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Cardoso Pires: um escritor em trânsitos discursivos*

Maria de Lourdes Netto Simões**
 
Autor de referência do pós Neo-realismo português, José Cardoso  Pires realizou escrita rica e vigorosa, com uma obra em trânsitos discursivos em relação ao contexto português, à sua geração literária, à sua própria produção.  Em 1998,  deixa ao mundo um legado de dez livros  (muitos premiados, traduzidos, levados ao teatro e adaptados para o cinema),   que  trazem a marca de um forte e irônico escritor.

Considerando a diversidade da escrita que produziu, o olhar que aqui dirijo à sua obra é voltado para o trânsito discursivo que ela revela no seu percurso. A idéia de trânsitos busca fundamentação na aplicabilidade da sociologia da comunicação aos estudos literários, entendendo que “cada suposição de unidade textual pressupõe sua inclusão num projeto autoral” (GUMBRECHT, 1998, p. 35). Nesse raciocínio, ocupo-me das falas, depoimentos e entrevistas do autor, buscando o seu projeto; e  realizo algumas constituições de sentido em atenção à sua obra ficcional, procurando a unidade textual da mesma. Através do que considero os trânsitos discursivos de JCP, busco sinalizar o processo comunicativo desse escritor português.  Para tal,  num primeiro momento,  contextualizo a sua produção, em relação às suas questões políticas, às suas implicações sócio-culturais. Num segundo, observo os trânsitos da sua obra no processo de interpretação do mundo. E, finalmente, num terceiro, vejo o percurso da  escrita, em relação à sua própria discursividade. 

	O contexto da produção de JCP, suas implicações políticas, o seu trânsito sócio-cultural


Embora nascido na província de Castelo Branco (1925), José Cardoso  Pires esteve toda a  infância e muito tempo da  vida em Lisboa.  Durante a ditadura portuguesa (1928 – 1974), escreveu parte da sua obra sob clima de repressão e censura.  Ainda jovem, desiste do curso de Matemática Superior e se dedica à tradução e ao jornalismo, começando na revista Eva, em 1949.  Depois de algumas experiências, torna-se diretor do Diário de Lisboa  e, daí, segue em várias outras experiências relacionadas com a escrita.  

Pertencendo à geração literária  dos anos cinqüenta do século XX,  especialmente conviveu com  Júlio Pomar, Alexandre O'Neill, Carlos de Oliveira, Augusto Abelaira, Mário Cesariny, Manuel da Fonseca, Mário Dionísio, Vespeira, João Cochofel, Luís Pacheco, Dias Coelho.

Vítima  do contexto da ditadura salazarista, teve o seu primeiro livro  Os Caminheiros e Outros Contos (1949)  retirado do mercado pela censura. Depois, o livro de contos Histórias de Amor (1952)  foi apreendido pela PIDE, que o deteve durante três dias para convencer JCP a mudar alguns trechos. Ainda a censura salazarista, em 1958, o impede  de publicar um Semanário, que resultaria de um estágio na revista Época, de Milão.   No livro de ensaios E Agora, José?, incluiu  “Conversações com o homem a propósito dos outros”, onde relata os encontros com Elio Vittorini e as  conversas  com Marguerite Duras e Dyonis Mascolo, em França  (1958).  Em sessenta, recrudesce a ditadura de Salazar que, dentre outras razões, provoca um breve exílio de Cardoso Pires no Brasil.  Na ocasião,  integra (com Jorge de Sena, Casais Monteiro e Maria de Lourdes Belchior) a representação portuguesa no Congresso de Crítica da Universidade do Recife.

Recebe de uma amiga, em 1961, um relato (datilografado em 22 páginas) escrito pelo co-autor do assassinato de um oficial do Exército (fugido, meses antes do seu homicídio da prisão militar onde cumpria pena). Conforme afirma em nota final do próprio livro,
“No outono de 61 L.V., que se encontrava sob  asilo político na Embaixada do Brasil em Lisboa, fez-me chegar às mãos um relato de 22  páginas redigido por um jovem que meses antes fora condenado a pena maior como co-autor dum homicídio [...] ele sabia que na sua tragédia individual existiu uma parte-maior de erro coletivo; que as sociedades de terror se servem dos crimes avulsos para justificarem o crime social que elas representam por si mesmas” (PIRES, 1983, p. 255).

O texto lançaria a semente do que viria a ser, vinte e um anos depois, Balada da Praia dos Cães.   

Protestando contra a guerra fria e a colonização militar, publicou o romance O Hóspede de Job (1963), onde refere: “os militares nas tabernas, os outros que passeiam ou aqueles que fazem guarda a uma baioneta não podem ver a desolação que vai  nos campos”  (PIRES, 1975, p.31). Dedicou-o, in memoriam, ao seu irmão vitimado em cumprimento de serviço militar, dez anos antes, conforme declara em entrevista concedida à Vida Mundial, em 7/12/1974.

Já numa condição pós 25 de Abril,  em entrevista concedida a  Artur Portela, comenta:
 A Censura, além de hipocrisia do Poder, era uma máquina de corrupção e de terrorismo cultural em ligação direta com a Administração e com a polícia política. Foi para denunciar a práxis e os mecanismos que a definiam que eu escrevi a Técnica do Golpe de Censura. Publiquei esse ensaio em Londres, é certo, mas publiquei-o. E isso aliviou-me a consciência a um ponto que nem pode imaginar. Em Paris, a revista Esprit editou-o em tradução integral e, em Madrid, Cuadernos para El Dialogo reproduziu-o em grande parte. (1991, p. 124).

 No  ensaio que refere (inserido em E agora José, 1977), denuncia a destruição da Sociedade Portuguesa de Escritores. 

Realizando uma análise onde ressalta o terror censório e o terror armado, descreve o assalto e a destruição da Sociedade de Escritores por comandos da ultradireita (PIRES, 1977). Conforme declara na mesma entrevista a Artur Portela,  “A PIDE e a Censura estavam estreitamente comprometidas na operação, era evidente, e, como não podia deixar de ser, os ativistas da organização Jovem Portugal. Depois do 25 de Abril a Comissão da Extinção da PIDE e da Legião Portuguesa forneceu-me provas documentais dessa operação de terrorismo.” (PIRES, 1991, p. 37).

Sobre   o clima  da ditadura em relação aos intelectuais, ainda na mesma entrevista,  Cardoso Pires fala da “prisão de escritores, destruição de livraria, provocações de rua, entrevistas na imprensa e na televisão a soldados estropiados em combate, individualidades pressurosas em condenar publicamente os intelectuais, [tidos como] traidores da guerra colonial. Ainda me estou a lembrar do locutor Mensurado a dirigir com subserviente comoção uma manifestação televisiva contra os escritores”. (ibid)

Tal clima português pareceu  arrefecer com Marcelo Caetano, pois que  o marcelismo anunciou-se parecendo  querer uma outra relação com a cultura (SIMÕES, 1998).  Assim, pouco a pouco a ditadura perdeu  seu vigor, inclusive em relação à repressão a intelectuais. Cardoso Pires relata uma ocorrência com ele mesmo, meses antes do 25 de Abril: 
Houve um almoço, era a festa de aniversário do Jornal do Fundão e, inesperadamente, vem um aviso do governador civil de Castelo Branco a proibir-me de falar. Porquê, por eu estar na mesa da residência? Não sei. Mas, pronto, proibia. Eu, sinceramente, não tinha a menor intenção de dizer fosse o que fosse, mas, perante a intimação, não tive outro remédio senão tomar a palavra e denunciar a proibição que acabava de me ser comunicada. Apareceu imediatamente a PIDE que cercou o restaurante e espancou brutalmente um criado. E pronto, a festa ficou por aí. Saímos por entre duas filas de pides que, para surpresa minha, não me deram voz de prisão, limitando-se a deitar-me olhares provocadores. Por quê? Ah bom, porque nessa altura já o horizonte da Ditadura estava pouco promissor. (PIRES, 1991, p. 29). 

O episódio é referido  em ‘Técnica do Golpe de Censura’, através da referência que faz “a um cidadão sem letras, Simplício Barreto Magro, veterinário e governador fascista, o qual, proibindo-me, me obrigou a falar de liberdade.” (PIRES, 1977, p. 34).

Foi nos trânsitos que realizou entre a Censura e a PIDE, que o seu segundo livro, Histórias de Amor, foi apreendido.   Enquanto a Censura ignorou (ou não percebeu) o  conto que  descrevia a prisão de uma estudante antifascista, a PIDE  prendeu-o. A atitude teve características de aviso a quem estava começando o ofício da escrita: deixaram-no preso por três dias e sem dormir.  Fizeram provocações e, depois, soltaram-no. Assim, em relação à Censura, menos que Redol (proibido de publicar por dois anos) ou Torga (preso por ter escrito Os Bichos), recebeu advertências e recomendações, como a de substituir palavras censuradas  no referido texto  a fim de liberá-lo, conforme comenta em detalhe Jacinto Baptista  (1975, p. 46).

O clima em que viveu e a forma como transitou e entendeu a  ditadura em Portugal talvez justifiquem ter publicado relativamente pouco naquela fase, conforme ele mesmo declara, em entrevista a Artur Portella:  
A auto-censura é a esclerose. A voz prudente que segreda  fantasmas por cima do escritor. Receei-a sempre como se ela fosse um instinto adquirido e foi por isso que publiquei relativamente tão pouco debaixo da Ditadura. Errado ou não, penso que o recurso à metáfora, à opacidade ou ao subentendido para escapar ao policiamento dos censores acaba por despersonalizar o autor. Ou por o reduzir a uma leitura em círculo fechado, o que não é menos grave na minha opinião. Além disso, a censura e a auto-censura têm o vírus dramático de irresponsabilizarem o escritor. Sem que ele se aperceba, tendem a instituir-se como um  álibi ou como uma justificação de má consciência em relação ao fracasso do autor.  (PIRES, 1991, p. 31-6)

	Os trânsitos da  obra de JCP no processo de interpretação do mundo

Afirma José Cardoso Pires, em 1996, ao Diário de Notícias que "um dos grandes trabalhos do bom romancista é escapar às receitas, aos modelos, aos truques clássicos". A riqueza do que escreveu permitiu que a sua obra transitasse em várias formas de leituras: áudio-livro, rádio, cinema, teatro. 


Dos trânsitos que ela realizou e incursões que fez em várias expressões de escrita, do teatro pode-se nomear: Render dos Heróis e no Corpo-Delito na Sala de Espelhos. As peças foram encenadas, a primeira, em 1965 (e mais duas vezes em 1989 e 1990); a segunda, em 1980, embora com resultados aparentemente diversos, conforme declara em entrevista a Artur Portella:  
eu entendo que à liberdade com que escrevo deve corresponder à liberdade de quem me lê, e o teatro é uma leitura. Uma leitura livre e necessariamente criadora, mas uma leitura. Exato, uma leitura. Por pensar assim é que eu entreguei o texto  Render dos Heróis ao Fernando Gusmão em total independência e confiança. Nenhum acompanhamento, nenhuma assistência à encenação ou aos ensaios e, como sabe, a peça foi um êxito. [...]Corpo-Delito na Sala de Espelhos resultou no fracasso que resultou [...]a peça tinha sido publicada sob a forma de reader's edition e uma readers edition não é, nunca foi nem podia ser, um guião teatral! Havia que despojar o texto de muita coisa e principalmente havia que o ajustar a um tempo de palco. (1991, p. 63-4)

A relação da sua obra, com outras linguagens, passa pela pintura que, para ele, apresenta-se como uma incitação à rebeldia, provoca “uma vontade extremamente palpável de transgredir a matéria e a ordem formal da escrita” (ibid). Comparativamente, Pires relaciona  com a pintura “o limite sublime da literatura. Ela não pretende restituir a verdade da história ou dos sentimentos, não é essa a sua preocupação. Pretende, sim, torná-los credíveis ou coerentes, descrevendo-os pelas relações de conflito que os unificam” (ibid).   

A afirmação de que os pintores são excelentes leitores, de certa forma, já justifica a presença de tantos nos seus livros: “os bons pintores são freqüentemente os leitores mais agudos duma obra de ficção”, diz.  Algumas das suas obras ilustradas por Júlio Pomar (Caminheiros e Outros Contos e Burro-em-Pé), João Abel (Dinossauro Excelentíssimo e Cartilha do Marialva) , Costa Pinheiro (gouaches de Cartilha do Marialva) oferecem possibilidades de leituras também por essa linguagem,  uma revelação por vezes inesperada. Para Cardoso Pires, “uma relação, uma leitura sempre nova. Qualquer coisa como a descoberta de uma outra fidelidade àquilo que eu tinha escrito” (ibid, p. 70). 

Ainda,  Cartilha do Marialva tem capa e arranjo gráfico de Sebastião Rodrigues, na edição da Ulisseia, Lisboa.  O Render dos Heróis é alvo de  uma edição especial ilustrada por Pomar, nas Edições Artísticas Fólio. Por outro lado, esse mesmo texto realiza trânsito de recepção, quando Júlio Pomar inspira-se nessa peça e pinta o óleo Maria da Fonte (col. Humberto Pelágio).

Em verdade, a sensação de leitura que se estabelece com  as várias ilustrações é de mundos diferenciados. E de desvendamento de  outras possibilidades de leituras. Ainda em relação às formas provocações advindas da literatura ou da pintura, diz Cardoso Pires em entrevista ao DN: 
Eu leio um livro, e, como qualquer pessoa que escreve, mesmo que seja um copy writer de publicidade, eu leio o livro com um egoísmo muito grande, eu leio para ver se apanho alguma idéia, alguma coisa que me provoque. Ora, eu sou muito mais provocado pela pintura do que pela literatura, mas de longe (1981).

Talvez fruto do imaginário forjado da sua experiência como copy-writer de publicidade (que exerceu a partir de 1962), a protagonista de Alexandra Alpha  será precisamente uma publicitária de sucesso, exercendo “o cargo de especialista em marketing” (PIRES, 1988, p. 13).

Em relação ao cinema, declara, em 1998, em documentário para RTP: “o cinema teve uma grande influência para mim, para toda a juventude para toda a infância lisboeta [...].  O cinema era a nossa escola num país puritano...”  Conforme refere ainda no mesmo documentário, o cinema o estimulava à escrita: “era aí que aprendia a contar. E a gente depois via mundos”.  

Das obras que publicou,  foram adaptadas para o cinema: A Rapariga dos fósforos, 1973 (do conto ‘Dom Quixote, as Velhas Viúvas e a Rapariga dos Fósforos’); Casino Oceano, 1983 (do conto ‘Week-End’);  Ritual dos Pequenos Vampiros, 1984 (do conto homônimo da coletânea Jogos de Azar);  Balada da Praia dos Cães (1987); O Delfim (2002).

Quanto à literatura, o processo da sua escrita  passa por vários momentos; dá-lhe experiências diversas e, passo a passo, um maior conhecimento de si mesmo, como ele próprio afirma, ao Diário de Notícias (1981): “Escrever é uma meditação e uma descoberta de mim próprio". Anos depois, volta a afirmar: "Um tipo escreve para se identificar a si próprio, para se identificar com a língua, com o país e tudo o mais. Esse jogo obriga a identificar os outros. Nós só nos identificamos identificando os outros." (DNA, 21/12/1996).

Evitando os temas pessoais intimistas (pelo menos,  até 1996),   o seu imaginário busca o outro, o fora de si mesmo, algum mistério, pois, como pensa, "em tudo o que é criativo, seja no amor, ou neste caso na escrita, tem de haver algum mistério [...] não se é um bom escritor sem acasos. Os acasos são fundamentais". E acrescenta: "Não gosto muito de rever a mim próprio nos livros. É uma chatice quando a imaginação de um escritor começa a falhar e o obriga a ir buscar argumentos à sua própria vida..." (ibid)

 As circunstâncias da vida, no entanto, não permitiram que o escritor continuasse fiel a esse pensamento, mas, por outro lado, oportunizaram um aprofundamento maior de si mesmo. Isso aconteceu a seguir, quando publicou de De Profundis, Valsa Lenta (1997). Diferentemente das afirmações que havia feito até então, esse livro singular foi escrito um ano antes da sua morte em situação inusitada, onde o imaginário é povoado do vazio em que se encontrou no período da sua doença (acidente vascular cerebral), conforme  revela em entrevista ao Diário de Notícias:  “Eu não tinha consciência do outro quando andava por lá. Só quando voltei ao lado de cá  que verifiquei que tinha sido outro durante dias. [...] Estava a descrever uma paisagem branca e portanto impunha-se uma forma descolorida da escrita.” (11/06/1997).

Denominando a doença de “morte branca” , Cardoso Pires tomou-a  do seu imaginário e escreveu esse livro que  conta um mundo quieto  e nebuloso,  povoado por des-memórias, de uma identidade dissolvida – um eu em Outro – sem fala, sem escrita, sem memória .    A epígrafe de Samuel Beckett, que abre o livro, anuncia isso:  “Já não sou eu, mas outro que mal acaba de começar”. 

Essa sua experiência no universo da amnésia, contada em De Profundis - Valsa Lenta (também publicado no Brasil pela Editora Bertrand Brasil, 1998)  é escassa na literatura.  Conforme afirmou no prefácio do livro  João Lobo Antunes, "a razão é simples: é que ela [a doença vascular cerebral]  seca a fonte de onde brota o pensamento ou perturba o rio por onde ele se escoa."  (PIRES, 1998, p. 18).

A dolorosa circunstância vivida fez JCP descobrir, segundo revela  ao Diário de Notícias (11/06/1997), pouco antes de morrer: “uma coisa em que nunca tinha pensado, é que o bem mais precioso do homem é a memória. Mais que a inteligência. A inteligência não pode existir sem memória, que é a base do ser humano”. 


	O percurso da escrita de JCP, em relação à sua própria discursividade

A escrita para Cardoso Pires era, antes de tudo, um prazer solitário. Conforme declara a Artur Portella, escrever 

é uma solidão comprazida. Um trabalho de mão e de memória entre quatro margens de papel. No fundo o escritor assemelha-se muito a um voyeur ou a um masturbador. Está na tal solidão comprazida e dirige-se a um leitor ideal, alguém que é tão ideal, tão secreto e sempre tão disponível como a personagem a quem se dirige o adolescente nas suas masturbações. . O que acontece é que a solidão do escritor é acima de tudo rebeldia, isolamento obstinado para não se identificar com a escrita vigente nem com establishment cultural.  (PIRES, 1991, p. 49).

Na sua escrita, pretende, sempre, renovar-se. O seu grande livro é  “aquele que está a escrever”, revela. Por isso, considera que o escritor, a cada escrita, busca “despir-se de todo o passado, e começar [...]. Pura e simplesmente isso é impossível, e muitas vezes quando ele julga que está a começar, está-se a repetir por outras vias”, conforme declara no documentário realizado para a RTP, em 1998.

A sua  determinação de escrever se deve sobretudo aos contistas Tchekov e Poe, acima de quaisquer outros, como revelou em várias entrevistas que concedeu; o seu traçado substantivo e a visibilidade dos diálogos foram inspirados em  Hemingway.  A função de quem  escreve é corromper, diz.   Estilo conciso, enxuto, meticuloso, procura a economia como forma de melhor se expressar; daí, declara que o seu maior problema não é escrever, mas limpar o texto: “por isso é que sempre procurei não uma máquina de escrever mas uma "máquina de apagar”  (ibid).

Dono de uma linguagem pessoal e provocativa, Cardoso Pires  confessa que também confia “nos acasos e surpresas da escrita. A ficção não é uma organização matemática nem funciona como uma demonstração mais ou menos elíptica. Funciona ocultando e provocando”. (DN, 01/02/1981).   Nesse sentido, afirma que “a primeira coisa necessária para escrever é saber gramática, a segunda é esquecê-la." (ibid) 

O seu respeito ao leitor é também motor do seu trabalho com o discurso: "prefiro, em literatura, pecar por defeito a pecar por excesso. Prefiro dizer de menos do que dizer de mais, porque, se digo de mais, mato o leitor, o leitor apaga-se. Apaga-se a sua suspeita". (DNA, 21/12/1996) .   Assim, em autocrítica da sua escrita, que se reescreve, considera que "a ficção só cai bem quando o leitor sente uma força criativa que o ultrapassa. Enquanto o autor está dentro dele e ele está a dominar a situação, [..] o leitor não vai lá. O leitor, de repente, tem de se render..." (ibid). 

A sua recepção é constatada já com o seu primeiro romance  O Anjo Ancorado (1958), que  rapidamente atinge a sua segunda edição (ed. Ulisseia, Lisboa, capa de Sebastião Rodrigues). É um romance onde JCP se ocupa da contemporaneidade portuguesa, e  procura a transfiguração dos seus mitos, em recuperação dos valores tempo e espaço.  Conforme ele revela, esse romance teve três versões,  "era o dobro do que ficou."

Como já se vê, um traço do seu processo de  produção é a  reescritura dos seus textos.  A sua primeira publicação literária, o conto ´Semana Inglesa´ (in Bloco, antologia de jovens escritores, 1946, cujo fac-simile  está disponibilizado no site do Instituto Camões), foi revisto e republicado com o  título ´Salão de Vintém´. Integra o seu primeiro livro de contos:  Os Caminheiros e Outros Contos (1949). Outro exemplo  de destaque,  em 1964, começa a escrever O Delfim, que, como todas as suas obras, passará por múltiplas versões – cinco, nesse caso – antes da sua publicação, em 1968.

Sobre o  estilo  de JCP, que privilegia o diálogo e o monólogo interior, evolui para o um modo de indireto livre, como em Balada da Praia dos Cães - um jogo de pedaços de carne viva, desde o início, com a descoberta de um cadáver farejado por um “cão de fora e jamais identificado, foi aquele que chamou a atenção dum pescador local e o levou à descoberta do cadáver” (PIRES, 1983, p. 9). Aí, quem tem a voz é “toda a gente, em sucessão rápida e desprendida de parágrafo para parágrafo ou dentro do mesmo parágrafo” (LOPES, 1998). 

Sobre a temática da qual se ocupa, estudiosos  da sua  obra pronunciam-se com a unanimidade  do reconhecimento da sua produção. Dentre outros, Castilho (1998) afirma que ele  “diz a força imediata e sem rodeios das palavras claras. Porque por trás da simplicidade direta com que se nos dirige está a riqueza e humanidade de um mundo complexo” .  A pesquisadora Maria Lúcia Lepecki (2003)  declara-o “um arquiteto da mais rigorosa sintaxe, e um psicólogo das mais misteriosas, caleidoscópicas personagens, e um historiador de todas as histórias”. 

Assim, em relação às temáticas das quais se ocupa, a sua obra, de  forma direta ou buscando o recurso da ironia, ocupa-se de Portugal e dos portugueses.  Transita do político ao existencial, em auto-conhecimento, onde há um fio condutor e eixo autoral  alicerçado num discurso forte, crítico, irônico, da sociedade e de si mesmo. Maria Lúcia Lepecki observa que “descodificar bem o romance cardosiano é sempre conhecer mais um pouco da história nacional, tanto na sua objetividade – isto é, naquilo que podemos encontrar em historiadores encartados - como, sobretudo, na sua subjetividade: quer dizer, no modo como uma comunidade vive, entende e mitifica o seu percurso” (in: MACHADO, org, 1996, p.387).  Ainda, afirma Tabucchi (1999),  “toda a sua escrita é uma espécie de roer: roía as aparências para chegar à substância e acabava por verificar que muitas vezes as aparências são a substância.” 

Como se sabe,  em Cartilha do Marialva,  critica a situação de inferioridade da mulher, temática retomada em O Delfim, através da crítica àqueles que acreditam  na superioridade masculina, os marialvas.  O humor alia-se a um realismo que traduz a violência e o insólito (surreal)  de cenas da noite lisboeta,  como em  Jogos de Azar.   O Delfim e Alexandra Alpha  desmontam os mitos e emblemas do Portugal rural arcaico e do paternalismo salazarista, bem como dos conturbados anos 60. Nesses dois romances, Cardoso Pires “mostra Portugal, ou melhor, vários portugais, em diferentes registros de escrita, do ético ao grotesco” (RODRIGUES, 1998).

De toda a  sua escrita, De profundis, Valsa Lenta (1997) foge ao  processo discursivo dos livros anteriores, declara o próprio Cardoso Pires ao Diário de Notícias (11/06/1997):
  
Não considero que seja um livro terminal. Digamos que De Profundis será, quando muito, na minha opinião, um espaço branco no meio da minha escrita, da minha obra. Eu nunca pensei escrever este relato, ou esta memória, não sei como posso chamar a este texto.

Em entrevista ao Jornal  Estado de São Paulo (1998), fala inclusive  de alguma mudança do seu próprio discurso:
Cheguei, eu creio, à melhor escrita, que passei a chamar de "escrita branca". Uma escrita sem adjetivos, o mais substantiva possível, o mais no osso que pude conseguir. Cheguei a ela porque eu não queria errar, ser impreciso, ser impróprio. Quando comecei a escrever, logo entendi que não podia apoiar-me em argumentos científicos, em metáforas médicas. Tinha de me valer apenas de minha experiência e me limitar a ela, se não quisesse cometer grandes erros. E isso mudou meu estilo, minha maneira de escrever.

O discurso,  na referida obra, ultrapassa  a narrativa cinematográfica tão presente na sua ficção, para  uma situação em que se coloca como um outro, distante mas próximo. De viés profundo e psicanalítico, pela singularidade  da sua concepção, De Profundis... teve ampla recepção e repercussão internacional. Sobre o livro, Juan Bonilla (1998) comenta: “Cardoso Pires construyó un texto excepcional titulado De Profundis-Valsa Lenta, en el que relata su regreso a la vida desde la honda niebla de la nada, su reintegración a la rutina, su necesidad de aprenderlo todo de nuevo que tenía fascinados a sus sorprendidos médicos.”   

Nos meios portugueses o impacto não foi menor.   Maria Alzira Seixo declara (1998): 
espantoso depoimento que é De Profundis, Valsa Lenta. O escritor enfrenta o fim, dobra o cabo de uma doença grave, e faz disso literatura e afeto (ao seu médico, aos seus amigos, aos seus leitores), não se deixando intimidar pela iminência do apagamento ou exorcizando-a na emoção e no labor de escrever a sua resistência, uma luta em que a literatura, mais uma vez, venceu.
 
 
Ainda em 1997 (novembro),  a Coleção 98 Mares, da Expo/98, tematizada em torno  de oceanos, publica o inédito  Viagem à Ilha de Satanás, “breve notícia do achamento da ilha do Satanás e dos  verdadeiros sucessos que nela ocorreram agora postos a escrito segundo os testemunhos dos navegantes e dos registos que os certificam” (PIRES, 1997a, p.7).

Quase simultaneamente, é entregue ao público o último dos livros de José Cardoso Pires,  Lisboa Livro de Bordo, Vozes, Olhares, Memorações (1997). Iniciado em 1994 (antes da doença), é o último finalizado, pouco antes de morrer. Segundo diz em entrevista ao Estado (1998): 
Comecei a escrevê-lo antes do acidente vascular, ainda em 1994. Com a doença, deixei-o pelo meio e meus amigos chegaram a temer que nunca seria terminado. Depois que me recuperei, eu precisava acertar as contas com o que tinha vivido e me dediquei a escrever De Profundis. Só escrevi a versão final de Lisboa, Livro de Bordo dois anos depois da "morte branca", em 1997. Ele foi lançado na Feira do Livro de Frankfurt do ano passado, acompanhado de cinco traduções: para o francês, italiano, espanhol, inglês e albanês. É, para os que ainda duvidam, uma prova de minha recuperação total.

Lisboa Livro de Bordo... traz uma  reunião de impressões, histórias e passeios nos quais toma Lisboa como protagonista - a cidade onde viveu, povoou o seu imaginário e foi cenário da sua ficção. A respeito do livro,  observa Bonilla (1998),  
una ciudad castigada por demasiado lirismo barato a la que Pires trataba de devolver cierta integridad, disuelta en tantos textos que exageraban la melancolía coloreada de la capital portuguesa [...]Sin prescindir de la elegante ironía propia de los lisboetas, Cardoso Pires pasea por la historia y el presente de su ciudad sin ignorar, como todos los humoristas esenciales, que la tristeza es lo último que se pierde, y que después de los 50 años de dictadura que hicieron de Portugal un país triste y de Lisboa la capital de la tristeza, es imposible que la melancolía no coloree el aire de la ciudad, aunque resignarse a ella sin salvarse mediante el humor es uno de los grandes peligros que corre Lisboa.

Ainda sobre o mesmo livro, opina Óscar Lopes (1998): “É um livro de amor, como não conheço outro - de amor por uma cidade, de que só se fala por dentro, sem um panorama, com subtítulos sempre inesperados e sempre oportunos” .  

A razão do  título “livro de bordo” revela JPC, na mesma entrevista ao ESTADO de São Paulo, em 1998:
A imagem de Portugal está sempre associada ao mar, como ocorre agora com a Expo-98. Lisboa é uma cidade navegante, já que o Tejo não é um rio, é um grande mar. Daqui partiram os grandes navegantes para fazer suas descobertas. Então, procurei trabalhar todo o tempo com os temas marinhos. Eles estão espalhados por todos os cantos da cidade. Nas calçadas, por exemplo, encontramos desenhos de sereias, rosas-dos-ventos, navios, bússolas. Lisboa parece ser uma cidade ancorada em Portugal. Essa é sua face mais bonita.

Essa última produção do escritor é, sem dúvida, um texto de caminhante que, no lugar de reconhecer a beleza de praças e ruas, prefere buscar a alma do lugar por onde passeia.
Ninguém poderá conhecer uma cidade se não a souber interrogar, interrogando-se a si mesmo. Ou seja, se não tentar por conta própria os acasos que a tornam imprevisível e lhe dão o mistério da unidade mais dela. (PIRES,  1997b, p. 11)]
É uma “instrução de leitura”, como diz Izabel Margato, em “A primeira vista é para os cegos”,  artigo que leva o título recolhido do próprio  Lisboa, Livro de bordo... 

Sobre esse livro, ainda na mesma entrevista ao Estado de São Paulo (1998), o seu autor admite: “Intentei revelar  a paisagem do espírito da cidade e não a paisagem de seus lugares. É Lisboa como eu a sinto, não Lisboa como eu a vejo”.

Pelos trânsitos que realizou, a obra de José Cardoso Pires fica  como referência inconteste da Literatura Portuguesa.  Uma ficção cujo projeto revela que as ações são menos importantes que as reflexões que suscitam. Uma literatura na qual a unidade textual mais que oferecer imagens aos leitores, afetam o seu sentido de mundo.
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