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A margem de 0 DELFIM 
( entrevista com JOSE CARDOSO PIRES) 

Cardoso Pires no lanc;amento de 0 Delfim: o escritor nao e bicho 
de gabinete. 

Oocktail no Teatro vmaret. A 
Moraes Editor.a apresenta 0 Del
tim, nO!VO ·romance de Jose Car-
8ooo Pires, e, si.InuLtaneamente, 
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a nova colec@.o <lA !Maroa. do 
Tempo>. 
0 foyer do Teatro e centro de 
convilv'Jo: reunem-se, conversam, 
oontactam escr.Ltores (Alexandre 
O'Neill, Alvaro Sale:ma, Palla e 
Ganmo, Blanc de Pcmtugal, Te·re
za Hor,ta, Carlos de OHrveira, Ju
lio Moreira, Gaspar 1S1moes), jor
nalistas e directores de jornais 
(A. iRuell.a iRamos, Guilherune iPe
reiira da Rosa, F'rancisco Balse
mao, Ant6nio Paulouro, Franc:is
co iMata, Baptista BaJStos), pro
fesso•res unJversitarios (Jaointo 
Prado Coelho, IDilas iMar.ques, Pe. 
Manuel Antunes, iMiller Guerra), 
pintores (Joao Abel Manta, Sa 
Nogueira), actores (Carmen iDo
lores, Fernando GUIStillao, Rui de 
Canvalho, Solnado, Maria do ceu 
Guerra), diplomatas (Ana Can
dip.go e Prof. •R:cardo A>Ventini, 
do InstLtuto Italiano; Otto La.ra 
Rezende, adido cultural d.a Em
baJiXJa,d.a do Brasil; Fernando Mo
ran, secretario da Embaixada de 
Esp.anh.a), l:lomens da banca (drs. 
Manuel Jacilllto Nunes, Jose iRo
quette, !Filipe Nobre Guedes, Jose 
!RapoiSO de Ma,galhaes, Vasco 
Vieira de ALmeida, Artur Cuper
t:no de Mliranda, Almeida F'er
nandes), editores, anqruttectos, 
gente da radio e da musica li
geira. 

0 lf.acto quase roc;.a o in.s6lito: 
nunca se viu reuniao tao hetero
genea a prop6siJto do lanc;amento 
de urn livro de urn escritor por
tugues 'Viivo, <aqU:i ao nasso !ado, 
cansado, fumiscando oi1garro, co- ' ' I po de whisky na mao. Nao ha ' 
pooe, nao hruvera cr6nica munda- 1 

na. Alc;ada Baptista, em nome da \ 
Morais Ed:Ltor.a, agradece a pre-

1 
senc;a dos cirounsltantes, ean duas 1 
palruvras diz o ponque da reuniao. 
0 actor Fernando Gusmao apre
senta 0 Delfim. Rui de Carvalho 
le depdis urn capitulo do roman
ce. A cerim6nia, a· have-la, ter
mina aqui. !Mas o resto merece 
regis,to: urn escritor tern a sua 
volta mui ta e diversa gente, con
trariando a idei.a-feita de b!icho de 
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ga!Yinete, ~solado na s ua torre de 
marfim, longe da !VILda e de q<uem 
nela vdlve - ou junto, apenas, de 
seus confrades1 errt tertiiliia,s que 
s6 existem n:a ' 6ptica de Utera<tos 
menores. 

Num !breve !Paventesis da reu
niao, puxa,mos Cardoso Pires pa
ra urn canto do foyer. iDois wrus
lcy!S e uma conversa. 

-Ora aqui estamos numa ISI:
tua~ao mu:i:to especial. Voce h a 
seis anos que nao ~resenta um 
or.iglin.al, <publica pouco, furta -se · 
a curiosidade dos leitores. Agora 
surge 0 Delfim. Pode clizer-ISe 
que esta apresentagao do llwo 
e urn aconteci.mento ... 

- Sim, mas isto e a pMte pos
terior ao lim·o. Um livro e um 
produto imteg1·ado numa indlis
tria, um bem de consumo nas 
sociedades desenvolvidas. S6 as
sim, e s6 para isso, se criou a 
industria do pockett-book. 

- Qual a tiragem do romance? 
- 5500 exemplares. 
-Para o nosso meio e excep-

cional ... 
-Mas em relaQiio a uma so

ciedade de const~mo seria um nu
mero bastante baixo. Trata-se iLe 
uma ediQiio cartonada no estilo 
a que comercialmente, na lingua
gem internacional dos editores, 
se chama um paperbound. Nos 
Estados Unidos, na FranQa, en
jim ... , a estas ediQoes sucedem
-se as do grande publico, em for
mato de bolso, por vezes milhoes 
de exemplares ... 

- Qual a tiragem maior que 
teve ate hoje? 
-A d'O H6spede de Job, na 

Hungria. 50 000 exemplares, ja 
esgotados. 

- 0 seu editor nao preve uma 
edi~ao de bolso de 0 D elfim? 

- impossivel. Em primeiro lu 
gar porque aquila a que entre 
n6s se chama ediQoes de bolso e 
comercialmente uma distorsiio, 
um eujemismo. Uma ediQiio de 
bolso niio pode ter o preQo que 
justijique a definiQao - um pre
QO que .signiji;ca grandes tiragens, 
dezenas de milhares de exempla
res. Em Portugal, por ora, esses 
limites siio fantasiosos. Acresce 
ainda que eu recebo dos meus 
editores, de ha uns anos para 
ca, uma mensalidade regular que 
tem de ser coberta com os direi
tos dos livros que publico. 0 
montante desses direitos e fun
Qiio do preQo de capa. S6 com 
grandes t iragens, em ediQoes de 
custo baixo, eu podia compensar 
o que recebo. 

- A tiragem de urn livro rela
ciona-se, obviamente, com a ca
pacidade de consumo e esta con
duz-nos por for~a aos mass me
dia ... 

- Eu penso que os mass me
dia sao um problema para as 
sociedades so b r edesenvolvidas. 
Mas mesmo nessas sociedades o 
livro, e portanto a literatura, 
entrou ele p1·6prio no circuito 
dos mass media. :e indiscutivel
mente um bem de consumo e nao 
um luxo de biblioteca. Por outro 
lado, o t error apregoado sabre 
a nejasta expansao da idade da 
electricidade, como lhe chama 
Me Luhan, esse ten·or e parcial, 
e sectario. A televisiio, a electr6-
nica, a radio, o disco, da comuni
caQao sonora influenciaram tam
bern, no melhor sentido, as es
tnduras l iterarias. A oralidade, 
por exemplo, a imagetica, o en
riquecimento vocabular e a de
coupage de planos do romance 
contemporaneo devem muito a 
essas tecnicas de comunicaQiio. 
Por outro lado, a industria elec
tr6nica permitiu que se jizesse 
nos paises desenvolvidos uma in
vestigaQiio estilistica ( conhecid'a 
sabre varias designaQoes, como 
por exemplo a da Poetica Mate
matica, levada a cabo pelos ale
?ntl.es ocidentais) que veio reve
lar novas angulos da interpr_eta
Qiio da obra literaria. GraQas a 
milhares de operaQoes estatisti
cas ate aqui impossiveis de rea
Zizar, os . sovieticos e os america
nos puderam detectar as linhas 
de criaQiio, os gostos vocabulares 
e os ritmos da prosa de alguns 
escritores, sistematizando regras 
verdadei.ramente inesperadas. Es
ta conquista seiviu e esta a ser
vi?· de base de investig~iio a 
analise cientijica do processo :de 
criaQao e do me.canismo , da ima
gina¢o. Certos· ramos da cibt
cia, como a angeograjia, joram 
enriquecidos com - estas desco
_bertas. 
-E o que tern a dizer-nos so

bre o seu livro propriamente 
~~? . 

-Como .calcula, tenho jalade 
demasiado dele. .Depois deste 
whisky acho que e altura de me 
separar de JLm trabalho, de uma 
aventura e de meia duzia de 
personagens com os quais oon
.vivi mais ou men;os regularmen
te durante . seii anos. . ' 
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V ende-se ·,no Fur~~Uu/: · . 

na. PAPELARIA .E ~~lA 
DO ESTUDANTE 

Jose Cardoso Pires mostra s i
nais visiveis de cansa~o. Nao in
sistimos. De qualquer modo, te
mos na x;nem6ria o que ele es
creveu de si e dos seus livros a 
pag inas 109 de 0 Delf im. E es
clarecedor e podera satisfazer a 
curiosidade dos nossos lei to res: 
«Nenhum escritor gosta de falar 
do que escreve'l~ a niio ser em 
ocasioes muito, mas mesmo mui
to, especiais ( ... ) Vamos deixar 
em paz as minhas prosas e o 
prazer que as acompanha pela I 
vida fora .» 


