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A terra do clã dos rajputs
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Seja na zona rural ou urbana, as mulheres se vestem de maneira impecável. Foto: Ana Caroline de Lima

 

Boa parte do território da província, maior em extensão geográfica da Índia, é ocupada pelo

deserto, que foi berço da civilização veda, uma das primeiras e mais antigas do mundo 

O caminho de Jaisalmer para Jodhpur (duas cidades turísticas da província do Rajastão, no Noroeste

da Índia) dura cerca de sete horas num ônibus local. A paisagem que se descortina ao longo do

trajeto exibe tons de dourado. Pela janela, o cenário se desenha pela aridez da terra e vegetação. O

ambiente é preenchido por um ar seco e cálido de uma manhã inevitável de sol. O calor é quase

palpável e sensível aos olhos. O deserto do �ar que cobre grande parte da região rajasthani é

monótono e, em alguma medida, hostil. Porém, a dureza da paisagem não define a região, destino

apontado como um dos mais turísticos do país. A monotonia não define o seu povo. Muito menos as

tradições que ali se mantêm há mais de 5 mil anos. O Rajastão não guarda nada de uniforme e

previsível. Vibra a cada esquina. 

O Ocidente se acostumou a pintar a Índia com as cores vibrantes e as tradições insólitas. Narrada

pelas lendas de príncipes e princesas que habitavam os suntuosos palácios e fortes reais. Esse

imaginário deve muito ao Rajastão. O nome da província significa literalmente “terra dos rajputs”,

palavra em sânscrito que se traduz por “rei”. Até a ascensão ao poder dos rajputs, a região chegou a

ser dividida em 36 clãs reais. Contudo, a soberania do clã dos “guerreiros reais” perdurou do século

VI até o século XIX, quando começou o seu declínio. Durante esse governo, a região foi dividida em

19 principados, duas chefias principais e o distrito britânico de Ajmer-Merwara. 

É hoje a maior província em extensão geográfica da Índia (10% do território nacional), resultado

das inúmeras empreitadas bélicas e expansionistas comandadas pelos vários impérios. De acordo

com dados oficias do governo do Rajastão, a população atual da província é de 68.548.437
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Rajastão

milhões, desses, 75,1% habitam áreas rurais, enquanto 24,9% estão em zona urbana. Do total

populacional, uma porcentagem de 13,5% é formada por tribos. Envolto em aura mística, o

deserto, que ocupa cerca de três quintos do seu território, foi o berço da civilização veda, uma das

primeiras e mais antigas do mundo. Os vedas deram origem ao hinduísmo moderno, religião mais

difundida no país. 

De alguma forma, a história sobre reis e marajás (os grandes chefes) permanece viva aos olhos e

à experiência turística. As principais cidades do Rajastão, como Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer e

Udaipur, são visitadas por milhares de pessoas a cada ano, pela imponência de seus fortes e

palácios. Legados da época em que o poder estava concentrado nas mãos das famílias reais, esses

monumentos históricos constituem o roteiro indiano mais óbvio. Para uma experiência mais

autêntica, seria necessário dedicar mais tempo às ruelas das grandes cidades, aos mercados

públicos, nos centros históricos, e às pequenas comunidades étnicas que persistem nas áreas

rurais e desérticas do Rajastão. A herança arquitetônica é apenas uma fração do surpreendente

universo paralelo que a região tem a oferecer aos seus visitantes. 

Leia texto na íntegra na edição impressa da Continente #198, edição de junho de 2017.
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