
A CASA DO
 CALIFA

Tahir Shah

Na tradição de Um ano na Provence e 
Sob o sol da Toscana, o aclamado autor in-
glês de livros de viagem Tahir Shah com-
partilha conosco sua experiência extrema-
mente cativante de transformar um sonho 
exótico em realidade. Repleta de surpresas 
divertidas e, por vezes, aterradoras, esta é 
a história da mudança de sua família dos 
céus cinzentos de Londres para a ensolara-
da cidade de Casablanca, onde a tradição 
islâmica e o folclore africano convergem. 
E nada é tão fácil quanto parece...

Inspirando-se nas férias marroquinas 
de sua infância, Tahir Shah sonhava em 
fazer desse surpreendente país seu lar. Aos 
36 anos de idade, teve sua oportunidade. 
Investindo todo o dinheiro que ele e sua 
esposa, Rachana, possuíam, Tahir reuniu 
sua família e comprou Dar Khalifa, uma 
mansão em ruínas de frente para o mar de 
Casablanca, que pertencera ao califa ou 
líder espiritual da cidade. 

Com sua vegetação exuberante, seus 
jardins privados e seu ritmo relaxante, a 
vida em Dar Khalifa parecia certamente 
preencher as fantasias de Tahir. Até que 
ele descobre, de muitas maneiras, que 
estava muito mais longe de casa do que 
imaginava. No Marrocos, é costume con-
siderar que uma casa vazia atrai djinns, 
espíritos invisíveis exclusivos do mundo 
islâmico. A ardente crença na existência 
deles dificulta muitíssimo o sono e os pla-
nos de reforma da casa, mas isso é apenas 
o começo. De elaborados rituais de exor-
cismo, envolvendo o sacrifício de cabras, 
ao convívio com vizinhos gângsteres que 
tentam roubar sua propriedade, a família 

Shah tem que lidar com uma nova cultura 
e tudo o que vem a reboque.

Infinitamente encantador, A Casa do 
Califa mapeia um ano na vida de uma 
família que faz uma tremenda aposta. 
Enquanto acompanhamos Tahir em suas 
viagens através do reino - de Tânger a 
Marrakesh e ao Saara -, descobrimos um 
mundo de profundos contrastes que qual-
quer verdadeiro aventureiro adoraria cha-
mar de lar.

“A chave estava em minhas mãos – um símbolo 
do futuro ou, talvez, de uma aquisição alucinada. 
Fiquei olhando para ela, observando os entalhes 
antigos no ferro, amaldiçoando a mim mesmo 
por ter cortejado tão abertamente o perigo.
Neste momento, o motorista pisou no freio. 
‘Chegamos!’, exclamou.”

“Um livro incrivelmente divertido. O talento de 
Tahir Shah é fazer você rir enquanto admira os 
insights fornecidos por seu modo extremamente 
original e estimulante de ver a vida.” 

DORIS LESSING, Prêmio Nobel de Literatura 2007

Tahir Shah nasceu em uma família anglo-
afegã com raízes nas fortalezas montanho-
sas do Hindu Kush. Seus onze livros são 
crônicas de uma série de fabulosas via-
gens. Ele vive com sua esposa e dois filhos 
em Casablanca.

Visite o website do autor
www.tahirshah.com
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Aventura das mil e uma noites
no quintal do Califa

O Estado de São Paulo 14 novembro, 2008

O escritor inglês Tahir Shah vem ao 

Brasil lançar A Casa do Califa, livro 

de viagem sobre a reforma de uma 

casa muito especial em Casablanca, 

no Marrocos

Patricia Villalba

O escrito Inglês Tahir Shah já foi à 

Índia “muitas e muitas vezes”, mas 

ainda não conhece o Taj Mahal. 

“Sou afiado em absorver lugares 

a partir dos sentidos, sem gastar muito 

tempo vendo os grandes marcos. Prefiro 

sentar num café e observar a vida em 

volta”, diz ele, em entrevista ao Estado, 

pouco antes de chegar ao Brasil para o 

lançamento, hoje, de A Casa do califa,  

seu livro de 2006 que sai em português 

pela Editora Roça Nova.

 Afiado realmente em narrar 

com leveza o que não costuma estar 

estampado nos cartões postais, Shah 

fez um caderno de viagem que conta 

sua história e de sua família – a mulher 

Rachana e os dois filhos pequenos – 

às voltas com uma casa, no Marrocos. 

Cansado de seu apartamento  apertado 

em Londres, ele decide buscar suas raízes 

no Oriente Médio. Não só se muda para 

Casablanca, mas, num ímpeto, compra 

um palacete que foi mesmo de um certo 

califa. A rigor, então, é um livro sobre a 

aventura da reforma dessa casa, onde o 

choque cultural aparece no mais prosaico 

do dia a dia. “Desde o 11 de Setembro 

eu me sinto perturbado pelo rompimento 

das relações entre o Ocidente e o Oriente 

Médio. Uma das razões mais profundas 

da minha mudança para o Marrocos foi a 

de promover os aspectos positivos dessa 

mágica e tolerante nação árabe. Mas foi 

uma aposta arriscada.”

 A reforma levou um ano, depois 

de incontáveis acidentes de percurso e 

até mesmo de um exorcismo. Cinco anos 

depois, Shah ainda vive com a família em 

Casablanca e já parece ver a fria Londres 

como um estrangeiro. “É engraçado 

quando vou à Inglaterra agora. É como 

tomar uma sopa rala quando você está 

acostumado a um goulash (ensopado 

de carne apimentado)…”, compara ele. 

“O Marrocos é tão estimulante, colorido, 

excitante. É uma mistura do tradicional 

e do moderno, e é realmente lugar das 

mil e uma noites. Por isso, acho Londres 

entediante…Sem mencionar o fato de 

que o clima e a comida na Inglaterra são 

muito ruins.”

 A Casa do Califa foi apontado 

como um dos dez melhores livros de 

2006 pela revista Time. Diretor de 

documentários, fotógrafo e jornalista, 

Shah tem mais de 10 livros de viagem 

publicados e hoje trabalha numa ficção – 

“Um romance histórico baseado na vida 

de um grande aventureiro”. Seu livro 

mais recente, In Arabian Nights, lançado 

no início do ano, deve sair aqui no ano 

que vem. “Passei muito tempo tentando 

entender porque o Marrocos é do jeito 

que é, e me dei conta de que o país foi 

moldado por uma cultura oral, que contém 

idéias, informações e sabedoria…Então, 

escrevi sobre isso.”



RELATO SABOROSO 
DO SONHO DE TAHIR
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(listado pela  revista times  como um dos 

dez melhores de 2006), e agora chega 

ao Brasil, inaugurando também a Roça 

Nova Editora. O lançamento carioca, 

com a presença de Tahir, será nessa 

quarta-feira, 19. na Livraria Travessa do 

Shopping Leblon.

 “Eu estava atrás de um livro de 

grande impacto para abrir a editora”, 

conta a carioca Laura Di Pietro, uma 

fã dos livros de viagem. “Isso porque o 

travel book, categoria muito comum nas 

estantes internacionais, é muito mais 

do que um guia para uma viagem de 

turismo: é um mergulho na cultura, nos 

costumes, no espírito de um lugar. E foi 

isso que Tahir fez”.

 Morar na Casa do Califa e 

trabalhar pela reforma que restaurasse o 

esplendor original, tanto quanto resposta 

aos desejos, foi um desafio diário para 

a família. No livro, ele conta a batalha 

diária – muitas vezes tragicômica – 

para se afinar com os empregados sem 

menosprezar as crenças de cada um 

deles nos gênios e espíritos; o choque 

de culturas nos pequenos embates (“não 

barganhar é uma ofensa; temos que 

tomar litros de chá de menta discutindo 

pormenores”) e nos grandes problemas 

(“a polícia queria invadir a casa porque 

não tínhamos licença para obras. “ 

Como assim, não temos?”, perguntei 

ao arquiteto. “Não, aqui ninguém tira 

licença”).

 “Mas eu tinha como alento 

minhas longínquas memórias infantis, 

seguindo meu pai, que era afegão, pelos 

labirintos da Medina de Marraquech; o 

cheiro de páprica, de água de rosas e 

de couro; o eco das orações sobre os 

telhados planos da cidade. Tudo isso era 

alimento de sonho para uma criança que 

crescia na convencional e comportada 

Inglaterra”, descreve o autor.

 Para Tahir, que antes de chegar 

quase esperava encontrar Humphrey 

Bogart e Ingrid Bergman no Ricks Café 

Americain, a vida em Casablanca se 

revelou muito mais do que ele supunha. 

MARCIA ERTHAL, do Jornal do 

Comércio

Não  eram só os impostos 

exorbitantes e o clima pouco 

amistoso de Londres que faziam 

o escritor anglo-afegão Tahir Shah 

caminhar “zangado e desesperado” 

pelas ruas da cidade úmida, cinzenta 

e enevoada, nos primeiros anos 

deste milênio. Além do desejo de fuga 

dessa realidade pouco amigável, Tahir 

– escritor com uma dezena de livros 

publicados e elogiados – ansiava por 

sol e “um pouco de perigo”. “A Inglaterra 

tinha se tornado um país sem desafios, 

e eu clamava por um lugar sem redes de 

segurança”.

 A resposta a essas preces foi 

Dar Khaliph: um palacete em ruínas no 

centro de uma favela em Casablanca, 

que Tahir comprou no escuro e para 

onde se mudou num rompante, levando 

a mulher e duas crianças pequenas. 

Desta aventura – totalmente verídica, 

com flagrantes registrados no Youtube 

– nasceu o livro A Casa do califa - Um 

Ano em Casablanca, o relato saboroso 

da adaptação da família Shah a uma 

nova realidade, tão colorida quanto 

assustadora – a de viver em um país de 

cultura e valores rigorosamente diversos 

do conforto ocidental.

 O livro teve carreira de sucesso 

nos Estados Unidos e na Inglaterra 
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“Encontrei uma cidade de espírito francês com fabulosos 

prédios art-deco e bulevares coroados por palmeiras; caí de 

paixão instantaneamente por aquele lugar”. 

 O homem que chega ao Brasil, quatro anos depois de 

deixar para trás o fog Londrino, é um orgulhoso proprietário 

da renovadíssima Casa do califa, à qual ele devolveu o 

aspecto original feito de cerâmica, mosaicos preciosos e cedro 

perfumado.

 “Acompanho meus filhos brincando no pátio e nas fontes 

e sei que a distância entre o fracasso absoluto e o sucesso total 

é menor que um fio de cabelo, e sei que a vitória vem pela 

persistência. Mas, principalmente, hoje eu sei que a vida em 

linha reta, sem surpresas e súbitos desvios, não é vida”.

 Relatos de profundos mergulhos em culturas e 

situações extremas são a tônica da produção literária de Tahir 

Shah, anglo-afegão de 42 anos e que dedicou a vida a viajar e 

relatar o que viveu. Seu primeiro livro foi publicado quando ele 

tinha 23 anos: The Devil’s Teeth – Jouneys in Gondwanaland 

(Os Dentes do Demônio – Viagens a Gondwanaland), resultado 

de estadas na Índia, África e América do Sul.

 Entre outros livros de sucesso, lançou em 2001 In 

Search of Solomon’s Mines (À Procura das Minas do Rei 

Salomão), que o levou à Etiópia e resultou em um programa 

de TV encomendado pelas emissoras National Geographic e 

Channel 4. Também se dedica à Qantara Foundation (qantara: 

palavra árabe para “ponte”), que criou depois dos atentados de 11 

de setembro.

 “Esta visão que ao mesmo tempo é do estrangeiro e de 

alguém que procura entender e se integrar aos costumes locais, 

faz desse tipo de literatura também uma ponte para o entendimento 

final entre as pessoas de origens tão diferentes e que acabam se 

identificando e se acolhendo”, diz Laura. 



histórias colhidas nos países que visitou. 

Apesar de ter se tornado reconhecido 

autor de livros de viagem, suas 

publicações nada têm a ver com turismo. 

Com linguagem fluida e títulos típicos 

de romances de aventuras populares, o 

escritor empresta a própria vivência aos 

leitores. Para escrever A Casa do Califa 

– Um ano em Casablanca, sua penúltima 

obra e primeira a ser lançada no Brasil – 

hoje, na Travessa do Leblon – resolveu 

mudar, de mala e cuia, com a mulher e 

duas filhas para um casarão em ruínas 

cravado no miolo de uma favela na 

famosa cidade do Marrocos. 

 - Gosto de experimentar e de 

mostrar que sou uma pessoa interessada 

em ouvir. Não é preciso ser alguém muito 

especial para ser um explorador – conclui 

Shah, no Brasil para o lançamento da 

obra em diversas capitais. – Qualquer 

pessoa pode explorar um novo lugar 

e, mais importante ainda, ambientes 

que pensa conhecer bem. É tudo uma 

questão de frescor no olhar.

 Aos 42 anos, comemorados 

no sábado com uma cervejinha no Bar 

Mineiro, em Santa Teresa, Shah escreveu 

o primeiro de seus 10 livros de viagem 

aos 23. As obras são ambientadas em 

países como a Etiópia (Em busca das 

minas do rei Salomão)  e Peru (A casa 

do Rei Tiger). As aventuras também 

renderam documentários para canais 

como National Geographic. Shah conta 

que já participou de toda sorte de rituais e 

até já foi preso por 16 dias no Paquistão. 

Esta, porém, não foi sua aventura mais 

emocionante. 

 - Uma vez no Congo, não 

conseguia carona e caminhei por horas 

ao longo de uma estrada. Estava ficando 

desesperado, pois escurecia. Até que o 

inesperado aconteceu. Um rapaz saiu do 

meio da floresta e me conduziu a uma 

casa, onde várias pessoas me esperavam. 

eles tinham  certeza de que eu pertencia 

a uma família que estava desaparecida 

há anos. Dormi e comi como um rei. No 

dia seguinte, constatado o engano, fui 

embora. Na partida, me ofereceram um 

bebê. Queriam que o levasse para a 

Europa para que sobrevivesse. Aquilo 

foi muito tocante. Nunca esqueci. Disse-

lhes que o modo de vida deles era muito 

mais rico do que a vida que levava em 

Londres.

 Shah costuma dizer que nasceu 

com um pé no Ocidente e outro no 

Oriente. As raízes e as experiências em 

viagens fizeram com que compreendesse 

bem ambos os tipos de cultura e não se 

limitasse a narrar os estranhamentos 

provocados por um lugar exótico, 

completamente novo. Depois dos 

atentados de 11 de Setembro de 

2001, passou a achar que havia uma 

necessidade urgente de se explicar 

esses dois lados um para o outro. Tomou 

isso como uma missão.

 - É uma espécie de dever. A 

mídia perpetua estereótipos enganadores 

sobre a cultura oriental. Uma das 

principais razões para escrever esse 

livro era mostrar que o Marrocos não é 

Monique Cardoso

 A figura não lembra a de um 

aventureiro. Nem a do arqueólogo-

herói Indiana Jones. Mas o escritor 

Inglês Tahir Shah, casado, pai de duas 

filhas pequenas, é, definitivamente 

um explorador. Nascido em 

Londres numa família de afegãos, 

trabalhou em algumas expedições 

no Paquistão, na América do Sul e 

África. A experiência o levou a contar 
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um fanático país árabe, que é uma cultura tolerante, uma encruzilhada 

entre a África e a Europa ao longo dos séculos.

 Ao mesmo tempo, Shah acha que ambas as tradições tem muito a 

ensinar uma para a outra. E que as diferenças de ponto de vista atrapalham 

os processos de paz.

- A tradição oriental é muito antiga e sábia. Às vezes sinto que 

o Ocidente, em especial os EUA, age de maneira infantil. Parece uma 

criança mimada que pensa que sabe tudo, mas sempre precisa de um 

novo estímulo. Já nos países orientais aprende-se desde cedo a apreciar o 

que é antigo, que já foi testado e validado através dos séculos.

Mesmo fazendo muitas viagens para escrever, Shah estava 

cansado dos dias cinzentos, do ar poluído, e do estresse de uma grande 

metrópole. A mulher estava grávida e tinha um contrato para escrever mais 

um livro, dessa vez sobre o Marrocos. A idéia era narrar a vida em um 

lugar completamente diferente. Amigos e parentes ficaram apreensivos. 

A mulher, temerosa de não conseguir oferecer uma infância segura aos 

filhos. Uma opção seria viver em Marrakesh, destino mais popular entre os 

europeus, cidade com mais estrutura.

- Milhares de europeus têm comprado casas tradicionais lá. E 

Casablanca é tida como suja, desorganizada, poluída. Mas a cidade tem 

enormes vantagens. A principal delas é que não há turistas. Por causa 

disso, a sociedade não foi destruída pelo turismo.

Foi então que, há cinco anos, encontrou uma mansão de pura 

arquitetura árabe em ruínas, em meio a uma favela, com esgoto a céu 

aberto. Resolveu reconstruir a casa e, a cada tijolo que acrescentava nas 

paredes, construía uma vida nova. O livro foi publicado em 2006 e ficou 

semanas entre os melhores da revista inglesa Time. 

- Dar-Kalifa me ensinou o que há de mais importante na vida, me 

acalmou, me fez mais humilde. Mudei muito nesse processo. A casa nunca 

está vazia, estamos sempre cercados de amigos. Aprendi muito, sobretudo 

com os empregados que já moravam na casa. Estou tocado pela bondade 

deles. Eles vivem na favela, no meio do lixo. Mostram que você não precisa 

ser rico para ser generoso. 

Na mansão Shah montou uma mítica biblioteca, descrita no livro, 

com milhares de volumes. É onde trabalha. Mas quando está quente, 

simplesmente pega o laptop e muda o escritório para o quintal.

- Talvez a coisa mais fantástica da arquitura árabe é que as casas 

são construídas de dentro para fora. Os espaços internos têm fontes e 

pátios com o som de pássaros cantando. É o paraíso – descreve.

Experiência mágica

 A felicidade de Shah e de sua mulher, porém, está no que a 

experiência pode trazer para a vida dos filhos, Ariane, de 8 anos, e Timur, 

de 5.

 - Eles estão crescendo em um  país amistoso, interessante, num 

ambiente com espaço, um verdadeiro oásis. A casa é grande e por isso 

têm espaço para correr ao redor. Eles adoram Dar-Kalifa, mas imagino 

que levará anos para compreenderem como é mágico viver o que estão 
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vivendo.

 A Casa do Califa é, sem dúvida, seu livro mais pessoal. Depois 

dele, Shah voltou às narrativas fantásticas e lançou In Arabian Nights. 

Está na ponta de uma dinastia de contadores de histórias. O pai é autor 

de inúmeros títulos e sua casa sempre viveu cheia de escritores, entre 

os quais Doris Lessing, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura no 

ano passado, aos 87 anos:

 - Ela ensinou-me a usar minha energia para escrever. E ainda 

produz, tem quase 90 anos e não usa computador. Amo a maneira 

como encara a profissão, de forma simples. Para ela, publicar um livro 

não é visto como uma grande coisa.

 - O que posso dizer é que sempre me deixei levar por histórias 

e idéias. Só faço projetos que me despertam interesses grandes. A 

paixão do escritor pelo que está contando é o que assegura um bom 

livro para se ler até o fim. 
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Godofredo de Oliveira Neto

A arte da fabulação é assim mesmo. Provoca 

um deslocamento no leitor, arremessa-o contra 

mundos e fundos, descortina espelhos ameaçadores, 

liberta fantasmas, realiza sonhos. A literatura é a 

transformação de um acontecimento qualquer ou um 

sentimento corriqueiro em arte. Essa transfiguração 

é o nó do problema. E os gêneros literários estão 

aí para receber e classificar as diversas narrativas 

com a maior boa vontade do mundo. Um dos mais 

conhecidos temas explorados pela literatura desde 

a Antiguidade clássica é a evasão, 

a viagem do centro em direção 

à exterioridade paradisíaca do 

universo.

 Tahir Shah, com o seu 

“A casa do Califa” pratica essa 

“excentricidade” com engenho e 

habilidade raramente encontrado 

nas narrativas de viagem 

contemporâneas.

Opcão entre a reclusão e a 

liberdade

 Esse tipo de ficção vem se 

firmando no cenário das letras globais 

como um espaço de resistência à 

intolerância e à violência causadas, 

para muitos, pelo desconcertante 

desconhecimento do “outro”. 

Alteridade essa, aliás, ressaltada 

por Doris Lessing quando, do alto do 

seu peito nobelizado, rasga elogios 

ao romance de Tahir Shah, um dos 

melhores livros de 2006, segundo 

a revista “Time”. Se transformar 

um fato banal em arte é o nó da 

criação literária, conseguir tocar 

o processo narrativo de um travel 

book sem se esparramar nos 

clichês turísticos é um desafio tão 

grandioso quanto. É que no livro, 

paradoxalmente, os clichês são 

potencializados e tangenciam por 

vezes a caricatura. Mas se trata de 

uma astúcia discursiva que prepara 

o leitor psicologicamente para o 

final. Os clichês sobre a Inglaterra 

também são algo caricaturados.

 O êxito deste livro 

–colorizado, azeitado, cheirado e 

sorvido num Marrocos onírico e 

feérico (e socialmente injusto) – 

vem daí. Do jogo com os clichês.   “ A 

Casa do Califa” aboleta-se na casa 

“livro de viagem” com galhardia e 

excelência sem se preocupar com 

o conceito acadêmico de literatura.

 É uma casa, aliás, o 

personagem central da narrativa. 

escolher entre o pardacento 

apartamento londrino, numa Albion 

rociada por garoa intermitente, e um 

enorme casarão vazio às portas de 

um bairro popular de Casablanca 

corado por matizes alucinantes, 

num Magrebe espargido por raios 

resplandecentes, é optar entre o 

real e o sonho, entre a reclusão e a 

liberdade. Tahir Shah e sua família 

ficaram com o sol e com a alegria. 

Só que para o inglês (Shah é inglês 

de origem afegã) será indispensável 

redesenhar os seus conceitos e 

razões.

 A casa, quase um palácio, 

necessitando reparos, tem paredes 

com armários para livros em cedro 

perfumado, um pátio com árvores 

frutíferas inundado de sol, imensa 

piscina, salas suntuosas e peças 

generosas, algumas fechadas a 

sete chaves. Mas ali circulam “djins”, 

Clichês potencializados com
astúcia
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espíritos citados no Alcorão e que, para os muçulmanos, habitam o mundo 

junto com os humanos. O djins adoram casas vazias, segundo informam 

antigos empregados da casa do califa.

 O chamado fanho do muezin na mesquita das cercanias já fora a 

senha para o imprescindível desenraizamento cultural provocado por esse tipo 

de romance. A criadagem vai aos poucos revelando todo um universo para o 

novo proprietário e para nós, leitores. Um universo sedutor, mágico, um conto 

de mil e uma noites, uma sociedade tão acolhedora quanto orgulhosa de sua 

história e de seus costumes e até, como lemos a certa altura da narrativa, tão 

corrupta e irritante para um europeu!

Problemas infinitos e novo aprendizado

 As superstições, que vão desde beber o sangue fresco de um bode 

sacrificado até os exorcistas de Meknes, passando pelos citados “djins”; os 

costumes, como o de oferecer a fruta mais apetitosa do lote aos mendigos, o 

orgulho e a honra da população, passando pela necessidade de se ter mais 

uma esposa para que tudo entre nos eixos; os hábitos religiosos, como o jejum 

do Ramadã e as ceias pantagruélicas ao cair da noite, além de informações 

sobre a deliciosa culinária marroquina, tudo contribui para preencher os 

sentidos do leitor através de uma escrita com forte humor inglês.

 O leitor se pergunta, talvez, as razões pelas quais a família, diante 

dos problemas infinitos e terríveis que encontra na casa e no Marrocos, não 

volta de rabo entre as pernas para a Inglaterra. É que o sentimento de ser um 

estrangeiro afinal aceito pelo novo país, além de valorizar as semelhanças 

mais estruturais das sociedades, anula o conceito de diferença em relação ao 

“outro”. Tolerância de que o mundo precisa, e muito, e já.

INVESTIMENTO EM LIVROS DE 
VIAGEM

“ A Casa do califa”, do escritor anglo-
afegão Tahir Shah, é o primeiro título da 
recém-inaugurada editora Roça Nova, 
dirigida por Laura Di Pietro. O livro integra 
a colecão Cadernos de Viagem, que 
pretende publicar clássicos e novíssimos 
exemplares do gênero que tem atraído 
cada vez mais leitores.
 Shah esteve no Brasil esta semana 
para lançar seu livro e será o curador da 
editora para a produção mais recente 
dos livros de viagem que, diferentemente 
dos guias, promovem um mergulho mais 
profundo na cultura de cada país.
 O escritor também terá a 
continuação de “A casa do califa” editada 
pela Roça Nova. “Nas noites árabes” 
chegará aos leitores brasileiros em maio 
de 2009.

Clichês potencializados com
astúcia
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DICAS DE UM VIAJANTE

Buscar um motivo 
para a viagem. 
Exemplo: estudar a
arquitetura de BrasÌ lia

Sentar-se a um cafÈ  e
apenas observar

Contemplar o novo com 
olhos de crianÁa

Respeitar a tradiÁ„ o local.
Exemplo: N„ o usar
bermudas na cidade
murada de Fez

Evitar fazer julgamentos
sobre aquilo que 
n„ o conhece

Escrever um blog 

correiobraziliense.com.br
Veja:
relaÁ „ o de livros de Tahir Shah 

EN
TR

E CACTOSE
T¬ MARAS

TERESA MELLO
DA EQUIPE DO CORREIO

N o Marrocos, eles tomam
ch· de menta, comem
carne de carneiro e se
deliciam com t‚ maras e

frutos de cacto. Os muÁulmanos
honram o Ramadan, È poca de
oraÁ„ o e de jejum, quando fi-
cam proibidos de mentir, de ter
pensamentos impuros e de fu-
mar. Numa compra, a ˙ ltima
coisa de que falam È  sobre o pre-
Áo. Ficar sentado horas a fio
num cafÈ , apenas observando o
movimento da rua, È  considera-
da uma das atividades mais hon-
radas para o homem · rabe. E
que movimento! Um carro pode
virar ‡  esquerda ou ‡  direita de
repente, sem qualquer aviso
prÈ vio. ì Para viver no Marrocos
È  preciso compreendÍ -lo. E, pa-
ra compreendÍ -lo, È  preciso
conversar com os idosos. SÛ  eles
podem ensinar as tradiÁı esî , ex-
plica o escritor anglo-afeg„ o
Tahir Shah, em A casa do califa ñ
Um ano em Casablanca, lanÁa-
do no Brasil pela editora RoÁa
Nova, inaugurando a coleÁ„ o
Cadernos de Viagem.

…  a 10™  obra do autor, fotÛ gra-
fo e documentarista de 42 anos,
editada em 2006 e traduzida para
35 idiomas, entre eles croata e
catal„ o. Em novembro, ele esteve
em BrasÌ lia, S„ o Paulo e Rio de
Janeiro para noites de autÛ grafo
e falou ao Correio sobre a paix„ o
pelas viagens, nas quais mergu-
lha na cultura local, visita casa de
moradores, vai aos mercados, ‡ s
feiras de rua, conhece costumes
e tradiÁı es. N„ o faz quest„ o de
peregrinar por pontos turÌ sticos,
tampouco fotografar frenetica-
mente ou encher-se de compras.
Nascido em Londres, de pai afe-
g„ o e m„ e anglo-indiana, È  for-
mado em relaÁı es internacio-
nais e comeÁou a trilhar o mapa-
ṁ ndi quando trabalhava para o
Instituto de Pesquisa Cultural, na
capital londrina.

A vocaÁ„ o para cidad„ o do
mundo foi incentivada pela famÌ -
lia. Uma vez, ele viu fotos sobre a
AmazÙ nia na revista National
Geographic e ficou impressiona-
do. Tinha 20 anos. Comentou
com o pai, Idries Shah, que retru-
cou: ì Por que vocÍ  n„ o vai l· ?î
Tahir pestanejou. O pai insistiu:
ì Por que vocÍ  n„ o vai na semana
que vem?î  Aos 23 anos, surgiu o
primeiro livro de viagem, Beyong
the devilís teeth, sobre uma jorna-
da pela Õ ndia, ¡ frica e AmÈ rica do
Sul. Depois, seguiram-se relatos
sobre a EtiÛ pia, a NamÌ bia, a Jor-
d‚ nia, a AmazÙ nia, o Peru. Ficou
zanzando pela selva peruana du-
rante 17 semanas, sem dinheiro,
atr· s da cidade perdida dos incas.
ì N„ o a encontrei, mas vivi uma
grande aventuraî , concluiu ele,
produtor tambÈ m de quatro do-
cument· rios, detalhados no site
www.tahirshah.com.

CÈ u nublado
De volta ao Brasil, duas dÈ cadas
depois, o escritor n„ o deixa de
observar a mistura de culturas
que formam o povo brasileiro. ì As
pessoas s„ o t„ o reais aqui, s„ o
am· veis, abertasî , percebe. ì Em
Londres, se vocÍ  afagar a cabeÁa
de uma crianÁa na rua, pode ser
detido como pedÛ filoî , garante
ele, que enxerga semelhanÁas en-
tre Brasil e Marrocos: ì A famÌ lia È
o centro da vida. Aqui n„ o È  como
nos paÌ ses nÛ rdicos, onde eles co-
locam seus velhos em asilosî .

Quando garoto, Tahir costu-
mava passar fÈ rias com os pais no
Marrocos. Mais tarde, as razı es
para abandonar Londres, com a
mulher e dois filhos pequenos
(Ariane e Timur), e morar em Ca-
sablanca sÛ  aumentaram. No inÌ -
cio do livro, ele descreve algumas:
ì Marrocos foi uma fonte de cor
para minha higienizada inf‚ ncia
inglesa, com sua indument· ria
usual de camisas cinzentas de fla-
nela que pinicavam e shorts de
veludo cotelÍ , sob um cÈ u perpe-
tuamente nubladoî . Em Londres,
o escritor vivia em um pequeno
apartamento, de paredes finas e
com vizinhos barulhentos.

Depois de comprar a mans„ o
em ruÌ nas, conhecida como a Casa
do Califa, na ponta de uma favela,
tornou-se dono de uma proprie-
dade com 12 quartos ‡ beira-mar:
ì Havia p· tios com abundantes ta-
mareiras e fragrantes hibiscos,
fontes sobre lagoas simÈ tricas, jar-
dins com buganvÌ lias, cactos e to-
da sorte de · rvores exÛ ticas, um la-
ranjal e uma quadra de tÍ nis, uma
piscina e, mais alÈ m, est· bulosî ,
relata. Inabitado durante quase 10
anos, o local acobertava fungos,
mofo, cupins, ninhos de p· ssaros
e djinns ñ espÌ ritos malignos: ì Dei-
xe um lugar vazio por algumas se-
manas ou mais e, antes que perce-
ba, ele ter· sido ocupado, do ch„ o
ao teto, por uma legi„ o invisÌ vel de
djinnsî , escreve.

Em 352 p· ginas, o autor
esmi˙ Áa o novo paÌ s, seus habi-
tantes e tradiÁı es, entremeadas
por um estimulante fio condutor:
a reforma da casa. A tarefa, que
envolve compra de materiais e
contrataÁ„ o de pessoal, acaba
por revelar caracterÌ sticas fortes
do povo, como a incapacidade de
terminar um trabalho. Curioso,
Tahir conversou com seu aju-
dante, que explicou: ì … o modo
de ser marroquino. Podemos n„ o
terminar as coisas, mas as come-
Áamos t„ o bem!î

Outra ocasi„ o, o jardineiro es-
tava sacudindo um machado
para a tamareira. ì N„ o ouse cor-
tar essa · rvoreî , gritou o escritor.
ì Monsieur Tahir, n„ o vou cortar a
· rvore, sÛ  a estava ameaÁando.
Se a · rvore pensar que vai ser
cortadaî , explicou o jardineiro
com uma express„ o astuciosa,
ì para se salvar, far· brotar as me-
lhores t‚ maras que j· provou.î

RELATOS DE VIAGEM
Quando morou na Europa, a editora Laura di Pietro observava

com curiosidade a seÁ „ o de livros de viagem, comum nas livrarias.
No Brasil, o nicho È quase inexistente. ì Esses livros existem, mas
costumam ficar catalogados em outros departamentosî , percebe
uma das donas da RoÁ a Nova Editora. ì Talvez o brasileiro ainda
n„ o tenha essa tradiÁ „ o.î Disposta a investir no setor, ela juntou-se
‡  artista pl· stica Ana Cartaxo, com quem j·  dividia uma
produtora em S„ o Pedro da Serra (RJ) e abriu a editora, com a
coleÁ „ o Cadernos de Viagem. Laura j·  tinha ouvido falar de Tahir
Shah. Comprou o livro pela internet e, quando acabou de ler A
casa do califa, concluiu: ì Nossa, eu fui ao Marrocosî . O prÛ ximo
lanÁ amento, em abril, È  In arabian nights, tambÈ m de Tahir,
publicado na Inglaterra e nos Estados Unidos no inÌ cio do ano.

A CASA DO CALIFA ñ
UM ANO EM 
CASABLANCA
De Tahir Shah.TraduÁ „ o
Pedro Ribeiro.RoÁ a Nova
Editora,352 p· ginas,R$ 56.

COM 11 LIVROS PUBLICADOS E QUATRO DOCUMENT¡ RIOS PRODUZIDOS, O ESCRITOR TAHIR SHAH COMEMORA A MUDAN« A PARA O MARROCOS

IMAGEM DE UMA FAMÕ LIA QUE MORA NO CEMIT… RIO DE GIZA, NO EGITO

MENINO CARREGANDO PÃ ES EM BAMLYAN, NO AFEGANISTÃ O

FLAGRANTE DA CIDADE SAGRADA DE FEZ, NO MARROCOS

JOVENS DEVOTOS DE SHIVA, NA Õ NDIA

COM… RCIO DE RUA NA CIDADE DE FEZ, NO MARROCOS

Edson GÍ s/CB/D.A Press 

Fotos: Tahir Shah/DivulgaÁ „ o
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quais mergulha na cultura local, visita 

casa de moradores, vai aos mercados, 

às feiras de rua, conhece costumes e 

tradições. Não faz questão de peregrinar 

por pontos turísticos, tampouco 

fotografar freneticamente ou encher-se 

de compras. Nascido em Londres, de pai 

afegão e mãe anglo-indiana, é formado 

em relações internacionais e começou a 

trilhar o mapa-múndi quando trabalhava 

para o Instituto de Pesquisa Cultural, na 

capital londrina.

A vocação para cidadão do 

mundo foi incentivada pela família. Uma 

vez, ele viu fotos sobre a Amazônia na 

revista National Geographic  e ficou 

impressionado. Tinha 20 anos. Comentou 

com o pai, Idries Shah, que retrucou: “Por 

que você não vai lá?” Tahir pestanejou. 

O pai insistiu: “Por que você não vai na 

semana que vem?” Aos 23 anos, surgiu 

o primeiro livro de viagem. Beyond the

devil’s teeth, sobre uma jornada pela

Índia, África e América do Sul. Depois,

seguiram-se relatos sobre a Etiópia,

a Namíbia, a Jordânia, a Amazônia, o 

Peru. Ficou zanzando pela selva peruana 

durante 17 semanas, sem dinheiro, atrás 

da cidade perdida dos incas.”Não a 

encontrei mas vivi uma grande aventura”, 

concluiu ele, produtor também de quatro 

documentários, detalhados no site www.

tahirshah.com.

Céu nublado

De volta ao Brasil, duas décadas depois, 

o escritor não deixa de observar a

mistura de culturas que formam o povo

brasileiro. “As pessoas são tão reais

aqui, são amáveis, abertas”, percebe.

“Em Londres, se você afagar a cabeça

de uma criança na rua, pode ser detido

como pedófilo”, garante ele, que enxerga

semelhança entre o Brasil e o Marrocos:

“A família é o centro da vida. Aqui não

é como nos países nórdicos, onde eles

colocam seus velhos em asilos”.

Quando garoto, Tahir costumava 

passar férias com os pais no Marrocos. 

Mais tarde, as razões para abandonar 

Teresa Mello
da equipe do Correio

No Marrocos, eles tomam 

chá de menta, comem carne de 

carneiro e se deliciam com tâmaras 

e frutos de cacto. Os muçulmanos 

honram o Ramadan, época de 

oração e de jejum, quando ficam proibidos 

de mentir, de ter pensamentos impuros e 

de fumar. Numa compra, a última coisa 

que falam é sobre o preço. Ficar sentado 

horas a fio num café, apenas observando o 

movimento da rua, é considerada uma das 

atividades mais honradas para o homem 

árabe. E que movimento! Um carro pode 

virar à esquerda ou à direita de repente, 

sem qualquer aviso prévio. “Para viver 

no Marrocos é preciso compreendê-lo. E 

para compreendê-lo é preciso conversar 

com os idosos. Só eles podem ensinar as 

tradições”, explica o escritor anglo-afegão 

Tahir Shah, em A casa do califa – Um ano 

em Casablanca, lançado no Brasil pela 

editora Roça Nova, inaugurando a coleção 

Cadernos de Viagem. 

É a 10ª obra do autor, fotógrafo 

e documentarista de 42 anos, editada em 

2006 e traduzida para 35 idiomas, entre 

eles croata e catalão. Em novembro, ele 

esteve em Brasília, São Paulo e Rio de 

Janeiro para noites de autógrafo e falou ao 

Correio sobre a paixão pelas viagens, nas 
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Londres, com a mulher e dois filhos pequenos (Ariane e Timur), 

e morar em Casablanca só aumentaram. No início do livro 

ele descreve algumas: “Marrocos foi uma fonte de cor para 

minha higienizada infância inglesa, com sua indumentária 

usual de camisas cinzentas de flanela que pinicavam e shorts 

de veludo cotelê, sob um céu perpetuamente nublado”. Em 

Londres, o escritor vivia em um pequeno apartamento, de 

paredes finas e com vizinhos barulhentos.

Depois de comprar a mansão em ruínas, conhecida 

como a Casa do califa, na ponta de uma favela, tornou-se 

dono de uma propriedade com 12 quartos à beira-mar: “Havia 

pátios com abundantes tamareiras e fragrantes hibiscos, 

fontes sobre lagoas simétricas, jardins com buganvílias, 

cactos e toda sorte de árvores exóticas, um laranjal e uma 

quadra de tênis, uma piscina e, mais além, estábulos”, relata. 

Inabitado durante 10 anos, o local acobertava fungos, mofo, 

cupins, ninhos de pássaros e djins – espíritos malígnos: 

“Deixe um lugar vazio por algumas semanas ou mais e,  

 antes que perceba, ele terá sido ocupado, do chão ao teto, 

por uma legião invisível de djins”, escreve.

Em 352 páginas, o autor esmiúça o novo país, seus 

habitantes e tradições, entremeadas por um estimulante 

fio condutor: a reforma da casa. A tarefa, que envolve 

compra de materiasi e contratação de pessoal, acaba por 

revelar características fortes do povo, como a incapacidade 

de terminar um trabalho. Curioso, Tahir conversou com 

seu ajudante, que explicou: É o modo de ser marroquino. 

Podemos não terminar as coisas, mas as começamos tão 

bem!”

Outra ocasião, o jardineiro estava sacudindo um 

machado para a tamareira. “Não ouse cortar essa árvore”, 

gritou o escritor. “Monsieur Tahir, não vou cortar a árvore, só a 

estava ameaçando. Se a árvore pensar que vai ser cortada”, 

explicou o jardineiro com uma expressão astuciosa, “para se 

salvar, fará brotar as melhores tâmaras que já provou”.
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