tância, por seu inconformismo, por sua agressividade, por sua desListado, sem favor, entre os maiores do

crença cheia de fé, por seu culto à morte pleno de vida, por sua clara

teatro mundial surgidos na segunda metade

e poderosa incongruência, por chorar e rir como criança inocente

do século XX, é desde o palco – para uma

e nefasta, por amar o próximo odiando, por ser de súbito um bom e

plateia de leitores (com a qual interage) – que

adorável menino-amigo, por te acolher e te renegar em segundos,

Gerald pinta a história de seu vilarejo íntimo,
batendo-se contra o muro da vergonha, desconfiando das ideologias, jamais se poupando
à deformidade, expondo-se em dores, refletindo-se em erros, matando-se em amores
(foram muitos, e intensos), abarrotando o mural
de sua própria existência com a matéria
orgânica sexual-sensual de que é feita a arte
em que acredita. Ele botou a cara. Expôs-se
como pouquíssimos. E tudo isso com humor,
com ironia – aquela, autorreferente, só possível
aos mestres prosadores.
É impossível chegar ao final desde livro e
não dizer, admirado: como Gerald Thomas
escreve bem. Porque é do caos – como se
fôssemos, leitores e o autor, seres minúsculos
e surdos no coração das turbinas de Itaipu –
que de repente irrompem as linhas mais
límpidas; elétricas, sim, mas transparentes, e
então tudo se faz ver.
CARLOS ANDREAZZA, editor

design de Leonardo Iaccarino sobre artes de Victor Hugo

por te amar loucamente, por te maldizer te bendizendo, por ser um
monstro de criatividade, por sua diabólica, eterna e inconformada Arte.

Arte esta única nos nossos palcos e nas nossas vidas.

Quem viu ou viveu não esquece.
FERNANDA MONTENEGRO

GERALD THOMAS

Gerald Thomas existe por sua qualidade demolidora, por sua incons-

ENTRE
DUAS
FILEIRAS

rtista completo, pintor inclusive,
Gerald Thomas justifica, neste Entre duas
fileiras, o clichê que compara um livro a um
quadro – um grande painel, para ser exato.
Afinal, as coisas são como são, e associações
simples não raro têm o melhor olhar para
tramas complexas. Sim, este livro é uma tela
de largas dimensões. Mas não se trata de
AUTOBIOGRAFIA

retrato, não um convencional, tampouco de
algo comprometido com a realidade, essa
careta, muito menos desprovido de movimento – porque Gerald, cujo fascínio pela
estrada se revelará nestas páginas, é a própria
velocidade, o próprio trânsito.
Não à toa o artista-escritor tanto se refere
a “Guernica”, de Pablo Picasso, nesta autobiografia. O lance, aqui, é a verdade. Não uma
moralista, que julga e se impõe. Mas a única
possível a um criador nato: a individual.
Homem do mundo, que passou a maior
parte de seus mais de sessenta anos entre
Europa e EUA, é dolorida a visão que tem
do Brasil – lugar onde um dia chegou a
vislumbrar abrigo e futuro para o espírito da
modernidade. A desilusão, pois, é um dos
eixos desta narrativa. Mas extrapola limites
territoriais – para compor ambiciosa leitura
do que terá sido uma geração derrotada. Que
tudo experimentou. Que em tudo acreditou.

