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Foi então naquela ilha que comecei o longo caminho rumo ao conti-

nente africano. Ao sopro do grecale, do levante, do tramontana e sobre-

tudo do scirocco*, que é aquele que vem do norte da África trazendo a 

borrasca de areia do Saara. A propósito, foi naquela mesma ilha que ouvi 

pela primeira vez que certas pessoas são como o vento. Talvez porque 

mudem sempre de direção. São inconstantes. Não sei, porque possuem 

uma natureza passageira. Ali, eu mesmo tomei um gosto exagerado por 

fazer e desfazer malas. Tipo de ritual para quem vai e vem, fazer e desfa-

zer malas ensina que devemos carregar somente o imprescindível. Os 

pertences são como lembranças, são coisas que se acumulam. Contudo, 

são impossíveis de carregar o tempo todo. Quem sabe por isso, tenho 

sempre o pressentimento de ter esquecido algo. Me arrependo de não 

ter verificado debaixo da cama. Tarde demais. 

So it was on that island that I began my long journey towards the 

African continent. Blown along by the grecale, the levante, the tramontana 

and above all the sirocco*, the wind that comes from North Africa, bring-

ing sand squalls from the Sahara. It was on the same island, incidentally, 

that I first heard how some people are just like the wind. Perhaps because 

they are always shifting direction. Fickle. I don’t know, maybe because 

they have the same transitory nature. There I became a bit too fond of 

packing and unpacking my bags. A ritual of sorts for those who come 

and go, packing and unpacking teaches us to carry only the essential. 

Belongings are like memories, things that accumulate. However, it is 

impossible to lug them around all the time. Perhaps that’s why I always 

have the vague sense of having forgotten something. I kick myself for 

neglecting to check under the bed. Too late. 
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E era como se eu acordasse de um encanto. Pois, os anos passados naque-

la ilha pareciam não ter durado mais do que dias. Na taverna de Circe, 

provando do vinho intoxicante, seduzido por seu gênio caprichoso. Era 

como se eu acordasse de um encanto. Com a fronte sapecada pelo hálito 

áspero do velho scirocco. Seria necessário ter cílios de camelo. Abrir bem 

os olhos durante a borrasca, mover o corpo formigante, seguir viagem. 

E quem teria navegado em tal tormenta? Quem faria favorável a si uma 

intempérie que sorve a superfície da terra e do mar como uma língua 

de fogo? Milhares de sobreviventes. Imigrantes e refugiados que se lan-

çaram ao mar em embarcações precárias desde portos clandestinos da 

Líbia e Tunísia. Repelidos, esses companheiros da adversidade cruzam 

mares e desertos, manobram com dois remos: o direito traz a sorte, o 

esquerdo leva a morte. E foi numa dessas idas e vindas que me encontrei 

com um dos heróis desta história.  

And I felt like had awoken from a spell. For the years spent on that island 

seemed to have lasted no more than days. In Circe’s tavern, tasting the 

intoxicating wine, seduced by its capricious genius. I felt like I had awok-

en from a spell. With my brow scorched by the rasping breath of the old 

sirocco. A camel’s eyelashes were needed. Open your eyes wide during 

the squall, move your tingling body, continue the voyage. Yet who would 

set sail in such a tempest? Who could turn into their favour a storm that 

licks up the surface of earth and sea like a tongue of fire? Thousands of 

survivors. Immigrants and refugees who launch into the ocean in flimsy 

boats from clandestine ports in Libya and Tunisia. Repelled, these com-

panions in adversity cross seas and deserts, manoeuvring with two oars: 

the right brings luck, the left leads to death. And it was on one of these 

comings and goings that I met one of the heroes of this story.
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Eu ouvia atento sua narrativa enquanto viajávamos, cruzando campos 

abandonados ou esperando em estações, em rodoviárias, em zonas por-

tuárias. Para ele, contar suas peripécias era como ouvi-las pela primeira 

vez. Por dentro, seu heroísmo permanecia escondido, como um segre-

do diminuto, uma odisseia semelhante a de tantos outros, feita de lem-

branças malogradas. Seu nome era Abdellah Samrani. Embarcado em 

1423 do ano da hégira* fez a travessia repleta de agonia até terras insu-

lares italianas. Nada como um barco perdido em alto mar para ressaltar 

as crenças, o amor, a fome, o ódio e as esperanças cegas. 

I listened keenly to his tale as we journeyed, crossing abandoned fields 

or waiting at rail stations, coach stations, ports. For himself, retelling 

his adventures was like hearing them for the first time. Inside his 

heroism remained stored away like a tiny secret, an odyssey similar to 

those of so many others, made from thwarted memories. His name was 

Abdellah Samrani. Embarking in the year 1423 of the Hijri era*, he made 

the tortuous crossing to the soil of Italian islands. Nothing like a boat 

lost at high sea to bring out beliefs, love, hunger, hatred and blind faith.
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Mas agora, finalmente vem a recompensa. Depois de oito dias no mar 

e de oito anos em terras estrangeiras, após longa espera, ele consegue 

a regularização de seus documentos, o que lhe permite voltar a seu país 

para visitar a mãe e a família. A recompensa é somente voltar à casa e 

olhar os seus com a dignidade de quem passara tudo aquilo com a úni-

ca esperança do reencontro. Adeus Emirado de Sicília. Adeus Marsalla, 

Manzara e Alcântara. Adeus cabeça de mouro*.

But now, finally, comes the reward. After eight days at sea and eight years 

in foreign lands, after a protracted wait, he finally obtained his official 

papers, allowing him to return to his own country to visit his mother 

and family. The reward is simply to return home and look at his own 

people with the dignity of someone who has been through everything 

sustained by the sole hope of being reunited. Adieus Emirate of Sicily. 

Adieus Marsala, Manzara and Alcantara. Adieus maure head*.
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Observando o rastro da espuma, deixada pelo navio, parece mesmo que 

vou embora para sempre. E quem sabe não seja isso mesmo? Quem pode 

prever? Tudo não passa de pressentimentos, sombras. E se jamais volta-

rei ali, pelo menos revisitarei milhares de vezes a lembrança daquela 

despedida obscura. Daquela noite esguia, do deck vazio do navio e de 

meu amigo Abdellah, vitorioso e melancólico. Aquela espuma escura era 

como o traçado do nosso destino incerto. Uma cartografia cega. O braile 

de quem tateia o presente.

Watching the wake of foam left trailing by the ship, it really seems that 

I’m leaving forever. And who knows, perhaps that’s the case? Who can 

foresee? Nothing is more than forebodings, shadows. And should I never 

return, at least I shall revisit the memory of that obscure farewell a thou-

sand times. Recollections of that long night, the empty ship deck and my 

friend Abdellah, victorious and melancholic. The dark foam was like the 

trace of our uncertain destiny. A blind cartography. The braille of some-

one groping around in the present.
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Navegando naquela vazante, deitávamos às águas profundas uma porção 

de pensamentos. Que na escuridão do mar jazia um velho barco sarrace-

no. Vestido de cracas, tornara-se a carapaça de um marisco extinto. Cor-

sário fantasma, em cujo último itinerário embarcaríamos naquela noite. 

Embarcação que nos levaria para Tanger, que nos levaria para aquela que 

sempre foi a porta das Áfricas, que nos faria avistar seu porto oblíquo e seu 

minarete de cal. Cidade dos casarões brancos. Portões do continente negro.

Sailing away in that ebbing tide, we allowed some of our thoughts to drift 

down into the depths. Imagining that an ancient Saracen ship in the 

darkness of the sea lay. Covered in barnacles, transformed into the shell 

of an extinct shellfish. A ghost corsair whose final voyage we would be 

embarking on that night. A vessel set to take us to Tangier and the eternal 

gateway to Africa, where we would catch sight of its oblique port and its 

limestone minaret. A city of white houses. Doorways to the black continent.
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Long, long before airplanes shook the skies, this was the portal to a 

continent. Our rapid passage through there was like a short epigraph 

dedicated to Ibn Battuta*, the city’s most illustrious traveller. Born in 

Tangier, he ventured three times as far on his travels as his contemporary 

Marco Polo. Unlike the Venetian, this Berber traveller did not venture 

in search of merchandise or lands to be explored. In his thirty years 

of wanderings, he kept aflame the desire for discovery on the path. 

Seeking holy places, he travelled through more than forty countries. 

He made the pilgrimage to Mecca more than once and proceeded 

onwards, always believing in the truth of a prophetic tradition that 

declares: Allah makes the way to paradise easy for him who treads the path in 

search of knowledge*.

Antes, muito antes que os aviões convulsionassem os céus, esta foi a so-

leira de um continente. E nossa rápida passagem por lá foi como uma 

breve epígrafe dedicada à Ibn Battuta*, seu mais ilustre viajante. Nas-

cido em Tanger, viajou três vezes mais que seu contemporâneo Marco 

Polo. Esse viajante berbere, ao contrário do veneziano, não estava em 

busca de mercadorias ou terras a serem exploradas. Em seus trinta anos 

de andanças, manteve ardente o desejo pela descoberta do caminho. Em 

busca de lugares santos, percorreu mais de quarenta países. Fez a pere-

grinação a Meca mais de uma vez e prosseguiu, sempre acreditando na 

veracidade de uma tradição profética que diz: Deus facilitará o caminho ao 

paraíso para aquele que viaja em busca do conhecimento*.
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The port and the sea were left behind like a distant dream. We encoun-

tered an old train, travelling to the south of Morocco. The perfume of 

the land, the dust that arose from the streets, the vast markets and 

swarms of migrating birds were all signs that we had arrived in Africa. 

Journeying always further south of those western lands until the close 

of day, when a thick twilight spread over the foothills of the Lesser At-

las Mountains. Deep into the night, only the light of the train sparkled 

accompanied by the distant fires burning unceasingly in the phosphate 

extraction plants. Finally the train reached a somewhat desolate station. 

“We’ve arrived, this is Oud Zem, Oud Zem, my town,” says Abdellah 

Samrani, struggling a little with his luggage.

O porto e o mar tinham ficado para trás, como num sonho longínquo. 

Nos encontrávamos em um velho trem, viajando em direção ao sul do 

Marrocos. O perfume da terra, a poeira que subia das ruas, os vastos 

mercados e os pássaros migratórios eram sinais de que havíamos che-

gado na África. Viajando sempre mais ao sul daquelas terras do poen-

te até o fim do dia, quando uma penumbra espessa projetava-se aos 

pés do Atlas Menor. Na noite adentrada, só cintilavam a luz do trem e 

o fogo, sempre aceso nas usinas de extração de fosfato. Finalmente, o 

trem chega em uma estação um tanto desolada. “Chegamos, é aqui Oud 

Zem, Oud Zem, minha cidade”, diz Abdellah Samrani um pouco atra-

palhado com as malas. 
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Seguimos depois por uma rua vazia. Andamos quatrocentos metros até 

um espaço aberto, onde várias ruas parecem se encontrar. Um café com 

mesas solitárias na calçada. Uma igreja abandonada desde os tempos da 

administração colonial. Encontramos um táxi que nos levou aos confins 

do bairro, até uma casa sem pintura e com a porta aberta, apesar da 

hora avançada. Seguindo uma senhora que enxugava as lágrimas, um 

coro entoava um som estridente que só sabem fazer as línguas roliças 

das mulheres desse país, quando querem expressar euforia e conten-

tamento: o Zaghruutá*.

Leaving the station, we walked down an empty street. We continued for 

four hundred metres to an open space where various streets seemed to 

meet. A café with solitary tables on the pavement. A church abandoned 

since the colonial era. There we found a taxi to take us to the outskirts 

of the district and an unpainted house with its door left ajar, despite the 

late hour. Accompanying an older woman as she wiped away tears, a 

chorus intoned a shrill sound known only to the rounded tongues of the 

women of this country, made when they wish to express euphoria and 

contentment: the Zaghruutá*.

50 51



Amanhecer em uma cidade nova é um prodígio. A luz da manhã pene-

tra as frestas e os recôncavos dissipando as sombras e dando uma cor 

inimaginável ao mundo. As ruas de repente se povoam com miríades de 

mascates, estudantes, trabalhadores e crianças. Mulheres que amarram 

os bebês nas costas. As casas são simples, mas ornadas com arabescos 

de gesso. Existe mesmo um luxo austero nas tapeçarias e um brilho 

baço nos azulejos, que nos remete aos tempos idos de uma gloriosa 

Andaluzia. Quando se chega de viagem ao Maghreb*, a primeira coisa 

que acontece é ser levado aos banhos públicos; ali ficará inevitavelmente 

toda poeira da estrada acumulada por anos. Para a família de Abdellah 

Samrani era primordial que engordássemos com toda aquela classe de 

iguarias. Couscous toda sexta-feira. Um dia me ofereceram um romã que 

mais parecia uma bola de futebol!

Dawn in a new city is a wonder to behold. The morning light penetrates 

every nook and cranny, dispelling the shadows and imbuing the world 

with an unimaginable colour. The streets suddenly fill with throngs of 

hawkers, students, workers and children. Women with babies bound 

to their backs. The houses are simple but decorated with plaster 

arabesques. There is even an austere luxuriousness to the tapestries and 

a dull sheen to the tiles, taking us back to the era of a glorious Andalusia. 

When a traveller arrives in the Maghreb*, the first thing to happen is for 

them to be taken to the public baths where, without fail, all the road dust 

accumulated over years will be left behind. For Abdellah Samrani’s fami-

ly it was paramount to fatten us up with delicacies. Couscous every Friday. 

One day they offered me a pomegranate that looked more like a football!
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Em pouco tempo me habituei. Era como se eu tivesse sido adotado.  

Mas eu sentia que era preciso ir mais além, era preciso descobrir o pro-

pósito daquela viagem, como se algo me dissesse que viajar era colocar 

minha existência à prova. Como faz o cientista com os tubos de en-

saio no laboratório mas experimentando a alquimia do espirito que se 

transforma no mundo. É bulir em uma essência imprevisível. Pois não 

foi na África que Michel Leiris tornou-se etnógrafo e Arthur Rimbaud 

tornou-se traficante de armas? Tudo isso me fazia pensar que viajar, 

viajar realmente, é reinventar a si mesmo. Era preciso seguir viagem, 

apesar da insistência de Abdellah e sua família, que já me considera-

vam um dos seus. Temiam os perigos do Saara e tentavam me dissua-

dir, dizendo que me encontrariam trabalho e esposa. Mas eu já tinha 

decidido. Agora era preparar a partida. Felizmente, o amigo me acom-

panharia até o começo do grande deserto.

In a short while I had acclimatized. It felt like I’d been adopted. But I 

also felt that I needed to go on further, I needed to discover the purpose 

of my voyage. Something told me that travelling involved putting 

my existence to the test. Like a scientist faced with test tubes in the 

laboratory. It was a matter of proving the alchemy of the spirit as it 

transforms in the world, swim in an unpredictable essence. Was it not in 

Africa that Michel Leiris became an ethnographer and Arthur Rimbaud 

became an arms dealer? All of these swirling ideas left me thinking 

that to travel, to really travel, involved a reinvention of self. I needed to 

continue my journey, despite the insistence of Abdellah and his family, 

who already considered me one of their own. They feared the dangers 

of the Sahara and tried to dissuade me, saying that they would find me 

work and a wife. But I had already made up my mind. Now I had to 

prepare for the departure. Fortunately my friend would accompany me 

to the edge of the great desert.
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Cada quilômetro percorrido em direção ao sul fazia subir uma fração 

do termômetro. O ônibus seguia por montanhas e planícies infinitas 

deixando para trás o frio daquele dezembro norte-africano. Depois de 

dois dias de viagem, aproximávamo-nos de Marrakesh. A cidade toda 

vermelha cor de barro. As muralhas, os palácios e todas as casas são 

pintadas com um tipo de pigmento mineral. Foi a capital do antigo im-

pério almorávida*, onde morreu Ibn Rushd, mais conhecido no Ocidente 

como Averróis, filósofo, astrônomo, físico, tradutor e comentador de 

Aristóteles. Cidade cheia de segredos e encantadores de serpentes, onde 

a aurora explode com o chamamento de centenas de muazins*, a anun-

ciar a hora da oração e a chegada irremediável de um novo dia.

Each kilometre southwards was matched by a little rise in the thermom-

eter. The bus motored through endless mountains and plains, leaving 

behind the cold of that North African December. After two days on the 

road we were approaching Marrakesh. The entire city a brick red. The 

walls, the palaces and all the houses are painted with a kind of miner-

al pigment. It was once the capital of the ancient Almoravid Empire*, 

where Ibn Rushd died, better known in the West as Averroes: philoso-

pher, astronomer, physicist, translator and commentator on Aristotle. 

A city full of secrets and snake charmers, where dawn explodes with the 

call of hundreds of muezzins*, announcing the time of prayer and the 

irrevocable arrival of a new day.
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O deserto, porém, ainda estava longe. Ao cair da tarde, partimos em um 

novo ônibus. A paisagem da estrada agora era dominada por tamareiras 

e alguns povoados berberes. No ônibus, passageiros chegavam e partiam 

em uma ritmada substituição de lugares. Anciãs com tatuagens faciais 

que desciam do lábio inferior até o queixo pontiagudo. O motor rugia 

de dentro do chassis enferrujado. Por toda a noite vencia as distâncias 

como que ajudado por anjos de asas quilométricas. Na madrugada, uma 

pausa na rodoviária aberta de Agadir. O vento era morno. Entrado o dia, 

os viajantes ainda dormiam. A maior parte deles passou a noite toda 

sem pregar os olhos. Começam os primeiros sinais de um horizonte 

inteiramente branco. Ao longe, a areia brilhava como se nos enviasse 

mensagens em códigos de espelho. Finalmente, nos aproximamos de El 

Aaiún que, erguida em um oásis, é a maior cidade do Saara Ocidental. 

Era ali que o deserto começava a entrar pela porta das casas. 

The desert was still far off, though. As early evening fell, we departed 

on a new bus. The landscape along the highway was now dominated 

by date palms and sporadic Berber settlements. On the bus passengers 

boarded and alighted in a rhythmic sequence of places. Elderly women 

with facial tattoos running from the lower lip to the tip of the chin. 

The engine roared inside the rusty chassis. It flew through the night as 

though helped by angels with kilometre-wide wings. In the early morn-

ing, a pause at the open bus station of Agadir. A warm wind. As day 

broke the travellers were still sleeping. Most had spent the entire night 

with their eyes wide open. The first signs of a completely white horizon 

appeared. In the far distance, the sand shone as though sending mes-

sages in mirror code. Finally we drew near to El Aaiún, built at an oasis, 

the largest city of the Western Sahara. It was there that the desert began 

to seep through the house doors. 
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No subúrbio moravam Aziz e Fatimah, o cunhado e a irmã mais velha 

de Abdellah Samrani. Entre o asfalto e as dunas, aquele conglomerado 

de casas disputava o espaço palmo a palmo com a areia. E eram tempos 

instáveis, dias antes a Frente Polisário tinha levantado armas e sitiado 

a cidade provocando grande estrago em bancos e órgãos administra-

tivos. Reivindicavam a autonomia de um estado sahrawi. Os capacetes 

azuis da ONU iam e vinham a toda pressa. Mas eu só tinha olhos para 

o deserto. Estava como que arrebatado pela sua imensidão. Acontece 

que não existe transporte público que prossiga mais ao sul. Era preciso 

encontrar uma carona e negociar o preço com o motorista. Na saída da 

cidade tinha um posto de gasolina onde estacionavam os viajantes. Por 

dias seguidos estivemos ali, mas em vão. Nenhum sinal de companhia. 

Mais uma semana e eu já estava a ponto de voltar para trás quando Aziz 

nos informou: em dois dias deveria sair um furgão que transportaria 

uma mudança para Mauritânia.

In the suburb lived Aziz and Fatimah, Abdellah Samrani’s brother-in-

law and older sister. Between the asphalt and the dunes, the conglom-

erate of houses vied for space inch-by-inch with the sand. It was a tur-

bulent moment. Days earlier the Polisario Front had taken up arms and 

besieged the city, causing huge damage to banks and administrative 

bodies. They were demanding autonomy for a Sahrawi state. The blue 

helmets of the UN forces were rushing around everywhere. But I only 

had eyes for the desert. I was enraptured by its immensity. There was no 

public transport to take me further south. I needed to find a lift and ne-

gotiate the price with the driver. On the road out of the city there was a 

petrol station where voyagers parked up. We spent days hanging around 

there, but in vain. No sign of company. Another week passed and I was 

ready to turn back when Aziz informed us: in two days’ time a van would 

be leaving for Mauritania with someone moving house.
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Por volta das oito horas da noite comparecemos no lugar marcado. Eu, 

Aziz e Abdellah. Não era mais do que uma encruzilhada de ruas. Uma 

esquina ordinária a partir da qual cada um seguiria, em breve, o seu 

próprio caminho. Um marco zero qualquer. Oito e quinze e nada de apa-

recer o furgão. Cada minuto arrastava um ponteiro de chumbo. Quem 

sabe houve algum imprevisto e por isso a viagem fora adiada? Oito e 

meia. Oito e quarenta e cinco. Naquele momento gostaria somente de 

dizer o quanto eu estava agradecido pela companhia deles. Realmente 

não sabia como agradecer tudo que Abdellah tinha feito por mim. Do 

meio do quarteirão reconheci a viatura, era o furgão que se aproximava. 

Lampejava em boa hora, pois estávamos aponto de desistir. No aturdi-

mento da partida, consegui somente adivinhar o teor da conversa entre 

Aziz e o motorista. Em darijia*, Aziz pedia para o motorista jurar em 

nome de Deus que me levaria são e salvo. De repente, eu já estava dentro 

do furgão e via Abdellah do lado de fora. A presto. Salam, fratello!

Around eight in the evening we turned up at the meeting place. Myself, 

Aziz and Abdellah. It was no more than a road crossing. An ordinary 

street corner from where each of us would shortly follow his own path. 

An unremarkable ground zero. Eight fifteen and the van had still not 

appeared. The minute hand ticked round like lead. Perhaps something 

had cropped up and the journey had been postponed? Half eight. Eight 

forty-five. At that moment I only wanted to say how grateful I was for 

their company. I really didn’t know how to thank Abdellah for everything 

he had done for me. Half a block down I recognized the vehicle. It was 

the van approaching. It had appeared just on time, we had been on the 

verge of giving up. In the daze of departure, I could only catch the rough 

substance of the conversation between Aziz and the driver. In Darija*, 

Aziz asked the driver to swear to God that he would take me safe and 

sound. Suddenly I was already inside the van and saw Abdellah outside. 

A presto. Salam, fratello!
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O deserto possui uma paisagem mutável. Uma tempestade de areia 

pode inventar um novo lugar, pode cobrir mesmo uma estrada, pode de-

senhar inesperadamente uma montanha onde nada existia. Talvez por 

isso exerça uma atração irresistível aos corações nômades. Na boleia do 

furgão eu figurava entre os peregrinos. Na frente, o motorista Ahmed 

no volante, eu e mais outro passageiro. Atrás, a esposa, o filho e uma 

senhora de idade cuja mudança vinha sendo transportada. Ganhávamos 

a estrada. Viajamos durante toda a noite. Eu simplesmente tinha o lugar 

mais incômodo de todos. Posso dormir sentado sem problemas, mas 

com a condição de apoiar a cabeça em algo, porém, ficar com o pesco-

ço oscilando como um pêndulo, isso eu não podia.  E essa era somente 

a primeira noite. Haveria ainda mais três noites até Nouakchott. Mas 

valia o preço para ver tudo aquilo. Pela manhã, encontramos o oceano 

Atlântico. A estrada ia serpenteando os dois infinitos, entre o branco das 

dunas e o branco da espuma das marés.

The desert possesses a mutable landscape. A sand storm can invent a 

new place, cover over a road, unexpectedly sculpt a mountain where 

none had existed. Perhaps for this very reason it exerts an irresistible 

attraction to the nomadic at heart. On the van ride I figured among the 

pilgrims. Up front, the driver Ahmed at the wheel, myself and another 

passenger. Behind, his wife, son and an elderly woman whose posses-

sions were being transported. We took to the open road. We travelled all 

night. I simply had the most uncomfortable place of all. I can sleep sat 

upright without a problem, but so long as I can prop my head on some-

thing. But sleeping with my head swaying from side-to-side proved im-

possible. And that was just the first night. There were still another three 

nights until Nouakchott. But it was worth the price to see everything I 

saw. In the morning we reached the Atlantic Ocean. The road snaked 

between the two infinities, between the white of the dunes and the 

white foam of the tides.
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Dois mil quilômetros de estradas tinham ficado para trás, desde a minha 

chegada ao norte do país. As roupas de frio também se iam pelo caminho. 

Na segunda noite, paramos em um refúgio. Uma lâmpada solitária no 

meio do nada. O motorista Ahmed era muito gentil, compartilhava tudo 

comigo. Seu filho o imitava em tudo. Tomamos sopa com um tipo de pão 

caseiro. Depois tomamos chá, que ficava melhor quando a chaleira ver-

sava o líquido longe do copo. Se fazia num movimento só: o braço direito 

esticado no alto, a derramar o chá fervente naquele copinho de vidro. Lá 

fora, a noite era densa. As estrelas emergiam de uma escuridão profun-

da. Era possível distinguir no céu que os pontos luminosos variavam em 

relação à proximidade com a Terra. Uma visão que nos provocava verti-

gem, dada a volumetria gigantesca que tínhamos sobre nossas cabeças. 

Ahmed então disse que o Criador havia solevado tudo para deixar em 

evidência Sua magnitude. Naquela noite, conversamos até muito tarde. 

Conversamos incrivelmente sobre as coisas mais indizíveis sem ao me-

nos conhecer um o idioma do outro. 

Two thousand kilometres of road had been left behind since my arriv-

al in the north of the country. My winter clothes had also been left by 

the wayside. On the second night we stopped at a refuge. A solitary lamp 

in the middle of nowhere. The driver Ahmed was very kind, he shared 

everything with me. His son imitated everything he did. We ate soup 

with a kind of homemade bread. Afterwards we drank tea, which was 

better when the liquid was poured from the teapot high above the cup. 

This was done in a single movement: the right arm lifted high to pour the 

boiling tea into a little glass cup. Outside the night was dense. The stars 

emerged from a profound darkness. Looking up it was possible to tell 

that the shining points varied according to their proximity to the Earth. 

A view that made us dizzy with the gigantic volume suspended above 

our heads. Ahmed commented that the Creator had raised everything up 

high above to make evident His magnitude. That night we talked until 

very late. We talked incredibly about the most indescribable things with-

out even knowing each other’s language.
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Chegamos à fronteira no dia seguinte. A alfândega era somente um lugar 

empoeirado, frequentado por pessoas que se encontravam no meio do 

caminho. Camelos pastavam desinteressados pela burocracia aduana. 

Um oficial se abanava na porta do escritório. A primeira impressão ao 

entrar nesse país foi a de ter feito uma viagem no tempo. Lá os homens 

usam turbantes que podem ter até oito metros de tecido. Por vezes um 

turbante, chamado imama, pode cobrir toda a cabeça deixando visível 

somente os olhos. As túnicas são bordadas com sóis, luas e outras figuras 

geométricas. As mulheres se envolvem, dos pés a cabeça, em tecidos e 

estampas coloridas. Depois de esperar pelos procedimentos alfandegá-

rios, seguimos viagem desviando um pouco a rota em direção ao oeste. 

Próximos de Nouadhibou, encontramos a casa da senhora que ficaria ali 

com sua mudança. Ajudamos a carregar sua mobília. Uma cama, um ar-

mário, uma mesa e cadeiras. Na despedida, ela se aproximou e, como se 

fosse apertar minha mão, entregou-me uma nota de mil uquiyas*. Tentei 

restituir-lhe o dinheiro mais ela não aceitou e ainda suplicou a Deus que 

os perigos fossem removidos do meu caminho e que eu me encontrasse 

sempre entre os bem-aventurados. 

We reached the border the next day. The customs house was just a dusty 

place, frequented by people who had met each other on the road. Camels 

grazed aloof from all the customs bureaucracy. One official fanned 

himself in the office doorway. The first impression on entering this 

country was of completing a journey through time. There the men used 

turbans that must have been formed from up to eight metres of fabric. 

Sometimes a turban, called imama, can cover the entire head, leaving 

only the eyes visible. The tunics are embroidered with suns, moons and 

other geometric figures. The women are wrapped from head to foot in 

fabrics adorned with colourful patterns. After the customs procedures 

were completed, we continued our journey, diverting slightly off route 

westwards. Close to Nouadhibou we encountered the house of the old 

woman who was moving home. We helped carry her furniture. A bed, 

a wardrobe, a table and chairs. On saying farewell, she came up to me 

and, as though about to shake my hand, handed me a thousand ouguiya 

banknote*. I immediately tried to return the money but she refused and 

also pleaded to God for all dangers to be removed from my path and for 

me to find myself always among the blessed.
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A princípio, viajar pelo deserto é como buscar algo onde nada existe. 

Porém, quando nele estamos, temos a sensação de termos encontrado 

tudo ali, e que jamais poderemos viver novamente em uma cidade con-

taminada. Como abandonar essa pureza, esse silêncio? Uma vez que o 

espírito prova dessa quietude, nenhum outro estado poderá oferecer-se 

atraente. Velhos profetas sempre preferiram as areias solitárias à convi-

vência corrompida. Como Mussa*, que peregrinou e jejuou por quarenta 

dias no Sinai, até perceber que Deus falava com ele por detrás de um 

véu. Tamanha era sua curiosidade, que Mussa pediu a Deus que levan-

tasse o véu para que pudesse fitar com os próprios olhos Sua face glorio-

sa. Deus respondeu-lhe dizendo que apareceria no cume da montanha, 

mas advertiu que seria necessário suportar essa visão para que seu dese-

jo fosse correspondido. Então, a montanha foi fulminada a pó e o velho 

profeta caiu por terra desmaiado. Deus permanece sempre velado, atrás 

de setenta mil cortinas de luz. 

In principle, travelling through the desert is like searching for some-

thing where nothing exists. When we are in the desert, though, we have 

the feeling of having found everything there and the impression that 

we could never live again in a contaminated city. How could anyone 

abandon this purity, this silence? Once the spirit has sampled such qui-

etness, no other state can appear attractive. Ancient prophets always 

preferred the solitary sands to corrupted conviviality. Like Musa*, who 

wandered and fasted for forty days and nights on Mount Sinai until he 

realized that God was speaking to him from behind a veil. Such was his 

curiosity, Musa asked God to raise the veil so that he could behold His 

glorious face with his own eyes. God answered that he would appear to 

him on the mountain top, but warned that fulfilling his desire would 

mean having to bear this vision. So the mountain was turned to dust 

and the ancient prophet collapsed to the ground in a faint. God always 

remains veiled through seventy thousand curtains of light. 
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Pela manhã, chegamos em Nouakchott, capital da Mauritânia, onde 

outrora viajavam caravanas, pelas rotas transaarianas, levando, além 

do ouro, sal e noz de cola, civilizações e culturas. Ainda hoje nômades 

e sedentários se misturam nessa metrópole de areia. Berberes, fulas*, 

árabes, wolofes, saracoles e tuaregues. Com a entrada na cidade, após a 

descida do último passageiro, segui viagem com Ahmed e sua família. 

Mas agora o objetivo era ir além do deserto. Pela última vez monta-

mos no furgão em direção da Mahata* Selibabi, onde eu encontraria o 

sept-places* que me levaria até Rosso, na fronteira com o Senegal.

In the morning, we reached Nouakchott, the capital of Mauritania, 

where caravans once journeyed along trans-Saharan routes, carrying, 

along with their gold, salt and kola nuts, civilizations and cultures. 

Still today nomads and sedentary folk mingle in this sand metrop-

olis. Berber, Fula*, Arab, Wolof, Soninke and Tuareg. On entering the 

city, after the last passenger had alighted, I continued the journey with 

Ahmed and his family. But now the objective was to go beyond the de-

sert. For the last time we got into the van, heading towards Mahata* 

Selibabi, where I would find the sept-places* that would take me to Rosso, 

on the border with Senegal.
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Após ter sido confiado ao novo chofer, sentei-me no banco de trás do 

sept-places. Penso que viajar no mundo muçulmano é como ser passado 

de mão em mão. Quero dizer, as pessoas se responsabilizam por aqueles 

que lhes acompanham. Por isso, nunca se está realmente sozinho. Aliás, é 

quando se viaja sozinho que se está mais misturado com a gente. Assim, 

o carro deixava a cidade com seus sete passageiros. Nos arrabaldes de 

Nouakchott ganhávamos outra vez o desconhecido. Ali, o deserto de areia 

dava lugar a uma mata de arbustos. Um tipo de savana. Entrávamos, 

mais propriamente e pouco a pouco, no limite geográfico entre o deser-

to e a f loresta. Essa grande fronteira natural chamada sahel*, perpassa 

muitos países do Bilad al- Soudan*. A estrada, era, na sua maior parte, de 

chão batido, o que fazia com que o carro andasse lentamente. Assim, já 

era noite quando chegamos e a alfândega já estava fechada. Entrar no 

Senegal só amanhã. In cha Allah*.

After being entrusted to the new chauffeur, I sat down on the rear seat of 

the sept-places. Travelling in the Islamic world is like being passed from 

hand to hand. What I mean is that people take responsibility for those 

in their company. Consequently you never really feel alone. In fact it is 

when you travel alone that you most mix with other people. So the car 

left the city with its seven passengers. On the outskirts of Nouakchott 

we once more reached the unknown. There the sand desert gave way 

to scrubland. A kind of savannah. More precisely, and little-by-little, we 

were entering the geographic boundary between desert and forest. This 

great natural frontier zone, the Sahel*, spreads across many countries 

of Bilad al-Soudan*. The road was mostly dirt track, which meant that 

the car travelled slowly. Night had already fallen therefore by the time 

we arrived and the customs house was closed. We would enter Senegal 

only in the morning. Inshallah*.
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O moleque que rondava a alfândega me levou para uma pensão. O dono 

era libanês e tinha vindo da Costa do Marfim, durante a guerra civil, tra-

zendo de lá suas quatro esposas marfinenses. De resto, a pensão estava 

vazia. De manhã, tentei mais uma vez chegar até a alfândega. A cada 

dez metros eu era abordado por alguém que se oferecia como atravessa-

dor de fronteira em troca de pagamento. Finalmente, com o passaporte 

carimbado atravessei o Rio Senegal de piroga até o outro lado e aportei 

pela primeira vez nesse país. Com o passaporte novamente carimbado 

andei uns trezentos metros até a garagem em busca de um novo sept-pla-

ces que me levaria até Dakar. 

The kid who was hanging around the customs house led me to a hostel. 

The owner was Lebanese and had come from the Ivory Coast during 

the civil war, bringing his four Ivorian wives with him. The rest of the 

hostel was empty. In the morning I tried again to reach the customs 

house. Every ten metres I was approached by someone who offered to 

cross the border with me in exchange for a fee. Finally, my passport 

stamped, I traversed the Senegal River by pirogue to the other side and 

landed in the country for the first time. My passport freshly stamped 

again, I walked three hundred metres to the garage in search of a new 

sept-places to take me on to Dakar.
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Assim que os sete passageiros ocuparam os assentos do carro, deixa-

mos a fronteira para trás e entramos na route nationale. Plantações de 

cana apareciam do lado debaixo do rio. A estrada nos conduzia para 

dentro do Fouta Toro. Ali, onde El Hadji Oumar Tall declarou jihad* 

contra a nefasta ocupação francesa. No Senegal e em muitos países 

africanos o Islam desempenhou um papel decisivo na resistência con-

tra o colonialismo. Durante a viagem fiz amizade com Seydou, um 

rapaz que me contou estar voltando da Líbia, depois de um ano ten-

tando imigrar para Europa em barcos clandestinos. De alguma maneira 

nossa história era semelhante, embora andando em direções opostas. 

Seguimos viagem atravessando pequenos povoados. Na beira da estra-

da vendedores de fruta, água e amendoim. Ao meio-dia fizemos uma 

breve pausa para o almoço. O sol se encontrava em seu zênite absoluto.    

As soon as the seven passengers had filled the car seats, we left the bor-

der behind and joined the route nationale. Sugar cane plantations lined 

the roadside below the river. The highway took us deep into the Futa Toro. 

There where El Hadji Oumar Tall had declared a jihad* against the nefar-

ious French occupation. In Senegal and many other African countries, 

Islam played a decisive role in the resistance to colonialism. During the 

journey I became friends with Seydou, a lad who told me that he was re-

turning from Libya after a year spent trying to migrate to Europe in clan-

destine boats. Our stories were in some ways similar, albeit travelling in 

opposite directions. Our voyage continued, passing through small set-

tlements. Along the roadside, vendors sold fruit, water and peanuts. At 

midday we stopped briefly for lunch. The sun was at its absolute zenith.    
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Então Seydou me convidou para um belo prato de thiébou djeun*. Depois 

do almoço, retomamos a marcha. O carro ia embalado pela brisa mor-

na da tarde. Os passageiros tagarelavam em wolof que é a língua franca 

que se popularizou entre as etnias no processo de unificação nacional. 

Viajar é expor os ouvidos a incontáveis timbres sonoros e vozes melo-

diosas. Entonações imprevisíveis. Polifonias. Até os pequenos fonemas 

pareciam guardar segredos latentes. Nos aproximávamos da península. 

Coqueiros ao vento acenavam à nossa passagem. Antes do final da tarde 

começávamos a entrar no perímetro urbanizado. Pouco a pouco, ia-se 

configurando o vulto de uma grande cidade.  

So Seydou invited me to eat a beautiful plate of thiébou djeun*. After 

lunch we resumed the trek. The car was helped along by the warm after-

noon breeze. The passengers chattered away in Wolof, the lingua franca 

that became popularized among the diverse ethnic groups during the 

national unification process. To travel is to expose ones ears to count-

less acoustic timbres and melodious voices. Unpredictable intonations. 

Polyphonies. Even the small phonemes seemed to hold latent secrets. 

We began to approach the peninsula. Coconut trees waved in the wind 

as we passed. Mid-afternoon we began to enter the urbanized perime-

ter. Slowly the immensity of a great city showed its face to us. 
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Com a chegada, Seydou perguntou se eu gostaria de me hospedar em 

sua casa. Parte de sua família morava em Pikine, que é um grande bair-

ro na periferia de Dakar. Mais uma vez, em meio a um reencontro fa-

miliar, senti saudades de casa. Pensei, naquele momento, em quantas 

despedidas seriam necessárias para um só reencontro? Senti que tudo 

passa tão rápido e que há momentos em que chegada e a partida se as-

semelham muito. Dakar é uma bela cidade litorânea. Banhada por um 

oceano vigoroso, com várias ilhas fabulosas: Île de Ngor, Île aux Serpents e 

Île de Gorée.  É precisamente nesta última que se encontra a maison des es-

claves*, que foi um entreposto de venda e embarque do tráfico negreiro. 

No sombrio porão, que faz ligação com a enseada, é onde se encontra a 

porta sem retorno.

On our arrival, Seydou asked whether I would like to stay at his house. 

Part of his family lived in Pikine, a large district on the Dakar outskirts. 

Once again, swept up in a family re-encounter, I felt a longing for home. 

At that moment I wondered how many farewells would be necessary 

for just one re-encounter? It felt like everything was passing so quick-

ly, filled with moments when arriving and leaving are almost the same. 

Dakar is a beautiful coastal city. Bathed by strong ocean currents with a 

number of fabulous islands: Île de Ngor, Île aux Serpents and Île de Gorée. It 

is precisely on the latter that the maison des esclaves* is found, a trading 

post for selling and shipping captives during the times of slavery. In 

the dark basement, which connects to the bay, is the location of the door 

with no return.

150 151



Depois de duas semanas em companhia de meu novo amigo, expressei-

lhe o desejo de continuar viagem rumo ao interior. Dizem que é preciso 

ir ao campo para melhor conhecer um país. Então Seydou fez os prepara-

tivos para minha viagem, contatando seus familiares e, depois de alguns 

dias, levou-me até a Garage Pompier*, no centro da cidade. Encontrado o 

sept-places amarramos minha bagagem na capota do carro, que se desti-

nava à cidade de Kaolack. Como era de costume, Seydou fez as devidas 

recomendações sobre minha pessoa ao chofer e depois nos despedimos. 

Parti mais uma vez, mas agora pelas estradas da península passando 

pelas vilas e aldeias costeiras. Rufisque foi uma delas. Recebeu esse nome, 

por corruptela, pelo fato de os portugueses terem ali encontrado um rio 

fresco. Aos poucos, o interior foi se alargando em planícies dominadas 

por um amarelo árido. O clima era tórrido e a temperatura ia aumen-

tando na medida que nos distanciávamos do mar. O calor era tanto que 

tivemos de fazer uma parada para trocar a água fervida no radiador.

After two weeks in the company of my new friend, I told him my wish 

to continue my journey inland. People say that you need to see the rural 

world to better understand a country. So Seydou made the prepara-

tions for my trip, contacting his family and, some days later, took me to 

Garage Pompier* in the city centre. After locating the sept-places we tied 

my baggage to the bonnet of the car, which was heading to the city of 

Kaolack. As per custom, Seydou made the due recommendations about 

myself to the driver and we then said goodbye. I was leaving again, but 

now along the peninsula roads, passing through small coastal towns and 

villages. Rufisque was one of them. It had received this name, in corrupt-

ed form, due to the fact that the Portuguese had discovered a freshwa-

ter river there. Slowly the inland region opened up into plains domi-

nated by an arid yellow. The climate was torrid and the temperature 

rose as we drove further and further away from the sea. The heat was 

so intense that we had to stop to swap the boiling water in the radiator.
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Quando se viaja pelo sahel é comum deparar-se com árvores impressio-

nantes. Na vasta planície, espalham-se acima da linha do horizonte os 

baobabs* centenários. E para um viajante exausto, sua sombra é irresistí-

vel como uma miragem. Sentado sobre a raiz daquela árvore gigantesca 

avistei algo que se movia. Ao longe, caminhando debaixo do sol, aquele 

pontinho ia tomando a forma de uma figura humana. Um homem que 

se metamorfoseava em meio a vapores que exalavam do chão. Pouco a 

pouco se discernia um tipo de asceta, vestindo um boubou* de trapos 

coloridos. A tez variava do negro chamuscado ao cinza opaco que nela se 

impregnava pelo sal dos caminhos. Um dervixe. E ele vinha em minha 

direção. Com os olhos brilhantes, perguntou se eu não sabia que era 

ruim ficar debaixo dessas árvores, pois, ali costumam morar muitos 

gênios. Preferi responder a sua pergunta com uma outra, perguntando-

lhe por que andava sozinho por aqueles ermos, o que procurava? Assim, 

contou-me uma história muito antiga:

Impressively-sized trees are a common sight when travelling through 

the Sahel. On the vast plain, the centuries-old baobabs* spread out over 

the horizon. And for the exhausted traveller, their shade is just as irre-

sistible as a mirage. Sat on the roots of one gigantic tree I caught sight 

of something moving. In the distance, striding below the sun, was a 

little dot that gradually transformed into a human figure. A man meta-

morphizing from the vapour exhaled from the ground. Little by little a 

kind of ascetic became discernible, wearing a boubou* of coloured rags. 

His skin varied from singed black to the opaque grey of the impregnated 

salt from the trails. A dervish. And he was walking towards me. With 

shining eyes, he asked if I knew just how bad it was to stay underneath 

those trees, given how many genies tend to live in them. I preferred to 

respond to his question with another, asking him why he walked alone 

through this wilderness, what was he searching for? And so he told 

me a very old story:
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“Em um tempo esquecido, existiu um sultão que ficara conhecido como o 

sultão contemplativo. Dele se dizia, que embora gozasse de muito poder e 

possuísse vastas terras, encontrava-se triste sobre seu trono. Nem o brilho 

das espadas ou a velocidade dos cavalos vermelhos podiam dissipar as 

nuvens negras de seus olhos. Além disso, deixara de acreditar em seus 

súditos. Taciturno, desprezava tudo a seu redor. Até que, finalmente, 

decidira abdicar do reino. Decidira abrir mão de tudo e largar-se pelas 

estradas em busca de conhecer a verdadeira vida. Andou por caminhos 

insalubres. Evitou a companhia de caravanas. Andava só. Dormia ao 

relento. No entanto, por onde passava, não encontrava alguém que 

pudesse mostrar-lhe a verdade. Devido aos maus tratos das viagens 

suas roupas se esfarraparam. Passou, então, a ser enxotado das aldeias 

e a buscar refúgio no deserto. Se afastou de qualquer rota. Andou para 

além de suas forças e, quando estava prestes a sucumbir, percebeu a seu 

lado a presença de um velho. Antes que sua alma expirasse, moveu os 

lábios com o intuito de perguntar a ele qual era a verdade que estivera a 

buscar durante toda sua vida. Então disse-lhe o velho que a coisa mais 

verdadeira na vida era a própria morte, pois não há alma capaz de evitá-la.”

“In a long-forgotten time there lived a sultan who had become known 

as wistful. People said that though he held much power and possessed 

vast lands, he sat sadly upon his throne. Neither the shine of the swords 

nor the speed of the red horses could dispel the black clouds from his 

eyes. Furthermore, he had ceased believing in his subjects. Taciturn, he 

shunned all around him. Until finally he decided to abdicate his realm. 

He relinquished everything and took to the roads in a quest to learn 

the truth of life. He wandered along insalubrious paths. He avoided 

the company of caravans. He walked alone. He slept rough. No matter 

where he ventured, however, he was unable to find anyone who could 

show him the truth. The harshness of his travels had left his clothes in 

tatters. He began to be cast out of the villages, therefore, and sought 

refuge in the desert. He stayed off any used routes. He walked beyond 

his very last ounce of strength and, just as he was about to succumb for-

ever, he perceived the presence of an old man next to him. Before his 

soul expired, he moved his lips to ask him what was the truth he had 

been searching for all his life. And the old man told him that the truest 

thing in life was death itself, because no soul can avoid it.”  
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Era como se o velho, de algum modo, quisesse dizer que devemos mor-

rer em nossa antiga vida renunciando às ilusões provocadas pelo nosso 

ego. Que devemos sepultar as vaidades, os desejos e as distrações mun-

danas. Que devemos empreender o caminho do viajante interior, pois 

a alma não é mais que um pássaro preso na gaiola do corpo. E a criatu-

ra passa cada segundo de sua existência ansiando retornar ao Criador. 

Por desprezo a essa realidade passageira, os místicos do passado ves-

tiram a túnica miserável simbolizando a mortalha que envolve o cadá-

ver e a taquia* rústica de pelo de camelo simbolizando a lápide sobre 

a cabeça. Naquele momento, eu teria acompanhado o dervixe, tornan-

do-me parte de sua narrativa, se não fosse o chofer buzinar acenando 

para que eu voltasse ao carro, já ligado e pronto para continuar viagem.

It was as though the old man, in a way, wanted to say that we should 

die in our former life, renouncing the illusions provoked by our ego. We 

should bury our vanities, desires and worldly distractions. We should 

take the path of the inner traveller, since the soul is no more than a bird 

imprisoned in the body’s cage. A creature that spends every second of 

its existence pining to return to the Creator. Scornful of this fleeting 

reality, the mystics of the past dressed in wretched tunics, symboliz-

ing the shroud that wraps the corpse, and wore the rustic taquia* made 

from camel fur, symbolizing the gravestone over the head. At that mo-

ment, I would have accompanied the dervish, transformed into part of 

his narrative, were it not for the driver beeping the horn for me to re-

turn to car, its motor already running and ready to resume the voyage.
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De volta à estrada, seguimos viagem rumo ao interior. Na maior parte do 

tempo cruzávamos com veículos pesados. Caminhões que iam e vinham 

do Mali até o porto de Dakar. A viagem, por isso, era muito demorada. 

A condição da rodovia piorava à medida que avançávamos. O trecho 

Fatick–Kaolack era o derradeiro e o mais sofrido. No céu, trafegavam 

nuvens colossais. No final da tarde, aproximamo-nos da cidade. Quando 

chegamos, Boubakar, o irmão de Seydou, já me esperava na estação. 

Cordialmente, ajudou-me com a mochila. Subi na garupa da jakarta* que 

nos levaria até sua casa.  

Back on the road, we continued our journey deeper inland. Most of the 

traffic we encountered were heavy vehicles. Trucks that shuttled to and 

fro between Mali and the port of Dakar. As a result the voyage was ex-

tremely slow. The state of the highway deteriorated as we progressed. 

The Fatick–Kaolack section was the last one and the toughest. In the sky 

colossal clouds wafted by. By the end of the afternoon, we had reached 

the city. When we arrived, Boubakar, Seydou’s brother, was already 

waiting for me at the station. Cordially he helped me with the rucksack. 

I climbed on the back of the jakarta* that would take us to his house.   
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Com a motocicleta, andamos em uma longa avenida até entrarmos em 

uma rua de terra. Atrás de nós subia um rastro de poeira. De repente, 

surgia um bairro com algumas casas espalhadas. A do meu amigo era 

bem construída e, ao entrarmos, deparei-me com uma calorosa recep-

ção. Toda família de Seydou me esperava. Além do pai, que era gentil 

e cerimonioso, vestido com um grande boubou, vieram as mães e os 

dezessete irmãos e irmãs, que aos poucos se apresentavam. Surgiram 

também alguns vizinhos e outras crianças. Todos estavam curiosos para 

conhecer aquele tímido hospede. Davam-me as boas vindas com muita 

alegria. Não é à toa que o Senegal é tido como o pays de la téranga. O país 

da hospitalidade. 

On the motorbike we drove along a lengthy avenue before turning into 

a dirt road. A plume of dust rose behind us. Suddenly a neighbourhood 

appeared with a few scattered houses. My friend’s house was well built 

and, as we entered, I received a warm welcome. All of Seydou’s family 

were waiting for me. After the father, who was gentle and ceremonious, 

dressed in a large boubou, came the mothers and the seventeen brothers 

and sisters, who each introduced themselves one-by-one. A number of 

neighbours also appeared along with other children. All of them were 

curious to meet their timid guest. They bid me welcome with much joy. 

It is no coincidence that Senegal is known as the pays de la téranga. The 

country of hospitality.
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No dia seguinte, foi minha vez de visitar a casa dos outros Babas* 

para ser respeitosamente apresentado aos notáveis da comu-

nidade. O vilarejo era composto por não mais do que trinta famí-

lias, na maioria autóctones, pescadores sérères do Sine Saloum e 

imigrantes fulas vindos do Fouta Djallon. As casas, construídas ao longo 

de um lago salgado, tinham cor de areia e se espalhavam pelas 

salinas. No centro, uma pequena mesquita construída em estuque. 

The next day it was my turn to visit the house of the other Babas* and 

be respectfully presented to the community’s prominent figures. The 

hamlet was made up of no more than thirty families, most of them 

autochthonous, Serer fisherpeople from Sine Saloum and Fula immi-

grants originally from Fouta Djallon. The houses, built alongside a salt 

lake, were sand-coloured and spread across the salt pans. In the cen-

tre, a small mosque constructed in plaster.
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Baba Diallo, o pai de Seydou e de toda nossa casa, era um senhor tran-

quilo, sóbrio e piedoso. Muito respeitado na comunidade. Amável com os 

filhos. Vestia sempre roupas tradicionais. Trabalhava no grand marché de 

Kaolack e quando voltava para casa estava sempre absorto com a leitura 

do Alcorão. Ocupava-se todo e qualquer tempo livre com suas orações. 

Algumas vezes lembrava e tinha saudades de sua terra natal, Fouta 

Djallon, na Guiné. Relembrava o paraíso terrestre e a grande floresta 

que deixara para trás para vir fazer sua vida no Senegal. Contava muitas 

histórias sobre os fulas, a extensa etnia de viajantes e pastores nômades, 

ciganos africanos que se espalharam pela África, oriundos de uma terra 

mítica nas margens do Rio Nilo*.  

Baba Diallo, father of Seydou and all our house, was a calm, sober and 

pious man. Greatly respected in the community. Loving to his children. 

Dressed always in traditional clothes. He worked in Kaolack’s grand 

marché and when back home he would be forever absorbed in reading 

the Quran. Any spare time was spent in prayer. Sometimes he remem-

bered his homeland, Fouta Djallon, in Guinea and felt homesick. He re-

called the terrestrial paradise and great forest he had left behind to 

make his life in Senegal. He told many stories about the Fula, the ex-

tensive ethnic group of travellers and nomadic herders, African gypsies 

who spread throughout Africa, originating from a mythic land on the 

shores of the River Nile*.
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E foi nessa pequena aldeia que eu encontrei o mundo. Notei que muitas 

das famílias que lá viviam estavam ligadas por relações de parentesco, 

formando praticamente uma única família. Toda ocasião de encontro 

era como uma fonte inesgotável, a brotar gestos, palavras e olhares, 

sempre espontâneos e inesperados. Orbitavam, em torno dela, acon-

tecimentos amistosos, embalados por um tempo ralentado, que a cada 

manhã se media pelo içar radiante do sol no horizonte e pelo seu mer-

gulho, resplandecente e moroso, de volta ao mistério da noite. 

And it was in this small village that I encountered the world. I noted 

that many of the families living there were connected by kinship rela-

tions, forming practically a single family. Every encounter was an 

inexhaustible source of gestures, words and looks, always spontane-

ous and unexpected. He was the centre of gravity for amicable events, 

paced by a slower time, measured each morning by the beaming rise of 

the sun on the horizon and by its plunge, resplendent and morose, back 

into the mystery of the night. 
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Encontrei na África, como outros viajantes, o lugar privilegiado da expe-

riência iniciática. Porém, ao contrário de Joseph Conrad, que chegou 

sombriamente, conforme descreve em seu Coração das Trevas, ao âma-

go do território desconhecido de si mesmo ao embrenhar-se na selva do 

Congo, meu coração estava sereno e iluminado. Era do encantamento 

que provinha a minha catarse: da admiração e respeito profundo pelas 

pessoas que lá encontrei. Contudo, já havia feito planos para prosse-

guir viagem, mas hesitava em uma bifurcação de caminhos. Se seguis-

se a leste poderia continuar até o Mali. Se continuasse descendo, em 

poucas horas, chegaria à Gâmbia. E teria sido assim se não fosse um 

estranho acontecimento.

Like other travellers, in Africa I encountered the epicentre of my ini-

tiatory experience. Unlike Joseph Conrad, though, who arrived at a 

bleak place, as he describes in The Heart of Darkness, at the core of the 

unknown territory of himself as he ventured deep into the Congo jun-

gle, my own heart was serene and sunlit. My catharsis derived from en-

chantment: from the admiration and deep respect for the people I met 

there. However, I had already made plans to continue the voyage, but 

hesitated at a fork in the road. If I headed east I could carry on to Mali. 

If I continued south, in a few hours I would reach Gambia. And so I 

would have, had a strange event not occurred.
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Foi na boca do Rio Gâmbia que um explorador e traficante de escra-

vos italiano, Alvise Cadamosto, avistou pela primeira vez a conste-

lação que mais tarde orientaria os barcos que se aventuraram na tra-

vessia atlântica. Por volta de 1455, ele registra em seu diário as cinco 

estrelas que viriam a ser conhecidas como a constelação do Cruzeiro 

do Sul chamando-as de carro dell’ostro. Mas, para mim ela foi uma rea-

parição inesperada. Foi quando Baba Diallo veio acordar os meninos, 

ainda sonolentos, para a oração da alvorada. Luzia no firmamento – 

como uma visão mágica, um sinal enquanto íamos fora da casa para 

realizar as abluções* rituais que precedem a oração. Subitamente me 

dei conta de que havia chegado, após essa minha peregrinação, na 

esquina do mundo. Estava pronto para saltar de volta para o hemis-

fério sul, onde o Carro do Austro é sempre visível. Vieram à minha 

memória imagens nostálgicas do céu da minha infância, das noites 

estreladas nos telhados e terrenos baldios. O reencontro fortuito com essa 

velha companheira fez crescer em mim a vontade de voltar para casa. 

It was at the mouth of the Gambia River that an Italian explorer and 

slave trader, Alvise Cadamosto, first saw the constellation that would 

later guide ships venturing across the Atlantic. Around the year 1455 

he recorded in his diary five stars that would later become known as 

the Southern Cross, calling them carro dell’ostro. But for me it was 

an unexpected reapparition. It happened when Baba Diallo came to 

awaken the boys, still sleepy, for dawn prayer. The constellation was 

shining in the firmament – like a magical vision, a sign appearing 

while we went outside performing the ritual ablutions* that precede 

prayer. I suddenly realized that I had arrived, after my long pilgrimage, 

at the corner of the world. I was ready to leap back into the southern 

hemisphere where the Southern Chariot is always visible. My mind 

was filled with nostalgic memories of the sky of my childhood, the 

starry nights of rooftops and open ground. The chance re-encounter 

with this old companion nourished the desire in me to return home.
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Voltar para casa depois de tanto tempo era um pensamento que me assal-

tava ocasionalmente como o zumbido de uma mosca. Era uma ideia 

desacreditada. Foi só depois desse reencontro que comecei a ponde-

rar seriamente. Era como se a Carruagem do Sul me esperasse, sina-

lizando o caminho de volta. De certo modo, era como se me dissesse 

que eu finalmente tinha conseguido chegar em algum lugar. E a viagem 

mais longínqua é aquela que nos transporta para mais próximo de nós 

mesmos. Ainda que nos encontremos inertes, será para nós tão difícil 

perceber que os corpos celestes, entre eles o planeta no qual estamos 

montados, também viajam? Naquele momento, tudo me fazia pensar nos 

caminhos e descaminhos por mim trilhados ao longo de oito anos que se 

passaram tão rapidamente. Como um viajante que só depois de ter sua 

fronte sulcada pelo vento de proa, ou a sua coluna arqueada no lombo de 

um cavalo é que vislumbra a chegada. Voltar para casa era o mesmo que 

seguir viagem, virar a página.

Returning home after so long was a thought that assailed me occasion-

ally like the buzzing of a fly. It was a notion instantly dispelled. Only 

after this re-encounter did I begin to ponder the idea seriously. It was 

as though the Southern Chariot awaited me, signalling the path back 

home. In a way, it was telling me that I had finally managed to reach 

somewhere. And the longest journey is the one that transports us closer 

to ourselves. Even if we stay still, is it so difficult for us to perceive that 

the celestial bodies, including the planet on which we find ourselves, 

also travel? At that moment, everything made me think of the trails and 

detours along which I had trekked over eight years, a period that had 

passed so quickly. Like a traveller who only glimpses the arrival point 

after having his forehead battered by the headwind, or his spine curved 

riding on the back of a horse. Returning home was the same as continu-

ing the voyage, a turning of the page.
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cronologia

chronology



October 2010 arrival in Morocco, arriving on the African 
continent for the first time in the company of my friend 
Abdellah Samrani.

December 2010 I travel to the south of Morocco, crossing 
the Saharan Desert and entering Mauritania.

December 2010 journeying on the Senegal River I cross the 
border of Mauritania with Senegal.

January 2011 I travel to inland Senegal, staying in the 
Kaolack region.

March 2011 return to Brazil and begin to research the history 
of Muslim Africans enslaved in Brazil during the Atlantic 
slave trade. 

December 2011 I join the caravan of pilgrims travelling to 
the holy cities of Mecca and Medina in the Arabian Peninsula.

April 2012 I return to Brazil and as a special student join the 
course ‘Discourses of the photographic essay’ coordinated by 
Professor João Luiz Musa.

December 2012 I travel to Senegal once again looking to 
photograph some of the African nations that introduced 
Islam into Brazil.

February 2013 I enrol on a doctoral course in Visual Poetics 
under the supervision of Professor João Luiz Musa.

April 2013 take the course ‘Aesthetics: western and eastern 
figurations’ given by Professor León Kossovitch. 

July 2013 I travel to Turkey, landing in Istanbul and travel on 
to Konya, where I visit the brotherhood of whirling dervishes.

August 2013 return to Brazil and seek to learn more about 
the legacy of the African diaspora, taking the course ‘From the 
Afro to the Brazilian: religion and national culture’ given by 
Professor and anthropologist Vagner Gonçalves da Silva. 

September 2013 I conduct a video interview with the 
historian João José Reis on the theme of the history of Muslim 
Africans enslaved in Brazil.

April 2014 I take the course ‘Visual anthropology’ given by 
Professor Sylvia Caiuby Novaes.

August 2014 travel to Egypt with the aim of journeying along 
the traditional paths of knowledge that have connected West 
Africa and North Africa for hundreds of years.

November 2014 begin filming the documentary Abubakari 
II which tells the history of the maritime adventure of the 
ancient Sultan of the Malian Empire, seeking to discover the 
limits of the Atlantic Ocean. 

March 2015 having received a CAPES scholarship, I travel to 
Upper Egypt, photographing and filming the archaeological 
sites of the Aswan region.

June 2015 begin to study Arabic calligraphy with Professors 
Mahmud Abdel-Aziz and Shaaban Said Abdel-Haliq in Cairo.

February 2016 I return to Brazil and begin the process of 
editing the book and documentary.

July 2016 travel to Saudi Arabia crossing the Najd and Hijaz 
regions and visiting the Phophet’s Holy Mosque  

January 2017 I finalize the edition and printing of 20 copies 
of the book 17window18aisle.

Outubro de 2010 desembarco no Marrocos chegando pela 
primeira vez no continente africano em companhia do amigo 
Abdellah Samrani.

Dezembro de 2010 viajo em direção ao sul do Marrocos 
atravessando o deserto do Saara e entrando na Mauritânia.

Dezembro de 2010 navegando pelo rio Senegal cruzo a 
fronteira da Mauritânia com o Senegal.

Janeiro de 2011 viajo para o interior do Senegal instalando-
me na região de Kaolack.

Março de 2011 retorno ao Brasil e começo pesquisar a 
história dos africanos muçulmanos escravizados no Brasil 
durante o tráfico Atlântico. 

Dezembro de 2011 viajo juntando-me à caravana de 
peregrinos em direção às cidades santas de Meca e Medina 
na Península Arábica.

Abril de 2012 retorno ao Brasil e ingresso como aluno 
especial na disciplina “Discursos do ensaio fotográfico” 
coordenada pelo professor João Luiz Musa.

Dezembro de 2012 viajo novamente ao Senegal em busca de 
fotografar algumas das nações africanas que introduziram o 
Islam no Brasil.

Fevereiro de 2013 ingresso no doutorado em Poéticas 
Visuais, sob a orientação do professor João Luiz Musa.

Abril de 2013 curso a disciplina de “Estética: figurações 
ocidentais e orientais” do professor León Kossovitch. 

Julho de 2013 viajo para a Turquia,  desembarcando em 
Istambul e seguindo viagem para Konya, onde visito a 
confraria dos dervixes giratórios. 

Agosto de 2013 retorno ao Brasil e em busca de me aprofundar 
sobre a herança da diáspora africana curso a disciplina “Do 
afro ao brasileiro: religião e cultura nacional” com o professor 
e antropólogo Vagner Gonçalves da Silva. 

Setembro de 2013 realizo um vídeo-entrevista com o 
historiador João José Reis sobre o tema da história dos 
africanos muçulmanos escravizados no Brasil.

Abril de 2014 curso a disciplina de “Antropologia Visual”, com 
a professora Sylvia Caiuby Novaes.

Agosto de 2014 viajo para o Egito com o objetivo de percorrer 
os caminhos tradicionais do conhecimento que há centenas de 
anos conectam a África Ocidental e a África do Norte.

Novembro de 2014 inicio as filmagens do documentário 
Abubakari II que conta a história da aventura marítima do 
antigo sultão do Império do Mali em busca de descobrir os 
limites do Oceano Atlântico. 

Março de 2015 sendo contemplado pela bolsa de estudos da 
CAPES, viajo para o Alto Egito fotografando e filmando os 
sítios arqueológicos da região de Aswan.

Junho de 2015 inicio o estudo de caligrafia árabe com os 
professores Mahmud Abdel-Aziz e Shaaban Said Abdel-Haliq 
no Cairo.

Fevereiro de 2016 retorno ao Brasil e começo o processo de 
edição do livro e do documentário.

Julho de 2016 viajo para a Arábia Saudita e percorrendo a 
região de Najd e Hijaz visito a Mesquita do Profeta  

Janeiro de 2017 finalizo a edição e impressão de 20 exemplares 
do livro 17janela18corredor.   
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