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.E"" raro um escr itor m.1.ugues de get·a<;ao 
-I mais jovem nos Yisitar . Jose Cardoso Pi

res estii no Brasil para o lan~ameuto de 
seu romance 0 Delfirn, o -primeiro de 
uma serie que a Editora Civiliza<;ao Bra· 
si!eira espera latu;ar. lnquieto~ extrema~ 
:mente preocupado com o Inovimento 
cultuml de seu JJRis? Canloso Pires lan· 
~on a pet.'gunta: quem c'. o porlngu "..:-;? 

Na husca da t·esposta, fez sua ohra 
• 

'.; 

A visita de Jose Cardoso Pire · 
ao Brasil abre perspectivas bcm 
maiorPs do que o simple 1anc;a.
mento de seu Jivro 0 Delf im .. A 
!alta de comunicacao cultural en
're Bi·asil e Portt!g·aJ reduz nosso 
conhecirnento de literatura por· 
taguesa a dois, no ml-\xhuo t.rc.·, 
escritores. Agora que a Edltora 
Civilizac;.ao Brasileira inuugttr;.t 
ma Colec;ao Caravelas (literatu
ra portuguesa em edig6es brasi
leiras) com o titulo de J ose Car
doso Pires. o mercado editorial 
nacla mais faz que reconhecer 
uma falha . 

- c;ao da Nara que d1z que "mas que 
nunca e preciso cantar." Esta e 
uma cidade que continua a can
tar, e um lugar espontaneamen
te alegre. Mas tem, por outro !a
do, uma paliclez sombria que se 
prolonga sem interferir no clima. 
cle amabilidacle que a envolve. 
Nunca conheci uma cidade tao 
atlantica quanto o Rio. Lisboa, 
Cap To\\rn tambem o sao, mas em 
nenhuma. dclas sinLo esta ·ct sa
!_;ao de estar dentro de un navb 
como aqui. 

A insinuat;ao de dados biogra
ficos , J ose Cardoso Pir es logo se 
retl·ai. E uma pessoa de habitos 
simples como as hist6rias que 
conta , casado e que adora Barce
lona. 

J~se ~ardoso, como t9do por
tugues, e um homem afavel que 
apar_enta menos 10 anos do que 
ma rdade real ( 45 anos) , meio re
iervado e extremamente cautelo- ~----~ 
ro. Nada diz que seja superfluo - Tenho dificuldade em falar 
o racio~inio, ainda que nao con- sabre isto. Embol'a fosse ate agora 

11ga fugn· ao excesso de ioquaci- professor de Literatm:a em Lon-
fiade do portug-ues. Mas seus dois -dres .e esteja habituado a dar au-
mos _em Londres - foi professor las, mas e sempre mais facil fa· 
e L1teratura do King·'s Colleo-e lar dos outros do que cle n6s mes-
a Universidade de Londres ~ mos. Prefiro ser provocado por 
~e deram uma postura intelec- perguntas. Estou com 45 anos, 
al de rigor analitico. Estar no quero viver unicamente dos meus 

• io representa uma volta de oito livros. Por isso deixei de lecionar. 
nos nas suas vivencias. Por isso Por ou.tro lado, Lonclres e.ra uma 
u entusiasmo pela cidade e cidade de que muito gostava, mas 
anco e nada camuflado. que agora comega a percler seu 

- Andei de Ipanema ate ao 
fme. Foi. quase uma redesco
rta da cidade depois de t anto 
mpo. Gosto muito do Rio, que 
mpre me lembra -aq~_ela can-

encanto. 

E' quando fala de Barcelona 
que Jose Cardoso Pires comeca a 
revelar o .escritor. • 
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A · trajetoria •· 

_ .· 0 clima estimulante de ci'ia~ 
~ao "de Barcelona e mais a liga-

-<;ao familui.r c m a Espanha co-
locam a ciclad qnul:ic Cfl c cum.1 
urn slrrrbolo da criaLi vldac.le nao 
coJonizacla. 

- Pertenc;o a uma c01-ren te na 
li teratura que reagh1 as tradic6eR, 
as pior s f[lH' exis t 'lll, la culf.u 
m 1rauct•s;-!, D c1tltu ra extrcma
m ntc forrnalisLa e burguesa, ::.1 

Franca nos deixou uma restrita 
libercfade cle movimentos. Portu
gal, a exemplo de outros paises. 
herdou o ue dJL _m.enos estim .:. _ 
lante havia n a cultura francesa. 
Em 1945, quando alguns escrito-

. res jovens reuniram-se quase em 
um manifesto, tivemos uma lu
ta bastante grande contra o na
turalismo novecentista cle um 
Et;a de Queiros. Afinnei, por esta 
epoca, que gostava mais de Ma
chado de Assis do que de E<;a, pa
ra griande escandalo. Prefiro Ma
chado como forma pois seu estilo 
e maiS ad libitum do que 0 de 
Ega, aincla que ·este tenha uma 
tematica mais r ica. 

Por uma filiaqao e procura _das 
raizes portuguesas, a rev1sta 
francesa L'Express atribuiu a Jo
se Caxdoso Pires a criagao de um 
estilo a que a revista deu o nome 
de "portugaliclacle." Cardoso_ Pi· 
res nao reconhece a e~ressao e 
muito menos o estilo. 

- A gerat;ao de escritores a 
qual pertengo esta impreg;;~da 
de uma filosofia cllamacla fila
sofia portuguesa", integralista, 
representada por Coimbra. Como 
reacao a esta filosofia 118. uma ge
radio de escritores engages, neo- . 
realistas. Toclos n6s viemos cles
tes dois grandes troncos. Foi pre
cise muito cuidaclo para que o 
neo-realismo portugues n ao cais
sc no romantismo. E quanta ao 
qne a r vistn. me · t rlbni, l~<i LO lu 
1 nmenclat.ura c.tl'l~;t. 



visiia de Card?~o. Pi1·es_ tenL duplcf ~ungiio-: lanqar seu livro 0 Delfim 
e abn1 o 1ne1 cado braszlezro para a lit:emtu.ra portu.guesa 

M:.ts u. ve rda l ; qu , 111 ' t ·1 

sem o querer, Cardoso Pires po
de ser um representante desta 
"portugalidade." A evolucao de 
seus _livros so o provam. 0 p]:imei
ro deles, Os Caminheiros e Outros 
Contos, nao encontrou ninguem 
que o quisesse editar. Prova de 
que_ viola va ce_rtos padr6es. Com 
a. ~.J_uda de am1gos, conseguiu pu
blJCa-lo. 

- Foi dificil a edicao de Ca
lninheiros . por ser· um ·livro radi
calmente contra a tradicao fran
cesa. ~stava mais ligado a uma 
certa ll~eratura norte-americana. 
Por m~utas raz6es, este e um livro 
que nao quis que fosse reeditado. 

l!ma discreta experiencia sur
reallsta, que ~1~nca o atingiu, foi 
apenas o estagw que mostrou 
que "o surrealismo nao e uma 
C9~'1'ep.te, nao e 'COisa nenhuma, e 
somente uma atitude perante a 
vida." 

..;,...,. A v1agem ,_ epis6dica · ao 
mundo surrealista teve a · vanta~ 
gem de nos -treilia1' dmitro · de 
uma certilfiJerrc:lade- interior na 
expressao formal e em tudo mais. 
Em todo caso, foi uma · r~:mtura 
com aquela literatura de Vcissa 
Excelencia, t ao comum em ·Por
tugal. 

A chegada 
' 

o Delfi n!- e um ro.mance que 
fala de um Portugal que acaba. 
0 .d?s grancles senhores aristo
crat1Cos de base rural. "Cheio de 

. caminhos insinuados e um ro-
1~1ance construido com. detalhes e 
1:1gor. numa pesquisa clara de 
forma. 

. - Pm}ug~l e um pais que vi
v~ ~e ab.s "'~as;oes. Quando um in
dlvlduo nao tem 1capacidade· de 
se reconhecer ·nas atitudes . que 

pratic~, desenvolve a tendencia 
m:n cnar u_ma carapae,a, initoma
mza ~ua VIda. Cria, como defesa, 
uma,nn.a.gem falsa de si. A mito
~nama e reall~1ente tipica de t6-
~la uma. gerac.a::> de Portugal. Por 
lsto q~us dar neste livro a ima
?:1~1 ~.este p~·_oble1~1a. A propria es
~1 ULl;ll a. do uvro e partida. 0 que 
?.eseJo e que o leitor, ao chegar ao 
fmal, se pergunte: "Isto e OTaye? 
Isto e. mentira? Onde e tou?';_ 
Tud f ca um pouco fJutuante 
,5 1: : 1: posto~ Si finiLlvas, come; 

l Ul.lldact<'. N:lo h ~t propria
u:t'l l~ •. un w h ist6ria .. , HCI scntido 
.'·1 ~~ hclllll til da n a rra t.iva. Para 
~ ~~':lns P.0~~· scr tum ·imp lcs hj s. 
~01 ~a .ROl!Cial. 0 Detjim e um livro 
ae n1Soma. 

. Antes da pubJica~ao de o De~ 
f~m, Cardoso Pires escreveu cm·
t?.~ha ~e Jltlarialva e H6 JJede cle 
Jo, dms mmances feitos nmn 
n:oment~ .. psicol_6g·ico ~11uito espe
CiaL Ca1doso Pires es~ava cansa
d? do ambie·nte que o cerca.va vi
via c.o1~1o que esmagado p~las 
condu;oes. 0 convite de Londres 
chegou-lhe no momenta em que 
ac~-bava de publicar 0 Delfim 
hoJe na 4a. edigao portuguesa. ' 

- E evidente que fui para 
Lo_ndr_es. porque estava cansado 
P?lcologwamente do meu am
biel:te. Escrever e uma atividade 
mmto dependente da temperatu
ra a1~1~iente. Todo e qualquer 
C?nd1c10na~en~o .(di~lheiro, poli
tl~a, as pyopnas autocensuras) 
~n~m ternveis inibi<;Q,es . . o que 
~ g~ave. Penso que o escntor nao 
~ so o homem que faz uma obra 
e o homern em dimensao mai~ 
vasta. 

Com. desalentc~ alg1..un desa
nimo e incorrig-ivel esperanga, 
Card9s9 Pires, de rosto g·rave e 
[ala um pouco mais pausada, tra
ga o panorama da literatura por
tuguesa de hoje. Sua visao, ain
da que pessimista, inclui a certe
za da vitalidade. 

- Portugal n ao conseguiu 
formar outra geracao alem da 
minha. Sobretudo 11a prosa. Ha 
Almeida de F'aria, um jovem de 
25 anos, mas que no fundo nada 
d~ve a 1_:ossa geragao. Os jovens 
v1vem sabre -a egide da censura 
em. todos os · niveis. Quando 
abrem-se concursos litenirios, nao 
surge nenhum nome. Na poesia 
a.inda ha um certo a lento. Mas 
pouco. 

0 problema, segundo Cardoso 
Pires, nao e exclusive de Portu
g·~l. Outros paises, em estagios 
d1ferentes de desenvolvimento, 
como a Frans;a, a Inglaterra It a
lia e Alemanha, nao tem rev~lado 
grandes nomes. 



- Esses sao paises de gqmde 
consumo literario e, no enta.nto, 
nao apa1·eceu ninguem que: se 
destacasse. A Fran~a, por exem~ 
plo, e uma miseria em materia de 
ficc;ao. Mesmo assim Portugal 
t.cm uma literatura extremamen
te variada, ainda que nao reno
vada. Alves Redol, por exemplo 
e um nome importante com uma 
produ~ao irregular de qualidade. 
Aquilino Ribeiro, destaque em 
sua gerac;ao, e infinitamente su
perior a Lampeducla de Il Gatto
pw·do. Escreveu um romance que 
trata do mesmo tema e com mui
to mais profundidade. Fernando 
Namora e conhecido de voces bra
sileiros. Carlos Oliveira possui 
uma qualidade formal muito s6-
bria. Julio Ferreira sofre influen
cia de Malraux e carrega bastan
te na dose mistica. Augusto Abe
laira tem sua obra construida, de 
modo que cada livre esta muito 
ligado ao anterior. Porem e um 
romancista com estrutura tecni
ca muito pessoal. Seu livro mais 
significative e A Cidade das Fl6-
1·es. Almeida Faria e jovem (30 
anos), numa linha de inspira~ao 
faulkineriana. Luis Pacheco e 
uma especie de J ean Genet por
tugues, um sujeito cheio de in
teresse, mas com obra pequena. 
:E um aventureiro das letras, 
cheio 'Cle originalidade e anar
quismo interior. 


