
Dois caras que já fizeram muito Blues e Rock n' Roll juntos. Resumidamente é isso que pode-se dizer 

sobre Bico (François Adames) e Rafa (Rafael Meneghini).

      Foram quatro anos tocando juntos na banda toledana D 'Xavantes, que resultou na gravação do 

CD: Blues & Rock n'Roll  de 2004, o qual além de ser elogiado pela crítica especializada, foi muito bem 

aceito também por adeptos de outros gêneros musicais. Essa aceitação se deve em partes pelo trabalho 

conter composições como Estrada de Nova Concórdia, que foge a qualquer tipo de rótulo e abre 

precedente para uma cena musical genuinamente regional e toledana.

     O CD abre portas para a banda tocar em algumas das melhores casas de show do Paraná e a banda 

deslancha. Mas como tudo que é bom dura pouco, François sai da banda em 2006, época em que a 

banda já tinha o segundo CD pronto. Esse projeto é engavetado, e Rafael assume os vocais.

     A partir daí, Rafael e os outros D 'Xavantes dedicam-se aos ensaios e gravações do segundo CD: O 

Nosso Rock, trabalho também muito elogiado e que catapulta a banda para uma estadia de oito  meses 

em Florianópolis - SC.

     Enquanto os D 'Xavantes estão em Santa Catarina, François entra para a banda Blues Dogs, 

desenvolve o projeto Rock pra todo Mundo, e excursiona pelo Paraná.

     E o tempo passou... Táum, daum, naum, dáum-dáum, e muita água rolou! Bico e Rafa reencontram-

se no final de 2008 e atendem a pedidos de vários saudosos daquela velha química que rolava quando 

dividiam os palcos. Nasce aí a “dupla” Bico & Rafa.

     Ambos continuaram com suas respectivas bandas, mas sempre que possível o acústico da dupla fazia 

parte de suas agendas.

     No ano de 2009, François deixa os Blues Dogs e passa a dedicar-se somente ao acústico.

      Em setembro de 2010 François e Rafael dividem o palco novamente como D 'Xavantes em uma série 

de shows tributo aos Stones, quebrando tudo em casas de rock como Garden e Hooligans. No final de 

2010 François funda a banda Maverick Preto, e Rafael continua a excursionar com os D'Xavantes.  

     O primeiro CD da dupla fica em segundo plano, mas em julho de 2011 Rafael convida François para 

uma participação como harmonista na faixa Dez Horizontes, em seu projeto solo: Setas e Sinais. A 

reação química é tão explosiva que resulta na gravação do primeiro vídeo clipe em Full HD realizada 

em Toledo - PR. A partir daí a vontade de compor e gravar juntos ressurge, mas é logo deixada de lado 

pela incursão de Meneghini pela Europa. Lá se vão sete meses e o tempo passou “again”!

     No final de fevereiro de 2012, Rafael volta ao Brasil cheio de gás e com vontade de retomar o projeto 

acústico Bico & Rafa. Os dois encontram-se novamente e decidem gravar faixas inéditas. Esse novo 

projeto além de contar com participações ilustres de artistas locais e empunhar a bandeira do 

regionalismo e valorização da cultura, trás uma reflexão sobre a realidade e a política brasileira, é 

lógico que bem temperada com muito bom humor e embalada com a indefectível pegada! Só que dessa 

vez além de Blues e Rock n ´Roll, os bravos e resistentes representantes do rock toledano trazem uma 

novidade:  o Folk e o Cowtry temperados com uma pitada de Bluegrass e interpretados de maneira 

muito peculiar.

     É esperar para conferir, será que nasce um novo movimento musical ? O ROCKGRASS  
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