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Músico, compositor, cantor, político, militante, Gilberto Gil
carrega para onde vai todas as suas marcas, todos os seus
perfis. O artista e o homem festejado no Brasil e admirado em
todo o mundo é um sujeito zen, confessional, romântico,
inclinado para a filosofia oriental. Nunca fez psicanálise
porque, como diz, “a própria vida, os filhos, a morte de um
deles, os casamentos, os atalhos e desatalhos, os fazeres e
desfazeres” lhe deram mais paciência com a vida e a
capacidade de tolerar as adversidades. Domina seus demônios
e mantém o equilíbrio meditando ou fazendo ioga e exercícios,
não importa onde esteja.
Suas origens, a consagração como grande músico, os amores,
os dilemas existenciais, o bordado de que é feita sua vida...
tudo está alinhavado nesta biografia, escrita quando Gil já
ultrapassa sete décadas de estrada e fruto do desejo de expor,
pela primeira vez, sua história em detalhes.
É comum dizer que Gil é polivalente. Ele gosta do palco, tem
energia, é extrovertido e comunicativo. Já foi de Luiz Gonzaga aos Beatles, de João Gilberto a Jimi
Hendrix, dos Pífanos de Caruaru ao Tropicalismo. Já gravou Stevie Wonder, Bob Marley, Dorival
Caymmi, Jackson do Pandeiro. Mas também gosta do silêncio, de ficar sozinho, tocando violão em
seu quarto, pensando, olhando para o teto.
A emoção corre solta nas suas veias. Os olhos se enchem d’água com facilidade. “Eu funciono do
pescoço para baixo”, repete. Sua abertura para as coisas do mundo é invejável. Gosta de repetir que
o justo meio está na igual possibilidade dos dois extremos. Compor é condição vital: “Minha música
é minha meditação religiosa, filosófica, existencial e ético-moral”. Gil entrou nos setenta anos mais
calmo, sem grandes ansiedades e, como diz, mais suave na relação com o mundo e no que diz
respeito às ideias, aos pensamentos e sentimentos. “A conformidade conforme a idade.”
Os leitores desta biografia verão que Gil é intenso e tem várias faces. É um mar em movimento, com
todas as correntes, cores, temperaturas, calmarias e tempestades, transparências e escuridão. E,
como ele mesmo diz na canção, todo mar é um.
Regina Zappa
“Gil é um anjo musical.”
— Caetano Veloso
“Muitas vezes, quando Gil fala ou quando está cantando, eu vejo pairando sobre a sua
cabeça incendiada em luz e fogo a pomba do Espírito Santo.”
— Jorge Mautner
“Em Gilberto Gil as transformações do tempo puderam ser lidas em seu corpo como um
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processo de iniciação a olhos nus.”
— José Miguel Wisnik
“As abas largas do seu nariz retilíneo se abrem sempre que algum pensamento tocante lhe
atravessa o espírito. Depois, os olhos se enchem d’água e ele sorri.”
— Fernanda Torres
“‘Existe algum músico mais incrível do que ele?’ Quem fala comigo é Jon Pareles, editor de
música popular do New York Times, e da ‘Encyclopedia of Rock and Roll’, da Rolling Stone,
um dos mais poderosos na crítica musical do planeta.”
— Hermano Vianna
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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O Crime do Padre Amaro
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http://media.beebok.info/br-1424713872/o-crime-do-padre-amaro.html

O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a
vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Sem
vocação nenhuma, o jovem padre aceita o seu destino passivamente,...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://media.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Para as solteiras, com amor
http://media.beebok.info/br-1261067628/para-as-solteiras-com-amor.html

Quem mergulha dentro de si emergirá mais completo, pronto para viver uma linda
história de amor com outra pessoa ou no aconchego da própria companhia. Estar solteira
pode ser muito divertido e libertador, mas muitas mulheres deparam com diversos tipos
de insegurança...
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Prisioneiros da mente
http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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