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Sob o céu de Tânger

João J. B. Ventura



Mais tu n´es qu´un mirage Tanger
Avec ton front azuré avec

Tes charmes de brume confondants
Baignant dans les eaux mélangés de la mer.

Tu n´es plus qu´un nom griffonnée sur le mur du temps,
Trace obscure d´une mémoire à la dérive,

Qu´une image procurant des caresses ombilicales,
Pour le villégiateur bronzant dans 

      l´insignifiance mordorée des sables,
Pour les chasseurs de souvenirs à mettre en albums

Pour les entichés de bibelots
Et la frime de t´avoir vu.

“Tanger”, Abderrahman Benhamza1 (1995)

Hoje, ao passar os olhos pela prateleira magrebina da minha biblioteca, 
abriram-se-me as malas de papel de Paul Bowles. Numa encontrei a sua au-
tobiografia Memórias de um nómada2, onde, por instantes, o vi escrever so-
fregamente, e deixar cair no papel “sem parar” uma torrente ininterrupta de 
palavras: contos, novelas, traduções de amigos marroquinos e, sobretudo, 
relatos de viagens. Noutra estava o seu mais célebre romance, Um céu que 
nos protege3, onde diz que a diferença entre o turista e o viajante reside no 
tempo. E noutra, ainda, Deixai a chuva cair4, o romance sobre a “nervosa” 
Tânger, a cidade por onde Bowles errou durante grande parte da sua vida. 
Como tantos outros escritores, também Bowles sucumbiu ao “síndrome de 
Tânger” e se fez desaparecido na “cidade branca”, correspondendo ao mito 
simpático do ocidental que rejeita o estatuto social da sua origem para se 
ocultar na distância libertadora do Norte de África.  

1 Abderrahman Benhamza figura entre os nomes ilustres da literatura de expressão francesa 
e da crítica de arte em Marrocos.
2 Bowles, Paul (2007). Memórias de um nómada. Lisboa: Assírio & Alvim [Wthout 
stopping, an autobiography, 1972].
3 Idem (2017). Um céu que nos protege. Lisboa: Quetzal. [The sheltering sky, 1949].
4 Idem (2018). Deixai a chuva cair. Lisboa: Quetzal.  [Let It Come Down, 1952].
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Pendant des années, il y avait toujours eu un paquebot qui chauffait 
à New York en partance pour Tanger. Ils l’avaient tous pris: Paul et 
Jane Bowles, Truman Capote, Gore Vidal, Jack Kerouac, Bill Bur-
roughs, Brion Gysin, Tennessee Williams. Le premier à faire la ligne 
New York-Tanger fut Paul Bowles. Venu pour un été, il est resté 
toute une vie5.

Bowles  era um americano tranquilo a fugir e em fuga do mal-de-vivre 
urbano. Tinha chegado com Aaron Copland, tentando romper com o no-
madismo cosmopolita que o levara a viajar, primeiro, pela Europa, e depois 
pelo Extremo-Oriente e pela América Central, e também com incursões 
mais ou menos prolongadas em Paris e Nova Iorque. Em 1947, decidiu ficar 
em Tânger donde partia em viagens pelo deserto: 

Não escolhi instalar-me em Tânger. Aconteceu. Devia ser uma es-
tadia breve. Queria continuar, indefinidamente. A preguiça fez-me 
adiar a partida. Um dia, tive de render-me: o mundo estava muito 
povoado, os hotéis eram menos bons, as viagens menos agradáveis 
e as paisagens menos belas. Quando estava noutro sítio, lamentava 
não estar em Tânger. Estou aqui porque cá estava quando percebi a 
que ponto o mundo piorou. Já não queria viajar mais6.

Outros, loucos por viajar e por fugir da América, a quem Bowles fazia 
chegar os ecos tangerinos de aventura e do “lento desregramento dos sen-
tidos” (tão caro a Rimbaud) vieram a seguir. Jack Kerouac, que acabara de 
publicar Pela estrada fora, descobre Tânger em 1957: 

Et soudain, lente procession de musulmans en blanc, ce furent les 
toits blanc posés dans l´anse du petit port de Tanger, à même l´eau. 
Ce rêve d´une Afrique tout de blanc vêtue – Terrible ! – qui l´avait 
rêvée ? Rimbaud, Magellan, Delacroix, Napoléon! Ondoiement de 
draps blancs sur les terraces7.

5  Rondeau, Daniel (1997). Tanger et autres Marocs. Paris : Gallimard.
6 Idem. Baptism of solicitud. Apud Edmund White, “Paul Bowles: The Desert and Solitude” 
The New York Review, July 14, 2011 (Tradução do autor). 
7 Kerouac, Jack (1973) Les anges vagabonds. Paris: Gallimard [1ª ed. Lonesome travel, 
1960].



Kerouac encontra-se com William Burroughs e com Allen Ginsberg, ali 
chegados em 54, formando a trindade tangerina da Beat Generation. Jun-
tos, cozinham bolos majoun (mistura de mel, especiarias, haxixe e kif8) que 
saboreiam vagarosamente com chá de menta bem quente. Às vezes, “dão 
longos passeios proféticos através dos campos de pequenas flores brancas”. 
E quando não andam em explorações tangerinas, o quarto nº 9 do Hotel 
Muniriya ressoa com o bater das teclas da máquina de Burroughs a escrever 
o Festim nu, a sua única obra cuja criação tem por referência Tânger, trans-
formada numa utopia distópica e íntima. Um desregramento dos sentidos  
levado a cabo por um junkie num território fantasmal, a interzone.

Não obstante o festim tangerino – no caso de Burroughs, será melhor 
dizer o inferno tangerino – que estes anjos vagabundos experimentaram 
durante a sua passagem por Tânger, pouco ficou da cidade na sua obra.

Ceux qui se sont trompés sur cette ville ce sont les poètes de la Beat 
Generation. Ils se croyaient en Afrique, dans le désert, au bout du 
monde. Tanger lui fournissait de quoi fumer, et de quoi s´évader. Ils 
se sont vite rendu compte que ce lieu n´est qu´un fantasme de plus 
dans leur panoplie de rêveries faciles. Ce n´est même plus un souve-
nir. Pour eux, ce fus un nom, un nom qui sonne bien, mais ce nom 
est une erreur. La preuve, Tanger n´existe pas dans leurs textes. Ou 
alors, c´est une ville imaginaire qui laboure leurs phrases…9

Ao contrário, Bowles cruza a sua biografia com a da “cidade branca”, crian-
do um mito à sua volta. Avio a minha mala de viagem com as malas de papel 
de Bowles e vou a Tânger aqui tão perto de Portimão. Tânger que oferece a pos-
sibilidade de aqui tão perto ir  longe. Fronteira transponível no sentido norte-
sul, mas não no inverso onde se erguem muros intransponíveis encimados por 
arame farpado. Aí as águas já não unem, separam, fazendo com que o lado de 
cá do mar não fique perto mas longe: “Un cercle précis, une frontière mobile, 
une sorte de ligne de séparation entre deux eaux, celles calmes et plates de la 

8 O kif é produzido a partir de cristais, retirados das folhas e flores das plantas cannabis. 
Pode ser fumado de várias maneiras, inclusive utilizando cachimbos, um vaporizador ou 
um papel de enrolar.
9 Jalloun, Tahar Ben (1993). “Tanger: une paresse créative». Magazine Qantara, nº 6. Paris: 
Institut du Monde Arabe.
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Méditerranée et celles véhéments et fortes de l´Atlantique”10, escreve Tahar 
Ben Jalloun.

Tânger que foi um  próspero enclave de alma cosmopolita e irrepetível, com 
um estatuto próprio sob o auspício internacional, forjou o mito da cidade mais 
intrigante do norte de África, na qual Michael Curtiz se inspirou para rodar 
Casablanca, cuja história de refugiados europeus fugidos ao nazismo, de es-
piões e de contrabandistas que frequentam o Rick’s Cafe de Bogart só poderia 
ocorrer numa cidade-fronteira, simultaneamente, tolerante e canalha.

Era a Tânger das três religiões repartidas entre igrejas, mesquitas e si-
nagogas, e um cabaret como aquele do filme de Curtiz. Nas suas ruas havia 
mais de setenta bancos, negócios duvidosos, espiões de todos os matizes, 
cafés repletos de fumo e de ardor político, e nunca encerravam portas. Nal-
gumas vilas sumptuosas da Vieille Montagne, ou em certos palacetes na 
medina, as festas duravam até ao amanhecer. Eis a Tânger desaparecida 
onde vingavam a corrupção e a desordem, e onde se movimentavam viga-
ristas e assassinos, excêntricos e ninfomaníacos, homossexuais e magnates. 
«Um antro de jogos de azar onde os jogadores negoceiam os planos secre-
tos de todos os exércitos do mundo”11, segundo Jean Genet.

Faço-me à estrada de manhã cedo, desafiando a Via do Infante, e de-
pois a Autopista del Centenário, e pelo meio-dia apanho o ferry em Tarifa. 
Menos de hora depois, avisto - como Bowles a viu quando ali chegou pela 
primeira vez, em 1931, com vinte anos, “a cidade branca encavalitada nas 
suas colinas, espreitando as montanhas da Andaluzia do outro lado do es-
treito de Gibraltar”. 

Em menos de cinco minutos, um “petit-taxi” azul celeste com uma risca 
amarela conduz-me desde a Gare Maritime até ao mítico Hotel Continental 
com a sua colorida fachada, uma das primeiras imagens que os viajantes 
viam quando chegavam a Tânger e que, agora, volta a sê-lo, graças à reno-
vação da área portuária que recuperou a muralha portuguesa e eliminou os 
edifícios que lhe tapavam as vistas.

Guardo as malas de papel de Bowles no quarto. Atravesso o salão de-
corado com mosaicos e amplos vitrais. Lá estão o velho piano de cauda e 
o fonógrafo. No terraço, com vista sobre o porto, bebo um chá de menta, 
porque ali não servem álcool.

10 Jelloun, Tahar Ben (2006). Partir. Paris: Gallimard.
11 Genet, Jean (1949). Le journal du voleur. Paris: Gallimard.



Segundo olhar sobre a “cidade branca, muito branca, tatuada de mina-
retes verdes”12. À direita e à esquerda, abre-se um panorama de construções 
caiadas de branco empilhadas na colina. Minaretes. Terraços. Correrias de 
crianças turbulentas na Rue dar Baroud. Mais abaixo, gente fervilhando no 
cais. O chamamento do muezzin13 para a oração, vindo da Grande Mesqui-
ta ali bem perto.

Parto à descoberta da cidade guiado por Bowles e pelo google maps. 
Caminho pela Rue dar Baroud, cruzo o arco da Porte de La Marine, pas-
sando pela Grande Mesquita, e subo a rua que leva ao Petit Socco14 onde 
uma parte da história da cidade foi feita por escritores, poetas e artistas nos 
legendários cafés que ainda rodeiam a mítica praceta tangerina outrora o 
epicentro da vida quotidiana de Tânger. 

O Petit Socco, no centro da medina, rodeado de cafés por todos os la-
dos, acolhia uma sinfonia de conversas. No início dos anos 30, a clientela 
diminuía após a meia-noite, mas depois da guerra, nos anos 40 – quando 
Tânger estava apinhada de turistas e de residentes estrangeiros – os estabe-
lecimentos continuavam movimentados até ao alvorecer15. 

Hoje, a praceta perdeu grande parte do antigo encanto. Gatos famélicos, 
vendedores de relógios de contrafação e turistas.  Ainda assim, o Café-Pen-
sion Fuentes permanece como um lugar autêntico carregado de história e 
tingido de um charme um tanto desbotado. Paredes revestidas de azulejos 
e um salão no primeiro andar com varanda a dar sobre a praça. A clientela 
é composta sobretudo por marroquinos e por alguns turistas nostálgicos do 
passado glorioso do lugar, agora, ali, como eu, à procura de uma epifania. Nas 
suas mesas de mármore, o pintor Antonio Fuentes esboçou vistas da cidade, 
tornando-se numa espécie de Toulouse-Lautrec de Tânger; Camille Saint-
Saëns compôs a “Danse Macabre”; Tennessee Williams escreveu uma peça 
de teatro; e Saint-Exupéry fez ali o seu domicílio durante uma temporada, 

12 Darío, Rubén. (2016). Tierras solares. Sevilha: Editorial Renacimiento [1ª. edição na Ni-
carágua: 1905].
13 O muezzin é, no Islão, o encarregado de anunciar em voz alta, do alto das almádenas (ou 
minaretes), o momento das cinco preces diárias.
14 O Petit Socco era um alargamento da Rua Direita portuguesa onde nessa altura já existia 
um mercado.
15 Bowles, Paul (2013). “Tânger” [1990]. Viagens - Compilação de escritos, 1950-1990). 
Lisboa: Quetzal.
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fascinado pela “cidade estranha” cujo ambiente lhe causava “belas vertigens”. 
Enquanto vou vagarosamente saboreando o segundo chá de menta da 

manhã, observo o vaivém na praça, espécie de mosaico disparando em to-
das as direções. Grupos discutindo no meio da praça. A Rue du Commerce 
que, outrora, levava às casas de amores tarifados; a Rue de La Marine, an-
tiga Rua Direita portuguesa16, que se inclina até ao porto; a Rue Curro las 
Once que conduz à Place Taqqadum para, depois, através de um dédalo de 
ruelas estreitas e tortuosas, se chegar à American Legation e, cruzando a 
Avenue de Portugal, até ao cemitério judeu; e a Rue des Siaghines que leva 
ao Grand Socco ou, antes, virando à direita pela Rue des Almohades, antiga 
Rue des Chrétiens, e depois pela Rue Ben Raisoul, ao alto da medina.

Sigo ao longo da comprida Siaghines, passagem obrigatória para o 
Grand Socco, onde antes se alinhavam nos lados da rua dezenas de ban-
cas minúsculas de cambistas judeus fazendo tilintar nas suas mãos grandes 
moedas para chamar os clientes e cujos vestígios ainda são visíveis em ins-
crições nalguns estabelecimentos. E eis-me na Place 9 de Avril, le Grand 
Socco, “devant les portes mêmes de la muraille fortifiée qui enferme son 
labyrinthe de ruelles”17. Hesito por momentos antes de atravessar o fluxo do 
tráfego caótico que para ali conflui a fim se redirecionar ou para estacionar. 
Um turbilhão de automóveis com condutores carregando nervosamente 
nas embraiagens e nas buzinas. Táxis azuis celeste à espera de passageiros.

Dia de mercado. Uma vasta praça ladeada de cafés, pequenas lojas de 
artesanato, bancas improvisadas de vendedores ambulantes, camponesas 
du Rif vestidas com roupas multicolores e grandes chapéus de palha. Restos 
de uma Tânger desaparecida onde já não se veem os contadores de estórias, 
os pregadores, os charlatões, os encantadores de serpentes, os músicos e ar-
tistas de circo que o tempo e os homens varreram da praça, vulgarizando-a. 
A cidade de hoje atraiçoando a cidade antiga. 

Ou talvez não. Tânger, a cidade-literária do mito de Bowles renova-se. 
No outro lado da praça, um edifício chama a minha atenção pelo seu visual 
colorido art déco. Construído em 1938, o cinema Rif encontrava-se à beira 
da ruína antes da fotógrafa franco-marroquina Yto Barrada o comprar em 
2005. Desde 2007, acolhe a cinemateca de Tanger, tornando-se num dos 

16 A antiga Rua Direita Portuguesa era formada pelo conjunto Rue de la Marine-Rue Siaghi-
ne, ligando a Porta do Mar à Porta do Campo.
17 Kessel, Joseph (1952). Au Grand Socco. Paris: Gallimard.



raros cinemas de autor de Marrocos com ação educativa junto das crianças 
dos bairros vizinhos. “É o pulmão cultural da cidade à porta da medina, 
reinventando o antigo espírito de convivialidade do Grand Socco” - explica 
Malika Chaghal, diretora da instituição. 

Transponho a majestosa porta Bab El Fahs18 e adentro-me na medi-
na19. Perco-me no labirinto de ruelas tortuosas ora passando por curtos 
túneis por baixo das casas ora galgando longos lanços de escadas, até 
chegar a uma pequena ruela que sobe em escadaria, a Sidi Hosni, rua 
dos costureiros, onde homens rebobinam fios de todas as cores. Subo a 
escadaria íngreme da Rue Amrah até à porta da Casbah20 para disfrutar a 
magnífica vista sobre o Estreito.

E depois novamente o Grand Socco e o grande sufoco. Escapo-me em 
direção à Place de France. Soberba vista sobre a baía desde a esplanada – “la 
terrasse des paresseux”21 como era, ainda é, conhecida -,  debruçada sobre 
a baía. Sento-me na esplanada do decadente Café de Paris, na esquina do 
Boulevard Pasteur, bebericando mais um chá, em frente do palacete e dos 
jardins do Consulado de França.  Aberto em 1920, era ponto de encontro 
de Jane e Paul Bowles, Jean Genet, Truman Capote, Tennessee Williams, 
Williams Burroughs… - e de espiões durante da II Guerra Mundial. Vejo-o 
agora invadido por turistas. 

Desço o Boulevard. Depois, no nº 54, dou com uma montra, um cenário 
de livros. Entro na legendária Librairie des Colonnes, estação de paragem 
obrigatória para passeantes literários. Belíssima, com as suas estantes, me-
sas, escaparates de madeira de cedro. Por cima da caixa, o retrato do rei 
Mohammed VI. E lá estão também Ángel Vasquez, Mohamed Choukri, 
Jean Genet, Paul Bowles, Juan Goytisolo. testemunhas da diversidade lin-
guística de Tânger: espanhol, tamazight22, francês, inglês. 

18 Bab Fahs, antiga Porta do Campo portuguesa.
19 Nas cidades árabes, a medina é um aglomerado urbano organizado dentro de muralhas, 
ou seja, protegida dentro de uma fortificação.
20 Casbah é o nome dado às cidadelas cercadas por muros ou muralhas existente em diver-
sas cidades do Norte da África.
21 Térrasse des Parésseux ou Praça de Faro, desde que Tânger e Faro se geminaram em 1985.
22 A língua falada pelo povo Amazigh, escrita com o alfabeto Tifinagh. Existem três línguas 
Amazigh: Tarifit, no Rif, Tamazight, no Médio Atlas e Tachelhit ou Chleuh, no Alto Atlas e 
no Suss. A única que é escrita é o Tamazight, que se tornou a língua Amazigh universal de 
Marrocos.





Tanger, Rue des Siaghines e Petit Socco, 1925.
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Fundada por Gallimard, em 1949, rapidamente, se tornou no epicentro 
da vida literária tangerina. Bowles, chegado a Tânger dois anos antes, era 
presença constante e íntima das livreiras conhecidas como as “irmãs” Gero-
fi e utilizava a livraria como caixa pessoal de correio. Também Marguerite 
Yourcenar, Paul Morand, Roland Barthes ou Amin Malouf, sempre que vi-
sitavam a “cidade branca” passavam pela livraria. Juan Goytisolo, chegado a 
Tânger nos anos sessenta, fez ali sua iniciação na cultura árabe, tornando-se 
cúmplice da livraria: 

Me han hablado de una excelente autobiografía de un tal Chukri, 
traducida al inglés por Paul Bowles. La ha leído? En cuanto llegue-
mos me haré com un ejemplar en la Librairie des Colonnes. Es usted 
amigo de las hermanas Gerofi en Tánger, supongo. Quién no conoce  
las hermanas Gerofi en Tánger! Cómo! No sabe quiénes son? Pero es 
imposible! Permítame decirle que no lo creo. Son el motor de la vida 
intelectual de la ciudad23.

Depois das “irmãs” Gerofi, a livraria foi dirigida, entre os anos 1973 e 
1998, por Rachel Muyal, judia tangerina e vizinha da livraria desde a sua 
abertura. E depois por Pierre Bergé e Simon-Pierre Hamelin que, a par-
tir dela, criaram, em 2006, a revista Nejma – “estrela” em árabe, título que 
presta tributo a Kateb Yacine –, inscrita na continuidade da revista Souffles 
que, quarenta anos antes, cristalizou à sua volta um dos mais ricos movi-
mentos literários, artísticos e intelectuais de Marrocos. «Écrire, faire écrire, 
tracer le mot, dans la terre, à Tanger – sur cette terre que le mythe dit pre-
mière», tal é o mote desta revista que revisita escritores que vão desde Kateb 
Yacine e Mohamed Choukry a Paul Bowles e Jean Genet, visando estender 
pontes entre as duas margens mediterrâneas e com o mundo, fiel ao legado 
cosmopolita, tolerante e diverso da cidade entre-dois-mares. 

O jovem livreiro que me atende põe-me nas mãos o romance de culto La 
vida perra de Juanita Narboni24, de Ángel Vázquez, uma crónica histérica da 
Tânger do pós-guerra a caminho da decadência, e Le pain nu25, o romance 
autobiográfico de Mohamed Choukri sobre a sua errância nos anos 40 no 

23 Goytisolo, Juan (2000). Carajicomedia. Barcelona: Seix Barral. Barcelona.
24 Vásquez, Ángel (2017). La vida perra de Juanita Narboni. Barcelona: Seix Barral [1ª ed. 1976].
25 Choukry, Mohamed. (1980). Le pain nu. Trad. do árabe por Tahar Ben Jalloun. Paris: 
Maspéro.



submundo de Tânger, lado a lado com a fome e a delinquência. - “Se ainda 
não os leste, tens de os ler!” – diz-me. E fala-me do trabalho da poetisa 
tangerina Rachida Madani, da escrita de Abdellah Taïa e de Zoubeir Ben 
Bouchta. Da movida literária atual. – “A verdadeira. Não a postiça dos es-
trangeiros dos anos 50” – adverte-me. Saio com uma mala cheia de livros.

Vou andando sem parar. Reencontro-me à porta do The Paul Bowles 
Room, na antiga American Legation26. Entro. Ali estão ainda as suas malas 
de viagem que correram o deserto e o mundo. Primeiras edições dos seus 
livros, manuscritos, documentos, fotografias, a sua máquina de escrever. 
Imagino Bowles sentado sobre as malas como no retrato ali exposto: 

O Paul Bowles do estereótipo, o homem dourado, exilado enigmático, 
elegantemente vestido, com uma boquilha para cigarro entre os dedos, lu-
xuriando ao sol de Marrocos, vivendo de remessas de dinheiro, oferecendo 
de vez em quando as suas alarmantes e altamente requintadas ficções ao 
mundo em geral27.  

“O retrato tem um grão de verdade, mas há muito mais para conhecer”, 
escreve ainda Theroux. Se Bowles ali estivesse falaria da disciplina errática 
das viagens. De nomadismos. Do mar de Conrad. Do silêncio do deserto. De 
Graham Greene e Raymond Chandler. Da híbris marroquina. Sim, também 
de Jane Bowles. De Kafka, Gerturde Stein e Flannery O´Connor. A prisão 
do corpo. A morte libertadora. Os labirintos do kif. A poesia de Mohamed 
Choukri. E a prosa do contista Mohamed Mrabet. A escrita como ritual. O 
concerto de oboé e clarinete que nunca chegou a terminar. 

Impossível não imaginar neste refúgio Déco o encontro entre John 
Malkovich e Debra Winger à procura de si próprios em Um chá no deserto. 
A voz de Bowles, no filme, prenunciando que, mais tarde, todos acabariam 
por se perder, irremediavelmente, nas areias sedutoras e fatais do deserto.

Apanho um “petit-taxi” que me leva encosta acima entre terrenos baldios 
até ao Edifício Itesa onde Bowles viveu desde os cinquenta anos até poucas 
semanas antes da sua morte, em 1999, aos oitenta e oito anos. Subo umas 
escadarias amplas de mármore até ao quarto andar e bato à porta do aparta-
mento 20. Espero. Em vão. Ninguém responde. Não verei a sua última mo-
rada. A mesma que foi visitada por Mick Jagger e Brian Jones, seus vizinhos 

26 Na American Legation existe uma maqueta da Batalha de Alcácer Quibir.
27 Theroux, Paul (2013). As viagens de Paul Bowles. Viagens. Compilação de escritos, 
1950-1993. Lisboa: Quetzal.
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por algum tempo no andar de baixo do Itesa, e que vieram a Marrocos para 
escutar os sons dos fazedores de perfumes e gravar os Master Musicians of 
Jajouka que seria considerado o primeiro álbum de world music. Primeiro 
que ninguém, Bowles tinha descoberto esta música nas suas deambulações 
por Marrocos enquanto musicólogo. 

Porque Bowles já não mora ali, saio. Na rua, que se inclina em direção 
ao mar, avisto um pedaço azul do estreito de Gibraltar. O que ainda salva 
Tânger é a sua topografia. 

A cidade está construída ao longo das cristas e das ladeiras de uma 
série de pequenas colinas que descem até ao mar […] Ao fundo de 
cada rua há quase sempre uma vista natural, pelo que o olhar auto-
maticamente resvala sobre aquilo que esteja mais à mão, para ir pou-
sar numa vinheta de porto marítimo com navios, ou de cordilheira 
montanhosa, ou de mar com uma distante linha de costa”28.

Desço a ladeira da Vieille Montagne por entre os ciprestes que ladeiam 
a estrada que me devolve à medina. Adentro-me na mesma topografia per-
corrida por Bowles: 

Ruas cobertas como corredores, com portas abrindo para quartos 
dos dois lados, terraços ocultos muito acima do mar, ruas feitas de 
degraus, impasses escuros, pequenas praças em terrenos inclinados, 
semelhantes a cenários de ballet construídos em falsa perspetiva, com 
becos que conduzem para direções diferentes; sem esquecer o clássico 
reportório de túneis, baluartes, ruínas, masmorras e penhascos.29

Atravesso o parque Marshan e cruzo a avenida Mohammed Tazi. Aden-
tro-me por ruelas sinuosas. Há homens trabalhando cestos, o cobre, a lã. A 
padaria onde Bowles comprava o pão na esquina, mesmo antes dos degraus 
do Café Baba. De quando em vez, tenho de inverter os passos em becos sem 
saída. De súbito, umas toscas letras amarelas pregadas numa parede branca 
ao lado de uma porta de ferro indicam: “Café Hafa, fundado em 1921”. Não 
há guia turístico em papel ou na web que não lhe faça referência abonatória. 

28 Bowles, Paul (2013). “Mundos de Tânger” [1958]. Viagens - Compilação de escritos, 
1950-1990. Lisboa: Quetzal.
29 Idem (2007). Memórias de um nómada. Lisboa: Assírio & Alvim. [1972].



À direita, duas filas de degraus descendo numa falésia sobranceira ao mar 
conduzem a pequenos terraços em socalcos com roseiras e árvores, oferecen-
do sombra e uma vista magnífica sobre as águas do Estreito, com o recorte 
da costa espanhola ao fundo. Desde há quase um século que o café fundado 
por Ba Mohamed e pelo seu irmão Ba Idriss é lugar de encontro de escritores, 
poetas, criadores, marinheiros ou músicos que ali se misturavam. 

Entro, e logo um intenso aroma de chá de menta me inebria. Mesas de 
cimento revestidas de azulejos e ferro onde a pintura tenta disfarçar a ferru-
gem. Não há carta de pratos ou de bebidas. Ali só servem chá de diferentes 
sabores e aromas, e para comer, bissara, um puré de feijão.30

Se a história do Hafa está ligada aos fragmentos da biografia dos escri-
tores e outros artistas que ali passavam as tardes (como Bowles, Mohamed 
Choukri, Abou Bakr Lamtouni, Juan Goytisolo ou Jean Genet), a sua noto-
riedade deve-a, também, à simplicidade do lugar e ao acolhimento igualitá-
rio da clientela, sem olhar ao seu estatuto social.

É ali que, ao fim da tarde, as andorinhas rodopiando no céu cor de mal-
va que me protege, os gatos roçando e ronronando entre as pernas, por 
entre delicados saracoteios de copos de chá de menta, que me despeço de 
Tânger e de Bowles:  

O mais espantoso é que ao fim de [tantos anos] [o Hafa] ainda pare-
ça o mesmo, ainda seja tão delicadamente como era. (…) As gaivo-
tas pairam e volteiam ao vento, e de vez quando um navio passa 
vagarosamente, indo ou vindo do estreito de Gibraltar.” (…) A velha 
Tânger que eu conhecera em 1931 não perdurou. Quando regressei 
depois da guerra, em 1947, ela estava praticamente irreconhecível. 
Os prédios de apartamentos haviam crescido, as árvores haviam 
sido abolidas, tinham sido abertos arruamentos nos campos em vol-
ta.”(…) Nos anos decorridos desde que vim a Tânger pela primeira 
vez e fui capturado pelos seus encantos, o burgo de 60 mil habitantes 
tornou-se uma cidade com dez vezes essa dimensão e, a avaliar pela 
variadíssima construção em curso, ela continuará a expandir-se en-
quanto durar o presente surto de prosperidade. (…) a Tânger que eu 
conheci só existe na memória31.

30 A bissara marroquina é um puré de favas secas temperado no prato com um fio de azeite 
e cominhos.
31 Idem (2013). “Tânger” [1990]. Viagens - Compilação de escritos, 1950-1990. Lisboa: Quetzal.
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 Tânger deu tudo a Bowles. O pequeno teatro de rua sobre o qual a cortina 
não se fechava nunca, os amores proibidos, a malandragem, as histórias guar-
dadas nas suas malas de papel, sobretudo aquelas que guardou em Deixai a 
chuva cair, o romance percorrido por uma musicalidade interior onde retrata 
uma cidade que há muito deixou de existir, ou que talvez nunca tenha exis-
tido a não ser na sua imaginação transfiguradora. E Bowles devolveu tudo a 
Tânger, criando à sua volta o mito que me faz, uma e outra vez, regressar uma 
cidade que já não existe.

Nos últimos dez anos, Tânger redesenhou-se a partir da sua orla maríti-
ma. O mega-programa “Tanger-Métropole”, lançado pelo rei Mohammed VI 
em 2013 com um investimento de mais sete mil milhões de euros, dos quais 
um quarto alocado às áreas marítimas, transformou radicalmente a cidade. 
O antigo porto histórico foi totalmente remodelado, em 2010, com a abertu-
ra do novo centro marítimo de Tanger-Med, e é por lá que agora se chega à 
cidade. O traçado de muitas ruas na “cidade moderna” foi refeito para tornar 
o tráfego mais fluído. As fortificações portuguesas foram restauradas. Uma 
nova marina foi construída junto ao modernizado porto de pesca, no final de 
um grande passeio ribeirinho ao longo da baía abrindo para o horizonte na 
outra margem mediterrânea. Tanger que sempre viveu olhando Espanha está 
agora ligada à capital Rabat por um comboio de alta velocidade.

Embora nesta deambulação em que me deixei perder e reencontrar nos 
passos de Bowles eu seja levado a constatar que Tânger perdeu a sua aura, 
no meu imaginário tangerino “a cidade branca”, ainda que envelhecida na 
medina e metamorfoseada na frente-mar, ocupa o lugar contraditório, mas 
cativante, de uma cidade gémea da Alexandria de Lawrence Durrell ou 
da Istambul de Orhan Pamuk. Uma cidade que é como um mosaico que 
dispara em todas as direções. E um palimpsesto onde sob a escrita visível 
e debotada das suas ruas estreitas e sinuosas e dos edifícios decadentes e 
enrugados da cidade antiga, se esconde outra escrita invisível que narra 
histórias nas quais se movimentam os fantasmas dos escritores que criaram 
o mito da cidade branca e internacional. 



poesIA






