
II ose Cardoso Pires e urn 

narrador da mais pura 
· cepa popular, oral, con

tador de est6rias, daquelas que 

crt:pitam ao borralho espantado o 
frio, ou fulguram magicamente, 
nas longas viagens, entre o cab<!-
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cear do ·sono e os luaceiros d~ 

noite. Mas e; ao mesmo tempo, o 

.mais engenhoso; o mais geome

trico e mental dos romancistas. 

Em 0 Delfim ambos esses 
veios estiio 'presentes, na eom
posiyiio de figuras arraigadamente 
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teh1ricas e na estruturayiio de urn 
intriga quase policial, com soa 
rede de enigmas, suas varias pis
tas,de leitura. Na sua complexa 
simplicidade, este romance, 0 
De/[1m, sobre uin fundo de tragedia 
grega, que e 0 do mundo rural 
arcaico portugues sobrevivente, 

nos anos 60. da emigra~iio eco
n6mica, p0e em fic~iio os mitos, 
os . fantasmas, os tabus, de uma 
sociedade provinciana suspensa 
no tempo. 

Vinte 'e tal anos mais tarde, 

Jose Cardoso Pires tentara, com 

urn espantoso humore urn notavel 

. sentido poetico, _em Alexandra 

A/fa, proccder a mesma analise do, 
nosso mundo citadino. 

Sao dois livros complemen

tare5, o primeiro de umacontensiio 

perfeita, o segundo excessivo, 
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brilhante, caricatural e Hrico, de 
uma riqueza que nao me parece 
tenha sido entre n6s totalmente 
apreendida. 

Pelo meio. a mestria da exe
C\Jyiio, a variedadederegistosnar
rarivos inovadores de A Balada 

da Praia dos Ciies . . 
Mas Jose Cardoso Pires, o 

excepcional contista de logos de 

Azar, e urn escritor de muitos e 
v~iados rccursos e como dom de 
captar nos 'seus textos, como que 
rriagneticamente, o que nas re
layocs humanas se esta transfor
mando ou esta sugerindo. Dai a 
forya e ~ fascinio de livros como· 
0 Anjo Ar!Corado, como 0 Has
pede de Job. 

Niio enovidade, suponho, dizer 
que ele marcou este ·seculo portu
gues. 
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