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Um escrltor nao nasce espon
taneamente, constrol-se. Evo· 
Juindo permanentemente. E su· 
perando-se. Co.mo fez Jose Car
doso Pires, que ontem autogra• 
fou nesta Capital a sua primel· 
ra edi~ao brasileira, 0 Delfim. 
romance que foi publicado em 
Llsboa em 1968. 

Somente tres anos depois o 
romance chega verdadeiramen
te ao Brasil, que permanece 
mals separado de Portugal do 
que unldo pelo Atlantica. Nao 
ha a barreira da lingua entre 
os dois paises, mas a do sc:·a. 
que, que nao feria Jmportancla 
nenhuma, se nao exlst!ssem os 
preconceitos. E se nao houves. 
se, sobretudo, o mutuo desco
nheclmento da vida cultural de 
ambos os paises. 

Se 0 Delfim nao tivesse SU• 

cessivamente em frances, espa. 
nhol e alemiio - idiomas qu·e, 
ao lado do Ingles, do Italiano e 
do russo, exercem especial faS· 
cinio sobre os nossos editores 
- 4 bem posslvel que Jose Car. 
doso Pires continua$'5e ignorado 
por mais algum tempo no Bra. 
111. E, no entanto, desde 1946, 
quando publicou os contos de 
Os Caminheiros, o escritor logo 
se destacou entre os ficcionistas 
do seu pais. 

Vlnte e dois anos separam os 
contos de estreia do romance 
que slngularmente pro,jetou 
Cardoso Pires nas letras portu· 
guesas e nas europtHas. Entre 
o primeiro llvro e o ultimo, pu• 
blicou mais sels: Historias de 
Amor contos, 1952), 0 Anjo An. 
corado romance, 1958), 0 Ren
der dos Her6is teatro, 1960), 
Cartllha do Marlalva ensaio, 
1960), Jogos de Azar contos, 
1963) e 0 Hospede de Job ro· 

·mance, 1964). 
Olto volumes em vlnte e dois 

'anos que caracterizam a lenta 
mas gradual ascensiio do espe. 
ran~oso contista de 1946 que 
se gulndou em 1968 a definitiva 
condl~iio de escritor. E que, nos 
ultimos trs anos, se tornou co· 
nhecido na Fran~a, na Espanha 
e na Alemanha, onde recebeu 
os "vistos" que Jhe permltlram, 
agora, atravessar o Atlantlco, 
0 Delfim pode estar condenado 
a tornar.se o llvro "ftltlche" de 
Cardoso Pires, como aconteceu 
a outro grande escrltor porfu· 
gus, Verglllo Ferreira, com 
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lembramos de que foi constante 
a · escalade do autor, desde o 
livro de estnHa, e possivel e 
desejavel que ele se _$upere a 
si mesmo no proximo romance, 
ainda lnacabado. 

E' facil e dificll situar Jose 
Cardoso Pires no contexte das 
letras conte01poraneas portu· 
guesas. F'acll porque ele nao e 
lgual a nenhum dos outros es· 
critores que, nos ultlmos vinte 
ou trinta anos, se revelaram. E 
diflcil porque, na realidade, ele 
integra um grupo em que so. 
bressaem escrltores tiio slgnifl· 
cativos como Fernando Namo
ra ou Verglllo Ferreira, Agustl· 
na Bessa Luis ou Augusto Abe· 
laira, Maria Judite de Carvalho 
ou Fernanda Botelho, Carlos de 
Oliveira ou Luis de Sttau Mon. 
teiro. E outros. 

Apontado como neo-realista, 
Cardoso Pires nao o e, de fate. 
Nem tampouco disclpulo do 
"nouveau roman", como pre
tendem alguns. Em 1946, o seu 
reallsmo chegou a ser aparenta· 
do ao de Faulkner ou de He
mingway. Todavia, iJ. medida 
que foi escrevendo e crescen· 
do, Jlterariamente, Cardoso PI· 
res cada vez mais se afastou 
de correntes e de modelos, pa. 
ra se afirmar, portuguesamente, 
ele mesmo. 

Quando relemos esta tardla 
edi~ao de 0 Delfim - embora 
ela tenha o sabor de uma justa 
homenagem niio apenas ao ro
manclsta mas a toda a litera. 
tura portuguesa contempcrann 
que o Brasl( ainda lgnora ou 
que s6 a- Jida e comentada nas 
Universidades, o que e um bom 
augurio -, reencontramos, en· 
flm, as raizes lusitanas. E' cer. 
to que os escritores que Jme· 
diatamente precederam ou vie
ram ap6s a gera~ao de Cardoso 
Pires trocaram o europelsmo 
exaltante por uma reatualiza· 
~ao portuguesa. Com fidelidade 
e de olhos postos no futuro. 

No come~o, a releitura desta 
ecli~ao brasileira muito mal 
culdada) sugere-nos dois gran• 
des escritores: E~a de Queiroz 
e Aquilino Ribeiro, em ''A !lus
tre Casa de Ramires" e na "ca. 
sa Grande de Romarigaes". Um 
autor do fim do seculo XI.X, 
outro da prlmelra metade do 
XX. Porem, Jose Cardoso Pires e 
um escritor de hoje. Consideni· 
lo assim nao e um elogio, nem 
uma censura, mas apenas um 
proposito de o colocar na posi· 
~ao o.ue eie efetlvamente con· 
quistou nas letras portuguesas. 
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Her6i de Cardoso " e 

o "tempo portugues" 
"Le Monde", "Quinzaine Litteraire" e "Le Nou

vel Observateur" incluiram-no entre os melhores ro
mances estrangeiros lan~ados na Fran~a em 1970. 
Publicado pela primeira vez em 1968, ja foi traduzido 
par.a o espanhol, frances, italiano, alemao, russo e, bre
vemente, o sera para o ingles, na Inglaterra e Estados 
Unidos. Mas s6 ontem, as 18 horas, "0 Delfim" foi 
lan~ado na Livraria Teix~ira, em Sao Paulo, com a 
presen~a de Jose Cardoso Pires, seu .autor. 

Considerado o maior roman· 
clsta portugues da atualidade, 
e urn dos mais importantes da 
literatura europeia e interna
cional, Cardoso Pires esteve no 
Brasil, ha 10 anos, participan· 
do do Congresso de Critica Li· 
teraria, em Recife. Nessa epo. 
ca, como agora, o conhecimen
to de sua obra limitava-se ao~ 
meios universitarios, embora 
varios dos seus 8 livros - ro
mances, contos, uma peca de 
teatro e urn ensaio sociologico 

-- pudessem ser encontrados 
nas Jivrarias. A Civilizaciio Bra. 
sileira, que o edita e que o con· 
vidou a vir a Sao Paulo, devera 
Jancar outras ediciies brasilei 
ras, tanto dos livros anteriores 
quanto dos futuros. 

TEMPO PORTUGU~S 
Cardoso Pires explica "0 

Delfim" como uma "descriciio 
da temperatura sentimental, 
moral, social e psicologica do 
tempo portugues, em seu sen. 
tido historico e ate fisico". Aha· 

fahdo a trama policial que es· 
ta por tras, o que ressalta no 
livro, segundo o autor, e a "sin· 
gularidade de urn pais que vi· 
ve em suspensiio". 0 her6i do 
llvro, frisa o escritor, e esse 
tempo. Sua estrutura, explica 
ainda, e organizada no sentido 
de comunicar o lnsolito e as 
contradiciies da rea!idade. 

Em "0 Delfim", o livro de 
que Cardoso Pires gosta mais 
C"gosto sempre do ultimo, .:~ 
mo todo escritor"), a estrutu
ra e quebrada, propositadamen
te. Os capitulos repetem-se in
c! usive, e com essa a titude o 
autor procura mos~rar que a 
suspensao abstrata de urn pais 
conduz a mitoman!a. "0 fato 
mals vertical e, aparentemente, 
mais objetivo, aparece desfoca
do no seu proprio mito", diz. 

TR~S GERACoES 
Cardoso Pires divide a atual 

l(eraciio de escritores portugue
ses de importancia em tres ti· 
pos: "0 que ve!o do neo-realis
mo e que se integra nas estru-



tnras tradicionais, como Maria 
Judite de Carvalho, Urbano Ta
vares Rodrigues e Vergilio Fer
reira"; o segundo tipo, no qual 
ele proprio se inclui, e 0 que 
rompe com o tradicionalismo 
estrutural e, em certa medi
da, com a pressiio linguistica. 
Neste segundo grupo Cardoso , 
Pires inclui, alem dele, Herber
to Elder, Finalmente hfl o escri
tor de pesquisa experimentalis
ta, como Julio Moreira e Almei
da Faria, 

Atualmente eom 45 anos, 
Cardoso Pires sempre viveu li· 
gado a literatura. D!rig!u uma 
editora, urn suplemento litera· 
rio e exerceu a eatedra univer
sitaria. Sua unica atividade, 
agora, e escrever, mas nunca 
em Lisboa, porque a cidade o 
solicita demais. Seus livros, ou 
nascem nos arrectores da cida
de, em casa de amlgos, ou no 
sul da Espanha. 0 processo de 
escrever exlge que ele se isole 
totalmente, inclusive da familia 
- a mulher e dois filhos. 

Cardoso Pires conta que co
mecou a escrever com 21 anos 
e niio acred!ta que a !mage91 
e as modernas tecnicas eletro
nicas constituam ameaca ao Ji. 
vro. "Ao contrario, diz, essas 
tecnicas viio interferlr e o li
vro ganhara novas expressoes". 
Informa, a proposito, que sua 
pr·oxima obra, a ser editada em 
Portugal e no Brasil, simulta
neamente, baseia-se na lingua· 
l(em das historias em quadri
nhos e sera urn "falso Jivro pa
ra criancas". Titulo: ''Dinosau
ro Excelentissimo". 

TEATRO E ENSAIO 
Ah\m de contista e roman

cista, Cardoso Pires e ensaista 
e dramaturgo. Sua pe~a "0 
Render dos Herois" foi encena
da ha quatro anos, permanecen
do 25 semanas em cartaz no 
Teatro Imperio de Lisboa, com 
direcao de Fernando Gusmao. 
Montada pela Companhia de 
Teatro Moderno fol considerada 
urn dos melhores espetaculos 
da temporada. No campo do 
ensaio escreveu "Cartilha do 
Marialva", em que estuda o 
complexo do machismo portu
gues. 

Alem de "0 Delfim", com 
que, como ~le mesmo reconhe
ce, impos-se !nternacionalmen
te, Cardoso Pires escreveu ain· 
da "0 Hospede de Job" (Pre
mia Camllo Castelo Branco, da 
Sociedade dos Escritores de 
Portugal, tambem traduzido pa
ra varias linguas, "Os Passage!. 
ros e Outros Contos", "Jogos 
de Azar", "0 Anjo Ancorado" 
e "Historias de Amor", proibl
do por razoes politicas. 


