
de recuperacao 
e do Tempo 

de uma cons· 
critica despida 

de quem 
intl!roret.a e expli· 

(1) a mais re· 
de Jose Car-

apr·eslmta-se a nos· 
mais al

estilistica e 
vivencial, re. 

o momento por 
que atinge agora o 
volume e viirias re-

ao relato objetivo 
aciio concreta, o ro
lusitano estrutura a 

atraves das re· 
do personagem..nar
Escritor que chega 
na aldela da Gafei

a "estacao · da caca" 
ouve noticias desen· 
acerca de uma pro

que teria ocor
da lagoa" . pe. 

vez o Romancis
do seu romance, 

dos fatos. 
proprio romance, 

nasce das conjec· 
personagem-narrador 

0 Delfin1: uina ''obr·a ah 
em face da realidade circun
dante e em face de sua cons· 
ciencia critica, que assim pas. 
sa a funci{)nar C{)mo um "an
tinarrador" ·(aquele que ·ve de 
fora, critica e julga 0 que 0 

"outro" estii narrando: atitu
de duplice que continuamen
te poe em duvida a verdade 
imediata, apreendida nos fa. 
tos. 

Toda . a efabula~ao e, par
tanto, uma longa recupera~o 
pela memoria dos momentos 
em que, um ano antes, o Es
critor privara com as perso
nagens da tragedia: o Enge
nheiro (o Delfim), a esposa e 
o criado. Esse continuo re
cuperar de fatos passados, pe
querfos nadas, pormenores ... 
sobrepoe-se ii realidade con
creta que no presente circun· 
da o Narrador (- vida da al
deia e os preparativos ·para 
a nova estacao de caca); e pas
sa a impor-se como realidade 
maior, absorvendo e abstrati
zando a atual. 

Essa intriga basica, aparen· 
temente rudimentar, tern no 
entanto uma sigwificativa di· 
mensiio aleg6rica: enquanto 

no plano epidermico da nar-1 
rativa, apresenta-se essa ab• l 
sor~o do "presente" pelo 
•·passado" (- o reviver dos fa
tos transcorridos um ano an· 
tes), no plano subjaC.ente: o 
da problemiitica essencial do 
romance, denuncia-se a exis
tencia de certo "espaco" his· 
t6rico, fisico, concreto; uma 
certa esfera humano-social on· 
de a vida decorre como que 
suspensa no tempo: alicerga· 
da sobre as ruinas da Hist6-
ria e allmentando &Ua neces
sidade de criacao e atuacao, 
com-as criacoes grandiosas de 
um passadG tra:Osformado em 
mito. 

I 

Numa dimensiio jamais al· 
cangada antes, ·aprofunda-se 
neste romance, o processo 
criador de Jose Cardoso Pi· 
res, em sua vigi:lancia cons
tante para transcender o sig:
nificado literal e raso do real· 
objetivo e dar-The uma cono· 
tacao simb61ica. 

E' realmente digna d·e no· 
ta a agudeza com que o ro
mancista selecionou e transfi· 
gurou esses elementos. Para 

concretizar a afirmacao regis< 

tremos alguns dos mais im· 
portantes. lnicialmente as 
coisas: 

1. 0 nome da aldeia; "Ga· 
feira" . Teria sido por acaso 

.que o Romancista escolheu es
sa velhissima denomina!:.iio 
da lepra, a terrivel doenca epi
demica da !dade Media, e que 
era vista como castigo do ceu? 
Ou estaria com isso denun
ciando o estado de deteriora
!:iio de certo ambiente? ... 

2. A "Monografia" do aba· 
de Saraiva: niio seria o pas
sado hist6rico·mitico, as tra· 
di~oes (em cuja tl'ansrnissao a 
igreja exerceu tao grande pa
pel. .. ) a pes a rem sobre o 
comportamento dos homens 
de hoje? Parece-nos eviden
te ... 

3. 0 "caderno de a!l{lnta
mentos", onde o Elscritor ano
tava suas rel.acoes com o ime· 
diato ~ido <= apreensao do 
presente imediato, cotidiano, 
falho de acao concreta, onde 
o "boato" substitui o "fato" e 
onde imperam os valores ca· 
ducos que regem certa comu
nidade). 

4. A "muralha" do largo, 
"com S"la lenda e seu orgu· 

::•.' 
¥. : 

(= valor indestmtivel da 
resistindo ao desgaste 

tempos e das mutacoes 
costumes). 

A "lagartixa, estilhaco 
e vivaz debaixo da-

sono aparente'' <= "tern· 
amesquinhado" de um po
resignado, cuja energia 

permanece latente 
uma aparente apatia). 

0 "Jaguar" <= a Ansia 
velocidade, inconsciente e 
objetivo que aguilhoa o 

contemporaneo e, ao 
tempo, simbolo de fu· 

tem!l{l e da autoridade 

"janehi" da pensao 
da atitude estiitica 

niio podendo agir, li· 
a contemplar). 
A "lagoa" <= a ener

e invencivel da 

Atente..se ainda para o ele· 
mento humano: 

1. 0 Escritor <= consc1en
cia critica que analisa os a_con
tecimentos, despojada de uma 
interpreta~;iio "a priori", des
confiando da verdade aparen
te, jmediata, pondo em xeque 
a interpretacao convencional 
do mundo). 

2. 0 Engenheiro <= o Del
fim: tipo remanescente do sis
tema .medieval, apresentando 
desmesurado orgulho de casta 
e sentido de autoridade; sen· 
tido de superioridade frente 
aos inferiores, contraposto a 
urn sentimental "paternalis
mo", sensualidade desregrada 
com as mulheres alheias, con. 
traposta a uma sujeicao irra
cional aos tabus morais que o 
refreiam em fase da esposa le· 
gitima; temperamento oscilan· 
tc entre os extremos, etc. (3). 

3. Maria das Merces (= a 
mulher moderna, encurralada 
entre dois comportamentos: o 
da sujei!;iio e inibicao tradi· 
cionais e o da libertacao con
quistada, mas ainda mal defi· 
nida e frustradora). 
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4. Domingos <= .o servo, 

tal qual os mastins e o Ja
guar; o desvalido escolhido 
pelo "paternalismo" do Del
fim). 
· 5. 0 "Velho vendedor de 

bilhetes", o "dente excolnun
gad-or" <='= o elemento reb!)lde 
ao status ·estabelecido, o divul
gador do "boato", o fomenta
dor de sonhos, denuncias e. re
voltas). 
· 6. A "Dona da Pensao", la

boriosa "formlga mestra" I= a 
paciente, generosa e resigna
da aceita!;iio do status impe

·rante). 
7. Os "cacadores <= sim

bolo da ·lei da condi!:iiO huma· 
na: a Iuta pela vida se realiza 
atraves da morte). 

Nao M duvida de que os 
elementos que aqui compoem 
a "materia" romanesca foram 
seledonados pela mesma visao 
realista-dialetica que caracte
riza toda a obra anterior de 
Cardoso Pires. Aqui estiio 
presentes todos os elementos 
antinornicos, familiares ao seu 
mundo de ficcao. Porem ago
ra e como se o romancista fi· 
zesse incidir novo foco de Iuz 

naquelas .mesmas :i:ealidades ·• 
vislumbrasse, de re.pente, algo · 
.evidente i! essencial que ate 
en tap fBra vis to por· outro An· · 
gulo~ · 
. , Algo de biisico mudou no 
ur.iverso ficcional. , de J. C. P .• 

. com o novo enfoque . de "0 
Delfim". Desde as primefras 
paginas, ainda que de manei· 
ra confusa e imprecisa, ja va· 
mos sentindo que uma nova 
"abertura" ali se mostra ... 
uma "abertura" que niio se li· 
ga apenas a inovacao estilisti· 
ca que se nos impoe desde o 
inicio <= a entrada do proprio 
romancista no rom;mce, de
frontando-se com a realldade 
enfocada e com sua propria 
consciencia critical. t: talvez 
urn tom . mais I eve, quase dis· 
plicente, uma certa' ironia me
lanc6lica e ao mesmo tempo 
uma atmosfera mais aberta, 
um ritmo mais calmo. . . que 
afinal nao se justificam pelo 
teor da acao narrativa, tilda 
ela apoiada no "suspense" de 
intriga · policial, com que o ro
mancista mantem alerta a 
curiosidade do leitor. 

(Continua) 


