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Os cineastas Fernando Lopes e ( ao !ado) Cardoso Pires com Antonio Lobo Antunes 
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livros que 
nunca nos abandonam. Sao ·os que 
fazem parte de uma selec<;ao 
incompleta, elaborada com crite
rios muito pessoais e subjectivos, 
sempre disponfveis para serem 
(re)lidos com prazer, como se "0 
Tempo esse grande escultor" (e 
born evocar Marguerite Yource
nar) permitisse desvendar novas 
descobertas. Nao e esta dimensao 
de intemporalidade que marca as 
grandes cria<;oes litenirias? 

Na literatura portuguesa de fic
<;ao do seculo XX, 0 Delfim 
( 1968) de 1 ose Cardoso Pires ere-

dita-se como uma obra maior, 
que muitos consideram genial, 
com urn conteudo verdadeira
mente apaixonante, uma pro
funda analise da sociedade portu
guesa e dos seus comportamentos 
atraves da cria<;ao de personagens 
que definem o perfil da nossa 
maneira de estar no mundo. Fir
mado ja como grande romancista 
desde 0 H6spede de Job (1964) , 
Cardoso Pires atinge em 0 Del
fim, pelo rigor e conten<;ao da 
escrita, e pela concep<;ao inova
dora da estrutura dramatica, uma 
maturidade notavel, que alias vira 
a ser confirm ada, em 1987, com 
outro romance de grande enver
gadura, Alexandra Alpha, urn 
tanto esquecido. Jose Cardoso Pires 

Com a recente estreia do filme 
de Fernando Lopes, realizador a 
quem o cinema portugues muito 
deve e que sabe adaptar obras 
literarias ao cinema, voltei a edi
<;ao da Moraes (ao pre<;o de 55 
escudos, imagine-se!) e ao clima 
nebuloso e surpreendente da 
Gafeira, guiado pelo "senhor 
escritor", ele proprio inventado 
em personagem, "coleccionador 
de casos, fudio incorrigfvel, actor 
que escolhe o segundo plano , 
convencido que controla a 
cena ... " E que control a mesmo: 
ao Iongo de 360 paginas, com 
palavras precisas, quase matema
ticas, Ze Cardoso Pires, nascido 
em chao da Beira, ergue urn 
romance para a eternidade. 


