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Alan Bishop & Richard Bishop 
apresentam the Brothers Unconnected 
Um tributo aos Sun City Girls  
e a Charles Gocher

Voz e guitarra acústica Alan Bishop
Voz e guitarra acústica Richard Bishop

Iniciando o seu percurso discográfico em 
1983, os Sun City Girls, trio norte-ameri-
cano formado em Phoenix, Arizona, terão 
sido o mais influente grupo na música 
independente dos Estados Unidos após 
o aparecimento dos Velvet Underground, 
talvez só igualados pelos Sonic Youth. 
O sítio (global) da sua música sempre foi 
indomável, as tradições em que se inspi-
raram, que reutilizaram e contaminaram 
tratadas com a reverência de um ritual 
charlatão, e com a plasticidade da matéria 
nas mãos do artesão.

Cruzaram a trip psicadélica enquanto 
instrumento introspectivo e enquanto 

simples festa selvagem, com o free jazz 
como grito libertário, com mambo / rock do 
Médio Oriente / música voodoo / desgarra-
das mariachi / pop tailandesa e demais exo-
tismos (para um ocidental) com a mesma 
naturalidade e propriedade com que trata-
ram o blues. Fizeram um teatro stand-up 
que documentaram em vídeo e confron-
taram em palco para atónitos e devotos. 
Lançaram uma série de discos de colagem 
de emissões radiofónicas do mundo inteiro, 
para lá de outros planos muitas vezes inau-
ditos até eles os projectarem. 

Foi um trabalho de excepcional ampli-
tude, feito com a alegria de viver daque-
les que reconhecem o ridículo tanto da 
normalidade, como do absurdo. Para tornar 
o normal transcendente existiu sempre o 

hilariante, e os Sun City Girls deram-lhe 
muito uso.

Bem para além de uma simples reunião, 
o projecto Brothers Unconnected é um 
último olhar público e uma última viagem-
-cerimónia que Richard e Alan Bishop, dois 
terços dos Sun City Girls, fazem pelo mag-
nífico reportório que criaram com o seu 
amigo e antigo membro da banda, Charles 
Gocher, falecido em 2007. 

Esta actuação é parte de uma curta 
digressão, única e irrepetível na Europa, 
para celebrar com magnificência as cinzas 
de um enorme exemplo de liberdade 
activada ininterruptamente (até o tempo a 
paralisar). Pedro Gomes / filho único

www.suncitygirls.com

Ciclo de concertos comissariado por filho único


