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stilo e tempo 
"0 Delfim", Jose Cardoso Pires; Edi

ora Civilizafiio Brasileira; 183 paginas; 
r$ 10,00. 

Magro, cabelos negros, esbelto e com 
specto de toureiro espanbol, Jose Car
~oso Pires, 45 anos, e ex-leitor de Lite
atura Portuguesa na Universidade de 
andres, grande admirador de Faulkner 

1a Iiteratura e no cinema de Antonioni 
e Godard, diretores a quem gostaria de 
confiar a filmagem .de seus romances. 
uer viver agora s6 do que escreve, nos 

arredores de Lisboa, na serra da Arra
bida debru~ada sobre o Tejo. 

Quatro anos depois de ser traduzido 
da. !ng!aterra ~ Hungria, da Checoslo
vaquia a lllilia, Fran~a e Romenia, seu 
esplendido "0 Delfim" chega ao Brasil. 
No Rio para autografar a publica91io de 
~u Iivro, sua concep~ao poetica e ori
ginal da cidade def:ne tipicamente seu 
estilo sensfvel e complexo. Para ele, o Rio 
de Janeiro, "embora seja tao atlantico 
quar.to Lisboa e Cidade do Cabo, e a 
unica cidade a me dar a sensa<;ao de es
tar dentro de urn navio, com sua palidez 
sombria, que se prolonga sem interferir 
no clima de amabilidad_e e de alegria es
pontanea -que a tornani, a meu ver, tao 
singular" . 

Ctassico, solene- "0 Delfim", "pro
duto da insonia", mistura as tecnicas 
mais ousadas da literatura contempora
nea. Presciode intencionalmente de urn 
enredo, como o "nouveau roman" parisi-
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Cardoso Pires: quatro anos de atraso 

ense. Utiliza recortes do cotidiano, como 
o argentino Manuel Puig, para iluminar 
a fic~ao. E cria uma literatura tiio viva 
e palpitante quanto a de urn Calvino na 
Italia ou de urn Juan Rulfo no Me
xico. 

Misto de policial sobre urn suposto 
crime que nao se sabe se -houve realmen
te, "0 Delfim" incursiona especulativa
mente pela realidade portuguesa atual, 
com aldeias esvaziadas de seus homens 
emigrados na Fran~a, na Alemanba, no 
Brasil, nos Estados Unidos, mas cheias 
de juke-boxes e bicicletas que contras
tam com igrejas manuelinas. :£. sohretudo 
uma angustiada medita~ao sobre o tempo 
e a hist6ria, entidades im6veis em Por
tugal. A estagna~ao no tempo corres
ponde a estagna~ao cultural: mas a pala
ua, COIDO analise dessa sitUa!;li.O, nao se 
aliena r.uma torre di! marfim estetizante. 
Ao contrar:o, perscruta, inda~a, cementa 
sub-repticiamente, por meio de alegorias 
e nas entrelinhas. Mas o empenho .politi
co-social nac empana a lucidez de diag
n6stico nem a maravilhosa arquitetura do 
estilo. 

Elegante, classico, solene, sempre ele
vado, sem pedantismo, mas impregnado 
de uma realidade ao mesmo tempo tra
gica, melanc61ica e grotesca, e 0 estilo 
de 'Urn grande mestre - o maior que nos 
vern de Portugal, cronologicamente, de
pois de Fernando Pessoa e E<;:a de Quei
r6s. No p6lo oposto ao de Soljenftsin, 
Cardoso Pires partilha com ele o privile
gio da cria<;ao de uma Iinguagem admira
vel, concisa, penetrante, intelectual, capaz 
de refletir a inquieta~ao de uma mente 
contemporanea e aguda ao pesquisar, en
tre inumeros outros tributaries, os dois 
motivos-chave .de "0 Delfim" : o da pas
sagem efemera do homem sobre a terra 
e o da cristaliza<;:ao de urn passado que 
amorda~a o novo, o vivo e o saudavel. 


