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Jose Cardoso Pires, 
um grande romancista 
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l'cssoalligado as letras, intclectuais l' tur·ma ; 
do ill>a-oha. todos rcunidos ontcm a tardinha, a ilt 
par tir <las 18h:w, na Livraria Teixeira - rua ~~ 
)larconi - . para o lan~:;anwnto do romance de I• 
.Ins!· Cardoso Pires, 0 Dt•lfim. ('om est a 
puhlica<;iio. a l':<iitora Civiliza<;<in Brasileira t raz r 
an publico uma no\·a cole<;iio \·isando di\'ulgal' ' 
t'nlrc os leitorcs daqui o que ha de mdhor na 
litcratura portuguf·sa eontcmporiinL'a. 

l'ara olan<;amcnto de 0 Dt•lfim,.Jos(· ('ardoso 
!'ires ('hegou domingo :1 noite a Sao Paulo. 
a('ompan hado pdo editor 1-:nin Sih·l'ira. <ll'\'l'!ldo 
~eguir hojt• para o Hio. l'mhan:ando na scxta 
teira rumo a Barcelona, nnck participar:l. na 
qua lidade eft• obscr\'ador l'On\·idado. de tun 
l'ongresso dt• Escritores Latino-i\mcrkanos.Dc 
Barl'elona. o escritor portugu(·s Sl'gUl' para uma 
praia .ao sui da 1-:spanha, retornando em sc
lem bro a Portugal , onde, numa bela casa na 
Serra dapArrabida , nas proximidades do Rio Te
jo, esta ra as voltas c6m nova obra em pre
parar;ao. 

t· :st a (·a scgunda ,·cz que .Jos(· ('ardoso l'in·s 
1C il1 ao Brasil. 1\a primdra oportunidadc , h~t dcz 
:nws <t l nis. l·Stl'\'(' a qui apcnas de passagPrn'. 1·: 
S(' lliiO haslaSSl' a ct dl11 ira<;iio QUe (('111 peJO 

Brasil. a nossa ccr\'eja < qul' C·le considl'ra unHt 
dils t r[•s m elhores. do m undo l hast aria pctra 
alrai-lo . Aos quarenta e cinco a nos de idade .. Jos(· 
t'ardoso Pir·cs (• um papo solto. sem aqul'las 
mumunhas de t•mposlar arcs de intclt•clual ou 
('(liSa~ do~ g(•riero, apcsar· .dC::atualmcnlc, ser 
('Onsid<'rado um dos m a is significal i\·os <'s
JTitorcs da literalura portuguC·sa. .. Um dos 
nu•lhor·<'s t•scritor·t•s da sua gera~YaO", segundo 
decla rou .ll'an-.Jacqut•s Brochier l'm ''1\lagazinc 
l.il(• raire". em maio dt• 1%7. 
o lino 

- EscrevtesFe romance pensando no 
Tt'llliiO - no nosso Tempo portugu~s . Uma <' 
outnt coisa. li\,r·o <' tema, sao ainda um t•nigma 
1•ara mim. 0 romance, nas cinco versoes IJUI' 
t·s('n•vi del.e, ml' "ultrapassou" impondo-me 
certas solur;es narrativas de todo inesperadas. 0 
lt>ma IIOI'QUt' me obrigou a aprofundar o 
dt•nominador comum da nossa condi~Yiio: a 
r·palidadt> d um Tt•mpo p01·tugut:s, qut> t~ 1inica 
nos mt>ridianos contemporaneos ( ... l Is to JIOnfue 
ha um tempo historico e at~ fisico \·er
dadeiramente singular no nosso cotidiano. 

E o proprio Jose Carlos Cardoso · Pires 
falando, numa entrevista , sabre o seu romance 0 · 
Delfini. Se isso nao basta para a apresentar;ao da 
obra ao leitor menos informado, ha outros 
elementos que surgem para recomenda-la . Na 
Fran~a. 0 Delfim obteve o premio de Melhor 
Livro Estrangeiro. Com este romance, Jose 
Cardoso e o primeiro escritor portugues con
temporaneo que consegue uma segunda edir;ao 
de urn mesmo livro , tam bern na Franr;a, que em 
materia de literatura ainda continua sendo o 
termometro europeu . 

Talvez com boas pitadas de influencia de 
Hemingway, Jose Cardoso Pires revolucionou . o 
conto em Portugal, quebrando com a tendenc1a 
de urn a gerar;ao neo-realista • que faz urn 
romance na linha do regional , como o nosso Jose 
Lins do Rego , por exemplo. No' Brasil , apenas 
poucos estudiosos tinham ate aqui, contato com 
a obra desse escritor portugues. Agora, en
tretanto, Jose Cardoso Pires tera a chance de ser 
testado junto a urn publico brasileiro maior . _, 

0 lanr;amento dessa cole~ao de Liter~tura 
Portuguesa Con tern poranea, pel a Ed1tora 
Civiliza~ao Brasileira, ele reputa da maior 
·imporHincia no sentido de se divulgar os es
critores portugueses da sua gera~ao, ate o 
momento ilustres desconhecidos para o nosso 
lei tor. 

Jose Cardoso Pires, com a publica~ao de O 
Delfim no Brasil, observa que o fato do leitor 
brasileiro nao estar habituado a construr;ao da 
linguagem em portugues, podera criar urn!! 
certa dificuldade na leitura do seu romance . Mas 
confia que depois de algumas paginas, o leitor 
possa superar este possivel problema . 

Outr~ts obras 
Ao estudioso estrangeiro podera interessar 

a novidade do estilo de Cardoso Pires que ·e, por 
vezes magicamente descarnado <. .. > mas o.que 
domi~a o leitor menos especializado e a 
universalidade dos assuntos. . 

E como Pierre Furter fala da obra do escntor 
portugues . Para sua informa~ao;- a li_sta de obras 
de Jose Cardoso Pires: 0~ Cammhetros e Outr~s 
Contos (1946), Historia de Amo\· (1952), 0 AnJo 
Ancorado(l • edi~ao, 1960) , 0 Hospede de JC!b (1• 
edi~ao, 1962) e 0 Delfim, lanr;~do em mato de 
1968. 

o Render dos Herois e uma pe~a de teatro , 
encenada ha uns cinco anos, sob a dire~ao de 
Fernando GusmAo. 0 espetaculo foi considerado 
urn dos mais importantes do teatro portugu~s, 
depois da montagem de Espe~a~do Godo~ f~1ta 
em 1959 sob a direr;ao de R1b~1rmho <Fr~nc1sco 
Ribeiro), com a participar;ao do pr6pno Fer
nando Gusmao, atuando como ator. Apesar do 
sucesso de 0 Render dos Herois, Jose Ca~doso 
Pires concluiu que nao seria possivel ma1_s es
crever para teatro, que envolve uma sene de . 
dificuldades , em Portugal, alem de nao o~erecer 
la urn rendimento esperado pa~a o escntor . 


