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''0 tie/lim" 

eo motlerno 
romllnce 

portugues 

0 lan~amenlo do romance "0 Delfim" de Jose 
Cardoso Pires (recentemente em visita ao nosso Pais), 
como volume inaugural da "Cole~iio Caravelas" que a 
Civilizagao Brasileira vem de criar, representa muito 
mais do que apenas um auspicioso acontecimento edi
torial. Para alem de sua importancia intrinseca, coma 
obra-chave da novelistica de Cardoso Pires, "0 Del
tim", noota edigao brasileira (realizada de acordo com 
Moraes Editores de Lisboa) surge ao nosso publico 
como uma das mais importantes concretizagoes dos 
projetos que illtimamente vem sendo feitos (em Por
tugal e Brasil), no sentido de se atingir uma comu• 
nica!fiio maior e mais fecunda entre os dois povos ir~ 
maos pela lingua, pelas origens e pela cultura. 

Com o mesmo sentldo, pois, com que em margo 
d6ste ano fol lan!fada em llsboa a revista Coloquiol L•· 

fras, da Fundagao Calouste Gulbenkian. que (sob a 
dire!fiiO de Hernani Cidade e Jacinto Prado Coelho) 
da amp fa cobertura a escritores brasilei ros e porlu
gueses; com o mesmo senlido com que o editor Lyon 
de Castro (de Publicagoes Europa-America) esteve re
c:ent.emente entre nos ultimando os estudos para o 
est&belecimento de uma filial de sua editora, no Brasil. 
para langar autores portugueses e brasileiros; agora 
a CivilizaQiio Brasileira inicia a "Colec;;ao Caravelas". 
cujo plano e divulgar para 0 grande publico brasi
leiro a literatura nova que Portugal est a construi ndo e 
que, salvo raras excegoes (lembramos a proposito as 
edigoes brasileiras de romances de Fernando Namora 
que a Editora Glollo vem put>licando .•• ) tern perma
necido desconhecida entre nos. 

Portanto, pelas perspecliv:!s d;;' abertura cultural 
de que e sintoma clara, o !angamento nrasileiro de 
"0 Delfim" nao podia ser mais animador. Sinal ds 
que uma grave lacuna no mercado editorial principia 
a ser ccmcretamente preenchida. 

Oa mesma forma, como obra reveladora ; da rea
lldade portuguesa atual. a sua escolha (denire Iantos 
e Iantos titulos e autores altamente signilicativos na fic
yiio porluguesa contemporimea) revela-se extrema
mente feliz. "0 Delfim" tem sido uma das obras 
portuguesas de maior repercussao critica e editorial 
dAstes ultimos tres anos: quatro reedi~toes portugue· 
sas e tradu~;oes na Franga, Espanha e Alemanha. 

. Obra madura (como ja tivemos ocasiao de dizer, 
em 68, quando de sua primeira publicagao em Portu
gal), "0 Delfim" apresenta-se, a nosso ver, como o 
ponto mais alto de depuragao estilistica e amadureci• 
menta vivenclal, revelados ate o momenta pela ficgao 
de Jose Cardoso Pires. Ficgao que atlnge agora o seu 
oitavo volume e varias reedicoes; e onde a "portuga
lidade" (isla e, ., sentir Portugal em face da Historia 
ou do Tempo) e o elemento que alimenta e dinamiza a 
lnvengao lileraria. 

Romance do proprio romance, "0 Delfim" nascs 
das conjecturas do proprio escrilor consigo mesmo, ao 
chegar uma tarde na a!deia da Gafeira para a "esta• 
gao de ca~a" anual e ouve noticias desencontradas 
acerca de uma provavel tragEi_dia que teria ocorrido na 
"::asa da lagoa". Pela primeira vez o romancista par~ 
ticipa do seu romance 'como personagem, isto e, como 
"narrador" declarado dos fatos e, simultaneamente, 
como "antinarrador" (= aquele que ve de fora, critica 
·e julga o que o "oulro" esta narrando): alitude duplice 
que continuamente plig em duvida a verdade imedlata 
que val sendo apreendida nos fatos. 

Toda a efabulagao do romance e, portantd, uma 
longa recuperagao pela memoria dos mementos em 
que, um ano antes, o escritor privara com as perso
nagens da· tragedia: o Engenheiro (o D~lfim), a esposa 
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e o criado . Esse cont inuo recuperar de fatos passados, 
pequenos nadas, pormenores ... sobrepoem-se a reali
dade concreta que, no presente, circund& o Narradot 
(== a vfda da aldeia e os preparatives para a nova 
estac;:ao de ca<;a), e passa a impor-se come. realicfade 
maior absorvendc e abst rati zando a atual. 

Essa intriga basica, aparentemente rudimentar, tem 
no entanto uma signi'ficativa dimensao simb61ica: en· 
quantc, no plano epidermico de narrativa. desenvol
ve-se essa absorgao do "presente" pelo ''passado" 
(= o reviver dos fatos transcorridos um ana antes su
plantam os d<:lcorridos no momenta da narrac;:ao), no 
plano subjacente, o da problematica essencial do ro-
mance, denuncia-se a existEmcia de certo "espac;:o" 
hist6rico. ffsico, concreto: uma certa esfera humano
social onde a vida decorre como que suspensa no 
tempo: alicerc;:ada sobre as ruinas da Historia e ali· 
mentando sua necessidade de atuac;:ao com as cria• 
goes grandiosas de urn passado transformado em mito. 

"EEt:revi este romance", disse Cardoso Pires em 
ce ria entrevista. "pensando no Tempo - no nosso 
Tempo portugues. Uma e outra coisa, livro c tcma, sao 
ainda urn enigma para mirn. 0 romance, p{ rque, nas 
cinco vers6es que escrevi dele. me •·ultrapassou" im· 
pondo-me certas s'J iuc;oes narrativas de todo inespe
radas. 0 tema, porque me obrigou a aprofundar o de· 
nominador comum da nossa condigao: a reaiidade da 
um Tempo portugues, que e (mica nos meridianos con
temporaneos. ( ••• ) lsto porque e um tempo hist6rico 
e ate fisico verdadeiramente singular no nosso co· 
tidiano". 

t, pois, na Iucida capta~ao desse " tempo", efe
tuada por uma consciencia critica (despida da visilo 
onisciente de quem tudo sabe, interpreta e explica) 
que se constroi " 0 Dalfim". Numa dimensao jamais 
alcanc;:ada antes, aprofunda-se neste romance a faceta 
a!eg6rica caracteristica do pro::esso criador de J. Car
doso Pires, em sua vigilancia constante para trans
~;ender o significado literal e raso da realidade objeti
va e dar-lhe uma conotac;ao simbolica. 0 "Jaguar"; o:. 
"mastins" ; o "whil;lky" ; a " muralha" do largo; a "la
gartixa no muro"· a "esta~ao da caca"· a "lagoa"· o 
"velho vendedor de bilhetes" ; etc., etc. ;ao alguns dos 
elementos que compoem a cosmografia de Cardoso 
Pires em "0 Delfim". E acima de todos, sobrepoe-se a 
figura do Engenheiro (= o Delfim): a corporifica{:iio 
oe uma postura mental e de um "modus vivendi" de 
heranc;:a medieval, que amda persiste no portugues de 
hoje. 

A nosso ver, "0 Delfim" representa no universo 
ficcional de Cardoso Pires um limite e uma nova aber· 
tura. Um " limite", porque esteticamente aparece-nos 
como i.Jm ponto de chegada na diretriz do realismo
dialetico, trilhado pelo romancista desde seus primei
ros cantos: a literature exemplar, polemics, partici· 

pante (no sen lido s6cio-politlco do termo ••• J que &n· 
contralo los, por exemplo, em "0 Anjo Ancorado" ou 
em "0 Hospede de Job". Ao mesmo tempo, vemo-lo 
como uma "abertura' porque uma nova trllha viven· 
cia! e estilistica ali ja se evidencia. 

Como disse o Escritor em converse com o in
genheiro: "Cada romance ( . .. ) vai crescendo com o 
tempo, corrigindo-se com o corpo e a voz do homem 

'que o escreveu." E assim, realmente, se vern reve· 
lando a produgao de Jose Cardoso Pires - elemento 
de destaque que, ao !ado de seus companheiros de 
geracao (= Vergilio Ferreira, Fernando Namora, Au
gusto Abelaira, Fernanda Botelho, Ruben A., Agus
tina Bessa Luis, Urbano Tavares Rodrigues, Natalia · 
Nunes, Maria Judite de Carvalho, Maria da Gra~a 
Freire, etc.), e responsavel pela vitalidade e alto nivel 
criativo que define ·a llteratura portuguesa contempo
ranea. 

Como diz Franklin de Oliveira, n3 apresentagfto 
da edi~:ao brasileira, "e admiravel a capacidade de 
Jose Cardoso Pires, de organlzar estruturas e ritmoa 
narratives s6bre uma economia verbal altamente con· 
centrada, que ccmunica f6r9a e poder .a sint~xe no· 
velistica. Na sua arte a palavra e ac;:ao, e nao valor 
Iucido. Aciona a demanda romanesca. 0 encontro com 
Jose Cardoso Pires, sua ficgao e sua prosa enrique· 
cem a nossa sensibilidade. lncorpora-lo ao universo 
literario do leitor brasileiro, tao distanciado da nova 
fic9iio portug·uesa, 8 ato de lucidez intelectual." 


