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GRAN TORINO 
Título original: Gran Torino 

Realização: Clint Eastwood (EUA, Austrália, 2008) 
 

A MINHA RELAÇÃO COM  

CLINT EASTWOOD 
Clint Eastwood teve, nos seus tempos iniciais 
de ator, dois belíssimos mestres, Don Siegel e 
Sergio Leone. Com um e outro criou um tipo 

de representação e de personagem que iriam 
de certa forma transformar radicalmente o 

filme policial, por um lado, e o western, por 
outro. Foi em Itália, sob as ordens de Leone, 
que surgiu a figura do cowboy anti-herói que 

pouco se distinguia dos vilões. Um homem 
totalmente desiludido, sem grandes valores, 

que atirava primeiro e perguntava depois. “O 
Bom, o Mau e o Vilão” foi o melhor exemplo 

deste tempo passado na Europa, depois de nos EUA se ter arrastado nalguns episódios de 

westerns em séries televisivas. Por essa altura, nos anos 60 do século passado, alguém disse 
dele: “Eu gosto do Clint Eastwood porque ele tem somente duas expressões faciais. Uma com 

o chapéu e outra sem ele”. Mas a verdade é que o seu trabalho marcou e criou um ícone.  
De regresso à América, teve então, em Don Siegel, outro realizador que lhe deu tarimba como 
ator e o preparou para a realização.  No início dos anos 70, “Two Mules for Sister Sara”, “The 

Beguiled”, “High Plains Drifter” ou “The Outlaw Josey Wales” transportam de certa fora o cínico 
cowboy criado nas planícies europeias para os estúdios norte-americanos. O anti-herói ajudou 

seguramente à decadência do género nos EUA, ao destruir o tradicional confronto entre o 
herói e o vilão.  
Depois começou o seu próprio percurso como realizador, herdando de Leone e de Siegel certas 

características, mas criando um caminho muito pessoal. Em 1971 cria a sua própria casa 
produtora, a Malpaso, e dirige o seu primeiro filme. “Play Misty for Me”, um filme de suspense 

a meio caminho do filme negro, que denota desde logo grandes qualidades. Em finais da 
década de 70 e inícios da de 80 torna-se um mito nas bilheteiras mundiais, com uma série 
policial, com um herói à medida das personagens mais fascistas do cinema: Harry Callahan, 

que surge inicialmente em “Dirty Harry” e continuado em “Magnum Force”, “The Enforcer”, 
“Sudden Impact” e “The Dead Pool”. Harry Callahan é um polícia que resolve fazer justiça pelas 

próprias mãos e que cria uma figura absolutamente fascinante. A série é muito bem realizada 
e fabulosamente interpretada por Eastwood. O que ainda a torna mais perigosa, pois mais 

apelativa.  
Republicano, homem de visão conservadora e de estilo clássico, enveredara por essa altura 
por um tipo de cinema que, oscilando entre o policial e o western, se podia colocar entre o 

mais reacionário americanismo, algo racista e mesmo um pouco fascistizante, sobretudo nas 
aventuras do “justiceiro” “Dirty Harry”. Já então, todavia, era excelente realizador e brilhante 

ator. Conservador, continua americano até à medula também, excelente realizador e brilhante 
ator igualmente, refinando com o passar dos anos. Insurgi-me (e insurjo-me hoje em dia) 
com a mentalidade “Dirty Harry” (e fico estupefacto com o seu apoio a Donald Trump), mas 



este cineasta conquistou-me completamente. 
Na sua filmografia como realizador figuram alguns dos melhores filmes norte-americanos das 

últimas décadas: “Pink Cadillac”, “Bird”, “White Hunter Black Heart”, “Unforgiven” (que ganhou 
quatro Oscars, entre os quais Melhor Filme e Melhor Realizador), “A Perfect World”, “The 

Bridges of Madison County”, “Midnight in the Garden of Good and Evil”, "Absolute Power", 
“Blood Work”, “Mystic River”, “Million Dollar Baby” (novo Oscar como realizador), “Flags of Our 
Fathers”, “Letters from Iwo Jima”, “Changeling”, “Gran Torino”, “Hereafter”, “J. Edgar”, 

“American Sniper” ou “Sully”. 
Carregado de prémios e de condecorações várias, a 22 de setembro de 2007 Clint Eastwood 

foi agraciado como músico de honra no Berklee College of Music, em Monterey. Ao receber o 
prémio, disse: "É uma das maiores honras que já tive". Ele é um fanático apreciador de música 
e um verdadeiro especialista em jazz.  

Que direi deste ator e cineasta? Que já foi um dos meus ódios de estimação, ainda que sempre 
tenha admirado o seu taleto de ator, e que quase nunca me desiludiu como realizador, com o 

seu olhar rigoroso, o seu estilo clássico, a sua escrita austera e curiosidade máxima, o seu 
humanismo no tratamento dos seus filmes dramáticos. Nada é a preto e branco na vida.  
 

GRAN TORINO 
 “Gran Torino” não sei se será uma obra-prima 

ou não, sei que é um dos grandes filmes que vi 
recentemente (acrescentando que não há 

muito também vira “A Troca”, que me deixara 
igualmente emudecido pela grandeza do porte 
ético deste homem que sabe lidar como poucos 

com as emoções extremadas e com o que de 
mais profundo e secreto existe na alma 

humana). 
Com argumento de Nick Schenk, sobre história 
sua e de Dave Johannson, “Gran Torino” tem 

como protagonista Walt Kowalski (Clint 
Eastwood), veterano da Guerra da Coreia, que nos é apresentado de forma magistral no 

velório da mulher, onde grunhe de desaprovação perante os piercings e o telemóvel da neta 
e os impropérios de um outro neto. Kowalski, assim mesmo para os que não são seus amigos, 
é homem de outros tempos e de outras maneiras. Não gosta do comportamento dos filhos e 

demais família, no que tem razão, diga-se em abono da verdade, não é preciso ser 
conservador, racista e reacionário, vive sozinho numa vivenda de um bairro de Detroit invadido 

por orientais e latino-americanos, infestado por bandos de jovens violentos e desbragados. 
Não tolera que os americanos atuais comprem carros japoneses, ele que trabalhou na Ford e 
conserva como relíquia o “Gran Torino”, modelo de 1972, que ele próprio ajudou a montar. 

Não conserva só o carro, símbolo que dá o nome ao filme, conserva também armas e relíquias 
da Guerra da Coreia, onde matou e viu morrer em nome da pátria e da sobrevivência. 

Kowalski é um duro, daqueles de antes quebrar que torcer. O espírito de Dirty Harry anda por 
ali e pensamos mesmo que pode ir até ao fim, mas o fim será outro e, com esta obra, Clint 
Eastwood parece ter assinado o seu testamento (ainda que não tenha arrumado as botas, já 

está na África do Sul a filmar “The Human Factor”, com argumento de Anthony Peckham, 
segundo romance de John Carlin, que fala de Nelson Mandela e da forma como este lutou 

contra o “apartheid” e conseguiu unir o seu país, durante o campeonato do mundo de rugby 
de 1995). Um testamento que reforça o que acha justo e contrapõe algumas ideias à sua 
imagem de justiceiro por conta própria ou de proto-racista. O que o leva mesmo a dizer como 

é possível gostar mais destes “hmongs” (refugiados vietnamitas de uma etnia do sudeste da 
Ásia, que combateram no Vietname ao lado dos americanos) do que da própria família. Mas a 

verdade é que se não escolhe a família, mas se pode escolher quem nos trate por Walt. 
Portanto, o filme é uma longa (ou rápida) aprendizagem da vida e dos seus valores, que tanto 
pode ser levada a cabo por um duro americano de 78 anos, como por um adolescente 

“hmong”. 
A personagem de Kowalski é admiravelmente composta por Clint Eastwood, num misto de 

herói solitário e de velho marreta (o humor está sempre presente neste retrato de amargo 



ressentimento e de apego à vida) que oscila entre a figura enraivecida de uma desencantada 
ruína dos anos 70 que aponta uma arma à cabeça de um gang de facínoras e a desenvolta 

personagem de um familiar cliente de barbeiro, com quem troca insultos de fraterna 
cumplicidade (a iniciação do jovem “hmong”, que deve entrar na barbearia como um “homem”, 

é divertidíssima, e mostra bem a faceta de humor deste cineasta). 
De resto, “Gran Torino” é uma lição de cinema, sereno, vigoroso, profundo, dramático, 
angustiante, perverso e inocente, maduro, clássico e moderno. Cinema que apetece ver e ficar 

a apreciar durante dias, sonhando recordá-lo anos depois. 
O que faz a grandeza de certos Homens que nos fazem ultrapassar todas as barreiras? 53 

anos como ator, 37 como realizador, vários Oscars, dezenas de prémios nos maiores festivais, 
alguns dos melhores filmes do mundo, uma silhueta inesquecível e inimitável, um nome que 
se venera – Clint Eastwood! 

 

GRAN TORINO 
Título original: Gran Torino 
Realização: Clint Eastwood (EUA, Austrália, 2008); 

Argumento: Nick Schenk, Dave Johannson; Produção: 
Clint Eastwood, Bill Gerber, Jenette Kahn, Robert Lorenz, 

Tim Moore, Adam Richman; Música: Kyle Eastwood, 
Michael Stevens; Fotografia (cor): Tom Stern; Montagem: 
Joel Cox, Gary Roach; Casting: Ellen Chenoweth; Design 

de produção: James J. Murakami; Direcção artística: John 
Warnke; Decoração: Gary Fettis; Guarda-roupa: Deborah 

Hopper; Maquilhagem: Tania McComas; Direcção de 
Produção: Tim Moore; Assistentes de realização: Peter 

Dress Michael Judd, Donald Murphy; Departamento de 
arte: Kai Blomberg, Steven Ladish, Scott Schutzki; Som: 
Bub Asman, Walt Martin, Alan Robert Murray; Efeitos 

especiais: Hank Atterbury, Steve Riley; Efeitos visuais: 
Kelly Port; Companhias de produção: Matten Productions, 

Double Nickel Entertainment, Gerber Pictures, Malpaso 
Productions, Media Magik Entertainment, Village 
Roadshow Pictures, Warner Bros.;  

Intérpretes: Clint Eastwood (Walt Kowalski), 
Christopher Carley (padre Janovich), Bee Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), Brian 

Haley (Mitch Kowalski), Geraldine Hughes (Karen Kowalski), Dreama Walker (Ashley 
Kowalski), Brian Howe (Steve Kowalski), John Carroll Lynch (barbeiro Martin), William Hill (Tim 
Kennedy), Brooke Chia Thao (Vu), Chee Thao (avó), Choua Kue (Youa), Scott Eastwood (Trey), 

Xia Soua Chang, Sonny Vue, Doua Moua, Greg Trzaskoma, John Johns, Davis Gloff, Thomas 
D. Mahard, Cory Hardrict, Nana Gbewonyo, Arthur Cartwright, Austin Douglas Smith, Conor 

Liam Callaghan, Michael E. Kurowski, Julia Ho, Maykao K. Lytongpao, Carlos Guadarrama, 
Andrew Tamez-Hull, Ramon Camacho, Antonio Mireles, Ia Vue Yang, Zoua Kue, Elvis Thao, 
Jerry Lee, Lee Mong Vang, Tru Hang, Alice Lor, Tong Pao Kue, Douacha Ly, Parng D. Yarng, 

Nelly Yang Sao Yia, Marty Bufalini, etc.  
Duração: 116 minutos; Distribuição em Portugal: Zon Lusomundo; Classificação etária: M/ 

12 anos; Estreia em Portugal: 12 de Março de 2009. 
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O GRANDE AMOR DA MINHA VIDA  
Título original: An Affair to Remember  

Realização: Leo McCarey (EUA, 1957) Duração:119 minutos| Classificação Etária: M/12 

 


