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«0 Delfim», o novo romance de Jose Cardoso Pires, ha anos 
que era aguardado. Finalmente apareceu e e actualmente 
«best-seller» nacional com direitos .de tradu~ao ia firmados 
na Fran~a e na lnglaterra. Parte do livro foi escrita na 
residencia do autor 

ADA novo livro de 
Jose Cardoso Pires 
e urn acontecimen
to. Com «0 Del
tim» que neste 
exacto momento 
estara a ser fo-

lheado por alguns milha
res de leitores - o acon
tecimento e maior ainda. 
Depois das «Hist6rias de 
Amor>>, da «Cartilha do 
Marialva», de «0 H6spede 
de Job», o publico portu
gues acabou por · aceitar 
que - como escreveram 
«Les Lettres Franc;aises» 
precisamente acerca deste 
romancista - «existe uma 
literatura apaixonante em 
Portugal.» 

«0 Delfim» figura em 
primeiro lugar na lista dos 
«best-sellers» da «Vida 
Mundial», a !rente mesmo 
do livro de Ferreira de 
Castro recentemente saido, 
«0 Instinto Supremo». 

Estamos em presenca de 
urn novo tema e de uma 
nova representacao da rea
lidade em que se ultrapas
sam os convencionais limi
tes da narracao. 0 roman
ce ergue-se como urn polie
dro de varias faces, «pal
pave!» e com volume prO
prio, e surpreende o leitor 
mais actualizado com a li
teratura dos nossos dias. 

Sobre o seu novo livro, 
disse Jose Cardoso Pires, 
durante entrevista cone~ 

dida a uma estacao de. r~ 
dio : «Escrevi este roman
ce pensando no Tempo -
no nosso Tempo portugues. 
Uma e outra coisa, livro e 
tema, sao ainda urn erug· 
rna para mim. 0 romance 
porque, nas cinco versoes 
que escrevi dele, me «Ult~ 
passou» impondo-me cer
tas soluc;;6es narrativas de 
todo inesperadas. 0 tema 
porque me obrigou a apro
fundar o denominador 
comum da nossa condi
cao: a realidade de urn 
Tempo portugues, que e 
Unica nos meridianos con
temporaneos. ( ... ) Is to por
que ha urn tempo hist6-
rico e ate fisico verdadei
ramente singular no nosso 
quotidiano.» 

Estamos na idade do 
«happening» e do· «free 
jazz», e isso talvez se ajus
te a construc;;ao deste ro
mance, que, no dizer do 
autor, e antes uma «mem6-
ria descritiva, o levanta
mento de determinado es
pa~o fisico e sentimentah> 
- urn romance em que se 
contem todas as solicita
caes de analise-e de obser
vacao, sem urn tempo mar
cado e sem limites aparen
tes, como se, a.paixonado e 
liberto, o narrador enfren
tasse a sua ultima ooortu
nidade para dizer todo o 
seu testemunho e morresse 
no dia seguinte ... 

• 

A casa de Jose Cardoso Pires, 
num recanto tranquilo de 
Lisboa, nem de Ionge fas 
lembrar o mundo terrivel 
das personagens de 
<eO Delfim». Aqui, os herois 
do romancista sao a mulher 
e as cfuas filhas. Uma vida 
familiar que ele interrompe 
nos periodos de trabalho, 
.afastado da cidade e 
dos amigos 



Os varios rostos de um escritor. Entre OS pintores que ·o 
retrataram figuram em Iugar de honra Pomar (na foto) 1 
Bernardo Marques e Vespeira. Em toda a casa as artes 
pl.isticas .s.io uma presen~a significativa: obras de Joao Abel 
Manta, .Jorge Vieira, Aldina, Alice Jorge, um Portinari, um 
Hans Erni, ceramicas populares, etc. 

Os bares ·fazem parte da geo,rafia de «0 Delfim» e sao 
os lugares favoritos de Cardoso Pires, que os prefere 
as tertiilias de cafe. Alguns dos momentos edraordinarios 
do romance reflectem essa predilec~ao. «Um barman e 
um comandante do prazer» - escreveu ele 
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A inesquecivel ca~a aos 
patos do romance e um 
dos grandes momeJttos· 
da literatura portuguesa 
contemporanea. 0 autor 
descreve-a num cenario 
em que se condensam 
peda~os das lagoas de 
{)bicfos, Santo Andre 
e Albufeira e tambern 
das escarpas do Cuadiana 

«Cada homem oculta 
dentro de si o seu fantasma» , 
escreveu o autor de 
«0 Delfim». 0 romance e, 
em si msemo, uma cronica 
de fantasmas vivos e de 
animais-mitos, com um 
Jaguar de «Sport» a percorrer
velozmente as distancias 
da evoca~o 

Uma realidade tao simples 
como a casa do romancista 
pode transformar-se com a 
objectiva do fotografo. 
Ficamos, assim, mais 
proximos da solidao 
fantastica com que Cardoso 
Pires costuma envolver 
os seus herois 

Ritinha, a filha mais nova, 
quer «fazer livros quando 
for grande para viajar 
muito.» Cardoso Pires 
escreve quase sempre 
durante longos periodos 
na casa de um amigo sobre 
a costa atlantica ou no sui 
de Espanha 

Traduzido em var~os paise!:, 
representado no pako com a 
sua unica pe~a teatral 
( «0 Render dos Herois» ), 
Cardoso Pires e um caso 
de excepcionaf poder de 
comunica~io das nossas 
letras. Os amigos intimos 
dizem que na sua aparente 
espontaneidade ha uma 
solidao obstinada 


