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Este livro é uma janela. O lugar onde estamos, onde cada um 
de nós está, é uma casa. Mantemos alguma familiaridade com 
o que nos rodeia, mas aproximamo-nos deste livro, olhamos 
na distância da paisagem e encontramos novidade. Parece-
-me muito interessante que, para um número significativo 
de leitores, o primeiro contacto que têm com a cultura nuosu 
seja através da poesia. Esse não é um modo de aproximação 
habitual a culturas remotas, mais frequentes são os verbetes 
de enciclopédia, as reportagens e os documentários.A poesia, 
já se sabe, é uma forma de conhecimento subjetiva, depende 
do indivíduo que a compõe e do indivíduo que a interpreta. No 
entanto, é indubitavelmente uma forma de conhecimento. A 
subjetividade que a constituiu é, mais do que qualquer outra 
coisa, uma demonstração da sua honestidade. Os tais verbe-
tes de enciclopédia, reportagens e documentários são muito 
menos objetivos do que nos querem fazer crer ou, erro nosso, 
do que acreditamos serem. A poesia é, no centro da sua natu-
reza, um encontro de seres humanos através da imperfeição 
e, repito-me, da subjetividade que os constituem. É por isso 
que me parece tão interessante que um livro de poesia pro-
picie esse primeiro contacto entre duas culturas, distantes no 
espaço, com experiências e visões próprias e, ainda assim, a 
partilharem tanto, como se verá.

Também por isso, sinto-me dividido em relação à necessi-
dade das palavras que estou a escrever neste preciso momen-

INTRODUÇÃO
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to, quero que sejam tão breves quanto possível. Não gosto de 
introduções. Espero conseguir ficar-me pela contextualização 
mínima, pelo essencial.

Jidi Majia (1961) é um dos nomes maiores da atual poe-
sia chinesa. Desde que recebeu o Prêmio Nacional de Poesia 
da China, em 1988, foram atribuídas várias distinções ao seu 
trabalho dentro e fora do país. A sua aproximação à escrita 
teve lugar na adolescência e, para além das múltiplas obras 
que publicou, desenvolveu várias experiências ligadas a esse 
mundo, tendo editado diversas revistas literárias. Ocupando 
importantes posições em instituições chinesas, chegou, por 
exemplo, a ser secretário-geral da União de Escritores da Chi-
na e da Associação de Escritores e Poetas Étnicos da China. A 
pertença à etnia yi (mais concretamente, ao ramo nuosu) é 
uma das marcas que definem a sua obra e a sua identidade.

A imensidão da China, distorcida pela distância a que a ob-
servamos, nem sempre permite que se tome consciência da 
sua enorme diversidade. São mais de cinquenta as etnias que 
compõem o país, cada uma com marcados elementos cultu-
rais próprios: língua, crenças, costumes, etc. O Estado refere-
-se a estes grupos como “nacionalidades”. São compostos por 
uma população de mais de 90 milhões de pessoas. Os yi são 
cerca de 9 milhões. Ocupando principalmente as montanhas 
de Liangshan, no sudoeste da China, cobrindo parte das pro-
víncias de Sichuan, Guizhou, Guangxi e Yunnan, o povo nuosu 
esteve fora do alcance do governo chinês até a década de 50 
do século XX. Dedicados à pecuária e à agricultura, a vida tra-
dicional dos nuosus encontra-se retratada em muitos textos 
deste livro. Aliás, entrando na casa de uma dessas famílias, 
a primeira coisa que se vê, o mais elementar, é um pequeno 
forno sustentado por três pedras, sobre um lume sempre ace-
so. Acredita-se que nunca se deve apagar esse fogo, a vida e a 
sorte da família dependem disso. Tal como estas Palavras de 
fogo, aqui a transportarem memória e espírito.

Sobre os poemas que constituem esta obra, ainda tentando 
referir-me apenas ao mais essencial, importa dizer que são 
abertamente identitários. O eu poético confunde-se com o au-
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tor sem qualquer constrangimento, são diversas as ocasiões 
em que se refere o próprio nome de Jidi Majia no interior de 
poemas. E, também dessa forma despudorada, desenvolve-
-se bastante o sentimento de pertença, a defesa das origens, 
a assunção apaixonada de uma identidade local e cultural. 
Esse aspecto, no âmbito da história recente e da realidade 
chinesa contemporânea, assume uma dimensão política mui-
to forte, explicitada em múltiplas passagens. Ainda assim, 
sem contradizer estas características, é muito evidente que 
não estamos perante uma forma de poesia apenas “local” ou, 
se preferirmos, “étnica”. Jidi Majia refere-se de modo abun-
dante e direto ao vasto mundo, com referências concretas e 
a defesa inabalável de uma postura humanista. É, por exem-
plo, muito interessante a grande quantidade de referências a 
poetas internacionais contemporâneos, oriundos dos diversos 
continentes. Essa cartografia literária, mapa de influências e 
parentescos, estabelece fecundas ligações, paralelismos, pro-
postas de releitura para quem se aventurar nessa análise.

A poesia pretende sintetizar o mundo e, no entanto, as ja-
nelas estão sempre viradas para uma direção específica. Este 
livro apresenta o retrato claro de uma certa China. Pessoal-
mente, senti-me cativado a embarcar neste projeto de tradu-
ção ao ter lido uma parte destes poemas justamente enquanto 
visitava as províncias de Sichuan e de Yunnan. Enquanto viver, 
não poderei esquecer a majestade do Lago Lugu ou, da mesma 
maneira, com a mesma majestade, o olhar dos anciões nuosu, 
o riso das crianças, a curiosidade de todos, deles e minha, as 
nossas tentativas de comunicação.

Participar neste projeto representou a possibilidade de, por 
fim, comunicar diretamente com essas pessoas que conheci. In-
felizmente, não sei ainda suficiente mandarim para poder tra-
duzir estes textos a partir do original. Por isso, fiz uma primeira 
versão a partir das traduções inglesa, francesa, galega e caste-
lhana1. Posteriormente, enviei esse texto para You Yupin, que ha-
via conhecido previamente em Pequim, que tem experiência de 

1 Words of fire, FLTR Press, 2013, trad. Denis Mair; Paroles de feu, Memoire de 
encrier, 2014, trad. Françoise Roy; Rapsodia en negro, Editorial Galaxia, 2016, 
trad. Alberto Pombo; Palabras de fuego, Valparaíso, 2015, trad. Françoise Roy.
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traduzir do português para o mandarim, e a quem agradeço o 
trabalho minucioso de confronto entre a minha primeira versão 
e os poemas originais. Mais tarde, recebi esse texto amplamente 
anotado e, a partir daí, cheguei a esta versão final. Este traba-
lho é fruto de uma crença profunda na importância da tradução, 
tanto sob o ponto de vista literário, como humano.

Estou certo de que partilho essa convicção com o próprio 
Jidi Majia. Partilho ainda várias outras convicções, ou não ti-
vesse eu publicado um romance cujo título é o nome da minha 
aldeia, ou não tivesse eu já escrito bastante sobre a minha re-
gião, nunca esquecendo o mundo.

Aquilo que importa vem nas páginas que se seguem. Eis 
que se abre a janela para uma paisagem remota, mesmo de-
baixo dos nossos olhos: sacerdotes cerimoniais, caçadores 
que sopram chifres e se fazem ouvir pelas montanhas, mon-
tados em selas ornamentadas, o galope dos cavalos misturado 
com a melodia do berimbau nuosu. Que esta possa ser uma 
leitura importante, janela a mostrar-nos mais deste mundo 
imenso, simultaneamente uno e múltiplo.

José Luís Peixoto
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AUTORRETRATO

No cume da montanha, o vento sussurra a uma criança, ao pôr do sol.
E perde-se na distância, onde uma história o espera.

Deixa o teu nome nesta terra, criança, pois o teu tempo de morrer
chegará.

Sou as histórias escritas em língua nuosu.
Ao cortar o cordão umbilical, nasci de uma mulher.
O meu nome, atormentado pela dor,
o meu nome, tão bonito,
o meu nome, cheio de esperança,
é um poema masculino,
concebido durante mil anos
por uma mulher a fiar na roca.
O meu pai perpetua a tradição,
é homem entre os homens.
Chamam-lhe Zhyge Alu1.
A minha mãe nunca envelhece,
é cantora nesta terra.
Tem profundidade rio que nela corre.
A minha amada eterna
é beleza entre as belezas.
Chamam-lhe Gamo Anyo2.
Em todas as minhas mil mortes, como homem,
estou deitado a olhar para a esquerda.
Em cada uma das minhas mil mortes, como mulher,
estou deitada a olhar para a direita.
Nos mil rituais de luto,
sou as palavras amigas de um convidado distante.
No ponto álgido dos mil rituais de luto,

1 Zhyge Alu é um herói mítico dos nuosus, cujos feitos são relatados numa epopeia 
com o mesmo nome. [Esta e as demais notas aos poemas são do tradutor.]

2 Gamo Anyo é uma beldade lendária do povo nuosu.
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sou as consoantes trêmulas na garganta de uma mãe.
Mesmo que tudo isto me inclua,
sou, na verdade, o conflito milenar
da justiça contra o mal.
Sou o descendente milenar
do amor e da fantasia
através dos séculos.
Todos os planos errados de um casamento sem fim
foram meus.
Toda a traição e lealdade,
nascimentos e mortes,
foram meus.
Ah, mundo, ouve a minha resposta:
eu sou um nuosu!



11

Ainda te lembras
do caminho para Jjile Bute1?
Num crepúsculo lânguido,
ela disse-me:
perdi a minha agulha de bordar,
apressa-te e ajuda-me a encontrá-la.
(Procurei por todo o lado naquele caminho agreste.)

Ainda recordas
o caminho para Jjile Bute?
Num crepúsculo pesado,
eu disse-lhe:
Tenho algo cravado no fundo do coração,
não será por acaso a tua agulha de bordar?
(Comoveu-se até as lágrimas.)

1 Lugar no centro da comunidade nuosu de Liangshan.

RESPOSTA


