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Qbra-chm·e da novelistica <le Jo-
se Cardoso Pires. eSCl'itOr dos 

is r elJresentativos . dos quadros da 
ratura portuguesa contemporanea. 
DELFIM» .acaba dP.- ser lan~ado 

a Edit61·a Civilizagao : Brasileil'a, 
10 o volume inaugural da -rCole
Cara,·elas» que ·, ·em de ser criada, 

1 o objetivo de divulgar -}Jara o 
Jico hrasileiro a .. literatura noYa 
Portugal. 
Para alcm, port an to; de sua im
timcia intTinseca como cria~ao li
:ria de alto nivel, <7 0 DELFJ:M~ 

one ncste lan~amento brasileiro 
a dim en sao n1ais ampla: surge 
10 uma das mais importantes con
izac;ocs dos projetos que iiltim a· 
te vem sen do fei los C em Portu• 
e no Brasil ), no sen lido de se 

scguir uma comunica~ao cultural 
·s amp Ia entre brasileiros e portu
es. 

Com o mesmo esphito. pais, com 
em marc;o deste ano foi lanc;ada 
Lisboa a revista Col6quio / Letras 
Fundacao CaJouste Gulbe11kian, 
(sob a dire~ao de Hernani Cida

e Jacinto do Prado Coelho) da 
Ia cobertura a escritores brasilei· 
e portugueses; com o mesmo ob
o com que o editor Lyon de Cas, · 
(de Publica~6e!i Europa-America) 

've recentcmcnte enh·e llOS ulti• 
1do os estudos para o estabeleci
to de uma filial de sua editora, 

BI·asil, para l::m<;ar autores portu· 
· es e brasileiros ; agora a Civili
ao Brasileh'a inicia a (. Cole~ao Ca
elas», para cujo exito aqui deixa-

nossos m elhOJ:es votos. .J a e 
's do que tempo de serem inten· 
adas nuhuas relas:oes literarias 
·e os dais povos que, apesar de 
111 hm ~tos p elas origcns, comuni
e linguistica e cultura, _pratica· 
te se desconhecem . 

Assim sendo, llelas }Jerspect.ivas 
dbe!"trr.t:a de que e sin:01113 daTO, o 

nmento brasileiro de 0 DEL· 
I> nao podia ser mai · a nimadm·. 
,1! de que uma grave 'l:lc un a 110 

cado .editorial prindpia a ~c~ con· 
:unente prcenchicl n. 

na mcsma fo_rma , como obra re· 
' •cladora da realidadc pnrtuguc: a a· 
tual; a s ua cscolha ( d m r(• t nntos e 

' tantos tftuJos e a u tore~ ;\ lt ~1 mcntc . ig
:nifica tivos na ficc;ao portugucsa a
, tual) revel a-se cx trcmam:m t f eliz. -: 0 

jDELFIM» tem sido uma das ob.ras 
: pm:tuguesas de maior n ' pen:u ssi'lo cri
! tica e editorial destcs ultimos a·es 
I ':)nos-: .. q"'.rtttr6-~I'cca i~oe~ ··portu gtH~sas e 
·,t.radug6es na Fran!;a , Espanh ;< e A· 

I
, / 
Jemanh~ •• ~-- --·- --· 

· Obra madura ( como j ti tivemo~ o
; casiao de dizer, em 68, quando de 
·.s ua primeira publica~·ii o em Portu· 
. gal ) , ~.0 DELFIJ\h apresenta-sc, a 
, llOSSO ver, COlllO 0 ponto lll :liS alto de 
; d rpuragfto estilistica e amadun'dmen· 
' to vivencial, 1·evelados ate o momen-
·to pe]a. fic~ao de Jose Cardoso Pires. 
Fic~ao que atinge agora o seu oitavo 
volume e nirias reedi~·oes; e onde a 
.-portugalidade>) ( isto ·e. o sentir Por· 
ttrgal em face da Historia ou do Tenl
po) e 0 elemento que ali menta e eli· 
11amiza a inven!;ao Jiter:hia. 

Roma ··ce do proprio romance, ' 0 
DELFllVb> . nasce das conjecturas do 
proprio Escritor con!.igo mesmo, ao 
chegar uma tarde n a aldeia da Ga· 
ie't·ia p_ara a ,::esta~ao de cn<;a :.> anual 
e ouve Jloticias desencontradas acer
ca de uma · prod. vel traged'ia que te
:ria oconido na ~ cas a da Ia goa:.> . Pe
Ja primeira vei o rom ancista pm·tici
pa do seu romance como persona· 
gem. isto e, como· -n arrador;> decla· 
rado dos fatos e, simult:1neamente, 
como ( antinanador.> ( = aquele 
<Jlle Ye de fora , critic a e julga o .que 
o < outr o.;. e.st:i 11arrando): atilude 
duplice que continuamente poe em 
dll\·ida a verdade imediata que n-ti 
sen do apreendida nos fatos. 

Toda a cfabulaguo do romance e, 
portanto, uma longa recuperagao pe
la mem61·ia dos momeutos em que, 
um ano antes, o Esc1·itor privara com 
as persona gens da tragedia: o Enge
n1Jeiro ( o Delfim ), a esposa e o cria· 
do . :Esse continuo recuperm: de fatos 
pas~ados , pequenos nadas, pormeno
J"es. . • sobrepoem-se a realidade con· 
creta .ctue, 110 p resente, circunda o 

N alTador (....: ·a vida da aldeia e os 
preparativos para a nova est!!2iio de 
ca~a),_ e p assa a iiniJOr-se con;, rea
lidade · maior, absol'\'t'.'Jldo e abstrati· 
zando a atual. 

Essa intriga b~sica, aparenteme>l· 
te rudlmcntar, tem 110 entanto uma 
significativa dimens~o simbolica: en
qllm)to no plano epidermico da l1ar
rll til' a, desen\·olve-se -~sa ab · ·d• 

:;o < presen fe pelo -n >assaclo::. ( = o 
reyh·er dos fatos transcon-idos tllll 
a no antes supla11ta os decorridos Jlo 

momenta da nanacao ), uo plano 
s ubjacente, o da problem:itica essen
cia] do romaJlce, denuncia-se a exis
tencia de cet·to <:espa!:o · historico, 
fisico, coHcre lo; um~t certa esfera . 
humano-social onde a vida decorre 
como que Sll.lU~ensa no tempo: alicen , 
~ad-a sobl~ as l'Uinas da Historia e a
limentando sua 11ecessidade de at\:. a· . 
~ao com as cria~iies grandiosas de 
tnn passado transform ado em mi to. 

<.Escrevi es te '1'01.\l:llll'e r , disse 
Cardoso Pires em certa entre\,ista, 
-.pensando no Tempo uo bwsso Tempo 
portugucs. Uma c outra coisa, livro 
e tema, sao ai.nda um enigma para 
mim. 0 romance porque, nas cinco 
versoes qu~ esc1·evi dele, me <.ultra· 
passou» impondo-me certas solu c;:oes 
narrativas de todo incspc racla s . 0 te· 
ma po'rque me obrigou a aprof unda:r 
o denominador comum da nossa con· 
di~·ao: a realidnde de um Te~l.Q 

por lugues, que C UlllcO i)osnH;·ridi <1• 

'nos contemporaneos. ( .•. ) lsto por
~jue ha um tempo historico e ate fi
sko verdadeiramente singular 110 
nosso cotidiano~ . 

E, }Jois. na 1\tdda c nptaC:to des
se d empo),, efetu*da por um a cons
cHlncia etHic a ( d~spida da v i sao o-: 
n ist>iente .de quem · tudo sa bc, inter-. 
preta e e:oqJlica ) que se consl-roi ·• 
DELFIM,, , Numa dimen siio jnmais 
alcangada an tes, aprofuncla-se n cste 
l·omance a faceta simbolica carac te
:tist1ca do processo criadm: de J. Car
doso Pires, cut sua vigil:inc-ia cons
tante p ara transcender o significado 
literal e raso da Tealid ade ob.ie tiYa e 
dax-lhe uma conotac;-ao alegorica. 0 
~Jaguar~, ; os o twstins.:- ; o chi sky ; 

· a .r.muralha» do largo. a : lagar tix :1 
no muro; a ,:;estao;:ao cla cac;-a : : a -tla
goa:~ ; o <:velho yendedor de bi.lhetes .·. ; 
e tc. sao alguns dos elementos que 
compoem a cosmografia de Cardoso 
Pil·es em «0 DELFilVb . E ad m a de 
todos, sobrepoe-se a figura clo En ge
nheixo (o Delfim ) : a eorpol'il'ica~·iio 

de uma postura mental e de mn 
· -~modus vivendi:) de heran~a m edie

val, que ail1da p el'siste no portugues 

de hoje. 
:E essa, basicamente, a corajosa 

problematica colocada por Cardoso 



Pires em sua obra: a persistencia , no 
tempo i>ortugues de hoje, de um tipo 
de personalidade e de relacioumnen
to humano que caracterizam os gran• 
lies senhores da arislocracia nn:al 
que construiu, em. seus prim6rclios, a 
nagao portuguesa. 

A nosso ver, <.0 DELFL'Vl • repre
senta; ainda, no universo ficciomu de 

' ~ardosq Pires um limite c uma noya 
-abertura. Um " limite», porque este-
, licamente aparece-nos como um pon· 
r.o de chegada na diretriz do realis· . 
:mo-diall!tico, trilhado !>c1o rom anci!
ta desde seus primeh·os con tos: a li
te>·atura f'XIO'fl1lPl. r . _pnl_!!n:Jica. lHH'lici· 

p:mte (no SC!ntiao ,,:, ~i(l,opoli tico do 
li:.rmo ••• ) CJUC e.11contramos. · nnr 
t?xemplo, em 0 ANJO . .ANCOJ~ADO:. 
ou em .o:O H6SPEDE DE JOE • - Ao 

· m.esmo tempo vemo-lo como uma · a• 
bertura», porque uma noya trilha Yi· 
vendal e estilistica ali j:i se c\·iden· 
.cia (como lJrocuramos explicar em 
e:;tudo publicado por ocasiao de ~eu 

Ia1i~amen to) • 
. Como disse o Escdtor em conver• 

sa com o Engenheiro: Cada rom:.m· 
. ce. ( ••• ) vai crescendo com r> tem· 
110, ·corrigjndo-se com o cOl'!Jo c a voz 
do bomem que o esc-reveu. E assim, 
·1·ealrn.ente, se vem revelando a Jlro
dugao de Jose Cardoso Phes, clcme.n
to de destaque que, ao lado de ~cus 
comp:mheiros de gera(;iio ( == \'C'rgi
Jio Fe1Teira, . Femando Namora, Au
gusto Abelaira, Ruben A., Fernanda 
BQtelho, Agustina Bessa Luis, UJ·ba
no Tavares Rodrigues, Natalia Nu

. nes, Maria Judite de Carvalho, i\•laria 

. da G~;a!;a · Freire, e~c.), e respous<1· 
vel pela vitalidade e · alto nfvel cdatl· 
·vo que define a Jite·ratura cmll(;'mpo
ranea portuguesa. 
· · Como diz Franklin . de Oliveira , na 
apresentagao da edir;ao hrasilcint , . e 
admiravel a capacldacle de Jose Car
(1oso Pires, de org3nizar esh·uturas e 
ritmos narratives s6bre uma ecmwmia 
v:erhal altamente . conccnh:ada, que 
·CODl!Ullica :lpr!;a e podcr a sin taxe 
noveustica. Na sua arte a palnna e 
agao, e 111io valor ludico. Adona a 
demanda romanesca. 0 eRcontro com 
Jose Cardoso Pires, sua ficr;iio e sua . 
prosa, enriquecem a nossa sensibili
dade. Incorpora-lo ao unin!rso lite• 
r:irio do leitor b1:asileiro. tfto dista , • 
·ciado da nova ficr;ao portuguesa, e 
ato de lucidez inteleC"Luah. 

Jose Cardosa Pires 


