
A vez da 
literatura 

A portuguesa 
Consagrado em t6da a Europa, 
detentor de numerosos premios,. 
o grande escritor Jose Cardoso 
Pires esta no Rio para langar ho
je, em tarde de aut6grafos, "0 
Delfim", romance que em Por
tugal ja vai na sexta edic;ao e que 
uma edi t6ra carioca escolheu pa· 
ra iniciar a Colec;iio Caravelas, 
atraves da qual o lei tor brasileiro 
tamara conhecimento do que ha 
de mais importante na moderna 
literatura portuguesa. "0 Del
fim" e 0 drama do ultimo varao 
de uma aristocratica e decaden
te familia, cujo orgulho s6 en
contra razoes no passado. A cri
tica europeia considerou-o urn 
dos principais romances de 1970. 
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"0 Delfim~~ ~diz ao Brasil o que 
ha de novo no romance portugues 

A hist6ria de 0 Delfim, o ultimo varao 
da decadente familia Palma Bravo, cujo or
gulho so encontra razoes no passado, foi o 
livro escolhido por uma editora carwca para 
iniciar a sua Coleqao Caravelas , atraves da 
qual o leitor brasileiro tomani. conhecimen
to do que ha de rnais novo na literatura por
tug·uesa. 0 autor e Jose Cardoso Pires, e o 
romance, que ja esta em todas as livrarias, 
sera ~anr;ado hoje a noite, durante um co
quetel na Livraria Rubayat. 

Professor de literatura no King's Colle
ge de Londres, com seus livros publicados em 
varios paises - 0 Delfim toi considerado "0 
Livro do Ano" pela critica francesa -, Jose 
Cardoso Pires, atualmente no Rio , acha mui
to importante ver seu livro lanc;ado no Bra
sil, e espera que seja este "mais um elo de 
conhecimento entre os nosos paises" . 

- Segundo os catalogos do ensaismo por
tugues eu seria o ponto de rebeldla da cha
mada. "Gera~;io 45" porque vim do neo-rea
llsmo e flz parte do movlmento surreallsta 
dos anos 50. Mas ·a mlnha passagem pelo 
surreallsmo fol realmente em translto, sem 
grande demora nas alfandegas de Breton e 
Nadeau. Entio flquel um pouco para ca de 
mlnha gera~;io e multo dlretamente llgado 
aos escritores da fase pos-surreallsta. Aque
les que depots de mlm abandonaram o sur
reatismo, e o!l outros revelados posterior
mente, quero dlzer, nos ultimos dez anos. 

:tie tern 45 anos. Nasceu em Peso, pro
vincia de Beira Baixa, urn Iugar talvez pare
cido com a Gafeira, esta vila parada no 
tempo e que serve de pouso aos personagens 
de 0 Delfim. Das ·matematica,s superiores na 
Faculdade de Ciencias de Lisboa, ao posto 
de oficial-piloto em urn cargueiro, tudo foi 
para Jose Cardoso Pires apenas urn roteiro 
que 0 levaria a literatura, onde ele chegou 
com o livro Caminhelros e outros contos. 

- A novelistlca portuguesa mats recente 
e!ltii obsessivamente lan~ada em ex.pre!ISes 
pessoais, e esse . e seu in dice mais valioso. acho 
en. Trata-se de urn · pais que le multo ao ni
vel da classe media, e de uma juventudP h:t~
tante atualizada com a produ~iio intemacio
nal. Em conseqiiencia, os deslumbramento" 
em rela~;iio aos modelos a Ia page siio coi~a 
ultrapassada. E felizmente que tambem ~ cot
sa ultrapassada o deslumbramento da h -
ram;a do realismo desde Eca de Qnelros a 
alguns escritores alnda vivos e de boa qua
lldade mas de estrutura naturalista. 

Antes, porem, como diretor liteni.rio da 
Ulisseia, ele criaria "Os Livros das Tres Abe
lhas", edil;6es de bOiso que acabaram bas
tante popular·izadas tambem no Brasil, e que 
apresentava autores como Miller, Andre Ke
dros, Horace McCoy, Kafka, Roger Vailland, 
Norman Mailer e outros . 

- Dlsse uma vez a Joio Cabral de MPlo 
Neto que dentro em pouco e!e seria urn h6s
]lede "indesejavel" da nossa llteratura. E que 
ele e tao lido e estudado em PortnA"al que 
tl'm por vezes uma lnflui'ncla obsesslva. nos 
poetas .fovens. Como acontecen com Fern~n
do Pessoa, e como acontece com grandes es
critores de forte sedul,liio artesanal. Pols Joiio 
Cabral e Guimariies Rosa, pllr exemplo, sio 
casos-llmltes de admirac;iio dos portugueses 
pela llteratura brasflelra. 

Cardoso Pires tambem dirigiu o Clube 
Folio, que publicou pela primeira .vez em 
portugues pec;as de Ionesco, Faulkner, Maia
kovski, Beckett, Osborne e outros. Em 1960, 
fundou e dirigiu a revista de vanguarda Alma· 
naque, uma das publicacoes de maJS pres
tigio na vida literaria portuguesa, de onde 
saiu o Grupo Almanaque, do qual fizeram 
parte alguns dos escritores e artistas mats 
importantes da atualidade p or t u g u e s a 
(O'Neil, Abelaira, Joa.o Abel Manta, Pomar 
e outros . 

- De resto, sabemos bastante mals da 
vossa llteratura atual que os brasllelros sa
bern da nossa. As ediQoes portuguesas de es
critores do · Brasil sao freqiientes e viio de 
Machado de Assis a obras como "0 Coronel 
e o Lobisomen", "Enoontro Marcado", de 
Fernando Sabino, a Clarice Llspect.or, Ligla 
Fagundes Teles, Oto Lara Rezende, e alnda, 
Rubem Braga, Odllo Costa Fllho ou Anto
nio Callado. Ela tern sldo dlscutlda nO!! su
plementos e nas revistas llterarias, onde por 
exempio, se anallsam com algoma freqiiencla 
os textos de Haroldo de Campos e dos poetaa 
concretistas. 

Em 1963, ~le apresentava aos leitores o 
primeiro romance, 0 Hospede de Job, atual
mente traduzido em varios paises da Europa, 
Preocupado ja neste livro com os novos meios 
de expressividade que alcanc;aria plenamente 
em 0 Delflm, Cardoso Pires ganhou com ele 
o mais importante premio literario nacional, 
o Camilo Castelo Branco, e o Premio dos 
Suplementos Llterarios. 

- Em Portugal niio ha censura previa 
de livros, o que nio acontece em rel~io a 
lmprensa. 0 que ha e 0 risco da apreensio 
e o estlgma da autocensura, Mas eu penso 
que urn escritor responsiivel tern o dPver e 
a posslbllldade de elimlnar este ultimo con
dlcionamento. Pelo que me diz respeito, niio 
acl'ito essa desculpa: se urn llvro meu e Infe
rior, a culpa cabe-me lntelramente a mlm. 
Se o autocensurasse, nii.o o publlcaria. 

Tambem ensaista, Cardoso Pires publi
cou em 1960 a Cartilha do Marialva, estudo 
s6cio-literario em que, partindo das anti
nomias de duas mentalidades -- a rural e a 
citadina -, define urn arquetlpo portugues 
que designou por "marialva". 0 termo en
trou hoje no vocabuhi.rio portugues. e o livro 
ja atingiu a quinta edi9ao, suscitando varios 
E'.<tudos nao s6 em Portugal como no exte
rior. 

- 0 cinema e meu grande estlmulante. 
Contribulu poderosamente para a minha es-
trutura romanesca. Fllmes como "Ano Pas
sado em Mari~nbad", de Resnais, "The Chel
sea Girl'', de Warhol, ou "lnftStigal,lio sll
bre urn cidadio acima de qualquer suspeita", 
de Petri, sio "lelturas" valiosissimas para 
quem se preocupa com problemaa de movl
mento descritlvo em tempo e eii)NU;o. Para 
urn escrltor, quero en dlzer. 

"Acabou-se. Comeram-se uns aos outros, 
tiveram o fim que mereciam. . . Agora quem 
quiser cac;ar na lagoa ja nao preclsa da auto
riza9ao do Infante para nada.'' E etc . (0 
Delflm, p. 11>. 


