
musicas que traduziam a evolução de nossa trajetória. Os músicos: Sergio Veloso, 
Lindemberg Oliveira, Adelson Luna, China, Carlinhos Vol. X e Paulo Rangel 
participaram ao longo dessa construção musical prestando contribuição individual. Este 
trabalho tornou claro que a idéia havia se configurado. E a inclusão da musica produzida 
pela Andaluza no novo formato de mídia (digital) tornava evidente o ápice decano. 

 
 


