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r "0 Oelfl" eo moderno romance portuuues l Por NELLY 
NOV AES COELHO. 

Do «Jornal de Letras» do Rio de Janeiro (Se
tembro de 1971) transcrevemos um comentario 
de Nelly Novaes Coelho ao romance de Jose 
Cardoso Pires, «0 elfim», recentemente editado 
pela «Civili~ao Brasileira» . 

0 lancamento do romance «0 Delfim» de Jos~ 
Cardoso Pires «0 Delfim,., recentemente editado 
Pais), como volume inaugural da «Coleq:aoCara
velas» que a Civiliza~ao Brasileira vern de cnar
representa muito rna is do que apenas urn auspicio
so acontecimento editoriaL Para alem da sua 
importancia intrinseca, como obra-chave da no
velistica de Cardoso Pires, «0 Delfim», nesta 
edi~ao brasileira (realizada de acordo com Mo
raes Editores de Lisboa), surge ao nosso publico 
como uma das mais importantes concretiza~oes 
dos projectos que ultimamente vern sendo feitos 
(em Portugal e Brasil) no sentido de se atingir 
uma comunica~ao maior e mais fecunda entre 
os dois povos irmaos pela lingua, pelas origens 
e pela cultura. 

Com o mesmo sentido, pois, com que em 
Man;o deste ano foi lan~ada em Lisboa a revista 
Col6quio(Letras, da Funda~ao Calouste Gulben
kian, que (sob a direc~ao de Hernani Cidade 
e' Jacinto Prado Coelho) da ampla cobertura a 
escritores brasileiros e portugueses; com o mesmo 
sentido com que o editor Lyon de Castro (de 
Pul;>lica~Oes Europa-America) esteve recentemen
te entre nos ultimando os·estudos para o estabele
cimento de uma filial da sua editora, no Brasil, 
para lan~ar autores portugueses e brasileiros; ago
ra a Civiliza~ao Brasileira inicia a «Colec~ao 
Caravelas», cujo plano e divulgar para o grande 
publico brasileiro a literatura nova que Portugal 
esta construindo e que, salvo raras exce~oes 
(lembramos a prop6sito as edi~Oes brasileiras de 
romances de Fernando Namora que a Editora 
Ulobo vern publicando ... ) tern permanecido des
conhecido entre nos. 

Portanto, pelas perspectivas de abertura cultu
ral de que e sintoma claro, 0 lan~amento brasilei
ro de «0 Delfim» nao podia ser mais animador. 
Sinal de que uma grave l'acuna no rriercado edito
rial principia a ser concretaente preenchida. 

Da mesma forma, como obra reveladora da 
realidade portuguesa actual, a sua escolha (dentre 
tantos e tantos titulos e autores altamente signifi
cativos na fic~ao portuguesa contemporanea) re
vela-se extremamente feliz. <<0 Delfim•• tern sido 
uma das obras portuguesas de maior repercussao 
critica e editorial destes ultimos tres anos: quatro 
reedi~oes portuguesas e tradw;oes na Fran~a. Es
panha e Alemanha. 

Obra madura (como ja tivemos ocasiao de di
zer, em 68, quando da sua primeira publica~ao 
em Portugal), «0 Delfim» apresenta-se, a nosso 
ver, como o ponto ma is alto de depura~ao estilisti
ca e amadurecimento vivencial, revelados ate ao 
momento pela fic~ao de Jose Cardoso Pires. 
Fic~ao que atinge agora o seu oitavo volume 
e varias reedi~oes; e onde a << portugalidade» (isto 
e, o sentir Portugal em face da Historia ou do 
Tempo) e o elemento que alimenta e dinamiza 
a inven~ao literaria. 

Romance do proprio romance, «0 Delfim» 
nasce das corijecturas do proprio escritor consigo 
mesmo, ao chegar uma tarde na aldeia da Gafeira 
para a << esta~ao de ca~a» anual e ouve noticias 
desencontradas acerca de uma provavel tragedia 
que teria ocorrido na <<casa da lagoa». Pel a pri
meira vez o romancista participa ·do seu romance 
como personagem, isto e, como «narrador» decla
rado dos factos e, simultaneamente, como << anti
narrador» ( aquele que ve de fora, critica e 
julga o que o <<outro,.- est~ narrando): atitude 
duplice que continuamente p6e em duvida aver
dade imediata que vai sendo apreendida nos fac
tos. 

Toda a efabula~ao do romance e, portanto, 

uma longa recupera~ao pela memona dos mo
mentos em que, um ano antes, o escritor privara 
com as personagens da tragedia: o Engenheiro 
(o Delfim), a esposa e o criado. Esse continuo 
recuperar de factos passados, pequenos nadas, 
pormenores ... sobrep(iem-se a realidade concreta 
que, no presente, . circunda o Narrador (a 
vida da aldeia e os preparativos para a nova 
esta~ao de ca~a), e passa a impor-se como real ida
de maior absorvendo e abstractizando a actual. 

Essa intriga basica, aparentemente rudimentar, 
tern no entanto uma significativa dimensao sim
bolica: enquanto no plano epidermico da narrati
va, desenvolve-se essa absorcao ct'o «presente » 
pelo <<passado» (o reviver dos factos transcorri-
dos Uffi ano antes suplantam OS decorridos no 
momento da narra~ao), no plano subjacente, o 
da problematica essencial do romance, denuncia-

. -se a existencia de certo •• espa~o» historico,tisico, 
concreto; uma certa esfera humano-social onde 
a vida decorre como que suspensa no tempo: 
alicer~ada sobre as ruinas da Historia e ·alimen
tando sua necessidade de actua~ao com as 
cri;:u;oes grandiosas de um passado transformado 
emmito. 

«Escrevi este romance», disse Cardoso Pires 
em certa entrevista, •• pensando no Tempo no 
nosso Tempo portugues. U rna e outra coisa, 
livro e tema, sao- ainda urn enigma para mim. 
0 romance, porque, nas cinco versoes que escrevi 
dele, me «Uitrapassou» impondo-me certas so
lu~oes narrativas de todo inesperadas. 0 tema, 
porque me obrigou a aprofundar o denominador 
comum da nossa condi~ao: a realidade de um 
Tempo portugues, que e unica nos meridianos 
contemporaneos. ( ... ) lsto porque e urn tempo 
historico e ate fisico verdadeiramente singular 
no nosso quotidiano». 

1:., po1s na Iucida capta~ao desse •• tempo», 
efectuada por uma consciencia critica (despida 
da visao consciente de quem tudo sabe, inter
preta e explica) que se constroi << 0 Delfim». Nu
ma dimensao jamais alcan~ada antes, apro
funda-se · neste romance a faceta alegorica ca
racteristica do processo criador de J. Cardoso 
Pires, em sua vigilanci\1 constante para trans
cender o significado literal e raso da realidade 
objectiva e dar-lhe uma conota~ao simbolica. 0 
•daguar»; os •• mastins»; o <<Wh isky»; a mura
lha do largo»; a <dagartixa no muro»; a <<esta
~ao de ca~a·• ; a •<lagoa»; o << Velho vendedor de 
bilhetes» • etc., etc. sao alguns dos elementos 
que comp(iem a cosmografia de Cardoso Pires 
em ••0 Delfim». E, acima de todos, sobrepoe-se 
a figura do Engenheiro (o Delfim): a corporifi
ca~ao de uma postura mental e de um << modu~· 
videndi» de heran~a medieval, que ainda persis
te no portugues de hoje. 

A nosso ver .. «0 Delfim» representa no univer- · 
so ficcional de C ardoso Pires um limite e uma 
nova abertura. Urn <<l im ite», porque esteticamen
te aparece-nos como um ponto de chegada na 
directriz do realismo dialectico, trilhado pelo ro
mancista desde seus primeiros contos: a literatura 
exemplar, polemica, participante (no sentido 
s6cio politico do termo ... ) que encomramos, por 
exemplo, em <<0 AfljO Ancorado» ou em <<0 
Hospede de Job». Ao mesmo tempo,' vemo-lo 
como uma <<abert ura» porque uma nova trilha 
vivencial e estilistica ali ja se evidencia. 

Como disse o Escritor em conversa com o 
Engenheiro: <<Cada remance ( ... ) vai crescendo 
com o tempo, corrigii;Jdo-se com o corpo e a 
voz do homem que o escreveu.» E assim, real men
te, severn revelando a produ~ao de Jose Cardoso 
Pires - elemento de destaque que, ao lado de 
seus companheiros de gera~ao (Virgilio Ferrei
ra, Fernando Namora, Augusto Abelaira, Fernan
da Botelho, Ruben A,, A~tustina Bessa Luis, 
Urbano Tavares Rodrigues, Natalia Nunes, Ma-

ri a Judite de Carvalho, Maria da Gra~a Freire, 
etc.), e responsavel pela vitalidade e alto nivel 
criativo que define a literatura portuguesa con
temporanea. 

Como diz Franklin de Oliveira, na apresen
ta~ao da edi~ao brasileira, «e admiravel a capaci
dade de Jose Cardoso Pires de organizar estrutu"· 
ras e ritmos narrat ivos sobre uma economia ver
bal altamente concentrada, que comunica for~a 
e poder a sintaxe novelistica. Na sua arte a pala-
vra e ac~ao, e nao valor Iucido. Acciona a deman
d a romanesca. 0 encontro com Jose Cardoso 

· Pires, sua fic~ao e sua prosa enriquecem a nossa 
sensibilidade. lncorpora- lo ao universo literario 
do leitor brasileiro, tao distanciado da nova 
fic~ao portuguesa, e acto de lucidez intelectual.» 
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ELVAS- TELEF. 245 

<<MOTEL)) 
QUINTA DAS AGUIAS 

A 500 m da Cidade. na E. N . N. 0 4 

Local Aprazivel. preferido pelas 
pessoas de bom gosto. Ambiente 
Familiar. 

A Vossa Cas a em Elvas 

COMUNICADO 
Tapetes Arraiolos 

{TREVO~ 
Comunica aos seus Ex. mos 

Clientes . que mudou as suas 

i nstala~oes da RUA ARCO DO 
CEGO, 75-C, para AV. OSCAR 
MONTEIRO TORRES, 33-A. 
Telef. 77 84 15 on de continua 

ao . seu dispor. 
A GER~NCIA 

A C.P. INFORMA: 
COMBOIOS ESPECIAIS 

PARA. MILITARES 

Por motivo do feriado que 
· tem Iugar no dia 1 do · proximo 

mes de N'ovembro, 0 servic;o 
especial de combo ios para 
militares . entre Lisboa e Porto. 
da noite de 31 de Outubro 
para 1 de Novembro (domingo 
para segunda -feira) . realiza-se 
na noite de 1 para 2 de 
Novembro (segunda para 
ter~a-feira). 
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iQUAIS SAO OS MEMBROS .. 
• DE TA SOCIEDADEl 

.. NOVA VISA.O .. 

da EDITORIAL f11f11ra1 
distri.bui,iia de: eduardo r. ferreira I~ 


