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« DELFIM>>-novo romance 
de Jose Cardoso Pires 

Esta, agora, ao alcance das 
maos e dos olhos dos leitores 
portugueses, gra<;:as a Editora 
Morais, o ultimo livro de Jose 
Cardoso Pires, escritor que pos
sui valor internacionai e uma 
dimensao inconfundivel na his
t6ria da cria.<;:ao intelectuai poc
tuguesa dos nossos dias. :.;;:, ne. 

verdade, Urn dos nossos maiores 
escritores, romancista fulguran
te, que, em cada urn dos se·us 
volumes, nos oferece um pequeno 
ou grande universo roma.nesco, 
convidando o leiter para uma 
aventura. que reinventa a vida ou 
nii<> dispensa o exemplo da cria
tura humana. 

0 lan<;:amento do reu novo ro
mance «0 Del.fim» teve 1ugar em 
«cocktail» muito concorrido e 
a.nima.do, que reuniu destacadas 
figuras dos nossos meios artisti
cos, Iiterarios financeiros e edi
toriais. LOcal 'da reuniao: o atria 
dO Teatro Villaret, onde Jose Car
dOSo Pires recebeu as felicitru;6eG 
de numerosos amigos e admira
dores pelo seu novo romance, com 
o quai inicia a publica<;:ao ex
clusiva das obras daquele autor, 
a referida empresa editora. Si
multaneamente anunciou-se a 
nova coleccao «A Marca do Tem
po», que, - pelas ca.racteristicas 
de vanguarda, •supomos vir a re
presentar e..lgo de novo no mo
vimento editorial. Com efeito, 
<GA Ma.rca do Tem·po» selecciona 
aquelas obras cuja dimensao e 
actualidade viva reprerentam as 
vozes e O\S sinais das diferentes 
tendencias transformadoras que 
se fazem sentir na actualidade 
que vivemos. 

Entre a assistencla., o sr. dr. 
Borges de Castro, presidente do 
Gremio dos Editores e Livreiros. 
Sabre a. sua nova obra, o autor 
de «0 Delfim» afirmo·u: «EscreVi 
este romanee pen~ando no Tem
po - no nosso Tempo portugues. 
Uma e outra coisa, livro e tema, 
sao ainda urn enigma para mim. 
0 romance porque, nas cinco ver· 
saes que escreVi dele, me «Ultra
pas.sou» impondo-me certas solu
<;:6es narrati:vas de todo inespera
das. 0 tema porque me obrigou 
a ap.ro.fundar o denominador co
mum da nossa condi<;:ao: a reali
dade de urn Tempo portugues, 
que e unica. nos meridia.nos con
temporaneos. (. .. ) Isto porque 
ha um tempo hist6rico e ate fi
sico verdadeiramente singular no 
no•sso quotidiano». 

Estamos, pais, em presenc;a de 
um no·vo tema e de uma nova 
representa~ao da realidade em 
que se ultrnpassam os convencio
nais limites da narra~ao. 0 ro
mance ergue-se como urn polie
dro de varias faces, <<Palpaveh> e 
com volume pr6prio, e surpreen
de o leitor mairs actualizado com 
a literature. dos nosros dia.s. 


