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Resumo:
O artigo conta a história de Cornelio Souchay, um imigran-
te alemão que chega a Havana em 1807, vive uma relação 
amorosa com Ursula Lambert, uma mulata haitiana livre 
e se torna proprietário de uma fazenda de café exemplar, 
à qual dá o nome de Angerona, deusa do silêncio. O texto 
baseia-se em relatos, documentos, cartas de viajantes, fil-
me e romances de autoria de homens ou mulheres, que 
visitaram Angerona em épocas diferentes. Ao contrário do 
filme “Roble de Olor” (2003) que festeja a relação amorosa 
de Cornelio com Ursula, o autor se interessa pela recons-
trução da vida do imigrante e da fazenda, cujas ruínas 
transformadas em monumento nacional pelo Patrimônio 
Histórico cubano. Com efeito, a descrição minuciosa de 
diversos aspectos da fazenda, da casa do senhor e de sua 
relação com os escravos, não tem outro objetivo senão evi-
denciar o quanto o humanismo rígido de Cornélio e seu 
calculo racional contribuiram para a maior eficiência do 
sistema de dominação da fazenda.

Abstract:

The article tells the story of Cornelio Souchay, a German 
immigrant who arrives in Havana in 1807, has a love affair 
with Ursula Lambert, a free Haitian mulatto and becomes 
the owner of an exemplary coffee plantation which he 
calls Angerona, goddess of silence. The text is based on 
reports, documents, letters from travelers, film and novels 
written by men and women who visited Angerona in di-
fferent times. Contrary to the film “Roble de Olor” (2003) 
which celebrates the love of Cornelio and Ursula, the au-
thor is interested in the reconstruction of the immigrant’s 
life and plantation whose ruins were declared a national 
monument by the Cuban Historical Patrimony. Actually, 
the detailed description of several aspects of the farm, the 
land lord house and his relation with the slaves, has no 
other aim than to prove how the strict humanism of Cor-
nelio and his rational calculation contributed for the gre-
atest efficiency of the coffee plantation’s system of 
domination.
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