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A categorização de uma obra é sempre difícil, as fronteiras dos géneros e subgéneros 
literários nem sempre estão bem delineadas e a aplicabilidade destes termos não é 
consensual. Partindo do argumento de que é possível e necessário estabelecer géneros 
literários e que estes se encontram nas características comuns a grupos de textos, o 
presente trabalho pretendeu problematizar a relação entre géneros literários e a tradução. 
Para avaliar este primeiro argumento, e tendo como objecto de estudo o cozy mystery, sub-
-subgénero do romance policial, apresenta-se uma breve história da evolução das 
narrativas policiais que demonstra não só a sua variedade mas também aquilo que têm em 
comum e que permite agrupá-las num subgénero literário. Por forma a analisar a influencia 
que determinado subgénero pode ter na tradução, apresenta-se uma tradução de inglês para 
português da obra literária The Cat Who Could Read Backwards, da autora Lilian Jackson 
Braun, e uma reflexão sobre esse trabalho tentando cruzar as características do cozy com os 
problemas e desafios lançados à tradutora. Esta tradução serviu também de base a uma 
análise das estratégias utilizadas, e em que se pretendeu apurar de que forma a criatividade 
e o conhecimento tácito participam no acto tradutório.  

 
 
Palavras-chave: género literário ‒ romance policial ‒ cozy ‒ criatividade ‒ 

conhecimento tácito ‒ problemas de tradução  
 
 
The categorization of a literary work is always difficult. The frontiers between 

genres and subgenres aren't always easy to ascertain and the use of these terms is not 
consensual. Arguing that it is possible and necessary to establish literary genres and that 
they can be found in the common characteristics of a group of texts, this work aims to 
study the connection between literary genres and translation. To validate this first 
argument, and having the cozy mystery (sub subgenre of the crime and mystery story) as 
this project's object of study, it presents a short history of the crime and mystery story 
evolution which not only demonstrates the variety of these texts, but also the things they 
have in common and that allows us to classify them as a literary subgenre. To analyse the 
influence that a certain subgenre has in translation, this project includes a translation from 
English to Portuguese of the literary work "The Cat Who Could Read Backwards" from 
Lilian Jackson Braun, and a reflection on this translation work, in the attempt to establish 
connections between the characteristics of the cozy and the translation problems and 
challenges felt by the translator. This was also the basis to reflect about the translation 
strategies used and the endeavour to determine in what way creativity and tacit knowledge 
are involved in the translation act.     

 
 
Keywords: literary genre ‒ crime and mystery story ‒ cozy ‒ creativity ‒ tacit 

knowledge ‒ translation problems 
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Introdução 
 

O romance policial faz parte da tradição literária do mundo ocidental e é um dos 

subgéneros literários com maior popularidade (Clark, 2008: 3-4). O interesse por este tipo 

de histórias pode ser comprovado pela sua forte presença no cinema e televisão, passando, 

obviamente, pela literatura.  

O projecto a desenvolver enquadra-se no Mestrado em Tradução e consistirá na 

tradução de um excerto de The Cat Who Could Read Backwards da escritora Lilian 

Jackson Braun, na tentativa de classificação deste texto enquanto sub-subgénero do 

romance policial1 (cozy mystery), na análise evolutiva do subgénero e no levantamento dos 

problemas inerentes à tradução, com especial atenção para as questões da criatividade.  

Ao analisar um texto, seja ou não com a intenção de traduzi-lo (e neste caso ainda se 

tornará mais necessário pois poderá influenciar as opções que irão ser tomadas), uma das 

primeiras tarefas a empreender é a da sua classificação. Isto permite-nos enquadrá-lo no 

sistema literário, compará-lo com outros textos e avaliar o seu grau de inovação. A que 

género e/ou subgénero pertence o texto? Será possível estabelecerem-se géneros literários 

e, se sim, quais são as suas características e que impacto têm na tradução? Como refere 

Vítor Manuel Aguiar e Silva, "um texto não existe como uma entidade pura, anterior e 

transcendente a qualquer determinação de teor arquitextual2" (Aguiar e Silva, 1992: 580) e, 

como tal, "[é] produzido como um texto integrado ou integrável num modo, num género 

ou num subgénero ‒ ou hibridamente integrado em diversos modos, géneros ou subgéneros 

‒ e lido à luz também de normas e convenções arquitextuais" (ibidem: 580). 

Estas questões são o ponto de partida do presente projecto e a que se procurará dar 

resposta recorrendo a uma componente prática (a tradução do texto) e a uma leitura 

sistemática e comparativa de obras de Teoria da Literatura, História literária e de Estudos 

de Tradução para contextualização da obra e enquadramento teórico das hipóteses 

levantadas. Posto isto, os objectivos que se pretendem atingir são:  

                                                
1 Utiliza-se aqui o termo "romance policial" por ser a designação mais usual para este tipo de narrativa no 
nosso país. O termo terá sido decalcado do roman policier francês, o que não surpreende, uma vez que se 
trata de um tipo de narrativa claramente importada via tradução nos anos 30 e 40 a partir de edições francesas 
(cf. Sampaio, 2007: 32-33). 
2 Este autor entende por "arquitexto" o conjunto das categorias gerais (no quadro do sistema e policódigo 
literários) ou, por outras palavras, os elementos estruturais de um dado sistema literário, que determinam a 
especificidade de um texto singular. A singularidade dos textos, por seu turno, deriva do "idiolecto literário" 
do autor, ou seja, o uso que um escritor faz da sua língua literária.  
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a) Classificar a obra a traduzir como sub-subgénero do romance policial. 

b) Demonstrar que um género literário sobrevive através da conformidade às suas 

próprias regras e das relações de intertextualidade com outros textos, mas também da 

adaptação/inovação que se lhe aplica.  

c) Avaliar em que medida os subgéneros e sub-subgéneros literários lançam desafios 

específicos à tradução. 

d) Verificar se a tentativa de superar os desafios passa pela criatividade do tradutor. 

Apesar de o romance policial ter sido bastante abordado por críticos estrangeiros 

(especialmente na segunda metade do século XX) e de, no mundo académico português, 

haver já alguns estudos sobre este subgénero literário, incluindo uma tese de doutoramento 

intitulada História Crítica do Género Policial em Portugal: 1870-1970: Transfusões e 

Transferências (Sampaio, 2007), assim como algumas publicações em revistas científicas 

(Sampaio, 2008 e 2009), a crítica debruça-se geralmente sobre a vertente mais tradicional 

do subgénero e não tanto sobre a diversidade dos sub-subgéneros e implicações na 

tradução. Este projecto pretende, assim, dar a conhecer uma obra que ainda não está 

traduzida em português e, simultaneamente, um sub-subgénero que ainda não foi muito 

estudado em Portugal. Pretende ainda contribuir para os Estudos de Tradução e o debate 

em torno da criatividade do tradutor, estabelecendo uma relação entre (sub-)subgéneros e 

desafios postos à tradução.  

A definição de "género literário" é das problemáticas mais controversas, ambíguas e 

de difícil solução da teoria e prática literárias. Muitos investigadores se têm debruçado 

sobre a aplicabilidade do termo "género" como classificador de grupos de textos. Desde 

Platão até aos dias de hoje que se tenta definir o que são, identificá-los e ordená-los, não 

havendo respostas absolutamente definitivas e satisfatórias. Este problema relaciona-se 

com questões como a existência (ou não) de universais, a mutabilidade característica dos 

géneros, a distinção e relação entre o geral (o género) e o individual (o texto) ‒ como 

descrever e analisar géneros que só podem ser observados através de textos produzidos? ‒, 

e com os fundamentos e critérios que levam ao estabelecimento de categorias 

classificativas de textos (cf. Aguiar e Silva, 1992: 339). 

A necessidade de nomear as coisas e de as organizar em categorias faz parte da 

condição humana. A literatura não é excepção. Identificar os géneros literários e fazer 
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corresponder-lhes textos tem sido uma preocupação de teóricos e críticos literários, mas 

também dos leitores.  

O género literário enforma a produção literária, fornece os esquemas semânticos e 

técnicos, as regras e as convenções do seu código necessárias à escrita. O autor, se decidir 

escrever dentro de um género, tende a aproximar-se das características do mesmo e 

simultaneamente idealiza as características do público para que escreve (o que sabe ou não, 

que atitudes pode ter, quais as suas expectativas). Por outro lado, o género dá uma moldura 

de referência que ajuda os leitores a identificar, seleccionar e interpretar textos. Ajuda 

também os potenciais leitores a decidir se determinada obra lhes irá ou não agradar, uma 

vez que cria um "horizonte de expectativas" (Jauss, 1993: 64), predispondo o leitor para 

um determinado conteúdo e uma forma de escrita. Este "horizonte de expectativas" pode 

ser desafiado pelos textos individuais, pois a liberdade criativa do autor não é posta em 

causa pelo facto de um texto pertencer a um género. O estabelecer de um género orienta e 

enquadra a produção de um texto, mas não o condiciona totalmente. Há sempre lugar para 

as estratégias criativas do autor. Exemplo disto são as fusões entre géneros ‒ do romance 

com a poesia, por exemplo ‒ ou subgéneros ‒ como a junção do romance policial com o 

romance histórico que origina o policial histórico. 

Algumas vantagens da utilização de géneros literários podem ser o reconhecimento 

das suas características graças à nossa familiaridade com eles (o reconhecer do que é ou 

não importante como consequência do nosso conhecimento prévio ou memória literária 

que estabelece ligações entre um género e as suas características), as satisfações 

"cognitivas" que podem advir de previsões e antecipações relacionadas com géneros 

específicos, e até mesmo a análise à evolução que podem ter sofrido (até que ponto foram 

manipulados ou seguiram em novas direcções mudando as nossas expectativas iniciais) (cf. 

Chandler, 2000). Isto porque, segundo Jauss: 

Uma obra não se apresenta nunca, nem mesmo no momento em que aparece, como 
uma absoluta novidade, num vácuo de informação, predispondo antes o seu público 
para uma forma bem determinada de recepção [...] Ela evoca obras já lidas, coloca o 
leitor numa determinada situação emocional, cria, logo desde o início, expectativas a 
respeito do "meio e do fim" da obra que, com o decorrer da leitura, podem ser 
conservadas ou alteradas, reorientadas ou ironicamente desrespeitadas, segundo 
determinadas regras de jogo relativamente ao género ou ao tipo de texto. (Jauss, 1993: 
66-67) 
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Pode dizer-se que os géneros são modalidades de criação literária, classes de textos, 

uma espécie de etiquetas identificadoras, que se determinam por factores como a temática, 

a finalidade, a estrutura e a forma. Baseiam-se, portanto, como defende Vítor Aguiar e 

Silva, numa relação entre "uma determinada escrita e uma determinada temática" (Aguiar e 

Silva, 1992:109). São ainda a codificação do discurso, relacionando-se por isso com um 

tempo e períodos históricos (políticos, culturais e sociais). Sendo uma categoria histórica, 

estão sujeitos a mudança, o que não facilita a sua descrição. 

Teóricos contemporâneos (Tzvetan Todorov, Vítor Manuel Aguiar e Silva, Daniel 

Chandler, entre outros) descrevem os géneros em termos das "semelhanças familiares entre 

textos" (Chandler, 2000), processos de sistematização (e não sistemas) elaborados a partir 

de características comuns a diversos textos individuais. Por outro lado, resultam de opções 

de livreiros, de práticas textuais de escritores, dos critérios da crítica literária e do 

horizonte de expectativas que define a recepção dos textos. Desta forma, o estabelecimento 

de um género não depende só de quem o produz mas também de quem o lê3. Parte-se do 

princípio de que nenhum texto tem todas as características do seu género, mas que algumas 

delas identificam em que medida um exemplar é típico de um género em particular. A 

divisão clássica nas categorias lírica, épica e drama deu lugar a novas classificações e 

novas abordagens4. Já não há teorias prescritivas ou normativas, pois o sistema literário é 

encarado como permeável ao nascimento de novos géneros, o desenvolvimento e 

adaptação de outros, a subdivisão destes em subgéneros. Actualmente, as três categorias 

(ou classes de texto) são a narrativa, a que correspondem os géneros literários romance, 

epopeia, fábula, novela, conto e crónica; a lírica, onde se incluem a ode, o hino, a canção, a 

elegia e o soneto, entre outros; e a dramática, com a sátira, a farsa, a comédia, a tragédia e 

o auto como géneros. 

Sendo um dos objectivos da presente reflexão identificar o cozy como sub-subgénero 

do romance policial, é importante, antes de mais, saber por que se considera o romance 

policial um subgénero da literatura e o que faz do cozy um sub-subgénero. Disso se 

ocupará a primeira parte deste projecto. 

                                                
3 Acrescente-se à relação entre o género e a sua produção e recepção o papel do tradutor que é, ao mesmo 
tempo, receptor e produtor de textos e que, como tal, ocupa um lugar central na manutenção ou subversão 
dos géneros literários. 
4 Veja-se, a título de exemplo, a Teoria dos Modos de Genette, em que este distingue três instâncias para o 
texto narrativo ‒ história, relato e narração ‒ e três categorias ‒ tempo, modo e voz ‒ decorrentes das relações 
entre as primeiras. 
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Num segundo momento, importa compreender as evoluções do subgénero policial e 

o aparecimento dos seus sub-subgéneros. Para tal, existem duas obras de referência: The 

Art of the Mystery Story (1946) e Murder for Pleasure (1941). A primeira é uma 

colectânea de textos de autores, críticos e editores de romances policiais, editados e 

comentados por Howard Haycraft. A segunda, de sua autoria, é uma história do romance 

policial desde Edgar Allan Poe (considerado o autor da primeira história policial) até aos 

anos 30 do século XX. Apesar de serem obras datadas (pois o espectro da sua análise 

termina nos finais dos anos 40) e de o romance policial ter sofrido entretanto 

transformações, contribuem de forma incontornável para a compreensão do 

estabelecimento de um subgénero, das contribuições que permitiram o seu 

desenvolvimento em dois continentes e da crítica em torno de uma literatura considerada 

por muitos (inclusive pelos escritores de obras policiais) como "menor"5. Tentar-se-á 

explorar o desenvolvimento da ficção detectivesca enquanto subgénero literário, isto é, 

enquanto "conjunto de convenções que estão constantemente a ser redefinidas, um 

território cujas fronteiras continuam a mudar, uma amálgama de características que 

evoluem pela exclusão e inclusão" (Ascari, 2001: 17). Não esquecendo a importância de 

outros factores (crítica literária, mercado livreiro, leitores, entre outros) no moldar de um 

género, concentrar-nos-emos mais nos elos intertextuais dentro da tradição policial, de 

forma a comprovar a filiação e inovação inerente aos textos e que permitiu a evolução e 

sobrevivência do subgénero.   

A metodologia utilizada por Haycraft, fazendo a separação entre a evolução histórica 

do subgénero em Inglaterra e nos Estados Unidos da América, parece a mais adequada a 

uma "Breve História do Romance Policial - A Idade de Ouro", por se considerar que houve 

diferenças evolutivas não só do ponto de vista cronológico mas também contributivo. 

Assim, e na impossibilidade de incluir todos, torna-se pertinente proceder a um 

levantamento de alguns autores/obras6 que terão ajudado de forma mais significativa o 

surgimento e desenvolvimento do romance policial nesses dois países.  

                                                
5 A problemática referente à utilização de termos como "literatura menor", "paraliteratura" ou "literatura 
periférica" não será abordada no presente projecto por não ir ao encontro dos objectivos estabelecidos, pelo 
que se evitará utilizar essas designações.  
6 A escolha dos autores e obras a figurar neste projecto prende-se com a popularidade que alcançaram junto 
dos leitores e com o seu contributo para o subgénero policial. 
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Além das obras de Howard Haycraft, existem outras de cariz mais enciclopédico 

como The Oxford Companion to Crime and Mystery Writing (1999) editado por Rosemary 

Herbert, assim como outras posteriores às de Haycraft e que complementam a informação 

disponibilizada por ele, como é o caso do texto "Whodunit and Other Questions: 

Metaphysical Detective Stories in Post-War Fiction" (1971) de Michael Holquist e Talking 

about Detective Fiction (2010) de P.D. James que se tornam essenciais a uma investigação 

mais aprofundada sobre o tema. Katherine Hansen Clark, com a sua tese de Doutoramento 

What is a cozy? (2008), terá sido das poucas autoras a ocupar-se do cozy, fazendo desse 

texto um elemento fundamental para este projecto. 

Na terceira parte deste projecto, abordar-se-ão os temas referentes à tradução, à 

(in)visibilidade do tradutor e à criatividade em tradução. Jeremy Munday (2001) e 

Anthony Pym (2010) fornecerão as bases para um enquadramento teórico e uma 

contextualização da evolução dos debates e correntes de pensamento dos Estudos de 

Tradução.  

Um dos temas fortes desta área de estudos diz respeito à (in)visibilidade e à 

criatividade do tradutor. Os debates em torno da criatividade do tradutor e da sua 

visibilidade tocam outro tema sensível, o da "fidelidade", e, consequentemente, geram 

discussões recorrentes acerca do que é (ou o que deve ser) a tradução. Desde São Jerónimo 

que se discute o quão próximo o tradutor tem de, ou deve, estar do texto de partida. Se 

defensores houve de que uma tradução deve ser uma "cópia" o mais perfeita possível do 

"original" (termo igualmente discutível)7, respeitando e reproduzindo a sua forma, 

estrutura, sintaxe e conteúdo, outros defenderam a total adequação à cultura de chegada 

(caso do movimento das Belas Infiéis e de D'Ablancourt). Para estes, a tradução deve 

evitar a "estranheza" e adaptar o texto à cultura para a qual está a ser traduzido. Autores 

como Schleiermacher opuseram-se a esta corrente de pensamento, defendendo a diferença 

cultural do Outro e a alteridade, e conduzindo a uma nova abordagem da tradução.  

                                                
7 Discutível porque existe alguma controvérsia acerca do conceito de original. Nos dicionários, podemos 
encontrar uma definição deste conceito como algo "inventado (não copiado, nem imitado ou traduzido)" ou 
"não proveniente de outrem". No entanto, haverá mesmo textos originais, sem nenhuma influência de outros 
textos e escritores? Alguns autores defendem que um texto corresponde a uma rede de ligações com outros 
textos que o antecederam e que a criatividade reside na forma como os autores manipulam a tradição 
literária. "Todos vivemos de todos, da tradição própria e alheia, repetindo temas e assuntos e variando 
formas" (Barrento, 2002: 74).  
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Entre outras coisas, e por oposição à ideia de uma tradução de máxima fidelidade ao 

texto original, se considerarmos a impossibilidade de reproduzir todas as componentes do 

texto de partida, teremos de escolher aquela a que pretendemos ser fiéis. Essa escolha 

dependerá essencialmente da interpretação que o tradutor fizer do texto a traduzir. Desta 

forma, a tradução deixa de ser uma mera reprodução e torna-se uma acção crítica e 

consciente, uma escolha informada, que passa por um conjunto de opções possíveis. Nesta 

linha de pensamento, os conceitos de "tradução" e de "tradutor" assumem novas 

dimensões. Com a globalização, o contacto entre culturas, assim como a circulação de 

obras e autores (e a necessidade de se tornarem conhecidos) à escala mundial aumentou, e 

com ela surgem "novas" responsabilidades: além das palavras, o tradutor faz a ponte entre 

culturas e tem um papel activo ou interventivo e já não de mero reprodutor. Autores como 

Lawrence Venuti, Susan Bassnett e André Lefevere têm-se debruçado sobre a influência 

do tradutor no texto traduzido e sobre a problemática em torno da sua (in)visibilidade. 

Theo Hermans, por seu turno, menciona a "ilusão da transparência" que leva o leitor de um 

texto traduzido a julgar estar a ler o texto de partida e o seu narrador quando, no entanto, 

além da voz do narrador há sempre uma outra, a "voz do tradutor" (Hermans, 1996). Este 

assume primeiro o papel de leitor e irá depois reescrever na sua língua a interpretação que 

fez do texto de partida. Essa reescrita, como já foi dito, é realizada a partir das escolhas do 

tradutor e do uso que este faz da sua língua recorrendo às ferramentas textuais que tem à 

sua disposição. 

A criatividade, entendida como processo de resolução de problemas, mas também o 

conhecimento tácito (aquilo que sabemos e não sabemos que sabemos), está presente tanto 

no momento da leitura como no da tradução. Será por isso pertinente, e partindo da 

tradução da obra de Lilian Jackson Braun, fazer um levantamento dos problemas de 

tradução e das estratégias empreendidas (onde está a voz do tradutor?), com especial 

relevo para os níveis de criatividade que se julgou necessário utilizar. Para tal, serão 

incontornáveis autores como Susan Bassnett, Eugenia Loffredo, Todd Lubart, George 

Lakoff, Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet, entre outros que se dedicaram ao estudo da 

(possível) relação entre tradução e criatividade. 

O cozy, por ser um tema ainda pouco explorado e "apenas" um dos muitos e variados 

sub-subgéneros na profícua história do romance policial, torna-se um desafio interessante. 

Para a escolha da obra a traduzir teve-se em conta o facto de esta ser um bom exemplar do 
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sub-subgénero que se pretende investigar ‒ com a narrativa em torno do ambiente 

profissional do protagonista (o detective amador), a descrição pormenorizada de locais e 

personagens, o tom humorístico e casual, a quase ausência de violência, o papel central do 

animal de estimação, a apresentação de ambientes culturais ‒ e de, dos vinte e nove títulos 

publicados pela autora, apenas um se encontrar traduzido para português. Lilian Jackson 

Braun surge neste projecto por ser uma autora reconhecida do cozy e uma das mais 

populares com a série The Cat Who, considerada um best-seller pelo New York Times8. 

The Cat Who Could Read Backwards é o primeiro da colecção e, como tal, introduz 

as personagens que farão parte dos livros seguintes. Nele surgem, pela primeira vez, o 

jornalista Jim Qwilleran (com o seu peculiar bigode) e o "gato que", Kao K'o-Kung, assim 

como as personagens secundárias Arch Riker e Odd Bunsen. O mundo jornalístico e 

artístico, as descrições de personagens, ambientes e locais, e o tom agradável e 

esporadicamente humorístico têm um papel importante na narrativa, colocando questões 

linguístico-culturais e desafios muito interessantes à tradução. Esta surge no capítulo 3, por 

se considerar central a todo este projecto e estabelecer a ponte entre a análise da evolução 

do romance policial e a tentativa de se proceder a um levantamento dos problemas de 

tradução relacionados com o sub-subgénero cozy e que estimulam o recurso a estratégias 

criativas. Por se tratar de um projecto de mestrado com limite de páginas, apresenta-se 

apenas um excerto da tradução realizada, que se procurou que fosse, ao mesmo tempo, 

representativo do cozy e lançasse desafios variados à tradução. Por este motivo, incluíram- 

-se os primeiros sete capítulos da obra que culminam com o primeiro homicídio, como se 

exige a um policial. 

                                                
8 www.nytimes.com/.../lilian-jackson-braun-cat-who-writer-dies-at-97.html 
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1. Um (sub-)subgénero problemático 
 

 

 
'The king died and then the queen died' is a story. 

'The king died, and then the queen died of grief' is a plot. 
'The queen died, no one knew why, until it was discovered 

that it was through grief at the dead of the king.' This is a 
plot with a mystery in it, a form capable of high 

development. 
E. M. Forster, Aspects of the novel 

 
'Everyone thought that the queen had died of grief until they 
discovered the puncture mark in her throat.' That is a murder 

mystery, and it too is capable of high development. 
P.D. James, Talking about detective fiction 

 

 

 

Uma das principais dificuldades no estabelecimento do subgénero "romance policial" 

prende-se com o seu corpus de difícil delimitação, pois a literatura policial não se 

circunscreve a um grupo de narrativas restrito (com um polícia que investiga crimes), mas, 

pelo contrário, designa um leque de narrativas alargado e variado (Sampaio, 2007: 52). 

Existem os tradicionais (whodunnit) que estabeleceram as regras do subgénero, os cozy, os 

hard-boiled (mais realistas e "musculados"), os police procedural, os policiais forenses, os 

históricos e os thrillers e, dentro destes, os noir, os legais, os de espionagem, os médicos, 

os psicológicos, entre outros. Ao analisar-se a génese e história do policial, o que ressalta é 

a pluralidade do subgénero, que também se torna visível nas designações que lhe são 

atribuídas no mundo anglo-americano: mystery fiction, detective fiction ou crime story.  

Outra dificuldade ligada à anterior é a difícil definição do que é um policial. As suas 

raízes são em grande medida híbridas, tendo-se desenvolvido a partir de literaturas 

anteriores e/ou contemporâneas (folhetins ingleses e franceses, literatura gótica de 

mistério, memórias de polícias, romances de aventuras), que muitas vezes se confundem 

com o próprio policial. Por outro lado, e à medida que o subgénero foi evoluindo, foram-   

-lhe sendo associadas etiquetas ‒ "police procedural", "policial psicológico", "policial 

forense", "policial histórico", entre outras ‒ que demonstram uma diversidade constante 
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(Freitas, 2011: 7). Apesar de tudo isto, é possível encontrarem-se pontos comuns entre os 

vários tipos neste género de narrativas. 

A designação de romance aplica-se, geralmente, a narrativas escritas em prosa e em 

que se encontram representações verosímeis da vida comum (por oposição ao mundo 

mitológico das narrativas épicas), de aspectos da vida social do homem, com uma 

passagem do tempo mais lenta do que na novela e personagens e situações mais densas. 

Dependendo das personagens, da acção ou ainda do espaço e tempo em que ocorrem, os 

romances podem subdividir-se em romances psicológicos, de costumes, policiais, 

históricos, entre outros (Lopes, s.d.: 7). Dado o exposto anteriormente, o romance policial 

é (apesar das muitas variantes e diversas designações), então, um subgénero do romance 

que se caracteriza, em termos da sua estrutura narrativa, pela presença de um crime, da sua 

investigação e da revelação do criminoso. Na maioria dos romances policiais "clássicos" 

(whodunnit) há dois níveis narrativos ou duas histórias: o da ocorrência dos factos (a 

história do crime) e o da ordenação dos factos (história da investigação) (Todorov, 1977: 

44). Têm ainda elementos próprios: uma interrupção da ordem do mundo (que se pretende 

que seja restabelecida), um herói (o detective amador ou policial), um grupo de suspeitos, 

um percurso dedutivo para atingir a resolução do crime (repleto de pistas a seguir pelo 

leitor), o confronto entre o bem e o mal, em que o primeiro sai vencedor (cf. Neves, s.d.). 

Apesar de as estruturas do romance policial também poderem ser encontradas em contos e 

novelas (os primeiros policiais foram escritos em forma de conto e muitos dos textos 

considerados obras-primas foram e são publicados como contos), em Portugal este tipo de 

narrativa é designado por "romance policial", agrupando-se numa única classificação o 

romance policial, a história de detectives, a história de mistério (ou de suspense) e a 

história de espionagem. 

Os traços dos romances policiais podem variar, mas há alguns que são comuns à 

maioria dos textos, tais como o recurso ao mistério que envolve a narrativa, ao medo, à 

investigação e à inquietação. É na variação destes, mas também no tom, na composição e 

nos conteúdos que podem definir-se os sub-subgéneros. Estes têm características 

específicas, podendo os textos identificar-se como pertencendo ao subgénero do romance 

policial mas merecendo uma classificação mais apurada e separada deste. 

Apesar de partilhar a estrutura-base com os romances policiais tradicionais, o cozy 

apresenta algumas características que parecem ser suficientemente distintas para o colocar 
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numa categoria separada (embora também ele possa ter várias ramificações). Os dois 

utilizam diferentes tons, diferentes formas de trabalhar ou não o mistério, diferente 

composição de personagens e diferentes conteúdos temáticos. Têm também diferentes 

públicos e provocam efeitos diferentes nesses públicos9.  

O romance policial tradicional ou analítico, designação que poderíamos atribuir 

genericamente à literatura policial produzida entre 1841 (data da publicação de The 

Murders in the Rue Morgue de Edgar Allan Poe) e finais da II Guerra Mundial, tem como 

eixo central a tentativa de responder à pergunta "whodunnit?" (quem cometeu o crime?) e, 

como tal, coloca a ênfase no quebra-cabeças intelectual. Na maior parte deste tipo de 

romances, o leitor é levado a competir com o detective, tentando descobrir o culpado antes 

do herói. A história envolve pequenos grupos de pessoas, o recurso à violência e a 

linguagem imprópria é limitado, assim como o envolvimento amoroso das personagens. O 

homicídio ocorre nos bastidores (se bem que os mais actuais já apresentem mais violência) 

e a vítima é alguém de quem ninguém gosta (nem as demais personagens nem o leitor). 

Apesar de este tipo de narrativa policial ter surgido antes (com Poe, Wilkie Collins e 

Conan Doyle), a chamada "idade de ouro" data do período entre as duas Guerras Mundiais 

e tem como expoentes máximos, entre outros, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers e 

Nicholas Blake em Inglaterra, e S.S. Van Dine,  Ellery Queen e Erle Stanley Gardner nos 

Estados Unidos da América. 

Por seu turno, no cozy, a caracterização do ambiente parece ser mais importante do 

que o crime e a descoberta de quem o cometeu. As personagens são pessoas comuns e 

"reais" (no sentido em que têm profissões e vida privada e não são excêntricos afastados do 

mundo), o detective continua a ser o protagonista, mas geralmente é amador (uma pessoa 

comum que se vê envolvida numa história de crime), os animais de estimação ocupam 

lugares centrais no enredo e, também aqui, não se espera que haja linguagem imprópria e 

violência (esta pode ser ocasionalmente exercida contra um ser humano mas nunca contra 

animais ou crianças). Apesar de haver algum mistério, este é secundário, pois o objectivo 

não é descobrir o culpado antes do detective, mas sim o cultivo da relação entre o leitor e 

as personagens de uma série. A ênfase está nas relações e na vida humanas (com o crime 

                                                
9 A separação entre os cozy e os romances policiais tradicionais não é consensual. Tendo filiação e algumas 
características em comum, é frequente encontrar-se o termo cozy associado aos tradicionais whodunnit, 
havendo mesmo quem prefira essa denominação ao termo "cozy" muitas vezes contaminado por conotações 
negativas (Clark, 2008: 7, 239, 264). 
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como pano de fundo) e, como tal, as relações amorosas são permitidas e encorajadas. Há 

ainda recurso frequente ao humor e a expressões idiomáticas. Tratando-se do sub-               

-subgénero central a este projecto, ser-lhe-á dedicada uma secção separada mais adiante. 

A série The Cat Who... possui todas estas características, transportando o leitor para 

os contextos do mundo jornalístico, da arte, da culinária, do comércio de velharias, entre 

outros, sendo que o crime não é o fio condutor da história. Desta forma, também as 

expectativas dos leitores são diferentes, esperando-se que os cozy sejam mais ligeiros 

emocional e psicologicamente.  
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2. Breve História do Romance Policial10 
 

Histórias de crime e mistérios por resolver, assim como histórias de dedução e 

análise, sempre estiveram presentes na literatura, em textos tão remotos como os apócrifos 

da Bíblia (História de Susana e Daniel e Os Sacerdotes de Bel, capítulos 13 e 14 do Livro 

de Daniel) e o Livro II das Histórias de Heródoto (História de Rampsinito). No primeiro, 

Susana é falsamente acusada de adultério por anciãos, e Daniel, interrogando os 

acusadores, consegue provar a sua inocência. A História de Rampsinito é frequentemente 

identificada como uma das primeiras a recorrer ao mistério em "quarto fechado", tentando 

descobrir-se como foi possível o ladrão entrar e sair da sala do tesouro real se esta estava 

vedada ao exterior. O mesmo acontece na história dos sacerdotes de Bel. Daniel, 

espalhando cinzas no chão do templo, prova que não é a estátua que consome as oferendas 

mas sim os sacerdotes que entram por uma passagem secreta (Scaggs, 2005: 8). Estes 

textos têm sido apresentados por alguns autores, entre os quais Dorothy L. Sayers, como 

estando na génese do policial, contribuindo assim para legitimar um subgénero ainda hoje 

pouco considerado. Contudo, outros autores (como Howard Haycraft e Michael Holquist) 

defendem que, apesar de a história de detectives estar muito próxima deste tipo de 

narrativas, só se desenvolveu em tempos mais recentes, e isto porque, para haver uma 

"história de detectives", teria de existir a figura do detective ou investigador e a crença na 

lei e na ordem pública, algo que só acontece no século XIX com o aparecimento das forças 

policiais em França e em Inglaterra (Haycraft, 1984: 5). Daí que, nas palavras de Michael 

Holquist, "crime is very old, detective fiction very new" (Holquist, 1971: 138). Os homens 

da Sûreté, em Paris, e os Bow Street Runners (antecessores da Scotland Yard), em 

Londres, terão sido, então, os primeiros "detectives" (embora o termo só tenha sido 

adoptado em 1843), cuja profissão consistia na detecção do crime e dos seus culpados, 

tema central das histórias de detectives (Haycraft, 1984: 7). 

Por outro lado, memórias de polícias começaram a surgir nos dois países entre 1827 

(em Inglaterra) e 1829 (em França com a publicação das Mémoires de François Eugène 

Vidocq da Sûreté) e marcaram os primórdios do romance policial. Autores como Edgar 

                                                
10 Porque, embora necessária, a história do policial não é o objecto deste projecto, a redacção deste capítulo 
deve muito às obras The Art of the Mystery Story (1983) e Murder for Pleasure (1984) de Howard Haycraft, 
Crime Fiction (The New Critical Idiom) (2005) de John Scaggs, Talking About Detective Fiction (2010) de 
P.D.James e What is a Cozy? (2008) de Katherine Hansen Clark.  
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Allan Poe, Charles Dickens, Wilkie Collins e Conan Doyle terão ido beber inspiração a 

Vidocq para a construção dos seus detectives. 

 

2.1 Os primeiros policiais 
 

Parece existir algum consenso em atribuir a Edgar Allan Poe a criação do primeiro 

conto policial. Em The Murders in the Rue Morgue (1841), mas também em The Mystery 

of Marie Rogêt (1842) e The Purloined Letter (1845)11 foram lançadas as bases para as 

histórias de detectives que se lhe seguiriam. Apesar de não haver unanimidade quanto à 

sua inclusão (porque omitem ao leitor pistas vitais para a resolução do crime), há ainda que 

referir dois outros contos que contribuíram para desenvolver o policial: The Gold Bug 

(1843) e Thou Art the Man (1844). As convenções utilizadas por Poe, e que viriam a fazer 

parte do juramento a que os novos membros de The Detection Club12 londrino tinham de se 

submeter, passam pelo enfatizar da dedução, pela criação de um narrador-escriba (o 

ajudante admirável e ligeiramente obtuso) que age como intermediário entre o grande 

detective e o leitor (fórmula que se desenvolveria e viria a tornar popular com Conan 

Doyle), pelo tema da pessoa menos provável, recurso a pistas falsas por parte do 

criminoso, pela acusação injusta, extracção de uma confissão, criação de um detective 

excêntrico e transcendente, pelos bem intencionados mas quase sempre incompetentes 

agentes da lei, pelo locked room13, pela utilização de cifras, pelo mais óbvio como 

estratégia de encobrimento e pela explicação condescendente no final da investigação 

(ibidem: 12). Há ainda que assinalar a criação de uma fórmula que iria ser repetida por 

muitos autores: o estabelecer de séries com o mesmo detective como personagem 

principal. Chevalier Auguste Dupin, o brilhante detective amador criado por Poe, servirá 

de exemplo a outros célebres detectives, tais como Sherlock Holmes e Hercule Poirot. 

                                                
11 São várias as obras de Edgar Allan Poe traduzidas para português. Para informações acerca dos títulos, 
tradutores e editoras vide ANEXO I. 
12 Clube fundado em 1928 por Anthony Berkeley e que teve como presidentes G.K. Chesterton e E.C. 
Bentley, nomes sonantes da literatura policial. Além de promoverem jantares de convívio e de entreajuda 
para a resolução de aspectos técnicos na escrita individual, os membros concordavam em adoptar um código 
de ética na escrita que defendia o fair-play. Este código nunca foi mais do que uma espécie de guia e alguns 
dos membros do clube não o seguiam. Promoveu ainda a publicação de antologias de mistério e detecção. 
13 O crime acontece num quarto fechado, geralmente por dentro, e sem acesso exterior. A aparente 
impossibilidade de acesso (ou de fuga) é a chave do mistério e do quebra-cabeças. Variações desta técnica 
foram sendo desenvolvidas, incluindo fugas de celas guardadas pela polícia, grupos de pessoas presas numa 
casa de campo ou numa ilha, entre outras.   
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Segundo Dorothy L. Sayers, deve-se também a Poe o desenvolvimento de três tipos 

de ficção detectivesca: o romântico, o clássico e o misto, i.e., um mais físico, outro mais 

mental e um terceiro que seria a síntese dos anteriores. No primeiro, as emoções e os 

embustes amontoam-se, o leitor é conduzido de engano em engano até tudo ser explicado 

no último capítulo. No segundo, a acção acontece nos primeiros capítulos e o detective 

segue de pista em pista (acompanhado pelo leitor) até o problema ser resolvido. Estes dois 

tipos de narrativa irão formar duas "escolas"14 dentro do subgénero em análise. Das cinco 

obras anteriormente referidas, poderíamos apresentar The Gold Bug como exemplo do 

primeiro tipo e The Mystery of Marie Rogêt do segundo. As restantes ocupam posições 

intermédias entre os dois pólos, como é o caso de The Murders in the Rue Morgue (Sayers, 

1983: 83).   

Se o primeiro policial nasce nos Estados Unidos da América, ele acaba por atravessar 

o oceano e emergir na Europa. Em França, Émile Gaboriau publica o seu L'Affaire 

Lerouge15 em 1866, considerado por muitos o primeiro policial em formato de romance. 

Apesar de a detecção estar presente, as obras de Gaboriau parecem utilizá-la como um dos 

vários temas dos seus complexos e elaborados enredos, sendo por isso criticadas por 

alguns autores como Haycraft. Este crítico menciona mesmo que: 

In Monsieur Lecoq16, which many critics consider his masterpiece, he put all the 
detection into the first volume, devoting the entire second half to the narration of a 
tedious family chronicle. [...] The proportion of detection is no greater in the other 
novels (Haycraft, 1984: 33).  

 

Lecoq aparece no primeiro livro, mas como personagem secundária que traz à 

memória Vidocq na sua aptidão para o disfarce. Viria, posteriormente, a tornar-se o polícia 

detective francês mais famoso deste período. Recorrendo à tipologia defendida por Sayers 

e seguindo a opinião de Haycraft de que Gaboriau "presented plot and detection virtually 

as two separate entities" (ibidem: 35), poderíamos afirmar que, no que toca ao enredo, ele é 

mais do tipo romântico ou físico. No que diz respeito à detecção, mais clássico ou 

                                                
14 Utiliza-se o termo "escola" como sinónimo de tradição. 
15 Em português, (1866) O processo Lerouge: drama em 5 actos e 6 quadros, trad. Carlos Borges, (s.l.): 
(s.ed.); (1875) O processo Leronce, trad. Alfredo de Sarmento, Lisboa: Lalleman Fréres.  
16 De acordo com o arquivo da Biblioteca Nacional (PORBASE), existem duas traduções desta obra para 
português: (1877) O Senhor Lecoq: aventuras d'um preso e d'um agente da polícia, trad. João Baptista de 
Mattos Ferreira, Lisboa: Mattos Moreira e (d.l. 1982) O agente Lecoq, trad. Gomes Monteiro, Lisboa: 
SOPCUL. 
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intelectual. A falha que lhe é apontada por alguns críticos é de que não conseguiu juntar os 

dois numa história mais equilibrada e de tipo misto. Apesar das críticas, o sucesso das suas 

obras ajudou à manutenção e inovação do subgénero policial. 

Em Inglaterra, o contributo mais significativo para o subgénero vem de William 

Wilkie Collins com The Moonstone (1868)17. Tal como as obras de Poe, esta é primeiro 

publicada numa revista18 e só mais tarde em livro. T.S. Eliot, na crítica que fez para o 

Times Literary Supplement de 4 de Agosto de 192719, intitulou-a "the first, the longest, and 

the best of detective novels". Nesta obra, Collins recorre a dois detectives para a resolução 

do crime: um profissional (Sargento Cuff) e um amador (Franklin Blake) e, se o primeiro 

se engana, o segundo acaba por ser mais eficiente na revelação do mistério. A história é 

contada através de múltiplas narrativas a partir do ponto de vista das várias personagens, 

apresenta o detective amador e a exploração do carácter, a atmosfera da casa de campo 

com o seu conjunto peculiar de suspeitos e o humor (não forçado mas derivado das 

situações e das personalidades dos protagonistas), fazendo desta obra um antepassado 

incontestável das narrativas da idade de ouro e um precursor do cozy. Poder-se-ia dizer que 

fundiu elementos das histórias de detectives com o romance de costumes e o romance de 

personagem (em que se dá preferência à caracterização do protagonista e restantes 

personagens). A ênfase, contudo, está no quebra-cabeças e na "ligação entre vilania e 

detecção" (Wrong, 1983: 20). 

Como Gaboriau, Collins é acusado de incorporar o tema da detecção numa forma já 

existente, não acrescentando nada de realmente novo ao policial. No entanto, a sua 

popularidade é incontestável e foi responsável por manter vivo o subgénero, recorrendo a 

algumas das suas fórmulas e apresentando ideias novas que iriam ser aproveitadas por 

autores posteriores. A fórmula da pessoa mais improvável e dos meios mais inesperados 

para a execução do crime colocam-no na linha dos seus predecessores, mas as inovações 

que introduz, por exemplo, nos meios para cometer o homicídio (como o recurso ao então 

ainda pouco conhecido ópio), torná-lo-iam um dos precursores de histórias mais recentes, 

como as do mistério médico e científico.  

                                                
17 Traduzido para português como (1956) O diamante da Lua, trad. Mário Domingues, Lisboa: Romano 
Torres e (2009) A pedra da lua, trad. Regina Faria, Lisboa: Relógio d'Água. 
18 É de realçar o importante papel que as revistas tiveram no aparecimento e posterior desenvolvimento do 
subgénero policial. Fundamentais nos primeiros anos, voltariam a sê-lo aquando do surgimento do romance 
hard-boiled norte-americano (Haycraft, 1984, Scaggs, 2005, Clark, 2008, Mateus, 2009, entre outros). 
19 T.S. Eliot (1927), "Wilkie Collins and Dickens", Times Literary Supplement, 4 Agosto, pp. 525-26. 
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Falar de detectives famosos implica falar de Sherlock Holmes. Em 1887, Conan 

Doyle publica A Study in Scarlet20 e apresenta ao mundo o famoso detective. Recorrendo às 

fórmulas criadas por Poe e seguidas por Gaboriau, melhora-as e modifica-as. Várias 

comparações foram feitas entre os contos de Doyle e os de Poe21, mas será talvez suficiente 

referir que se tornam claras as influências que o segundo teve na escrita do primeiro. Ao 

mesmo tempo que retoma a figura do narrador amigo do detective (o igualmente famoso 

Watson), apresenta-a com novos contornos e ajuda a fixar um cânone que permaneceria 

associado às histórias de detectives nas décadas seguintes. Austin Freeman, com a dupla 

Dr. Thorndyke-Jervis, e Agatha Christie com Hercule Poirot-Hastings, entre outros, 

seguiriam esta linha22 (ibidem: 22-23). 

A Study in Scarlet e The Sign of Four23 (1890) são considerados o ponto de viragem 

do romance policial e o aprofundar da ficção detectivesca. Recorrendo ao suporte 

documental e psicológico introduzido por Poe e reforçado por Gaboriau, Conan Doyle dá- 

-lhes uma nova apresentação, substituindo métodos e introduzindo variações no tratamento 

documental. A observação (com especial atenção ao detalhe), a análise mental e o génio 

intuitivo são as  bases do "novo" detective (Wright, 1983: 46).  

O empirismo preconizado por Sherlock Holmes atingiria o seu auge científico com 

Dr. Thorndyke, que surge pela primeira vez em The Red Thumb Mark24 (1907) e é 

considerado por alguns críticos o primeiro "detective puramente científico" (ibidem: 48). 

Isto justifica-se pelo recurso a tubos de ensaio, microscópios, pelo conhecimento alargado 

de químicos e ciência forense, pelo peso das provas materiais no desenvolvimento da 

detecção e pelo perfil do próprio detective. Mais do que um génio intuitivo, ele é um 

                                                
20 Foram várias as edições e reedições portuguesas desta obra, com títulos, tradutores e editoras diferentes. 
Assinalam-se aqui as duas primeiras: (1955) Um estudo em vermelho, trad. Amílcar de Garcia, Lisboa: 
Livraria Bertrand e (1960) Um estudo em escarlate, trad. Maria Teresa Pinto, Mem Martins: Europa-                 
-América. 
21 Para mais esclarecimentos vide Murder for Pleasure (1984) de Howard Haycraft, pp. 54-55. 
22 Nos romances policiais o narrador assume, em geral, três formas distintas: o narrador amigo do detective, o 
narrador na primeira pessoa e o narrador omnisciente na terceira pessoa. Os hard-boiled, com Dashiell 
Hammett e Raymond Chandler, servem de exemplo ao segundo tipo. Autores como Freeman Wills Crofts e 
E. C. Bentley, entre outros, seriam adeptos da narração na terceira pessoa, seguindo a tradição de Collins-          
-Gaboriau. 
23 Tal como A Study in Scarlet, The Sign of Four teve várias edições e reedições em Portugal e adoptaram-se 
títulos diferentes como por exemplo, (1908) A firma dos quatro, trad. Manuel de Macedo, Lisboa: Livraria 
Ferreira, (1964) O signo dos quatro, trad. Amílcar de Garcia, Lisboa: Livraria Bertrand e (1970) O sinal dos 
quatro, trad. Luís Serrão, Mem Martins: Europa-América. 
24 Esta obra não se encontra traduzida para português e, de acordo com o PORBASE, existem poucas 
traduções de obras de Freeman para o nosso idioma. 
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homem da ciência, que parte das experiências e dos indícios físicos para chegar às teorias. 

A própria revelação do criminoso encontra-se, na maioria dos romances, dependente dos 

meios de detecção. Austin Freeman apresenta outra inovação: a "história de detectives 

invertida", que começa pela história do crime e identificação do criminoso, descrevendo-se 

depois os passos que levam o detective à descoberta da solução (Haycraft, 1984: 69). 

Podemos ainda considerar Freeman um pioneiro do método do fair-play25 que seria tão 

importante para os escritores da idade de ouro do policial.  

No período entre Doyle e Freeman, na França pós-Gaboriau, vale ainda a pena 

mencionar dois nomes que contribuíram para o desenvolvimento do policial: Gaston 

Leroux (com a sua variedade de ideias e locais) e Maurice Leblanc (com o antigo 

criminoso Arsène Lupin a personificar uma nova espécie de herói detective). Do primeiro, 

Le Mystère de la Chambre Jaune26 (1907) foi a obra mais popular, com a utilização do 

locked room mystery e de um detective profissional acusado de ser o culpado (concepção 

original no seu tempo). O segundo publica Arsène Lupin: Gentleman-Cambrioleur27 

(1907), com um ladrão (mas cavalheiro) como herói. Mais tarde, graças à pressão dos 

leitores, Lupin aplicará os seus dons à perseguição de criminosos. Apesar de as histórias 

raiarem por vezes o surrealismo, a habilidade para criar enredos e situações torna-as mais 

convincentes do que as do seu compatriota. 

 Uns anos mais tarde, em Inglaterra, G. K. Chesterton publica The Innocence of 

Father Brown28 em 1911, com um detective intelectual que "solved crimes by a mixture of 

common sense, observation and his knowledge of the human heart" (James, 2010: 43). 

Aqui já não se encontra a prova material como meio para encontrar o culpado, mas sim a 

intuição (quase espiritual), o instinto e a psicologia comportamental. Para autores como 

Willard Huntington Wright, a série Father Brown "is chiefly concerned with the moral and 

religious aspects of crime", colocando uma das principais contribuições de Chesterton no 

aperfeiçoamento da "metaphysical detective story" (Haycraft, 1984: 76). Apesar da quase 
                                                
25 Método em que todas as pistas são colocadas ao dispor do leitor, permitindo-lhe acompanhar o detective na 
sua investigação. 
26 Em português, (1909) O misterio da alcôva amarella, trad. Manoel Ribeiro, Lisboa: Livraria Editora 
Guimarães ou (1954) O mistério do quarto amarelo, trad. Amílcar Nobre, Lisboa: Editorial Édipo. Nos anos 
80 e, mais recentemente, em 2009, houve novas edições da obra tendo-se mantido o segundo título. 
27 Existem apenas duas edições desta obra em português, (1911) Arsenio Lupin: gatuno de alta roda, Lisboa: 
Empreza Luzitana e (1966) Arséne Lupin Gentleman-Gatuno, trad. Aníbal Tello, Lisboa: Empresa Nacional 
de Publicidade. 
28 Segundo o PORBASE só existem quatro edições desta obra em português, sendo a mais antiga datada de 
1983 (A inocência do padre Brown, trad. Carlos Grifo Babo, Lisboa: Gradiva). 
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transcendência das capacidades do detective, este torna-se mais humano. Nas palavras de 

Haycraft:  

Chesterton's brilliant style and fertile imagination brought new blood to the genre; 
gave it a needed and distinctly more "literary" turn that was to have far-reaching effect 
(ibidem: 77). 

 

O período anterior à idade de ouro inglesa termina com E. C. Bentley e o seu Trent's 

Last Case29 (1913). Mas, se considerarmos a natureza do seu contributo, poderíamos talvez 

incluí-lo no período seguinte. Nas palavras de John Carter, ele é, verdadeiramente, "the 

father of the contemporary detective novel" (apud Haycraft, 1984: 119). Pouco ortodoxo, 

faz o seu detective apaixonar-se pela suposta criminosa (quebrando as regras existentes) e 

a revelação do criminoso apanha o leitor de surpresa (muito ao estilo de Agatha Christie). 

Fugindo à tendência romântica para uma escrita rebuscada, escreve de forma subtil, 

escorreita e com naturalidade (ibidem: 118). 

 Teríamos de esperar quase quarenta anos para encontrar um seguidor de Poe nos 

E.U.A.. Em 1878 Anna Katharine Green publica The Leavenworth Case, contribuindo para 

a expansão do policial junto do público, com as suas histórias de lógica convincente e 

sentido de realidade. Antecipando-se quase uma década a Doyle, tem um detective forte 

(Ebenezer Gryce) e um enredo credível, além de ter sido a primeira incursão feminina no 

mundo das histórias de detecção, demonstrando que este subgénero não é um fenómeno 

exclusivamente masculino30. 

A evolução do policial nos E.U.A. até à I Guerra Mundial passa ainda por Mary 

Roberts Rinehart e por Mellville Davisson Post. Mary Roberts Rinehart inclui-se no grupo 

de autores de difícil categorização. As suas obras encontram-se no limiar entre o mystery 

story e o detective story. O primeiro livro que publicou foi The Circular Staircase31 (1908), 

apesar de The Man in Lower Ten32 ter sido escrito antes33. Segundo Howard Haycraft, a 

"fórmula Rinehart" consiste na existência de dois detectives: o "oficial" e o narrador na 

primeira pessoa, geralmente uma solteirona dedicada à defesa de jovens amantes acusados 

                                                
29 Conhecido no nosso país como (d.l. 1982) O último caso de Trent, trad. Baptista de Carvalho, Lisboa: 
Livros do Brasil. 
30 Antes de Anna Katharine Green não há notícia de as mulheres se dedicarem à escrita de histórias de 
detecção pura, preferindo as histórias de mistério de entre os subgéneros mais próximos ao policial. 
31 (1948) O mistério da escada de caracol, trad. Erico Veríssimo, Lisboa: Livros do Brasil. 
32 (1951) O homem da cama n.º 10, trad. Lourival Cunha, Lisboa: Livros do Brasil. 
33 Escrito e publicado em folhetim em 1907, só é publicado em livro em 1909. 
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injustamente, que complica o enredo e acaba por ajudar sem querer (ibidem: 89). É 

também conhecida pelo maneirismo do "If only I had..." ou "Had I but known"34, que viria 

a ser fortemente censurado pelos críticos e autores da idade de ouro. Alguns dos seus 

pontos fortes consistem na participação do leitor graças à sua identificação com o narrador 

e na acção prospectiva do enredo. O crime inicial é apenas "the opening incident in a 

progressive conflict between the narrator and the criminal" (ibidem: 90). Contribuiu 

também para a introdução resoluta das mulheres (escritoras, detectives e leitoras) na ficção 

policial. Além de ter sido uma das mais populares escritoras de policiais do seu tempo 

(pelo menos até finais dos anos 40), as personagens femininas têm um papel bastante 

importante nas narrativas que criou, e a sua escrita, que foi tendencialmente categorizada 

de "romantic mystery", teria sido do agrado de um público feminino ainda não muito 

rendido à detective fiction (Herbert, 1999: 387-8).  

Se na Europa o ano de 1911 via surgir Father Brown, nos E.U.A. a personagem a 

destacar era Uncle Abner, de Mellville Davisson Post. Tendo iniciado a sua carreira com 

obras em que o herói, o advogado Randolph Mason, se aproveitava das falhas na lei para 

derrotar a justiça35, e sendo por isso criticado, o autor viu-se forçado, tal como tinha 

acontecido com Leblanc e o seu herói Arséne Lupin, a colocar Mason do lado da lei e da 

ordem36. Mas foi a personagem Uncle Abner que o tornou mais conhecido. Popular nas 

revistas desde 1911, só em 1918 é que uma colectânea dos seus contos foi publicada37 em 

forma de livro. Consciente da necessidade de alterar algumas convenções do romance 

policial, Post pretende introduzir mais rapidez na acção, cativar o interesse do leitor e 

eliminar a sensação de redundância, ao mesmo tempo que advoga distinção literária para o 

subgénero. A sua principal contribuição reside, por isso, na inovação técnica que o próprio 

explica da seguinte maneira:  

The modern plan for the mystery or detective story can no longer follow the old 
formula invented by Poe and adopted by Gaboriau, Conan Doyle, etc. All life has 
grown quicker, the mind of the reader acts more quickly, our civilization is impatient 
at delays. In literature, and especially literature of this type, the reader will not wait for 
explanations. [...] Instead of giving the reader the mystery and then going over the 
same ground with the solution, the mystery and its solution might be given together. 

                                                
34 As personagens omitem ou "esquecem-se" de mencionar pistas importantes para a resolução do crime, 
obrigando o detective a mais investigação e retardando a solução do enigma. 
35 Vide The Strange Schemes of Randolph Mason (1896) e The Man of Last Resort (1897). 
36 Vide The Corrector of Destinies (1908). 
37 Mellville Post (1918) Uncle Abner: Master of Mysteries, Nova Iorque: D. Appleton and Company. 
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The developing of the mystery and the development toward the solution would go 
forward side by side; and when all the details of the mystery were uncovered the 
solution also would be uncovered and the end of the story arrived at. (apud Overton, 
2004: 57) 
 

Ou, como escreve o crítico Howard Haycraft: 

His clipped, economical style was admirably suited to the form, and his deft, selective 
plot manipulation was a strong and healthy contrast to the rambling diffuseness of 
most of his countrymen who were active in the field at the time. (Haycraft, 1984: 95)
    
A falha que lhe foi mais apontada é a de não ter colocado à disposição do leitor todas 

as pistas necessárias para que este encontrasse a solução do crime. 

 

2.2 A "idade de ouro" 
 

O período entre as duas Guerras Mundiais é considerado a "idade de ouro" do 

romance policial. Esta cronologia é, obviamente, restritiva pois, como já foi referido, há 

autores anteriores a este período que poderíamos incluir aqui, graças ao seu estilo e forma 

dos romances. No entanto, é realmente nestas duas décadas que observamos uma mudança 

mais radical e que viria a moldar o subgénero a partir de então. 

Uma das mudanças mais visíveis no policial é o ressurgimento do formato romance. 

Como nos diz P. D. James, "although short stories continued to be written, gradually they 

gave way to the detective novel" (James, 2009: 47), o que pode ser explicado pelas 

palavras de Chesterton: "[T]he long story is more sucessful, perhaps, in one not 

unimportant point: that it is possible to realise that a man is alive before he is dead" 

(Chesterton apud James, 2009: 48).  

A idade de ouro das histórias de detectives chega em tempos e modalidades 

diferentes a Inglaterra e aos E.U.A., pelo que será apresentada separadamente. 

 

Inglaterra 

 

 Algumas das características preconizadas por E. C. Bentley ‒ o esforço de fair play 

(com a apresentação de todas as pistas), a inclusão de detectives menos excêntricos e mais 

humanos, logo, mais falíveis (com o detective que se apaixona pela viúva da vítima e o 
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fracasso na resolução do crime), a preocupação com a apresentação do carácter das 

personagens e a introdução de um quebra-cabeças coerente ‒ ganham agora novo fôlego 

(ibidem: 49). "[T]he new style story is more natural, more plausible, more closely related 

to real life than the old style - and is generally better written" (Haycraft, 1984: 121). 

Esta tendência para o realismo e naturalismo, numa tentativa de afastamento das 

histórias de mistério e aventura do início do século, coloca a ênfase nos aspectos factuais e 

é observável, por exemplo, em histórias cujo herói é o polícia-detective e que surgem nos 

inícios da idade de ouro em número crescente. A observância dos métodos da rotina 

policial, que mais tarde dariam lugar ao police procedural, angaria novos leitores. Freeman 

Wills Crofts é um autor desta linha de policial e, em The Cask, publicado em 1920, é um 

dos primeiros a utilizar como tema central o desmontar do álibi inquebrantável: a única 

personagem que não podia ter cometido o crime é, de facto, a culpada. Por outro lado, a 

sua atenção ao pormenor e precisão permitem ao leitor seguir o raciocínio do detective 

passo a passo. Também a sua incursão pela história de detectives invertida, seguindo o 

modelo de Austin Freeman, é digna de mérito, apresentando a narração do ponto de vista 

do criminoso na primeira parte da obra 12.30 from Croydon38 (ou Wilful and Premeditated 

de 1934). 

Por outro lado, a linha mais intuitiva da detecção, iniciada por Chesterton com Father 

Brown, continua activa e encontra em Henry Christopher Bailey (H. C. Bailey) um 

seguidor. Isto apesar de o seu detective Reggie Fortune ser um patologista perito em 

ciência forense na Scotland Yard. Com Call Mr. Fortune (1920) introduz também, ainda 

que modestamente, uma história baseada no carácter das personagens e que foi precursora 

da tendência que viria a ser desenvolvida nos anos 30 por autores como Margery 

Allingham ou Ngaio Marsh.  

O início da idade de ouro ficou marcado pelas obras de autores como Freeman Wills 

Crofts, Anthony Berkeley e Nicholas Blake (Cecil Day Lewis) mas, os anos 20 trazem 

também a afirmação das mulheres na escrita de policiais. Autoras como Agatha Christie, 

Dorothy L. Sayers, Margery Allingham e, posteriormente, Ngaio Marsh, sobressaem da 

lista de autores desta época.  

                                                
38 Em português, (1943) O avião das 12 e 30: romance, trad. Maria Luiza d'Eça Leal, Lisboa: Editorial 
Século. 
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O ano de 1920 vê nascer aquele que se poderia considerar o segundo detective mais 

popular a seguir a Sherlock Holmes: Hercule Poirot. Este marca a recusa do método de 

Holmes, preterindo as provas materiais em favor da dedução e do raciocínio. A análise 

racional e dedutiva e as pistas circunstanciais são, para ele, o único método a seguir. 

Embora detentor de uma lógica fora do normal (e sendo excêntrico), Poirot transmite 

menos do que Holmes a imagem de um super-homem com poderes transcendentais. O 

interesse pela psicologia e pelo conhecimento do contexto das vítimas é outra das suas 

características. Agatha Christie ficaria ainda conhecida por outros "detectives", como Miss 

Marple e a dupla Tommy e Tuppence. Alguns autores colocam na idade de ouro o 

nascimento do cozy e, a concordar-se com eles, poder-se-ia dizer que esse nascimento se 

dá talvez com Miss Marple39. O quebra-cabeças e a tentativa deliberada de despistar o 

leitor são pontos fortes na escrita de Christie. Membro do Detection Club, Christie foi, 

porém, "a master at manipulating the rules of the game [...] generally laying clues before 

the reader's eyes while guiding their scrutiny in the wrong direction" (Herbert, 1999:68). 

Ficaria também conhecida por quebrar com essas convenções ao apresentar, pela primeira 

vez, um narrador que vem a revelar-se ser o criminoso em Murder of Roger Ackroyd40 

(1926).  

O mesmo pode ser dito de Dorothy L. Sayers que nos apresenta Lord Peter Wimsey 

em 1923 com Whose Body?41. Este será o detective aristocrata de uma série de livros da 

autora e trará algumas inovações ao subgénero, pondo à prova a sua elasticidade. O 

contributo de Sayers para o policial passa pela introdução de um interesse amoroso por 

parte do protagonista, pela aproximação da forma ao romance de costumes ‒ explorando 

ambientes sociais específicos (como o mundo da publicidade) e expandindo a importância 

dos cenários ‒, pelo facto de em algumas das suas obras a vítima ser uma personagem 

desagradável, e o perpetrador do crime ser visto como um ser humano e nem todos os 

crimes serem cometidos por alguém que se possa identificar facilmente como sendo mau, e 

pelas suas personagens femininas (principalmente Harriet Vane) que ocupam um lugar 

central na resolução do mistério. Em Gaudy Night, de 1935, introduz uma história de amor 
                                                
39 Alguns críticos não consideram que os policiais da idade de ouro (incluindo as obras de Agatha Christie) 
fossem cozies, no entanto, as histórias de Miss Marple aproximam-se mais destes do que dos mistérios 
tradicionais (Clark, 2008: 58). Vide subcapítulo 2.3 referente ao cozy. 
40 (1925-26) O assassinato de Roger Ackroyd, trad. Heitor Berutti, Lisboa: Livros do Brasil. 
41 (1955) O lorde e o desconhecido, trad. Baptista de Carvalho, Lisboa: Minerva ou (1992) O mistério de 
Battersea, trad. Luís Manuel Bernardes, Lisboa: Edições 70. 
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paralela à história do crime. Durante muito tempo (e poder-se-ia dizer que até hoje), 

entendeu-se que as histórias de detectives não deviam conter romance para não "distrair" o 

leitor da história principal, que é a do crime e sua detecção. Contudo, Sayers faz o seu 

detective apaixonar-se e, ao longo de uma série de livros, o leitor acompanha o desenrolar 

da relação amorosa. A autora é ainda responsável pela tentativa de fusão entre o romance 

psicológico com interesse criminal e o enquadramento detectivesco com tonalidades 

psicológicas (que se encontrará também em autores como Nicholas Blake e Ngaio Marsh) 

(Haycraft, 1984: 138). Também é de realçar a sua experiência de escrever uma história de 

detectives em que o crime não é um homicídio. Num período em que o crime privilegiado 

neste tipo de histórias começava a ser este, Sayers não segue essa convenção. Se se deve a 

Agatha Christie e a Dorothy L. Sayers a perpetuação de algumas das fórmulas do policial, 

deve-se-lhes também a criação de outras e a introdução de mudanças significativas num 

subgénero que corria riscos de estagnação.  

Mas o início da década de 20 foi marcado por uma aparente monotonia na escrita do 

policial. Excepção feita aos autores já mencionados, o subgénero procurava ainda 

legitimar-se e demarcar-se no campo literário. Neste sentido, pode-se entender a 

preocupação de estabelecer convenções e regras para a escrita de policiais em 1928, 

protagonizada por S. S. Van Dine (Willard Huntington Wright) e Ronald A. Knox, nos 

E.U.A. e em Inglaterra, respectivamente (Anexo II e III).  

Na lista dos autores que tentaram mudar o subgénero e levá-lo por novos caminhos, 

encontra-se Anthony Berkeley que importa citar: 

I am personally convinced that the days of the old crime-puzzle pure and simple, 
relying entirely upon plot and without any added attractions of character, style, or 
even humor, are in the hands of the auditor; and that the detective story is in process 
of developing into the novel with a detective or crime interest, holding its readers less 
by mathematical than by psychological ties. The puzzle element will no doubt remain, 
but it will become a puzzle of character rather than a puzzle of time, place, motive, 
and opportunity (Berkeley apud Haycraft, 1984: 147). 

 

Em The Poisoned Chocolates Case (1929), Malice Aforethought (1931) e Before the 

Fact (1932)42, assinando os textos como Berkeley ou como Francis Iles43, desenvolve a 

                                                
42 Em português, (1962) O mistério dos bombons envenenados, trad. Mascarenhas de Barreto, Lisboa: Livros 
do Brasil; (1954) Suspeita, trad. Baptista de Carvalho, Lisboa: Édipo e (1992) Malícia Premeditada, trad. 
Catarina Lima, Lisboa: Livros do Brasil, respectivamente. 
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ponte entre o naturalismo de E. C. Bentley e o romance detectivesco centrado no carácter, 

típico dos anos 30. Retomando a história de detectives invertida44, coloca a tónica no 

comportamento do criminoso e nos acontecimentos que conduzem ao crime (o leitor 

acompanha os planos do criminoso e a forma como este executa o crime), vistos e sentidos 

pelos protagonistas, e a forma como Berkeley encara o homicídio enquanto 

desenvolvimento natural do carácter irá marcar as histórias da década seguinte. 

Os anos 30 trariam uma torrente de publicações de policiais, com uma intensificação 

e um refinamento dos métodos anteriormente estabelecidos (ibidem: 181-2). Por outro 

lado, estas histórias evoluiriam para o romance policial de carácter, com puzzles mais 

simples e plausíveis, sendo mais trabalhadas ao nível do discurso e com recurso 

igualmente crescente à história de detectives invertida na linha de Francis Iles. Entre os 

autores deste período destacam-se os nomes de Margery Allingham, Michael Innes, 

Nicholas Blake e Ngaio Marsh. 

 Resumindo, poder-se-ia dizer que o contributo da idade de ouro em Inglaterra para o 

policial passa por um aumento da qualidade literária da história de detectives (com uma 

aproximação aos padrões literários do romance considerado "legítimo"), uma nova 

insistência na plausibilidade e uma ênfase no carácter das personagens (principalmente na 

década de 30) (ibidem: 158). Com enredos engenhosos e elementos centrais de quebra-       

-cabeças e mistério, os whodunnit são um desafio ao leitor para que este descubra "quem 

cometeu o crime" antes de isto ser revelado pelo livro, requerendo uma leitura como 

processo hermenêutico e de investigação (em que o leitor se identifica com o detective) e o 

estabelecer de conexões que passam pela experiência literária do leitor, mas também pelo 

encaixar das peças do puzzle apresentado em cada obra.  

A maior crítica feita às histórias de detectives britânicas dos anos 20 é que, na sua 

tentativa de reacção à escrita demasiado "física" que caracterizara o período anterior, estas 

se aproximaram demasiado ao tipo "mental" (e por vezes mais estático) da narrativa 

policial (ibidem: 140). Esta tendência revela-se muitas vezes pelo não cumprimento das 

regras do fair play e pela ineficácia na exposição dos elementos de mistério e suspense. 

                                                
43 Anthony Berkeley Cox escreveu com os pseudónimos de Anthony Berkeley, Francis Iles e A. Monmouth 
Platts (Herbert, 1999: 37). 
44 Este tipo de narrativa constitui por si própria uma ruptura com as convenções do subgénero, pois, 
supostamente, a resposta ao "quem" e ao "como" deveria ser simultânea e só devia ser apresentada na 
revelação final, para melhor captar o interesse do leitor.  
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Por outro lado, o enredo acaba por ser sobrevalorizado, pondo em causa a credibilidade e o 

realismo, que recuam face à construção do quebra-cabeças. Também o fair play indicia a 

quase radicalização do "mental" pois, apesar do esforço de alguns autores, não foi utilizado 

de forma homogénea. Agatha Christie, por exemplo, é frequentemente acusada de não 

fornecer pistas ou indícios suficientes para que o leitor possa descobrir o culpado. 

Às críticas apresentadas à década de 20 responderiam os autores dos anos 30. O 

esforço para aproximar as personagens ao homem real, a história de detectives ao romance 

de carácter e psicologia valeu-lhes um elevado grau de popularidade e credibilidade junto 

dos leitores e críticos.   

 

E.U.A. 

 

A idade de ouro americana surge quase uma década depois da inglesa. Apesar de se 

terem continuado a escrever policiais, estes ficaram aquém dos produzidos em Inglaterra 

no que diz respeito à qualidade e inovação técnica (mas também em popularidade). A 

tradição do policial inglês ganharia então seguidores do outro lado do Atlântico. Em 1926, 

S. S. Van Dine publica o primeiro de uma série de romances de Philo Vance (The Benson 

Murder Case45) e a ficção americana ganha maturidade. Coleccionador de policiais, Van 

Dine considera que a escrita destes na América tinha sido pouco aperfeiçoada e defende 

que se devem estabelecer regras e fórmulas que a orientem. Elabora assim as Twenty Rules 

for Writing Detective Stories (1928) que aplica à sua escrita. Entre elas encontramos a 

defesa do fair play, da dedução lógica, do detective e do homicídio como crime 

preferencial, assim como a ausência de interesses amorosos e de elementos sobrenaturais. 

Se a fixação de convenções ajudou à afirmação do subgénero, a sua repetição viria a 

tornar-se uma fraqueza por causa da sua previsibilidade. Com um elevado grau de 

verosimilhança e de atenção aos pormenores, as obras de Van Dine fizeram aumentar a 

popularidade do subgénero e este ganhou nova forma. Contudo, e apesar de ter 

rejuvenescido e restabelecido o policial nos E.U.A., Haycraft considera que o autor foi 

somente "a developer, an adapter and polisher of other men's techniques" (ibidem: 168). 

                                                
45 (1984) O caso Benson, trad. Pepita de Leão, Lisboa: Livros do Brasil ou (1994) O caso do homicídio 
Benson, trad. Jorge Pinheiro, Mem Martins: Europa-América. 
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Ellery Queen46 junta-se a Van Dine na tradição do policial ao estilo inglês. Em 1929 

é publicado The Roman Hat Mystery47, cuja narrativa ligeira e com recurso ao humor 

assenta num método de dedução lógico e de fair play. 

Nos E.U.A., a história de detectives dos anos 30 revelou uma tendência para se 

misturar com os romances de costumes ou, para se ser mais exacto, com a comédia de 

costumes. Essa tendência levaria a uma bifurcação da produção policial: de um lado, 

encontramos histórias de polícias e detectives mais ligeiras e humanizadas (muitas vezes 

estilizadas), do outro, o hard-boiled. Como representantes da primeira, além de Van Dine e 

Ellery Queen, podemos ainda acrescentar Rex Stout e o seu detective apreciador de cerveja 

e de orquídeas, Nero Wolfe. Como exemplo da segunda, Dashiell Hammett e Raymond 

Chandler contam-se entre os autores mais notáveis. 

Por esta altura, as pulp magazines eram as principais impulsionadoras do subgénero 

policial, em particular a revista Black Mask (1920-1951), responsável pela publicação de 

histórias de mistério, de detectives e contos hard-boiled (Scaggs, 2005: 29). Estes últimos 

viriam a formar um sub-subgénero distinto e tipicamente americano, com fortes ligações 

aos western e às histórias de gangsters. Os detectives já não são amadores mas 

investigadores profissionais (polícias e investigadores privados) que trabalham para viver. 

São cínicos e estão cansados do mundo, cautelosos em relação às autoridades, duros, 

frequentemente violentos e com códigos de honra muito particulares. Mesmo quando 

trabalham para uma agência (como o Continental Op de Hammett), estabelecem as suas 

próprias regras. Os seus métodos fazem lembrar tanto os dos criminosos como os da 

polícia, havendo pouca ou nenhuma análise de pistas (nem a dedução analítica a ela 

associada) e privilegiando os inquéritos directos e o palmilhar das ruas. Estes detectives 

dependem mais da agilidade e da força do que da mente e lógica do jogador de xadrez. Ao 

invés dos crimes saneados cometidos nos bastidores, o sangue e os cadáveres são 

apresentados sem pudor, opondo-se aos policiais das décadas anteriores em que o crime 

serve quase como desculpa para a demonstração das capacidades do detective. Ou, nas 

palavras de Chandler: 

                                                
46 Pseudónimo da dupla Frederic Dannay e Manfred B. Lee e nome do detective criado por eles.  
47 (1953) O mistério do chapéu romano, trad. Lino Vallandro, Lisboa: Editorial Minerva. 
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Hammett gave murder back to the kind of people that commit it for reasons, not just to 
provide a corpse; and with the means at hand, not with hand-wrought duelling pistols, 
curare, and tropical fish. (Chandler, 1983: 234) 

 

Da mesma forma, a segurança transmitida pelas histórias tradicionais ‒ com um 

crime que irrompia numa ordem estabelecida e a que se voltava depois de descoberto o 

criminoso, e em que o detective não corria sérios riscos de vida ‒  é agora posta em causa. 

O crime encontra-se mais próximo e recorrente, é uma realidade e já não um desvio à 

norma. A ordem não é reposta, pois não existe antes de acontecer o crime. A imunidade do 

detective é posta em causa e perpassa a ideia de que este tem muito a perder e corre riscos. 

Ele é ameaçado, espancado e arrisca a vida no cumprimento da missão. Podemos ainda 

encontrar sexo, gangsters e femmes fatales, num meio urbano hostil e à época considerado 

mais realista do que o seu contemporâneo inglês. 

Dashiell Hammett é considerado o criador deste estilo revolucionário, 

verdadeiramente novo e americano. Mais dinâmico e pouco dado a superficialidades, 

recorre a frases curtas e descritivas. A narração é realista, frugal e acutilante. A acção é 

violenta e com recurso ao sadismo, provocando um efeito de choque e surpresa no leitor. 

Obras como The Continental Op (1923), Red Harvest (1929), The Maltese Falcon (1930) e 

The Thin Man48 (1932) figuram como referências entre os policiais desta época, 

contrariando a "tradição do romance policial clássico de lógica e dedução" (Cardoso, 2001: 

110). 

As convenções estabelecidas por Hammett passam pela centralidade do investigador 

privado, pela existência de um cliente (e pela falta de confiança que o investigador tem 

nele), pelo contexto urbano ameaçador, pela violência recorrente, pela corrupção policial 

(e da sociedade), pela femme fatale, pela narrativa aparentemente neutral e pelo uso do 

diálogo com ritmo rápido que tentava captar a linguagem "das ruas" (Scaggs, 2005: 57).  

Mais preocupado com provocar emoção através da descrição e diálogo, Raymond 

Chandler apresenta-nos Philip Marlowe, um detective privado (tal como Sam Spade de 

Hammett) com consciência social e um código moral que vai além da lealdade para com o 

                                                
48 Não existe tradução portuguesa de The Continental  Op. Quanto a Red Harvest, podemos encontrá-la como 
(1961) Colheita Sangrenta, trad. Teodolinda de Morais, Lisboa: Ulisseia, ou, (1974) Ceifa Vermelha, trad. 
Fernanda Pinto Basto e António Sabler, Lisboa: A Regra do Jogo. The Maltese Falcon foi traduzido por 
(1950) O falcão de Malta, trad. Baptista de Carvalho, Lisboa: Livros do Brasil. The Thin Man pode 
encontrar-se como (1952) O Homem Sombra, trad. Baptista de Carvalho, Lisboa: Édipo, ou, (1972) O homem 
magro, Lisboa, Rio de Janeiro, Nova Iorque: Selecções do Reader's Digest. 
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trabalho e os colegas. O "tipo duro", solitário e alienado, que combate sozinho a violência 

e a corrupção (demonstrando a relação próxima entre os hard-boiled e os western, sendo 

que o detective privado se equipara ao xerife ou cowboy solitário), ganha novos contornos 

com Marlowe. Torna-se mais próximo do leitor, uma vez que o narrador deixa de ser o 

amigo do detective ou um ser omnisciente e passa a ser o próprio detective. Apesar de 

duro, o herói é sensível e receia ser corrompido pela sociedade que o rodeia. Chandler era 

bastante crítico em relação aos whodunnit ingleses, que considerava colocarem o 

embelezamento da história e a forma como esta era contada acima do carácter das 

personagens. Acusava-os ainda de serem demasiado fantasiosos e de não reflectirem a 

sociedade "real" (cf. Chandler, 1983: 222-237). 

Os romances hard-boiled apresentam, desde cedo, duas tendências evolutivas 

vincadas. A primeira é o police procedural, que terá grande impacto na produção literária 

da década de 40 e em que o investigador privado dá lugar às equipas policiais, desviando o 

foco para o trabalho e para as rotinas da polícia. A segunda, a que alguns autores chamam 

crime thriller, tem como foco o crime e o criminoso, mais do que o conter do crime e o 

solucionar de um mistério. Como exemplos de autores que seguiram esta linha temos 

James M. Cain, Patricia Highsmith e Thomas Harris. 

  

Os anos 30 ficam assim marcados por duas variantes: uma mais dedutiva, 

desenvolvida em Inglaterra por Agatha Christie, Anthony Berkeley, Dorothy Sayers e, nos 

E.U.A., por S. S. Van Dine, Ellery Queen e Erle Stanley Gardner; e outra mais hard-          

-boiled, nos E.U.A., explorada por Dashiell Hammett, Raymond Chandler e Mickey 

Spillane. 

Se o romance de matriz lógico-dedutiva é retrospectivo, partindo do efeito para a 

causa (e estimulando assim a curiosidade do leitor), o hard-boiled faz coincidir a narração 

com a acção de forma prospectiva, provocando ansiedade em relação ao que irá acontecer 

e potenciando o suspense. Se o policial inglês retrata uma sociedade hierarquizada, com 

uma atmosfera de segurança, e em que o crime surge afastado do mundo "real" e a 

detecção visa restabelecer a ordem temporariamente interrompida, os hard-boiled trazem-  

-nos uma sociedade completamente diferente, sem lei, em que a corrupção, o poder e a 

violência dos gangsters não poupam ninguém, nem o detective.  
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2.3 Evoluções de um subgénero 
 

Nos anos 40 do século XX o hard-boiled manteve-se um sub-subgénero literário 

popular nos E.U.A., enquanto os quebra-cabeças da idade de ouro começavam a entrar em 

declínio. Continuavam a existir leitores deste tipo de histórias e que as liam em formato de 

conto em revistas como a Ellery Queen Magazine. No entanto, a preferência dos leitores ia 

para histórias que reflectiam o lado mais escuro e duro da vida. Mesmo os hard-boiled 

viram a sua popularidade eclipsada quer pelos police procedural quer pelo drama judicial. 

Embora pretendessem ser mais realistas do que os clássicos whodunnit, os hard-boiled 

apresentavam uma visão de certa forma idealizada do mundo, em que uma pessoa sozinha 

conseguia enfrentar cidades inteiras e uma corrupção generalizada. E, graças a essa falta de 

realismo, verifica-se assim uma preferência por parte dos leitores pelos police procedural e 

uma visão do mundo profissional da polícia e das equipas de investigação. Este sub-            

-subgénero tem como leitmotif o trabalho policial, os seus métodos "reais" e 

procedimentos. O Mal e a corrupção são agora uma epidemia que só pode ser contida por 

profissionais que trabalham em equipa e cooperação. O realismo procura-se no processo de 

investigação que inclui interrogatórios, trabalho de campo, pesquisa em registos, 

tecnologia forense, recurso a informadores, tentativa e erro, mas também nos temas, nas 

personagens, na acção e localização (Clark, 2008: 56). A inclusão de inspectores e 

superintendentes não era novidade, mas dá-se uma mudança na forma como o crime é 

descrito, agora com o foco no ponto de vista da polícia e na investigação policial.  

Alguns autores colocam a génese deste sub-subgénero em Émile Gaboriau e no seu 

L'Affaire Lerouge, que denota já um conhecimento profundo dos procedimentos policiais, 

muito embora as suas obras sejam ainda "basically sensational crime adventures with a 

little police work" (Knight apud Scaggs, 2005: 87). Ian Rankin, por seu turno, considera 

George Simenon o autor do primeiro police procedural. No entanto, as histórias do 

Inspector Maigret dão pouco relevo à cooperação, e o seu heroísmo individualista coloca 

entraves à sua inclusão neste sub-subgénero que realça a importância do colectivo e da 

cooperação policial. Por estes motivos, a opinião mais genericamente aceite é a de que 

Hillary Waugh terá sido o autor do primeiro procedural com Last Seen Wearing... (1952), 

pela exposição do trabalho policial e a atenção ao detalhe (ibidem: 87).  
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Outro autor que merece destaque é Ed McBain que, durante os anos 50 e 60, 

publicou romances que juntam os vários desenvolvimentos deste sub-subgénero. Ao 

mesmo tempo que se identifica com a tradição hard-boiled, preocupando-se com a visão e 

percepção dos ambientes, afasta-se desta ao colocar a tónica no investigador da polícia 

enquanto parte da força policial. As obras de McBain apresentam uma grande variedade de 

personagens e o desenvolvimento das relações pessoais e familiares dos detectives do 

Departamento de Homicídios. 

Apesar do exposto anteriormente, a marginalidade do detective privado do hard-       

-boiled também existe nos police procedural. Exemplo disso é a personagem de Ian 

Rankin, John Rebus, que, além de pouco ortodoxo, é alcoólico, divorciado e tem 

problemas com a autoridade, seguindo muitas vezes a sua intuição e quebrando as regras 

da instituição a que pertence (a Lothian and Borders Police). No entanto, por muito 

marginal que seja, pertence a um colectivo e trabalha em conjunto com este. 

Embora os inspectores de polícia (Inspector Lestrade de Conan Doyle, Inspector 

Japp de Agatha Christie, Inspector Roderick Alleyn de Ngaio Marsh, entre outros) tenham 

acompanhado os policiais das décadas anteriores, quer como protagonistas quer como 

personagens secundárias (e desempenhando papéis muito distintos), a nova forma de 

apreciar o trabalho policial na resolução de crimes só surgiria em Inglaterra em meados 

dos anos 40. Autores como John Creasey (ou J. J. Marric), Alan Hunter e Maurice Proctor 

terão sido os responsáveis pela introdução desta nova tendência, mais preocupada com o 

realismo e o papel da polícia nas histórias de detecção. 

Em finais dos anos 60, a influência da ficção criminal americana, mais realista e 

dura, levou à apropriação do whodunnit (e dos seus enigmas alicerçados em pistas) pelo 

police procedural com autores como P. D. James, Ruth Rendell e, mais tarde, Colin 

Dexter. Embora haja diferenças entre as tradições americana e britânica, há também 

marcadas semelhanças e são as características comuns que permitem identificar o sub-       

-subgénero. Em Inglaterra, a marginalidade do protagonista é transmitida por elementos 

culturais. Polícias poetas, pintores, que gostam de música clássica e ópera (como é o caso 

do Inspector Morse de Colin Dexter) são alguns dos exemplos. 

Mais recentemente, o police procedural viria dar lugar a variantes como o forensic 

science procedural e o forensic pathologist procedural. Do primeiro, que estuda a cena do 

crime como um todo e recorre aos avanços científicos e tecnológicos para a resolução do 
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mistério, através da análise das impressões digitais, do perfil de ADN, da balística, entre 

outros, assim como ao cruzamento de bases de dados, o exemplo mais conhecido 

actualmente é o das séries televisivas C.S.I.. Quanto ao segundo, poder-se-iam mencionar 

os romances da autora Patricia Cornwell e da sua médica legista Dra. Kay Scarpetta. A 

melhor descrição para este tipo de policial seria talvez a que nos é dada por John Scaggs: 

"[the police procedural] uses the procedures and devices of the whodunnit, such as the idea 

of the corpse-as-a-signifier, in order to identify the criminal and restore the social order." 

(ibidem: 100) 

    "Hard-boiled themes, structures, and devices" tiveram, como vimos, influência no 

desenvolvimento dos police procedural, mas também nos romances geralmente intitulados 

crime thrillers, reconhecidos pelo enfoque que dão ao crime e ao criminoso que o praticou 

(ibidem: 105). Em 1924, Austin Freeman distinguia dois tipos de ficção detectivesca: o que 

se preocupava com a resolução de um crime ou mistério e aquele em que "the incidents ‒ 

tragic, horrible, even repulsive ‒ form the actual theme, and the quality aimed at is horror" 

(Freeman, 1983: 9). Este último corresponde aos crime thrillers que, através do suspense, 

pretendem provocar incerteza, ansiedade, angústia e temor no leitor. Recorrendo a técnicas 

como a introdução de distracções que levam a falsas conclusões, ao abrandamento e 

aceleramento do ritmo da acção para prender a atenção do leitor e a reviravoltas na história 

criam uma curva ascendente de perigo, violência e choque. O protagonista enfrenta (ou 

acredita nisso) um perigo presente, que acompanha a acção, mais do que reflecte acerca do 

perigo ou investiga um acontecimento passado. A violência, a ideia de conspiração, os 

crimes sórdidos, a aparente amoralidade das personagens, o perigo, as perseguições e 

combates fazem parte dos temas mais frequentes. 

Pertencendo ao crime thriller e com temáticas distintas, deparamo-nos com uma 

variedade de sub-sub-subgéneros: romances de espionagem, judiciais, psicológicos, 

futuristas, políticos, de gangsters, assassinos em série, entre outros (Scaggs, 2005: 108). Se 

todos aparentam ter raízes profundas nos romances do século XIX, a sua profusão e 

popularidade desenvolvem-se em décadas diferentes.  

Os romances de espionagem dirigem o seu foco para o herói (um indivíduo ou 

grupo) que está no centro da aventura e que tem de enfrentar e ultrapassar obstáculos e 

perigos no cumprimento de uma missão. No Reino Unido, os primeiros foram histórias de 

intriga política e militar relacionadas com o Império britânico, como é o caso de The 
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Thirty-Nine Steps49 (1915) de John Buchan ou The Secret Agent50 (1907) de Joseph Conrad. 

O dealbar da I Guerra Mundial evidenciaria a relação entre a natureza da ameaça e a 

segurança da nação ‒ o perigo tem uma nacionalidade e uma ideologia, e põe em risco não 

um homem mas uma nação inteira ‒, que viria a ser mais bem desenvolvida nas décadas de 

40 e 50 por autores como Graham Greene e Ian Fleming. Aliás, os E.U.A. só iriam 

dedicar-se mais convictamente à escrita de histórias de espiões após o ataque a Pearl 

Harbor em 1941. Os acontecimentos da II Guerra Mundial e da Guerra Fria forneceram o 

material necessário às histórias de espionagem e poder-se-ia dizer que, com recurso a 

novos inimigos e novos contextos, isso viria a acontecer até à actualidade. Entre os autores 

mais conhecidos dos últimos trinta anos encontramos John Le Carré. Numa tentativa de 

análise comparativa, poder-se-iam descrever as histórias de espionagem da seguinte forma: 

Like the mystery novel, the spy story is a literary microcosm. It includes the leisurely 
literary novel (Michel Innes), the grim hard-boiled school (Peter Cheyney, Charles L. 
Leonard), the social comedy of manners (Ngaio Marsh), the light adventure farce 
(Oliver Weld Bayard), and so on down to the purest romantic trash, wherein 
Cinderella foils the Nazis to get her Prince. (Boucher, 1983: 247) 
 

Com uma filiação idêntica à do romance policial, os thrillers judiciais (legal 

thrillers) tiveram um desenvolvimento paralelo a este. Alguns dos autores que marcaram o 

início do policial escreveram obras que se podem considerar thrillers judiciais51. 

Entre os advogados/autores que se dedicaram a este tipo de escrita, destaca-se Erle 

Stanley Gardner que, nas décadas de 30 e de 40, publicou uma série de obras com Perry 

Mason como protagonista. As suas obras viriam a dar origem a programas de rádio, filmes 

e séries de televisão, que atestam a sua popularidade.  

As décadas seguintes não seriam muito marcantes na evolução do "drama de 

tribunais". Teríamos de aguardar pelos anos 80 para assistir a um interesse renovado por 

esta variante do thriller. Há quem aponte Scott Turow como um dos principais 

responsáveis pelo boom na publicação de legal thrillers ocorrido nos anos 80 e 90, graças à 

publicação de Presumed Innocent52 (1987). 

                                                
49 (1992) Os 39 degraus, trad. Eduardo Saló, Mem Martins: Europa-América. 
50 (1985) O agente secreto, trad. Bernardo Brito e Cunha, Lisboa: Círculo de Leitores. 
51 Vide The Law and the Lady (1874) e Man and Wife (1870) de Wilkie Collins, The Man of Last Resort (The 
clients of Randolph Mason) (1987) de Melville Davidson Post, entre outros.  
52 (1988) Presumível Inocente, trad. Rui Wahnon, Lisboa: Presença. 
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Nos anos 90 é difícil não mencionar John Grisham como um dos autores mais 

populares, de tal forma que várias das suas obras foram passadas ao cinema e fazem parte 

da cultura cinematográfica dessa época (The Firm, 1991, The Pelican Brief, 1992, The 

Client, 199353).  

Se o policial é um subgénero híbrido, o legal thriller não o é menos, indo buscar 

elementos ao drama e à comédia, mas também a vários dos sub-subgéneros do policial. Em 

torno do sistema judicial, da sala de tribunal e da vida dos advogados e seus clientes, faz o 

cruzamento entre as histórias de gangsters, de espionagem, de mistério e intriga, do 

policial do locked room e até do cozy, entre outros.  

O thriller psicológico começa a ser desenhado com Wilkie Collins e Poe, mas só 

atinge o seu potencial máximo após a II Guerra Mundial. Denominado whydunnit, tem 

como principal objectivo compreender por que foi cometido o crime e conhecer a mente do 

criminoso. Regra geral, o narrador e/ou protagonista é o criminoso e o leitor acompanha os 

seus movimentos e pensamentos até este cometer o crime. O recurso frequente à narrativa 

na primeira pessoa do singular permite ao leitor compreender melhor a personagem e as 

suas motivações, assim como perceber como o passado a moldou e às suas acções actuais. 

A banalização do crime e a noção de que qualquer pessoa pode tornar-se (ou ser) um 

criminoso, leitmotive presentes nas obras de Patricia Highsmith, afastam-se 

definitivamente dos romances policiais da idade de ouro de tradição inglesa. Strangers on 

a Train (1949) e The Talented Mr. Ripley (1955)54 colocam o crime mais próximo do leitor 

e fazem-no interrogar-se acerca do que desperta o criminoso "que há em nós".  

Os thrillers psicológicos acabariam por despertar o interesse na figura do criminoso e 

conduziriam ao surgimento dos romances sobre assassinos em série. Thomas Harris e, em 

particular, as suas obras Red Dragon (1981), The Silence of the Lambs (1988) e Hannibal 

(1999)55, às quais se juntou Hannibal Rising56 em 2006, apresentam-nos a história de 

                                                
53 (1995) A firma, rev. trad. Margarida Machado, Lisboa: Rocco, (1995) O dossier pelicano, rev. trad. Magda 
Bigotte e Manuel Martins, Lisboa: Rocco e (1995) O cliente, rev. trad. Magda Bigotte e Manuel Martins, 
Lisboa: Rocco. 
54 A primeira obra foi traduzida para português como (s.d.) O desconhecido do norte-expresso, trad. Elisa 
Lopes Ribeiro, Lisboa: Livros do Brasil; da segunda, encontramos duas versões: (D.L. 1959) Um homem de 
talento, trad. Mário Henrique Leiria, Lisboa: Livros do Brasil e (1983) O talentoso Mr. Ripley, trad. José 
Lourenço Galego, Mem Martins: Europa-América. 
55 Em português, (1995) Dragão Vermelho, trad. J. A. Nogueira Gil, Lisboa: Editorial Notícias, (1992) O 
silêncio dos inocentes, trad. Fernanda Pinto Rodrigues, Lisboa: Editorial Notícias e (1999) Hannibal, trad. 
Maria Emília Moura, Lisboa: Editorial Notícias, respectivamente. 
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Hannibal Lecter  que se tornou a personificação da relação entre a noção de Mal (já antiga) 

e a de monstruosidade, tema central deste sub-subgénero do policial. 

Se víssemos o subgénero policial e as emoções que pretende despertar nos leitores 

como uma linha composta por sub-subgéneros, encontraríamos no extremo oposto às 

histórias de assassinos em série os cozy. Estes últimos não pretendem provocar emoções 

fortes (angústia, sensação de perigo, horror) em quem os lê. Pelo contrário, a narrativa dá a 

conhecer ambientes e personagens, com um crime em plano secundário e descrito de forma 

a não provocar temor ou a horrorizar os leitores. Estabelecendo um paralelismo com a 

imprensa, poder-se-ia dizer que os cozy são policiais "cor-de-rosa", com ênfase no 

entretenimento e não no quebra-cabeças intelectual. A própria tradução da palavra "cozy" 

remete-nos para a ideia de "aconchego" e produz conotações positivas e tranquilizantes, 

mais do que angustiantes. 

Com um papel residual na história do policial e ainda pouco estudados, a verdade é 

que ocupam uma posição de destaque nas preferências dos leitores norte-americanos de 

policiais (Clark, 2008: 4). Em Portugal, e dada a dificuldade de acesso a listas estatísticas 

de vendas por género, torna-se mais complicado discernir o lugar que ocupam no sistema 

literário português.  

Difíceis de datar57, poder-se-ia propor que o seu início coexistiu com as histórias de 

detectives tradicionais da década de 40. Os autores do pós-idade de ouro, mas também 

Agatha Christie e Dorothy L. Sayers (que criaram muitas das convenções do policial mas 

quebraram frequentemente as regras), foram as pontes para o cozy contemporâneo. Os anos 

50 foram anos de declínio nas vendas e na produção de histórias tradicionais (ibidem: 56) e 

os escritores foram desencorajados a escrever cozies. Não obstante, Phoebe Atwood Taylor 

e Leslie Ford continuaram a tradição, permitindo a sobrevivência do sub-subgénero e a 

escrita dos poucos cozy produzidos nos anos 60 (tendência que continuaria até finais dos 

anos 70). Na década de 60 surgem, no entanto, duas autoras de extrema importância para a 

promoção e desenvolvimento do cozy mystery: Carolyn Heilbrun (com o pseudónimo 

Amanda Cross) e Jane Langton. Cross, interessada em criar personagens femininas de 

                                                
56 (2007) Hannibal: a origem do mal, trad. Maria Dulce Guimarães da Costa, Cruz Quebrada: Casa das 
Letras. 
57 Esta dificuldade advém de ao cozy corresponder também uma forma de entender a literatura policial. 
Analisadas retrospectivamente, consideram-se como cozy obras que, à época da sua escrita, não o eram e isso 
levanta problemas a tentativas de datação de um sub-subgénero já por si de difícil delimitação. 
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"carne e osso", desenvolvidas emocional e intelectualmente, rebelou-se contra o papel 

estereotipado das mulheres na literatura policial58. Também contra o status quo, Jane 

Langton funde a preservação ambiental e um interesse pela História com o policial em 

obras mais ligeiras do ponto de vista do quebra-cabeças mas mais desenvolvidas na 

caracterização do ambiente social em que a narrativa se desenrola. Estas duas autoras, 

entre outros, mantiveram o interesse pelo policial tradicional e pelo cozy, demonstrando 

que estes podiam ser mais do que um mero puzzle ou locked room mystery (ibidem: 61), 

incluindo temáticas variadas e sendo bastante permeável a questões sociais, ambientais, 

entre outras. 

Os anos 80 trariam o ressurgimento do cozy, muito graças a organizações como a 

Sisters in Crime ‒ fundada em 1986 e dedicada à promoção da ficção de mistério escrita 

por mulheres ‒ e a Malice Domestic ‒ convenção criada em 1989 para celebrar o cozy e os 

mistérios tradicionais ‒ que promoveram o sub-subgénero e ajudaram a aumentar a sua 

popularidade (Stasio, 1992). O papel desempenhado pelas mulheres no estabelecimento e 

afirmação do cozy é de extrema importância. Eram elas que, por esta altura, se dedicavam 

em maior número à escrita de cozies e romances policiais tradicionais.  

Os anos 90 ficariam marcados por uma nova idade de ouro, com um interesse 

renovado por parte dos leitores (e que não se resumiu a um sub-subgénero), o surgimento 

de livrarias independentes dedicadas ao policial e o aparecimento de novos autores como 

Patricia Cornwell (police procedural), Scott Turow e John Grisham (legal thrillers), 

Martha Grimes, Diane Mott Davidson, Jan Burke (com a série Irene Kelly) e Rita Mae 

Brown (com a série em que entra o protagonista felino Mrs. Murphy) (cozy), entre outros 

(Charles, et al, 2002: 13).  

Porém, o que distingue os cozy dos outros sub-subgéneros? Como foi defendido no 

Capítulo 1 deste projecto, e apesar de esta ideia não ser consensual, o sub-subgénero 

apresenta características comuns às do romance policial tradicional, mas também difere 

suficientemente dele para que lhe seja atribuída outra designação. Qualquer tentativa de 

caracterizar o cozy é, obviamente, generalizante pois as "etiquetas" que são os géneros, 

subgéneros e sub-subgéneros materializam-se em textos e, estes, são muito variados.  

                                                
58 Este estereótipo afectaria o próprio sub-subgénero considerado depreciativamente um "sub-subgénero 
feminino", apesar de ser escrito também por homens (Clark, 2008: 246). 
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Em The Oxford Companion to Crime and Mystery Writing, Susan Oleksiw apresenta 

o termo cozy da seguinte forma: 

A term first used in a review in the Observer 25 May 1958, "cozy" refers to a 
subgenre of the novel of detection defined by its light tone, element of fun, and closed 
world. A detective, amateur or professional, investigates the eruption of violence in an 
apparently tranquil world; the cast of characters is limited, and suspects are known to 
each other. The plot is often intricate, the story told with a sense of humor, the setting 
one of material confort, and the emphasis on verbal jousting rather than physical 
violence. (Herbert, 1999: 97) 
 

A mesma obra apresenta ainda o cozy como "a work of detective fiction in which 

violence generally occurs out of sight, the atmosphere is civilized, and social and 

household routines are celebrated" (ibidem: 507).  

Enfrentando problemas de definição e de estabelecimento de fronteiras (como o 

próprio subgénero a que pertence), uma vez que tem sido confundido com os whodunnit 

tradicionais e por vezes incorpora elementos de outros sub-subgéneros, pode apenas 

arriscar-se uma caracterização tentativa do cozy. O recurso a mais ou menos suspense, a 

enredos mais ou menos complexos e a temáticas específicas, podem aproximá-lo não só 

dos policiais clássicos mas ainda criar híbridos como o niche (com temas de fundo como o 

tricô e o coleccionismo, por exemplo), o chick lit (com a exploração do universo feminino 

‒ ênfase nas relações amorosas e interesse pelo mundo da moda) e o woo woo (com 

elementos sobrenaturais) que, não se tratando de cozies, podem ser confundidos com estes. 

Assim, se tentarmos identificar um cozy, algumas das características que lhe são 

comummente atribuídas são: a ênfase dada às relações humanas (incluindo o romance) e ao 

ambiente em que se desenrola a narrativa, as personagens são pessoas comuns, o mistério e 

o crime (quase sempre um homicídio) são elementos secundários, o detective é amador (e 

geralmente uma mulher) ‒ um cidadão vulgar que se vê envolvido numa história de crime 

e que é levado ao trabalho de investigação por circunstâncias que lhe são impostas e 

alheias ‒, com uma vida profissional "real" distinta do trabalho de detective (jornalistas e 

professores são algumas das profissões mais comuns) e que permite a existência de tempo 

livre para a investigação, assim como o expandir do foco do sub-subgénero59, a quase 

                                                
59 A vida profissional do protagonista, assim como estilos de vida exóticos e locais geograficamente 
distantes, são os pontos de maior interesse para os leitores de cozies. O surgimento de novas profissões 
(principalmente no pós II Guerra Mundial) permitiu aos escritores explorar novos nichos temáticos e 
funcionou como um garante de popularidade (Clark, 2008: 4). 
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inexistência de violência e de sensação de perigo, o tom ligeiro e humorístico da escrita, e 

a presença de animais de estimação (especialmente gatos) que funcionam muitas das vezes 

como personagem principal. Algumas das convenções da idade de ouro são transportadas 

para os cozy mas saem reforçadas por este, como é o caso da garantia de que os criminosos 

vão ser apanhados e de que o detective sairá ileso física e psicologicamente. Por outro 

lado, há outras convenções que são quebradas como o facto de o assassino poder ser a 

pessoa mais adorável e a vítima alguém de quem o leitor goste. 

É inegável a proximidade dos cozy aos policiais da idade de ouro mas, tal como 

estes, têm precursores mais antigos. The Moonstone (1868), de Wilkie Collins, abria 

caminho às histórias de detectives amadores, em que estes são os protagonistas e em torno 

dos quais se desenrola a história. Outros contributos desta obra para o cozy contemporâneo 

seriam a ênfase nas relações domésticas e a presunção de que a polícia é incapaz de 

resolver os crimes. Em Mary Roberts Rinehart e The Circular Staircase (1908), 

encontramos "a lighthearted tone" que seria um elemento-chave dos cozy contemporâneos. 

As suas obras foram criticadas porque "[they] lacked the necessary focus on detection to be 

classified as cozies"60 (ibidem: 97), no entanto, além de esta afirmação não corresponder 

inteiramente à verdade, se considerarmos que em muitas obras consideradas cozy não há 

praticamente detecção, talvez a possamos considerar como uma das mais influentes autoras 

do sub-subgénero. O contributo de Ngaio Marsh (Artists in Crime de 1938) passa por esta 

ter sido das primeiras autoras a reconhecer a necessidade de se tornar o detective um ser 

humano mais realista e com uma vida privada totalmente desenvolvida. O cozy exploraria 

isto através da já referida apresentação de personagens com vida profissional e amorosa. 

Por fim, Dorothy L. Sayers (e a importância que dá ao ambiente social) teria um forte 

impacto no desenvolvimento do cozy, dos seus temas e sub-sub-subgéneros61 ‒ os cooking 

cozies62, pet cozies, travelogue cozies, entre outros.  

Todavia, ver o cozy como "the americanization and modernization of the classic 

English mystery" (Stasio, 1992), ou uma mera continuação de uma tradição precedente, é 

ignorar as modificações que os romances da idade de ouro sofreram e descurar as suas 

                                                
60 A crítica aqui apontada refere-se ao facto de, na obra de Herbert, o cozy corresponder ao whodunnit e, 
neste, a detecção ser um elemento central. 
61 Alguns cozies desenvolvem-se em torno de temas específicos como, por exemplo, os bordados, a moda ou 
a culinária, incluindo no texto ou no final do livro receitas ou projectos de bordados.  
62 Um exemplo deste sub-sub-subgénero é a obra The Cooking School Murders (1982) de Virginia Rich. 
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diferenças. Uma das principais é a substituição de um quebra-cabeças (cuja solução 

dependia dos princípios da lógica e da dedução) como tema central por uma simplificação 

do enredo, uma eliminação dos seus elementos mais complicados e uma redução da 

complexidade do processo de resolução do crime, mas também do papel intelectual do 

detective nesse processo cognitivo (ibidem). 

 

2.3.1 The Cat Who...  de Lilian Jackson Braun 

 
It was never my intention to write about cats... or to write 

mysteries. In fact, I knew nothing much about either of 
them, apart from an adolescent fascination with Baker 

Street. Little did I know that my own Sherlock Holmes 
would be a cat, and my Doctor Watson would be a journalist 

with a large moustache that twitches when he encounters 
foul play. 

Lilian Jackson Braun63 
 

A série de livros The Cat Who... (O Gato Que...) possui todas as características do 

que se pode considerar um cozy ‒ a narrativa em torno do ambiente profissional do 

protagonista, a descrição pormenorizada de locais e personagens, o tom humorístico e 

casual, a quase ausência de violência, o papel central do animal de estimação, o detective 

amador, a apresentação de ambientes culturais (arte, culinária, música, entre outros) que, 

mais do que a história do crime, servem de fio condutor a cada livro da série ‒ e permite, 

de certa forma, acompanhar a popularidade deste sub-subgénero. Iniciada entre 1966 e 

1968, com The Cat Who Could Read Backwards (1966), The Cat Who Ate Danish Modern 

(1967) e The Cat Who Turned On and Off (1968), a colecção sofreu depois uma 

interrupção de dezoito anos, regressando em 1986 com The Cat Who Saw Red e mantendo-

-se com publicações anuais até 2007. Segundo o New York Times64, a recepção das 

primeiras obras foi favorável mas, com o sucesso dos thrillers psicológicos e a procura 

continuada de romances hard-boiled e police procedurals, que valorizavam o sexo e a 

violência, Lilian Jackson Braun sentiu-se desencorajada a continuar a escrever. Com o 

boom de popularidade da vertente mais tradicional e cozy das histórias de mistério nos 

                                                
63 http://www.mysteryreaders.org/Issues/Beastly.html#Braun consultado a 10/12/2012. 
64 www.nytimes.com/2011/06/08/books/lilian-jackson-braun-cat-who-writer-dies-at-97.html consultado a 
28/09/2012. 
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anos 80, dá-se o regresso de The Cat Who..., que se torna um best-seller. Traduzida para 

dezasseis línguas e composta por vinte e nove obras, a série conta a história do jornalista 

Jim Qwilleran que se vê envolvido em histórias de crime e de mistério, fazendo dele um 

detective amador. Apesar de ser o protagonista, o seu papel central é posto em causa pela 

presença do muito inteligente gato siamês Kao K'o Kung (Koko) e, a partir do segundo 

livro, da gata (também siamesa) Yum Yum. A autora escreveu ainda três livros de short 

stories: The Cat Who Had 14 Tales (1988), The Private Life of the Cat Who... (2003) e 

Short and Tall Tales (2003).  

Todos os livros da série são escritos num tom humorístico e ligeiro. O crime surge 

nas histórias como um "acidente" e não é o tema central. A descrição de ambientes sociais 

e das relações entre personagens (incluindo as amorosas) é mais importante do que o 

mistério ou a detecção do criminoso, de tal forma que a revelação deste surge no final sem 

que lhe tenha sido dado grande relevo ao longo da obra.  

 

Pouco se sabe da vida da autora Lilian Jackson Braun, excepto que nasceu em 

Massachusetts em 1913 e que terá iniciado a sua carreira de escritora quando ainda era 

adolescente. Trabalhou em publicidade, em relações públicas e, mais tarde, como escritora 

de artigos para a Good Living Section (sobre decoração, arte, antiguidades, restauro) e 

editora para The Detroit Free Press. As suas experiências profissionais ver-se-iam 

reflectidas nas obras que escreveu, começando pelo protagonista (jornalista) e passando 

pelos contextos sociais que criou e que giram em torno do mundo da arte, da culinária, da 

música e das antiguidades, entre outros. Faleceu a 4 de Junho de 2011.  

Em Portugal, a obra de Lilian Jackson Braun passou praticamente despercebida. 

Como já foi mencionado, apenas um dos seus livros foi traduzido ‒ The Cat Who Went into 

the Closet65 (1993). O presente projecto apresenta em seguida uma proposta de tradução 

dos primeiros capítulos da obra que deu início à série: The Cat Who Could Read 

Backwards. Nela são apresentadas algumas das personagens que farão parte das obras 

seguintes. De fora ficam Yum Yum (que só aparecerá no segundo livro) e Polly (a 

apaixonada de Qwilleran). 

                                                
65 Em português, (1996) O gato que gostava de armários, Lisboa: Selecções do Reader's Digest. 
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3. A Tradução de um Cozy 
 

3.1 O Gato Que...  lia de trás para a frente 
 

 
Capítulo 1 

 
Jim Qwilleran, cujo nome confundira tipógrafos e revisores durante duas décadas, 

chegou quinze minutos adiantado à entrevista com o chefe de Redacção do Daily Fluxion. 

Na recepção, pegou num exemplar da primeira edição e estudou a primeira página. 

Leu a previsão do tempo (demasiado quente para a época do ano), o número de exemplares 

em circulação (427.463) e o lema da editora pretensiosamente impresso em latim (Fiat 

Flux). 

Leu a história principal acerca de um julgamento de homicídio e a secundária sobre a 

corrida para o cargo de governador, na qual encontrou dois erros tipográficos. Reparou que 

o museu de arte não tinha conseguido o subsídio de um milhão de dólares, mas saltou os 

pormenores. Ignorou outra reportagem acerca de um gatinho preso num cano de esgoto, 

mas leu tudo o resto: Polícia apanha encapuçado numa desavença com armas; 

Investigação a rixa de strippers sem avanços; Acções disparam enquanto conversa fiscal 

irrita democratas. 

Qwilleran conseguia ouvir ruídos familiares por detrás de uma porta com painéis de 

vidro: o barulho das máquinas de escrever, os telétipos a moverem-se com rapidez, os 

telefones a berrar. Ao ouvir estes sons, o seu amplo bigode grisalho eriçou-se e ele alisou-o 

com os nós dos dedos. Ansiando por uma visão da azáfama e confusão que fazem parte da 

Redacção antes de um deadline, dirigiu-se à porta para espreitar pelo vidro. 

Os sons eram autênticos, mas a cena, descobriu ele, estava toda errada. Os estores 

estavam direitos. As secretárias arrumadas e sem riscos. Os papéis de cópia amarrotados e 

os jornais cortados, que deviam estar no chão, estavam reunidos em cestos de lixo de 

arame. Enquanto observava a cena com desânimo, um som estranho (e que não combinava 

com a música de fundo de nenhuma Redacção que tivesse conhecido) chegou-lhe aos 

ouvidos. Reparou então num estafeta a introduzir lápis amarelos numa pequena engenhoca 

lamurienta. Qwilleran ficou a olhar fixamente para a coisa. Uma afiadeira eléctrica! Nunca 

pensou que se chegasse a isto. Fê-lo pensar em quanto tempo havia estado afastado. 
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Outro estafeta de ténis saltou da Redacção e disse: 

‒ Mr. Qwilleran? Já pode entrar. 

Qwilleran seguiu-o até um cubículo onde o aguardava um jovem chefe de Redacção 

com um aperto de mão sincero e um sorriso igualmente sincero.  

‒ Jim Qwilleran! Já ouvi falar muito de si. 

Qwilleran perguntou-se quanto e quão mal. No currículo que tinha enviado para o 

Daily Fluxion, a sua carreira tinha dado uma volta duvidosa: jornalista desportivo, repórter 

policial, correspondente de guerra, vencedor do Troféu de Editores, autor de um livro 

sobre crime urbano. Depois viera uma sucessão de trabalhos de curta duração em jornais 

cada vez mais pequenos, seguida de um longo período de desemprego (ou de trabalhos que 

não valiam a pena incluir na lista). 

‒ Lembro-me da cobertura que fez do julgamento que lhe valeu o Troféu de Editores 

‒ disse o chefe de Redacção. ‒ Na altura, eu era um jovem repórter e um grande admirador 

seu. 

Pela idade e atitude educada que tinha, Qwilleran identificou-o como pertencendo à 

nova raça de editores: a geração da precisão afiada que abordava o jornalismo como uma 

ciência e não como uma causa sagrada. Qwilleran sempre trabalhara para a outra espécie: 

os antiquados cruzados que levavam tudo à sua frente. 

‒ Com o seu currículo, é capaz de ficar desiludido com a nossa proposta ‒ dizia o 

editor. ‒ Tudo o que temos para si é uma secretária no departamento de Reportagem, mas 

gostaríamos que aceitasse o lugar até surgir alguma coisa na secção de notícias locais. 

‒ E até provar que mereço o emprego? ‒ disse Qwilleran, olhando-o nos olhos. Tinha 

passado por uma experiência humilhante. A questão agora era encontrar a dose certa de 

humildade e confiança. 

‒ Evidentemente. Então, como tem passado? 

‒ Até agora, tudo bem. O importante é voltar a um jornal. Prolonguei demasiado 

tempo a minha estadia em várias cidades antes de ficar esperto. Por isso quis vir para cá. 

Uma cidade desconhecida, um jornal activo, um desafio novo. Acho que posso fazer com 

que resulte. 

‒ Claro que sim! ‒ disse o editor, elevando o queixo. ‒ E eis o que temos em mente 

para si: precisamos de alguém que escreva sobre arte. 
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‒ Escrever sobre arte! ‒ Qwilleran estremeceu e compôs mentalmente uma 

manchete: Jornalista veterano mandado para a reserva. 

‒ Percebe alguma coisa de arte? 

Qwilleran foi franco.  

‒ Não distingo a Vénus de Milo da Estátua da Liberdade.  

‒ É exactamente o que queremos! Quanto menos souber, menos comprometida será a 

sua opinião. A arte está em expansão nesta cidade e precisamos de lhe dar mais cobertura. 

O nosso crítico de arte escreve uma coluna duas vezes por semana, mas queremos um 

jornalista experiente para explorar histórias acerca dos artistas. Há muito material. Hoje em 

dia, como deve saber, há mais artistas do que cães e gatos.  

Qwilleran cofiou o bigode com os nós dos dedos. 

O editor prosseguiu numa atitude positiva. 

‒ Reportará ao editor da Secção de Reportagem, mas pode desencantar outros 

trabalhos. Queremos que dê umas voltas, conheça muitos artistas, aperte umas quantas 

mãos, faça amigos para o jornal. 

Qwilleran compôs silenciosamente outra manchete: Jornalista afunda-se no papel de 

apertador de mãos. Mas precisava do emprego. A necessidade debatia-se com a 

consciência. 

‒ Bem, não sei... ‒ hesitou. 

‒ Será um tópico jornalístico agradável e irá conhecer pessoas decentes para variar. 

Já deve ter tido a sua conta de mafiosos e vigaristas. 

O bigode crispado de Qwilleran tentava dizer "quem diabo quer um tópico 

jornalístico agradável?", mas o seu dono manteve um silêncio diplomático. 

O editor consultou o seu relógio e levantou-se. 

‒ Porque não vai até lá acima e fala sobre o assunto com Arch Riker? Ele pode... 

‒ Arch Riker! Que faz ele aqui? 

‒ É editor da Secção de Reportagem. Conhece-o? 

‒ Trabalhámos juntos em Chicago. Há alguns anos. 

‒ Óptimo! Ele dá-lhe todos os pormenores. E espero que decida juntar-se ao Flux. 

O editor estendeu a mão e esboçou um sorriso calculado. 

Qwilleran voltou a deambular pela Redacção, passou pelas fileiras de camisas 

brancas com mangas arregaçadas a três quartos, pelas cabeças obviamente debruçadas 
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sobre máquinas de escrever e pela inevitável repórter. Foi a única que lhe lançou um olhar 

inquiridor e ele esticou-se até ao seu metro e noventa, freou os supérfluos cinco quilos que 

lhe empurravam a fivela do cinto e passou a mão pela cabeça. Tal como o seu lábio 

superior, ainda ostentava três cabelos pretos por cada cinzento. 

No andar de cima, encontrou Arch Riker presidindo a uma sala cheia de secretárias, 

máquinas de escrever e telefones, todos num único tom de verde ervilha. 

‒ Muito extravagante, não é? ‒ disse Arch apologeticamente. ‒ Chamam-lhe 

"azeitona para reduzir o cansaço visual". Hoje em dia toda a gente tem de ser mimada. 

Pessoalmente, acho que tem um ar bilioso. 

O Departamento de Reportagem era uma versão mais pequena da Redacção, sem o 

borbulhar da urgência. A serenidade enchia a sala como uma neblina. Todos pareciam ter 

mais dez anos do que o pessoal da Redacção e o próprio Arch estava mais careca e roliço 

do que dantes. 

‒ Jim, é um prazer voltar a ver-te ‒ disse ele. ‒ Ainda escreves o teu nome com 

aquele "W" ridículo? 

‒ É uma ortografia escocesa muito respeitável ‒ protestou Qwilleran. 

‒ E vejo que não te livraste desse bigode farfalhudo. 

‒ É a minha única lembrança da guerra ‒ os nós dos dedos alisaram-no 

carinhosamente. 

‒ Como está a tua mulher, Jim? 

‒ Referes-te à minha ex-mulher? 

‒ Desculpa, não sabia. 

‒ Passemos à frente. Que trabalho é este que tens para mim?  

‒ É canja. Podes fazer uma peça para domingo se quiseres começar hoje. 

‒ Ainda não disse se aceito o emprego. 

‒ Vais aceitar ‒ disse Arch ‒, é ideal para ti. 

‒ Tendo em conta a minha reputação mais recente, certo? 

‒ Vais-te armar em sensível? Esquece. Pára de te martirizar. 

Qwilleran afastou pensativamente o bigode dos lábios. 

‒ Acho que posso tentar. Queres que faça uma tarefa à experiência? 

‒ Como quiseres. 

‒ Alguma pista? 
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‒ Sim. ‒ Arch Riker tirou uma folha de papel cor-de-rosa de uma pasta de arquivo. ‒ 

O que é que o chefe te disse? 

‒ Não me disse nada ‒ disse Qwilleran ‒, excepto que quer coisas sobre o lado 

humano dos artistas. 

‒ Bem, ele mandou cá para cima um memorando cor-de-rosa sugerindo uma história 

sobre um tipo chamado Cal Halapay. 

‒ E então? 

‒ Aqui no Flux temos um código de cores. Um memorando azul significa "Para seu 

conhecimento", um amarelo "Sugestões casuais", mas rosa significa "Mexe-te, pá, mexe-    

-te". 

‒ O que há de tão urgente acerca de Cal Halapay? 

‒ Dadas as circunstâncias, talvez fosse melhor não saberes os antecedentes. Vai às 

cegas, conhece esse tal Halapay e escreve qualquer coisa legível. Sabes os truques todos. 

‒ Onde o encontro? 

‒ Liga-lhe para o escritório. É ilustrador e dono de uma agência de sucesso, mas 

pinta quadros a óleo nos tempos livres. Pinta retratos de crianças. São muito populares. 

Crianças de cabelo encaracolado e bochechas rosadas. Parecem apoplécticas, mas parece 

que as pessoas os compram... Queres almoçar? Podíamos ir ao Clube de Imprensa. 

O bigode de Qwilleran pôs-se em sentido. Em tempos, os Clubes de Imprensa tinham 

sido a sua vida, o seu amor, o seu passatempo, a sua casa, a sua inspiração. 

Este ficava em frente ao novo posto da polícia, numa fortaleza de calcário coberta de 

fuligem e com janelas gradeadas, que outrora tinha sido a cadeia municipal. Os degraus de 

pedra, gastos pela idade, continham evidências de um degelo pouco comum em Fevereiro. 

No átrio, a antiga madeira trabalhada brilhava avermelhada por debaixo de incontáveis 

camadas de verniz. 

‒ Podemos comer no bar ‒ disse Arch ‒, ou podemos ir lá para cima para a sala de 

refeições. Lá em cima têm toalhas de mesa. 

‒ Comemos cá em baixo ‒ disse Qwilleran. 

O bar era escuro e barulhento. A conversa em tom elevado, entremeada com vozes 

baixas confidenciais. Qwilleran conhecia-as bem. Significavam que rumores andavam a 

circular, campanhas estavam a ser lançadas e casos a ser resolvidos oficiosamente, 

acompanhados por uma cerveja e um hambúrguer. 
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Encontraram dois bancos desocupados ao balcão e foram interpelados por um 

empregado de bar com um colete vermelho e um sorriso conspirador, a transbordar de 

informação privilegiada. Qwilleran recordou-se de que algumas das suas melhores dicas 

para histórias tinham vindo de empregados de bar dos Clubes de Imprensa. 

‒ Whisky e água ‒ pediu Arch. 

‒ Sumo de tomate duplo com gelo ‒ disse Qwilleran. 

‒ Tom-tom com gelo ‒ disse o empregado de bar. ‒ Quer uma espremedela de lima e 

uns pingos de molho inglês? 

‒ Não, obrigado. 

‒ É como o preparo para o meu amigo presidente da Câmara quando cá vem. ‒ Fez 

mais um sorriso de especialista. 

‒ Não, obrigado. 

‒ E que tal uma gota de tabasco para lhe dar pica? 

‒ Não, sirva-o puro. 

Os cantos da boca do empregado de bar curvaram-se para baixo e Arch disse-lhe: 

‒ Este é Jim Qwilleran, um novo funcionário. Ele não percebe que és um artista... 

Jim, este é Bruno. Gosta de dar muita expressão pessoal às suas bebidas. 

Atrás de Qwilleran uma voz ensurdecedora disse: 

‒ Quero menos expressão e mais líquido. Bruno! Faz-me um martini e nada de lixo. 

Não quero azeitonas, nem toques de limão, anchovas ou tomates em conserva. 

Qwilleran voltou-se e ficou de frente para um charuto preso entre dentes 

arreganhados, cujo tamanho era totalmente desproporcional ao jovem esguio que o 

fumava. O cordão preto que lhe pendia do bolso do peito estava obviamente ligado a um 

medidor de luz. O tipo era barulhento. Arrogante. Estava a divertir-se. Qwilleran gostou 

dele. 

‒ Este palhaço ‒ disse Arch a Qwilleran ‒ é Odd Bunsen do laboratório de fotografia. 

Odd, este é Jim Qwilleran, um velho amigo. Esperamos que ele se junte ao pessoal do 

Flux.   

O fotógrafo estendeu prontamente a mão. 

‒ Prazer em conhecê-lo, Jim. Quer um cigarro? 

‒ Fumo cachimbo. Mas obrigado na mesma. 

Odd estudou com interesse o bigode exuberante de Qwilleran. 
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‒ Esse matagal está a ficar fora de controlo. Não tem medo de incêndios florestais? 

‒ A corda preta a sair do bolso de Mr. Bunsen é o que usamos para lhe prender a 

cabeça no sítio. Mas é um homem prestável. Tem mais informação do que o arquivo. 

Talvez te possa dar informações acerca de Cal Halapay ‒ disse Arch a Qwilleran. 

‒ Claro ‒ disse o fotógrafo. ‒ O que quer saber? Tem uma mulher jeitosa: 86-56-82.  

‒ Quem é esse Halapay afinal? ‒ perguntou Qwilleran. 

Odd Bunsen estudou o fumo do cigarro por breves instantes. 

‒ É ilustrador. Dirige uma importante agência de publicidade. Vale uns quantos 

milhões. Vive em Lost Lake Hills. Casa bonita, com um estúdio grande onde pinta, duas 

piscinas. Duas, perceberam? Estando a água a escassear, provavelmente enche uma de 

bourbon. 

‒ Tem família? 

‒ Dois ou três filhos. Uma mulher deslumbrante. Halapay tem uma ilha nas Caraíbas 

e um rancho no Oregon e uns quantos aviões privados. Tudo o que o dinheiro pode 

comprar. E não é agarrado à massa. É bom tipo. 

‒ E que tal os quadros que pinta? 

‒ Vivos! Muito vivos ‒ disse Odd. ‒ Tenho um pendurado na minha sala. Depois de 

ter fotografado a mulher de Halapay num baile de caridade no Outono passado, ele deu-     

-me um quadro. Duas crianças de cabelo encaracolado... Bem, tenho de ir comer. Há uma 

tarefa marcada no placar para a uma hora. 

Arch esvaziou o copo e disse a Qwilleran: 

‒ Fala com Halapay e vê se podemos tirar umas fotografias. Depois tentaremos 

mandar o Odd Bunsen. É o nosso melhor homem. Talvez se pudessem tentar umas fotos a 

cores. Não era mau fazermos este layout a cores. 

‒ Aquele memorando cor-de-rosa tem-te feito penar um bocado, não tem? ‒ disse 

Qwilleran. ‒ Qual é a ligação entre Halapay e o Daily Fluxion? 

‒ Vou tomar outra bebida ‒ disse Arch. ‒ Queres mais um sumo de tomate? 

Qwilleran ignorou a pergunta e disse: 

‒ Responde-me só a isto, Arch. Porque é que me estão a oferecer este tópico sobre 

arte? Logo a mim. 
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‒ Porque é assim que os jornais fazem as coisas. Atribuem a crítica de teatro a 

peritos em basebol e tópicos sobre clubes nocturnos a escritores de notícias religiosas. 

Sabes disso tão bem como eu. 

Qwilleran acenou com a cabeça e afagou tristemente o bigode. Depois disse: 

‒ E o crítico de arte que vocês têm? Se eu aceitar o emprego, trabalho com ele? Ou 

ela, conforme for o caso. 

‒ É um ele ‒ disse-lhe Arch. ‒ Ele escreve críticas e tu irás fazer reportagens sérias e 

histórias de personalidades. Não me parece que vá haver conflito. 

‒ Trabalha no teu departamento? 

‒ Não, ele nunca vem ao escritório. Faz a coluna em casa, grava-a numa cassete e 

envia-a por mensageiro uma ou duas vezes por semana. Temos de a transcrever. É uma 

grande maçada. 

‒ O que é que o mantém à distância? Não gosta de verde ervilha? 

‒ Não me perguntes. É o acordo que tem com a Direcção. Tem um contrato bestial 

com o Flux. 

‒ Como é o fulano? 

‒ Reservado. Opinativo. De difícil convívio. 

‒ Que simpático. Novo ou velho? 

‒ Nem uma coisa nem outra. Vive sozinho com um gato, imagina! Muita gente pensa 

que é o gato que escreve a coluna e pode ser que tenham razão. 

‒ E o material dele é bom? 

‒ Ele acha que sim. E evidentemente a administração também. ‒ Arch rodopiou no 

banco do bar enquanto sopesava o comentário seguinte. ‒ Existe o boato de que o Flux lhe 

fez um bom seguro. 

‒ O que tem um crítico de arte de tão valioso? 

‒ Este tem aquela certa magia que os jornais adoram: é controverso! A coluna dele 

gera centenas de cartas por semana, centenas não, milhares!   

‒ Que tipo de cartas? 

‒ Inflamadas. Aduladoras. Histéricas. Os leitores com pretensões artísticas odeiam-   

-no. Os outros acham-no o maior e chegam a brigar entre si. Ele consegue manter toda a 

cidade espicaçada. Sabes o que mostrou a nossa última sondagem? A página de arte tem 
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mais leitores do que a Secção de Desporto! Ora, ambos sabemos que isto não é uma 

situação normal.   

‒ Deve haver muitos fãs de arte nesta cidade ‒ disse Qwilleran. 

‒ Não tens de gostar de arte para apreciar a nossa coluna de arte, só tens de gostar de 

sangue. 

‒ Mas discutem acerca de quê? 

‒ Irás descobrir. 

‒ Consigo entender a controvérsia no desporto e na política mas arte é arte, não é? 

‒ Era o que eu pensava ‒ disse Arch. ‒ Quando assumi o controlo da secção de 

Reportagem tinha a ideia ingénua de que a arte era algo precioso, algo para gente bonita 

com pensamentos bonitos. Perdi esse sonho num instante, pá! A arte tornou-se 

democrática. Nesta cidade, é a maior tendência desde a canasta, e qualquer um pode 

participar. As pessoas compram quadros em vez de piscinas. 

Qwilleran mastigava o gelo do sumo de tomate e ponderava os mistérios deste tópico 

que o Daily Fluxion lhe oferecia. 

‒ A propósito, como se chama o crítico? ‒ disse. 

‒ George Bonifield Mountclemens. 

‒ O quê? 

‒ George Bonifield Mountclemens, Terceiro! 

‒ Isso ocupa um componedor inteiro! Ele utiliza os três nomes? 

‒ Os três nomes, as nove sílabas, as vinte e oito letras e ainda os numerais! Duas 

vezes por semana tentamos enfiar a assinatura numa coluna de largura padrão. Não se 

consegue, excepto de lado. E ele não permite abreviaturas, hífenes, contracções ou 

amputações! 

Qwilleran observou Arch de perto. 

‒ Não gostas muito dele, pois não? 

Arch encolheu os ombros. 

‒ Tanto me faz. Na verdade, nunca o vejo. Só os artistas que vêm ao escritório a 

querer dar-lhe um murro no focinho. 

‒ George Bonifield Mountclemens III! ‒ Qwilleran abanou a cabeça estupefacto. 

‒ Até o nome enfurece alguns dos nossos leitores ‒ disse Arch. ‒ Querem saber 

quem ele pensa que é. 
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‒ Continua. Começo a gostar deste emprego. Como o chefe disse que este era um 

tópico salutar, fiquei com medo de ter de trabalhar com um bando de anjinhos. 

‒ Não o deixes enganar-te. Todos os artistas nesta cidade se odeiam e todos os 

amantes de arte tomam partido. Todos jogam à bruta. É como no futebol mas mais sujo. As 

ofensas, as punhaladas pelas costas, as traições. ‒ Arch deslizou do banco de bar. ‒ Anda, 

vamos comer uma sanduíche de carne de conserva. 

O sangue de diversos cavalos de batalha antigos que corriam nas veias de Qwilleran 

começou a agitar-se um pouco mais depressa. O seu bigode quase sorriu. 

‒ Tudo bem, vou aceitar ‒ disse ele. ‒ Vou aceitar o emprego. 
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Capítulo 2 

 
Era o primeiro dia de trabalho de Qwilleran no Daily Fluxion. Mudara-se para uma 

das secretárias verde ervilha no Departamento de Reportagem e arranjara um carregamento 

de lápis amarelos. Reparou que o telefone verde ervilha tinha um lembrete estampado: 

"Seja simpático". Experimentou a máquina de escrever verde ervilha dactilografando 

"Muitos homicídios acontecem depois da meia-noite". Depois telefonou para a garagem do 

Fluxion e requisitou um carro da empresa para ir a Lost Lake Hills. 

Para chegar à elegante zona situada a vinte e quatro quilómetros para lá dos limites 

da cidade, Qwilleran passou por subúrbios prazerosos e quintas acastanhadas remendadas 

de neve. Tinha tempo suficiente para pensar na entrevista com Cal Halapay e perguntou-se 

se o "Método Qwilleran" ainda resultaria. Nos velhos tempos tinha sido famoso por uma 

abordagem fraterna que punha os entrevistados à vontade. Era composta por duas doses de 

simpatia, duas de curiosidade profissional e uma de baixa pressão arterial, e tinha 

conquistado confidências a velhinhas, delinquentes juvenis, raparigas bonitas, reitores de 

universidades e trapaceiros.  

Apesar de tudo, encarava com apreensão a tarefa Halapay. Já há muito que não fazia 

entrevistas e os artistas não eram a sua especialidade. Suspeitava de que falavam uma 

linguagem secreta. Por outro lado, Halapay era um executivo publicitário e poderia 

entregar-lhe uma fotocópia de um comunicado preparado pelo seu gabinete de relações 

públicas. O bigode de Qwilleran estremeceu. 

Sempre fora costume o jornalista compor antecipadamente o parágrafo de abertura 

dos seus artigos. Nunca funcionava, mas fazia-o como um exercício de aquecimento. 

Agora, a caminho de Lost Lake Hills, testou algumas linhas de abertura para o artigo  

"Halapay". 

Pensou que podia dizer: "Quando, no final do dia, Cal Halapay abandona a sua 

faustosa suite executiva, esquece a competição impiedosa e desenfreada do mundo da 

publicidade e encontra relaxamento na..." Não, era banal. 

Tentou outra vez. "Um publicitário multimilionário com uma mulher bonita (86-56-  

-82) e duas piscinas (segundo reza a lenda, uma delas cheia de champanhe) admite viver 

uma vida dupla. Ao pintar retratos pungentes de crianças, ele escapa..." Não, era 

sensacionalista. 
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Qwilleran recordou a sua breve passagem por uma revista e fez nova tentativa no 

estilo crocante promovido por aquela publicação. "Com um lenço à volta do colarinho da 

camisa desportiva de seda italiana feita por medida, o elegante e grisalho czar do império 

publicitário, de um metro e noventa, ocupa os seus tempos livres..." 

Qwilleran calculava que um homem com os sucessos de Halapay tinha de ser tão 

alto, tão grisalho e tão impressionante. Provavelmente também teria um bronzeado de 

Inverno. 

"Com um lenço de tafetá azul a realçar o bronzeado caribenho..." 

A estrada de Lost Lake desembocou abruptamente num portão de ferro maciço, 

aparentemente caro e impenetrável, metido num muro de pedra. Qwilleran travou o carro e 

olhou em volta à procura de sinais de um porteiro. 

Quase de imediato, uma voz gravada vinda da soleira do portão disse de forma 

agradável: 

‒ Por favor, olhe para o pórtico à sua esquerda e diga o seu nome de forma clara. 

Ele baixou o vidro do carro e disse: 

‒ Qwilleran do Daily Fluxion. 

‒ Obrigado ‒ murmurou a soleira do portão. 

O portão abriu-se e o jornalista atravessou a propriedade, seguindo por uma estrada 

que serpenteava por entre pinheiros altos. Terminava num jardim de Inverno 

rigorosamente trabalhado, todo cheio de seixos, calhaus, árvores de folha perene, com 

pontes em arco a cruzar pequenos lagos congelados. No meio deste cenário, melancólico 

mas pitoresco, encontrava-se uma casa de construção irregular. O estilo era 

contemporâneo, com linhas de tecto ligeiramente curvas e paredes de vidro opaco a 

lembrar papel de arroz. Qwilleran reviu a frase de abertura acerca da camisa desportiva 

italiana. Provavelmente, Halapay envergava um quimono de seda enquanto abanava a sua 

milionária árvore das patacas. 

Na porta de entrada, que parecia esculpida do marfim, Qwilleran viu algo que se 

assemelhava a uma campainha e dirigiu-se a ela, mas antes que o dedo tocasse no botão, o 

painel circundante brilhou com uma luz azul-esverdeada e ouviram-se carrilhões dentro de 

casa. A estes seguiram-se os latidos de um cão, ou dois, ou três. Houve uma ordem severa, 

um momento de obediência silenciosa e uma porta que se abriu bruscamente. 



 57 

‒ Bom dia. Sou Qwilleran do Daily Fluxion ‒ disse o jornalista a um jovem de 

cabelo encaracolado e faces rosadas que vestia uma sweat shirt e calças de ganga e, antes 

que pudesse acrescentar um "O teu pai está em casa?", o jovem disse afavelmente: 

‒ Entre, entre. Aqui tem o seu passaporte. 

Passou-lhe para as mãos uma fotografia pouco nítida de uma face bigoduda a 

espreitar ansiosamente pela janela de um carro. 

‒ Sou eu! ‒ disse Qwilleran com espanto. 

‒ Tirada junto ao portão antes de entrar ‒ disse o jovem com óbvio prazer. ‒ É 

assustador, não é? Não quer dar-me o seu sobretudo? Espero que os cães não o 

incomodem. São mais ou menos amigáveis. Adoram visitas. Esta é a mãe. Tem quatro 

anos. Os cachorros são da última ninhada. Gosta de blue terriers? 

Qwilleran começou a responder: 

‒ Eu... 

‒ Hoje em dia todos querem Yorkshires, mas eu gosto dos kerry blues. Têm um pêlo 

lindo, não têm? Teve alguma dificuldade em encontrar a casa? Também temos uma gata, 

mas está prenha e dorme o tempo todo. Acho que vai nevar. Espero que sim. O tempo este 

ano tem estado miserável para o esqui... 

Qwilleran, que se orgulhava de conduzir entrevistas sem tirar notas, ia fazendo 

mentalmente um inventário da casa: vestíbulo em mármore branco com piscina de peixes e 

árvore tropical com uns quatro metros de altura. Clarabóia dois andares acima. Sala de 

estar cavada, alcatifada com algo que parecia um guaxinim branco. Lareira numa parede 

preta e brilhante. Ónix, provavelmente. Também reparou que o rapaz tinha um buraco na 

manga e se passeava em meias de desporto. O fluxo da tagarelice não tinha cessado. 

‒ Gostaria de se sentar na sala de estar, Mr. Qwilleran? Ou quer ir directamente para 

o estúdio? No estúdio é mais confortável, se o cheiro não o incomodar. Algumas pessoas 

são alérgicas à aguarrás. Quer uma Coca-Cola ou alguma coisa? As alergias são coisas 

engraçadas. Sou alérgico a crustáceos. Isso dá cabo de mim porque sou doido por lagosta...    

Qwilleran aguardava uma hipótese para perguntar "O teu pai está em casa?", quando 

o jovem disse: 

‒ A minha secretária disse-me que quer fazer uma história sobre os meus quadros. 

Vamos até ao meu estúdio. Quer fazer-me perguntas ou limito-me a falar? 

Qwilleran engoliu em seco e disse: 
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‒ Sinceramente, estava à espera de que fosse mais velho... 

‒ Sou um menino-prodígio ‒ disse Halapay sem sorrir. ‒ Fiz o meu primeiro milhão 

antes de completar vinte e um anos. Tenho vinte e nove. Pareço ter talento para fazer 

dinheiro. Acredita no talento? É assustador, a sério. Aqui está uma fotografia minha 

quando me casei. A minha mulher parece oriental, não parece? Foi a uma aula de arte esta 

manhã, mas irá conhecê-la depois de almoço. Desenhámos a casa para combinar com a 

aparência dela. Quer um café? Se quiser, peço ao mordomo. Convenhamos, tenho ar de 

miúdo e sempre terei. Há um bar no estúdio se preferir uma bebida. 

O estúdio tinha cheiro a tinta, uma boa quantidade de tralha e uma parede ampla de 

vidro com vista para um lago embranquecido pelo gelo. Halapay premiu um interruptor e 

um estore velado desenrolou-se do tecto para não deixar passar o brilho intenso. Tocou 

noutro controlo e portas deslizaram para revelar um abastecimento de bebidas maior do 

que o que o Clube de Imprensa tinha nas suas prateleiras. 

Qwilleran disse que preferia café, por isso Halapay premiu um botão e deu a ordem 

para uma grade de latão instalada na parede. Passou a Qwilleran uma garrafa do bar com 

uma forma estranha. 

‒ Isto é uma bebida que trouxe da América do Sul ‒ disse. ‒ Não se compra cá. 

Ofereço-lha. Gosta da vista desta janela? Sensacional, não é? É um lago artificial. Só 

ajardiná-lo custou-me meio milhão. Quer um donut com o café? Estes quadros na parede 

são meus. Gosta? 

As paredes do estúdio estavam cobertas com telas emolduradas: retratos de pequenos 

rapazes e raparigas com cabelo encaracolado e bochechas que lembravam maçãs 

vermelhas. 

‒  Escolha um ‒ disse Halapay ‒ e leve-o para casa. Com os cumprimentos do artista. 

Os maiores vendem-se por quinhentos dólares. Leve um grande. Tem filhos? Nós temos 

duas raparigas. Aquela fotografia no móvel da aparelhagem é delas. A Cindy tem oito anos 

e a Susan tem seis. 

Qwilleran estudou a fotografia das filhas de Halapay. Tal como a mãe, tinham olhos 

amendoados e o clássico cabelo liso.  

‒ Porque é que só pinta crianças com cabelo encaracolado e bochechas rosadas e 

nada mais?  
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‒ Devia ir ao Baile dos Namorados no sábado à noite. Vamos ter um grupo de jazz 

formidável. Está a par do baile? É a festa anual do dia dos namorados no clube de arte. 

Vamos todos mascarados de amantes famosos. Gostaria de ir? Não tem de se mascarar se  

isso não lhe agrada. São vinte dólares por casal. Tome, deixe-me oferecer-lhe dois bilhetes. 

‒ Voltando aos seus quadros ‒ disse Qwilleran ‒, estou curioso para saber porque se 

especializou em crianças. Porque não paisagens? 

‒ Acho que devia escrever sobre o baile na sua coluna ‒ disse Halapay. ‒ É o maior 

evento do ano no clube. Sou presidente e a minha mulher é muito fotogénica. Gosta de 

arte? Toda a gente do campo da arte estará lá. 

‒ Incluindo George Bonifield Mountclemens III, suponho ‒ disse Qwilleran num tom 

que pretendia ser brincalhão. 

Sem qualquer mudança na sua inexpressiva elocução, Halapay disse: 

‒ Essa fraude! Se aparecesse no átrio exterior do clube, punham-no fora. Espero que 

não seja seu amigo chegado. Não vejo para que serve esse personagem. Ele não sabe nada 

sobre arte, mas faz-se passar por uma autoridade, e o seu jornal deixa-o crucificar artistas 

reconhecidos. Estão a deixá-lo corromper toda a atmosfera de arte da cidade. Deviam ser 

espertos e livrarem-se dele. 

‒ Sou novo nestas andanças ‒ disse Qwilleran quando Halapay parou para respirar ‒, 

e não sou nenhum perito... 

‒ Só para perceber a fraude que o vosso crítico é, ele apresenta a Zoe Lambreth 

como uma grande artista. Já viu coisas dela? É um embuste. Vá ver os quadros dela à 

Lambreth Gallery e verá o que quero dizer. Nenhuma galeria conceituada aceitaria o 

trabalho dela, por isso teve de casar com um marchand. Todos os ofícios têm os seus 

truques. Quanto ao marido, não é mais do que um contabilista que se dedicou à venda 

fraudulenta de arte. E quero mesmo dizer fraudulenta! Aí vem o Tom com o café. 

Um empregado com calças de sarja sujas e uma camisa abotoada até meio do peito 

apareceu com uma bandeja que poisou com estrondo e sem graciosidade na mesa. Lançou 

a Qwilleran um olhar pouco amistoso. 

‒ Pergunto-me se devíamos acompanhar isto com uma sandes. É quase hora do 

almoço. O que quer saber acerca do meu trabalho? Faça perguntas à vontade. Não quer 

tirar apontamentos? ‒ disse Halapay. 

‒ Gostaria de saber porque se especializou a pintar crianças ‒ disse Qwilleran. 
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O artista caiu num silêncio pensativo, o primeiro desde a chegada de Qwilleran. 

Depois disse: 

‒ A Zoe Lambreth parece ter uma grande ligação com Mountclemens. Seria 

interessante saber como ela consegue. Podia dar uns palpites... não para serem publicados. 

Porque não investiga a situação? Podia conseguir uma revelação sumarenta e fazer com 

que Mountclemens fosse demitido. Assim podia ser crítico de arte. 

‒ Não quero... ‒ começou Qwilleran. 

‒ Se o seu jornal não puser cobro a isto, e depressa, vão ver o que é bom para a tosse. 

Não me importava de comer um cachorro-quente com este café. Quer um cachorro-quente? 

 

Às cinco e meia dessa tarde, Qwilleran refugiou-se no santuário quente e 

envernizado do Clube de Imprensa, onde tinha combinado encontrar-se com Arch Riker. 

Arch queria tomar uma bebida rápida antes de ir para casa. Qwilleran queria uma 

explicação. 

Disse a Bruno secamente: 

‒ Sumo de tomate com gelo. Sem lima, sem molho inglês, sem tabasco. 

A Arch disse: 

‒ Obrigado, companheiro. Obrigado pela festa de boas-vindas. 

‒ O que queres dizer? 

‒ Aquilo foi uma brincadeira de iniciação? 

‒ Não sei do que estás a falar. 

‒ Estou a falar da tarefa de entrevistar Cal Halapay. Aquilo foi uma partida? Não 

podias estar a falar a sério. O tipo é doido. 

‒ Bem, sabes como são os artistas. Individualistas. O que aconteceu? 

‒ Nada. Nada que eu possa usar num texto... e levei seis horas a descobrir isso. 

Halapay vive numa casa de construção irregular do tamanho de uma escola secundária, só 

que é mais ou menos japonesa. E está preparada electricamente para fazer todo o tipo de 

truques. O interior é uma loucura. Tem uma parede feita de varetas de vidro que caem 

como pingentes de gelo. Elas mexem-se quando passamos e soam como um xilofone a 

precisar de afinação. 

‒ Bem, e porque não? Ele tem de gastar a massa de alguma maneira. 
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‒ Eu sei, mas deixa-me terminar. Há toda esta encenação dispendiosa e eis que 

aparece Cal Halapay a passear-se pela casa de meias e usando uma sweat shirt com um 

grande buraco no cotovelo. E parece ter uns quinze anos. 

‒ Sim, ouvi dizer que ele parece novo... para um milionário ‒ disse Arch. 

‒ Essa é outra. Passa a vida a gabar-se do dinheiro e a tentar impingir presentes. Tive 

de me livrar de cigarros, bebida, um quadro de quinhentos dólares, um peru congelado do 

seu rancho no Oregon e de um cachorro kerry blue. A mulher dele apareceu depois do 

almoço e receei que a sua generosidade excedesse os limites do decoro. A propósito, Mrs. 

Halapay é uma brasa. 

‒ Estás a deixar-me com inveja. O que almoçaste? Línguas de avestruz? 

‒ Cachorros-quentes. Servidos por um empregado com a simpatia de um gorila. 

‒ Tiveste um almoço à borla, de que é que estás a reclamar? 

‒ De Halapay. Não responde a perguntas. 

‒ Recusa-se? ‒ perguntou Arch surpreendido. 

‒ Ignora-as. Não se consegue forçá-lo a dar uma declaração. Passa do jazz 

progressivo às máscaras primitivas que juntou no Peru e depois a gatas prenhas. Tive mais 

sorte a comunicar com a soleira do portão do que com aquele menino-prodígio. 

‒ Conseguiste alguma coisa? 

‒ Vi os seus quadros, claro, e soube tudo acerca de um espectáculo que o clube de 

arte vai dar no sábado à noite. Penso que devia ir. 

‒ O que achaste dos quadros dele? 

‒ São ligeiramente monótonos. Todas aquelas bochechas vermelho cor de maçã! Mas 

fiz uma descoberta. Em todos aqueles retratos de crianças, Cal Halapay está a pintar-se a si 

próprio. Acho que está encantado com a sua aparência. Cabelo encaracolado. Tez rosada. 

‒ Concordo que isto não vai dar o tipo de artigo que o patrão quer. Parece As Mil e 

Uma Noites ‒ disse Arch. 

‒ Temos de escrever um artigo? 

‒ Viste a cor do memorando. Cor-de-rosa! 

Qwilleran massajou o bigode. Passado um bocado disse: 

‒ A única altura em que obtive uma resposta directa a uma pergunta foi quando 

mencionei George Bonifield Mountclemens. 

Arch poisou a bebida. 
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‒ O que disse Halapay? 

‒ Explodiu, de uma forma controlada. Basicamente, disse que Mountclemens não 

tem qualificações para avaliar arte. 

‒ Faz sentido. Há cerca de um ano, Halapay teve uma exposição individual dos seus 

trabalhos e o nosso crítico comeu-o vivo. Os leitores adoraram. Alegrou os seus corações 

maliciosos saber que um homem endinheirado e bem sucedido podia ser um falhado 

nalguma coisa. Mas foi um golpe amargo para Halapay. Descobriu que o dinheiro 

conseguia comprar tudo excepto uma boa crítica de arte. 

‒ Choro por ele. E o outro jornal? Também criticaram o trabalho dele? 

‒ Não têm crítico. Apenas uma velhota simpática que faz a cobertura de 

inaugurações de arte e se manifesta entusiasticamente acerca de tudo. Jogam pelo seguro. 

‒ Com que então Halapay tem mau perder! ‒ disse Qwilleran. 

‒ Sim, e não fazes ideia de quão mau ‒ disse Arch, puxando o banco do bar para 

mais perto do de Qwilleran. ‒ Desde esse episódio que tenta levar o Flux à falência. 

Retirou muitas linhas de publicidade e mudou-as para o outro jornal. Doeu! Principalmente 

porque ele controla a maior parte dos anúncios a comida e roupa na cidade. Tentou, 

inclusivamente, virar outros publicitários contra o Flux. É sério. 

Qwilleran fez uma careta de incredulidade. 

‒ E espera-se que eu escreva um artigo a dar graxa a esse canalha para que o 

Departamento de Publicidade possa ter as linhas de volta? 

‒ Sinceramente, ia ajudar. Aliviava a pressão. 

‒ Não me agrada. 

‒ Não te faças de esquisito comigo ‒ pediu Arch. ‒ Escreve uma peça popular acerca 

de um tipo interessante que veste roupas velhas pela casa, descalça os sapatos, tem cães e 

gatos e come salsichas ao almoço. Sabes como fazê-lo. 

‒ Não me agrada. 

‒ Não te estou a pedir para mentires. Apenas que sejas selectivo, só isso. Salta a 

parte dos pingentes de vidro e do lago de meio milhão de dólares, as visitas à América do 

Sul, e carrega na quinta de perus e na esposa encantadora e nas criancinhas adoráveis. 

Qwilleran matutou no assunto. 

‒ Acho que se chama a isso jornalismo pragmático. 

‒ Ajuda a pagar as contas. 
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‒ Não me agrada ‒ disse Qwilleran ‒, mas se estão assim tão enrascados, vou ver o 

que posso fazer. 

Ergueu o copo de sumo de tomate. 

‒ Ao Halapay ou "ao inferno por que passarei"! 

‒ Não sejas engraçadinho. Tive um dia duro. 

‒ Gostava de ler algumas críticas de Mountclemens. Tem-las à mão? 

‒ Arquivadas na biblioteca ‒ disse Arch. 

‒ Quero ver o que escreveu acerca de uma artista chamada Zoe Lambreth. Halapay 

fez alusão a uma ligação duvidosa entre Mrs. Lambreth e Mountclemens. Sabes alguma 

coisa acerca disso? 

‒ Só processo as cópias dele. Não lhe espreito por debaixo dos estores da janela ‒ 

disse Arch e deu a Qwilleran as boas-noites com uma palmadinha nas costas. 
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Capítulo 3 

 
Qwilleran, usando o mais novo e mais escuro dos seus dois fatos, foi sozinho ao 

Baile dos Namorados no clube de arte, o qual, descobriu, se chamava Turp and Chisel1. O 

clube tinha começado há quarenta anos no quarto das traseiras de uma taberna clandestina. 

Agora, ocupava o último andar do melhor hotel da cidade e os seus membros eram 

numerosos e elegantes. Os boémios sem dinheiro que o haviam fundado tinham-se tornado 

velhos, sóbrios e cheios de dólares. 

Ao chegar ao baile, Qwilleran pôde deambular pelas instalações do Turp and Chisel 

sem ser reconhecido. Encontrou um salão sumptuoso, uma sala de jantar e um bar muito 

movimentado. A sala de jogos, revestida com tábuas de madeira envelhecida, oferecia 

tudo, desde jogos de setas a dominós. No salão de baile, as mesas estavam adornadas com 

toalhas vermelhas e brancas, e a orquestra tocava melodias inofensivas. 

Perguntou pela mesa de Halapay e foi recebido por Sandra Halapay que vestia um 

quimono branco de seda tesa bordada. A maquilhagem exagerada tornava-lhe ainda mais 

exóticos os olhos amendoados. 

‒ Receava que não viesse ‒ disse ela, retendo a mão dele muito depois de o aperto de 

mão ter terminado e encantando-o com uma risada sussurrante. 

‒ O convite era irresistível, Mrs. Halapay ‒ replicou Qwilleran. Depois surpreendeu-

se ao debruçar-se sobre a mão dela, roçando-a com o seu bigode. 

‒ Chame-me Sandy, por favor ‒ disse ela. ‒ Veio sozinho? A um baile de amantes? 

‒ Sim. Represento Narciso. 

Sandy trinou com regozijo. 

‒ Vocês, jornalistas, são tão espertos! 

Qwilleran achava-a liricamente alta e encantadora e esta noite estava adoravelmente 

descontraída, como as esposas tantas vezes estão quando os maridos se encontram 

ausentes. 

‒ O Cal é presidente do baile ‒ disse ela ‒ e anda a pavonear-se por aí, por isso pode 

ser o meu par. 

Os seus olhos eram tão travessos como exóticos. 

                                                
1 Escopro e Terebintina. (N. da T.)  
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Depois, Sandy, mudando para um tom formal que soou a falso, apresentou os outros 

elementos que estavam sentados à mesa. Eram membros do comité de Cal Halapay, 

explicou ela sem rodeios. Um Mr. e uma Mrs. Riggs (ou Biggs) estavam em trajes de 

época franceses. Um casal baixo e rechonchudo de nome Buchwalter, e que parecia 

aborrecido, estava vestido à camponês. Também lá estava Mae Sisler, a repórter de arte do 

outro jornal. 

Qwilleran fez-lhe uma vénia fraterna, estimando que ela era dez anos mais velha do 

que a idade da reforma. 

Mae Sisler estendeu-lhe uma mão ossuda e disse numa voz ténue: 

‒ O vosso Mr. Mountclemens é um rapaz muito maroto, mas você parece ser um 

jovem simpático. 

‒ Obrigado ‒ disse Qwilleran. ‒ Já não me chamavam jovem há vinte anos. 

‒ Vai gostar do seu novo trabalho ‒ vaticinou ela. ‒ Irá conhecer pessoas 

encantadoras. 

Sandy inclinou-se para Qwilleran e disse: 

‒ Fica tão romântico com esse bigode. Queria que o Cal deixasse crescer um para 

parecer minimamente crescido, mas ele resistiu à sugestão. Parece tão infantil. Não acha? ‒ 

Riu-se melodiosamente. 

Qwilleran disse: 

‒ É verdade que ele parece juvenil. 

‒ Penso que é retardado de alguma maneira. Daqui a poucos anos as pessoas vão 

pensar que é meu filho. Não vai ser terrível? ‒ Sandy lançou um olhar adorador a 

Qwilleran. ‒ Vai convidar-me para dançar? O Cal é um péssimo dançarino. Acha que é um 

espectáculo, mas na realidade é um bronco na pista de dança. 

‒ Consegue dançar nesse traje? 

O teso quimono branco de Sandy estava atado no meio com uma cinta preta de seda 

larga. Mais seda branca caía-lhe sobre o cabelo escuro e liso. 

‒ Claro. ‒ Ela apertou o braço de Qwilleran enquanto se dirigiam para a pista de 

dança. ‒ Sabe o que representa o meu traje? 

Qwilleran disse que não. 

‒ O Cal está com um quimono preto. Somos os Jovens Amantes numa paisagem de 

neve. 
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‒ Quem são eles? 

‒ Você sabe. A famosa gravura de Harunobu. 

‒ Lamento. Sou um ignorante no que toca a arte. 

Qwilleran sentiu que podia ser jovial acerca da admissão porque, naquele momento, 

conduzia Sandy habilmente num fox-trot melhorado por uns quantos floreados "à 

Qwilleran". 

‒ É um dançarino divertido ‒ disse ela. ‒ É precisa muita coordenação para passar do 

fox-trot ao cha-cha-cha. Mas temos de fazer algo em relação à sua educação em arte. 

Gostaria que fosse sua tutora? 

‒ Com o meu salário, não sei se teria dinheiro para lhe pagar ‒ disse ele, e a risada de 

Sandy ouviu-se acima da orquestra. ‒ E que tal a pequena senhora do outro jornal? É perita 

em arte?  

‒ O marido foi um artista de camuflagem na Primeira Guerra Mundial ‒ disse Sandy. 

‒ Calculo que isso faça dela uma perita. 

‒ E quem são as restantes pessoas que estão na sua mesa? 

‒ Riggs é escultor. Faz coisas fibrosas e macilentas que estão expostas na Lambreth 

Gallery. Parecem gafanhotos. O Riggs também, se formos a ver. O outro casal, os 

Buchwalters, pretendem ser o famoso par de amantes de Picasso. Não se diria que estão 

mascarados. Vestem-se sempre como labregos. ‒ Sandy torceu o seu nariz bem empinado. 

‒ Não a suporto. Acha-se um crânio. O marido dá aulas de arte na escola de Penniman e 

está a expor os seus trabalhos na Westside Gallery. É um vegetal, mas faz aguarelas 

encantadoras. ‒ Depois franziu o sobrolho. ‒ Espero que os jornalistas não sejam crânios. 

Quando o Cal me disse para... Bem, não importa. Falo demasiado. Vamos só dançar. 

Qwilleran perdeu a sua parceira pouco tempo depois, quando um jovem mal-              

-humorado se meteu entre eles. Vestia uma t-shirt rasgada e tinha os modos de um rufia. A 

cara era-lhe familiar. 

Mais tarde, de regresso à mesa, Sandy disse: 

‒ Aquele era Tom, o nosso empregado. É suposto ser o Stanley "qualquer-coisa" 

daquela peça de Tennessee Williams, e o par dele anda algures por aí, de négligé cor-de-    

-rosa. O Tom é um labrego, mas o Cal acha que tem talento e, por isso, está a pagar os 

estudos ao miúdo na escola de arte. O Cal faz muitas coisas maravilhosas. Vai escrever um 

artigo sobre ele, não vai? 
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‒ Se conseguir recolher material suficiente ‒ disse Qwilleran. ‒ Ele é difícil de 

entrevistar. Talvez me pudesse ajudar. 

‒ Adoraria. Sabia que o Cal é presidente do Conselho de Arte do Estado? Penso que 

quer ser o primeiro artista profissional a chegar à Casa Branca. E provavelmente chega lá. 

Não deixa nada travá-lo. ‒ Interrompeu-se e ficou pensativa. ‒ Devia escrever um artigo 

sobre o velho da mesa do lado. 

‒ Quem é? 

‒ Chamam-lhe Tio Waldo. É um talhante reformado que pinta animais. Nunca pegou 

num pincel até ter sessenta e nove anos. 

‒ Onde é que já ouvi isso? ‒ disse Qwilleran. 

‒ Claro que todos os cidadãos seniores querem ser uma Grandma Moses2, mas o Tio 

Waldo é mesmo talentoso, mesmo que o Georgie ache que não.  

‒ Quem é o Georgie? 

‒ Então não sabe quem é, é o vosso querido crítico de arte. 

‒ Ainda não conheci o homem. Como é ele? 

‒ É um verdadeiro canalha, é o que ele é! Quando criticou a exposição das obras do 

Tio Waldo foi absolutamente cruel. 

‒ Que disse ele? 

‒ Disse que o Tio Waldo devia voltar para o mercado da carne e deixar as vacas e os 

coelhinhos para as crianças, que os desenham com mais imaginação e honestidade. Disse 

que o Tio Waldo chacinou mais gado na tela do que no negócio da carne. Toda a gente 

ficou furiosa! Muitas pessoas escreveram cartas ao editor, mas o pobre velho levou a coisa 

a peito e deixou de pintar. Costumava pintar primitivos muito encantadores. Pelo que sei, o 

neto, que é camionista, foi ao jornal e ameaçou bater em George Bonifield Mountclemens, 

e eu não o censuro. O vosso crítico é absolutamente irresponsável. 

‒ Alguma vez criticou o trabalho do seu marido? ‒ perguntou Qwilleran fazendo a 

sua melhor expressão de inocência. 

Sandy estremeceu. 

‒ Escreveu umas coisas maldosas sobre o Cal, só porque ele é um artista comercial e 

bem sucedido. Mountclemens classifica os artistas comerciais como pintores e forradores 
                                                
2 Grandma Moses refere-se a Anna Mary Robertson, pintora norte-americana autodidacta cuja carreira 
começou tardiamente. (N. da T.) 
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de casas. Na verdade, o Cal consegue desenhar melhor do qualquer um daqueles miúdos 

mata-borrão com pretensões artísticas que se auto-intitulam expressionistas abstractos. 

Nenhum deles conseguiria desenhar sequer um copo de água! 

Sandy franziu a testa e ficou calada, e Qwilleran disse: 

‒ Fica mais bonita quando sorri. 

Ela agradeceu com uma explosão de riso. 

‒ Olhe! Não é um horror? O Cal está a dançar com Marco António. 

Qwilleran seguiu o dedo indicador até à pista de dança onde Cal Halapay, num 

quimono preto japonês, conduzia um guerreiro romano enlouquecido num lento fox-trot. A 

cara por debaixo do capacete de António era de traços pronunciados mas suaves. 

‒ É a Butchy Bolton ‒ disse Sandy. ‒ Ensina escultura na escola de arte. Metal 

soldado e esse tipo de coisas. Ela e o companheiro vieram como Marco António e 

Cleópatra. Não é de morrer a rir? A Butchy soldou a sua própria armadura. Parece um par 

de pára-choques de um camião. 

‒ O jornal devia ter mandado um fotógrafo. Devíamos estar a fotografar tudo isto ‒ 

disse Qwilleran. 

Sandy fez umas acrobacias com as sobrancelhas e disse: 

‒ A Zoe Lambreth ficou de tratar da publicidade ao baile, mas acho que só é boa a 

conseguir publicidade para si própria. 

‒ Vou ligar para o departamento de fotografia ‒ disse Qwilleran ‒ e ver se podem 

enviar um homem para cá. 

Meia-hora depois, Odd Bunsen, que estava a trabalhar no turno da uma às onze, 

chegou com a máquina reflex de 35 milímetros pendurada ao pescoço e o habitual cigarro 

entre os dentes. 

Qwilleran foi ao seu encontro no vestíbulo e disse: 

‒ Vê se consegues uma boa foto de Cal e Sandra Halapay. 

‒ Estás a brincar comigo? Eles adoram ver as fuças deles no jornal ‒ disse Odd. 

‒ Tenta apanhar toda a gente aos pares. Eles estão mascarados de amantes famosos: 

Otelo e Desdémona, Lolita e Humbert Humbert, Adão e Eva...  

‒ É de loucos! ‒ disse Odd Bunsen enquanto preparava a máquina. ‒ Quanto tempo 

tens de ficar por aqui, Jim? 
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‒ Só até ver quem ganha os prémios de máscaras e telefonar para o departamento 

para ditar qualquer coisa. 

‒ Porque não te encontras comigo no Clube de Imprensa para um último copo? Posso 

sair depois de revelar isto. 

De volta à mesa Halapay, Sandy apresentou Qwilleran a uma mulher impressionante 

num vestido de noite enfeitado com pérolas. 

‒ Mrs. Duxbury ‒ explicou Sandy ‒ é a coleccionadora mais importante da cidade. 

Devia escrever um artigo acerca da colecção dela. Século XVIII inglês, Gainsborough e 

Reynolds, está a ver? 

‒ Não estou desejosa de ter a minha colecção publicitada, Mr. Qwilleran, a menos 

que o ajude pessoalmente na sua nova posição. Sinceramente, estou radiante por recebê-lo 

entre nós ‒ disse Mrs. Duxbury. 

Qwilleran fez uma vénia.  

‒ Obrigado. É um campo totalmente novo para mim. 

‒ Espero que a sua presença aqui signifique que o Daily Fluxion caiu finalmente em 

si e largou Mountclemens. 

‒ Não ‒ disse Qwilleran ‒, estamos simplesmente a alargar a nossa cobertura. 

Mountclemens vai continuar a escrever as críticas. 

‒ Que pena. Estávamos todos esperançados que o jornal demitisse aquele homem 

horroroso. 

Uma fanfarra de trombetas vinda do palco anunciou a apresentação dos prémios de 

máscaras, e Sandy disse a Qwilleran: 

‒ Tenho de ir buscar o Cal para a avaliação e a grande marcha. Tem a certeza de que 

não quer ficar mais tempo? 

‒ Lamento, tenho de entregar o artigo, mas não se esqueça de que me vai ajudar a 

escrever um perfil sobre o seu marido. 

‒ Eu ligo-lhe e convido-me para almoçar ‒ disse Sandy, dando um caloroso abraço 

ao jornalista. ‒ Vai ser divertido. 

Qwilleran dirigiu-se para o fundo da sala, anotando nomes à medida que os 

vencedores iam sendo anunciados. Estava à procura de um telefone quando uma voz de 

mulher, baixa e suave, disse: 

‒ Não é o novo homem do Daily Fluxion? 
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O seu bigode formigou. Às vezes, as vozes das mulheres afectavam-no desta 

maneira, e esta voz era como dedos acariciadores. 

‒ Chamo-me Zoe Lambreth ‒ disse ela ‒ e receio ter falhado miseravelmente na 

minha missão. Fiquei de avisar os jornais acerca deste baile e esqueci-me completamente. 

Estou a preparar-me para uma exposição e a trabalhar imenso. Se é que aceita uma 

desculpa esfarrapada. Está a conseguir toda a informação de que precisa? 

‒ Acho que sim. Mrs. Halapay tem estado a tomar conta de mim. 

‒ Sim, já reparei ‒ disse Zoe apertando ligeiramente os lábios bem definidos.  

‒ Mrs. Halapay foi muito prestável. 

‒ Imagino que sim. ‒ As sobrancelhas de Zoe tremelicaram. 

‒ Não está mascarada, Mrs. Lambreth? 

‒ Não. O meu marido não quis vir esta noite e eu vim só por uns minutos. Gostaria 

que visitasse a Lambreth Gallery um dia destes e conhecesse o meu marido. Gostaríamos 

de o ajudar no que pudermos. 

‒ Vou precisar de ajuda. Este é um terreno novo para mim ‒ disse Qwilleran. E 

depois acrescentou dissimuladamente ‒ Mrs. Halapay ofereceu-se para supervisionar a 

minha educação em arte. 

‒ Céus! ‒ disse Zoe com uma entoação que sugeria uma angústia moderada. 

‒ Não aprova? 

‒ Bem... A Sandra não é das autoridades mais conhecedoras. Perdoe-me. Mais tarde 

ou mais cedo vai descobrir que os artistas são umas autênticas víboras. 

Os grandes olhos castanhos de Zoe estavam a ser desarmantemente francos e 

Qwilleran mergulhou neles por momentos. 

‒ Mas estou a ser verdadeiramente sincera na minha preocupação consigo ‒ 

prosseguiu ela. ‒ Não gostaria de o ver mal orientado. Muito do trabalho que está a ser 

produzido hoje em dia em nome da arte é espúrio na pior das hipóteses e inferior na 

melhor. Devia insistir em pedir as credenciais dos seus conselheiros. 

‒ O que me sugere? 

‒ Venha conhecer a Lambreth Gallery ‒ insistiu ela, e os seus olhos fizeram-se eco 

do convite. 

Qwilleran meteu o estômago para dentro e considerou a ideia de perder alguns 

quilos, a começar no dia seguinte. Depois fez nova tentativa para encontrar um telefone. 
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A grandiosa marcha tinha terminado e os convidados circulavam. O rumor de que o 

novo repórter do Daily Fluxion estava presente na festa e de que era facilmente 

reconhecido pelo seu proeminente bigode tinha-se espalhado pelo clube. Como 

consequência, numerosos estranhos dirigiram-se a Qwilleran para se apresentarem. Cada 

um deles desejou-lhe felicidades e prosseguiu com algo pouco lisonjeiro acerca de George 

Bonifield Mountclemens. Aqueles que eram marchands acrescentaram breves anúncios às 

suas galerias; os artistas mencionaram as suas próximas exposições; os leigos convidaram 

Qwilleran a visitar as suas colecções privadas ("em qualquer altura") e a trazer um 

fotógrafo, se assim o desejasse. 

Entre os que saudaram o jornalista estava Cal Halapay. 

‒ Venha jantar lá a casa uma noite destas ‒ disse ele. ‒ E traga a família. 

Agora é que se começava a beber a sério e a festa tornou-se ruidosa. O alvoroço 

maior podia ouvir-se na sala de jogos, e Qwilleran seguiu a multidão nessa direcção. 

Encontrou a sala repleta de convidados risonhos, apertados uns contra os outros com quase 

nenhum espaço para erguer um copo de whisky com soda e, no centro das atenções, estava 

Marco António. Ela estava de pé em cima de uma cadeira. Sem o capacete, Marco António 

estava mais próximo de ser uma mulher: cara rechonchuda, com um corte de cabelo curto e 

arranjado em ondas apertadas. 

‒ Subam, malta ‒ rosnava ela. ‒ Experimentem a vossa perícia. 

Qwilleran esgueirou-se para dentro da sala. Descobriu que a multidão focava a sua 

atenção num jogo de setas. Os jogadores tentavam apontar a mira a um desenho em 

tamanho real de um homem feito a giz na parede de madeira, com todas as particularidades 

da anatomia explicitamente delineadas. 

‒ Subam, malta ‒ entoava a guerreira. ‒ Não custa nada. Cada um tem uma hipótese. 

Quem quer jogar ao "Mata o crítico"? 

Qwilleran decidiu que já chegava. O seu bigode sentia-se ligeiramente 

desconfortável. Fez uma saída discreta, transmitiu por telefone a sua história ao jornal e 

depois juntou-se a Odd Bunsen no Clube de Imprensa. 

‒ Mountclemens deve ser um chato ‒ disse ao fotógrafo. ‒ Lês a coluna dele? 

‒ Quem lê? ‒ perguntou Odd. ‒ Só vejo as fotografias e verifico os créditos 

fotográficos.  



 72 

‒ Ele parece provocar muitos sarilhos. Sabes alguma coisa acerca da situação no 

museu de arte?  

‒ Sei que têm uma miúda gira no bengaleiro ‒ disse Odd ‒ e uns nus marados no 

segundo andar. 

‒ Interessante, mas não era a isso que me referia. O museu acaba de perder um 

subsídio de uma fundação no valor de um milhão de dólares, e o director foi despedido por 

causa disso. Foi o que ouvi hoje à noite na festa, e dizem que essa confusão foi causada 

pelo crítico do Daily Fluxion.  

‒ Não duvidava nada. Ele está sempre a infernizar o laboratório de fotografia. Liga e 

diz-nos o que quer fotografado para a sua coluna. Depois temos de ir às galerias e tirar as 

fotos. Devias ver as porcarias que ele quer que fotografemos! Na semana passada voltei à 

Lambreth Gallery duas vezes e mesmo assim não consegui uma foto que valesse a pena 

imprimir. 

‒ Como assim? 

‒ O quadro era preto e azul escuro, por amor de Deus! A minha revelação parecia um 

balde de carvão numa noite escura, e o chefe pensou que a culpa era minha. O velho 

Monty está sempre a reclamar das nossas fotografias. Se algum dia tiver a oportunidade, 

gostava de rebentar uma máquina fotográfica na cabeça dele.      
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Capítulo 4 

 
No sábado de manhã, Qwilleran comprou um exemplar do Fluxion no quiosque do 

hotel. Estava a viver num hotel velho e barato que tinha substituído os seus tapetes gastos e 

veludos desbotados por chão de plástico e cadeiras cobertas de plástico. No café, uma 

empregada num avental de plástico serviu-lhe os seus ovos mexidos num prato de plástico 

frio e Qwilleran abriu o jornal na página de arte. 

George Bonifield Mountclemens III fazia uma crítica ao trabalho de Franz 

Buchwalter. Qwilleran lembrava-se do nome. Buchwalter era o homem sossegado que 

estava na mesa de Halapay, o marido da assistente social, o vegetal que pintava aguarelas 

adoráveis, segundo a apreciação de Sandy Halapay. 

Dois dos quadros de Buchwalter tinham sido fotografados para ilustrar a crítica, e 

Qwilleran achou-os muito bons. Eram barcos à vela. Sempre tinha gostado de barcos à 

vela. Começou a ler. 

"Qualquer frequentador de galerias que aprecie boa perícia não deve perder este mês 

a exposição dos trabalhos de Franz Buchwalter na Westside Gallery", escrevia 

Mountclemens. "O artista, um aguarelista e professor na Escola de Belas Artes de 

Penniman, escolheu expor uma colecção fantástica de molduras.  

É óbvio, até para o olho mais destreinado, que o artista tem trabalhado no último ano 

diligentemente na arte de emoldurar. As molduras estão bem unidas e os cantos 

meticulosamente em esquadria.  

A colecção também se distingue pela sua variedade. Há molduras largas, molduras 

estreitas e molduras de tamanho médio, com acabamento de folha de ouro, folha de prata, 

de nogueira, cerejeira e ébano, assim como uma camada de tinta lúgubre que pretende ser 

aquela falsificação em voga, conhecida como branco antigo.  

Uma das melhores molduras na exposição é uma de castanheira comida pelo bicho. É 

difícil para o observador determinar (sem inserir uma agulha de costura nos buracos) se 

isto foi feito por carunchos na Carolina do Norte ou por berbequins eléctricos na cidade do 

Kansas. Contudo, um emoldurador com a integridade de Buchwalter não iria com certeza 

utilizar materiais inferiores, e este crítico acha mesmo que é uma castanheira genuína 

comida pelo bicho.  
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Esta exposição está bem pendurada, e um louvor especial tem de ser feito aos 

tapetes, cujas texturas e tons foram escolhidos com gosto e imaginação. O artista encheu as 

suas notáveis molduras com barcos à vela e outros temas que não diminuem a excelência 

das mesmas." 

 

Qwilleran olhou novamente para as ilustrações e o seu bigode fez pequenos protestos 

mudos. Os barcos à vela eram agradáveis, mesmo muito agradáveis. 

Juntou as páginas do jornal e saiu. Estava prestes a tentar uma coisa que já não fazia 

desde os seus onze anos e, nessa altura, fizera-o sob coação. Resumindo, passou a tarde no 

museu de arte. 

A colecção de arte da cidade estava alojada num edifício de mármore copiado de um 

templo grego, uma villa italiana e um castelo francês, que brilhava branco e orgulhoso ao 

sol de domingo, cintilando com uma franja de pingentes de gelo gotejantes. 

Resistiu ao impulso de ir directo ao segundo andar para dar uma olhadela aos nus 

recomendados por Odd Bunsen, mas vagueou até ao bengaleiro para um vislumbre da 

miúda gira. Encontrou uma rapariga de cabelo comprido, com um rosto de sonho, a lutar 

com os cabides. 

‒ Não o vi no Turp and Chisel a noite passada? ‒ perguntou ela, olhando para o 

bigode dele. 

‒ Não a vi num negligé cor-de-rosa? 

‒ Eu e o Tom LaBlanc ganhámos um prémio. 

‒ Eu sei. Foi uma festa simpática. 

‒ Muito porreira. Pensei que ia ser um fiasco. 

Na entrada, Qwilleran dirigiu-se a um contínuo de uniforme que tinha a típica 

expressão de suspeita, desaprovação e ferocidade de um guarda de museu. 

‒ Onde posso encontrar o Director do museu? ‒ perguntou Qwilleran. 

‒ Geralmente não está cá aos domingos, mas vi-o atravessar a entrada há um minuto. 

Provavelmente veio arrumar as coisas. Sabe, ele está de saída. 

‒ Que pena. Ouvi dizer que era um bom homem. 

O guarda acenou compreensivamente com a cabeça. 
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‒ Politiquices! E aquele denunciador de escândalos do jornal. Foi o que levou a isto. 

Felizmente sou funcionário público... Se procura Mr. Farhar, tente o gabinete dele. Vá até 

ao fundo deste corredor e depois vire à esquerda. 

A ala de gabinetes do museu estava envolta na quietude de domingo. O Director 

Noel Farhar, segundo a indicação na porta, estava sozinho. 

Qwilleran atravessou a antessala deserta e entrou num gabinete com painéis de 

madeira e ornamentado com objectos de arte. 

‒ Dá licença, Mr. Farhar? ‒ disse ele. 

O homem que remexia numa gaveta da secretária saltou para trás num espasmo de 

reconhecimento de culpa. Qwilleran nunca tinha visto um jovem mais frágil do que aquele. 

Apesar de Noel Farhar parecer jovem para o cargo, a sua magreza pouco saudável dava-lhe 

um aspecto fantasmagórico de velhice. 

‒ Desculpe a intromissão. Sou Jim Qwilleran do Daily Fluxion. 

O maxilar cerrado de Noel Farhar era óbvio e ele não foi capaz de controlar o tremor 

que lhe afligiu uma pálpebra. 

‒ O que deseja? ‒ quis saber ele. 

Qwilleran disse afavelmente: 

‒ Só queria apresentar-me. Sou novo na área da arte e estou a tentar familiarizar-me. 

Estendeu a mão e recebeu uma mão relutante e trémula de Farhar. 

‒ Se eles o juntaram ao pessoal para compor as coisas ‒ disse o Director friamente ‒, 

é tarde de mais. O mal já está feito. 

‒ Lamento, mas não estou a compreender. Acabo de chegar à cidade. 

‒ Sente-se, Mr. Qwilleran. ‒ Farhar cruzou os braços e permaneceu de pé. ‒ Deduzo 

que saiba que o museu acaba de perder um subsídio de um milhão de dólares. 

‒ Ouvi falar. 

‒ Isso ter-nos-ia dado o incentivo e o prestígio para angariar outros cinco milhões 

entre doadores privados e indústria. Ter-nos-ia permitido ter a mais conhecida colecção 

mexicana pré-hispânica do país e uma nova ala para a alojar, mas o seu jornal subverteu o 

programa todo. O vosso crítico, com a sua perseguição e ridicularização contínuas, 

apresentou este museu a uma luz tão desfavorável que a fundação decidiu excluir-nos da 

ponderação. ‒ Farhar falava vigorosamente apesar do tremor visível. ‒ Escusado será dizer 
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que este fracasso mais os ataques pessoais de Mountclemens à minha administração me 

forçaram a apresentar a demissão. 

‒ É uma acusação séria ‒ murmurou Qwilleran. 

‒ É incrível como um único indivíduo, que não percebe nada de arte, consegue poluir 

o ambiente artístico da cidade. Mas não se pode fazer nada. Estou a perder o meu tempo a 

falar consigo. Escrevi ao vosso editor a exigir que ponham cobro a este Mountclemens 

antes que destrua a nossa herança cultural. ‒ Farhar voltou-se para os arquivos. ‒ Agora 

tenho trabalho a fazer, papéis para organizar... 

‒ Desculpe a interrupção ‒ disse Qwilleran. ‒ Lamento muito tudo isto. Nada 

sabendo acerca dos factos, não posso comentar... 

‒ Contei-lhe os factos. ‒ O tom de Farhar pôs um fim à conversa. 

Qwilleran vagueou por vários andares do museu, mas a sua mente não estava nos 

Renoir e nos Canaletto. As culturas toltecas e astecas não conseguiram prender-lhe o 

interesse. Somente as armas históricas lhe atiçaram o entusiasmo: as adagas, facas de caça 

alemãs, clavas com picos, estiletes e floretes espanhóis, punhais italianos. E repetidas 

vezes os seus pensamentos se viraram para o crítico de arte que todos odiavam. 

Na manhã seguinte, bem cedo, Qwilleran estava no seu posto de trabalho no Fluxion. 

Na biblioteca de consulta, no terceiro andar, pediu a pasta das críticas de Mountclemens. 

‒ Aqui está ‒ disse o funcionário da biblioteca com um semipiscar de olho. ‒ E, 

quando terminar, encontra a sala de primeiros socorros no quinto andar, caso precise de um 

antiácido. 

Qwilleran esquadrinhou doze meses de críticas de arte. Encontrou a apreciação 

cáustica das crianças de cabelo encaracolado de Cal Halapay ("arte de drogaria") e as 

palavras cruéis acerca dos primitivos de Tio Waldo ("a idade não substitui o talento"). 

Havia uma coluna, sem menção de nomes, sobre coleccionadores privados que se 

dedicavam menos à preservação de arte do que à fuga aos impostos.  

Mountclemens tinha palavras fortes a dizer acerca das esculturas metálicas de figuras 

humanas em tamanho real de Butchy Bolton, que lhe faziam lembrar armaduras utilizadas 

na representação de Macbeth numa escola secundária rural. Ele deplorava a produção em 

massa de artistas de terceira categoria na escola de Penniman, cujas linhas de montagem 

seriam a alegria da indústria automóvel de Detroit. 
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Elogiava as pequenas galerias suburbanas pelo seu papel como centros de dia, 

substituindo os clubes de bridge e os grupos de costura, embora questionasse o seu valor 

enquanto promotores de arte. E investia contra o museu: as suas políticas, a sua colecção 

permanente, o seu director e a cor dos uniformes dos guardas. 

Contudo, no meio destas tiradas, havia o aval entusiástico do crítico a alguns artistas 

(especialmente a Zoe Lambreth) mas o jargão escapava a Qwilleran: "A complexidade das 

dinâmicas eloquentes na textura orgânica... impulsos internos subjectivos expressos na 

linguística compassiva." 

Havia também uma coluna que não tinha nada que ver com pintura ou escultura, mas 

que discutia os gatos (Felis domestica) como obras de arte. 

Qwilleran devolveu a pasta à biblioteca e procurou uma morada na agenda 

telefónica. Queria descobrir porque é que Mountclemens achava o trabalho de Zoe 

Lambreth tão bom e porque é que Cal Halapay o achava tão mau. 

Encontrou a Lambreth Gallery na orla do bairro financeiro, num velho edifício de 

espaços abertos diminuído pelas torres de escritórios das proximidades. Parecia ter classe. 

A placa por cima da porta tinha letras douradas, na montra tinha apenas dois quadros e 

vinte e sete metros de veludo cinzento. 

Uma das telas era azul marinho, polvilhada com triângulos pretos. A outra era um 

misterioso molho de tinta grossa em castanhos e púrpuras. Mesmo assim, uma imagem 

parecia emergir desse molho, e Qwilleran sentiu um par de olhos a espreitar das suas 

profundezas. Enquanto olhava, a expressão daqueles olhos passou de inocente a consciente 

e a selvagem. 

Abriu a porta e aventurou-se lá dentro. A galeria era comprida e estreita, mobilada 

como uma sala de estar, muito rica, num design moderno intransigente. Qwilleran reparou 

noutro arranjo de triângulos (cinzentos espalhados sobre branco) num cavalete, que 

preferiu ao que se encontrava na montra. A assinatura do artista era "Scrano". Num 

pedestal, estava um tubo de drenagem em forma de cotovelo cravado com raios de 

bicicleta. Intitulava-se "Coisa #17". 

Uma campainha tinha chocalhado algures quando ele entrara na loja e, agora, 

Qwilleran ouvia passos batendo levemente nos degraus da escada em espiral nas traseiras 

da galeria. A estrutura de metal, pintada de branco, fazia lembrar uma enorme escultura. 

Qwilleran viu pés, depois pernas de calças justas e depois o proprietário da galeria, 
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decidido, formal e arrogante. Era-lhe difícil imaginar que Earl Lambreth era marido da 

calorosa e feminina Zoe. O homem parecia um pouco mais velho do que a esposa e era 

penosamente janota. 

‒ Sou o novo repórter de arte do Daily Fluxion ‒ disse Qwilleran. ‒ Mrs. Lambreth 

pediu-me que visitasse a vossa galeria. 

O homem fez qualquer coisa que começou por ser um sorriso mas que acabou como 

um maneirismo desagradável: raspou o lábio de baixo com os dentes. 

‒ Mrs. Lambreth falou-me de si ‒ disse ele ‒ e suponho que Mountclemens lhe tenha 

dito que esta é a principal galeria da cidade. Na verdade, é a única galeria digna desse 

nome. 

‒ Ainda não conheci Mountclemens mas, pelo que sei, fala muito bem acerca do 

trabalho da sua esposa. Gostaria de ver alguns desses trabalhos. 

O negociante, permanecendo rigidamente com as mãos atrás das costas, acenou com 

a cabeça na direcção de um rectângulo castanho na parede. 

‒ Aquele é um dos quadros recentes de Mrs. Lambreth. Tem a qualidade pictórica 

que é reconhecida como a sua assinatura. 

Qwilleran estudou o quadro num silêncio cauteloso. A superfície tinha a textura de 

um bolo de chocolate glacê, e ele passou inconscientemente a língua pelos lábios. No 

entanto, estava ciente, uma vez mais, de um par de olhos algures nos redemoinhos de tinta. 

Ali se desenvolveu gradualmente a face de uma mulher. 

‒ Ela usa muita tinta ‒ observou Qwilleran. ‒ Deve demorar muito tempo a secar. 

O negociante limpou o lábio inferior outra vez e disse: 

‒ Mrs. Lambreth utiliza pigmento para atrair o espectador e enredá-lo sensualmente 

antes de fazer a sua declaração. A sua declamação é sempre esquiva, nebulosa, forçando o 

público a participar activamente na interpretação. 

Qwilleran acenou vagamente com a cabeça. 

‒ É uma grande humanista ‒ continuou Lambreth. ‒ Infelizmente, temos muito 

poucas telas dela agora aqui. Está a guardá-las para a exposição dos seus trabalhos em 

Março. Contudo, viu uma das suas obras mais lúcidas e disciplinadas na montra. 

Qwilleran lembrou-se dos olhos nublados pela tinta que tinha visto antes de entrar na 

galeria, os olhos cheios de mistério e malícia. 

‒ Pinta sempre as mulheres daquela maneira? ‒ perguntou. 
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Lambreth sacudiu um ombro. 

‒ Mrs. Lambreth nunca pinta segundo uma fórmula. Tem grande versatilidade e 

imaginação. E o quadro na janela não pretende invocar associações humanas. É um estudo 

de um gato.  

‒ Ah ‒ disse Qwilleran. 

‒ Está interessado no Scrano? É um dos melhores artistas contemporâneos. Viu um 

dos quadros dele na montra. Aqui está outro no cavalete. 

Qwilleran olhou de soslaio para os triângulos cinzentos num fundo branco. A 

superfície pintada era de granulação fina e lisa, com um brilho quase metálico. Os 

triângulos eram vivos. 

‒ Ele parece estar apanhado por triângulos ‒ disse o jornalista. ‒ Se pendurasse este 

de cabeça para baixo, teria três barcos à vela num nevoeiro. 

‒ O simbolismo devia ser óbvio ‒ disse Lambreth. ‒ Nas suas pinturas de arestas 

rígidas, Scrano expressa sucintamente a essência da natureza libidinosa e poligâmica do 

Homem. O quadro que está na montra é especificamente incestuoso. 

‒ Bem, acho que isso dá cabo da minha teoria ‒ disse Qwilleran. ‒ Tinha esperança 

de ter descoberto alguns barcos à vela. O que diz Mountclemens acerca de Scarno? 

‒ S-c-r-a-n-o ‒ corrigiu-o Lambreth. ‒ Mountclemens encontra no trabalho de Scrano 

uma virilidade intelectual que transcende as considerações menores da expressão artística e 

se foca na pureza da concepção e sublimação do meio. 

‒ Suponho que sejam bastante caros. 

‒ Um Scrano chega geralmente aos cinco dígitos. 

‒ Ena! ‒ disse Qwilleran. ‒ E quanto a alguns destes outros artistas? 

‒ Valem consideravelmente menos. 

‒ Não vejo preços em lado nenhum. 

Lambreth endireitou um ou dois quadros. 

‒ Não se esperaria que uma galeria deste calibre afixasse preços como um 

supermercado. Para as nossas exposições principais imprimimos um catálogo, mas o que 

vê hoje é somente uma mostra informal do nosso grupo de artistas. 

‒ Fiquei surpreendido por vos encontrar instalados no bairro financeiro ‒ disse 

Qwilleran. 

‒ Os nossos coleccionadores mais astutos são homens de negócios. 
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Qwilleran deu uma volta pela galeria e absteve-se de comentar. Muitas das telas 

apresentavam pingos e gotas de tinta em cores berrantes e explosivas. Algumas, eram 

compostas apenas por listas onduladas. Havia um grande plano de uma bocarra vermelha 

escancarada com dois metros, e Qwilleran recuou instintivamente. Num pedestal, 

encontrava-se uma bola de metal em forma de ovo com o título "Sem título". Algumas 

formas alongadas em argila vermelha faziam lembrar gafanhotos, mas certas 

protuberâncias convenceram Qwilleran de que estava a olhar para seres humanos 

subnutridos. Duas peças de metal de sucata designavam-se "Coisa #14" e "Coisa #20". 

Qwilleran gostou mais da mobília: espreguiçadeiras tipo concha, sofás que flutuavam 

em delicadas bases de ferro cromado e mesas baixas com tampos de mármore branco. 

‒ Tem alguns quadros de Cal Halapay? ‒ perguntou ele. 

Lambreth contraiu os músculos. 

‒ Deve estar a brincar. Não somos esse tipo de galeria. 

‒ Pensei que as coisas de Halapay eram um sucesso. 

‒ São facilmente vendidas a pessoas sem bom gosto ‒ disse o negociante. ‒ Na 

verdade, as coisas de Halapay (como tão apropriadamente as descreveu) não são mais do 

que ilustrações comerciais colocadas, de forma bastante pretensiosa, numa moldura. Não 

têm valor como arte. Aliás, o homem faria um favor ao público se esquecesse as suas 

pretensões e se concentrasse na actividade que realiza tão bem: fazer dinheiro. Não tenho 

nada contra amadores que querem passar as suas tardes de domingo de forma agradável à 

frente de um cavalete, mas não deviam fazer-se passar por artistas e degradar o gosto 

público. 

Qwilleran voltou a sua atenção para a escada em espiral. 

‒ Tem outra galeria lá em cima? 

‒ Só o meu escritório e a oficina de molduras. Gostaria de vê-la? É capaz de lhe 

interessar mais do que os quadros e as esculturas.       

Lambreth liderou o caminho por um armazém onde estavam arrumados quadros em 

ranhuras verticais, e pelas escadas acima. Na oficina de molduras havia uma bancada em 

desalinho e um aroma insistente a cola ou a laca. 

‒ Quem lhe faz as molduras? ‒ inquiriu Qwilleran. 

‒ Um artesão muito talentoso. Oferecemos a melhor execução e a maior selecção de 

molduras na cidade. ‒ Ainda de mãos entrelaçadas rigidamente atrás das costas, Lambreth 
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acenou na direcção de uma moldura na bancada. ‒ Aquela vende-se por 35 dólares cada 

trinta centímetros.  

O olhar admirado de Qwilleran vagueou até um gabinete desordenado adjacente à 

sala de trabalho. Olhou fixamente para um quadro de uma dançarina pendurado torto na 

parede. Uma bailarina numa roupa azul transparente fora retratada num momento de 

movimento suspenso contra um fundo de folhagem verde. 

‒ Ora aqui está algo que consigo entender ‒ disse ele. ‒ Gosto daquilo. 

‒ E bem pode! Como pode ver pela assinatura, é um Ghirotto. 

Qwilleran estava impressionado. 

‒ Ontem vi um Ghirotto no museu. Esta deve ser uma peça de arte valiosa. 

‒ Seria, se estivesse completa. 

‒ Quer dizer que não está acabada? 

Lambreth emitiu um suspiro impaciente. 

‒ Isto é apenas metade da tela original. O quadro foi danificado. Lamento, mas não 

teria dinheiro para um Ghirotto em boas condições. 

Qwilleran reparou então num quadro de avisos coberto de recortes de jornais.  

‒ Vejo que o Daily Fluxion lhe dá uma boa cobertura. 

‒ Vocês têm uma excelente coluna sobre arte ‒ disse o marchand. ‒ Mountclemens 

sabe mais de arte do que qualquer outra pessoa na cidade, incluindo os pretensos peritos. E 

tem integridade. Uma integridade inatacável. 

‒ Hum ‒ disse Qwilleran.  

‒ Com certeza que vai ouvir Mountclemens vilipendiado em todos os lados, porque 

ele está a dar cabo dos charlatães e a elevar os padrões do gosto. Prestou um grande 

serviço à cidade recentemente ao desalojar Farhar do museu. Um novo regime irá devolver 

vida àquela instituição moribunda.  

‒ Mas eles não perderam simultaneamente um subsídio substancial? 

Lambreth acenou com a mão. 

‒ Outro ano, outro subsídio, e nessa altura o museu irá merecê-la. 

Qwilleran reparou pela primeira vez nas mãos do negociante. As unhas encardidas 

não combinavam com a sua forma meticulosa de vestir. 

‒ Já reparei que Mountclemens tem consideração pelo trabalho de Mrs. Lambreth.  
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‒ Tem sido muito amável. Muitas pessoas pensam que ele beneficia esta galeria, mas 

a verdade é que só lidamos com os melhores artistas. 

‒ Este tipo que pinta triângulos é um artista local? Talvez gostasse de obter uma 

entrevista. 

Lambreth pareceu pesaroso. 

‒ É sobejamente conhecido que Scrano é europeu. Tem estado recluso em Itália há 

muitos anos. Creio que por razões políticas. 

‒ Como é que o descobriu? 

‒ Mountclemens chamou a nossa atenção para o trabalho dele e pôs-nos em contacto 

com o agente americano do artista, pelo que estamos gratos. Somos os representantes 

exclusivos de Scrano no Midwest. ‒ Clareou a garganta e disse orgulhosamente: ‒ O 

trabalho de Scrano tem uma virilidade intelectualizada, uma pureza transcendente...    

‒ Não lhe tomo mais tempo ‒ interrompeu Qwilleran. ‒ É quase meio-dia e tenho um 

compromisso para o almoço. 

Qwilleran deixou a Lambreth Gallery com várias perguntas a martelar-lhe a cabeça: 

como distinguir boa arte da má arte? Porque é que os triângulos recebiam aplausos 

enquanto os barcos à vela não? Se Mountclemens era tão bom quanto Lambreth dizia e se 

o estado da arte local era tão doentio, porque é que Mountclemens ficara neste ambiente 

tão mal agradecido? Era ele um missionário como Lambreth dizia? Ou um monstro, como 

todas as outras pessoas davam a entender? 

Depois, mais um ponto de interrogação acenou a sua cauda encaracolada. Existiria 

mesmo um homem chamado George Bonifield Mountclemens? 

No Clube de Imprensa, onde se ia encontrar com Arch Riker para o almoço, 

Qwilleran disse ao empregado do bar: 

‒ O crítico de arte do Daily Fluxion costuma vir cá? 

Bruno parou de limpar um copo. 

‒ Quem me dera. Podia drogar-lhe a bebida. 

‒ Porquê? Qual é a sua queixa? 

‒ Só uma ‒ disse Bruno. ‒ Ele é contra toda a raça humana. ‒ Debruçou-se sobre o 

balcão em jeito de confidência. ‒ Digo-lhe que está decidido a arruinar todos os artistas na 

cidade. Veja o que fez àquele pobre homem, o "Tio" Waldo. E a Franz Buchwalter no 
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jornal de ontem! Os únicos artistas de que gosta são os que estão relacionados com a 

Lambreth Gallery. Até parece que é dele. 

‒ Há quem o considere um especialista altamente qualificado. 

‒ Há quem ache que descer é subir. ‒ Depois Bruno sorriu sabiamente. ‒ Espere até 

ele começar a apontar para si, Mr. Qwilleran. Assim que Mountclemens descobrir que 

anda a meter o nariz na área dele... ‒ O empregado de bar puxou um gatilho imaginário. 

‒ Parece saber muito acerca da situação da arte aqui na cidade. 

‒ Claro. Também sou artista. Faço colagem. Gostaria que, um dia destes, desse uma 

vista de olhos ao que faço e me desse uma opinião crítica. 

‒ Só tenho este emprego há dois dias ‒ disse-lhe Qwilleran ‒, nem sei o que é 

colagem. 

Bruno fez-lhe um sorriso condescendente. 

‒ É uma forma de arte. Tiro com água os rótulos das garrafas de whisky, corto-os em 

pedacinhos e colo-os de forma a criar retratos presidenciais. Neste momento estou a 

trabalhar no de Van Buren. Daria uma excelente exposição. ‒ A sua expressão mudou e 

tornou-se muito amigável. ‒ Talvez me pudesse ajudar a arranjar uma galeria. Acha que 

poderia, talvez, puxar uns cordelinhos? 

‒ Não sei se há muita receptividade para retratos presidenciais feitos a partir de 

rótulos de whisky, mas vou indagar por aí... E agora que tal o do costume, só com gelo? 

‒ Um dia destes vai ter urticária à conta de todo este sumo de tomate ‒ disse o 

empregado de bar. 

Quando Arch Riker chegou ao bar, encontrou o escritor de arte a mastigar o bigode. 

‒ Como correu tudo esta manhã? - perguntou Arch. 

‒ Bem ‒ respondeu Qwilleran. ‒ A princípio estava ligeiramente confuso acerca da 

diferença entre boa arte e má arte, mas agora estou completamente confuso. ‒ Bebeu um 

trago de sumo de tomate. ‒ Contudo, cheguei a uma conclusão acerca de George Bonifield 

Mountclemens III. 

‒ Vamos a ela! 

‒ É uma fraude. 

‒ O que queres dizer com isso? 

‒ Não existe. É uma lenda, uma invenção, um conceito, uma corporação, um brilho 

no olho do editor. 
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‒ Quem achas que escreve todos aqueles documentos que imprimimos sob a sua 

assinatura sesquipedal? 

‒ Uma comissão de escritores-fantasma. Uma comissão de três. Provavelmente um 

Mr. George, um Mr. Bonifield e um Mr. Mountclemens. Nenhum homem conseguiria 

causar tantos problemas, ou ser tão odiado, ou ter uma imagem tão ambígua. 

‒ O que se passa é que não percebes nada de críticos. Estás habituado a polícias e 

ladrões. 

‒ Tenho uma teoria alternativa, se não engoliste a primeira. 

‒ Qual é? 

‒ É um fenómeno da era electrónica. A coluna de arte é produzida por um batalhão 

de computadores em Rochester, Nova Iorque. 

‒ O que é que Bruno te pôs no sumo de tomate? ‒ disse Arch. 

‒ Bem, digo-te uma coisa: não acreditarei em George Bonifield Mountclemens 

enquanto não o vir. 

‒ Está bem. Que tal amanhã ou na quarta-feira? Ele tem estado fora da cidade, mas já 

está de volta. Vamos marcar um encontro. 

‒ Um almoço, aqui. Podemos comer lá em cima, com toalha de mesa. 

Arch abanou a cabeça. 

‒ Ele não virá ao Clube de Imprensa. Nunca vem ao centro da cidade. 

Provavelmente, terás de ir ao apartamento dele. 

‒ Tudo bem, marca ‒ disse Qwilleran. ‒ E talvez siga o conselho de Bruno e alugue 

um colete à prova de bala. 
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Capítulo 5 

 
Qwilleran passou a manhã de terça-feira a ver uma exposição de arte feita por 

crianças em idade escolar no edifício do Ministério da Educação. Esperava escrever algo 

ternamente engraçado acerca dos barcos à vela desenhados a carvão, das casas roxas com 

chaminés verdes, dos cavalos azuis que se pareciam com ovelhas, e dos gatos, gatos, gatos. 

Depois da sua aventura no mundo pouco complicado da arte juvenil, Qwilleran 

regressou ao escritório num estado de distanciamento satisfeito. A sua chegada ao 

Departamento de Reportagem provocou um silêncio pouco natural. As máquinas de 

escrever pararam de fazer barulho. Cabeças que tinham estado debruçadas sobre provas 

foram subitamente levantadas. Até os telefones verdes estavam respeitosamente 

silenciosos. 

‒ Jim, temos novidades para ti. Telefonámos a Mountclemens para te marcar um 

encontro e ele quer que vás lá amanhã à noite. Jantar! ‒ disse Arch. 

‒ Hã? 

‒ Não vais desmaiar? O resto do departamento fê-lo. 

‒ Já estou a ver a manchete ‒ disse Qwilleran. ‒ "Crítico envenena a sopa do 

repórter." 

‒ Dizem que ele é um óptimo cozinheiro ‒ disse Arch. ‒ Um verdadeiro gastrónomo. 

Se tiveres sorte, ele adia o arsénico para a sobremesa. Aqui tens a morada. 

Às seis da tarde de quarta-feira, Qwilleran apanhou um táxi para o número 26 de 

Blenheim Place. O endereço ficava numa parte velha da cidade, em tempos um bairro 

elegante de casas majestosas. A maioria delas tinha-se transformado em casas com quartos 

baratos para alugar ou espaços para empresas de negócios estranhos. Havia um reparador 

de porcelanas antigas, por exemplo. Qwilleran deduziu que era um corretor de apostas 

profissional. Na porta ao lado havia uma loja de moedas antigas, provavelmente uma 

fachada para um cartel de droga. Quanto ao fabricante de vestuário burlesco, Qwilleran 

não tinha a menor dúvida quanto à verdadeira natureza do estabelecimento. 

No meio de tudo isto, resistia uma orgulhosa e resoluta casa de cidade. Tinha um ar 

residencial respeitável. Era alta para a sua largura e pedantemente vitoriana, até tinha a 

vedação de ferro ornamentado. Era o número 26.  
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Qwilleran esquivou-se de um par de bêbados do bairro a ziguezaguear no passeio e 

subiu os degraus de pedra até um pequeno pórtico, onde três pequenas caixas de correio 

indicavam que o edifício tinha sido transformado em apartamentos.   

Alisou o bigode, que estava animado com curiosidade e antecipação, e tocou à 

campainha. Um zumbido destrancou a porta da frente e ele entrou para um átrio com chão 

de tijoleira. À sua frente estava outra porta, também ela fechada, até que um zumbido de 

tom diferente a destrancou. 

Qwilleran entrou num vestíbulo sumptuoso mas fracamente iluminado, que o 

envolveu com a sua sumptuosidade. Apercebeu-se de grandes molduras douradas, 

espelhos, estatuária, uma mesa suportada por leões dourados e um banco esculpido como 

os da igreja. Uma carpete vermelha cobria o chão do vestíbulo e a escadaria. Do topo do 

lanço de escadas chegou uma voz com um toque admiravelmente refinado: 

‒ Queira subir, Mr. Qwilleran. 

O homem no cimo das escadas era excessivamente alto e elegantemente esguio. 

Mountclemens envergava um casaco de veludo vermelho escuro, e a sua face pareceu 

poética ao jornalista. Talvez fosse a forma como o cabelo fino estava puxado para a testa 

alta. Uma fragrância a casca de lima envolvia-o. 

‒ As minhas desculpas pelo fosso e ponte levadiça lá de baixo ‒ disse o crítico. ‒ 

Neste bairro não se correm riscos. 

Deu a Qwilleran um aperto de mão canhoto e encaminhou-o para uma sala de estar 

diferente de tudo o que o jornalista alguma vez tinha visto. Estava apinhada e sombria. A 

única iluminação vinha de uma labareda esmorecida na lareira e de projectores ocultos 

apontados a obras de arte. Os olhos de Qwilleran listaram bustos de mármore, jarras 

chinesas, muitas molduras douradas, um guerreiro de bronze e algumas esculturas de anjos 

de madeira a desintegrar-se. Uma parede da sala de tecto alto estava coberta com uma 

tapeçaria com figuras de donzelas medievais em tamanho real. Por cima da lareira estava 

um quadro que qualquer espectador de cinema reconheceria como um Van Gogh.  

‒ Parece impressionado com a minha pequena colecção, Mr. Qwilleran ‒ disse o 

crítico ‒ ou chocado com o meu gosto ecléctico... Deixe-me pendurar-lhe o casaco. 

‒ É um museu em miniatura ‒ disse Qwilleran com reverência. 

‒ É a minha vida, Mr. Qwilleran. E reconheço, sem qualquer modéstia, que é bem 

sucedida em termos de uma certa atmosfera. 
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Nem um centímetro da parede vermelha escura estava a descoberto. A lareira estava 

ladeada por prateleiras de livros bem recheadas. Outras paredes estavam cheias de quadros 

até ao tecto. 

Até a carpete vermelha, que tinha uma luminosidade própria, estava apinhada com 

cadeiras excessivamente grandes, mesas, pedestais, uma secretária e uma vitrina iluminada  

recheada com pequenas esculturas. 

‒ Deixe-me servir-lhe um aperitivo ‒ disse Mountclemens ‒, e depois pode prostrar- 

-se numa poltrona e apoiar os pés. Evito servir qualquer coisa mais forte do que xerez ou 

Dubonnet antes de jantar porque tenho bastante orgulho nos meus dotes culinários e prefiro 

não paralisar as suas papilas gustativas. 

‒ Não posso beber álcool ‒ disse Qwilleran ‒, por isso as minhas papilas gustativas 

estão sempre em óptimas condições. 

‒ Que tal um Lemon and Bitters3 para aperitivo? 

Enquanto Mountclemens esteve ausente da sala, Qwilleran apercebeu-se de outros 

pormenores: um dictafone na secretária, música que se espalhava por detrás de uma tela 

oriental e duas espreguiçadeiras almofadadas viradas uma para a outra em frente do lume, 

partilhando entre si uma otomana arredondada. Experimentou uma das cadeiras e foi 

engolido pelas almofadas. Encostando a cabeça para trás e pondo os pés na otomana, 

sentiu um conforto dos diabos. Quase desejou que Mountclemens não regressasse com o 

Lemon and Bitters.  

‒ A música é satisfatória? ‒ perguntou o crítico enquanto colocava um tabuleiro 

junto ao cotovelo de Qwilleran. ‒ Considero Debussy relaxante a esta hora do dia. Aqui 

tem algo salgado para acompanhar a sua bebida. Vejo que gravitou para a cadeira certa. 

‒ Esta cadeira é o que mais se aproxima de estar inconsciente ‒ disse Qwilleran. ‒ É 

revestida com quê? Faz-me lembrar algo que se usava para fazer bermudas para rapazes. 

‒ Bombazine de urze ‒ respondeu Mountclemens. ‒ Um tecido miraculoso ainda não 

descoberto pelos cientistas. A preocupação deles com materiais feitos pelo Homem chega a 

raiar a blasfémia. 

‒ Estou a morar num hotel onde tudo é de plástico. Faz um tipo de carne-e-osso 

como eu sentir-se obsoleto. 

                                                
3 Cocktail de baixo teor alcoólico. (N. da T.) 
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‒ Como pode ver, olhando à sua volta, ignoro a tecnologia moderna. 

‒ Estou surpreso ‒ disse Qwilleran. ‒ Nas suas críticas apoia a arte moderna e, no 

entanto, tudo aqui é... ‒ Não conseguia pensar numa palavra que soasse lisonjeira. 

‒ Permita-me corrigi-lo ‒ disse Mountclemens. Gesticulou imponentemente na 

direcção de um par de portas com persianas. ‒ Naquele armário está uma pequena fortuna 

em arte do século XX, sob condições ideais de temperatura e humidade. Aqueles são os 

meus investimentos, mas estes quadros que vê nas paredes são meus amigos. Creio na arte 

de hoje como uma expressão do seu tempo, mas escolho viver com a maturidade do 

passado. É por essa razão que estou a tentar preservar esta bela casa antiga. 

Mountclemens, sentado com o seu casaco de veludo, sapatos formais italianos nos 

pés estreitos e compridos, e um aperitivo vermelho escuro nos dedos brancos e esguios, 

parecia presunçoso, seguro, confiante e surreal. A sua voz nasalada, a música, a cadeira 

confortável, o calor do lume e a obscuridade da sala estavam a deixar Qwilleran sonolento. 

Precisava de acção. 

‒ Importa-se que fume? ‒ perguntou ele. 

‒ Tem cigarros naquela caixa de cloisonné junto ao seu cotovelo. 

‒ Fumo cachimbo. ‒ Qwilleran procurou o seu bulldog com curvatura de 90º, a bolsa 

de tabaco e os fósforos, e iniciou o ritual de acendimento.  

Enquanto a chama do fósforo cintilava na sala escurecida, inclinou a cabeça para o 

lado. Olhou fixamente para as prateleiras de livros. Viu uma luz vermelha. Era como um 

sinal. Não, eram duas luzes vermelhas. De um vermelho brilhante e vivo! 

Qwilleran engasgou-se. A lufada de ar apagou o fósforo e os sinais vermelhos 

desapareceram. 

‒ O que era... aquilo? ‒ perguntou ele quando parou de cuspir perdigotos. ‒ Algo 

entre os livros. Algo... 

‒ Era só o gato ‒ disse Mountclemens. ‒ Ele gosta de se retirar para trás dos livros. 

As prateleiras são inusitadamente profundas por causa dos meus livros de arte, e ele 

consegue encontrar lá um lugar com privacidade. Ao que parece, fez a sesta atrás das 

biografias. Parece aprovar biografias. 

‒ Nunca vi um gato com olhos de um vermelho brilhante ‒ disse Qwilleran. 

‒ Descobrirá que isso é característico dos gatos siameses. Aponte-lhes uma luz aos 

olhos e eles ficam vermelho rubi. Normalmente são azuis, como o azul naquele Van Gogh. 
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Confira por si mesmo quando o gato se decidir a lisonjear-nos com a sua presença. De 

momento prefere a reclusão. Está ocupado a decifrá-lo. Já sabe várias coisas sobre si. 

‒ O que sabe ele? ‒ Qwilleran contorceu-se na cadeira. 

‒ Tendo-o observado, sabe que não é provável que vá fazer barulhos altos ou 

movimentos bruscos, e isso conta a seu favor. Assim como o seu cachimbo. Ele gosta de 

cachimbos e sabia que fumava um, mesmo antes de o ter tirado do bolso. Sabe também que 

trabalha num jornal. 

‒ Como sabe isso? 

‒ Tinta. Tem um belo nariz para a tinta de impressora. 

‒ Mais alguma coisa? 

‒ Neste momento está a piscar uma mensagem. Está a dizer-me para servir a entrada, 

caso contrário, ele não janta antes da meia-noite. 

Mountclemens deixou a sala e regressou com um tabuleiro de tartes quentes.  

‒ Se não tiver nenhuma objecção ‒ disse ele ‒, comeremos as entradas na saleta. Não 

tenho empregados, pelo que peço que me perdoe algumas informalidades. 

A crosta era folhada, o recheio, um creme suculento com queijo e espinafres. 

Qwilleran saboreou cada garfada. 

‒ Pode perguntar-se ‒ disse o crítico ‒ porque é que prefiro aguentar-me sem 

empregados. Tenho um medo mórbido de assaltos, e não quero estranhos a vir cá a casa e a 

descobrir as preciosidades que tenho no edifício. Faça-me a delicadeza de não mencionar a 

minha colecção na Baixa. 

‒ Com certeza, se é o que quer. 

‒ Sei como vocês jornalistas funcionam. São fornecedores de notícias por instinto e 

hábito. 

‒ Quer dizer que somos um bando de bisbilhoteiros ‒ disse Qwilleran  amavelmente, 

apreciando a última garfada de creme de queijo e interrogando-se sobre o que viria a 

seguir. 

‒ Digamos que uma boa dose de informação, correcta ou não, é trocada à mesa do 

Clube de Imprensa. Não obstante, sinto que posso confiar em si. 

‒ Obrigado. 
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‒ Que pena que não beba vinho. Tinha planeado celebrar esta ocasião abrindo uma 

garrafa de Chateau Clos d'Estournel de 1945. Foi uma boa colheita, muito lenta a maturar, 

ainda melhor do que a de 1928. 

‒ Abra-a à mesma ‒ disse Qwilleran. ‒ Vou apreciar vê-lo a apreciá-lo. 

Sinceramente. 

Os olhos de Mountclemens brilharam. 

‒ Não preciso de mais encorajamento. E vou servir-lhe um copo de sumo de uva 

Catawba. Tenho-o em casa para... ele. 

‒ Quem? 

‒ Kao K'o-Kung. 

A cara de Qwilleran ficou momentaneamente inexpressiva. 

‒ O gato ‒ disse Mountclemens. ‒ Perdoe-me ter-me esquecido de que não foram 

formalmente apresentados. Ele gosta muito de sumo de uva, especialmente da branca. E da 

melhor marca. É um perito. 

‒ Parece ser um gato e pêras! ‒ disse Qwilleran. 

‒ Uma criatura notável. Cultivou uma estima por determinados períodos de arte e, 

apesar de discordar das suas escolhas, admiro a sua independência. Também lê as 

manchetes dos jornais, como verá quando entregarem a última edição. E agora creio que 

estamos prontos para a sopa. ‒  O crítico afastou umas cortinas de veludo vermelho escuro. 

Um aroma a lagosta saudou Qwilleran na alcova de jantar. Pratos de sopa, espessa e 

cremosa, foram colocados numa mesa despida que parecia ter centenas de anos. Velas 

grossas ardiam em suportes de ferro. 

Quando estava a sentar-se numa cadeira de costas altas, generosamente esculpidas, 

ouviu um baque na sala de estar. Seguiu-se-lhe um resmungar rouco. Uma tábua do soalho 

rangeu, e um gato de cor clara, com um focinho escuro e olhos oblíquos entrou na saleta de 

jantar. 

‒ Este é Kao K'o-Kung ‒ disse Mountclemens. ‒ O seu nome vem de um artista do 

século XIII e ele próprio tem a dignidade e elegância da arte chinesa. 

Kao K'o-Kung permaneceu imóvel a olhar para Qwilleran. Qwilleran olhava para 

Kao K'o-Kung. Viu um gato comprido, esguio e musculado, com pêlo liso e lustroso e uma 

quantidade intolerável de confiança e autoridade. 
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‒ Se ele está a pensar no que eu penso que ele está a pensar, é melhor ir-me embora ‒ 

disse Qwilleran. 

‒ Está só a decifrá-lo ‒ disse Mountclemens ‒ e quando se concentra parece severo. 

Está a decifrá-lo com os olhos, orelhas, nariz e bigodes. As descobertas das quatro vias 

serão transmitidas a um ponto central para avaliação e síntese e, dependendo do veredicto, 

pode ou não aceitá-lo. 

‒ Obrigado ‒ disse Qwilleran. 

‒ É um tanto eremita e desconfiado com estranhos. 

O gato levou o seu tempo e, quando tinha acabado de olhar para o visitante, 

calmamente e sem esforço visível, elevou-se num voo vertical para o cimo de um armário 

alto. 

‒ Ena! ‒ exclamou Qwilleran. ‒ Viu aquilo? 

No topo do armário, Kao K'o-Kung ajeitou-se numa postura imperial e observava a 

cena cá de baixo com um interesse inteligente. 

‒ Um salto de dois metros não é invulgar para um siamês ‒ disse Mountclemens. ‒ 

Os gatos têm muitos dons que são negados aos humanos, e mesmo assim temos tendência 

a avaliá-los por padrões humanos. Para compreender um gato, tem de perceber que ele tem 

os seus próprios dons, o seu ponto de vista, até mesmo a sua moralidade. A ausência de 

fala num gato não faz dele um animal menor. Os gatos têm desprezo pelo discurso. Porque 

haveriam de falar quando conseguem comunicar sem palavras? Saem-se muito bem entre 

eles e tentam pacientemente dar a conhecer os seus pensamentos aos humanos. Mas, para 

se conseguir ler um gato, tem de se estar calmo e receptivo. 

A expressão do crítico era séria e escolar. 

‒ Na maior parte das vezes ‒ continuou ‒, os gatos recorrem à pantomima quando 

lidam com humanos. Kao K'o-Kung usa um código que não é difícil de aprender. Arranha 

objectos para chamar a atenção. Funga para indicar suspeita. Roça-se nos tornozelos 

quando quer ser servido e mostra os dentes para exprimir desaprovação. Tem também um 

modo felino de torcer o nariz a alguma coisa. 

‒ Tenho de ver isso. 

‒ É muito simples. Quando um gato, que é a imagem da elegância e beleza, de 

repente se rebola numa postura hedionda, contorce a face e coça a orelha, está a dizer-lhe, 

meu caro, para ir para o inferno! 
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Mountclemens retirou os pratos da sopa e trouxe uma terrina de frango num molho 

escuro e misterioso. Um gemido lancinante veio do cimo do armário. 

‒ Não é preciso uma antena para captar este tipo de mensagem. 

‒ A ausência de uma antena na anatomia humana ‒ disse o crítico ‒ soa-me a um 

lapso imenso, uma gafe cósmica. Com uma simples disposição de sensores ou bigodes, 

pense no que o Homem poderia ter alcançado em termos de comunicação e prognóstico! 

Aquilo a que chamamos percepção extra-sensorial é uma experiência normal para um gato. 

Ele sabe no que você está a pensar, o que vai fazer e onde esteve. Trocaria de bom grado 

uma orelha e um olho por um conjunto completo de bigodes em bom estado. 

Qwilleran pousou o garfo e limpou o bigode cuidadosamente com o guardanapo. 

‒ Isso é muito interessante ‒ disse ele. Tossiu uma ou duas vezes e depois inclinou-se 

na direcção do seu anfitrião. ‒ Quer saber uma coisa? Tenho uma sensação curiosa em 

relação ao meu bigode. Nunca disse isto a ninguém, mas desde que deixei crescer este 

conjunto de bigodes que tenho tido uma ideia estranha de que sou mais... mais consciente! 

Percebe o que quero dizer?  

Mountclemens anuiu com a cabeça encorajadoramente. 

‒ É algo que não queria que circulasse no Clube de Imprensa ‒ disse Qwilleran. 

Mountclemens assentiu. 

‒ Parece que vejo as coisas mais claramente ‒ disse o jornalista. 

Mountclemens compreendia. 

‒ Às vezes parece que pressinto o que vai acontecer e apareço no sítio certo à hora 

certa. É sinistro. 

‒ Kao K'o-Kung faz a mesma coisa. 

Um resmungo profundo veio do cimo do armário, e o gato ergueu-se, arqueou as 

costas numa espreguiçadela tensa, soltou um grande bocejo e saltou para o chão com um 

grunhido e um baque suave. 

‒ Observe ‒ disse o crítico. ‒ Dentro de três ou quatro minutos a campainha vai tocar 

e vai ser a entrega do jornal. Neste momento, o rapaz dos jornais está na sua bicicleta a 

dois quarteirões de distância, mas Kao K'o-Kung sabe que está a caminho. 

O gato atravessou a sala de estar até ao vestíbulo e esperou no cimo das escadas. 

Passados poucos minutos a campainha tocou. 

Mountclemens disse a Qwilleran: 
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‒ Far-me-ia a simpatia de ir buscar o jornal lá a baixo? Ele gosta de ler as notícias 

enquanto ainda estão frescas. Enquanto isso, vou mexer a salada. 

O gato esperou no degrau com um solene demonstrar de interesse enquanto o 

jornalista descia para pegar no jornal que tinha sido arremessado para o alpendre. 

‒ Ponha o jornal no chão ‒ instruiu-o Mountclemens ‒, e Kao K'o-Kung lerá as 

manchetes. 

O gato seguiu este procedimento de perto. O nariz contorcia-se-lhe com a 

antecipação. Os bigodes moveram-se para cima e para baixo duas vezes. Depois, baixou a 

cabeça para a manchete sensacionalista que estava escrita em letras garrafais e tocou em 

cada letra com o nariz traçando as palavras: ODAHNAPA OCUOL ONISSASSA. 

‒ Ele lê sempre de trás para a frente? ‒ perguntou Qwilleran. 

‒ Lê da direita para a esquerda ‒ disse Mountclemens. ‒ Já agora, espero que goste 

de salada César. 

Era uma salada de homem, condimentada e estaladiça. Depois veio uma sobremesa 

de chocolate amargo com uma textura aveludada, e Qwilleran sentiu-se miraculosamente 

em harmonia com um mundo em que os críticos de arte conseguiam cozinhar como chefes 

de cozinha franceses e os gatos conseguiam ler. 

Mais tarde, enquanto tomavam pequenas chávenas de café turco na sala de estar, 

Mountclemens disse: 

‒ Que tal se está a dar no seu novo meio? 

‒ Estou a conhecer algumas personalidades interessantes. 

‒ Lamento dizer, mas os artistas nesta cidade têm mais personalidade do que talento.  

‒ Este Cal Halapay é difícil de deslindar. 

‒ É um charlatão ‒ disse Mountclemens. ‒ As suas pinturas pertencem à categoria de 

anúncios a champô. A mulher dele é decorativa, se mantiver a boca fechada, mas 

infelizmente considera isso uma proeza impossível. Também tem um empregado ou 

protegido (ou qualquer que seja o termo caridoso), que tem a insolência de querer uma 

exposição retrospectiva da obra da sua vida aos vinte e um anos. Já conheceu outros 

representantes da extraordinária vida artística desta cidade? 

‒ Earl Lambreth. Parece ser... 
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‒ Aí tem um caso patético. Nenhum talento, mas espera alcançar o estrelato agarrado 

às saias da mulher. O seu único sucesso foi ter casado com uma artista. Como conseguiu 

ele ganhar uma mulher tão atraente, é difícil de imaginar. 

‒ Sim, ela é bem bonita ‒ concordou Qwilleran. 

‒ E uma excelente artista, apesar de precisar de limpar a sua palete. Fez alguns 

estudos de Kao K'o-Kung, capturando todo o seu mistério, magia, perversidade, 

independência, jovialidade, carácter selvagem e lealdade... num par de olhos. 

‒ Conheci Mrs. Lambreth no Turp and Chisel no fim-de-semana passado. Houve 

uma festa... 

‒ Esses adolescentes envelhecidos ainda se vestem com máscaras de luxo? 

‒ Era uma festa de namorados. Todos representavam amantes notáveis. O primeiro 

lugar foi para uma escultora chamada Butchy Bolton. Conhece-a? 

‒ Sim ‒ disse o crítico ‒, e o bom gosto impede-me de fazer qualquer tipo de 

comentário. Suponho que Madame Duxbury também lá estivesse, a pingar de peles de 

marta e Gainsborough. 

Qwilleran tirou o cachimbo e demorou um bom tempo a acendê-lo. Kao K'o-Kung 

entrou na sala vindo da cozinha e executou o seu ritual pós-jantar para que todos 

admirassem. Em diligente concentração lançou a sua comprida língua cor-de-rosa para a 

cara. Em seguida lambeu bem a pata direita e usou-a para lavar a orelha direita. Depois, 

trocou de pata e repetiu a mesma operação no lado esquerdo: uma passagem nos bigodes, 

uma passagem na bochecha, duas no olho, uma na testa, uma na orelha e uma na parte de 

trás da cabeça. 

Mountclemens disse a Qwilleran: 

‒ Pode sentir-se lisonjeado. Quando um gato se lava à sua frente, está a admiti-lo no 

mundo dele... Onde está a planear morar? 

‒ Pretendo encontrar um apartamento mobilado o quanto antes. Faço qualquer coisa 

para me ver livre daquele hotel revestido a plástico. 

‒ Tenho uma vaga lá em baixo ‒ disse Mountclemens. ‒ O apartamento é pequeno 

mas adequado, e bastante bem mobilado. Tem uma lareira a gás e alguns dos meus 

Impressionistas. A renda seria insignificante. O meu principal interesse é ter o espaço 

ocupado. 
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‒ Soa-me bem ‒ disse Qwilleran das profundezas da sua espreguiçadeira, com 

memórias da salada César e sopa forte de lagosta ainda a acariciá-lo. 

‒ Viajo bastante, a ver exposições e a ser júri de arte e, neste bairro duvidoso, é boa 

ideia haver sinal de vida lá em baixo, no apartamento da frente.  

‒ Gostava de o ver. 

‒ Apesar dos boatos que correm de que sou um monstro ‒ disse Mountclemens no 

seu tom mais agradável ‒, não me achará um mau senhorio. Sabe, toda a gente odeia os 

críticos e imagino que as más-línguas me tenham descrito como uma espécie de Belzebu 

culto e com pretensões artísticas. Tenho poucos amigos e, felizmente, não tenho parentes, à 

excepção de uma irmã em Milwaukee que se recusa a renegar-me. Sou um bocado eremita. 

Qwilleran fez um gesto de entendimento com o cachimbo. 

‒ Um crítico não se pode dar ao luxo de se misturar com os artistas ‒ continuou 

Mountclemens ‒ e, quando se mantém à distância, atrai a inveja e o ódio. Todos os meus 

amigos estão nesta sala e nada mais me importa. A minha única ambição é possuir obras de 

arte. Nunca estou satisfeito. Deixe-me mostrar-lhe a minha última aquisição. Sabia que 

Renoir pintou persianas em determinado período da sua carreira? ‒ O crítico inclinou-se 

para a frente e baixou a voz, e um júbilo peculiar iluminou-lhe o rosto. ‒ Tenho duas 

persianas pintadas por Renoir. 

Um gemido estridente veio de Kao K'o-Kung, que estava sentado numa pose alta e 

compacta a contemplar o fogo. Era um comentário siamês que Qwilleran não conseguia 

traduzir. Mais do que tudo, soava a mau presságio. 
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Capítulo 6 

 
Na quinta-feira, o Daily Fluxion publicou o primeiro perfil de um artista feito por 

Qwilleran. O tema era o "Tio" Waldo, o idoso primitivo e retratista de gado. Qwilleran 

tinha evitado cuidadosamente comentar o talento artístico do velho homem, construindo a 

sua história em torno da filosofia pessoal do talhante depois de uma vida inteira a vender 

bifes do acém a donas de casa em bairros de classe média-baixa. 

O aparecimento da história tinha reavivado o interesse nos quadros do Tio Waldo e, 

na sexta-feira, a galeria discreta que lidava com as suas obras vendeu todas as telas 

empoeiradas de bovinos e cordeiros, e insistiu com o velho homem para que voltasse a 

pintar. Leitores escreveram ao editor elogiando a forma com Qwilleran tratara a história. O 

neto do Tio Waldo, o camionista, foi aos escritórios do Daily Fluxion com um presente 

para Qwilleran: quatro quilos e meio de salsichas caseiras que o talhante reformado tinha 

feito na sua cave. 

Na sexta-feira à noite, o próprio Qwilleran foi alvo de alguma atenção no Clube de 

Imprensa quando distribuiu correntes de enchidos. Encontrou-se com Arch Riker e Odd 

Bunsen no bar e pediu o habitual sumo de tomate. 

‒ Deves ser um perito nessa coisa ‒ disse Arch. 

Qwilleran passou o copo pelo nariz e atentou pensativamente no aroma. 

‒ Um vintage despretensioso ‒ disse ele. ‒ Nada memorável, mas tem um charme 

ingénuo. Infelizmente, o aroma está camuflado pelo fumo do charuto de Mr. Bunsen. Diria 

que os tomates vieram... ‒ deu um pequeno gole e revolveu-o na língua ‒ do Norte do 

Illinois. Obviamente um canteiro de tomates junto a um canal de irrigação, a receber o sol 

matinal de Este e o sol da tarde de Oeste. ‒ Deu mais um trago. ‒ O meu palato diz-me que 

os tomates foram apanhados ao princípio do dia, numa terça ou quarta-feira, por um 

trabalhador agrícola com um penso rápido no dedo. O mercurocromo infiltra-se no travo. 

‒ Estás de bom humor! ‒ disse Arch.  

‒ Sim ‒ disse Qwilleran. ‒ Vou-me mudar do palácio de plástico. Vou alugar um 

apartamento a Mountclemens. 

Arch poisou o copo com um baque de espanto e Odd Bunsen engasgou-se com fumo 

de charuto. 
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‒ Um apartamento mobilado no primeiro andar. Muito confortável. E a renda é só 

cinquenta dólares por mês. 

‒ Cinquenta! Qual é a contrapartida? ‒ perguntou Odd. 

‒ Não há contrapartida. Ele só não quer que a casa fique vazia quando está fora. 

‒ Tem de haver uma contrapartida ‒ insistiu Odd. ‒ O velho Monty é demasiado 

forreta para dar alguma coisa a troco de nada. De certeza que ele não quer que sejas ama de 

gato quando estiver fora? 

‒ Pára de ser um cínico fotógrafo de imprensa ‒ disse Qwilleran. ‒ Não sabes que é 

um estereótipo ultrapassado? 

‒ Odd tem razão ‒ disse Arch. ‒ Quando o nosso mensageiro vai buscar as cassetes, 

Mountclemens manda-o fazer todo o tipo de recados pessoais e nunca dá uma gorjeta ao 

puto. É verdade que ele tem uma casa cheia de peças de arte valiosas? 

Qwilleran deu um trago de sumo de tomate devagar. 

‒ Tem um monte de tralha espalhada, mas quem sabe se vale alguma coisa? ‒ 

Absteve-se de mencionar o Van Gogh. ‒ A maior atracção é o gato. Tem um nome chinês, 

algo parecido com Koko. Mountclemens diz que os gatos gostam de ouvir uma repetição 

de sílabas quando são interpelados e que as suas orelhas são particularmente receptivas a 

sons palatais e velares. 

‒ Alguém está doido ‒ disse Odd. 

‒ Este gato é um siamês e tem uma voz que parece uma sirene de ambulância. É uma 

raça de super-gato, muito inteligente. Este consegue ler.  

‒ Ler? 

‒ Lê manchetes de jornais, mas têm de ser acabadas de imprimir. 

‒ O que é que este super-gato pensa das minhas fotografias? ‒ perguntou Odd. 

‒ Segundo Mountclemens, é questionável se os gatos conseguem reconhecer 

imagens pictóricas, mas ele acha que um gato consegue sentir o conteúdo de um quadro. 

Koko prefere a arte moderna aos velhos mestres. A minha teoria é que a tinta mais recente 

consegue chegar ao seu olfacto. Acontece o mesmo com a tinta fresca num jornal.    

‒ Como é a casa? ‒ perguntou Arch. 

‒ Velha. Bairro decadente. Mas Mountclemens preza a sua casa como uma relíquia 

sagrada. Estão a deitar abaixo prédios a toda a volta, mas ele diz que não vai desistir da sua 

casa. É um sítio e tanto. Lustres, madeira trabalhada, tectos altos, tudo gesso esculpido. 
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‒ Apanhadores de pó ‒ disse Odd. 

‒ Mountclemens vive no andar de cima, e o andar de baixo é composto por dois 

apartamentos. Eu vou ficar com o da frente. O das traseiras também está livre. É um sítio 

calmo, excepto quando o gato solta um guincho. 

‒ Como estava a comida na quarta-feira à noite? 

‒ Quando se prova a comida de Mountclemens, perdoa-se-lhe por falar como uma 

personagem numa peça de Noel Coward. Não vejo como consegue fazer aqueles pratos 

com a deficiência que tem. 

‒ Referes-te à mão? 

‒ Sim. O que é que ela tem? 

‒ É uma mão artificial ‒ disse Arch. 

‒ Estás a brincar! Parece verdadeira, tirando uma certa rigidez. 

‒ Por isso é que ele grava a coluna. Não escreve à máquina. 

Qwilleran pensou nisso por uns momentos. Depois disse: 

‒ De certa forma tenho pena de Mountclemens. Vive como um eremita. Acha que 

um crítico não se deve misturar com os artistas e, no entanto, a arte é o seu interesse 

principal. A arte e a preservação de uma velha casa. 

‒ O que é que disse acerca da situação da arte local? ‒ perguntou Arch. 

‒ É engraçado. Não falou muito acerca de arte. Falámos essencialmente acerca de 

gatos. 

‒ Vês? O que te disse? ‒ disse Odd. ‒ O Monty está a preparar-te para tomares conta 

do gato em part-time. E não esperes gorjeta! 

 

O tempo fora de estação, quente para Fevereiro, terminou nessa semana. A 

temperatura baixou drasticamente, e Qwilleran comprou um grosso sobretudo de tweed 

acinzentado com o cheque do seu primeiro salário completo. 

Ficou em casa durante a maior parte do fim-de-semana, desfrutando o novo 

apartamento. Tinha uma sala de estar com uma cama num nicho da parede, uma 

kitchenette e aquilo a que Mountclemens chamaria atmosfera. Qwilleran chamava-lhe 

montes de tralha. Ainda assim, gostava do efeito. Era acolhedor, as cadeiras eram 

confortáveis e havia toros na lareira. O quadro sobre a prateleira do fogão, segundo o 

senhorio, era uma das obras menos bem sucedidas de Monet. 
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A única queixa de Qwilleran era a fraca iluminação. Lâmpadas de baixa voltagem 

pareciam ser uma das poupanças de Mountclemens. Qwilleran foi às compras no sábado de 

manhã e trouxe umas de 75W e 100W. 

 Tinha um livro da biblioteca sobre como compreender a arte moderna e, no sábado à 

tarde, estava a enfrentar o Dadaísmo, no capítulo nove, e a chupar um cachimbo cheio de 

tabaco por acender, quando uma lamúria imperiosa soou do lado de fora da porta. Apesar 

de ser claramente a voz de um gato siamês, o choro estava dividido em sílabas com ênfase 

muito bem colocada, como se a ordem fosse "Deeeixa-meee entraaar!" 

Qwilleran deu por si a obedecer prontamente à instrução. Abriu a porta e ali estava 

Kao K'o-Kung. 

Pela primeira vez, Qwilleran viu o gato do crítico à brilhante luz do dia que jorrava 

da janela de vidro biselado do vestíbulo. A luz realçava o lustre do pêlo pálido, a riqueza 

da cara e das orelhas castanho escuro, o inquietante azul dos olhos. Pernas castanhas e 

compridas, direitas e esbeltas, eram desviadas nas extremidades para dar lugar a pés 

delicados, e os bigodes vigorosos reluziam com as cores prismáticas do arco-íris. O ângulo 

das orelhas, que ele usava como uma coroa, explicava o seu atitude real. 

Kao K'o-Kung não era um gato vulgar e Qwilleran mal sabia como o abordar. Saíbe? 

Sua Alteza? Num impulso, resolveu tratar o gato como um igual, por isso disse 

simplesmente: 

‒ Não queres entrar? ‒ E desviou-se, não se apercebendo de que estava a fazer uma 

ligeira vénia. 

Kao K'o-Kung avançou para a soleira e inspeccionou cuidadosamente o apartamento 

antes de aceitar o convite. Isto levou algum tempo. Depois, seguiu altivamente e com passo 

imponente pela carpete vermelha. Fez uma inspecção de rotina à lareira, ao cinzeiro, aos 

resto de queijo e tostas que estavam na mesa, ao casaco de bombazine de Qwilleran que se 

encontrava pendurado nas costas de uma cadeira, ao livro sobre arte moderna e a uma não 

identificável e quase invisível mancha na carpete. Por fim, satisfeito com tudo, escolheu 

um sítio no meio da sala, a uma distância cuidadosamente calculada da lareira a gás, e 

esticou-se numa pose leonina. 

‒ Queres que te vá buscar alguma coisa? ‒ inquiriu Qwilleran. 

O gato não respondeu, mas olhou para o seu anfitrião com um comprimir de olhos 

que parecia demonstrar contentamento. 
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‒ Koko, és um tipo extraordinário ‒ disse Qwilleran. ‒ Fica à vontade. Importas-te 

que acabe a minha leitura? 

Kao K'o-Kung ficou meia hora, e Qwilleran apreciou o quadro que compunham: um 

homem, um cachimbo, um livro, um gato que parecia caro, e ficou desapontado quando o 

seu convidado se levantou, se esticou, soltou um rápido adeus e foi lá para cima para o seu 

apartamento. 

Qwilleran passou o resto do fim-de-semana a ansiar pelo almoço marcado para 

segunda-feira com Sandra Halapay. Estava a contornar o problema de entrevistar o marido 

dela escrevendo um perfil de Cal Halapay "visto pelos olhos da família e amigos". Sandy 

ia encaminhá-lo para as pessoas certas e tinha prometido trazer-  -lhe fotografias informais 

do marido a ensinar as crianças a fazer esqui, a alimentar perus na quinta no Oregon e a 

ensinar a kerry blue a sentar-se.  

Durante todo o domingo, Qwilleran sentiu que o bigode lhe transmitia mensagens, ou 

talvez precisasse apenas de ser aparado. Fosse como fosse, o dono sentia que a semana que 

se avizinhava seria significativa. Se seria significativamente boa ou significativamente má, 

isso já a fonte sabedora não revelou. 

A manhã de segunda-feira chegou e com ela uma comunicação inesperada vinda lá 

de cima. 

Qwilleran estava a vestir-se e a escolher uma gravata que Sandy pudesse aprovar 

(uma axadrezada de lã verde e azul marinho feita na Escócia), quando reparou pela 

primeira vez no papel dobrado que estava no chão, semi-enfiado por debaixo da porta. 

Pegou nele. A caligrafia era má, como um rabisco de criança, e a mensagem era 

brusca e abreviada: 

"Mr. Q.: Pf ent cassetes a A.R.. Poupa viag a mensag. GBM." 

Qwilleran não tinha visto o senhorio desde a última sexta-feira à noite. Nessa noite, 

tinha mudado as duas malas do hotel para o apartamento e tinha pago um mês de renda. 

Uma vaga esperança de que Mountclemens o convidasse para o pequeno-almoço de 

domingo (talvez ovos Benedict ou uma omelete de fígados de galinha) tinha-se evaporado. 

Parecia que só o gato iria ser sociável. 

Depois de decifrar a nota, Qwilleran abriu a porta e encontrou os rolos de fita à 

espera dele no chão do vestíbulo. Entregou-os a Arch Riker, mas achou o pedido estranho 
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e desnecessário. A Sala de Despacho no Daily Fluxion tinha uma carrada de mensageiros 

que passavam a maior parte do tempo sentados a lançar moedas ao ar. 

‒ Estás a fazer progressos no perfil de Halapay? ‒ perguntou Arch. 

‒ Vou levar Mrs. Halapay a almoçar hoje. O Flux estará disposto a pagar a conta? 

‒ Claro, eles não se importam de gastar uns trocos. 

‒ Onde é um bom sítio para a levar? Um sítio especial. 

‒ Porque não perguntas aos "fotógrafos esfomeados"? Estão sempre a arranjar 

alguém a quem pagar o almoço com as ajudas de custo. 

No laboratório de fotografia, Qwilleran encontrou seis pares de pés em cima de 

mesas, secretárias, cestos do lixo e arquivos, à espera de tarefas, ou de impressões que 

saíssem do secador, ou esperando pela campainha da sala escura.   

‒ Um bom sítio para levar alguém a almoçar para uma entrevista? 

‒ Quem vai pagar? 

‒ O Flux. 

‒ Sitting Bull's Chop House ‒ disseram os fotógrafos em uníssono. 

‒ A costeleta de lombo de vaca pesa meio quilo ‒ disse um. 

‒ O cheesecake tem dez centímetros de grossura. 

‒ Têm uma costeleta dupla que é tão grande como o meu sapato. 

Isto pareceu bem a Qwilleran. 

O Sitting Bull's Chop House ficava na zona industrial e um odor característico 

infiltrava-se na sala de jantar a competir com o fumo dos charutos. 

‒ Que sítio engraçado! ‒ disse Sandy com um gritinho. ‒ Que inteligente da sua parte 

ter-me trazido aqui. Tantos homens! Adoro homens. 

Os homens também adoravam Sandy. O seu chapéu vermelho encimado com uma 

protuberante cauda de galo preto foi o centro das atenções. Ela pediu ostras, que a casa de 

costeletas não tinha, por isso contentou-se com champanhe. Mas, a cada gole, o seu riso 

tornava-se mais esganiçado, ressoando nas paredes anti-sépticas de azulejo branco do 

restaurante, e o entusiasmo da audiência dela diminuiu. 

‒ Jim, querido, tem de ir comigo para as Caraíbas quando o Cal for para a Europa na 

próxima semana. Vou ter o avião só para mim. Não seria divertido? 

Mas ela tinha-se esquecido de trazer a informação de que Qwilleran precisava e as 

fotografias do marido eram inutilizáveis. A costeleta de borrego era mesmo tão grande e 
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tão saborosa como um sapato de fotógrafo. A empregada de mesa, vestida como uma 

enfermeira encartada, era mais eficiente do que cordial. O almoço não foi um sucesso. 

Nessa tarde, de regresso ao escritório, Qwilleran teve de atender reclamações 

telefónicas por causa da crítica de Mountclemens no jornal de domingo. O crítico tinha 

apelidado um aguarelista de "decorador de interiores frustrado", e os amigos e parentes 

deste estavam a ligar para criticar severamente o Daily Fluxion e cancelar as suas 

assinaturas. 

De um modo geral, segunda-feira não foi um dia tranquilo para Qwilleran. No final 

da tarde entediante, voou para o Clube de Imprensa e Bruno, preparando um sumo de 

tomate, disse: 

‒ Ouvi dizer que se mudou para casa de Mountclemens. 

‒ Aluguei um dos apartamentos que ele tinha vagos. ‒ retorquiu Qwilleran 

secamente. ‒ Há algum problema?   

‒ Suponho que não, até ele começar a mandar em si. 

Depois, Odd Bunsen parou por ali o tempo suficiente para lançar ao jornalista um 

sorriso com conhecimento de causa e dizer: 

‒ Ouvi dizer que o velho Monty já te pôs a fazer recados para ele. 

Quando Qwilleran regressou a casa, no número 26 de Blenheim Place, não estava 

com disposição para o que encontrou. Estava outro bilhete debaixo da porta. 

"Mr. Q., agrad q levant bilhete avião, reserv 4.ª 15.00 N.I., ponh conta, GBM" 

O bigode de Qwilleran eriçou-se. Era verdade que os escritórios da companhia aérea 

eram do outro lado da rua do Daily Fluxion e que ir buscar um bilhete de avião era um 

pequeno favor que o senhorio lhe pedia em troca de um bom jantar. O que o aborrecia era a 

brusquidão do pedido. Ou seria uma ordem? Será que Mountclemens pensava que 

mandava em Qwilleran? 

O dia seguinte era terça-feira. A reserva de avião era para quarta-feira. Não havia 

tempo para levantar problemas em relação a isso, como tal, Qwilleran resmungou para 

consigo e levantou o bilhete na manhã seguinte a caminho do trabalho. 

Mais tarde, Odd Bunsen encontrou-o no elevador e perguntou: 

‒ Vais a algum lado? 

‒ Não. Porquê? 
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‒ Vi-te a entrar nos escritório da companhia aérea. Pensei que ias fugir da cidade. ‒ 

Acrescentou com um sorriso sarcástico: ‒ Não me digas que andas outra vez a fazer 

recados ao Monty! 

Qwilleran arranjou o bigode com os nós dos dedos e tentou lembrar-se calmamente 

de que a curiosidade e um apurado sentido de observação faziam um bom fotógrafo 

jornalístico. 

Quando chegou a casa nessa noite, o terceiro bilhete estava à sua espera debaixo da 

sua porta. Era mais do seu agrado: 

"Mr. Q., pf tome pq-alm comigo 4.ª 8.30 GBM". 

Na quarta-feira de manhã, Qwilleran foi lá acima com o bilhete de avião e bateu à 

porta de Mountclemens. 

‒ Bom dia, Mr. Qwilleran ‒ disse o crítico, estendendo uma mão branca e magra, a 

esquerda. ‒ Espero que não esteja com pressa. Tenho uma pequena forma de ovos com 

ervas e natas pronta para pôr no forno, se puder esperar. E uma espetada de fígados de 

frango e bacon. 

‒ Posso esperar por isso ‒ disse Qwilleran. 

‒ A mesa está posta na cozinha, e podemos comer compota fresca de ananás 

enquanto damos uma olhadela ao grelhador. Tive a sorte de encontrar um ananás fêmea no 

mercado. 

O crítico envergava calças de seda e um casaco oriental curto atado com uma faixa à 

volta da cintura surpreendentemente delgada. Havia um odor a casca de limão. As 

sandálias de dedo chinelavam enquanto ele conduzia o caminho por um corredor comprido 

até à cozinha. 

As paredes do corredor estavam completamente cobertas com tapeçarias, rolos de 

pergaminho e quadros emoldurados. Qwilleran comentou a quantidade. 

‒ E também qualidade ‒ disse Mountclemens, tocando levemente num grupo de 

desenhos à medida que passavam por eles. ‒ Rembrandt... Holbein. Muito bom... Millet. 

A cozinha era grande, com três janelas altas e estreitas. Estores de bambu mantinham 

a luz controlada, mas Qwilleran espreitou através deles e viu uma escada exterior 

(evidentemente uma escada de incêndio) que dava acesso a um pátio murado com tijolos. 

No beco para lá do alto muro conseguia ver o topo de uma carrinha. 

‒ Aquele carro é seu? ‒ perguntou. 
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‒ Aquela coisa grotesca ‒ disse Mountclemens com um estremecimento implícito ‒ 

pertence ao negociante de ferro-velho do outro lado do beco. Se tivesse um carro, este teria 

de ter um design feliz, um Karmann Ghia ou um Citroën. Não tenho e por isso gasto a 

minha fortuna em táxis. 

A cozinha era uma alegre barafunda de antiguidades, utensílios de cobre e pequenas 

matas de vegetação seca.   

‒ Seco eu mesmo as minhas ervas ‒ explicou Mountclemens. ‒ Aprecia um pouco de 

menta marinada com o ananás? Acho que dá ao fruto outra dimensão. O ananás pode ser 

demasiado directo. Planto a menta num vaso no peitoril da janela, sobretudo para Kao K'o-

Kung. O brinquedo preferido dele é um ramo de folhas secas de menta presas no dedo de 

uma meia. Num momento de rara perspicácia chamámos ao brinquedo "Rato Mentey". É 

uma versão abstracta e bastante livre de um rato, mas é o tipo de coisa que desperta 

interesse ao seu intelecto artístico. 

Mountclemens estava a colocar pratos individuais no forno, um de cada vez, usando 

a mão esquerda. 

‒ Onde está Koko esta manhã? ‒ perguntou Qwilleran. 

‒ Devia ser capaz de sentir o seu olhar vidrado. Está a observá-lo de cima do 

frigorífico, o único frigorífico acolchoado a Oeste do rio Hudson. É a cama dele. Recusa-se 

a dormir noutro sítio. 

O aroma a bacon, ervas e café começava a rodopiar pela cozinha, e Koko, numa 

almofada azul que combinava com os seus olhos, ergueu o nariz para cheirar. Qwilleran 

fez o mesmo. 

‒ O que faz com o gato quando vai a Nova Iorque? ‒ inquiriu ele. 

‒ Esse é o problema ‒ disse o crítico. ‒ Ele requer uma certa dose de atenção. Seria 

uma grande imposição se lhe pedisse para lhe preparar as refeições enquanto estou fora? 

Vou estar ausente menos de uma semana. Ele toma apenas duas refeições por dia e tem 

uma dieta simples. Há um bife cru no frigorífico. Basta cortá-lo em pequenos pedaços do 

tamanho de uma fava, pô-los numa caçarola com um pouco de caldo de carne e aquecê-lo 

suavemente. Uma pitada de sal e um salpico de salva ou tomilho serão apreciados. 

‒ Bem... ‒ disse Qwilleran, juntando numa colher o resto do sumo de ananás 

mentolado. 
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‒ Para lhe facilitar as coisas de manhã, quando está a caminho do escritório, ele 

podia comer como pequeno-almoço uma fatia de patê de la maison em vez de bife. Será 

uma agradável mudança para ele. Quer o seu café agora ou mais tarde?  

‒ Mais tarde ‒ disse Qwilleran. ‒ Não, bebo agora. 

‒ E há ainda a questão do vaso sanitário. 

‒ O que é isso? 

‒ O vaso sanitário dele. Encontra-o na casa-de-banho. Precisa de pouca atenção. É 

um gato imaculado. Encontra a areia para o vaso sanitário na caixa para chá chinês aos pés 

da banheira. Quer com açúcar ou natas? 

‒ Sem nada. 

‒ Se o tempo não estiver muito severo, ele pode fazer um pouco de exercício no 

pátio, desde que o acompanhe. Normalmente, o exercício que faz a correr para cima e para 

baixo nas escadas da frente é suficiente. Costumo deixar a porta do meu apartamento 

aberta para as suas idas e vindas. Para jogar pelo seguro, vou dar-lhe a minha chave. Há 

alguma coisa que possa fazer por si em Nova Iorque? 

Qwilleran acabara de experimentar a primeira garfada de fígados de frango enrolados 

em bacon e condimentados com um toque de manjericão e revirou os olhos agradecendo 

aos céus. Ao fazê-lo, apanhou o olhar vidrado de Kao K'o-Kung, empoleirado no 

frigorífico. O gato fechou um olho lenta e deliberadamente num inconfundível piscar de 

olho. 
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Capítulo 7 

 
‒ Tenho uma reclamação ‒ disse Qwilleran a Arch no Clube de Imprensa na quarta-  

-feira à noite. 

‒ Já sei o que é. Ontem o teu nome foi escrito com um "U", mas demos por isso na 

segunda edição. Sabes o que vai acontecer, não sabes? Da próxima vez que o sindicato dos 

tipógrafos se reunir com a Direcção, a ortografia do teu nome vai ser um dos seus 

ressentimentos. 

‒ Também tenho outra queixa. Não fui contratado para ser um assistente do vosso 

crítico de arte, mas é o que ele pensa. Sabes que vai sair da cidade hoje à noite? 

‒ Calculei ‒ disse Arch. ‒ Aquela última leva de cassetes continha transcrições 

suficientes para três colunas. 

‒ Primeiro entreguei-lhe as cassetes. Depois, fui levantar o bilhete do voo das três 

horas desta tarde. E agora espera que faça serviço de latrina para o gato dele! 

‒ Espera até Odd Bunsen ouvir isso! 

‒ Não lhe digas! O "Bunsen abelhudo" vai descobrir à mesma pelos seus meios 

tortuosos. Tenho de alimentar o gato duas vezes ao dia, mudar-lhe a água e cuidar do seu 

vaso sanitário. Sabes o que é um vaso sanitário? 

‒ Posso adivinhar. 

‒ Para mim foi novidade. Pensava que os gatos se limitavam a correr para o jardim 

das traseiras. 

‒ Não há nada no contrato sobre repórteres a fazer serviço sanitário ‒  disse Arch. ‒ 

Porque não recusaste? 

‒ Mountclemens não me deu hipóteses. É um matreiro! Ali estava eu, sentado na sua 

cozinha, hipnotizado pelo ananás fresco, pelos fígados de frango grelhados e ovos com 

natas. Além para mais, era ananás fêmea. Que podia eu fazer? 

‒ Terás de escolher entre o orgulho e a gula, só isso. Não gostas de gatos? 

‒ Claro, gosto de animais, e este gato é mais humano do que algumas pessoas que 

podia nomear. Mas dá-me a sensação desconfortável de que sabe mais do que eu e não 

quer dizer. 

‒ Temos sempre gatos lá por casa. Os miúdos trazem-nos. Mas nunca nenhum deles 

me causou complexos de inferioridade ‒ disse Arch. 
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‒ Os teus miúdos nunca levaram para casa um siamês. 

‒ Consegues aguentar três ou quatro dias. Se for demasiado para ti, enviamos um 

estafeta com mestrado. Deve ser capaz de fazer frente a um siamês. 

‒ Pára com isso. Aí vem Odd Bunsen ‒ disse Qwilleran. 

Mesmo antes do aparecimento do fotógrafo, podia detectar-se o charuto e ouvir-se-   

-lhe a voz a reclamar da temperatura gélida lá fora. 

Odd deu uma palmadinha no ombro de Qwilleran. 

‒ Isto são pêlos de gato na tua lapela ou tens andado a sair com uma loira com um 

corte à escovinha? 

Qwilleran cofiou o bigode com uma vara de cocktail. 

‒ Continuo a fazer as noites. Algum de vocês quer comer comigo? Tenho uma hora 

para jantar, a menos que alguém rebente com a Câmara Municipal. 

‒ Eu vou ‒ disse Qwilleran. 

Encontraram uma mesa e consultaram o menu. Odd pediu um bife Salisbury, 

cumprimentou a empregada de mesa pela elegância da sua cintura e depois disse a 

Qwilleran: 

‒ Então, já encontraste explicação para o velho Monty? Se eu andasse por aí a 

insultar toda a gente, como ele faz, era despedido ou destacado para a secção de Sociedade, 

o que é pior. Como é que ele consegue escapar impune? 

‒ Liberdade de crítico. Além disso, os jornais gostam de escritores controversos. 

‒ E onde é que arranja aquele dinheiro todo? Ouvi dizer que vive bastante bem. Viaja 

muito. Conduz um carro caro. Não faz isso com o que o Daily Fluxion lhe paga!  

‒ Mountclemens não conduz ‒ disse Qwilleran. 

‒ Claro que conduz! Vi-o esta manhã ao volante. 

‒ Ele disse-me que não tinha carro. Anda de táxi. 

‒ Talvez não tenha, mas lá que conduz de vez em quando, conduz. 

‒ Como achas que consegue? 

‒ Sem dificuldade. Mudanças automáticas. Nunca conduziste só com uma mão? 

Deves ser um amante miserável! Costumava conduzir só com uma mão, meter as 

mudanças e comer um cachorro-quente, tudo ao mesmo tempo. 

‒ Também tenho umas quantas perguntas ‒ disse Qwilleran. ‒ Os artistas locais são 

tão maus como Mountclemens diz? Ou ele é um impostor como os artistas pensam? 
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Mountclemens diz que Halapay é um charlatão. Halapay diz que os quadros de Zoe 

Lambreth são uma intrujice. Zoe diz que Sandy Halapay é ignorante. Sandy diz que 

Mountclemens é irresponsável. Mountclemens diz que Farhar é incompetente. Farhar diz 

que Mountclemens não percebe nada de arte. Mountclemens diz que Earl Lambreth é 

patético. Lambreth diz que Mountclemens é um monumento de gosto, verdade e 

integridade. Por isso... quem ganha? 

‒ Ouve! ‒ disse Odd. ‒ Acho que estão a enviar-me uma mensagem pelo pager. 

A voz a falar indistintamente pelo sistema público de mensagens mal se conseguia 

ouvir com o rebuliço no bar. 

‒ Sim, é para mim ‒ disse o fotógrafo. ‒ Alguém deve ter rebentado com a Câmara 

Municipal. 

Dirigiu-se ao telefone e Qwilleran ponderou acerca das complexidades do tópico da 

arte. 

Quando Odd Bunsen regressou da cabine telefónica, estava tenso de excitação. 

Qwilleran pensou: um fotógrafo jornalístico há quinze anos e ainda se anima quando 

há um incêndio. 

‒ Tenho novidades para ti ‒ disse Odd, debruçando-se sobre a mesa e mantendo a 

voz baixa. 

‒ O que é? 

‒ Problemas na tua área. 

‒ Que tipo de problemas? 

‒ Homicídio! Estou a caminho da Lambreth Gallery. 

‒ Os Lambreth! ‒ Qwilleran levantou-se com rapidez suficiente para derrubar a 

cadeira. ‒ Quem? A Zoe não! 

‒ Não. O marido dela. 

‒ O que aconteceu? 

‒ Disseram-me que foi esfaqueado. Queres vir? Disse que estavas aqui, e eles 

disseram que era bom se pudesses fazer a cobertura. O Kendall está fora numa história, e 

ambos os repórteres de exterior estão ocupados. 

‒ Tudo bem, eu vou. 

‒ É melhor voltar a ligar e dizer-lhes isso. Tenho o carro lá fora. 
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Quando Qwilleran e Bunsen pararam à frente da Lambreth Gallery, havia uma calma 

inusitada na rua. O bairro financeiro normalmente ficava deserto depois das cinco e meia, e 

até mesmo um homicídio não conseguira atrair uma multidão. Um vento acutilante abatia-   

-se sobre o desfiladeiro criado pelos prédios de escritórios vizinhos. Apenas alguns 

transeuntes dispersos permaneciam no passeio a tremer de frio, mas depressa seguiram o 

seu caminho. Uma solidão enchia a rua. Vozes isoladas soavam exorbitantemente altas. 

Os jornalistas identificaram-se ao polícia que estava à porta. Lá dentro, a arte 

dispendiosa e as mobílias sumptuosas constituíam um cenário inverosímil para o sortido de 

convidados indesejados. Um fotógrafo da polícia tirava fotografias a alguns quadros que 

tinham sido rancorosamente golpeados. Bunsen indicou-lhe o inspector da esquadra e 

Hames, um detective do Departamento de Homicídios. Hames acenou-lhes com a cabeça e 

apontou com o polegar para o andar de cima. 

Os jornalistas começaram a subir a escada em espiral que ficava nos fundos e depois 

afastaram-se para deixar descer o homem das impressões digitais. Vinha a falar consigo 

mesmo. Dizia: "Como é que vão conseguir descer com uma maca por esta coisa abaixo? 

Vão ter de o tirar pela janela." 

Lá em cima, uma voz aguda dizia: "Vamos lá. Podem tratar disso lá em baixo. 

Vamos dispersar." 

‒ Aquele é Wojcik dos Homicídios ‒ disse Bunsen. ‒ Com ele não se brinca. 

A oficina de molduras estava aproximadamente como Qwilleran se lembrava, tirando 

os homens com distintivos, máquinas fotográficas e blocos de notas. Um polícia estava à 

porta do escritório de Lambreth, de costas para a porta. Por cima do ombro dele, Qwilleran 

conseguia ver que o escritório tinha sido razoavelmente destruído. O corpo estava no chão 

junto à secretária. 

Conseguiu a atenção de Wojcik e abriu o pequeno bloco de notas. 

‒ Sabe-se quem é o assassino? 

‒ Não ‒ disse o detective. 

‒ Vítima: Earl Lambreth, director da galeria? 

‒ Certo. 

‒ Método? 

‒ Esfaqueado com uma ferramenta da bancada de trabalho. Um escopro afiado. 

‒ Onde? 
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‒ Garganta. Um trabalho muito molhado. 

‒ Corpo descoberto onde? 

‒ No escritório dele. 

‒ Por quem? 

‒ Zoe, a mulher da vítima. 

Qwilleran demorou um segundo a engolir em seco e fazer um esgar. 

‒ Escreve-se Z-O-E ‒ disse o detective. 

‒ Eu sei. Alguns sinais de luta? 

‒ O escritório foi praticamente virado do avesso. 

‒ E quanto ao vandalismo na galeria? 

‒ Vários quadros estragados. Uma estátua partida. Pode ver isso lá em baixo. 

‒ A que horas é que aconteceu? 

‒ O relógio eléctrico, derrubado da secretária, parou às seis horas e um quarto. 

‒ A galeria estava fechada a essa hora.  

‒ Certo. 

‒ Há alguma evidência de arrombamento? 

‒ Não. 

‒ Então o assassino pode ter sido alguém com acesso legítimo ao sítio. 

‒ Pode. Encontrámos a porta da frente trancada. A porta para o beco podia ou não 

estar trancada quando Mrs. Lambreth chegou. 

‒ Alguma coisa roubada? 

‒ Aparentemente, nada. ‒ Wojcik começou a afastar-se. ‒ É tudo. Tem a sua história. 

‒ Mais uma pergunta. Suspeitos? 

‒ Não. 

Lá em baixo, enquanto Bunsen se movia apressadamente tirando fotografias, 

Qwilleran estudava a natureza do vandalismo. Dois quadros a óleo tinham sido rasgados 

diagonalmente por um instrumento afiado. Uma fotografia emoldurada estava no chão com 

o vidro partido, como se um tacão o tivesse atravessado. Uma escultura de barro 

avermelhada parecia ter sido derrubada de uma mesa com tampo de mármore. Havia 

fragmentos espalhados por todo o lado. 

Quadros de Zoe Lambreth e Scrano (os únicos dois nomes que diziam algo a 

Qwilleran) estavam ilesos. 
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Ele lembrava-se de ter visto a escultura na sua visita anterior. A forma alongada com 

protuberâncias aleatórias tinha sido aparentemente a figura de uma mulher. A placa, ainda 

fixa no pedestal vazio, dizia: "Eva por B.H. Riggs - terracota".  

Qwilleran não tinha reparado, na semana anterior, na aguarela que estava no chão. 

Parecia um puzzle de muitas cores, apenas um padrão agradável. Tinha sido intitulada 

"Interior", e o nome do artista era Mary Ore. A placa identificava-a como um guache. 

Qwilleran examinou depois os dois óleos. Ambos eram compostos de riscas verticais 

coloridas e ondulantes, aplicadas sobre um fundo branco com um pincel largo. As cores 

eram violentas: vermelho, roxo, laranja, cor-de-rosa, e os quadros pareciam vibrar como 

uma corda tocada. Qwilleran perguntou a si mesmo quem compraria estas obras de arte 

que davam cabo dos nervos. Ele preferia o seu Monet de segunda. 

Aproximando-se para ver as placas, reparou que uma era "Cena de praia #3 de Mary 

Ore - óleo", e a outra era "Cena de praia #2" da mesma artista. De certa forma, os títulos 

eram uma ajuda na apreciação das pinturas. Começavam a recordar Qwilleran das 

reluzentes ondas de calor, erguendo-se da areia quente. 

‒ Olha para estes dois quadros. Dirias que são cenas de praia? ‒ perguntou ele a 

Bunsen. 

‒ Diria que o artista estava bêbado ‒ respondeu Odd. 

Qwilleran recuou alguns passos e olhou para os dois óleos com olhos semicerrados. 

Subitamente, viu uma multidão de figuras em pé. Tinha estado a olhar para as riscas 

vermelhas, laranja e roxas e devia ter estado a ver os espaços vazios entre elas. As riscas 

brancas verticais sugeriam os contornos de corpos femininos. Abstractos mas 

reconhecíveis. 

"Figuras femininas naquelas riscas brancas... o torso de uma mulher no barro partido. 

Vamos lá olhar outra vez para a aguarela", pensou. 

Quando soube o que procurava, não foi difícil encontrá-lo. Nas cunhas irregulares de 

cor que formavam o padrão do trabalho de Mary Ore, conseguia distinguir uma janela, 

uma cadeira e uma cama, na qual se reclinava uma figura humana. Feminina.  

‒ Gostava de ir a casa dos Lambreth e ver se Zoe fala comigo. Além disso, pode ser 

que tenha uma foto do falecido. Verificamos com o escritório? ‒ perguntou a Odd Bunsen. 
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Depois de dar os detalhes por telefone a um redactor e de obter sinal verde por parte 

do Departamento de notícias locais, Qwilleran embrulhou-se no apertado carro de dois 

lugares de Odd Bunsen e foram até ao número 3434 de Sampler Street. 

A casa dos Lambreth era uma casa de cidade contemporânea num bairro novo, 

conscientemente bem projectado, que tinha substituído um anterior bairro degradado. O 

jornalista tocou à campainha e aguardou. Os reposteiros estavam corridos nas grandes 

janelas, mas conseguiam ver-se luzes acesas em todas as salas, no andar de cima e no 

andar de baixo. Tocaram outra vez à campainha. 

Quando a porta se abriu, a mulher com calças que ali estava, de braços 

beligerantemente cruzados e pés colocados firmemente na soleira, pareceu familiar a 

Qwilleran. Era alta e rude. A sua cara agradável tinha uma expressão austera. 

‒ Sim? ‒ disse em ar de desafio. 

‒ Sou amigo de Mrs. Lambreth ‒ disse Qwilleran. ‒ Será que posso vê-la e oferecer 

os meus préstimos? O meu nome é Jim Qwilleran. Este é Mr. Bunsen. 

‒ São do jornal. Ela não vai ver jornalistas nenhuns esta noite. 

‒ Não é uma visita oficial. Íamos a caminho de casa e pensámos que talvez houvesse 

algo que pudéssemos fazer. Não é Miss Bolton? 

De dentro de casa, uma voz baixa e cansada disse: 

‒ Quem é, Butchy? 

‒ Qwilleran e outro homem do Fluxion. 

‒ Está tudo bem. Convida-os a entrar. 

Os jornalistas entraram numa sala mobilada num estilo sóbrio e contemporâneo. As 

mobílias eram poucas mas boas e lá estava Zoe Lambreth, com um aspecto doentio e um ar 

desnorteado, encostada a uma ombreira e envergando umas calças de seda roxas e uma 

blusa lilás. 

‒ Ela devia estar deitada e a descansar ‒ disse Butchy. 

‒ Estou bem. Estou demasiado enervada para descansar ‒ disse Zoe.  

‒ Não quis tomar um calmante. 

‒ Os cavalheiros não se querem sentar? ‒ convidou Zoe. 

A cara de Qwilleran reflectia a compreensão solidária pela qual era famoso. Até o 

seu bigode contribuía para a expressão de preocupação grave. 
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‒ Não preciso de lhe dizer os meus sentimentos. Apesar de nos termos conhecido há 

pouco tempo, sinto uma perda pessoal ‒ disse ele. 

‒ É terrível. Simplesmente terrível. ‒ Zoe sentou-se na ponta do sofá, com as mãos 

entrelaçadas nos joelhos. 

‒ Visitei a galeria na semana passada, como me sugeriu. 

‒ Eu sei. Earl contou-me. 

‒ É impossível imaginar o choque que isto deve ter sido. 

‒ Não acho que ela devesse estar a falar disso ‒ interrompeu Butchy. 

‒ Butchy, tenho de falar sobre isto ‒ disse Zoe ‒, senão fico doida. ‒ Olhou para 

Qwilleran com os olhos castanhos que ele recordava tão bem do seu primeiro encontro, e 

estes agora lembravam-lhe os olhos nos quadros de Zoe da galeria. 

‒ Era habitual ir à galeria depois de esta fechar? ‒ perguntou ele. 

‒ Pelo contrário. Raramente lá ia, fossem que horas fossem. Parece pouco 

profissional um artista frequentar a galeria que lida com o seu trabalho. Especialmente no 

nosso caso, sendo casados. Pareceria demasiado informal. 

‒ A galeria deu-me a impressão de ser muito sofisticada ‒ disse Qwilleran. ‒ Muito 

apropriada para um bairro financeiro.  

‒ Foi ideia da Zoe ‒ disse Butchy, com uma sincera demonstração de orgulho. 

‒ O que a levou a ir à galeria hoje à noite, Mrs. Lambreth? 

‒ Estive lá duas vezes. A primeira foi mesmo antes da hora de fecho. Tinha andado 

às compras toda a tarde e fui lá para saber se o Earl queria ficar na baixa para jantar. Ele 

disse-me que não podia sair até às sete horas ou mais. 

‒ Que horas eram quando falou com ele? 

‒ A porta da frente ainda estava aberta, por isso deve ter sido antes das cinco e meia. 

‒ Ele explicou porque é que não podia sair da galeria? 

‒ Tinha de trabalhar nos livros de contabilidade, uma entrega de impostos ou coisa 

parecida, por isso fui para casa. Mas estava cansada e não me apetecia cozinhar. 

‒ Tem trabalhado dia e noite, a preparar-se para uma exposição ‒ disse Butchy. 

‒ Por isso, decidi tomar um banho, mudar de roupa ‒ continuou Zoe ‒, voltar à baixa 

às sete horas e arrastar o Earl para longe dos seus livros de contabilidade.   

‒ Telefonou-lhe a avisar que ia voltar à galeria? 
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‒ Acho que sim. Ou se calhar não. Não me lembro. Pensei em telefonar, mas, com a 

pressa de me vestir, não sei se telefonei ou não... Sabe como é, fazem-se coisas 

automaticamente, sem pensar. Às vezes não me lembro se lavei os dentes e tenho de olhar 

para a escova e ver se está molhada. 

‒ Quando chegou à galeria pela segunda vez? 

‒ Acho que por volta das sete horas. Earl tinha posto o carro para arranjar, por isso 

chamei um táxi e pedi ao motorista que me levasse à entrada da galeria pelo beco. Tenho 

uma chave da porta das traseiras, para o caso de haver alguma emergência. 

‒ Estava fechada? 

‒ É outra coisa de que não me lembro. Devia estar fechada. Pus a minha chave na 

fechadura e rodei a maçaneta da porta sem pensar muito nisso. A porta abriu e eu entrei. 

‒ Notou algo de errado no andar de baixo? 

‒ Não. As luzes estavam apagadas. Subi directamente as escadas em espiral. Assim 

que entrei na oficina, pressenti que algo estava errado. Estava um silêncio de morte. Quase 

tive medo de entrar no escritório. ‒ Estava a recordar-se dolorosamente. ‒ Mas entrei. 

Primeiro vi papéis e tudo espalhado pelo chão. Depois... ‒ Pôs a cara nas mãos e fez-se 

silêncio na sala. 

‒ Deseja que avise Mountclemens em Nova Iorque? ‒ perguntou Qwilleran 

gentilmente, passado um bocado. ‒ Sei que ele os tinha em grande estima.  

‒ Se quiser. 

‒ Já foram feitos planos para o funeral? 

‒ Não vai haver funeral. Zoe não gosta de funerais ‒ disse Butchy. 

Qwilleran levantou-se. 

‒ Nós vamos indo, mas, por favor, diga-me se houver alguma coisa que eu possa 

fazer, Mrs. Lambreth. Por vezes, só falar ajuda. 

‒ Eu estou aqui. Tomo conta dela ‒ disse Butchy. 

Qwilleran achou que a mulher parecia possessiva. 

‒ Só mais uma coisa, Mrs. Lambreth. Tem uma boa fotografia do seu marido? ‒ 

perguntou. 

‒ Não. Só um retrato que pintei no ano passado. Está no meu estúdio. A Butchy 

mostra-lhes. Acho que vou lá para cima. 
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Saiu da sala sem cerimónias, e Butchy conduziu os jornalistas ao estúdio que ficava 

na parte de trás da casa. 

Ali, na parede, estava Earl Lambreth. Frio, altivo, desdenhoso, pintado sem amor. 

‒ A semelhança é perfeita ‒ disse Butchy com orgulho. ‒ Ela captou mesmo a 

personalidade dele. 

O clique da máquina fotográfica de Odd Bunsen foi quase inaudível.  

 

[...] 
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3.2 O tradutor (in)visível e criativo  
 

 
 

[T]ranslation is an active production of a text which 
resembles, but nonetheless transforms, the original. 

Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility 
 

[T]ranslating is a Decision Process: a series of a certain 
number of consecutive situations - moves, as in a game- 

situations imposing on the translator the necessity of 
choosing among a certain (and very often exactly definable) 

number of alternatives. 
Jiří Levý, Translation as a Decision Process 

 

Desde há muito que os Estudos de Tradução se debatem com questões como a 

viabilidade do acto tradutório ou a sua eficácia. Se a primeira gira em torno da 

possibilidade ou impossibilidade de se traduzirem textos (principalmente literários), a 

segunda, tendo já respondido afirmativamente a essa questão, pretende distinguir entre a 

"boa tradução" e a "má tradução". A percepção de que traduzir é uma tarefa imperfeita, 

mas viável, marcou as teorias da tradução a partir dos anos 80, muito graças às ideias 

veiculadas pela chamada "Escola da Manipulação", que contou com a colaboração de 

vários autores fundamentais dos Estudos de Tradução, entre os quais se destacam Susan 

Bassnett, André Lefevere e Theo Hermans66. A independência face à Linguística e à 

Literatura Comparada iria possibilitar o afastamento dos dogmas clássicos, entre os quais 

se contam o da máxima fidelidade ao texto original, pois o próprio conceito de "original" 

enquanto algo que é absolutamente único e irrepetível invalidaria essa abordagem. Por 

outro lado, autores como Lawrence Venuti desafiam mesmo a existência de originais, 

defendendo que qualquer texto é uma rede de citações e de relações intertextuais em que 

"we can trace echoes in the world of all writers" (Venuti, 1986: 27). Assim, a definição de 

"original" que encontramos nos dicionários, como algo "que não é copiado nem 

reproduzido; único; autêntico; novo; inédito"67 não seria aplicável a nenhum texto literário, 

pois todos os textos "beberiam" dos que os antecederam e estabeleceriam pontes entre 

                                                
66 Estes autores fundamentaram a sua concepção de tradução literária a partir de dois conceitos-chave: o de 
"manipulação" e o de "reescrita". Traduzir implicaria a manipulação do texto de partida e uma reescrita em 
que o tradutor, enquanto leitor e intérprete de um texto de outro sistema linguístico, o transporta para as 
matrizes linguística e cultural do seu país de origem.   
 
67 (2003), Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Lisboa: Círculo de Leitores. 
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textos de várias origens e tempos. A criatividade estaria então na forma como um autor 

manipula a tradição literária e não na originalidade em sentido estrito.  

Próxima da questão da originalidade dos textos está a da boa ou má tradução e, 

consequentemente, o problema da voz do tradutor. Enquanto se entendeu o texto de partida 

(TP) como algo intocável, a tradução era-lhe subalterna e só seria considerada "boa" se o 

tradutor fosse uma entidade invisível. Supunha-se estarmos a ler o autor e em contacto com 

a sua "voz", esquecendo que entre o leitor e a obra do escritor existia o tradutor. 

Dessacralizado o original, a tradução começa a ser vista de forma diferente e o tradutor 

assume a sua visibilidade e faz ouvir a sua voz68.   

"Passar um texto de uma língua para outra" ‒ esta é a noção mais comum do acto de 

traduzir. Mas é também a mais simplista. Traduzir é criar uma ponte entre uma 

língua/cultura de partida e uma língua/cultura de chegada (Barrento, 2002: 126). É uma 

procura de correspondências, uma escolha informada entre múltiplas possibilidades, uma 

tentativa de trazer para uma cultura o que pertence a outra. É, antes de mais, um jogo de 

opções. O tradutor tenta transmitir aos seus leitores as mesmas emoções e experiências 

estéticas que o TP terá proporcionado aos leitores da cultura a que se destinou 

primeiramente. Para tal, precisa de ter atenção às palavras que escolhe (decisões criativas), 

de forma a recriar um efeito ou atmosfera semelhante à do TP. Também o ambiente criado 

e as realidades culturais presentes no texto devem ser captados, para que a tradução 

cumpra o objectivo pretendido. Como defende Levine, "you don't translate texts, but rather 

you attempt to re-create contexts" (Levine, 1991: 8). Tudo isto passa para o texto traduzido 

através de uma busca por "equivalências aproximativas" (expressão proposta por João Flor, 

em 1983) entre as duas línguas. Recorde-se a este propósito que o conceito de 

"equivalência" é problemático, pois não se trata de encontrar "igualdades", uma vez que 

elas não existem (não há duas línguas/culturas/palavras iguais), mas de encontrar, na 

língua de chegada, formas aproximadas de transmitir o que fica dito na língua de partida, 

não recorrendo, contudo, a uma tradução literal que em nada enriquece o texto ou a sua 

fruição. Nas palavras de João Flor, traduzir será a "elaboração, na língua alvo, de estruturas 

lexicais e gramáticas que veiculam significados e produzem efeitos tendencialmente 

                                                
68 Na tradução O Gato Que... lia de trás para a frente, além do registo da tradutora que é obrigatoriamente 
diferente do da autora ‒ por se tratarem de pessoas, gerações, culturas e línguas diferentes ‒, a presença de 
notas paratextuais é o exemplo mais visível de que há uma segunda voz no texto. 
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homólogos aos da língua de origem" (Flor, 1983: 10). E é aqui que se inclui a questão da 

criatividade em tradução.  

Tratando-se de algo difícil de definir e de avaliar, por se tratar de um conceito com 

diversas variantes, convém esclarecer o que se entende aqui por criatividade e qual é o seu 

objecto. Referimo-nos a quê quando falamos de criatividade? A um produto ou a um 

processo? E quais são as suas características? Entre outras, podemos dizer que, de uma 

forma geral, a criatividade se prende com uma solução/resposta a problemas. Enquanto 

processo, é algo que se desenvolve e constrói na busca dessa solução e não algo que surge 

repentinamente do nada. Por outro lado, também o produto criativo assenta num padrão, na 

norma estabelecida, ao mesmo tempo que se desvia dela. Por isso, é também uma ruptura 

com o passado, ou um melhoramento ou adaptação do que já existe. Só assim se pode 

considerar diferente, ou novo, um produto. É da comparação com o que já existe que se 

estabelece a "originalidade" ou a novidade que se diz criativa. Desta forma, a criatividade é 

a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao 

contexto na qual se manifesta, e aceite como tal pela comunidade considerada apta para a 

julgar (cf. Sternberg, 1999). É também necessário ter em atenção as variações culturais do 

conceito. Segundo Todd Lubart, a criatividade é um fenómeno "[which] involves a person 

or group of people who operates within a context", que é sempre social e cultural (Lubart, 

2010: 265). Aquilo que em algumas culturas pode ser encarado como criativo e novo, 

noutras pode não o ser. Igualmente variável é o grau de tolerância à criatividade de cada 

cultura. O mesmo autor faz ainda a distinção entre a Little c e a Big C. A primeira estaria 

ao serviço da resolução de problemas do quotidiano (como a criação de uma receita ou a 

tomada de decisões), enquanto a segunda é vista como algo de genial numa determinada 

área do saber. 

Naturalmente, há questões a que não podemos fugir quando aplicamos o tema da 

criatividade à tradução. Até que ponto pode o tradutor ser criativo? Qual o grau de 

estranheza permitido numa tradução? Haverá géneros de escrita mais abertos a uma 

tradução criativa e outros mais fechados a ela? E como é que esta se concretiza? A 

criatividade em tradução pode manifestar-se pelo menos de duas maneiras: alterando o 

discurso da língua de chegada (com a introdução de novas palavras no léxico da cultura de 

chegada) ou modificando o texto de partida.  
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Do ponto de vista da tradução como reescrita, estamos perante uma 

recontextualização, com o transportar do TP para a cultura de chegada, o tornar nosso o 

que pertence ao Outro. Segundo Lakoff, o tradutor tem de perceber quais são os modelos 

cognitivos idealizados no texto que está a ler e quais os da sua cultura a fim de 

posteriormente encontrar as equivalências (cf. Lakoff, 1987). Mas ser-lhe-á permitido 

afastar-se do TP? E até onde pode ir? Para uma análise mais completa desta relação entre 

criatividade e tradução é necessário avaliar também o grau de criatividade permitida na 

cultura de partida e a que é possível na cultura de chegada. Os condicionantes histórico-     

-culturais traçam as limitações que são impostas à criatividade, mas também o género das 

obras é um determinante para o que é possível (ou não) fazer-se.  

No que diz respeito à tradição de tradução de romances policiais em Portugal, esta 

ficou marcada por grande permissividade. Os tradutores portugueses, principalmente nos 

anos 50, puderam alterar (resumindo, encurtando ou omitindo partes) os TP sem grandes 

restrições (cf. Sampaio, 2007). O mundo da tradução em Portugal mudou muito entretanto 

e impõe hoje limites éticos que não permitem tantas "liberdades". Ainda assim, o 

subgénero policial permanece permeável a decisões criativas porque continua a colocar 

desafios ao tradutor e a impor a necessidade de resolução de problemas, além de se tratar 

de um tipo de narrativa com um leque de escolhas menos condicionado do que, por 

exemplo, a poesia (que levanta questões como a rima e a métrica) pois, mais do que 

centrar-se nas palavras, o seu foco está nas formas de narração e criação de ambientes.  

Uma das ligações possíveis entre tradução e criatividade é, então, a necessidade e 

"liberdade" por parte do tradutor para encontrar soluções informadas na procura de 

correspondências entre o TP e o texto de chegada (TC). Sendo a tradução sempre uma 

escolha entre diversas possibilidades, ela implica desde logo um certo grau de criatividade. 

As metáforas e metonímias exponenciam esta necessidade. Como encontrar pontes quando 

não as há? A resposta só pode passar pela criatividade. Esta, enquanto processo, teria 

quatro estádios ‒ preparação, incubação, iluminação e verificação (Lubart, 2009: 341) ‒ e 

assemelhar-se-ia ao processo de tradução. Este começa pela análise prévia do problema e 

começo consciente da tarefa (preparação), envolve o trabalho inconsciente, a activação da 

memória, os jogos de associação, o afastarmo-nos do problema (incubação), inclui 

momentos em que uma ideia prometedora nos surge repentinamente (iluminação) e 

termina com a avaliação, desenvolvimento e refinamento das soluções encontradas.  
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Briskman (2009: 38-39) apresenta um esquema da criatividade enquanto processo 

que também encontra paralelismos com o processo da tradução, pois passa pelo confronto 

com a tradição (porque só há "novo" se existir o "velho"), o efectuar de escolhas "blindly, 

but not randomly" ‒ não ao acaso porque há uma tradição e limites à criatividade, mas "às 

cegas" porque não sabemos se, ou quando, a nossa escolha irá resultar ‒ e o jogo de 

tentativas até se encontrar a solução. Como produto criativo, poder-se-á alegar que o texto 

traduzido é algo de novo (porque não é o TP) e simultaneamente uma adaptação de algo já 

existente (pois só existe mediante a presença do TP). 

Igualmente interessante é avaliar-se o papel que o conhecimento tácito tem nos dois 

processos (no criativo e no tradutório). O conhecimento tácito é o que sabemos e não 

sabemos que sabemos, o imaterial que pomos em prática sem que saibamos explicar 

porquê ou de onde vem tal sabedoria, o conhecimento aparentemente inexplicável. E, 

contudo, ele está na base de todo o conhecimento e influencia o que pensamos, como 

agimos e comunicamos, a nossa percepção do mundo. Este tipo de conhecimento consiste 

nas crenças, nos valores, nos ideais, nos esquemas e quadros mentais que nos formam e 

moldam. Baseado em processos cognitivos genéricos, é um conhecimento partilhado e não 

apenas individual, que parte da experiência e que é transmitido pela educação (cf. 

Hanenberg, 2009:2) e socialização. 

Se se considerar que a criatividade consiste na resolução de problemas e que o 

conhecimento tácito influencia os nossos quadros mentais e processos cognitivos, a relação 

entre os dois poderia passar pelas opções que tomamos quando nos deparamos com a 

necessidade de determinado conhecimento que não é explícito para nós. Perante algo novo 

e que não dominamos, como é que sabemos o que fazer ou que resposta dar? E como 

explicar a ideia genial ou a produção de algo que, tendo por base o que o precedeu, rompe 

com as formas tradicionais? Não estará o conhecimento tácito por detrás de tais 

manifestações? Não será ele co-responsável, a par do conhecimento explícito, pelas 

soluções criativas que encontramos? Se somos parcialmente o resultado da socialização 

que recebemos (e através da qual parte do conhecimento tácito é adquirido), e se se 

considerar que as opções que tomamos e o que criamos dependem da pessoa que somos, 

não será válido considerar que o conhecimento tácito tem um papel que importa 

reconhecer? 
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Por outro lado, se o conhecimento tácito é uma espécie de moldura mental, um 

participante na formação de modelos cognitivos, um enquadramento inconsciente 

transmitido pela socialização, algo que não é apenas individual mas social, não será a 

criatividade até certo ponto uma ruptura com o conhecimento tácito comum a determinado 

grupo? Se ela parte do padrão existente e rompe com ele, será que não é possível 

considerar aquilo que é do domínio do conhecimento tácito e que é partilhado pelos 

indivíduos de um mesmo grupo como uma espécie de padrão e o que de novo é trazido 

pelo processo ou produto criativo uma ruptura com esse padrão que, simultaneamente, 

depende dele para se formar e existir? 

Poder-se-ia propor que a tradução implica em parte conhecimento técnico, 

linguístico, mas também conhecimento tácito. Isto porque há associações que fazemos 

entre palavras e entre significados que não sabemos porque fazemos, mas que 

simplesmente fazemos. E isto pode depender da condição geográfica, da cultura, sociedade 

e geração a que pertencemos. Há significados e relações entre significados e significantes 

que deduzimos serem comuns mesmo quando não são. Quando lemos um texto escrito 

noutra língua que não a nossa, estabelecemos associações com a nossa realidade e 

traduzimos mentalmente a mensagem transmitida para a nossa língua, mas também para a 

nossa cultura e de acordo com a nossa experiência. Assumimos que as ligações entre as 

palavras das duas línguas e entre as palavras e aquilo a que se referem são idênticas em 

ambas. E este processo nem sempre (ou raramente) é consciente. Poder-se-iam considerar 

os pressupostos e subentendidos como conhecimento tácito. Estabelecer-se-ia, desta forma, 

uma relação entre tradução e conhecimento tácito, uma vez que a primeira tenta encontrar 

correspondências entre pressupostos e subentendidos que surgem nos textos a traduzir. 

Escolhemos e pomos de parte opções de forma quase imediata, baseados nas relações que 

criamos mentalmente e nem sempre conseguimos encontrar uma explicação racional para 

tal.  

Há também que ter em conta que o acto de traduzir implica uma encruzilhada de 

conhecimentos tácitos: o do autor, o do tradutor e o do leitor. No caso do tradutor, este 

deve ser capaz de captar o do autor e antever o do leitor, de forma a melhor estabelecer 

uma ligação entre eles. A ilusão de se estar a ler o autor numa obra traduzida sairá tão mais 

reforçada quanto melhor o tradutor for capaz de penetrar o conhecimento tácito desse 

autor. Mas convém não esquecer o leitor. De pouco adiantará a difícil (se não impossível) 
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tarefa de apreender o conhecimento tácito do autor se este não for acessível ao leitor. 

Também o conhecimento tácito do leitor (o que é "comum" na sua cultura) tem de ser 

levado em conta no acto de traduzir. A incompreensão ou a falta de atenção a um dos dois 

aspectos poderá traduzir-se num erro ou numa falha na tradução. 

Resumindo, a criatividade pode ser entendida como um processo, uma construção, na 

qual o conhecimento tácito tem uma função. Uma tradução resulta da aplicação que o 

tradutor faz dos dois.  

A moldura cultural e pessoal da tradutora, filha do seu tempo, da educação que 

recebeu e das leituras que fez, interferiu obrigatoriamente na tradução presente neste 

projecto. O facto de ser uma portuguesa nascida nos anos 70, com uma licenciatura de 

cinco anos em História, juntamente com o "vício" da leitura, promovido desde cedo pela 

família, moldou a forma como interpreto textos e escrevo, assim como as opções que tomo 

(in)conscientemente. Os policiais estiveram presentes desde o início, primeiro traduzidos e 

hoje lidos em inglês, e fazem da tradução que realizei uma herdeira dessas influências 

culturais e literárias.  

Em seguida, tentar-se-á explicar como se aplicou o conceito de criatividade a esta 

tradução. Para tal, importa primeiro analisar algumas questões contextuais que a 

antecederam e orientaram. 

 

3.3 Marcas, públicos, culturas e estratégias de tradução  
 

Como qualquer texto literário, os policiais reflectem e estão profundamente 

enraizados numa cultura específica, requerendo um quadro de referência partilhado entre o 

autor e o leitor. Ao serem transpostos para uma língua/cultura diferente da de origem, esse 

quadro de referência perde-se, confrontando o tradutor com um número de decisões 

difíceis, como as que dizem respeito a nomes, locais e alusões culturais, entre outras. Com 

um público-alvo abrangente ‒ por não haver uma faixa etária ou um género a que se 

destinam (muito embora haja quem defenda que o cozy é um sub-subgénero mais do 

agrado feminino) ‒ e difícil de definir, este tipo de narrativa é marcado por uma escrita 

pouco rebuscada e que facilita uma leitura escorreita. A linguagem do policial tem sido 

objecto de interesse por parte de críticos estrangeiros porque o uso de calão, dialectos, 

praguejares e jargões surge fortemente neste tipo de romances (em particular nos hard-      
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-boiled) e a utilização deste tipo de linguagem varia de cultura para cultura (cf. Hayter, 

2012). O cozy, pelas suas especificidades e natureza mais ligeira, levanta outras 

dificuldades, tais como a tradução do humor, de provérbios e expressões idiomáticas, a 

descrição de ambientes, a fluidez da narrativa e as alusões culturais. A juntar aos aspectos 

linguísticos e culturais, deve ainda ter-se em conta a tradução do suspense e, 

simultaneamente, o cuidado para não fornecer à cultura de chegada pistas adicionais que 

não aparecem no TP. 

O romance policial tem raízes reconhecidamente anglo-americanas e que levantam a 

questão sobre se se deverá manter a presença da cultura de partida na tradução. Isto 

certamente permitiria aos leitores conhecer diferentes culturas e ideologias, ao mesmo 

tempo que permaneceria fiel às intenções originais e à voz do narrador. Por outro lado, o 

tradutor pode mudar aspectos do texto de partida de forma a torná-lo mais acessível ao 

público de chegada e correr o risco de perder na tradução elementos da cultura de partida 

que são importantes para o texto. Neste caso, o que se ganhará será uma visão do conjunto 

de valores da cultura de chegada e do tradutor. Este terá de decidir entre a estratégia da 

"assimilação" ou a da "estrangeirização", segundo a terminologia de Schleiermacher69, da 

"fluência" ou da "resistência", segundo Lawrence Venuti70. 

 

Na presente tradução optou-se por privilegiar a fluidez do TC, aproximando-o dessa 

cultura (através da adaptação de construções frásicas, expressões idiomáticas, entre outros, 

à cultura portuguesa), mas mantendo igualmente alguns elementos de estranheza (nomes, 

locais, a não actualização do léxico nas formas de tratamento e tecnologias) por se 

considerarem necessários à contextualização da narrativa (que tem um tempo e lugar 

próprios) e por se querer preservar a raiz cultural e temporal do TP, assim como as 

expectativas em relação ao subgénero. Apesar da enorme variedade de textos policiais 

produzidos ao longo dos tempos, o leitor tende a aceitar melhor a existência de elementos 

de estranheza neste tipo de narrativas do que, possivelmente, noutros tipos de texto. A 

presença de referências ao mundo anglo-americano, a leitura escorreita e ágil, o tom 

                                                
69!(2003), Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, Sobre os diferentes métodos de traduzir, trad. 
José M. Miranda Justo, Porto: Porto Editora. 
70 (1995), The Translator's Invisibility. A History of Translation, Londres e Nova Iorque: Routledge. 
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coloquial e, tratando-se de um cozy, uma certa dose de humor, fazem também parte do que 

se espera quando lemos um romance policial. A tudo isto se tentou fazer justiça. 

 

3.4 A criatividade como resolução de problemas na tradução d'O Gato Que...  
 

Being creative means playing with the way things are 
interrelated, and creative behavior is characterized by 

originality, expressiveness, inventiveness, and productivity. 
Radegundis Stolze, The Translator's Approach - 

Introduction to Translational Hermeneutics 
 

Recorrendo às metodologias de análise de Christiane Nord (1988/1991) e de Ana 

Maria Bernardo (1999), deve começar-se por distinguir entre as "dificuldades de tradução" 

e os "problemas de tradução". Segundo estas autoras, as primeiras "podem relevar do texto, 

do grau de conhecimentos e competências do tradutor, das técnicas de trabalho ou da tarefa 

em si mesma" (Bernardo, 1999: 77). Já os "problemas da tradução" podem ser "específicos 

do texto de partida, do par de culturas ou do par de línguas envolvidas, ou podem ainda 

corresponder a outros aspectos de natureza pragmática" (ibidem).  

Pretende-se, em seguida, analisar os problemas que surgiram aquando da tradução de 

The Cat Who Could Read Backwards e que implicaram o recurso à criatividade para a sua 

resolução. De uma forma geral, as estratégias de tradução aplicadas passaram pelo manter 

dos elementos de estranheza nas coordenadas de tempo e de espaço e pela fluência no 

tecido discursivo. 

 

Problemas culturais 
Segundo a tipologia de Nord (1991: 151), os problemas culturais podem resultar do 

contraste entre as convenções e as normas da cultura de partida e as da cultura de chegada, 

e podem incluir questões tão vastas como a referência a endereços, medidas, formas de 

tratamento, realidades profissionais, nomes de bebidas ou questões formais de 

apresentação da narrativa. Passaremos à apresentação e análise de alguns desses problemas 

que se colocaram aquando da tradução realizada. 

No texto traduzido, o confronto entre convenções fez-se sentir nomeadamente ao 

nível da referência a endereços. Em português, o número da porta surge a seguir ao nome 

da rua, ao contrário do que sucede na cultura americana. Teve, portanto, de se arranjar uma 
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solução que, não se afastando muito do texto de partida, não quebrasse as regras da cultura 

de chegada. Não alterando o nome das ruas, manteve-se o número da porta antes dele, 

como se pode ver no exemplo: "no número 26 de Blenheim Place" (85/102). 

Converteram-se as medidas 34-22-32 (10/19) para "86-56-82" (51/55) por se 

considerar que o leitor português ficaria mais elucidado quanto à beleza da personagem se 

conseguisse visualizar as suas medidas em centímetros ao invés das polegadas do TP. 

Inicialmente, pensou-se em colocar "86-60-86" por serem as medidas que os portugueses 

de algumas gerações identificariam com o ideal de beleza feminino. No entanto, o conceito 

de "belo" varia de cultura para cultura e ao longo dos tempos, tendo-se optado por manter a 

correspondência com as medidas referidas no TP e assim manter a imagética inicial e 

preservar a estranheza do texto remetendo o leitor para um tempo e local determinados. 

Quanto às formas de tratamento, num primeiro momento tinha-se traduzido Mr. e 

Mrs. para "Sr." e "Sra.", no entanto, não foi possível manter essa opção por aparecerem 

diversas vezes acompanhadas do apelido/sobrenome o que, no caso feminino, ia contra as 

formas de tratamento que se utilizam em Portugal.  

Porém, o contraste entre culturas vai além das normas e convenções. Apresentarei 

em seguida dois exemplos que são também de matriz cultural e que dizem respeito a 

realidades existentes na cultura americana que não encontram correspondência na 

portuguesa. O primeiro diz respeito às realidades profissionais. Os cargos de managing 

editor e de feature editor surgem nas primeiras páginas do texto e colocam problemas de 

tradução por não haver equivalência directa destes cargos na língua portuguesa, sendo 

frequente aparecerem sem ser traduzidos, nomeadamente em currículos. Tratando-se de 

realidades profissionais diferentes, a estratégia tradutória empreendida passou pela 

tentativa de encontrar em português um nome que correspondesse às funções que 

desempenham. Para isso, teve de se proceder a uma investigação não só dos cargos 

existentes em Portugal, mas também de quais se adequariam às desempenhadas pelas 

personagens do TP. Managing editor poderia ser, então, "editor-chefe", "editor-executivo" 

ou "chefe de Redacção". Optou-se por este último por se considerar que resultava mais 

claro para o leitor português qual a sua função dentro do contexto de um jornal, mas 

também porque, segundo se apurou junto a profissionais desta área, é o mais utilizado no 

nosso meio jornalístico. Feature editor, e uma vez que se tinha escolhido traduzir feature 
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como "reportagem", dá lugar a "editor da Secção de Reportagem". Não sendo tão ágil 

como o termo na língua de partida, torna-se mais explícito do que "editor de Reportagem". 

Também o nome das bebidas implicou uma tomada de decisões na tradução. 

Querendo, como já foi dito, preservar a cultura do TP mas manter a fluidez do texto 

traduzido, manteve-se o whisky (50/71/83) e o bourbon (51) do inglês por serem palavras 

conhecidas do leitor português. Já Lemon and bitters (72) foi, sem dúvida, dos problemas 

de mais difícil solução nesta tradução. Tratando-se de uma bebida que não existe em 

Portugal, composta geralmente por limonada, lima e uma bebida de baixo teor alcoólico, 

teve de se optar entre manter a língua de partida ou tentar adequá-la a uma leitura 

escorreita. Dada a impossibilidade de contornar o problema lexical e cultural manteve-se o 

inglês, mas tentou-se que ficasse mais compreensível para o leitor a que é que se referia 

colocando a explicação em nota de rodapé (87).  

Por fim, no que diz respeito às questões formais de apresentação da narrativa, os 

problemas relacionados com a utilização de travessões e aspas terão sido dos mais 

frequentes. Neste texto, os travessões do TP passaram, regra geral, a dois pontos no texto 

de chegada. Como exemplo:  

Qwilleran had always worked for the other kind ‒ the old-fashioned nail-spitting 
crusaders (3) 
 
Qwilleran sempre trabalhara para a outra espécie: os antiquados cruzados que levavam 
tudo à sua frente" (46).  

 

As aspas utilizadas para assinalar o discurso directo na língua inglesa não se utilizam 

da mesma maneira em português e encontram nos travessões o seu correspondente. Como 

tal, foram substituídas por estes no texto traduzido, como se pode verificar no seguinte 

exemplo:  

Arch said, "I agree this isn't going to make the kind of story the boss wants. It sounds 
like The Arabian Nights." (28) 
 
‒ Concordo que isto não vai dar o tipo de artigo que o patrão quer. Parece As Mil e 
Uma Noites ‒ disse Arch (61). 
 

Problemas linguísticos 

Os principais problemas encontrados foram essencialmente ao nível da semântica, do 

léxico e da sintaxe, mas também incluem outros como os que a seguir se elencam.  
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Mantiveram-se os nomes (próprios e topónimos) aquando do acto tradutório, excepto 

nos casos em que existia uma tradução "oficial" dos mesmos. Como exemplo, Lost Lake 

Hills (51/55) e Rochester (81) ficaram em inglês, ao passo que New York foi traduzido 

para Nova Iorque (84/104/105/114).  

Os jogos de palavras foram outra das dificuldades mais presentes. A que implicou 

maior recurso à criatividade foi o nome Mintie Mouse (96). Com imediata associação a 

Minnie Mouse, e pretendendo estabelecer uma ponte com mint (material de que é feito o 

boneco), a tradução não poderia fugir muito a ambas. No entanto, levanta-se de imediato 

um problema: em português não nos referimos à boneca como Minnie Mouse, apenas 

como Minnie, e o feminino de "rato" levanta associações indesejáveis. A associação que se 

pretendeu estabelecer teve então de passar por Mickey Mouse. Procurou manter-se a 

ligação com o Rato Mickey e, uma vez que as grafias de mint e menta são próximas, optou-

-se por "Rato Mentey" (104).  

 Outra dificuldade morfológica e lexical derivou da expressão cat-sitter (85). A 

palavra sitter constrói-se a partir de um verbo, o que não resulta em português. "Ama de 

gato" (97) pareceu ser a escolha mais lógica, já que se identifica com baby sitter, que já 

entrou no nosso léxico, e que aqui sofre um desvio para a palavra mais próxima que é 

"ama" ou "ama de crianças". 

Referir também que, ao nível da sintaxe, se teve de recorrer à expansão de frases, 

incluindo palavras que não estavam presentes no TP ou ao corte de outras por se tornarem 

desnecessárias ou não aplicáveis no texto de chegada. Apresenta-se em seguida um 

exemplo em que se teve de acrescentar algo ao TP e, simultaneamente, retirar e reorganizar 

informação dividindo-a por duas frases: 

Now it occupied the top floor of the best hotel; its membership was large and 
fashionable; and the impecunious Bohemians who had founded the fraternity had 
become old, staid and full of dollars. (31) 
 
"Agora, ocupava o último andar do melhor hotel da cidade e os seus membros eram 
numerosos e elegantes. Os boémios sem dinheiro que o haviam fundado tinham-se 
tornado velhos, sóbrios e cheios de dólares." (64) 
 

Se se teve de acrescentar "da cidade" à primeira fase para que fizesse sentido em 

português, por outro lado, a palavra fraternity levantava problemas linguísticos mas 

também culturais. A portuguesa "fraternidade" não tem o mesmo significado da palavra 
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inglesa, estando mais associada à ideia de laços de parentesco do que a uma "república" ou 

"comunidade". O facto de não se ter optado por "república" advém das associações que se 

estabelecem aos grupos de estudantes universitários e que não se julgou serem as mais 

adequadas. Assim, não se tendo encontrado outra solução, optou-se por suprimi-la. Outro 

exemplo em que se teve de acrescentar informação é: 

Then Sandy, changing to a formal tone that rang hollow, introduced the others who 
were seated at the table. (32) 
 
"Depois, Sandy, mudando para um tom formal que soou a falso, apresentou os outros 
elementos que estavam sentados à mesa." (65) 
 

No que diz respeito ao léxico, dá-se como exemplo a substituição do verbo "dizer" 

(say) por "perguntar", "responder", "inquirir", entre outros, no discurso directo. As 

substituições lexicais passaram ainda pela utilização de sinónimos e pronomes. Isto porque 

torna o texto traduzido mais ágil e menos repetitivo, além de conforme com as regras 

gramaticais portuguesas.  

Semanticamente, as expressões idiomáticas foram as que mais exigiram o recurso à 

criatividade, na busca de sentidos e significados aproximados. Por este motivo é-lhes 

dedicada uma análise mais minuciosa. 

As expressões idiomáticas são conjuntos de palavras que se caracterizam por não 

ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos analisados 

individualmente e requererem da parte do tradutor uma especial atenção para que este não 

caia no erro (ou na tentação) de as traduzir literalmente ou palavra por palavra. Existem em 

todas as línguas e variam de país para país, região para região, cultura para cultura, entre 

outras variações de tempo e espaço. São elementos de expressividade e também de 

tradição e costume das línguas. Na tradução em análise, procurou encontrar-se expressões 

na língua de chegada que transmitissem um significado aproximado às da língua de 

partida. O recurso a dicionários de expressões idiomáticas das duas línguas envolvidas nem 

sempre foi frutuoso, mas permitiu, nalguns casos, estabelecer pontes entre significados. 

Apresenta-se a seguir uma lista de alguns dos desafios e soluções encontradas. Muito 

embora sejam todas expressões idiomáticas, a dificuldade de tradução e os níveis de 

criatividade que exigem são variáveis. Se algumas encontram na língua de chegada 

expressões idiomáticas correspondentes, outras não têm correspondência no português. 
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[...] artists are more plentiful than cats and dogs. (4) 
[...] há mais artistas do que cães e gatos. (47) 
 
[...] the advertising rat race [...] (18) 
[...] a competição impiedosa e desenfreada do mundo da publicidade [...] (55) 
 

Nestes dois exemplos, e apesar de apresentarem desafios diferentes, estamos perante 

isotopias temáticas. No primeiro caso podia-se ter optado pela expressão idiomática "são 

mais que as mães", o que aproximaria mais o texto da cultura portuguesa. Contudo, 

preferiu-se o decalque por se pretender manter a palavra "gato" no texto português. Isto 

deve-se ao facto de nas obras de Lilian Jackson Braun, o gato ter um papel central e a 

palavra cat surgir frequentemente, mesmo que apenas como elemento morfológico de 

outras palavras. Em The Cat Who Had 14 Tales (1988), aparece um dos mais memoráveis 

exemplos: Today's catly mischief could be tomorrow's CATastrophe (51). A menção a 

gatos, caudas e ratos é recorrente e basta atentar-se aos títulos dos livros de short stories 

para se ter uma noção de como são importantes na escrita da autora. Ao título acima 

mencionado junte-se por exemplo a obra de 2003, Short and Tall Tales. Moose County 

Legends. 

Tal como cats and dogs, rat race faz também parte desta constante alusão ao mundo 

felino. A conotação perdeu-se na tradução portuguesa, dando lugar à expressão corrente 

"desenfreada", por não se ter conseguido incluir a palavra "rato" na respectiva frase. 

Também não foi possível colocá-la numa outra que lhe estivesse próxima, pelo que a 

menção a rato se perdeu por completo. Posto isto, optou-se por padronizar o texto e 

transmitir o sentido da expressão. O mesmo aconteceu com os dois exemplos seguintes.   

Vet Newsman Put To Pasture. (4) 
Jornalista veterano mandado para a reserva. (47) 
 
I'd slip him a Mickey. (60) 
Podia drogar-lhe a bebida. (82) 
 

Se no primeiro ainda se conseguiu encontrar uma expressão idiomática portuguesa 

que se aproximasse do significado do TP, no segundo isso foi impossível de fazer. A 

expressão slip a Mickey encontra-se associada ao contexto cultural norte-americano, não 

tendo correspondente aproximado em português. Assim, e apesar de se perder o tom 

coloquial e humorístico, traduziu-se por "drogar a bebida". 
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[...] he is telling you, sir, to go to blazes! (76)  
[...] está a dizer-lhe, meu caro, para ir para o inferno! (91) 
 
It makes an old flesh-and-blood character like me feel obsolete. (70) 
Faz um tipo de carne-e-osso como eu sentir-se obsoleto. (87) 
 
To be on the safe side, I shall give you a key. (98) 
Para jogar pelo seguro, vou dar-lhe a minha chave. (105) 
 

Neste último conjunto de exemplos, utilizaram-se expressões portuguesas com 

conotações próximas às do TP. Na primeira, procurou encontrar-se uma expressão que se 

relacionasse com "chamas" ou "fogo" e que funcionasse simultaneamente como 

exclamação, tal como acontece no TP. Desta forma, a expressão idiomática portuguesa 

"vai para o inferno!" transformou-se em "ir para o inferno!". Na segunda, as duas 

línguas/culturas têm já estabelecida a solução. A "carne-e-sangue" inglesa encontra 

correspondência na "carne-e-osso" portuguesa. O mesmo acontece com o terceiro exemplo, 

que tem já correspondência instituída no léxico português. Se nestes três casos o grau de 

criatividade requerido foi mínimo, o mesmo não aconteceu com o que se apresenta a 

seguir:  

[...] the old-fashioned nail-spitting crusaders. (3) 
[...] os antiquados cruzados que levavam tudo à sua frente. (46) 
 

Nail-spitting deriva da expressão inglesa spit nails que remete para um 

comportamento ou forma de falar que demonstra fúria e tem origem no mundo da 

carpintaria. A imagem que lhe está associada é a de um marceneiro que, tendo os pregos 

que vai utilizar na boca, precisa de os cuspir para poder vociferar a sua raiva. Tal 

expressão não faria hoje sentido na nossa língua, por não termos presente o contexto 

inicial, tendo-se optado por uma solução que nos remetesse para a imagem de alguém 

aguerrido e determinado, com "fogo nas ventas" ou "sem papas na língua", qual cruzado 

numa missão sagrada. Contudo, na passagem para o português, não se conseguiu manter a 

mesma estrutura morfológica de nail-spitting.   

Tal como com as expressões idiomáticas, as interjeições, as perguntas retóricas e 

as exclamações também colocaram desafios à tradução. Procurou-se, em nome da fluidez 

do texto, identificar o sentido na língua de partida e encontrar na língua portuguesa 
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soluções adequadas e que tivessem em conta o período a que remonta a texto. Eis alguns 

exemplos: 

Isn't that a panic? (37) / Não é um horror? (68) 
Isn't that a scream? (37) / Não é de morrer a rir? (68) 
Cr-r-azy! (38) / É de loucos! (68) 
Oh dear! (41) / Céus! (70) 
for Pete's sake! (44) / por amor de Deus! (72) 
Whoosh! (56, 75) / Ena! (79, 91) 
Huh? (66) / Hã? (85) 
 

Nos dois primeiros exemplos teve-se em conta o contexto em que surgem no TP e as 

intenções e caracterização da personagem. Considerou-se, por isso, que seriam a melhor 

opção enquanto perguntas retóricas e interjectivas. A tradução de Cr-r-azy! foi mais 

problemática. Querendo preservar a "loucura" que lhe está inerente, não havia muitas 

soluções em português que mantivessem a entoação sugerida pelo TP e que fossem usuais 

na cultura de chegada. Optou-se por sacrificar a entoação em favor do sentido e da 

intenção. 

Oh dear! teria várias hipóteses de tradução, entre elas "Oh meu Deus!" e "Valha-me 

Deus!". Numa primeira tradução tinha-se optado por "Oh Deus!" mas, na revisão do texto, 

a escolha de "Céus!" pareceu mais apropriada ao contexto temporal. For Pete's sake foi 

traduzido para "por amor de Deus!", por uma questão de entoação e expressividade, mas 

também porque o recurso a esta locução interjectiva na língua inglesa ocorre geralmente 

em circunstâncias semelhantes às que levam à utilização de "por amor de Deus!" em 

português. 

O espanto/surpresa/perplexidade transmitidos pelo whoosh! inglês foram traduzidos 

numa primeira fase da tradução por "Uau!" mas ponderou-se posteriormente no facto de 

esta ser uma interjeição mais recente do que o TP e procurou encontrar-se uma outra que 

fosse apropriada aos anos 70 portugueses, daí se ter optado por "Ena!". 

A transposição de Huh? para "Hã?" deveu-se essencialmente à sua proximidade 

fonética e à utilização deste último pela cultura portuguesa sempre que se pretende dar a 

entender que não se compreendeu/ouviu/entendeu alguma coisa ou exprimir confusão.  

A locução interjectiva, situada entre uma expressão idiomática e uma interjeição, 

Halapay or hell-to-pay! (30), colocou um problema suplementar à tradução. Além de se 

pretender manter o sentido da frase, considerou-se que manter a rima seria igualmente 
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importante. Da junção entre o significado da expressão na língua de partida, o sentido que 

se pretendia transmitir, o tom humorístico e a rima resultou "Ao Halapay ou ao inferno por 

que passarei!" (63). 

 

Problemas resultantes do idiolecto autoral 
Tratando-se de um cozy, há um conjunto de problemas expectáveis mesmo antes de 

se iniciar a tradução. Espera-se que o texto resulte numa leitura ágil, com uma escrita 

escorreita e que não levante muitas dificuldades à compreensão. O tom casual e 

humorístico é outra das características deste sub-subgénero, assim como alguma dose de 

suspense. Também a descrição de ambientes e personagens (centrais ao cozy) pode 

apresentar dificuldades, principalmente ao nível das diferenças estilísticas e sintácticas 

entre as duas línguas envolvidas e do idiolecto da autora. 

The Cat Who Could Read Backwards, além das especificidades do subgénero e do 

sub-subgénero a que pertence, inclui ainda os "recursos expressivos individuais da autora" 

(Ferreira, 2010: 71). Poder-se-iam colocar estas dificuldades nos "problemas linguísticos", 

no entanto, considero que o que vou apresentar faz mais sentido aparecer numa secção 

própria por não se tratar tanto de uma questão linguística (apesar de também o ser) mas 

mais de uma questão de "idiolecto literário" da autora.  

Um dos problemas mais flagrantes é o da hiper-adjectivação. O TP é rico em 

adjectivos, o que muitas vezes dificulta a sua transição para a língua portuguesa, porque 

coloca em risco a fluidez de leitura. O português, já por si menos ágil do que o inglês 

muito graças à necessidade de recorrer a frases mais compridas para exprimir a mesma 

ideia, quando confrontado com o uso excessivo de adjectivos torna-se ainda mais "pesado". 

Claro que se pode contornar o problema não traduzindo um adjectivo por um adjectivo, 

mas nem sempre essa decisão é fácil. Lilian Jackson Braun emprega, por vezes, entre três a 

quatro adjectivos para descrever uma personagem ou um local, dificultando ainda mais a 

tarefa tradutória. Alguns exemplos são:  

[...] the handsome, graying, six-foot-two czar of an advertising empire [...] (19) 
[...] o elegante e grisalho czar do império publicitário, de um metro e noventa [...] (56) 
 
[...] the crisp, formal, supercilious proprietor of the gallery (56)71 
[...] o proprietário da galeria, decidido, formal e arrogante (77-78) 

                                                
71 Outros exemplos podem ser encontrados nas páginas 48-49, 88, entre outras.  
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Manteve-se praticamente inalterada a estrutura do TP em ambos os casos porque, no 

contexto em que surgem, e após se terem experimentado várias opções, se considerou que 

o tom jocoso se perderia, caso assim não se fizesse. 

Outro desafio, igualmente difícil, diz respeito à descrição pormenorizada de pessoas 

e espaços, como o demonstram os exemplos seguintes: 

[...] It ended in a severely landscaped winter garden ‒ all pebbles, boulders and 
evergreens, with arched bridges crossing small frozen ponds (20) 
 
[...] Terminava num jardim de Inverno rigorosamente trabalhado, todo cheio de 
seixos, calhaus, árvores de folha perene, com pontes em arco a cruzar pequenos lagos 
congelados (56) 
 
[...] Qwilleran became aware of other details: a dictating machine on the desk; music 
drifting from behind an Oriental screen; two deep-cushioned lounge chairs facing 
each other in front of the fire, sharing a plump ottoman between them (69) 
 
[...] Qwilleran apercebeu-se de outros pormenores: um dictafone na secretária, música 
que se espalhava por detrás de uma tela oriental e duas espreguiçadeiras almofadadas 
viradas uma para a outra em frente do lume, partilhando entre si uma otomana 
arredondada (87) 
 
[...] Only the historic weapons stirred his enthusiasm ‒ the left-handed daggers, 
German hunting knives, spiked maces, Spanish stylets and rapiers, Italian poniards 
(50)  
 
[...] Somente as armas históricas atiçaram o seu entusiasmo: as adagas, facas de caça 
alemãs, clavas com picos, estiletes e floretes espanhóis, punhais italianos (76) 
 

Aqui, o problema residiu no organizar da frase em português pois algumas das 

palavras em inglês traduzem-se por duas ou três na nossa língua, como é o caso de 

evergreen. Tentou-se, sempre que possível, manter a organização do TP. O último 

exemplo levantou outro tipo de problema, tendo de se proceder a uma investigação para 

distinguir todas as armas elencadas e encontrar o termo português que melhor se adequaria 

a elas. Ainda assim, não se encontrou solução satisfatória para left-handed daggers que, 

como o nome indica, são adagas para serem utilizadas na mão esquerda, mas que não têm 

em português uma tradução directa. De forma a que a leitura resultasse mais escorreita, 

optou-se por traduzir apenas por "adagas". 

 Também a utilização frequente de polissíndetos, com o encadear de proposições 

com recurso à conjugação and, levanta, por vezes, problemas quando transposto para 
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português. Sendo mais frequente na língua inglesa do que no português, optou-se por 

omiti-los aquando da tradução, substituindo-os nalguns casos por vírgulas como pode ser 

visto no exemplo seguinte: 

[...] He read the weather prediction (unseasonably warm) and the circulation figures 
(427,463) and the publisher's slogan snobbishly printed in Latin (Fiat Flux). (1) 
 
[...] Leu a previsão do tempo (demasiado quente para a época do ano), o número de 
exemplares em circulação (427.463) e o lema da editora pretensiosamente impresso 
em latim (Fiat Flux). (45) 

 

Estes foram alguns dos problemas resultantes do idiolecto autoral com que me 

defrontei aquando da realização da tradução. Uma vez que o processo de escrita está 

inserido num sistema pré-existente mas é, simultaneamente, um acto individual, ele 

transmite informações acerca da língua e cultura em que está inserido mas também acerca 

do escritor. E isto deve ser preservado. De um modo geral, o esforço foi no sentido de não 

adulterar o idiolecto da autora por se tratar de traços distintivos das suas obras. A 

criatividade passou por se tentar encontrar no português estratégias de reprodução dessa 

forma de escrita que não chocassem demasiado com a língua de chegada e, claro, por todo 

o processo até lá chegar. Privilegiando a voz do narrador do TP, a voz do narrador do texto 

traduzido sai obviamente comprometida. Isto apesar de as interpretações e as opções 

tomadas serem da tradutora e, como tal, existir de facto uma segunda voz no texto de 

chegada.  

 

Problemas de ordem pragmática 

Segundo Christiane Nord (1991), os problemas de ordem pragmática resultam do 

contraste entre os factores extratextuais do texto de partida e do texto de chegada. Neles se 

incluem a situação em que o texto foi produzido e utilizado, referindo-se por isso às 

questões relativas ao autor e ao leitor, ao meio através do qual o texto é veiculado, o tempo 

e o local da comunicação (leia-se produção do TP e da tradução), entre outros.   

O texto escolhido foi escrito em 1966 nos Estados Unidos da América e contém 

referências específicas ao tempo e local de origem. Isso coloca algumas dificuldades e 

problemas ao tradutor português do século XXI, afastado que está geográfica e 

temporalmente do texto e cultura de partida. A questão temporal faz-se sentir ao nível da 

existência de termos (já em desuso) relativos ao mundo jornalístico. Na era digital podem 
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parecer estranhas expressões como "componedor", "dictafone" ou pager, e pouco faltará 

para que a "máquina de escrever" e as "cassetes" se tornem igualmente elementos 

estranhos às novas gerações. Considera-se, porém, que não faria sentido actualizar tais 

referências por fazerem parte do contexto temporal em que se desenrola a narrativa e que 

se pretende manter. Quanto às questões de ordem geográfica, temos como exemplo os 

nomes das personagens, pintores, bebidas, referências a cidades e edifícios norte-                

-americanos, cargos jornalísticos sem equivalência directa em português (feature editor ou 

managing editor), entre outros. A tradução dos nomes próprios já foi tratada anteriormente, 

assim como a das bebidas, das cidades e cargos. Falta mencionar os edifícios e 

estabelecimentos que aparecem ao longo do texto. Em relação aos nomes das galerias a 

decisão passou por manter Lambreth Gallery e Westside Gallery. No entanto, essa 

estratégia não foi aplicada a todos os edifícios de igual forma. A White House aparece 

traduzida para "Casa Branca" (67), ao passo que o nome do bar, Turp and Chisel, não foi 

traduzido mas colocou-se uma nota da tradutora em rodapé, para permitir a associação do 

bar ao ambiente artístico a que ele pertence. O mesmo aconteceu com a segunda nota da 

tradutora, em que se encarou como necessária uma explicitação paratextual por forma a 

completar a informação para que o leitor compreendesse a alusão presente no texto de 

partida. A autora, ao mencionar Grandma Moses, estaria possivelmente a dirigir-se a um 

leitor com quem partilharia essa referência cultural, ora, o português médio do século XXI 

dificilmente compreenderá tal referência. Considerou-se, por isso, pertinente incluir a 

explicação de que Grandma Moses foi uma pintora autodidacta que começou a sua carreira 

tardiamente e é por isso comparável ao Tio Waldo do texto. A terceira nota foi já explicada 

anteriormente. 

O aparelho paratextual, que se limita a três notas de rodapé, não existe no texto de 

partida, mas considerou-se importante incluí-lo na tradução. Os peritextos assumem o 

papel de mediadores entre o texto e o leitor, podendo influenciar a leitura ou recepção do 

texto. Isto porque o implícito cultural do leitor do texto de chegada é forçosamente 

diferente do do leitor do TP, quer em termos do grau de conhecimentos como da 

capacidade de descodificação que lhes é atribuída por autor e tradutor. As referências ao 

contexto histórico-cultural em que foi escrito tiveram de ser geridas pela tradutora, o que, 

nalguns casos, resultou na inclusão das referidas notas e pode ser considerada uma 

estratégia criativa porque além de implicar todo um processo de tomada de decisão é uma 
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resolução de um problema. Importa reconhecer que o recurso a notas de tradutora é, de 

certa forma, um fracasso do acto tradutório, uma vez que significa que não se conseguiu 

encontrar uma solução na língua de chegada para a mensagem presente no TP. Isto poderá 

colocar em causa a utilização da expressão "estratégia criativa". Por outro lado, não deixa 

de ser uma solução para um problema e a que se pode recorrer em último caso. As decisões 

acerca de qual e de quanta informação deve estar contida nas notas de tradutora também 

implicam um certo grau de criatividade, se bem que este será sempre inferior ao dos 

exemplos aqui apresentados anteriormente.  

 

Dado o exposto anteriormente, poder-se-ia concluir que se procurou manter as 

marcas do cozy, nomeadamente o tom coloquial e humorístico, assim como uma especial 

atenção às descrições e à preservação de ambientes. Tratando-se de um policial, e porque 

se espera que este mantenha a sua ligação ao mundo anglo-americano, considerou-se 

importante manter a cor local, o que passou pela inclusão de estrangeirismos na tradução. 

Assim se justifica a presença de palavras como bourbon, whisky ou Lemon and bitters. 

Também foram mantidas as que já fazem parte do léxico português, como é o caso de t-      

-shirt, part-time e kitchnette, ou as utilizadas no mundo jornalístico (deadline e layout). 

As estratégias e soluções de criatividade encontradas passaram por uma tentativa de 

preservação do TP e, simultaneamente, por uma aproximação à cultura de chegada, não 

contribuindo em geral para a visibilidade da tradutora no texto. Muito embora a voz desta 

esteja presente, pretendeu evitar-se que resultasse demasiado evidente. A principal 

preocupação foi, como já se disse, a fluidez do texto traduzido. Aqui se pode afirmar que 

os hábitos de leitura e o conhecimento tácito foram instrumentos essenciais e co-                 

-responsáveis pelo resultado obtido. O texto deveria ser de leitura fácil e sem grandes 

elementos de estranheza. Por isso se decidiu converter medidas, traduzir nomes de locais e 

optar por soluções mais próximas ao leitor português. Como exemplo, a tradução da dança 

cha-cha resultou em cha-cha-cha por ser o nome por que é mais conhecida no nosso país. 

Podendo optar-se entre as duas, a escolha foi para a que provocasse menor estranheza. 

Por fim, importa referir que enquanto processo criativo a tradução passou, de facto, 

pelos quatro estádios referidos por Lubart. Começou por um período de "preparação" e 

análise prévia do problema (com a leitura da obra e levantamento prévio das dificuldades), 

envolveu trabalho inconsciente, a activação da memória, os jogos de associação (em que 
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conhecimento tácito e memória literária se fundiram), implicou várias vezes uma 

necessidade de "incubação" (o afastar-me do problema por não conseguir encontrar 

soluções que me agradassem), alguns momentos de "iluminação" (em que ideias 

prometedoras surgiram repentinamente), terminando com a avaliação, desenvolvimento e 

refinamento das soluções encontradas. E este último momento não tem fim, porque há 

sempre algo a melhorar e a alterar. 
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Conclusão 
 

 
Translation is irreducible: it always leaves loose ends, is 

always hybrid, plural, and different. 
Theo Hermans, The Translator's Voice in Translated 

Narrative 
 

Partindo da defesa da importância de se estabelecerem géneros literários, não como 

conjuntos de regras hermeticamente fechadas e acríticas, mas como etiquetas que nos 

permitem enquadrar a escrita e a leitura de um texto, fornecendo guias de orientação, 

molduras de referência e horizontes de expectativas, pretendeu-se com o presente projecto 

analisar o romance policial e a sua evolução enquanto subgénero literário, assim como 

avaliar os desafios que lança à tradução e de que forma a criatividade pode ajudar à 

superação desses desafios.  

O primeiro capítulo abordou a problemática dos géneros literários e, principalmente, 

a do estabelecimento do romance policial como subgénero. Com um corpus vasto e 

heterogéneo, que vai dos tradicionais whodunnit aos thrillers, e que inclui também os 

romances hard-boiled, os police procedural, os cozy, entre outros, coloca-se desde logo a 

dificuldade de o nomear como fica espelhado pelas designações que lhe são atribuídas no 

mundo anglo-americano e que alternam entre crime story, mystery fiction ou detective 

fiction. Pese embora a sua pluralidade, há pontos comuns a estas narrativas que permitem 

classificá-las como um subgénero do romance e agrupá-las e identificá-las como policiais. 

E o mesmo acontece com os seus sub-subgéneros. Após elencar as suas características, 

tons e temáticas, tornou-se possível classificar o cozy como um sub-subgénero do policial. 

No segundo capítulo, apresentou-se uma "Breve História do Romance Policial" do 

século XIX aos nossos dias. Mais do que elaborar uma lista de obras, autores, sub-              

-subgéneros, formas e temas, pretendeu demonstrar-se que o policial sobreviveu graças a 

uma contínua apropriação e reformulação que os textos expressam. Estabelecer fronteiras e 

identificar diferenças não era o nosso objectivo. Muito embora se tenham apontado 

algumas, não serviram para demonstrar que os sub-subgéneros se excluem uns aos outros, 

mas para sublinhar o que têm em comum (a sua filiação) e como a sua elasticidade 

permitiu tamanha variedade de escritas. Em comum, o foco no crime e na sua detecção 

como temas centrais a este grupo de textos literários.  
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Para melhor avaliar a evolução do romance policial, dividiu-se o capítulo em três 

partes. A primeira parte dedicou-se ao aparecimento do policial e ao seu desenvolvimento 

até à década de 20. Nela se incluíram autores europeus como Edgar Allan Poe, Émile 

Gaboriau, Wilkie Collins, Arthur Conan Doyle, Austin Freeman, Gaston Leroux, Maurice 

Leblanc, G. K. Chesterton e E.C. Bentley, mas também, Anna Katharine Green, Mary 

Roberts Rinehart e Mellville Davisson Post como exemplos do que se produzia nos 

E.U.A.. Neste século (e quase meio), lançaram-se as bases do policial e foi a partir delas 

que o subgénero se diversificou e desenvolveu. 

A segunda parte disse respeito à chamada "idade de ouro" (anos 20 e 30 do século 

XX). Nela, o subgénero ganhou maturidade e cimentou as suas convenções. Por se tratar 

de um período em que o policial, de certa forma, se ramificou, optou-se por apresentar 

separadamente os contributos europeus (essencialmente ingleses) e os norte-americanos. 

Na vertente mais tradicional, e dos dois lados do oceano, Agatha Christie, Dorothy L. 

Sayers, Anthony Berkeley (ou Francis Iles), Margery Allingham, Ngaio Marsh, S. S. Van 

Dine e Ellery Queen são alguns dos nomes que marcaram este período. Simultaneamente, 

surge uma vertente norte-americana mais dura e com pretensões a ser mais realista. Os 

romances hard-boiled mudam o tom da narrativa e a figura do detective. Mais ágeis e 

violentos, espelham uma nova realidade que em nada se parece com a dos clássicos 

whodunnit. 

Na terceira parte, tentou analisar-se os sub-subgéneros do policial. Os police 

procedural e os crime thrillers com as suas temáticas distintas ‒ espionagem, sistema 

judicial, romances psicológicos, histórias de gangsters e assassinos em série ‒ povoam as 

últimas décadas do século XX. Entre várias ramificações do policial, encontramos o cozy 

mystery, no extremo mais gentil e com a quase ausência de violência. Com um detective 

amador que se vê envolvido numa história de crime, esta passa para segundo plano, dando-

-se mais ênfase às circunstâncias das personagens, às suas profissões e ambientes culturais, 

do que à detecção do criminoso. 

Com este capítulo, pretendeu-se demonstrar que o subgénero policial sobreviveu e 

manteve a sua popularidade graças à manutenção das características que possibilitam 

identificá-lo e distingui-lo dos outros subgéneros literários, mas também devido à inovação 

e ao quebrar de algumas convenções, o que permitiu ao subgénero evoluir e adaptar-se às 

necessidades do seu público. 
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O terceiro capítulo do projecto dedicou-se às questões da tradução e da criatividade 

em tradução. Começando pela tradução realizada (O Gato Que...lia de trás para a frente), 

tentou-se posteriormente contextualizá-la à luz dos debates em torno da existência (ou não) 

de originais, da fidelidade do tradutor e sua (in)visibilidade. Procurou ainda fazer-se a 

ponte entre estas questões e a da "voz do tradutor" abordada por alguns autores. Aqui se 

defendeu a existência de uma outra voz, que não a da autora, e que se torna "visível", por 

exemplo, nas notas de rodapé incluídas na dita tradução. Essa não foi, no entanto, a 

estratégia que se quis privilegiar aquando do trabalho tradutório. Não se pretendeu que a 

voz da tradutora resultasse demasiado evidente nem demasiado "visível". 

O conceito de criatividade cruza-se com o de tradução, quer na sua definição 

enquanto solução de problemas quer enquanto processo. O tradutor necessita da 

criatividade para conseguir fazer frente às dificuldades e problemas que se lhe colocam 

quando tenta transportar a informação de um texto de uma língua/cultura de partida para a 

sua. Diria mesmo que, quanto mais tenta aproximar o texto à cultura de chegada, mais 

precisa de recorrer a estratégias criativas porque isso implica uma maior aplicação de 

conhecimentos e correlações do que a mera tradução palavra por palavra. A criatividade, 

mas também o conhecimento tácito, tem um papel fundamental nos jogos de sentidos e 

significados porque enquadra a forma como lemos e "vemos" o TP, o interpretamos e o 

reproduzimos. 

A tradução da obra de Lilian Jackson Braun teve de ter em conta as marcas do 

subgénero e sub-subgénero a que pertence, o público-alvo, o confronto entre a cultura de 

origem e a de chegada, assim como fundamentar-se numa estratégia de tradução. A opção 

tomada foi a de produzir uma tradução que apostasse na fluidez do texto, mas que 

mantivesse alguns elementos que remetessem para o contexto histórico-cultural em que 

este foi escrito, por se tratar de um policial (com tempo e espaço definidos) e isso implicar 

um horizonte de expectativas a que não se pretendeu fugir. A fluência, a flexibilidade e a 

originalidade são habilidades criativas (porque resultam da necessidade de resolver 

problemas linguísticos), e tentou-se recorrer a elas enquanto se traduzia a obra. 

Após a realização da tradução e da sua análise, concluo que há peculiaridades no 

subgénero policial (por exemplo, a linguagem, o ritmo e o suspense) e no sub-subgénero 

cozy (como o tom, o ambiente e a caracterização das personagens) que devem ser tidas em 
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conta aquando da tradução e que a criatividade é um instrumento útil ao tradutor, na 

medida em que este se encontra envolvido num problem solving constante.  
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ANEXO I 



 

 

Títulos e 
datas dos 
originais 

Títulos e datas das traduções Tradutores Editoras 

“Os assassinatos mysteriosos da Rue Morgue” 
(1871)  Anónimo ? 

“Duplo assassinato na Rue Morgue” (1874)  Anónimo ? 
“Duplo assassinato na Rue Morgue” (1875)  Anónimo ? 
“O duplo assassinato na Rue de Morgue” (1889)  Fert ? 
“Duplo assassinato na Rue Morgue” (1890)  Anónimo ? 
“Duplo assassinato da Rua Morgue” (1890) 
(Ant.)  Manuel de Oliveira Ramos ? 

“Duplo assassínio na Rua Morgue” (1890)   Christina Amélia Assis de 
Carvalho Companhia Nacional Editora 

“Os crimes da Rue Morgue” (1960)  Januário Leite Portugália 

“Os crimes da Rua Morgue” (1966)  Ivelise Martins e Mª Fernanda 
Brito Livr. Civilização 

“Os crimes da Rue Morgue” (1971)  Tomé Santos Júnior ? 
“Os crimes da Rua Morgue” (1971, 1972, 1997, 
2009, 2010)  João Costa Livros do Brasil / Guimarães 

Editores 
“Dois crimes na Rua Morgue” (1973)  Isabel Correia ? 
“Os crimes da Rua Morgue” (1978)  Anónimo ? 
“Os crimes da Rua Morgue” (1982, 1984, 1989)  Luísa Feijó Europa-América 
“Dois crimes na Rua Morgue” (1986) (Banda 
desenhada)  Maria Auta de Barros  

“Os crimes da Rue Morgue. Crime imperfeito” 
(1988)  Cabral do Nascimento Relógio d'Água 

“Os crimes da Rue Morgue” (1989, 2009)  Eduardo Saló Círculo de Leitores / Bertrand 
“Os crimes da Rue Morgue” (1997) (Vol. 
Colectivo)  João Costa Livros do Brasil 

“Os crimes da Rue Morgue” (1998)  Rui Almeida Atena 

“The Murders in 
the Rue Morgue” 
(1841)  

“Os crimes da Rua Morgue” (2004)  Linguagest Mediasat Group 
 

O Mistério de Maria Roget (1943)  Jorge de Sena Portugália 

“O mistério de Marie Rogêt” (1966)  Ivelise Martins e Mª Fernanda 
Brito Livr. Civilização 

“O mistério de Marie Rogêt” (1971, 2009)  João Costa Guimarães Editores 
“O mistério de Marie Roget” (1975, 1977)  Pedro Reis Amigos do Livro 
“O mistério de Marie Roget” (1978)  Anónimo ? 
"O mistério de Maria Roget" (1988, 2009) Jorge de Sena Relógio d'Água 
“O mistério de Marie Rogêt” (1989)  Eduardo Saló Círculo de Leitores 
“O mistério de Marie Roget” (2004)  Linguagest Mediasat Group 

“The Mystery of 
Marie Roget” 
(1850)  

   
“A carta roubada” (1891)  L. E. C. ? 
“A carta roubada” (1896)  Anónimo ? 

“A carta roubada” (1890) Christina Amélia Assis de 
Carvalho Companhia Nacional Editora 

“Carta roubada” (1900)  Anónimo ? 
“A carta roubada” (1906)  Anónimo A Editora 
“A carta roubada” (1910)  Anónimo  
“A carta roubada” (1941?)  Januário Leite Annuario do Brasil 

“A carta roubada” (1942)  Christina Amélia Assis de 
Carvalho ? 

“A carta roubada” (1945) (Antologia)  Cabral do Nascimento ? 
“A carta roubada” (1971, 1972, 1990, 2009)  João Costa Guimarães Editores 

“The Purloined 
Letter” (1845)  

“A carta roubada” (1978)  Anónimo ? 



“A carta roubada” (1982, 1984, 1989)  Luísa Feijó Europa-América 
“A carta roubada” (1988)  Cabral do Nascimento Relógio d'Água 
“A carta roubada” (1989)  Eduardo Saló Círculo de Leitores 
“A carta roubada” (2004)  Linguagest Mediasat Group 

 

" A carta roubada" (2008) José Remelhe Editorial Presença 
“O escaravelho de oiro” (1875)  Anónimo ? 
“O escaravelho de oiro” (1876) (Vol. Colectivo)  G. S. Imp. Portugueza 
“O escaravelho de oiro” (1886)  J. G. S. ? 
“O escaravelho de ouro) (1888)  Francisco de Almeida Tipografia Mattos Moreira 

“O escaravelho de oiro” (1889, 1932)  Mencia Mousinho de 
Albuquerque Companhia Nacional Editora 

“O escaravelho de ouro” (1890)  L. E. C. ? 
“O escaravelho de oiro” (1899)  Anónimo ? 
"O Escaravelho de Ouro" (1923)  Carlos Sequeira Delta 
“O escaravelho de ouro” (1935)  Anónimo (s.ed.) 

“O escaravelho de ouro” (1937, 1942)  João Meireles Livraria Editora / Ed. Educação 
Nacional 

"O Escaravelho de Ouro" (1940)  Francisco José Cardoso Júnior Editorial Inquérito 

“O escaravelho de ouro” (1966)  Ivelise Martins e Mª Fernanda 
Brito Livr. Civilização 

“O escaravelho de ouro” (1971)  Tomé Santos Júnior ? 
“O escaravelho de ouro” (1971, 1972, 2002)  João Costa Guimarães Editores 
“O escaravelho de ouro” (1973)  Isabel Correia Amigos do Livro 
“O escaravelho de ouro” (1978)  Anónimo ? 
“O escaravelho de ouro” (1982, 1984, 1989)  Luísa Feijó Europa-América 
"O Escaravelho de Ouro" (1994, 2002)  António Gonçalves Rolim 
“O escaravelho de ouro” (1997, 2003)  José Couto Nogueira Dom Quixote 

“The Gold Bug” 
(1843)  

“O escaravelho de ouro” (2001)  L. V. Nicolau Hugin 

 "O escaravelho de ouro" (2010) Graça Magalhães Lisboa Editora 

 

“Recordações do Sr. Augusto Bedloe” (1884) J. V. Ribeiro ? 
“As recordações de Bedloe” (1943, 2000) Domingos Monteiro Editorial Inquérito 
“O milagre de Rattleborough” (1947) 
(Antologia) Victor Palla Coimbra Editora 

“Thou Art the 
Man” (1850)  

“És tu o homem!” (1971, 2009) João Costa Guimarães Editores 
 

FIGUEIREDO, Vivina Carreira (s.d.), Fortuna Literária de Edgar Allan Poe Traduzido em Portugal (adaptado)  
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HAYCRAFT, Howard (1983), The Art of The Mystery Story, Nova Iorque: Carroll & Graf Publishers, Inc..  
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HAYCRAFT, Howard (1983), The Art of The Mystery Story, Nova Iorque: Carroll & Graf Publishers, Inc..  
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