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Remanescente da formação original o guitarrista Arthur BigHead 
reconhece e celebra a vida deste ente musical que ele ajudou a criar. 
Acreditando nisso refez a Andaluza. Em 2002 foi aprovado, e 
finalizado em 2003, o Projeto Andaluza “Pedra da Fusão” através do 
Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife. O CD-box é 
fusion entre diferentes expressões lúdicas buscando originalidade, 
estética através da interpretação do livro “A Verdade Como Regra 
das Ações (1905) do filosofo Raimundo de Farias Brito.  
 
O CD é uma homenagem ao emblemático personagem Lampião 
como componente de nossa cultura popular. Com 10 músicas e 
guitarras do “abh”, parceria nas letras (fx-5) com Sill (cartunista) e 
(fx-6) com o Almir da Hora. Foi convidado para gravar Bruno 
Ferreira (vocal e design) e os músicos: Eduardo Slap (baixo) e Perna 
(bateria). O maestro Ademir Araújo fez arranjos e regência em 4 
faixas. Os sopros: Spok, Nilson e Fábio. Dj Sildo nas agulhas. Nas 
faixas 9 e 10 Hubert Reisenbauer (teclados e bateria eletrônica). 
Produção musical e fonográfica foi de Arthur BigHead, que chegou a 
ganhar um prêmio de cooperação internacional por este trabalho. 
Gravação e mixagem de “abh”, Hubert Reisenbauer e Denildo 
Araújo. Masterização Ricardo Garcia.  

 
Projeto gráfico Alice Santos. O formato do CD é singular, e de 
inicio desperta curiosidade. O projeto evidencia a incidência de 
polaridades, ou seja, o encontro entre o barro (presentes nos bonecos 
de Mª Bonita e Lampião) e a tecnologia digital através do 
processamento de efeitos e timbragens como expressão da proposta 
cultural. 
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Apresentação do CD-BOX ANDALUZA 
 
GeraldVanWaes - "Psyche van het Folk", Producer & Web Master (radioshow on Radio Centraal, Antwerpen, Belghun) 
 

"Eu nunca  me surpreendi tanto ao ver à apresentação gráfica de um CD. O trabalho artístico feito por J. 
Borjes na caixa de papelão marrom é bonito por si só pela sua aparência exterior, como se fosse uma 
mistura entre uma caixa de jóias e uma caixa de charutos. Uma vez aberta surge na contra-capa da caixa 
um grande sol. É como se abríssemos uma tumba egípcia, e duas câmaras separadas podem ser vistas. 
Elegantemente embrulhada em papel celofane verde-amarelo, na câmara esquerda, há dois bonecos de 
barro, feitos de modo artesanal, representando Lampião e Maria Bonita. Na câmara direita há duas 
embalagens esteticamente embrulhadas: uma contendo o cd e o encarte, com letras em português. Um 
belo trabalho de xilogravura com as canções, e uma extensa lista de músicos e participantes. Há informações 
no encarte sobre o Legado de Lampião, um fenómeno social do nordeste do Brasil (texto do sociólogo 
Robert Harrop). A segunda embalagem trás um cordel, um gibi com estilo artwork e outro com um estilo 
humor cínico. A música é de estilo progressivo hard impressionista e completo, acrescentada de metais, 
como a primeira faixa, "Lampião", e em várias faixas após esta. Eles se intitulam fusion rock, e realmente é 
dessa fusão de estilos, que não são obviamente combinados, que se constituem. 
 

As faixas são canções, mas há espaço suficiente para (constantemente distorcidas) improvisações de trios e 
duplas de guitarras elétricas. "Tudo é Nossas Mãos" é uma canção de hard rock progressivo com vocais 
masculinos bem baixos e resistentes, sons guturais originais e grandiosos sobressaltos de guitarras elétricas. Os 
vocais em geral são bem vigorosos, em contraposição com as partes instrumentais. Mesmo quando não se 
entende o que cantam, a música se sobressai de modo mais evidente, de tal maneira que se sobrepõe aos vocais. 
Arthur Big Head (guitarras/ vocal) é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e vê este 
projeto como altamente influenciado pela Filosofia, a Antroposofia de Rudolf Steiner, e Etnografia Tropical. 
Aliás, ele é um guitarrista com um estilo intuitivo que expressa profundidade de pesquisa. 
 

No que se refere à impressão que passa eu  acredito que a música agradará às pessoas que apreciam hard 
rock. As últimas faixas Dank Bárbara" é mais experimental com várias guitarras elétricas com efeito de eco, ambiente  de  rock e alguma  distorção. 
"Madrigal", a seguinte, apresenta vários são mais diferentes. Uma delas "Viellen violões e padrões de escalas como se fossem vocais e um  estilo 
interessante   (com arranjos adicionais de violino). Também a última faixa de improvisação, "Aamot" é mais silenciosa, com um vocal ao fundo 
parecido com o dos índios americanos, muita percussão,   guitarras,   levando   o ouvinte ao espaço, na direção de uma psicodelia bem agradável"  


