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Terminou a espera dos fãs de Caetano Veloso. O compositor e cantor acaba de lançar o CD "zii e zie", com a bandaCê e
pela Universal Music. São treze faixas em que Caetano desfila sua eterna musicalidade. A maioria delas é de sua
autoria, passando pelo Rio de Janeiro com o colorido das praias, das favelas, da Lapa e do Leblon, além de apontar
para Guantánamo e outros distantes lugares do mundo. Entre elas vale lembrar a regravação de "Incompatibilidade de
gênios", essa de João Bosco e Aldir Blanc, e a sua denuncia "A Base de Guantánamo" sobre a base militar americana
em pleno solo cubano. Há também "Lobão tem razão" que, antes de ser gravada nesse disco, Caetano já havia
apresentado em seus shows, além dela temos "A Cor Amarela" e "Menina da Ria" inspiradas por musas aparentemente
anônimas.

Completando o CD encontramos "Perdeu", "Cais", "Por quem?", "Falso Leblon", "Tarado ni você", "Ingenuidade",
"Lapa" e "Diferentemente".

Sobre os músicos que participaram do disco e dele mesmo, Caetano sintetizou:

"zii e zie é um disco muito claro e denso, nascido num ano de chuvas no

Rio, um ano de nuvens pesadas e escuras, sem metáfora. É um disco que saúda a era

Fernando Henrique/Lula e fala de ambições de ascensão do Brasil no cenário

mundial num tom de tristeza íntima mitigada. Entro na velhice. Pedro e Moreno

estão no auge da idade adulta. Marcelo e Ricardo chegam a ela. Somos pessoas de

gerações diferentes partilhando interesses musicais e humanos semelhantes. E com
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assustadas expectativas de futuro soando em nossas cordas metálicas, plásticas,

mucosas."

É certo que o tempo passa para todos, porém Caetano sempre procura se manter atual. Vale conferir.

Mais informações visite:

http://www.obraemprogresso.com.br/

ou

http://www.caetanoveloso.com.br/
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