A Serpente

Nas livrarias não consegui, como já calculava, encontrar nenhuma
obra de Leonor. Mas, em compensação, pude consultar numa delas
o Dicionário da Imprensa Periódica Literária Portuguesa do Século XX
(1941-1974), Volume II, 2.º Tomo), de Daniel Pires, Ed. Grifo, onde
fiquei a saber que apenas tinham sido publicados três números de A Serpente, entre Janeiro e Março de 1951.
Também desse Dicionário retirei este excerto, no qual Egito Gonçalves falava sobre a criação da revista:
[…] Eis o testemunho deste poeta:
Numa bela noite de 1949, foi-me apresentado, no Porto, o
David Mourão-Ferreira e, numa passeata de copos (modestos),
este propôs-me, discutindo o vazio de revistas poéticas em que se
vivia, editar uma, com base nas duas cidades: Lisboa e Porto.
Neguei-me ao projecto, por me parecer então que tal seria um
vazadouro de dinheiro que não via onde buscar. Nenhum de nós
tinha publicado qualquer livro, o mundo a que a proposta nos
levaria era — pelo menos para mim — uma incógnita e talvez um
terreno minado. Depois, em Lisboa, o David, que tinha já nos
meios literários mais conhecimentos do que eu, arrancou um subsídio, criou uma equipa e, em Janeiro do ano seguinte, a Távola
Redonda fazia a sua aparição. Era também uma nova geração que
subia à ribalta.
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No Porto, a minha anterior recusa veio à tona e deu para reflectir. Discuti com amigos, para concluir que um projecto nosso
não seria a Távola, o que ela representava. E acabei por decidir
arriscar numa «folha» que desse vida a outra voz. Daí resultou A
Serpente, fascículos de poesia, que sustentei acolitado pelo Alexandre Pinheiro Torres. Uma publicação menos formalista, atenta
aos problemas de uma poesia de resistência, que se queria com
nitidez fora do regime político vigente: uma ambição que se
colocava no caminho que viria a ser o da Árvore. Interessava-nos
também fazer a ponte com a poesia brasileira (o meu convite a
João Cabral de Melo Neto teve como reposta não poder colaborar porque o que tinha à mão não passaria na censura portuguesa). É evidente que a revista não ia à censura mas, por isso
mesmo, estava sujeita a ser proibida a qualquer momento. Do
projecto viram a luz apenas três números, mas a ida de Alexandre
Pinheiro Torres (que detinha as relações com a tipografia) para
Lisboa durante oito meses, criou um hiato que impediu a
impressão do n.º 4 (Abril), já pronto. Houve alguma inércia da
minha parte perante a situação. O historial das revistas em Portugal passa sempre pelas vicissitudes pessoais dos «carolas» que as
sonham e sustentam. O mais importante da revista — além de
uma colaboração de bom nível — foi decerto a publicação de um
«Balanço da Poesia em 1950», a nossa resposta crítica ao discurso
do Director do SNI que afirmara ter sido 1950 uma ano pobre
em poesia. Demonstrámos o contrário: nesse ano publicaram o
seu primeiro livro vários poetas que iriam marcar a década
(Mário Cesariny, por exemplo; o próprio David, etc.); aparecera
a Távola e tinham publicado vários poetas já com obra: o Carlos
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de Oliveira, o Eugénio de Andrade, o José Gomes Ferreira, o Afonso
Duarte, o Jorge de Sena, entre outros. O Homenzinho não sabia
de que falava. […]
Neste Dicionário encontrei ainda o nome dos poetas cujos textos
integraram o primeiro número de A Serpente. Alguns deles iriam tornar-se dos mais conhecidos autores de língua portuguesa do século XX:
José Gomes Ferreira, Cecília Meireles, Adolfo Casais Monteiro,
Eugénio de Andrade, Egito Gonçalves, António de Sousa, Fernando
Guedes, António de Navarro, Alexandre Pinheiro Torres, Sofia de
Melo Breyner Andresen, Nuno de Sampayo — e, no meio destes,
Leonor de Almeida.
Dias mais tarde, nas estantes da Biblioteca Nacional, viria a encontrar o poema com que Leonor colaborou neste n.º 1 de A Serpente,
e que não voltou a publicar em nenhum dos seus livros:
POEMA CINZENTO

A minha casa não está nos passos largos
da branca efígie da visitação,
nem na luz plana de qualquer comunidade,
e nem no abrigo morno do cristal rolante,
esse azul, trono de messias da verdade…

na curva escura dos cardos do tempo,
rodeada de monstros das hipnoses…
Fora da minha casa, os cedros do vento
tocam a raiva em suas cítaras,
e sonhos, com membros desarticulados,
violam a névoa com flechas bárbaras…
E dentro, sempre,
punhos do meu lucifer, vis algozes,
batem nas minhas equimoses,
enquanto a morte come no meu ventre…
— A minha casa não está nos passos largos
da branca efígie da visitação…
Mas ao ficar vazia ficará sagrada
sob estandartes de absolvição:
«Casa daquela do agudo canto,
a que, nos olhos, espremeu o sol
para, ao chorar, beber seu sangue branco!»
No segundo número de A Serpente faz-se o referido «Balanço da
Poesia em 1950». E é nestes termos que se referem ao livro publicado
em 1950 por Leonor:
LUZ DO FIM

Com os ferros torcidos e os vidros quebrados
pela histeria dos soluços esganados,
a minha casa está
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Leonor de Almeida, com o seu livro Caminhos Frios, publicado
em 1947, constituiu não só uma extraordinária revelação como
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uma autêntica surpresa para o nosso meio literário, saturado de
poetisas (?) delirando em sonetos pires, delambidos versos de
amor e edificantes orações em verso. A crítica portuguesa saudou-a como um caso à parte da nossa poesia. Em Luz do Fim,
Leonor de Almeida põe de parte aquilo que era menos pessoal na
sua obra anterior e dá-nos os mais fortes poemas até hoje assinados por um nome de mulher em Portugal. […]
Reli, quase incrédula: «os mais fortes poemas até hoje assinados
por um nome de mulher em Portugal». De novo esta afirmação. «Os
mais fortes poemas…». Repeti para mim essas palavras, saboreando-as.
«… até hoje assinados por…». Repeti-as inúmeras vezes, sempre mais
baixo. «… um nome de mulher em Portugal». Repeti-as até serem
apenas um sussurro quase imperceptível, até se confundirem com o
ar, até se dissolverem em silêncio.
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A Conservatória — primeira tentativa

A Conservatória tinha uma fila que parecia destinada a fazer esmorecer a minha curiosidade. Seria propositada, para criar um compasso
de espera que testasse a convicção dos que ali entravam? (Quer realmente divorciar-se? É mesmo esta a pessoa com quem quer casar? E, no
meu caso: precisa assim tanto desta certidão?)
Infelizmente, não tinha vindo preparada para passar várias horas
a aguardar.
Quando chegou a minha vez de ser atendida, expliquei ao que ia:
procurava informação sobre Leonor da Conceição Pinto de Almeida,
nascida no Porto em 1915.
Ignorava se era esse o seu nome de solteira, ou se Pinto de Almeida
seria o nome do marido. Não sabia a freguesia onde nascera. Na verdade, ignorava praticamente tudo a seu respeito, e esperava descobrir
alguma coisa a partir da sua certidão de nascimento.
Pacientemente, a senhora por trás do computador explicou-me
que os registos de nascimento desse ano não estavam ainda transcritos
e disponíveis em formato digital. No entanto, enviaria um email aos
colegas do Arquivo Central do Porto, e dentro de uns dias teria o que
solicitara.
Algo desiludida, porque dado o meu fraco conhecimento dos
processos burocráticos nacionais acreditara que iria sair dali na posse
de dados concretos, decidi mudar de abordagem.
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