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N OTA S 

l CARLOS COLLA NO FAR UP
Compositor de sucessos
gravados por Roberto Car-
los, Paulo Ricardo, Sandra
de Sá e Fafá de Belém, entre
outros, Carlos Colla faz, de
hoje a sábado, às 22h, no
Far Up (Cobal do Humaitá),
o show “Na intimidade”. O
cantor e compositor vai re-
criar sucessos durante a
temporada e gravar seu pri-
meiro disco ao vivo.

l MALTA E PIFE MUDERNO
O flautista Carlos Malta e o
grupo Pife Muderno se
apresentam de hoje a sába-
do, às 18h30m, na Sala Fu-
narte. No repertório, o pri-
meiro CD do grupo, com re-
criações de clássicos da
música nordestina como
“Açum preto”/“Asa branca”
(Luiz Gonzaga e Humberto
Teixeira) e “O canto da
ema” (João do Vale).
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AS RECEITAS PREFERIDAS DE CELIDÔNIO
Os assinantes que comprarem a capa vão receber,
em casa, a coleção completa e o kit do chef, com
avental e luva de cozinha, sem colecionar os selos.

Ganhe
o seu
Kit do
Chef

‘O que assusta é a banalização’
Gerald Thomas

l Pode ser que para um bra-
sileiro de origem cristã esse
assunto nem exista, esteja
ultrapassado, digerido. Mui-
ta gente não se dá mesmo
conta de como é pesado,
perverso e permanente o
reaparecimento do fantasma
nazista. Quando menos se
espera, quando o dia está
bonito e a vida vai bem, ele
te chega, como um soco na
cara. No meu caso, foi no
meio de uma palestra em
São Paulo segunda-feira. Al-
guém da platéia perguntou:
“é verdade que sua avó era
amiga de Hitler?”. Achando
não ter ouvido, devo ter fica-
do alguns segundos em si-
lêncio. Ou soltei uma daque-
las risadas histéricas.

Eu não sabia que se trata-
va de uma pergunta séria.
Não tinha idéia de que o per-
guntador havia lido tal afir-
m a ç ã o  n u m  l i v ro .  “ C o -
mo????”, perguntei, “minha
avó era judia!!. Perdeu tudo.
Perdeu família, casa, digni-
dade... tudo!!!! Como assim,
amiga de Hitler??? COMO AS-
SIM, AMIGA DE HITLER????”,
devo ter berrado num tom
c o n s t r a n g e d o r. 

Para as pessoas que vive-
ram ou foram criadas sob a
sombra gélida do Holocaus-

to, a Kristalnacht e outras
atrocidades do terceiro Rei-
ch, a mera insinuação de tal
coisa traz à tona uma perple-
xidade sem nome. Não é
nem um mal estar, ou uma
repulsa. Talvez esse senti-
mento possa ser melhor des-
crito como uma mistura de
humilhação e degeneração
instantânea de auto-estima.
Muitos que sobreviveram ao
Holocausto se suicidaram
por não achar um termo pa-
ra tamanho paradoxo.

Não posso explicar o grau
de crueldade que é, para
mim, abrir um livro numa pá-
gina que visa a contar a mi-
nha biografia e ler, na pri-
meira linha, que minha avó
era amiga de Hitler e Goeb-
bels. A frase seguinte é ainda
pior: “foram muito genero-
sos com ela”. Não posso des-
crever o que foi isso para a
minha mãe. Trauma? É pou-
co. No caso dela, o destino
parece ser extremamente
demoníaco, pois não bastou
a guerra, e se encontrar no
porão de um navio rumando
para não sei onde, tendo sua
identidade roubada e arre-
bentada pelo regime nazista.
Cinqüenta anos depois, os-
traumas voltam travestidos
de uma forma quase simpá-
tica, carinhosa, transfor-
mando o seu maior proble-

ma em vida (o nazismo) num
comentário passageiro, pia-
da, nota “leve”.

Acho que é isso o que
mais me abala. A banaliza-
ção. A falta de memória. A
alienação constrangedora.
Não posso deixar esse episó-
dio passar em branco. Esta-
ria traindo muita gente, a
própria História e o rumo
que o mundo tomou depois
desse deplorável regime. Es-
taria traindo os que, como
Spielberg, Wiesel e tantos
outros, se esforçam diaria-
mente para não deixar a
amnésia e a burrice causa-
rem danos ainda maiores
que as feridas deixadas pe-
los nazistas. Minha avó? De-
sembarcou na Praça Mauá
no início da guerra, com a
roupa do corpo, desceu do
navio e olhou em volta. Não
tinha um centavo. Mesmo
assim, deve ter dado um sus-
piro de alívio quando viu
que estava nos trópicos, lon-
ge dos assassinos,  num
mundo novo. Tadinha. Mor-
reu sem imaginar que al-
guém, algum dia, seria capaz
de transformar todo o seu
sofrimento e a sua miséria,
numa graça ligeira em verbe-
te de livro. Que pena, gente.
Que horror! Deus me livre!

GERALD THOMAS é dramaturgo

Gerald Thomas exige retratação e
mudança em livro de Ruy Castro
Trecho de ‘Ela é carioca’ diz que avó do diretor, judia, era amiga de Hitler

Paula Autran

U ma alemã citada en
passant no recém lan-
çado l ivro de Ruy
Castro sobre Ipanema

se tornou o centro de uma po-
lêmica que vai resultar na mo-
dificação de um trecho da
obra. Paula Landsberg não é
sequer mencionada nominal-
mente em “Ela é carioca”, mas
aparece no verbete sobre o di-
retor teatral Gerald Thomas
como sua avó alemã, “amiga
de Hitler e Goebbels, que eram
muito generosos com ela”. In-
dignado, Gerald diz que a his-
tória é bem outra.

— Minha avó era alemã sim,
mas judia alemã. Ela perdeu os
pais, duas irmãs e um filho no
Holocausto. Veio para o Brasil
em 1939 com minha mãe e a
roupa do corpo — reclama ele,
que ainda não decidiu se vai
processar o autor e a editora.
— Se a editora retirar o trecho
do livro e o Ruy se retratar,
provavelmente eu aceito.

Companhia das Letras
assume o erro

O editor Luiz Schwarcz, da
Companhia das Letras, apres-
sou-se em marcar um almoço
com Gerald ontem para tentar
contornar a situação:

— A editora assume esse la-
mentável erro, que já está sen-
do corrigido. Esse não é um li-
vro de provocações. Acabou
escapando um erro infeliz.

Schwarcz informou que a
segunda edição do livro chega
às livrarias nos próximos dias
já com o trecho suprimido. A
primeira edição, de 15 mil
exemplares, está praticamen-
te esgotada. O editor diz que a
falsa informação foi passada
por uma fonte que Ruy não po-
de revelar quem é:

— Eu havia achado que
aquela informação era forte e
pedi ao Ruy que mudasse, mas
creio que, na correria da edi-
ção, ele se esqueceu. O Ruy es-
tá super chateado.

Mãe de Gerald, de 82 anos,
precisou tomar calmantes
Mas é Gerald quem se diz

mais chateado, principalmen-
te por não ter sido entrevista-
do sobre o assunto:

— Liguei para Ruy Castro
ontem (anteontem) assim que
li o verbete para reclamar. Ele
disse que estava trêmulo e me
pediu milhões de desculpas.
Mas trêmulos ficamos eu e mi-
nha família. Minha mãe, que
tem 82 anos e sofre de câncer,
mal de Parkinson e mal de Al-
zheimer, soube por amigas e
está à base de calmantes.

Paula, que morreu em 1984,
só escapou dos horrores da
guerra porque conhecia Os-
valdo Aranha (ex-ministro das
Relações Exteriores).

— A gente está até hoje bri-
gando na justiça alemã pela
devolução da casa da família
em Berlim — diz Gerald.

O diretor estava dando uma
palestra em São Paulo, na se-
gunda-feira à noite, quando
quatro pessoas do público lhe
perguntaram que história era
aquela de sua avó ser nazista.
Gerald foi informado por eles
sobre o conteúdo do verbete.

— Comprei o livro no dia se-
guinte e fiquei passado! Isto é
seriíssimo! Não é uma piadi-
nha! O resto não tem a menor
importância, é como dizerem
que gostam do meu cabelo ou
não. Não acredito que tenha
havido má intenção. Foi irres-
ponsabilidade mesmo!

Procurado por O GLOBO,
Ruy Castro não foi encontrado
para falar sobre o assunto. n

GERALD THOMAS: “Ruy se desculpou e disse que estava trêmulo. Trêmulos ficamos eu e minha família.”


