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Para começo de conversa, um pouco de José Cardoso Pires

 "As pessoas escrevem a partir de uma necessidade de comunicação e de comunhão com os outros, para denunciar aquilo que machuca e compartilhar o que traz alegria."

 (Eduardo Galeano, " Vozes e Crónicas")

Massaud Moisés, na sua obra "O Conto Português", afirma que as narrativas de José Cardoso Pires lembram um pouco Hemingway e "passam-se em câmara lenta como se as personagens estivessem mergulhadas num aquário". (p. 347)
E continua afirmando: «Realismo de fotógrafo sequioso por descobrir nuanças reverberantes no bailado de luz e sombra. Entre a pintura e a fotografia se move, pois, a ficção de José Cardoso Pires; se acrescentarmos certa "musicalidade" em surdina, autêntica "música de fundo" para os diálogos mais insinuados que proferidos, ficará completo o quadro: numa palavra, cinema.» (p. 347-348)
Ao analisar o mundo dos fatos e o mundo dos valores, nas obras do autor, Alexandre Pinheiro Torres, esclarece: "...o que acontece tem pouca importância, ou é quase inexistente, (...) o escritor, ao deslocar o centro de gravidade da intriga para as personagens, acende focos de luz até então apagados". (p. 185)
António José Saraiva e Oscar Lopes, na obra História da Literatura Portuguesa, ao referirem-se ao escritor declaram:
 José Cardoso Pires, um dos melhores prosadores actuais, assimilou, de um modo que inicialmente se sentia demasiado, a arte da short story americana, e reagiu contra certa sentimentalidade ainda inerente ao nosso neo-realismo tradicional, com uma lúcida impassividade (...) acabando por conquistar o primeiro plano da ficção actual com a refundição dos seus contos em Jogos de Azar... (p. 1133)
Numa outra obra de Massaud Moisés, A Literatura Portuguesa, ao referir-se às narrativas curtas de José Cardoso Pires, o crítico confessa:
 ... seu realismo é o de quem se volta para o cotidiano, urbano ou campesino, numa atitude que raia pela reportagem, mas referida a uma dimensão transcendente, numa autêntica radiografia do real. Por isso, o psicólogo e o relacional das situações enfocadas emergem do próprio caráter das personagens, à semelhança daquele surrealismo que focalizando a realidade duma forma obsessivamente precisa, acaba por torná-lo irreal ou supra-irreal. (p.365)
Como o autor consegue, imparcialmente, matizar personagens, tempo, espaço? Qual a sua postura enquanto criador de obra de ficção?
Coloca-se ele de forma distante, adota um tom frio como quem não se deixa tocar por emoções. O cotidiano é o seu palco reservado para as tragicidades da existência humana.
Quanto aos heróis, estes "enfrentam circunstâncias adversas do meio, mas os seus problemas decorrem geralmente de razões particulares, delineiam-se antes na esfera existencial que na política ou econômica", afirma Massaud Moisés, na sua obra "O Conto Português" (p. 348).
Consegue este literato português tão expressivo ultrapassar o mero plano da reportagem superficial, é mais "radiografia" que "fotografia". Procura desvendar os mais íntimos sentimentos e mazelas das relações entre as personagens sem, contudo, solucionar qualquer trama.
Suas obras deixam lacunas, questionamentos que, ao leitor distraído, passam despercebidos.
Valores antitéticos, diferentes e opostas concepções de mundo estão por trás desta obra do autor. A situação existencial ultrapassa o onde e o quando – o tempo e o espaço. Não que sejam escamoteados, mas por servirem como suporte, cenário, pano de fundo de questionamentos filosóficos mais profundos inerentes à própria vida.
Na obra Jogos de Azar, em especial no conto "Uma simples flor nos teus cabelos claros", o ser humano reificado, corroído pelo cotidiano, promotor e vítima de sua alienação, torna-se obsoleto e, para muitos, insano.
Alexandre Pinheiro Torres, no seu livro Ensaios Escolhidos I cita uma fala do próprio autor ao referir-se aos seus contos: "histórias de desocupados, de criaturas privadas de meios de realização" (p. 192).
A verdade é que Cardoso Pires torna presente o mundo interior através de uma escrita metafórica, através da menção de um gesto, um trejeito de corpo e com um discurso oralizante informal.
Alexandre Pinheiro Torres, em Ensaios Escolhidos I, alerta:
 Por seu turno, os conflitos primários da série "Histórias de Amor" de Jogos de Azar conduzem ao desmascaramento dos mitos e dos condicionamentos que alienam a mulher socialmente desprotegida. Mas em ambos os livros o que está em causa é um processo de desagregação em que se debate a emancipação da mulher e, por extensão, toda a teoria da moral marialvista, e no qual estão já presentes novos valores, ainda que arremessados por uma cômoda inactualidade. (p. 209-210) 
O que pretendeu o autor de Anjos Anorados com esta visão realista-dialética de seus contos? Por que preferir tornar-se espectador passando a ser quase um anti-narrador? Qual a intenção deste registrador de verdades?
Talvez seja o espírito de denúncia, o inconformismo com a situação existencial humana, a sua mola-mestra. Ou ainda quisesse marcar a nossa breve passagem por este conturbado mundo. Afirma Eduardo Galeano, escritor uruguaio, ao justificar o ofício de escritor, na sua crônica "Em defesa da palavra":
 Ao se escrever, é possível oferecer o testemunho de nosso tempo e de nossa gente, para agora e para depois, apesar das perseguições e da censura. Pode-se escrever como que dizendo, de certa maneira: "Estamos aqui, aqui estivemos; somos assim, assim fomos." (p.13)
Para compreendermos melhor as reflexões, conotações exaladas dos contos deste autor e as análises e observações feitas sobre ele pelos críticos literários, propomo-nos a navegar nas entrelinhas e subjetividade do conto "Uma simples flor nos teus cabelos claros"

"Uma simples flor nos teus cabelos claros" – denúncia de uma realidade

 "...os que guardam com zelo de armas na mão uma determinada esfera de valores são tão prisioneiros dela como aqueles que se mantêm por detrás das grades por defenderem uma esfera oposta de valores."

 (Alexandre Pinheiro Torres, "Ensaios Escolhidos I")

No conto "Uma simples flor nos teus cabelos claros", publicado no livro Jogos de Azar, de José Cardoso Pires, temos o relato objetivo de uma ação concreta.
Narrado em 3ª pessoa, um narrador conciso e distante apenas relata os fatos. Reduz a linguagem ao essencial, "ao osso", tornando o texto enxuto, sem "barroquismos" de expressão para mostrar a condição da realidade. Aproveita a tradição oral e escrita do conto português com imagens cuidadosamente selecionadas.
O autor de O Delfim estrutura o conto acima citado através de um "fio condutor central" cujos protagonistas são Quim e Lisa. Ambos estão num quarto, já tarde da noite "A verdade é que são quase duas horas da manhã...". Ele lê uma história e nela mergulha, aliena-se. Ela, a mulher carente, procura chamar a atenção do marido conversando sobre banalidades que têm como objetivo afirmar: "Eu estou aqui!" 
Nota-se este posicionamento quando se lê "Marcaste o despertador?" "Quim...", "Estou a ver que tenho que tomar outro comprimido." "... talvez seja por andar por aqui sozinha a moer arrelias, sem ter com quem desabafar." "Não estás a ouvir passos?"
Amarrada a um esquema social, Lisa sucumbe como vítima das próprias circunstâncias existenciais com as quais é (e não está) envolvida. Sua condição de solidão e isolamento está presente em todo o conto. Além do homem, relaciona-se com
Nanda, uma amiga que, na boca do marido , é uma "tipa". Afirma ela que, para ele, qualquer amiga era "tipa" ou "galinha".
O Homem responde laconicamente às perguntas da mulher, sem muito interesse. O que acontece com ele?
Os mundos a que pertencem são opostos. A alienação dele tem endereço. Aporta-se ao enredo da história que lê, antes de dormir. O mundo dele, opaco, rotineiro em face à realidade circundante, metódico, encontra uma válvula de escape – "histórias de sonhos".
Na história que ele lê, Paulo e Maria, os protagonistas, estão numa praia, num final de inverno, ao entardecer. Os dois brincam. Correm: "E os dois numa arrancada, correram pelo areal, saltando poças d' água..."
Estão hospedados numa estalagem à beira-mar. Por causa de uma avaria na central elétrica, jantavam à luz de uma vela e, sem prestar muita atenção, ouviam as reclamações do estalajadeiro que, ranzinza, falava intempestuosamente, como se conhecessem "há longa data.. falava-lhes como o à-vontade com que se encontram os conhecidos...". Conversas banais entre os três, conversas para passar o tempo.
O casal, mesmo junto ao estalajadeiro, continuava seu idílio: "...apreciava a maneira como comiam, isto é, a maneira como usavam apenas uma das mãos para continuarem unidos pela outra, que mantinham sobre a toalha..."
O enredo do livro era apenas isto: simples pessoas usufruindo de pequenos momentos de paz com deleite.
Quim e Lisa, Paulo e Maria – dois casais. Histórias diferentes. Modos de vida arbitrários.
Os espaços das duas histórias são diferentes, mas têm profundas relações entre si. O quarto, espaço delimitado. A praia, espaço infinito – o desejo da fuga.
Para assinalar isto, Cardoso Pires apresenta as duas narrativas imbricadas, como se da realidade ao devaneio fosse apenas um nada.
Pode-se observar a câmara cinematográfica do autor movimentando-se com agilidade para apreender e entrecruzar os contrastes da condição humana existencial, tempo e espaço, nos dois fios condutores narrativos.
Quais as relações que se estabelecem entre as personagens? Pertencem elas ao mesmo mundo? Que forças as mantêm em contato? As respostas ultrapassam a situação concreta, localizada e datada.
Trabalhando com cortes ostensivos e rigorosos na narrativa, o autor de O Render dos Heróis vai denunciando a condição opaca em que vive o ser humano ligado à rotina.
Lisa não encontra sua função fora do círculo das atividades domésticas e nem admite a hipótese de organizar sua vida fora dos quadros preestabelecidos em que se encaixam: "Mas isso é só nos filmes dos milionários". "Não me queres convencer que acreditas numa coisa dessas".
Para ela, outra realidade seria loucura. "Deu em maluquinho, não deu?"
Apesar disto, para essa mulher, do mundo convencional poderá vir alguma estima, por isso procura chamar a atenção do marido. Por outro lado, pela sua autocrítica, não vê, ou prefere não ver, que a realidade que a cerca, mesmo a realidade amorosa alberga em si a semente de uma transformação inelutável. "Inconscientes, diz antes assim".
Calcificada neste esquema, irredutível em suas concepções, está fadada a sucumbir como vítima de si mesma.
Através da justaposição dos fragmentos narrativos e pelo jogo dos planos antitéticos a nível de contexto, José Cardoso Pires vai denunciando "a condição humana no embate de cada um com os outros e com a sua circunstancialidade, no mundo", afirma Álvaro Salema, na sua Antologia do Conto Português.
Quim e Lisa – a história real. Paulo e Maria – a história ideal. Assim denominaremos para melhor entendimento. 
Vivendo a história real e fugindo para a história ideal e a ambigüidade que ela sugere, Quim presentifica-se.
Paulo e Maria – a história cristalizada no tempo, indestrutível, estático, uma vez que é apenas supra-ficção.
Pela montagem das narrativas, José Cardoso Pires procura demonstrar como é difícil a fusão da vivência ideal e a real.
A verdade, o que importa, o que se revela não é o enredo em si, mas a condição das suas personagens.
O conhecimento direto e objetivo da condição espaço-temporal torna-se relevante frente ao que causam nas personagens, as circunstâncias em que se enredam.
Assim, a história ideal emerge ao plano da narrativa através dos elementos essenciais para o espírito (a amizade entre os dois, o estar juntos de mãos dadas apenas deleitando-se no prazer de conviver) denunciando o amargo da experiência da história real (o conformismo, o marasmo, a razão). 
Apesar de, ao leitor descuidado, parecer anular todas as reais possibilidades de concretização dos fatos, a insistência de Lisa em fazer-se ouvida denuncia um fio de esperança de quebra de rotina: "Então não achas que me ficava bem? Assim, com esta parte de cabelo puxado para cima?"
O narrador, sem preocupação de envolvimento, é conhecedor do terreno em que pisa: revela os contrastes, avança, tateia, recua. Tem consciência de que a verdade das coisas e dos seres lhes escapará sempre, pois ele não pode transpor a aparência da realidade, apenas a insinua.
Na história real, a personagem Lisa vive os desequilíbrios da sua condição feminina, criaturas de exceção. Há um fosso de incomunicabilidade a transpor.
Nelly Novaes Coelho na sua obra Escritores Portugueses – Crítica e História Literária, ao referir-se à condição da mulher, afirma: ... vive os desequilíbrios que vem enfrentando, na difícil transição entre o sistema patriarcal em que ela era apenas "coisa" e a mentalidade nova em que ela adquire direitos de "pessoa". ( p. 159 )
O tempo presente na história real, a madrugada, e o tempo presente na história ideal, o fim do inverno, mesclam a condição de não aceitação ou indiferença de Quim: "Isso, vira-me as costas. Nem calculas a inveja que me fazes".
A realidade humana bloqueada, fechada ao sonho, é a expressão da consciência situada, analisada lucidamente sem escamoteamento. Somos apenas seres humanos metódicos, vítimas de um sistema social onde a ação criadora, inovadora bate de frente ao cimento da condição real. "E eu sou a mulherzinha dele e vou guardá-lo muito bem guardado para que não fuja para a praia com os maluquinhos".
A história real é delimitada, mas a ideal ultrapassa o plano da realidade, para alcançar uma verdade universal: "Sobrevive quem transpõe as barreiras da realidade."
Na história real, os comentários, as interrupções feitas pela mulher assemelham-se à postura do estalajadeiro da história ideal que, com toda a sua inconveniência, não chega a incomodar o casal. Envolvidos pela empatia amorosa, respondem a suas perguntas sem demonstrarem agastamento.
Ainda há que se destacar a presença de nomes de pintores (Van Gogh), poetas (Maiakovsky, Pessoa) quando Maria – da história ideal – é comparada à rosa de sol, rosa de Natal ou qualquer outra flor de poeta, ao sorrir.
A realidade maior, a possibilidade de fuga, abstratiza a realidade presente até o momento final. "Arrumou o livro na mesa da cabeceira e apagou a luz".
Ainda a respeito do espaço real (o quarto) e ideal (a praia), há que se ressaltar quão frustrante é "o fazer" do quarto em relação ao "fazer" da praia. O quarto, local das relações amorosas, torna-se apenas local da fuga individual de Quim, através da leitura.
O espaço ideal, por sua vez, apesar da falta de energia elétrica, do "vento áspero", "da névoa", não decepciona. "A neblina bailava em torno dela, mas era como se a não tocasse".
Quanto aos recursos estilísticos, apenas a história ideal é cheia de expressões metafóricas cheias de sinestesia que embelezam o texto: "vento áspero carregado de areia e salitre, varrendo a costa", "claridade humilde e entristecida", "eco discreto das ondas", "o brilho frio da primavera". Há um excesso de adjetivação, um enovelado de descrições em muitos detalhes na história ideal que, ao leitor, é como se um filme a sua frente se desenrolasse e apresentasse uma supra-realidade, uma fuga possível da história real.
Quanto aos sinais gráficos, não são usados da mesma maneira nos dois textos. A história ideal é escrita com todos os sinais gráficos corretos e adequados: travessão nos discursos diretos, pontuação normal.
Já, na história real, os discursos diretos são apresentados apenas como forma de pensamentos: entre aspas.
José Cardoso Pires, na sua adesão à denúncia da condição humana precária, num realismo despojado e direto, tenta colocar na história ideal a realidade, deixando à história real apenas o "osso", a economia de palavras adjetivadas e ausência de expressões metafóricas.
O homem, egoisticamente, torna-se prisioneiro da sua fuga e escapa-lhe do entendimento discernido que "uma simples flor nos teus cabelos claros" poderia tornar real a história ideal.

Últimas Palavras
 
"A palavra existe para comunicar o vivido e o por viver, para resgatar a memória, como também para enunciar os desejos, as esperanças, as várias formas de se fecundar o presente e gestar o futuro."

 (Emília Amaral, Novo Manual Nova Cultural)

Júlio Cortázar, ao referir-se ao conto na literatura, afirma: "Um conto é significativo quando quebra seus próprios limites com essa exploração de energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e, às vezes, miserável história que conta".
Observando os contos neo-realistas portugueses, em especial, os de José Cardoso Pires, pode-se afirmar que focam um mundo cheio de significações.
Cremilda Araújo Medina, na sua obra Viagem à Literatura Portuguesa Contemporânea, quando fala da experiência do autor em aperfeiçoar a língua, assim se exprime: "Cardoso Pires descobriu, nessa experiência, o peso de cada palavra e a perfeita conjugação das que se selecionam numa frase, para que a língua deixe de ser abstrata e se torne concreta". (p. 289)
Como a função do escritor é inquirir e não reconfortar, é levar a imaginar sem fugir da realidade, é denunciar e anunciar, José Cardoso Pires cumpre o seu papel, enquanto escritor.
João Alves Neves , na obra Contistas Portugueses Modernos, ao escrever sobre Jogos de Azar acresce:

«... como a humanidade só tem a certeza de conhecer o mundo na medida em que é já capaz de o refazer a seu próprio favor; e por isso o ponto de vista daqueles que mais necessitam de fazer a realidade material, e portanto a própria realidade humana a ela moldada, é sempre potencialmente o mais fecundo ponto de vista artístico o mais realista, aquele cuja subjetividade o bom artista tende sempre a assumir, mesmo sem dar por isso. Eis porque os melhores contos de Cardoso Pires são precisamente os mais realistas de intenção.» (p. 276)

Cumpre-se, portanto, no conto "Uma simples flor nos teus cabelos claros", do livro Jogos de Azar, a concretização do que dizem do autor: alguém preocupado com a realidade, consciente de que é preciso denunciar, transformar. Mas como? Quais barreiras há que se transpor? Como entender, transformar ou simplesmente aceitar a realidade da condição humana como é?
Há que se denunciar, pelo menos, como faz o autor, com criatividade e sutileza, em sua narrativas. E como a realidade é rude, tosca e cruel, que os sonhos cheios de imagens embaçadas em espelhos povoem a imaginação humana tornando mais ameno o viver.
Pelo "simples" desejo de clamar por atenção através do gestual que deu origem a este título("Então não achas que me ficava bem? Assim, com esta parte do cabelo puxada para cima?") , numa macrovisão, há que se denunciar: a realidade do universo em que vivemos é materialista, extremamente patriarcal, apesar das lutas, mudanças e escritos na sociedade atual; apesar da ficção instigar, embrenhar-se nos "significantes" e "significados", desdobrar e extravasar-se, dificilmente, "esse sudário fresco, quase Material cravado no céu verde-ácido" tornar-se-á realidade. Apenas " é brilho da primeira estrela ao anoitecer".
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