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1. “As celtas eram bárbaras”
Foram em verdade uma grande civilização
que perdurou durante séculos.
Organizadas numa rede descentralizada mas
perfeitamente funcional, construíram as
primeiras grandes estradas europeias
(depois reutilizadas pelos romanos) e
estabeleceram prósperas rotas de comércio
marítimo.
Podem ser vistas como o povo mais
“progressista” do seu tempo, onde as
mulheres tinham os mesmos direitos que os
homens, incluindo a propriedade da terra,
divórcio, liderança política ou religiosa, etc.
Tinham, de facto, um sistema legal e
instituições
comuns
perfeitamente
Acima: reconstrução artística da entrada a um castro celta galaico.
estabelecidas.
Fonte: Paco Boluda.
Moravam em assentamentos confortáveis,
com saunas e casas decoradas com cores alegres. Homens e mulheres gostavam de vestir roupas fnas
e sofsticadas, assim como levarem jóias lindamente detalhadas. O seu trabalho em metal era de
primeira classe, demonstrando uma habilidade extrema e familiaridade com a geometria avançada.
Eram excelentes poetas e músicos, bem versadas no conhecimento das matemáticas, astronomia e
flosofa (reconhecido pelos gregos), um conhecimento que era partilhado pela Keltia toda (a
totalidade do mundo céltico).
Esquerda: possível
coloração duma Pedra
Formosa, isto é, uma
entrada a uma sauna
celta galaica, presentes
em diversos castros.
Fonte: Paco Boluda.

Acima: reconstrução artística duma casa galaica, onde as
diferentes estâncias encontravam-se contíguas mas
diferenciadas / Fonte: Paco Boluda.

2. “Estavam sedentas de sangue e permanentemente em guerra”
Eram basicamente comerciantes.
Estavam realmente bem preparadas para a guerra, no caso de precisarem de se defender
(especialmente porque tendiam a viver em comunidades relativamente pequenas), mas as evidências
indicam que preferiam estabelecer conexões amigáveis e abrir vias de comunicação.
Nalgumas ocasiões podiam surgir confitos em relação a roubos de gado e outras brigas menores
entre indivíduos ou bandas, mas a guerra a grande escala entre celtas era rara e muitas vezes
apaziguada por esforços diplomáticos. As competições desportivas e duelos pessoais “heróicos” eram
utilizados frequentemente como mecanismos de resolução de disputas.
Por certo, não corriam despidas como tolas e tolos à batalha. Tinham espadas, escudos, lanças,
capacetes e armaduras de jeito. As guerreiras e guerreiros profssionais estavam organizados e
usavam hierarquias. Dizia-se que eram muito valentes, isso sim, no limite da temeridade, mas não
eram lunáticos.

3. “Eram ágrafas. Não sabiam escrever”
O historiador grego Diodoro da Sicília (S. I
AEC) menciona como as celtas “lançavam
cartas escritas” às piras funerárias como
forma de enviarem umas palavras fnais às
falecidas. Sim sabiam o que era a escrita.
Dito isto, a escrita provavelmente era
considerada sagrada, secreta, ou ambas,
usada só para questões de importância.
Os escritos celtas, tomaram a forma que for,
tiveram que ser muito escassos e, portanto, Acima: tabuinha restaurada do que fca do Calendário de Coligny, a
perdidos para sempre já que seguramente
evidência mais importante dum calendário celta galo.
Fonte: Wikipédia.
estavam feitos em materiais perecíveis.
Contudo, deveram fazer-se anotações e registos do seu vasto conhecimento matemático e
astronómico, mantido dalguma forma, como demonstra o Calendário de Coligny por exemplo.
Além disso, a aparição relativamente repentina da escritura Ogham na Irlanda por volta do S. IV da
nossa era indica que este alfabeto derivou doutro ainda desconhecido, evidenciando que a escrita era
conhecida nas línguas celtas mas que foi nessa altura quando o seu uso foi “permitido” em forma de
gravados na pedra indicando nomes pessoais, limites de propriedades, etc.
4. “As celtas vieram da Europa central”
As celtas são indígenas da Europa Atlântica.
O velho ‘Modelo das Invasões’ - segundo o qual
povos Indo-Europeus assentaram na Europa
central e depois emigraram para outras partes do
continente, dando assim origem às que seriam
conhecidas como celtas – está desacreditado.
Parecia lógico e foi útil no seu momento como
teoria de trabalho, mas a investigação actual vai
apoiando a visão das ‘Celtas do Oeste’.
As lendas celtas já nos contavam isso, e agora
cada vez mais estudos arqueológicos, linguísticos
e genéticos ilustram como a etnogénese das
celtas foi um processo gradual que ocorreu na
Acima: graças às investigações e técnicas modernas estamos
franja litoral sul e oeste da Europa Atlântica.
compreendendo em profundidade a origem e evolução das celtas.
Fonte: Cunlife (2010)
Em verdade, segundo o Paradigma da
Continuidade Paleolítica (PCP), a cultura celta nasceu por volta da área da Galiza e Norte de
Portugal actuais (a velha Galécia).
5. “As celtas praticavam sacrifícios humanos e a escravidão”
Simplesmente não há sufcientes evidências disto, apesar do que digam os romanos.
Os sacrifícios humanos eram provavelmente confundidos com execuções, que podiam tomar uma
aparência ritual dada a gravidade da situação. Por exemplo, os galos faziam isto cada cinco anos,
dando portanto a falsa impressão de um grupo de pessoas estar sendo sacrifcado por alguma razão.
Em qualquer caso, as execuções eram raras e induzidas antes de nada pelo crime mais grave: negar-se
a defender a própria tribo se esta for atacada.
Igualmente, para entendermos o assunto da “escravidão” devemos tomar em consideração que a Lei
Celta não estava baseada no castigo mas sim na restauração. Portanto, uma falta ou crime tinha
sempre que ser retribuído proporcionalmente da maneira mais directa. Por exemplo, um assassinato
podia ser retribuído tornando-se em servo da família do falecido. Então, a “escravidão” nas antigas
sociedades celtas deve ser vista mais como uma pena em vez duma instituição.
6. “As celtas tocavam a gaita”
Grandes trombetas e chifres sim, percussão também, e harpas a eito, mas não gaitas de fole.
Em verdade, não há menção de gaitas até bastante mais tarde no tempo. Supostamente foram
introduzidas por vez primeira na Europa pelos romanos no S. I EC, mas mesmo isso é incerto e não

podemos encontrar mais menções até o S. IX. As gaitas galegas aparecem documentadas sem dúvidas
a partir do XIII e as escocesas desde o XVI.
A gaita e instrumentos similares são bastante comuns arredor do mundo, assim que não têm muito
de exclusivo. Não obstante, estão já totalmente integradas no folclore e estética céltica moderna.
Não faz mal, soam bem e são lindas.
7. “As Druidesas eram seres místicos com poderes mágicos”
E também cavalgavam unicórnios. Vai ser que não.
As celtas não eram uma sociedade ideal e perfeita, como é
representado muitas vezes nalgumas narrativas absurdas de
inspiração ‘New Age’. Tinham as suas falhas, os seus
contratempos e as suas contradições, como toda a gente. O
mesmo é aplicável aos seus líderes, que obviamente eram
humanos.
Ainda assim, a sua elite intelectual, os Druidas e Druidesas, eram
altamente respeitadas e consideradas por cima do resto em
termos de reputação. Imaginemos uma combinação de médico,
juiz, sacerdote, diplomata, artista, cientista e professor… Um
Druida representaria isso tudo para um celta.
A sua formação e treino eram excepcionalmente rigorosos, e a
sua autoridade derivava tanto dos seus enormes conhecimentos
como da sua vocação de serviço: uma Druidesa trabalhava para a
sua comunidade, para ajudar e guiar a outros, e pela preservação
geral da sua cultura e crenças. Na maioria das vezes, até os reis e
rainhas tinham que consultar com um Druida antes de tomarem
Acima: Druidas modernos fazem cousas
glamorosas como… decorarem o salão para a
qualquer decisão importante.
(Ano Novo celta). Vejam só!
Eram uma instituição pan-Céltica nelas mesmas. De facto, eram ceia do Magusto
Fonte: IDG (2014)
obrigadas a viajar e visitar outras terras celtas na sua etapa
formativa, sendo-lhes sempre garantida passagem livre e segura. Não podiam receber dano.
É fácil pois ver por que eram tão reverenciadas nos tempos de antes, como eram temidas pelos
romanos (Júlio César considerava-as o inimigo “real” por trás dos guerreiros) e como impressionaram
os flósofos gregos.
PD. Este é também o motivo pelo que nós na IDG consideramos que o título de “Druida” (Durvate) não pode ser usado
de forma despreocupada – é uma palavra muito grande! – e deve ser ganhado em base a uma dedicação e estudo
demonstráveis, além dum reconhecimento por parte dos seus pares e da sua comunidade.

8. “As celtas eram nativas europeias e portanto um cultural ‘tradicional’ e ‘branca’ “
Parvadas.
Quem pretenda ligar as celtas a noções torcidas como “supremacia
branca”, “conservadorismo” e similares realmente não têm nem a menor
ideia do que está a falar.
As celtas eram similares etnicamente porque misturavam-se em base a
uma óbvia proximidade geográfca, mas ainda assim apresentavam
diversidade interna e certamente eram um povo imensamente prático.
A cultura celta não tinha problema em assimilar peculiaridades de outros
se isto signifcava uma melhora. Como comerciantes gostavam de
importar novos bens e ferramentas, também novas ideias se estas eram
consideradas positivas.
Não existem indicações onde discriminaram a ninguém só pela sua mera
aparência. Antes o contrário, a Hospitalidade (acolher o visitante ou o
estranho que vem em paz) é uma peça fundamental da ética céltica;
considera-se um dos pilares do bom comportamento social celta.
Igualmente, a sua visão do matrimónio, família e sexo (incluindo práticas
homossexuais e bissexuais) nada tem a ver com o que hoje em dia é
entendido como “tradicional”.
A beatice moderna certamente os teria surpreendido, quase tanto como
surpreendiam no seu momento às – em comparação – atrasadas
sociedades gregas e romanas, sem entrar a falar das cristãs...

Acima: representação idealizada do herói
irlandês Cú Chulainn portando o seu
amante Ferdiad depois de o matar ao
“enfar um arma secreta no seu ânus”.
Pois é.
Fonte: Wikipedia / E. Wallcousins (1905)

9. “Os nós celtas são genuinamente celtas”
Toda a gente, bom, quase toda a gente, gosta da arte celta.
A arte é provavelmente um dos legados mais duradouros das
Celtas, embora muita gente ligue automaticamente a arte celta
Acima: Nó “celta” básico.
com o famoso nó celta. Porém, parte do que hoje percebemos
Fonte: Wikipédia.
como arte celta pode ter outras infuências. Os nós celtas tal
como os conhecemos seica tomaram essa forma específca nos primórdios da Idade Média. Contudo,
parece que as proporções e gosto pelos padrões geométricos vêm dos tempos antigos. Dalguma
forma, os nós celtas podem ser uma evolução da arte original, misturados com símbolos usados
realmente pelas primeiras celtas.

Acima: método de elaboração e reconstrução de antigas decorações celtas galegas, com base em restos arqueológicos reais.
Fonte: Paco Boluda.

10. “Eu sou celta porque...”
Falo uma língua celta? Venho dum país celta? Alguém da
minha família veio? Sou alta e loira e tenho olhos azuis? Pode
ser. Pode que não.
A cultura é algo complexo, assim como é-o a identidade
cultural. Uma cultura viva está composta de elementos chave
como língua, literatura e folclore, mas também de cousas não
tão óbvias como o padrão de assentamento (como usamos e
modelamos o espaço ao nosso redor), percepções sociais e
pessoais do tal espaço, história partilhada, leis (postura sobre
o que é justo/injusto, legal/ilegal, adequado/impróprio),
humor, características psicológicas, cosmovisão, crenças, etc.
E por suposto a auto-identifcação.
Em resumo, ser celta no S. XXI e tomar consciência desse
legado ancestral – todos esses elementos combinados – e
perseverar em mantê-lo vivo. Ser celta implica, então,
estudar, aprender, respeitar esse passado, mas também
mentalizar-se para viver essa identidade duma forma
educada e razoável, adaptada aos tempos que vivemos.
Assim pois, não te confes se tens herança celta, pois ainda
deves apreciar e cultivar todos os aspectos nomeados. E não
penses que não és celta por não teres herança directa…
talvez compreendas o que verdadeiramente signifca ser celta
Acima: ‘Domínio Celta Moderno’
melhor que o resto de nós!
Fonte: National Geographic (2006)
Oh, a maioria das celtas nem eram tão altas e tinham cabelo
escuro. Não caias em estereótipos físicos parvos, não funcionam agora e não funcionavam daquela.

