
Jades
Pedra Sonora (par) - Instrumentos musicais de percus-

são - qing 磬 - em jadeíte, feitos no ano de 1716, para o im-
perador Kangxi (1662-1722) da dinastia Qing (1644-1911). 

O qing é um dos mais antigos instrumentos musicais 
chineses, provavelmente desenvolvido do xilofone no iní-
cio da Dinastia Shang (c.1600-1027 a.C.) quando os antigos 
se aperceberam que, batendo nas pedras, estas produziam 
sons e que estes variavam conforme o seu tamanho, crian-
do música. Os instrumentos daí advindos, primeiro em pe-
dra calcária ou mármore (qing) e depois em bronze (zhong), 
adquiriram a forma de esquadro, variando de tamanho e 
espessura conforme o tom para que eram calibrados. As 
pedras são normalmente decoradas com representações 
de tigres, leões e dragões e possuem ao centro um orifício 
que permite a suspensão de uma armação (shuju), também 
esta normalmente decorada. As pedras tocam-se em con-
juntos, sendo a percussão feita com um tipo de martelo 
(baqueta) em madeira na seção mais comprida da pedra. 

Existem dois tipos de conjuntos: o carrilhão de 8 a 24 
peças suspensas na mesma armação  - o bianqing - e o 
teqing; conjunto de 12 pedras em armações individuais 
como é o caso da peça em exposição. Cada teqing corres-
ponde a um mês do calendário lunar sendo tocado na res-
pectiva altura do ano.

As pedras sonoras em jade (yuqing), mais raras, são co-
nhecidas desde o final da Dinastia Zhou (c. 711-221 a.C.) 
considerando-se – devido à fama do jade - que produziam 
o melhor som. 

A música sempre teve grande significado na China 
acreditando-se que exercia influência nas faculdades ad-
ministrativas do imperador e dos oficiais. Não se conside-
rava instruído um homem sem conhecimentos musicais. 
Apreciado o seu som desde as dinastias Shang e Zhou, os 
antigos usavam as pedras para acompanhar rituais e dan-
ças. A palavra que as define confunde-se com o som do 
carater ‘qing’ que significa boa sorte e felicidade, como tal, 
as pedras sonoras eram oferecidas como presente de anos 
ou de regozijo e incluídas nos dotes das noivas.. A frase ‘Chi 
Ch’ing’, que quer dizer ‘fazer soar a pedra sonora’, é equiva-
lente a ‘Que as bênçãos te atinjam’ ou ‘Boa sorte e melhores 
votos’. A forma da peça é ainda auspiciosa pois representa 
um dos oito objectos preciosos e o esquadro do carpintei-
ro, significado de  uma vida justa e honesta.

Exemplares em jade como os da Casa-Museu eram 
empregues no entorno imperial como instrumentos 
musicais rituais, nomeadamente nos serviços em honra 
de Confúcio que se realizam na Primavera e no Outono 
(acreditava-se que o som da pedra sonora, tocada no 
fim de cada frase musical, inspirava os ouvintes para a 
justiça e paz) e no grande cerimonial divino de música 
e dança ‘Zhonghe shao’ – existente desde o Neolítico -, 
realizado, durante a dinastia Qing, no Templo do Céu na 

Cidade Proibida em Pequim, que acompanhava as ora-
ções e sacrifícios dos imperadores dirigidas ao Céu ou aos 
antepassados, os pedidos de boas colheitas  ou ainda as 
tomadas de posse dos imperadores. 

Os imperadores Manchu (dinastia Qing), na sua ânsia 
de legitimarem uma dinastia estrangeira, foram fervorosos 
praticantes do Confucionismo e dos rituais antigos.

Peças em exposição:

Pedra de soar
Jadeíte verde escuro - verde imperial
Peso: 5.500Kg
Espessura: 2.5 cm.

Pedra de soar
Jadeíte verde claro – verde maçã
Peso: 6.800 Kg
Espessura: 3.2 cm.

As pedras são feitas de uma só peça de jade, sendo de-
coradas com delicada pintura a ouro revelando grande pe-
rícia caligráfica; tai cu (as peças de jade são normalmente 
decoradas com incisos e depois pintadas a ouro ou a folha 
de ouro). A temática - semelhante no verso e no reverso – 
representa, entre enrolamentos de nuvens estilizadas em 
forma de lingzhi (o cogumelo mágico associado à longe-
vidade), dois ondulantes dragões alados e escamados de 
quatro patas com cinco garras, afrontados, voltados para 
uma pérola em chamas que se encontra entre as suas ca-
beças e cujo centro perfurado serve de ponto de suspen-
são. 

Trata-se de uma simbologia imperial pois os dragões de 
cinco garras são um símbolo do imperador (segundo uma 
lei existente desde o século XIV) e a pérola em chamas que 
perseguem, para além de ser também um dos oito objec-
tos preciosos, é uma metáfora da perfeição e do conheci-
mento, que o imperador persegue durante a vida.

Os bordos são igualmente decorados com delicados 
desenhos a tinta de ouro, representando nuvens estiliza-
das sendo que nos dois lados mais  compridos se abrem 
reservas com as seguintes inscrições (da chang) em escri-
ta zhuanshu (estilo de caligrafia antigo) que indicam, para 
além do encomendante e da data, o tom e a posição da 
pedra no conjunto (a oitava chinesa é dividida em 12 notas 
com curiosos nomes):

Pedra verde escuro – ‘Kang Hsih Wu shih Wu Nien Chih’ 
(7 carateres), que significa: ‘Feito no ano de 55 de Kangxi’ 
(1716) e ‘Hwei P’in’ (2 carateres) - que significa: ‘O hóspede 
eloquente’ ou seja o 4º dos 6 acordes mais altos (C Sharp);  



Pedra verde claro – ‘Kang Hsih Wu shih Wu Nien Chih’, 
que significa:  ‘Feito no ano de 55 de Kangxi’ (1716) e ‘Yung 
Ch’un’, que significa: ‘O responsável máximo’; nome para o 
último dos 6 acordes mais baixos (A). 

As pedras sonoras estão suspensas em suportes indi-
viduais de madeira indicando que são dois exemplares de 
um conjunto de doze pedras individuais - o teqing - e têm 
uma baqueta de madeira com cabeça de pele que não é 
rigorosa já que estes instrumentos seriam percutidos com 
uma baqueta só em madeira. 

O par em exposição é um conjunto de exceção já que 
se trata de uma encomenda imperial e que o jade é da 
qualidade e coloração mais apreciadas; jadeíte verde es-
meralda (chamado também imperial) e verde maçã. Vis-
to tratar-se de uma peça de manufatura erudita e sendo 
decorada por simbologia imperial, julga-se tratar de dois 
elementos de um teqing imperial. 

Nota: Existem outras pedras da mesma época no Me-
tropolitan Museum de Nova Iorque e no Palace Museum 
de Pequim e em coleções particulares, sendo mais comuns 
os teqing encomendados pelo imperador Qianlong (1736-
1795), um fervoroso praticante confucionista. 


