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ROMANCES FUNDAMENT AIS 

0 Cfrculo de Leitores, de Lisboa, come
morou o decirtJo quinto aniversario do 
infcio das suas actividade·s com uma 
serie de iniciativas editoriais de rele
vante significado, entre as quais a 
publicac;:ao da Obra Completa de Fer·· 
reira de Castro e da Obra Poetica de 
Fernando Pessoa. De identica impor
tllnoia literaria e previsfvel projecc;:ae> 
na Jarga esfera do seu publico e a 
edic;:ao ja comec;:ada da serie Roman
ces Portugue.ses: Obras-Primas do Se
culo xx. a int-egrar mais de duas deze
nas de tftulos, cuja direcc;:ao foi 
confiada a David Mourao-Ferreira. 0 
conjunto vira a constituir, como foi 
par este escritor assinalado oportuna
mente, uma «ampla antologia em va
ries volumes», tomando «como balizas 
temporais no referente ao nascimento 
des romancistas seleccionados os anos 
de 1860 e 1926» - o primeiro porque 
foi o do nascimento de Te~ixeira-Gomes 
e o segundo porque nesse ana nas
ceram alguns des ficcionistas que me
lhor representaram a viragem da ficc;:ao 
portuguesa num perfodo primacial da 
evolu.c;:ao literaria neste seculo. A pu
blicac;:ao da serie, na cadencia anun
oiada de dois volumes por trimestre, 
nao obedecera, porem, a ordem crono-
16gica do nascimento dos auJtores, 
permitindo o seu agrupamento segundo 
o livre criteria dos que adquirirem as 
obras. 

Os dois prime~iros volumes editados, 
que sao por agora os que temos sobre 
a mesa, sao o belo romance-tabula 

0 Principe com Ore/has de Burro, de 
Jose Regtio, e 0 Delfim, de Jose Car
doso Pires. Ambos apresentam em 
abertura, alem de informac;:oes comple
mentares de cronologia, bibliografia e 
amostragens crfticas, estudos introdu
t6rios por ensafstas qualificados, que 
situam as obras no contexte hist6rico
-lliterario por elas enriquecido. De 
0 Principe com Orelha's de Burro diz 
Eugenio Lisboa, no prefacio com que 
apresenta o romance, que tern como 
«tema central, mais uma vez na sua 
obra [de Regio], a viagem humana no 
sentido da perfeic;:ao, inatingfvel em 
vida mas ardentemente procurada» e 
que «e o romance de uma transforma
c;:ao, isto e, o romance de uma V:ida»; 
ja Casais Monteiro escrevera, aquando 
do aparecimento do livro, em 1942: 
«De toda essa obra seria e profunda 
que e a de Jo·se Regio, nada ate agora 
me pareceu se-lo tao completamente 
como este romance .» 

Quanta a 0 Delfim, salienta Eduardo 
Prado Coelho, no prefacio desta edi
c;:ao, ca forc;:a mftica expans,iva que en
valve a personagem e o romance [ ... ]. 
mlllito Ionge de uma versao linear da 
hist6ria mas mais perto do corac;:ao das 
trevas». 

Assim, desde ja, dois romances fun
damentais do seculo XX literario portu
gues ficam a assinalar o comec;:o desta 
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