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22 // Crítica

E
ntre os múltiples debates 
formulados pola arqueo-
loxía galega actual, o relati-
vo ao celtismo é sen dúbida 

o que posúe maior impacto no pú-
blico non especializado. Nos dous 
últimos anos apareceron varios tra-
ballos que achegan novas ideas a 
unha discusión de longas raizames 
na historiografía galega. Aínda que o 
listado podería ampliarse, refírome a 
libros como o de A. Balboa Salgado, 
A Galicia celta (Lóstrego, Santiago 
2007), ou o coordinado por F.J. Gon-
zález García, Los pueblos de la Galicia 
céltica (Akal, Madrid 2007), aos cales 
debemos sumar algúns outros títu-
los da autoría de A. González Ruibal, 
A. Ibarra ou M.V. García Quintela. Na 
internet poden atoparse tamén re-
cursos gratuítos de calidade, como 
o expediente coordinado por G. 
Ruiz Zapatero na revista Complutum 
(2005) ou o número 6 da publicación 
electrónica e-Keltoi, adicado aos cel-
tas na Península Ibérica e con varias 
contribucións sobre o Noroeste.

Pola súa pretensión de síntese, 
os dous libros citados quizais sexan 
os máis recomendables para acadar 
unha visión panorámica do debate. 
O primeiro deles ofrece un resumo 
divulgativo dos temas e problemas 
considerados na investigación dos 
últimos anos, artellando os conti-
dos a partir de oito capítulos que ana-
lizan o concepto de celtas, a socie-
dade, a relixión, a guerra, a lingua, a 
arte e o folclore, pechando cun capí-
tulo de conclusións. O segundo pre-
senta en máis de seiscentas páxinas 
unha interpretación histórica en cla-
ve céltica da cultura castrexa galaica, 
na súa maior parte da man de inves-
tigadores do Laboratorio de Patrimo-
nio, Paleoambiente e Paisaxe (USC) e 
do Laboratorio de Arqueoloxía da Pai-
saxe (IEGPS, CSIC – Xunta de Galicia); 
é, pois, o resultado do esforzo colec-
tivo e continuado de membros destes 
centros de traballo.

En liñas xerais, os dous libros son 
debedores da renovación do debate 
sobre a cuestión céltica que tivo lugar 
dende os anos 90 do século pasado, á 
cal contribuíron en boa medida os au-
tores que neles participan. A partir de-
sas datas vénse producindo unha pos-
ta ao día dos conceptos de etnicidade 
e celticidade, que supera as formula-
cións tradicionais manexadas até en-
tón pola arqueoloxía galega así como 
o radical anticeltismo dominante du-
rante máis de dúas décadas. En efecto, 
pode considerarse que o celtismo –a 
súa afirmación ou negación– foi o fío 
condutor da historiografía arqueolóxi-
ca en Galicia dende o século XIX até 
a actualidade, pero é obrigado asumir 
que as perspectivas do presente nada 
teñen que ver co defendido entón por 

intelectuais como Vicetto ou Murguía. 
Dende esta perspectiva, a revisión his-
toriográfica, a análise diacrónica das 
condicionantes sociopolíticas e ideo-
lóxicas da investigación anterior, está 
resultando crucial para a construción 
dos enfoques actuais, tanto en Galicia 
como a nivel europeo. O libro publica-
do por Akal contén un extenso e inte-
resante capítulo ao respecto, a cargo 
do propio F.J. González.

Nunha observación conxunta, am-
bos títulos presentan tanto semellan-
zas como diferenzas. No traballo de 
Balboa considéranse exclusivamente 
–de xeito divulgativo pero sistemáti-
co– aqueles temas pertinentes para 
a discusión sobre a celticidade galai-
ca. Na obra coordinada por González 
García dáselle prioridade á reconstru-
ción histórica, co obxectivo de ofrecer 
unha extensa síntese interpretativa na 
cal, xunto aos aspectos de tipo relixio-
so, ritual ou de organización sociopo-
lítica, teñen cabida outras cuestións 
xerais do mundo castrexo, como as 
súas bases económicas, as súas con-
cepcións da paisaxe, a arquitectura ou 
as relacións de intercambio.

Á marxe desta e doutras moitas di-
ferenzas, quen se achegue a ambos li-
bros atopará tamén ideas semellantes 
como reflexo da comunidade de opi-
nión que establecen os recentes estu-
dos. Podería sinalarse, por exemplo, a 

referencia ao papel desempeñado po-
las relacións atlánticas do Bronce Fi-
nal na configuración das identidades 
étnicas do occidente peninsular ou 
a valoración do papel desempeñado 
pola guerra e a belicosidade nas co-
munidades castrexas.

En definitiva, atopámonos ante 
dous libros diferentes entre si pero to-
talmente recomendables para quen 
procure unha aproximación actual á 
cultura castrexa e ao debate sobre a 
celticidade galaica. ¿Estamos, pois, 
ante o retorno dos celtas? Quizais si, 
pero duns celtas en boa medida irre-
coñecibles e aínda por descubrir; uns 
celtas moi diferentes aos imaxinados 
durante décadas.

// Xosé-Lois Armada Pita

Celtismo: novas propostas

O retorno dos celtas?
Dende os anos noventa vénse producindo unha posta 
ao día dos conceptos de etnicidade e celticidade
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Castro de Coaña, en Asturias.  // X. L. A. P.

O tema do celtismo é conto vello en-
tre nós. Moito se leva porfiado sobre o 
asunto dende o tempo dos Rexionalis-
tas ata hoxe mesmo. E claro, dende o 
puramente histórico, dende o arqueo-
lóxico, mesmo dende a historia exter-
na da lingua os datos son teimudos e 
por veces mesmo contraditorios. Seca-
sí, esta polémica eterna continúa a en-
grosar as filas de encontrados exérci-
tos de celtófilos contra celtófobos que, 
malia puntuais armisticios, seguen −e 
talvez seguirán por sempre− moi lonxe 
dunha pax científica incontrovertida.

Ora ben, a literatura é fariña doutro 
saqueto. No eido do ficcional a histo-
ria empiricamente contrastable, do-
cumentable, é o de menos. Ou, se se 
quer, é un referente máis, pero, dende 
logo, nunca un Moloch voraz ao que 
haxa que sacrificar a imaxinación, 
a pulsión artística que crea mundos 
propios e autónomos. Daquela, cando 
Pondal e os seus seguidores da Escola 
Formalista no XIX e logo Cabanillas, 
Bouza Brey e tantos outros na Pregue-
rra e aínda os Méndez Ferrín ou Ma-
nuel María na Posguerra memoraban 
as xestas féridas dos fillos das tribos 
da Celtia o que neles gravitaba, como 
nos máis recentes Manuel Vilanova, 
Xavier Rodríguez Baixeras, Claudio 
Rodríguez Fer, Ramiro Fonte ou Xabier 
Cordal, non era primordialmente a ve-
rificabilidade do substrato histórico 
que funcionou como arxila poética, 
senón que a súa era unha adhesión 
mitémica, identitaria e sentimental. 
O celtismo literario comparece en to-
dos eles mitificado, é unha lendahis-
toria que nos creadores do XIX serviu 
como legado sagrado nunha procura 
devecida dun imaxinario colectivo só-
lido que puidese constituírse en sinal 
de identidade inequivocamente dife-
renciador. Da súa parte, entre os no-
sos contemporáneos do XX e os co-
etáneos deste XXI non só exerce este 
papel, senón que a consciencia de 
poetizar, de narrar, xerar dramatur-
xia ou argumentar ensaisticamente 
verbo do universo celta é, tamén si, 
unha aposta pola asunción dunha 
tradición (socio)literaria comprometi-
da cunha escrita simbolizada e arrai-
gada dende xacando.

Á fin, pouco importa o que no pasa-
do histórico de hai dous mil cincocen-
tos anos acontecese. Importa, si, o que 
nós como pobo estamos dispostos a 
crer que pasou, o que cantamos e con-
tamos que pasou. Velaí a profecía de 
autocumprimento: o noso desexo de 
ser celtas fainos ser celtas.

Desexo
de ser celtas
Armando Requeixo


