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0 sr. Jose Cardoso Pires v eio ao Brasil para as
sistir ao lan~amento de seu ultimo livro "0 Delfim". 
Tratando-se de urn dos utores mais notjveis da fic
~ao PoteUjgUesa conternporanea -- ernbora ainda pou
co conhecido entre nos, achamos formidavel a -ideia 
e aplaudimos- a iniciativa. 

Naturalmente, esperavamos que no jogo da pu
blicidade indispensavel ao sucesso do empreendimen
to, o ilustre visitante, em ca chegando, desse algumas 
entrevistas aos jornais, autografasse livros e rece
besse, para urn cavaco amigo, os criticos literarios da 
terra. Por ser urn demolidor de tradi~oes, nao conta
vamos em ve-lo, esta claro, nos corredores da Acade-:' 
mia, a tomar o cha morno das quintas-feiras; e, por 
lhe reconhecermos inteligencia e lucidez, tinhamos pa
ra nos que sab~ia planar acima do trivial e fugir da
quela especie de complexo, que consiste em atribuir 
ao sistemayoU.tico, seja ele qual for, as crises de ta-
lento e as 'lnediocridades da epoca. -

Reconhe~amos que Sua Senhoria fez urn pouco 
de for~a para isso: nao foi comer os bolos de polvi
lho a casa do velho Machado e falou-nos das tenden
cias atuais da literatura portuguesa, da tematica de 
suas obras, das novas tecnicas do romance e das es
truturas flexiveis da poesia. Referiu-se, tambem, as 
dificuldades que os escritores deste seculo tiveram 
para se libertarem dos esquernas legados pelas figuras 
exponenciais da fase romantico-naturalista e, numa 
prova de seu g6sto por romper com os padroes esco
lasticos, afirmou, a determinada altura, enquanto me
xia o gelo do uisque corn o indicador: "hoje, os ensi
namentos que ~a de Queiroz pode dar a urn escritor 
portugues sao nulos, sob o ponto de vista lingi.ilstico". 

Para o nosso Pires, o importante e desarrumar a 
~:~ a.. tiral:.-rle cima..-~~ as SIOO;tEl& &e Camiio-e da 
autOr cfe "bs Maias", jogar na cesta dos papeis os man
guitos de alpaca, esquecer a gramatica -- e escrever! 
Pode-se achar algum exagero na liturgia do mestre, 
porem, se o labor criativo lhe exige todos estes requi
sites a gente bern o compr.eende em nome de "0 Del
fim" e de "A Cartilha do : Marialva". 

Ainda sem sair dos dominios da literatura, o 'ro
mancista patricio, em sua entrevista ao Correio da 
~lanba, aludiu aos cornpromissos do escritor corn a 
realidade de seu pais. Compromissos que existem ape
nas no sentido de conhecer os problemas da lerra. 

Em os conhecendo, dai po · diante, basta assumir uma 
posi~ao de protesro, de reheldia contra o stablishment, 
de contesta~ CCDtrll os v1garoentos sociais preponde
rantes. As crises da burguesia e as aspirac;5es do pro
letariado; as fratu."'&S da q~oral ou .o ciclo da indus
trializa~o; a decadencia da autoridade ou o irrequie• 
tismo da juventude - sao temas que servem, se tanto, 
para objeto tia obra literaria. "E-u nao acredito, em 
nenhu:ma cin:unst1Dcia, na fun~1> social do escritor, 
que nao s-eja de protesto". Mesmo porque ele escreve 
para mn tempo a.;em de sl. mesmo. diz o sr. Cardoso 
Pires, o que lhe impede de organizar a sua obra poli-

. ticamente a ~ de um programa. 
Poderia interpn!tar-se esse desligamento como fu

ga aos de:safios da nossa epoca? Ou nao deve o escri
tor inquietar-se com as soJucQes que precisam ser ar
rumadas para os problemas de boje, encastelando-se 
no reino impalptvel da perfeicao e da fantasia? Nao 
tera, por acaso. valor maior o eagajamento pleno na 
realidade COI1Cftta. do que o "faro mais. longo" e mais 
inconsegueote! 

Deixando de lado a l)teratura e a analise crftica 
e intimista de J~eUS lirros, o que realmente ·nos con
tundiu e desgos oa nas decl~ do autor de "Os 
CamiDheiros". foi o seu esforco para dar, aqui de Por
tuga~. a imagem de uma Patria culturalmente muti
lada pelo ~ de Salazar. Em seu julgamento se- • 
vero. o Estado-. "ovo nao apeaas sufocou o trabalho 
dos arti..ctu e cientistas de seu tempo - das gera!:oes 
que o suportaram. l'oi muito mais longe, e impediu 
que outras geracijes se manilestassem. 0 .regime te
ria esterilizado a Raca e empobrecido a Universidade! 

1\"ao temoa tecnicos, n~ artistas, nero escritores, 
nero professllres, pois a c1,1~ e de Salazar. Nao cons-

--'lm-H· -t-ftbTlc:u, rr.io .mh--~as, -o '11!\'anta· 
mos barragens, niio erguemos pontes, niio temos de
senvolvimento, nao possuflllOs escolas, nao evolufmos, 
nao pensamos -- ainda a •culpa e de Salazar. Falta
nos taiento, imagina!:ao, esplrito de _grandeza, orgulho 
nacional -- mais uma vez e sempre a culpa e de Sa
lazar! Va hi, com seiscent~ diabos, que nao e de El-

. Rei D. Miguel ou o sr. Abnso Costa! · 
Ai terrios uma forma :ficil de justificar o que ·nos 

falta de born -- e das ma21as que mostramos. Prin
cipalmente junto aqueles elores predispcistos ao es
tere6tipo e av&sos it filoslia politica do velho Mes-
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"Eu nao acredito, em 'nenhuma 

circunstancia, na lun~ao social do 

escritor, que nao seja de protesto." 

Palavras de Cardoso Pires. Entao 

perguntamos: Mas como lum;ao social? 
' , A obra de um escritor deve estar 

sempre pronto para ,--o engajcimento, 

quer seja da situa~ao ou -da · oposi~ao. 

E rV coso contra rio, o protesto 

pelo protesto vira anarqUia. 

t.re de Coimbra. 0 que nos faz lembrar a passagem 
do filme de .Marco Vicario e Rossana .Podesta , D Pre
ke Sposato, quando o psiquiatra, sob os claustros, se
gredava ao jovem reverendo que a origem de suas alu
cinac;5es nao estava ·no fascinio de Roma, nero nos re
Iatos eroticos do confessionario, n-ero na "dolce-vida'' 
do bairro aristocratico, senao nos desejos reprimidos e 
no esbulhamento organico a que se impunha pela con-
tinencia sexual. . 

Mas ·o pat4-e, ape_sar dos conselhos deslizantes, 
guardou castidade . Guardou-a e continuou a ver se
xo em tOda a parte: no sofa do monsenhor · e na pisci
na da marquesa, na hbra da orac~o e na visita aos 
museus, sob as minissaias das mulheres da vida e sob 
as batinas escariates dos seminaristas. 

Depois de considerar o regime como refratario a 
cultura -- Salazar foi urn homem terrive1mente ini
migo dela -- e de diagnosticar o obvio - Portugal e 
urn verdadclro co_njunto de problemas. Temos Ia al
guns setores grandemente desenvolvidos e outros ex
tremamente recuados -- o sr . Cardoso Pires assegu· 
ra-nos que, apesar de tudo isso, o "pais esta numa 
de suas fases mais ricas na literatura". · 

E como e I'He proprio a dizer-nos que temos ex
celentes romancistas e poetas, e temos tecnicos de alto 

· gabarito, e temos artistas da melhor qualidade; e te
mos a funcionar, estradas, escolas, laborat orios, esta
leiros, siderurgias; e ternos como nunca a vocac;ao de 
fazer -- entao pode-se concluir nao ser tao grave co
mo nos queria , pintar a situacao da sociedade por• 
tuguesa, nero terem sido tao daninbas as conseqiien· 
cias da politica mal-amada do Estado-Novo. 

Parece-nos que Q ~utor de "0 -Delfim". preten· 
dendo descarnar entre uma dose de aco&ch -e _um cha· 
uto da Banta, o regiiile-salazarfst~c-omo fez com -a

aristocraeia agrM-ia, acabou por deferir-lhe algumas 
concess5es positivas e escreveu-lhe a apologia nas es
trelinhas. De qualquer forma, foi lamentavel que vies
se ao Brasil com a mesma obcessao do padre da al
deia italiana e nos quisesse impingir a imagem de urn 
pals sufocado, esteril, medroso, por causa do homem 
que durante 40 anos dirigiu seus destinos. Esse Por• 
tugal, reprimido e parado, nao existe. Esse Salazar , 
inimigo da cultura, -nunca existiu. J!: mais uma fic!:ao 
do escritor. E nao precisava dela para subir na :tama 
- e soltar "0 Delfim" . · 
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