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Um Delfim portugues 
Jose Cardoso Pires foi urn dos escritores que melhor 
captou o pulsar repressivo-er6tico do Estado Novo. 
0 seu romance 0 Delfim e uma obra-prima sobre 

o agrilhoamento impasto pelo regime_ de entao. 0 livre 
da proxima semana na colec~ao VISAO/Dom Quixote 

FERNANDO DACOSTA urn grupo de pessoas ( o povo portugues) 
vive, sofre, serve, ama, silencia-se, adia-

A 
imagem de urn palacete de pro- -se. Como seu sfmbolo, o autor escolhe 
vfncia, habitado por uma famf- uma lagartixa, «parda, im6vel, estilha<;o 
lia flutuante a roda do seu se- de pedra sabre outra pedra maior e mais 
nhor, junto de urn ,----------, antiga, estilha<;o sensfvel e 

lago de aguas enevoadas •• "'"""'SA"""""" .NGUA""""'""" vivaz debaixo do seu sono 
onde se ca<;am patos e de- • aparente: o nosso tempo 
saparecem pessoas, cons- Jose' amesquinhado», escreve. 
titui o cenario do romance 
que, na proxima semana, c afdOSQ Marialvismos mutantes 
passa a integrar a Bibliote- PI' res Nesse submundo de 
ca VISAO. provincia (a aldeia de Ga-

A importancia do livro, 0 Delfim feira que o autor inventou 

tor do celebre ensaio A Cartilha do Ma
rialva), caracterfstica nossa herdada e 
transmitida sabre as revolu<;6es, as gera
<;6es que vamos fazendo e formando, 
desfazendo e deformando. 

publicado nos finais da de- ao pormenor de mapas, Nao querendo que o seu livro fosse 
apreendido pela polfcia, nem «enfeuda
do» ao neo-realismo (dominante), oro
mancista apresenta uma versao moder
na (a de urn engenheiro jovem e galan
te, Tomas Palma Bravo) do seu tirano
-protagonista, para evitar equfvocos 
com Salazar, e deu-o a ler, discutindo-o, 
alterando-o, a Carlos de Oliveira, figura 
tutelar da literatura de entao. Ao mesmo 
tempo leu-o (discutindo-o, alterando-o) 

cada de sessenta, tomou-o adores e luminosidades) , 
rapidamente uma referen- emergem, por vezes, com 
cia da nossa literatura - e magnificencia, imagens da 
da nossa postura. Porque, capital e dos seus podero-
para la da hist6ria que ne- sos (classe dominante) 
le se conta, ha, subtil, in- com as suas exibi<;5es, au-
quietante, a metafora que nele se insi- tom6veis, luxos, prepotencias, ousadias, 
nua: a de urn palacete (residencia, em cobardias. 
Sao Bento, do chefe do Govemo) so- 0 marialvismo inunda todas as men-
branceiro a urn lago (o imperio) onde talidades Oose Cardoso Pires e, alias, au-

10 Cfrculo dos Cfrculosl 
Pequeno excerto 
do prefacio 
(escrito em 1988) 
de Eduardo 
Prado Coelho 
para a 1 0." edi¢o 
de 0 Delfim, de 
Jose Cardoso 
Pires. nas 
Publicac;;oes 
Dom Quixote 

148 

0 delfim e o engenheiro To
mas Manuel Palma Bravo. 
Uma especie de cognome, 
entre outros de menor valia e 
alcance. Mas, sobretudo, uma 
forma de estar no mundo, 
uma forma de ficar na hist6-
ria, uma forma de ascender 
ao plano do mito. Mas 0 Oe/
fim e tambem 0 tftulo .de urn 
romance, este romance que o 
leitor vai ler. e onde se fala da 
vida, e da proximidade da 
morte, de Palma Bravo. Talvez 
seja conveniente come~ar

mos por chamar a aten~ao 
para o facto de que tambem 
o romance, o livro de Cardoso 
Pires, foi envolvido nessa at-

mosfera mftica que parece 
desprender-se do seu aparen
te her6i, e tern hoje urn Iugar 
muito nftido, e obviamente 
privilegiado, na literatura de 
fic~ao do nosso Seculo 
XX.(. . . ) 
E urn nome, em primeiro Iu
gar. urn nome apropriado que 
se torna proprio e emblema 
de urn sentido natural da pro
priedade: o Delfim como her
deiro do poder numa linha de 
soberania, mas tambem o 
delfim como ave prenuncia
dora de desgra~as e catastro
fes. Mas e sobretudo o nome 
como emanac;;ao de urn Iugar: 
a lagoa. Porque e da lagoa, 

esse corpo de agua e inces
sante respira~ao, essa vora
gem significante, porque e da 
lagoa que tudo parte; « Lagoa, 
para a gente daqui quer dizer 
cora~ao, refugio de abundan
cia. Odre. llha. llha de agua 
cercada de terra por todos os 
Iadas e por espingardas da lei. 
Mas ilha, odre, coroa de fu
mos ou constelac;;ao de aves, e 
a partir dela que uma comuni
dade de camponeses-opera
rios mede o universo [ ... ]. E, 
veja-se, e igualmente a lagoa 
(ou a nuvem em sua repre
senta~ao) que me chamou 
aqui e me tern entre quatro 
paredes, a espera e a recor-

dar.» Ha assim urn fio enig
matico que nos une: to. 
n6s, de Jose Cardoso Pires, es
critor. ate aos narradores em 
que o escritor se representa, 
dos tip6grafos aos copistas, 
dos editores aos livreiros, dos 
crfticos aos leitores, dos pro· 
fessores aos estudantes, to
dos continuamos a ser. de cer
to modo, subditos dessa Ia· 
goa que o texto de Cardoso 
Pires inventa para passar a ser 
apenas a sombra da sua pro
pria inven~ao. Ha, portanto, 
uma circularidade que se alar 
ga, e ela que nos envolve, e e 
para ela que solicitamos a 
cumplicidade do leitor. 

VISAO 29 de Maio de 2003 



a Natalia Correia ( «papisa» do surrealis
mo), matando, assim, de uma cajadada 
tres coelhos. 

Vida permanente 
«Em arte, a fidelidade maior s6 se faz 

por transgress5es, sempre foi assim >>, di
zia, como que justificando-se com natu
ralidade e lucidez extremas. Os salaza
ristas nao ligaram ao volume (o presi
dente do Conselho de Ministros acaba
ra de cair de uma cadeira, no forte de 
Santo Antonio do Estoril}, os opositores 
das varias correntes esteticas) adora

ram-no. 
A «desfocagem>> do tempo e do espa

~o que 0 Delfim comporta projectaram
-no, entretanto, para Ia do seu tempo e 
do seu espar;;o, universalizando-o, vivifi
cando-o. Tornou-se, com efeito, urn ro
mance de vida permanente, conhecendo 
reedir;;oes sucessivas e adaptar;;oes a ou
tros meios como o cinematografico ( ca
so do filme de Fernando Lopes) de ex
cepcional qualidade. A VISAO orgulha
-se de o poder oferecer, agora, aos seus 
leitores. • 

131J§iii;D 

A actualidade de ·o Delfim· 
Excerto de 
entrevista de 
Fernando Lopes 
- realizador da 
adapta~ao 
cinematogratica 
de 0 Delfim 
(em 2001) 
- a Rodrigues da 
Silva, no lorna/ 
de Letras, Artes 
e ldeias de 3 
de Abril de 2002 

JL: Em que medida e 
que urn filme, cuja aq;ao 
decorre no final dos 
anos 60, podera ser visto 
hoje por urn publico que 
nesse tempo ainda nao 
tinha nascido? 
FERNANDO WPES: 
Pelas projecc;6es feitas tenho 
notado uma reacc;ao muito 
forte par parte das mulheres 
(nao falo de criticas). Muitas 
dizem: «Esta aqui o que n6s 
passamos. Fomos de facto EM RODAGEM 
prisioneiras deste mundo. » Fernando Lopes com o protagonista da versa a 
Acho que isto tern muito cinematogratica de 0 Delfim, Rogerio Samora 
mais a ver connosco hoje do que se actual. 0 til me e sabre fantasmas, e 
pode pensar. 0 marialvismo nao de- como fantasmas loucos que no fim 
sapareceu: os senhoritos estao a re- eles acabam, e penso que ha uma 
gressar e a relac;ao com as mulhe- especie de maldic;ao salazarista a 
res no mundo deles nao mudou as- pesar sabre este pais. Apesar das 
sim tanto. Neste aspecto, 0 Delfim Europas, continuamos a viver num 
- infelizmente - e extremamente mundo fechado. 


