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PREFÁCIO
__________

Este livro faz uma visitação prolongada e minuciosa aos processos de criação artística na ficção de Willa Cather (1873-1947). O diálogo que a autora
deste estudo estabelece com a obra da romancista americana é consequência de
aglomerações precisas em torno do trajecto pedagógico, científico e académico
de Isabel Alves, culminando na construção de um texto que teve como destino
primeiro uma prova universitária e que foi matriz, revisitada e revista, do livro
agora dado à estampa. Refiro-me à tese de doutoramento apresentada pela autora em Julho de 2000 à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, trabalho
para o qual igualmente confluiu a investigação levada a cabo no âmbito dos
Cather Studies e dos Landscape Studies, e que passou pela intervenção em conferências, seminários e encontros científicos em Portugal e, muito significativamente, nos Estados Unidos da América - acentuem-se, entre outros, o Seventh
International Willa Cather Seminar (1997) e The International Cather Seminar
2000: Willa Cather’s Environmental Imagination.
De todo esse labor emanaram dizeres e textos que assumiram uma unificação tematizadora: a demanda da natureza na ficção catheriana, a importância do
lugar, do espaço e do tempo, a paisagem da memória e a relação entre memória
e lugar, a inscrição da arte na natureza, uma vibração autobiográfica, os jardins
como insistências de um acontecer que também é cultural e literário. São também estas as tonalidades expressivas que se vão plasmando neste livro que, em
boa hora resgatado das rotinas nefastas de sobrevivência policopiada e escassamente divulgada de muita produção universitária de mérito, proporciona aos
seus destinatários uma provável leitura inaugural do território narrativo de uma
das grandes romancistas americanas do século XX, ainda injustamente desconhecida do público português que circula fora de órbitas académicas, ela que
apenas nas últimas décadas do século passado mais insistentemente foi convocada no seu próprio país para uma integração sistemática no cânone literário americano.
A obra de Willa Cather aparece-nos interpretada em redor do símbolo do
jardim, que aqui assume, a par das representações da paisagem, uma dimensão
totalizante. Por outro lado, a abordagem da escrita catheriana é assumidamente
(auto)biográfica, um exercício de leitura ao longo do qual Isabel Alves evita os
terrenos movediços do biografismo. Isto é, não há neste trajecto de análise qualquer fobia da biografia, não há aversão à paráfrase explicativa que, quando é feita, ajuda à clarificação e desmontagem dos processos de construção ficcional de
Cather. Saliente-se ainda que o pendor biográfico deste trabalho, jogado de ma-

10

Isabel Maria Fernandes Alves

neiras diferentes para servir diferentes graus de análise, está articulado com um
entendimento da literatura como expressão e conhecimento do que de profundamente humano há no ser, a literatura como emanação indissociável de quem
a faz e de quem a lê, literatura enquanto lugar de vida de quem escreve e de
quem lê, literatura e arte a encontrarem-se na relação com a vida, literatura a
cruzar-se com outras artes. Estamos assim perante um estudo de ressonâncias
biográficas, mas não estamos perante uma biografia. Como Isabel Alves bem sabe, a biografia enquanto tal (enquanto estudo) não requer uma unidade temática, podendo existir sem qualquer vinculação aos estudos literários. E a autora de
Fragmentos de Memória e Arte também sabe que um estudo biográfico, por seu
lado, se constrói em subordinação a uma determinada unidade temática que, no
presente caso, assenta na recorrência dos jardins em Willa Cather, imagens com
elevado potencial de figuração da realidade que destapam camadas de sentido e
reduzem a percepção do tempo e do espaço a uma realidade fixa, constituindo
um imaginário de efeitos múltiplos e contraditórios.
Tal como o confronto com os jardins, o confronto com o peso e reescrita
da memória constitui um dos fulcros dos romances catherianos, exercícios ficcionais que colocam personagens e enredos numa deriva incessante do quotidiano. Trata-se de uma memória simultaneamente vívida e silente, dissimulada,
subterraneamente percorrida por momentos pessoais impressivos ou pelo filtro
de uma imaginação que recria e subtiliza intensidades. A própria paisagem, sendo um lugar, é também história e memória. E Cather procurou veios de criação
nas encruzilhadas em que espaços reais e imagens se interpelam mutuamente.
Sendo uma autora que soube dar voz às agitações interiores e aos bastidores
sombrios das relações humanas, constatou que o eixo do tempo tem muitos arcos fracturantes dentro de si, circunstância que a levou a combinar na sua escrita
aquilo que vem de longe e se infiltra em zonas de penumbra do próprio entendimento com o exercício de uma hermenêutica daquelas rotinas do dia-a-dia
que estão mais à superfície. Para além disso, o notório conseguimento discursivo
de Cather traduz uma rara agudeza de percepção do espírito da sua época e do
turbilhão de ideias, continuidades e rupturas que atravessaram o século XX. Esse
tipo de percepção dos problemas históricos implicados numa determinada conjuntura, de uma forma particular a partir da noção de lugar (espaço geográfico)
e de contexto (social, cultural), apenas está ao alcance, no panorama da Literatura Americana, de figuras cimeiras com o estatuto de um William Faulkner ou
de um Thomas Pynchon.
Ao longo de um périplo contextualizador, não só de alcance histórico e sociológico mas também de relevância biográfica, literária e crítica, Isabel Alves
providencia ao leitor os focos condutores de uma transformação de experiências
e evocações em (fragmentos de) arte. Não se filiando numa perspectiva feminista para a análise do corpus catheriano, nem concedendo largueza ao ecofeminismo, a autora privilegia pressupostos ecológicos e ecocríticos na sua valoração da
centralidade simbólica do jardim. A partir das potencialidades desse núcleo genesíaco, o percurso de Isabel Alves pelos romances de Cather vai desvelando o
sentido da literatura e da(s) arte(s) para a autora americana, o que legitimará a
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consideração de A Lost Lady (1923) como romance-símbolo de toda a obra de
Cather, a validação de The Professor’s House (1925) como um romance sobre a
escrita ou a concepção orgânica do processo de escrever detectável em Death
Comes for the Archbishop (1927).
A complexidade da escrita de Cather, aquele modo de narrar que cria nós
de densidade e implicação, a vertente paradoxal das suas obras, o vigor sugestivo
da sua linguagem, o seu retrato variável das personagens femininas, a sua geografia espacial e ficcional - entre as representações da fronteira no Nebraska e a
memória cultural do Sul -, bem como a importância atribuída ao núcleo familiar e doméstico pelo seu contributo primeiro para o desenho da identidade e para um específico enquadramento social e cultural do indivíduo, são outros tantos aspectos que não escapam à hermenêutica vigilante de Isabel Alves.
Acrescente-se um outro: Cather a denunciar uma arqueologia literária e a colocar-se como intérprete de um legado onde se dão a ler, mais ou menos intersticialmente, os seus precursores. Contudo, esta questão é apresentada não tanto
como influência mas como correspondências, confluências que justificam comparações.
Fragmentos de Memória e Arte confirma que o recurso à comparação se torna mais eficaz (como interpretação) quando entre os textos comparados há trânsitos de significados. Esses trânsitos são de direcção múltipla: o jardim, a paisagem e a ideia de América ou a ponte com a Europa; os textos de Cather a
dialogarem entre si, romances que se intersectam mas que também dialogam
com outros textos, outras literaturas, outras artes; Cather, no fundo, a dialogar
consigo própria, aparentemente sem um lugar fixo e perfeitamente identificável
na Literatura Americana. Pelo contrário, a romancista, aqui identificada como
alguém avesso a rótulos, é aquela que está sempre onde parece não estar, num
lugar diferente daquele onde julgávamos encontrá-la. Daí que a leitura que Isabel Alves faz de Cather se apoie em envios diversos, ora para tradições românticas, ora para semelhanças e contrastes com os modernistas, ou ainda para um
contributo da presença do feminino na Literatura Americana. E, contudo, a visão que nos é transmitida da escritora é a de uma autora (autora-instância de
texto e autora de carne e osso) que com a sua obra legitima o seu próprio tempo
e os seus próprios lugares. Simultaneamente, dá sentido àquela necessidade colectiva de superar a contingência que faz com que, a título de exemplo, percebamos nos poemas de Walt Whitman a exaltação que funda a democracia americana ou detectemos na própria ficção catheriana uma leitura ecológica ou
ambientalista da América.
Nas pontes que constrói entre Cather e outras figuras da Literatura dos Estados Unidos da América, Isabel Alves dedica uma parte às vozes femininas,
desde logo Sarah Orne Jewett que estimulou a autora de Alexander’s Bridge
(1912) e O Pioneers ! (1913) a ficcionalizar a memória e as experiências ( de lugares, de pessoas) por forma a ocupar o seu nicho na tradição literária americana
e, eventualmente, tornar-se pedra angular dessa mesma tradição. As afinidades e
as experiências femininas de Cather ficam neste livro contidas dentro de uma
moldura de dedicação absoluta à arte e à oficina da escrita, a par de uma atitude
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transgressora em relação a modelos e preconceitos patriarcais, apenas se aflorando, sem com isso implicar qualquer prevalência interpretativa, áreas temáticas e
motivos que, sobretudo em anos mais recentes, têm enriquecido de modo estimulante, mas também controverso, a crítica catheriana: caminhos de leitura de
romance para romance que vão da misoginia e da assexualidade da romancista
ao lesbianismo e à dramatização da sua identidade sexual.
Todo o diálogo estabelecido ou anunciado neste livro com nomes e lugares
literários americanos tem uma vasta dimensão: Cather no prolongamento de
Henry David Thoreau, ou então de Washington Irving, Nathaniel Hawthorne
e Edgar Allan Poe, ou ainda de James Fenimore Cooper e Faulkner, sem esquecer F. Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway. Por vezes, a motivação é a recuperação de uma cronologia histórica, literária, que a observação posterior determina em pormenores que o tempo põe a descoberto, mas ainda assim, a
coberto do olhar individual de Cather. São estes os trilhos da “enxertia”, imagem que Hermione Lee - uma das muitas e pertinentes presenças bibliográficas
que apoiam este livro - propõe para clarificar o método narrativo catheriano e
que Isabel Alves segue no seu percurso interpretativo da circularidade de tradições que marcam presença no cânone da escritora: de facto, Cather desdobra
vultos literários dos séculos XIX e XX, caldeando-os com o próprio acto de criação literária.
A geometria e a gramática da sua prosa testam a geografia mítica dos lugares, o primeiro dos quais e o mais importante é a própria América, jardim, metáfora, símbolo ou imagem indissociável da paisagem literária de Cather. A sua
escrita é altamente imagética, para a qual, de resto, o mundo não é senão imagens - e fragmentos. A ficção narrativa é transportada para o espaço da imanência, rente à experiência vivida no quotidiano e a cronologias alternadas, rente à
própria experiência da escrita. Que Isabel Alves conhece bem toda esta processualidade é uma evidência que este livro exibe nas suas páginas de informação
sólida e atitude analítica convincente, servidas por uma escrita de reconhecível
qualidade científica e pedagógica. Ficamos a conhecer melhor os labirintos e a
espiral de emoções de uma escritora singular.
Porto, 14 de Junho de 2006
Carlos Azevedo
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Willa Sibert Cather
(1873-1947)

We like a writer much as we like individuals; for what he is, simply,
underneath his accomplishments. Oftener than we realize, it is for some
moral quality, some ideal which he himself cherishes, though it may be
little discernible in his behaviour in the world. It is the light behind his
books and is the living quality in his sentences.
(NUF, 857)

INTRODUÇÃO
_____________

“(…) in the New World order was being created out of chaos, a
new life replaced the old. Trees transplanted were nourished and
grew in alien soil. One has only to remember the role that
gardens play in Willa Cather’s work to understand this. To have
been brought up on the sprawling prairie had given her a deep
fondness for the small cultivated plot, the well-kept garden that is
also a well-kept work of art.”1

O primeiro encontro com o universo ficcional de Willa Cather deu-se
através da obra The Professor’s House. Algum tempo depois, fomos surpreendidos pelo universo de My Ántonia. A imagem final deste romance – a velha estrada cujos rodados se mantêm visíveis na paisagem – pareceu-nos abrir a possibilidade de continuar o trabalho iniciado anteriormente, no qual
problematizámos a ideia da América através de um dos seus símbolos mais absolutos: a estrada.2 Como Jim, personagem principal do romance, deixámo-nos
seduzir pela ideia de que existe uma estrada do destino – e que a ele lhe possibilitara o encontro com Ántonia, um acontecimento marcante no seu percurso.
Aceitámos, por isso, o desafio de tentar perceber (através de Jim e de Willa
Cather) o que aquela personagem já descobrira: que certas experiências e que
certos caminhos nos apontam um melhor conhecimento dos outros e sobretudo
de nós mesmos.
Instados a continuar o trabalho académico, optamos por escolher a ficção
de Willa Cather (uma outra possibilidade teria sido Ruth Suckow3) como objecto do nosso estudo por duas razões; por um lado, o desafio dos seus textos,
da sua temática e imagética, por outro lado, apercebemo-nos do vazio que rodeava o nome da autora nos estudos americanos em Portugal. Na base deste
trabalho está pois a tentativa de despertar o interesse por uma autora cujas obras
estão há muito traduzidas em francês, sueco, dinamarquês, norueguês, checo e
1

E. K Brown, Completed by Leon Edel, Willa Cather: A Critical Biography (New York: Alfred A. Knopf, 1953), 334.
2 Isabel Maria Fernandes Alves, “‘Highway 66’: Facto e Símbolo em The Grapes of Wrath”,
Dissertação no âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 1992.
3 Ruth Suckow (1892-1960). Autora norte-americana cujas obras mais conhecidas são: The
Folks, (1934), New Hope (1942), Iowa Interiors (1926), Some Others and Myself (1952).
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russo. A investigação que levámos a cabo permitiu-nos igualmente constatar a
associação do nome de Willa Cather a culturas e literaturas tão distantes quanto
a japonesa, chinesa, russa e australiana. Embora João Gaspar Simões tenha vertido para Português “Coming, Aphrodite!” (1920) – “Aí vem Afrodite!”4 –, a
restante obra da autora permanece desconhecida.
O objecto do nosso trabalho, como se referiu, é a obra ficcional de Willa
Cather; o objectivo é a interpretação dessa mesma obra segundo um dos mais
fortes símbolos que a perpassam: o jardim. Como enquadramento teórico utilizámos preferencialmente os textos que numa linha crítica recente – “Landscape
Studies” – abordam questões relacionadas com a representação da paisagem.
Embora ainda não existindo formalmente uma disciplina dos estudos sobre a
paisagem, estes potencializam uma abordagem interdisciplinar que, do nosso
ponto de vista, valoriza a interpretação literária. Propondo nós Willa Cather
como uma autora particularmente sensível aos lugares e às paisagens que descreve – sendo que estes nunca surgem apenas como ornamento, antes como
uma força poderosa tão marcante quanto uma personagem –, pareceu-nos ser
este um método fértil e original no tratamento da arte catheriana.
À medida que contactávamos com a produção literária catheriana, fomos
particularmente sensivéis ao modo como as personagens, chegadas a uma região
da geografia americana, se adaptavam ao novo espaço. Quase sempre oriundas
de lugares europeus longínquos – Suécia, Dinamarca, Boémia, Rússia, França
(África também, de onde são trazidos os escravos em Sapphira and the Slave
Girl) – as personagens vivem uma dupla vida: aquela que o solo americano lhes
impõe, e uma outra, animada pela memória dos lugares deixados. Assim, se fomos atraídos pelo comportamento decidido de Alexandra Bergson, Ántonia
Cuzack, Father Latour, Cécile Auclair – exemplos de quem quer vencer –, seduziu-nos igualmente a nostalgia em relação a lugares e modos de vida passados entronizada por Mr. Shimerda, Father Vaillant, Madame Auclair, Peter Sadelack.
Instaladas no Novo Mundo, essas personagens iniciam a construção da
paisagem. Ora com plantas nativas ora com sementes trazidas da Europa, erguem espaços humanizados. Grande parte da produção literária de Willa
Cather traduz-se consequentemente em imagens que reenviam para processos
de transplantação, crescimento e floração, de que o jardim de Mrs. Kohler é
exemplo:

4

João Gaspar Simões, selecção e prefácio, Os Melhores Contos Americanos, trad. Cabral do
Nascimento (Lisboa: Portugália Editora, 1966). A par de nomes como Sherwood Anderson, Dorothy Canfield, Katherine Anne Porter, William Faulkner, Ernest Hemingway,
John Steinbeck e Eudora Welty, Willa Cather é definida por João Gaspar Simões como
sendo uma “escritora admiravelmente dotada de todos os predicados que passavam então a
ser necessários ao contista: adivinhação psicológica, poder evocativo, subtileza na notação
dos pormenores, fluidez poética capaz de deixar viver o fundo dos temas sem acentuar a intenção.”, 13-4. Uma pesquisa pelo arquivo da Biblioteca Nacional permite encontrar títulos mais antigos, nomeadamente traduções brasileiras de Death Comes for the Archbishop e
My Ántonia.
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“She had never learned much English, and her plants and shrubs were her
companions. She lived for her men and her garden. Beside that sand gulch,
she had tried to reproduce a bit of her own village in the Rhine Valley. She
hid herself behind the growth she had fostered, lived under the shade of
what she had planted and watered and pruned.”(SL, 313)

O jardim é assim memória de outros lugares, memória de uma felicidade vivida.
É também uma forma de combater o caos da natureza e do espírito, aspecto que
do nosso ponto de vista é o fundamento da ficção catheriana. Para Willa
Cather, a vida e a obra de arte devem viver do desejo de ordem, de harmonia,
de beleza. Daí que as suas personagens sejam maioritariamente vencedores (as
que abandonam a vontade de vencer e de conquistar acabam por sucumbir e
desaparecer). Seja através do amanho da terra ou do arranjo da casa, Willa
Cather expõe gestos, preocupações e desejos que ilustram a necessidade de uma
vitória espiritual sobre o materialismo, a mediocridade e a vulgaridade. Para
Cather, é imperioso o rasgo da cor, da imaginação e do desejo; da entrega absoluta vivida por Margaret Elliot, uma das suas primeiras personagens femininas a
viver a liberdade da imaginação: “that desire to taste the unknown which allures
and terrifies, to run one’s whole soul’s length out to the wind – just once.”5 Este
foi o caminho escolhido por Cather quando decidiu abandonar Red Cloud, Nebraska, e viajou rumo ao Este. Fê-lo porque o seu desejo absoluto era a escrita.
A representação do jardim, tal como surge ao longo do trabalho, é herdeira
de uma tradição antiga que investe aquele espaço de um significado acrescido,
um local onde o homem encontra alívio e cura. Predominantemente associado
a um espaço fechado – hortus conclusus –, é um lugar que se procura a fim de,
no silêncio, encontrar um sentido para a experiência humana. Próximo do sentir religioso e da fé, o jardim vai ganhando autonomia, afirmando-se sobretudo
como um local privilegiado – generoso na forma, no fruto e na cor – onde o
homem procura harmonia: consigo mesmo, com os outros seres e com as coisas.
Se na raíz da arquitectura do jardim se encontra a ideia de que a natureza, por
oposição ao homem, é essencialmente boa, com o evoluir dos tempos vem a
significar o desejo de encontrar um espaço favorável à reflexão, longe da superficialidade da vida comum dos homens.
Num tempo cujo símbolo é a máquina, falar de jardins pressupõe a necessidade de recuperar lugares cujo significado reenvia para um mundo em relação,
interdependente e comunicacional. Microcosmo da natureza, o jardim é um tipo de paisagem que testemunha exemplarmente a passagem do homem pela
Terra. Embora as sensações, outrora associadas maioritariamente ao jardim, já
tenham encontrado outros territórios de enraizamento, o jardim, literal e metaforicamente, é ainda a representação do espaço ideal; esse é ainda um local onde
o diálogo entre a naturalidade e a abstracção materializam a condição humana.
É, em suma, um local que dirige o olhar para a generosidade da terra: para a beleza e para o fruto. Quando, por seu lado, e num contexto americano, se fala
5

Willa Cather, “Eric Hermannson’s Soul” Uncollected Stories 1892-1929, Sharon O’Brien,
ed. (New York: The Library of America), 27.
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em jardim, ter-se-á em conta que este resulta do cruzamento entre o jardim
clássico renascentista e o utilitário jardim do Norte, onde a par das flores se encontram os vegetais e os frutos.6 A esta definição, junte-se o conceito de ‘wilderness’, uma nova forma de olhar a natureza na América. Espaços não domesticados como o do jardim, vivem, no entanto, do mesmo objectivo:
proporcionar o contacto com a natureza, longe da civilização. Estas são as características que compõem os jardins catherianos.
O primeiro capítulo desta dissertação debruça-se precisamento sobre o trajecto pessoal, literário e crítico de Willa Cather. Autora profundamente autobiográfica, torna-se imperativo que se vá lançando um olhar sobre os grandes
momentos da sua vida, pelos espaços que habitou, visitou e amou. De Willa
Cather é vital saber-se quais as suas verdadeiras paixões e quais as suas antipatias
mais profundas, pois este conhecimento permite aceder de forma mais informada à sua arte. Pelo facto de ter publicado o seu primeiro romance aos quarenta anos de idade, Willa Cather é uma autora cujo percurso literário espelha
ponderação e aprendizagem. A crítica é unânime nesse aspecto. Em relação ao
valor dos seus textos e da sua arte a crítica tem sido menos uniforme, embora
registemos com agrado uma cada vez maior reflexão sobre a sua obra que, acreditamos, possui na abordagem à natureza um dos mais ricos veios temáticos.
Apercebermo-nos do estatuto privilegiado que a natureza mantém nesses
textos revelou-se um aspecto particularmente estimulante, pois partilhamos
com Willa Cather uma profunda empatia com a natureza, dela obtendo alimento emocional e psicológico. A leitura da crítica que se foi produzindo sobre
a obra catheriana legitimou o nosso objectivo: interpretar Willa Cather como
uma autora que intensamente busca na natureza modelos e matizes onde inscreve a sua arte. Ela é, segundo a opinião de Dorothy Van Ghent, uma autora
que escreve incansavelmente sobre texturas de terra e de tempo atmosférico.7
Em Prospects for the Study of American Literature, Susan Rosowski, na esteira de
Lawrence Buell, desafia uma leitura de Cather tendo por base princípios ecológicos.8 Naquilo que poderá ser entendido como uma moda ou preocupação circunstancial, a eco-crítica – corrente teórica que estuda as relações entre a literatura e o meio ambiente –, sublinha, no entanto, um muito antigo envolvimento
e interdependência entre a vida humana e o mundo natural.9 A ficção catheria6

A propósito deste tema sugere-se a leitura do capítulo “The Image of the Garden”, inserido
na obra de Paul Shepard, Man in the Landscape, pp. 65-118.
7 Dorothy Van Ghent, Willa Cather (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1964), 35.
8 Cf. Richard Kopley, ed., Prospects for the Study of American Literature (New York and
London: New York University Press, 1997), 233; Lawrence Buell, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture (Cambridge,
Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press [1995],
1996), 177. De sublinhar que o oitavo encontro internacional sobre Willa Cather apresenta como tema convergente a ética ambiental: Willa Cather’s Environmental Imagination
June 17-24, 2000 – Nebraska City and Red Cloud, Nebraska.
9 No que repeita à apresentação dos objectivos, da história e dos métodos da eco-crítica veja-se a obra: Cheryll Glotfelty & Harold Fromm eds., The Ecocriticism Reader: Landmarks
in Literary Ecology (Athens and London: The University of Georgia Press, 1996. Na in-
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na é exemplo dessa consciencialização, precursora do que hoje se designa por
ética ambiental,10 sobretudo no que respeita à espoliação dos recursos naturais
do planeta e à fragilidade dos ecossistemas, demonstrando a necessidade de preservar a diversidade ecológica e incrementar a coexistência harmoniosa entre as
formas naturais e as que são criadas pelo homem.
Esta perspectiva teórica requer, por seu lado, uma maior atenção conferida
ao lugar. É num local específico que se dá a união entre a paisagem natural e
cultural, pois é aí que se sente a interdependência entre o lugar e o homem,
ambos se influenciando mutuamente. O lugar como categoria relevante na definição da identidade e do imaginário é, segundo Barry Lopez, um dos postulados mais originais da literatura americana:
“In the United States in recent years, a kind of writing variously called
‘nature writing’ or ‘landscape writing’ has begun to receive critical attention,
leading some to assume that this is a relatively new kind of work. In fact,
writing that takes into account the impact of nature and place have on
culture is one of the oldest – and perhaps most singular – threads in
American literature. Herman Melville in Moby-Dick, Henry David Thoreau,
of course, and novelists such as Willa Cather, John Steinbeck and William
Faulkner come quickly to mind, and more recently Peter Matthiessen,
Wendell Berry, Wallace Stegner, and the poets W. S. Mervin, Amy
Clampitt and Gary Snyder.”11

Neste sentido, a escrita de Willa Cather ilustra a influência que o(s) lugar(es)
exerce(m) sobre a imaginação humana. A sua ficção responde também à questão
lançada por Buell – “Must literature always lead us away from the physical world,
never back to it?”.12 – Para Cather, a literatura é uma forma de devolver o homem ao mundo físico e natural de que é parte integrante, sendo que a natureza
nos seus textos não é apenas cenário das acções humanas, mas uma presença que
sugere uma inalienável aliança entre a história do homem e a da natureza.
Cather necessitou, na vida e na arte, do espaço regenerador e curativo da
Mãe-Natureza. Estamos convictos de que a agressão ao meio ambiente se revela
um dos temas mais centrais da sua obra. Inesquecível é sobretudo a estrada
“double S” em Sapphira and The Slave Girl. Ladeada por diferentes espécies botânicas – nogueiras, castanheiros, carvalhos, abetos, poejo, arruda, gaultérias – a

10

11
12

trodução deste trabalho pode ler-se: “(…) all ecological criticism shares the fundamental
premise that human culture is connected to the physical world, affecting it and affected
by it. Ecocriticism takes as its subject the interconnections between nature and culture,
specifically the cultural artifacts of language and literature.” Cheryll Glotfelty, “Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis”, xix.
No mesmo sentido que Jonathan Bate emprega a propósito de Wordsworth: “I shall argue that Wordsworth went before us in some of the steps we are now taking in our thinking about the environment”. Jonathan Bate, Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition (London and New York: Routledge, 1991), 5.
Barry Lopez, “A Literature of Place” U. S. Society & Values, N.º 10 (August 1996), 10.
Buell, 11.
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estrada representa sobretudo uma mancha de beleza contra a ignomínia da escravatura perpetrada pelos homens:
“In old times (…), and for sixty years afterward, those now-naked hills were
rich in verdure, the winding ravine was deep and green, the stream at the
bottom flowed bright and soothingly vocal. A tramp pedlar from town, or a
poor farmer, coming down on foot from his stony acres to sell a coonskin,
stopped to rest here, or walked lingeringly.” (SSG, 873)

Mas este santuário de beleza e harmonia está ameaçado pela destruição, pois um
equipamento moderno e preciso tenta impor uma maior rectilinidade à tortuosidade natural da estrada. Este ponto assume importância crucial, pois Cather
não julga negativamente a construção de uma nova estrada, mas sim a pretensão
do homem em alterar as formas naturais daquele espaço. A sinuosidade da
“double S” é o símbolo mais vivo da complexidade do ser humano e, parafraseando Wallace Stevens, da sua necessidade de metáforas.13
Recentemente, um artigo de Sherrill Harbison centra a sua atenção na
amizade entre Willa Cather e Sigrid Undset (1882-1949). Segundo Harbison, a
cumplicidade entre as duas escritoras cumpre-se sobretudo ao nível da botânica,
ambas respondendo de forma entusiástica ao reino da natureza. Poucos dias depois de receber a notícia da morte de Willa Cather, Sigrid escreveu uma nota
memorativa onde se pode ler:
“She wrote about it [America’s flora] in the last letter I had from her (…). I
knew the dogwood tree and the shad bush, of course, but had I seen a Judas
tree in springtime, when it was thickly covered with bunches of pink-violet
blossoms? And the Catalpa tree in summer, with its large, orchid-like
flowers? She was not well, but she looked forward to spring, to taking a long
drive up the Hudson River, when the dogwoods bloomed high and low on
the steep-sloped basalt cliffs over the water. And now she is dead, and the
dogwood can’t yet be in bloom (…)”14

Este excerto, para além de ilustrar a sensibilidade de Cather (e de Undset) aos
registos da natureza, legitima o interesse de ler a ficção catheriana como um lugar onde a flora americana surge renomeada – no sentido em que faz renascer o
interesse por aquilo que no século dezanove, sob a influência do Romantismo,
foi visto como a matéria verdadeiramente original do Novo Mundo.
A interligação homem-natureza vive um momento particularmente intenso na América.15 (Re)descoberta pelos europeus no século quinze, quando na
13

14
15

Pensamos concretamente em “Motive for Metaphor”. Cf. Wallace Stevens, The Palm at
the End of the Mind. Selected Poems and a Play, ed. Holly Stevens (New York: Vintage
Books, [1967] 1972), 240.
Sherril Harbison, “Sigrid Undset and Willa Cather: A Friendship” Willa Cather Pioneer
Memorial Newsletter and Review 42.3 (Winter-Spring, 1999): 58.
Sempre que nos referimos à América e aos americanos temos em mente o território dos
Estados Unidos da América e o seu povo.
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Europa os lugares verdadeiramente selvagens já tinham desaparecido, a América, que aos olhos dos europeus começa por ser um imenso espaço natural, surge
como a possibilidade de o homem reescrever a história da sua coexistência com
natureza. Nesse sentido, no segundo capítulo deste trabalho procurámos tecer
algumas considerações acerca do conceito de natureza no Novo Mundo, uma
vez que se nos afigura vital para a compreensão da ideia da própria América.16
Ainda no segundo capítulo da dissertação englobámos observações acerca
do conceito de paisagem e jardim. No que respeita ao primeiro termo, paisagem, quisemos chamar a atenção para uma vertente crítica – “Landscape Studies” – que na última década tem problematizado precisamente a intervenção do
homem na natureza. O facto de esta perspectiva se ter desenvolvido sobretudo
em relação à paisagem americana é significativo. Devido ao fosso criado no desencontro entre o desejo de uma América pastoril e uma realidade traduzida essencialmente em imagens de industrialização, o Novo Mundo torna-se um
campo privilegiado na auscultação das relações entre homem e natureza.
O jardim, paisagem que alia o natural e a acção do homem, surge como
um microcosmo potencialmente significativo na problematização da natureza
na América. O jardim, naquilo que mantém de ligação com o Éden, é a imagem-raiz da nação. Se a América, devido à conotação com a natureza, foi entendida como uma réplica do jardim bíblico, a não concretização desse ideal
lançou a ideia para o domínio do mito, aí se mantendo. Surge-nos como particularmente fértil a ideia de que o ideal do jardim é consequência da grande ferida de que fala George Steiner.17 Expulsos do Paraíso, ou seja, despidos e frágeis perante a morte, os homens procuram na memória dos tempos um meio de
redenção. Na América, a reinvenção da atmosfera paradisíaca do Jardim do
Éden é um dos topoi estruturantes da sociedade do Novo Mundo. Embora,
como se irá referir, a imagem do jardim tenha um significado diferente daquele
que é dado na Europa. Assim, se no Velho Mundo o jardim tem sobretudo
uma função estética, no Novo Mundo ele é criado com objectivos morais, espirituais, terapêuticos e económicos. Se podemos ler os americanos como descendentes de criadores de paisagens, são também, e como refere Michael Pollan,
descendentes de destruidores do jardim, isto porque os Puritanos desvalorizam
os sentidos na apreensão do mundo. Desse modo, quando falamos de jardim na
América, quase sempre nos referimos a espaços cuja arquitectura mais se assemelha a um pomar ou quinta, ou seja, um lugar onde prevalece a utilidade e a
produtividade. Finalmente, o jardim como paisagem perfeita, representa, para
os americanos, a possibilidade de abandonarem o tempo da História e permanecerem no do Mito; para Cather, contudo, e mais do que este desejo, o jardim
16

17

Prova disso é a realização do último encontro deste século da European Association for
American Studies sobre o conceito de natureza na América: “Nature’s Nation’ Revisited:
American Concepts of Nature from Wonder to Ecological Crisis”, Graz, Austira- April
14-17, 2000.
George Steiner, Presenças Reais: As Artes do Sentido, trad. e posfácio Miguel Serras Pereira
(Lisboa: Editorial Presença [1989], 1993), 199.
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é memória e arte. Memória do indivíduo, do país, do colectivo da humanidade;
arte porque prende o caos e devolve a ordem.
Tentámos, por outro lado, numa linha de estudos críticos que tem adquirido visibilidade desde os anos sessenta e que privilegia as categorias de classe, raça e
sexo (até então marginalizados pelo cânone literário)18, enfatizar a ligação entre a
criação de jardins e a produção literária feminina. Consequentemente, focou-se o
papel feminino na construção da paisagem. Confinadas sobretudo à casa, as mulheres iam criando espaços de criatividade e memória. O espaço do jardim regenera o corpo e a alma; concordamos por isso com Deborah Dooley quando afirma que a narrativa feminina (e não apenas na América) tem início no jardim,
reinventando o papel de Eva.19
Através do símbolo do jardim acedemos à influência seminal de Sarah Orne
Jewett na arte catheriana. Poder-se-ia afirmar que o impulso artístico de Willa
Cather terá amadurecido e florescido no seio dos jardins – reais e literários – da
autora de The Country of the Pointed Firs. Devido à quantidade de figuras artísticas que frequenta a casa de Sarah Orne Jewett e Annie Fields – Dickens, Thackery, Matthew Arnold, Winslow Homer, Sargent, Longfellow, Emerson, Hawthorne – a atmosfera daquela casa revelou-se extremamente significativa para Cather.
Uma casa onde também os jardins funcionam como memória do passado
literário e artístico: “Even in the garden flourished guelder roses and flowering
shrubs which some of these bearers of school-book names had brought in from
Cambridge or Concord and set out there.” (NUF, 839-40)20
O capítulo terceiro desta dissertação, subdividido em três partes, dedica-se
à análise e interpretação do corpus por nós seleccionado. Esta opção teve por base dois factores: dada a extensão da produção literária catheriana (Cather terá
escrito sessenta e dois contos, doze romances e um volume de poesia),21 era imperioso que se estabelecesse uma selecção dos textos a analisar; por outro lado, a
arte de Willa Cather manifesta-se sobretudo ao nível do romance. Embora a colectânea de contos Obscure Destinies seja absolutamente indispensável no estudo
do corpus catheriano, é no romance que Cather lida de forma mais conseguida
com a existência humana. De qualquer modo, dada a abordagem temática da
dissertação, julgámos estrategicamente correcto optar por aqueles textos onde a
presença do jardim é mais significativa. A trilogia formada por O Pioneers!, My
18

19
20
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Cf. Elaine Tyler May “The Radical Roots of American Studies”, discurso proferido no
encontro da American Studies Association, November 9, 1995, e reproduzido posteriormente em American Quarterley 48.2 (June 1996):179-200.
Deborah Dooley, Plain and Ordinary Things (New York: State University of New York
Press, 1995), 72.
Um outro momento do texto “148 Charles Street” ilustra a relação estreita entre a
botânica e as figuras literárias que por ali passaram: “One morning when the cantaloupes
were particularly fine Mrs. Fields began to tell me of Henry James‘ father, – apropos of
the melons, though I forget whether it was he liked them very much or couldn’t abide
them.”(NUF, 845)
Marilyn Arnold, Willa Cather’s Short Fiction (Athens, Ohio/London: Ohio University
Press, 1984), xii.
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Ántonia e A Lost Lady pareceu-nos corresponder ao trajecto por nós delineado
no que respeita à evolução da paisagem americana. A “wilderness” é, em O Pioneers!, uma presença unificadora, à volta da qual o romance se organiza; o selvático está neste romance condenado à morte. O jardim implanta-se mas à custa
de perdas humanas (Emil e Marie morrem, Alexandra vive a vitória na solidão).
Em My Ántonia é sobretudo o pomar – a versão mais utilitária do jardim – a
traduzir a fertilidade do solo e a riqueza das relações humanas. A possibilidade
do jardim americano parece concretizar-se. Contudo, A Lost Lady ilustra a impossibilidade de concretizar em solo americano a dádiva do jardim. Deste romance transparecem sobretudo imagens de violência, lama, rosas murchas e ilusões estilhaçadas. O brilho que envolveu a América fora demasiado intenso face
à realidade cujos valores são personificados pela mesquinhez e materialismo de
Ivy Peters. Mas se o percurso americano é no sentido da desilusão, a arte catheriana vive, pelo contrário, um expoente de criatividade. Ao propor como âmago
da narrativa de A Lost Lady a parcela de terra improdutiva, usufruida apenas pelo seu valor estético, Cather demonstra a possibilidade da arte, mesmo quando
esta tem por tema um espaço inóspito como o Nebraska. Aliás, acreditamos que
com este último romance Cather se terá reconciliado com aquela região da
América, a mesma que durante a sua primeira produção artística é símbolo de
esterilidade e fatalidade.
O espaço geográfico do Nebraska, assim como o Sudoeste americano,
transmutados nos muitos lugares ficionais que Willa Cather cria, são um elemento essencial na interpretação da sua obra. O Sudoeste, por exemplo, é a
imagem da perfeição e felicidade; Cather descreve-o de azuis tão absolutos como os que se encontram na pintura de Georgia O’Keeffe, vivendo do mesmo
fascínio pelo despojamento das formas das ruínas dos Anazi e Navajos. São vários os ensinamentos que Cather aproveita do contacto com os resquícios das
civilizações ameríndias: a possibilidade de conservar o passado através da memória e dos objectos, a fruição da beleza e da harmonia sem preocupações fúteis
e desnecessárias, uma vida de íntima ligação com a natureza.
Se o critério geográfico nos levou a agrupar The Professor’s House e Death
Comes for the Archbishop, esta união permitiu-nos igualmente questionar o percurso americano. Tal como na arquitectura desenhada por O Pioneers!, My Ántonia e A Lost Lady, The Professor’s House e Death Comes for the Archbishop reforçam um destino iniciado com as sementes da promessa e uma maturação que
conflui no materialismo e na vulgaridade. Desse ponto de vista, teria feito sentido analisar primeiro Death Comes for the Archbishop, na medida em que esta
obra se centra em imagens genesíacas, e só depois The Professor’s House, uma
versão moderna da experiência americana (se tivermos em conta que a acção
decorre nos anos vinte, enquanto que o tempo da história em Death Comes for
the Archbishop decorre nos meados do século dezanove). Contudo, fomos sensíveis ao elemento biográfico (embora do nosso ponto de vista esta perspectiva levada ao extremo se possa traduzir num empobrecimento interpretativo) e interpretar as obras cronologicamente permite-nos observar a arquitectura da obra
catheriana. Tal como a pensámos, A Lost Lady e The Professor’s House represen-
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tam uma nota pessimista, um ponto de ruptura, uma imagem de solidão em relação aos textos O Pioneers! e My Ántonia. Death Comes for the Archbishop,
Shadows on the Rock e Sapphira and the Slave Girl, pelo contrário, oferecem a
reconciliação.
O critério subjacente à união de Shadows on the Rock e Sapphira and the
Slave Girl num mesmo capítulo teve como objectivo enfatizar um dos temas
que a crítica catheriana tem vindo a registar como sendo um dos mais interessantes na obra da autora – a domesticidade. Directamente relacionado com a
imagem central do nosso trabalho – o jardim –, o tema da (aprendizagem) da
domesticidade reforça a simbologia deste espaço, pois juntamente com a cozinha (outro dos espaços marcadamente significativos da arte catheriana), o jardim permite aliar natureza e cultura, cumprir rituais e estabelecer a ordem. Deste modo, o percurso catheriano obedece a uma construção que tem por
objectivo a aproximação ao Outro: a planície, as estruturas das civilizações ameríndias, os rituais domésticos são momentos que indiciam uma convicção acerca
da necessidade das relações humanas.
O jardim, espaço fragmentado e parcelar, é, contudo, um símbolo de união: com a natureza e com a memória colectiva da humanidade. Willa Cather,
como pretendemos provar, para além de usar os jardins como questionação do
percurso americano, representa-os, universalizando-os, como símbolos da procura do lugar perfeito. A metáfora da fragmentação é, do nosso ponto de vista,
susceptível de definir a América, pois o seu território humano integra uma profusão de raças e religiões, elas mesmas o microcosmo da própria humanidade. A
estrutura fragmentária dos textos catherianos reforça, por seu lado, não apenas a
multiplicidade e diversidade, características da cultura americana, mas espelha
também o modo desconexo de apreensão do mundo. Segundo Cather, a arte
deve seleccionar e simplificar, e só essa mesma arte pode redimir e unificar o
que de outra forma permanece disperso e confuso. É a sua versão da América e
do mundo, analisada à luz da imagem do jardim, o que expomos nas páginas
seguintes deste trabalho.

