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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]

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...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 311
http://media.beebok.info/br-1464688328/the-seven-deadly-sins-capitulo-311.html

Para os Sete Pecados Capitais, as vitórias têm sempre um sabor agridoce... Um fantasma
que todos acharam ter sido deixado no passado se levanta, e medo, terror e destruição
estão a caminho. Ainda não acabou. A batalha interminável continua...

[PDF]

绵延山脉(1)
http://media.beebok.info/br-1465033975/绵延山脉-1.html

绵延山脉中,积压着厚厚的积雪,仿佛亘古以来就不曾融化。铅灰色的天空阴沉的仿若要掉将下
来,漫天的暴风雪不断肆虐,千里内外,尽是茫茫一片。

[PDF]

冰雪城白蛋三
http://media.beebok.info/br-1464993047/冰雪城白蛋三.html

侯雪城没有避开他的手。“我自小由你养大,从你手中接下傲神宫,你对我很好。可能在宫里唯
一关心我的也只有你一个人。虽然我失去武功,不过我会和你一样,找一个最好的继承者,你放
心去吧。”

[PDF]

冰雪城白蛋(一)
http://media.beebok.info/br-1464989323/冰雪城白蛋-一.html

这个地方终年白雪皑皑,但是在天山的第二高峰博格达雪峰的山腰,有一个天然的高山湖泊,它
就是享有“天山明珠”盛誉的天山天池。
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[PDF]

春宴
http://media.beebok.info/br-1464970170/春宴.html
长发一部分贴在身上,一部分在水中蜿蜿蜒蜒,墨色的发,微红的身子,俊美清丽的脸上似羞似恼,
这样的苏妄言,宛若,水中的妖魅!

[PDF]

游戏天下(2)
http://media.beebok.info/br-1465040572/游戏天下-2.html

帮会斗争、大陆争霸、击杀倭寇、笑傲与这尘世间。高绝的武功、绝世的装备,虚幻和现实之
间的交集,尽在华夏之游戏天下。

[PDF]

游戏天下(1)
http://media.beebok.info/br-1465037558/游戏天下-1.html

帮会斗争、大陆争霸、击杀倭寇、笑傲与这尘世间。高绝的武功、绝世的装备,虚幻和现实之
间的交集,尽在华夏之游戏天下。

[PDF]

绵延山脉(2)
http://media.beebok.info/br-1465035987/绵延山脉-2.html

绵延山脉中,积压着厚厚的积雪,仿佛亘古以来就不曾融化。铅灰色的天空阴沉的仿若要掉将下
来,漫天的暴风雪不断肆虐,千里内外,尽是茫茫一片。

[PDF]

天神坠(2)
http://media.beebok.info/br-1465025454/天神坠-2.html

奇形异状的闪电忽喇喇的一道接着一道撕破云层竖直竖直的落下来,不时击到城市中摩天高楼
的避雷针上,溅起大片大片触目惊心的火花。

[PDF]

天神坠(1)
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http://media.beebok.info/br-1465024221/天神坠-1.html

奇形异状的闪电忽喇喇的一道接着一道撕破云层竖直竖直的落下来,不时击到城市中摩天高楼
的避雷针上,溅起大片大片触目惊心的火花。

[PDF]

冰雪城白蛋(二)
http://media.beebok.info/br-1464990633/冰雪城白蛋-二.html

狄克欢绝对不是那种耍刀舞枪的人。他的十指修长灵巧,态度温和儒雅。他从不大声说话,但是
只要他的要求,没人敢违背。他是洛阳第一世家的主人,生性好客,才三旬出头,凭着一己之力,
在洛阳创下的基业,却是十分惊人的。

[PDF]

天晴雪止(上)
http://media.beebok.info/br-1464985322/天晴雪止-上.html

落雁楼,无疑是这天子脚下光芒最炽的一角,它美仑美奂的精巧建筑,重重层叠的楼阁就如其名,
雁回九天,望之却难及。

[PDF]

仙王混元2
http://media.beebok.info/br-1464984703/仙王混元2.html

斯林话间刚落,“咯”地一声轻笑,一团轻雾突然在房间里迷漫开来。一个美妙绝伦的少女从雾
气中走出来,美目盼兮,巧笑倩兮,正是斯林的“梦中情人”

[PDF]

仙王混元1
http://media.beebok.info/br-1464980994/仙王混元1.html

斯林话间刚落,“咯”地一声轻笑,一团轻雾突然在房间里迷漫开来。一个美妙绝伦的少女从雾
气中走出来,美目盼兮,巧笑倩兮,正是斯林的“梦中情人”
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