
7

— 1 —

Detenção

Cheguei a Saint-Gatien, vindo de Nice, na terça-feira, dia catorze 
de agosto. Fui detido às onze e quarenta e cinco da manhã de 

quinta-feira, dia dezasseis, por um agent de police e um inspetor 
de polícia à paisana, e levado para o Commissariat.

Estas duas frases foram muito fáceis de escrever. Quando me sentei 
a esta mesa e olhei para a folha de papel à minha frente, perguntei -
-me qual o efeito que as palavras teriam. Não há muito tempo, a sua 
simples visão teria feito acelerar o meu coração, ter-me-ia feito sair 
disparado para a rua para me perder entre outras pessoas, para res-
pirar a poeira dos passeios, para me tranquilizar com o facto de já 
não estar sozinho. Porém, agora consigo escrevê-las e elas não me 
afetam. A mente cura-se rapidamente. Ou será que toda a experiência 
é parcial e incompleta, que aquilo que hoje parece uma linha reta 
e curta é amanhã apenas parte de um círculo perfeitamente racio-
nal? O herr Schimler diria que sim. Mas ele regressou à Alemanha e 
acho que não o verei novamente. Nem é provável, aliás, que venha a 
ver qualquer um dos outros. Recebi, há algumas semanas, uma carta 
de um deles. Foi-me reencaminhada pelo novo gerente do Réserve e 
relembra as «horas agradáveis» passadas na minha companhia. Ter-
mina com um pedido de empréstimo de cem francos. Continua no 
meu bolso, ainda sem resposta. Se passei algumas horas agradáveis 
na companhia de quem a escreveu, não guardo qualquer memória 
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disso. Nem tenho dinheiro nenhum para emprestar. Essa é uma das 
razões que tenho para escrever esta história. A outra razão… Bem, 
essa deverá ser o meu leitor a julgá-la por si mesmo.

No percurso entre Toulon e La Ciotat, o caminho de ferro corre, ao 
longo de vários quilómetros, mesmo à beira da costa. À medida que 
o comboio passa entre os inumeráveis pequenos túneis através dos 
quais este troço da linha foi construído, é possível ter rápidos vislum-
bres do mar mais abaixo, deslumbrantemente azul, de rochas verme-
lhas, de casas brancas entre pinhais. É como se assistíssemos a um 
espetáculo de lanterna mágica com diapositivos extremamente colo-
ridos e um operador impaciente. O olho não tem tempo para absorver 
os detalhes. Mesmo que conheçamos Saint-Gatien e que estejamos 
à sua procura, nada dela conseguimos ver a não ser o telhado ver-
melho brilhante e as paredes de estuque amarelo-pálido do Hotel de 
la Réserve.

Tinha ouvido falar de Saint-Gatien e da sua pension através de um 
amigo em Paris. A cozinha do Réserve era épatant, tinham-me dito: 
os quartos eram confortáveis, a localização agradável; e Saint-Gatien 
ainda não tinha sido «descoberta». Por quarenta francos por dia en 
pension podia viver-se bem no Réserve.

Quarenta francos por dia era uma grande quantia para eu despen-
der, mas depois de dois dias no Réserve já há muito que tinha deixado 
de me preocupar com a minha extravagância. Comecei, de facto, a 
desejar ter passado a totalidade das minhas três semanas de férias 
naquele local, ao invés de simplesmente ter ali interrompido a minha 
viagem de volta para Paris. O Réserve era esse tipo de pequeno hotel.

A aldeia de Saint-Gatien espalha-se decorativamente pelo sota-
vento do pequeno promontório em que se situa o hotel. As paredes 
das casas, como na maioria das outras aldeias piscatórias mediter-
rânicas, são revestidas com leves camadas de tinta branca, azul -
-casca-de-ovo ou rosa. Elevações rochosas, cujas encostas revestidas 
de pinheiros se encontram com a orla marítima do lado oposto da 
baía, abrigam o minúsculo porto do mistral que, por vezes, sopra 
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fortemente vindo de noroeste. Tem setecentos e quarenta e três habi-
tantes. A maioria depende da pesca para a sua subsistência. Existem 
dois cafés, três  bistros, sete lojas e, mais longe, perto da baía, uma 
esquadra de polícia.

Contudo, da extremidade do terraço onde eu me sentava naquela 
manhã, tanto a aldeia como a esquadra de polícia estavam fora do 
meu campo de visão. O hotel situa-se no ponto mais alto do promon-
tório e o terraço fica do lado sul do edifício. Para lá do terraço há uma 
queda abrupta de cerca de quinze metros. Os ramos de pinheiros que 
crescem em baixo roçam os pilares da balaustrada. Mas, mais longe, 
em direção ao cume, o nível do terreno sobe de novo. O matagal 
verde-seco é entrecortado, aqui e ali, por rochas vermelhas. Algumas 
tamargueiras varridas pelo vento acenam os seus tortuosos ramos 
como silhuetas contra o intenso azul ultramarino do mar. Ocasio-
nalmente, uma nuvem branca de pó desprende-se das rochas abaixo. 
É belo e calmo.

Estava já muito calor e as cigarras cantavam nos socalcos do jardim 
ao lado do hotel. Rodando ligeiramente a cabeça, pude ver, através da 
balaustrada, a pequena praia do Réserve. Dois guarda-sóis grandes e 
coloridos estavam fincados na areia. Debaixo de um deles projetavam-
-se dois pares de pernas, de uma mulher e de um homem. Pareciam 
jovens e muito morenos. Um ténue murmúrio de vozes fez-me per-
ceber que havia outros hóspedes, fora do alcance da minha vista, na 
parte da praia que estava à sombra. O jardineiro, com a cabeça e os 
ombros protegidos do sol por um enorme chapéu de palha, estava a 
pintar uma faixa azul na borda de um bote virado ao contrário, apoiado 
em  suportes. Um barco a motor dobrava o promontório, no outro lado 
da baía, e dirigia-se para a praia. À medida que se aproximava, pude 
distinguir a figura magra e alta de Köche, o gerente do Réserve, incli-
nado sobre a barra do leme. O outro homem no barco usava calças 
de lona castanho-avermelhadas e era, deduzi, um dos pescadores da 
aldeia. Deveriam ter saído ao romper do dia. Talvez houvesse salmo-
nete para o almoço. No mar, um paquete da Nederland-Lloyd seguia o 
seu caminho de Marselha para Villefranche.
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Estava a pensar que no dia seguinte precisaria de fazer a mala à 
noite e que no sábado de manhã, muito cedo, teria de ir de autocarro 
para Toulon e aí apanhar o comboio para Paris. Que o comboio 
haveria de chegar às proximidades de Arles no pino do calor, que 
o meu corpo todo suado estaria colado ao cabedal desconfortável 
dos assentos do compartimento de terceira classe e que haveria uma 
camada de pó e de fuligem a cobrir tudo. Que estaria completamente 
arrasado e sedento quando chegássemos a Dijon. Não me posso 
esquecer de levar uma garrafa de água comigo, com, talvez, um 
pouco de vinho misturado. Ficarei feliz por chegar a Paris. Mas não 
por muito tempo. Haverá ainda a longa caminhada da plataforma 
da Gare de Lyon até à plataforma do metropolitano. A minha mala, 
por essa altura, pesaria uma tonelada.  Direction Neuilly -Concorde. 
Transbordo. Direction Mairie d’Issy-Gare de  Montparnasse. Trans-
bordo. Direction Porte d’Orléans-Alésia. Saída. Montrouge.  Avenue 
de Châtillon. Hotel de Bordeaux. E na segunda-feira de manhã 
tomaria o pequeno-almoço de pé no balcão do Café de l’Orient 
e faria outra viagem de metro, Denfert-Rochereau para Étoile, e 
desceria toda a Avenue Marceau. O monsieur Mathis já lá estaria. 
«Bom dia, monsieur Vadassy! Está com muito bom aspeto. Este 
semestre dará os cursos de Inglês  Elementar,  Alemão Avançado e 
Italiano Elementar. O Inglês Avançado eu mesmo darei. Temos doze 
novos alunos. Três homens de negócios e nove funcionários de esta-
belecimentos de restauração (nunca lhes chamava empregados de 
mesa). Querem todos inglês. Não há nenhum que deseje húngaro.» 
Mais um ano.

Todavia, entretanto, havia os pinheiros e o mar, as rochas verme-
lhas e a areia. Estirei-me voluptuosamente e um lagarto cruzou como 
uma flecha o chão de ladrilhos do terraço. Parou de repente para se 
refastelar ao sol, longe da sombra da minha cadeira. Pude ver o pulsar 
do coração na sua garganta. Tinha a cauda curvada num semicírculo 
perfeito, fazendo uma tangente à divisão diagonal entre os mosaicos. 
Os lagartos têm um estranho sentido estético. 

Foi esse lagarto que me fez lembrar as minhas fotografias. 
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Possuo apenas dois objetos de valor neste mundo. Um deles é 
uma câmara, o outro, uma carta datada de 10 de fevereiro de 1867, 
de Deák para von Beust. Se alguém me oferecesse dinheiro pela 
carta, provavelmente aceitá-lo-ia agradecido; mas gosto dema-
siado da câmara, e nada, além da fome, me induziria a separar-me 
dela. Não que seja um fotógrafo particularmente dotado. É ver-
dade que, certa vez, tive uma estampa incluída numa exposição em 
Paris intitulada Fotografias do Ano; mas, como todo o fotógrafo 
sabe, qualquer amador, na posse de uma boa pequena câmara, de 
uma grande quantidade de rolos fotográficos e com o mínimo 
de conhecimentos, irá, mais cedo ou mais tarde, acabar por tirar 
uma boa fotografia. Como naqueles outros jogos de habilidade a 
que assistimos em recintos de feiras inglesas, é em grande parte 
uma questão de sorte.

Eu andara a tirar fotografias no Réserve e tinha, no dia anterior, 
levado um rolo já acabado para o laboratório de fotografia da aldeia 
para ser revelado. Hoje em dia, regra geral, não me passaria pela 
cabeça deixar que alguém, que não eu, revelasse as minhas fotogra-
fias. Metade do prazer da fotografia amadora reside em sermos nós a 
revelar as fotografias que tiramos. Mas tinha feito algumas experiên-
cias e, se não visse os seus resultados antes de deixar Saint -Gatien, 
não teria tido oportunidade de fazer uso delas. Por isso, tê-las-ia dei-
xado à mercê do técnico. Ele parecia saber o que fazia e eu tinha 
cuidadosamente apontado as minhas instruções. O negativo deveria 
estar revelado e seco às onze horas.

Olhei para o meu relógio. Eram onze e meia. Se fosse agora ao 
laboratório, deveria ter tempo para voltar, tomar banho e beber um 
apéritif antes do almoço.

Levantei-me e atravessei o terraço, circundei os jardins e subi os 
degraus de pedra até à estrada. Por essa altura, o Sol já incidia tão 
impiedosamente a pique que o ar acima do asfalto reverberava. Não 
estava a usar chapéu e, quando toquei no meu cabelo, estava terri-
velmente quente. Cobri a cabeça com um lenço e subi a colina, para 
depois descer a rua principal que conduzia ao porto.
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O laboratório estava fresco e cheirava a perfume e a desinfetante. 
A campainha da porta ainda soava quando o técnico se postou à 
minha frente, do lado de lá do balcão. Os seus olhos encontraram os 
meus, mas ele pareceu não me reconhecer.

— Monsieur désire?
— Deixei ontem um rolo de fotografias para ser revelado.
Ele abanou lentamente a cabeça.
— Ainda não está pronto.
— Foi-me prometido para as onze horas.
— Ainda não está pronto — repetiu ele com firmeza.
Fiquei em silêncio por um momento. Havia algo curioso na ati-

tude do técnico. Os seus olhos, ampliados pelos óculos de lentes gros-
sas que usava, permaneceram fixos nos meus. Emanavam um olhar 
estranho. Depois percebi que havia naquele olhar. O homem estava 
assustado.

Lembro-me de que a constatação desse facto provocou em mim 
um sobressalto. Ele tinha medo de mim — eu, que tinha passado toda 
a minha vida com medo dos outros, tinha finalmente inspirado medo! 
Apeteceu-me rir. Estava também irritado, pois pensava saber o que 
tinha acontecido. Ele tinha colocado a minha película pancromática 
num revelador normal e tinha-a estragado.

— O negativo está bom?
Ele assentiu veementemente com a cabeça.
— Perfeitamente, monsieur. É apenas uma questão de esperar que 

seque. Se tiver a gentileza de me dar o seu nome e morada, monsieur, 
enviarei o meu filho com o negativo assim que estiver pronto.

— Não faz mal, voltarei a ligar mais tarde.
— Não é incómodo nenhum, monsieur.
Havia um estranho tom de urgência na sua voz. Mentalmente, 

encolhi os ombros. Se o homem tinha estragado a película e estava 
tão infantilmente desejoso por não ser ele o portador da má notícia, 
isso não era da minha conta. Já me tinha resignado com a perda das 
minhas experiências.

— Muito bem — dei-lhe o meu nome e morada.
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Ele repetiu-os em voz alta enquanto os apontava. 
— Monsieur Vadassy, Hotel de la Réserve — a sua voz baixou 

um pouco de tom e passou a língua pelos lábios antes de continuar. 
— Ser-lhe-á enviado assim que estiver pronto.

Agradeci-lhe e dirigi-me para a porta da loja. Um homem com 
um chapéu panamá e um fato preto de domingo, que lhe caía fran-
camente mal, estava de pé à minha frente. O passeio era estreito e, 
como ele não se mexeu para me dar passagem, balbuciei um pedido 
de desculpas e tentei contorná-lo. Enquanto o fazia, ele pôs-me uma 
mão no braço.

— Monsieur Vadassy?
— Sim?
— Peço-lhe que me acompanhe até ao Commissariat. 
— E qual é a razão?
— Uma mera formalidade relativa ao passaporte, monsieur — 

disse ele, imperturbavelmente educado.
— Então não seria melhor eu ir buscar o meu passaporte ao hotel?
Ele não respondeu, mas olhou de relance para mim e acenou 

quase impercetivelmente com a cabeça. Uma mão agarrou firme-
mente o meu outro braço. Olhei para a porta da loja por cima do 
ombro e vi que estava um agent fardado atrás de mim. O técnico tinha 
desaparecido.

As mãos impeliram-me para a frente, com alguma brusquidão.
— Não estou a compreender — disse eu.
— Vai compreender — disse sucintamente o homem à paisana. 

— Allez, file!
Deixou de ser educado.
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