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Gabriel Innocentini 

 

a seguinte entrevista foi realizada com caetano veloso por whatsapp, nos bastidores de 

sua turnê com seu amigo gilberto gil: 

 

caê, qual a sensação de ser fotografado enquanto compra frutas? 

é divino maravilhoso! :p 

 

e a máfia do dendê ainda vigora? 

sou caipira pira pora, nossa senhora de aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem 

da minha vida… 

 

mas qd te dizem q pede a cabeça de jornalista, isso é vero? 

 

 
 

agora vamos falar sério: quem erra a crase merece pena de morte? 

sabe, a crase, de um pov filosófico, meu caro, e nem vou remeter a wittgenstein, pois 

ainda não tive tempo de ler os livros que ele escreveu e me foram emprestados pelo xico 

buark, e é interessante ver como há uma qualidade linguística muito forte, muito 

ressaltada no trabalho dos sambistas brasileiros, você pega por ex. o ataulfo alves, eu 

não sei nada sobre a escola de viena, mas posso dizer que ataulfo alves foi a minha 

escola e não tive outra. 

 

mas a crase… 

esse assunto cansa minha beleza. 

 

caê, o lula estava certo ao culpar os lusos pelo atraso educacional brasileiro? 

eu penso no haiti, eu rezo pelo haiti 

 

me conta mais pq não te deixavam tocar violão no brasil? 

eu & gil, gil & eu estamos em guerra com o jorge ben 

 

qual seu ritual antes de entrar no palco? 

eu peço a proteção de dona canô, e tb peço a gil q toque uma canção q ele compôs pra 

mim, mas só tem um verso 

 

e q canção é essa? conta mais 

eu não sei, sempre esqueço, menina, mas sei q não deveria 

 

manda um áudio ae dessa música 



http://giphy.com/gifs/caetano-veloso-misturicalia-tropicalia-

3oEduPY4YDOxG2WGNG 

vc é a vaca profana da mpb? 

sou mais eu pq sou vc 

 

caê, cê é mulher ou baiano? 

nem uma coisa nem outra: sou caetano 

 

 
 

qual o lugar mais estranho onde já compôs uma obra-prima? 

jamais compus obras-primas, isso só o xico buark 

 

mas o lugar mais estranho onde já compôs foi? 

na cama da tua irmã 

 

[a entrevista foi interrompida por alguns dias. vale dizer q caê demora horas pra 

responder no whatsapp. pedimos a intervenção de seu amigo gil, o gilberto, pra q 

pudéssemos entrevistá-lo num clima mais gentil. agora caê só responde através de sua 

assessoria de imprensa: diz a resposta em voz alta e a equipe é responsável por 

transcrever sua fala] 

 

caê, vc já pesquisou a origem do seu nome? 

se se quisesse fazer um retrato caricato da imprensa brasileira, o que foi escrito sobre a 

questão das biografias daria exuberante material. 

[caê pede q se escreva «retracto», por estar de passagem por portugal na altura da 

resposta] 

 

q tal se sentiria se te dissesse q o bob dylan quer gravar uma canção sua? 

penso que é uma hipótese extremamente sedutora, aliás, eu não entendo como ele ainda 

não fez isso, dado que nossa poética se aproxima bastante – inclusive, eu fui o primeiro 

compositor popular brasileiro a colocar coca-cola numa canção, assim como o meu 

parceiro zimmerman fazia suas experiências na américa do norte – e é bom que se diga, 

há várias américas e há só uma américa: quanto a mim, não sou de américa alguma, se 

tivesse pátria seria a bahia, mas bahia não há mais. 

 

a política económica africana pode prosperar sem a ajuda do bonovoquix? 

entenda: há no mundo uma pletora de conjunções negativas, eu pedi a uma amiga 

astróloga cujo nome não posso revelar que me dissesse se a dilma chegará ao fim de seu 

http://giphy.com/gifs/caetano-veloso-misturicalia-tropicalia-3oEduPY4YDOxG2WGNG
http://giphy.com/gifs/caetano-veloso-misturicalia-tropicalia-3oEduPY4YDOxG2WGNG


governo. ela me respondeu que sim. no entanto devo dizer: não acredito em astrologia. é 

por isso que vou me candidatar a presidente da bahia nas próximas eleições. 

 

vc quis dizer governador da bahia, né… 

não, eu disse presidente mesmo. e aproveito pra mandar um xêro ao meu amigo bono, 

nosso último encontro na austrália foi fascinante, naquelas tundras, nós víamos o cair do 

luar naquela vegetação e ouvíamos o acasalamento dos cangurus de laboratório, eles 

têm um urro diferente dos cangurus selvagens; a mim, particularmente, não me chocou, 

mas meu amigo bono gravou o áudio e pensa em utilizar nos próximos shows do U2, 

vai investir na relação homem-natureza, mas eu não sei se poderia dizer isso ou não, já 

esqueci se o bono anunciou isso para a imprensa. 

 

o rio de janeiro é a tristeza do mundo ou foi só licença poética? 

ambos os lados têm razão. o rio é o futuro, a bossa nova é o futuro, a tristeza é o futuro, 

eu e você somos o futuro. quem não tem futuro já morreu. às vezes se me dá na língua 

essa espécie de carícia pudica que sentimos quando estamos nu na praia com o vento a 

lamber nossa pele salgada e molhada e secando ao sol. a tristeza passa e a tristeza fica. 

eu não passo nem fico: antes me purifico. e tudo o mais será dito. estará num sítio, num 

teodolito. numa canção, perto de mim ou perto de você. ser é minha voz, eu serei cê. 

 

qd vc estava usando 2 óculos te chamaram de 6 olhos? 

 

[há dias caetano veloso não entra no whatsapp, pelo q lamentamos a falta de resposta a 

tao interessante pergunta] 
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