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Cruz manuscrita da sinatura de Rosendo Salvado.





“O 1 de marzo é para min un día memorable por
catro razóns: (1) é o meu aniversario; (2) é o meu
santo; (3) é o primeiro día que celebrei unha misa
e (4) é o día no que se fundou Nova Nursia.”
Rosendo Salvado, carta a Moncaldi, 1893.

“Gracias, señora, prefiro as almas ás rendas.
Voume para Australia.”
Rosendo Salvado, carta á raíña Isabel II rexeitando 
o ofrecemento da sé episcopal de Lugo, 1852.

Rosendo Salvado vestido de misioneiro. Foto atribuída ó seu irmán Santos Salvado, arredor de 1875.
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A cidade de Tui
enfocada desde 
a Porta do Arco,
arredor de 1879.
Foto atribuída a
Santos Salvado.



Nova Nursia en 1860,
vista desde o oeste,

por un pintor
intinerante.





Nova Nursia en
1860, vista desde o
leste, por un pintor

intinerante.





Frades e aborixes de Nova Nursia, arredor de 1875.



Fotos atribuídas a Santos Salvado.





Hai agora cen anos da morte do padre Salvado, acontecida o 29 de decembro de 1900. Con ela pechábase

unha época que, segundo un xornal australiano contemporáneo, “se viu marcada pola súa persoa” (West

Australian Records, 5/1/1901) e na que se consolidou a presencia británica neste continente, ó tempo que

as poboacións aborixes puras eran desprazadas de moitos dos seus asentamentos tradicionais e os seus con-

tinxentes diminuían dun xeito dramático pola mestizaxe, as enfermidades contaxiosas que adquirían en

contacto cos brancos e, sobre todo, pola marxinación a que foron sometidas. O soño do padre Salvado de

conseguir que as poboacións aborixes se educasen na cultura occidental, e puidesen incorporarse ó pro-

greso do continente en plena igualdade coas brancas, estaba cada vez máis lonxe.

Cando morre o padre Salvado, hai sinais claros de que tiña xa conciencia das fortes dificultades polas que

tería que pasar o seu proxecto, e mesmo da imposibilidade real de levalo a remate. Aínda así, a probada

esperanza cristiá e o optimismo humano que sempre o caracterizou fixérono perseverar nel ata os seus der-

rradeiros momentos. Desde que escribiu as Memorias de Australia en 1851, onde aparecen deseñados os

primeiros trazos do seu proxecto evanxelizador, ata os abondosos escritos dos anos oitenta, hai un longo e

complexo traballo de reelaboración do mesmo que calla nas seguintes liñas mestras: a) a evanxelización

debe levar un traballo previo de culturización das poboacións aborixes, sobre todo no relativo ás artes e 

ás técnicas productivas para os que as razas indíxenas estaban perfectamente capacitadas; b) tanto a evan-

xelización como a culturización deben facerse co máximo respecto ás tradicións locais que dalgún xeito

teríanse que incorporar a este proceso; c) este debe ser lento e gradual, pasando por unha serie de etapas,

algunha das cales, como as pioneiras, deberían facerse nun réxime o máis afastado posible do contacto 

coas comunidades de colonos brancos; e d) a Comunidade de Nova Nursia, seguindo o modelo de moitas

abadías medievais, debería ser economicamente autosuficiente e pouco ou nada dependente das esmolas e

doazóns occidentais. Un traballo que tivo que realizarse nun contexto sociocultural onde as poboacións

aborixes case non eran consideradas como seres humanos. Mesmo dubidábase de se tiñan alma.

Para levar adiante ese proxecto o padre Salvado tivo que dobregar moitas resistencias que por unhas e

outras razóns se foron xerando no seu contorno. Unhas, as máis fortes e directas, orixináronse na socieda-

de de colonos australianos nas que a defensa radical dos aborixes que facía contradicía, por unha banda,
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Derradeira foto do padre Salvado, tirada en Roma en 1900.



concepcións tradicionais moi arraigadas e, pola outra, dificultaba a utilización dunha man de obra dócil e

indefensa, sendo para algúns historiadores australianos o primeiro que tratou os aborixes como seres huma-

nos e como suxeitos merecedores de todos os dereitos. Outras procedían da propia institución eclesiástica

que, en diferentes ocasións, amosou dúbidas sobre a experiencia de Nova Nursia onde, ó seu ver, os asun-

tos do mundo semellaban prevalecer sobre os espirituais. Monseñor Calpati, Secretario da Sagrada Con-

gregación para a Propagación da Fe, cualificábaa como “unha misión de pan” (é dicir, alimenticia). Mes-

mo a esixencia de que os monxes fixesen o seu traballo en boa medida fóra do mosteiro e de que tivesen a

necesidade dunha boa formación agrícola, non foi moi ben recibida por algúns sectores da comunidade

benedictina.

O seu método de traballo amósao como un home de ideas moi claras que, polas súas fondas conviccións

relixiosas, non deixaba de encomendarllas á Providencia pero que tampouco abandonaba en ningún

momento nas mans da improvisación. Planificábao todo con tempo e con rigor como un exemplar home

de empresa. O coñecemento da cultura aborixe facíao sobre a base das numerosas notas que recollía nos

seus abondosos contactos coas poboacións indíxenas, algunhas das cales aínda son hoxe obxecto de estu-

dio polos etnólogos australianos. Os traballos nas terras da Misión son modelo de planificación: boa con-

tabilidade, excelente cartografía, axeitada selección de técnicas e cultivos e información puntual das

novidades técnicas. Se precisaba boas imaxes para o seu labor de difusión e propaganda da Misión non

dubidaba en encomendarlle ó seu irmán Santos que aprendese fotografía, converténdoo, probablemente,

no que se pode considerar o primeiro reporteiro gráfico galego no exterior, e ós debuxantes locais que

fixesen fermosos gravados dela. Mesmo non dubidou en “meterse en política” facendo uso da súa ascen-

dencia sobre algúns gobernadores, se con iso era quen de influír na elaboración de leis que melloraban a

situación das poboacións aborixes. A súa obra foi recoñecida polos historiadores australianos actuais e

así, Rowley, nun libro onde analiza a desaparición do pobo aborixe (The Destruction of Aboriginal

Society. Melbourne, 1970) asegura sobre Nova Nursia que “hai un século esta misión sentaba as bases da

formación técnica e económica dos aborixes”.

Do seu talante persoal, a máis da enerxía e seguridade que transmiten as fotografías que del se teñen, foron

lendarias a súa capacidade de aguante e incansable perseverancia, que se achegou ó heroísmo nos primei-

ros tempos da misión. A simpatía e sentido do humor do que facía gala, así como o profundo coñecemen-

to que amosaba da condición humana, facían o seu trato agradable e enriquecedor. Excelente conversador

e profuso redactor de cartas, tiña unha habilidade singular para as negociacións e o trato persoal, das que

son testemuño, e posiblemente a súa xustificación, moitos dos seus máis complexos logros. Home culto,

con excelente formación humanista e artística, destacou sobre todo no eido da música da que foi un exep-

cional cultivador, sobre todo como intérprete.
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O padre Salvado foi admirado e querido no seu tempo, tanto polos seus logros como polo seu encanto per-

soal. Despois ficou como unha figura lendaria de amable lembranza, pero que pouco a pouco quedou rele-

gada case só a literatura piadosa. Recentemente, coa revalorización que se fixo en Australia doutros lega-

dos culturais europeos, a máis dos anglosaxóns, e sobre todo das tradicións que procedían das poboacións

aborixes, o labor cultural de Salvado volveu ocupar un lugar destacado, sendo sinalado polos historiadores

como un personaxe clave na defensa destas tradicións.

En Galicia, e mesmo en España, foi tamén moi coñecido. Cando chegaba de terras australianas, comenta-

ba el con humor que non hai “ni perros ni gatos” que non saiban dos seus pasos. Despois, a súa sona non

diminuiu moito, sendo obxecto frecuente de reportaxes ou comentarios, como fixeron as revistas gráficas

galegas Vida Gallega, La Temporada, Finisterre, etc. Todo isto durou alomenos ata a conmemoración en

1945 dos cen anos da marcha de Salvado e Serra a Australia, onde se conxugaron a oportunidade do cen-

tenario coa exaltación patriótica que se vivía en España nese momento da obra colonizadora do imperio

español. Reeditáronse as Memorias de Australia, ergueuse o monumento en Tui e, nesta cidade e mais en

Santiago, dedícanselle dous vítores. Despois chegou un lento esquecemento, ata o día de hoxe, onde pou-

co máis que as súas relacións coa chegada dos eucaliptos a España é o que se lembra del. 

O Consello da Cultura Galega quere aproveitar a ocasión dos cen anos do seu pasamento, para volver lem-

braralle ós galegos a obra do padre Salvado. Sobre todo o seu labor cultural cara ós aborixes, xa que aín-

da que toda a súa vida estivo movida polo seu credo relixioso e a súa obra foi sobre todo unha obra de fe,

non se pode esquecer que o que hoxe nos chega con máis forza e pode ser mellor valorado pola sociedade

actual é o seu fecundo e xeneroso empeño de trasmitirlles ós aborixes o mellor da cultura occidental. Unha

cultura cun claro acento mediterráneo debedora de aprendizaxes en Tui, Santiago, Subiaco e Roma. Pero

unha cultura que foi respectuosa ata a exquisitez coas tradicións locais que quixo preservar e integrar nun

proxecto onde a convivencia das dúas tradicións fose unha realidade. O soño do padre Salvado só se cum-

priu nunha pequena parte porque as poboacións aborixes, como ben se sabe, sufriron unha profunda ero-

sión que as deixou reducidas a pequenos enclaves no bush ou ghetos marxinais nas cidades. Pero fica, ou

debería ficar, para definitiva lembranza nosa a vida dun home que intentou unha obra de xigantes, mesmo

unha tolería (todas as grandes epopeas teñen algo de tolería) nunhas terras situadas no outro lado do pla-

neta, onde hoxe o nome de Salvado, un galego de Tui, pronúnciase con respecto e agradecemento.
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1814 1 de marzo

Nace en Tui, na rúa Riomuíños. Ese día

celebrábase a festa de San Rosendo,

bispo, monxe e fundador do mosteiro 

de Celanova (Ourense), razón pola que

se lle impuxo o seu nome.

1828 24 de xullo

Ingresa no mosteiro de San Martiño

Pinario de Santiago de Compostela,

onde xa o precedera o seu irmán

Santos.

1829 26 de xullo

Toma o hábito no mosteiro compostelán

segundo a observancia da

Congregación de San Bieito o Real 

de Valladolid.

1835 11 de outubro

Decreto supresivo de conventos de

Juan Álvarez de Mendizábal, ministro

de Facenda, polo que frei Rosendo se

ve desposuído do hábito relixioso e

volve ó seo da súa familia co seu irmán

Santos.

1838 11 de novembro

Embarca no porto de Vigo co catalán

José Benito Serra para incorporarse ós

benedictinos casinenses no mosteiro da

Santísima Trindade de Cava, preto de

Nápoles.

1839 23 de febreiro

Recibe a ordenación sacerdotal,

despois de ter acabado en Roma 

os seus estudios no colexio de Santo

Anselmo, que daquela estaba no 

San Calisto de Trastévere.

1839 1 de marzo

Celebra a súa primeira misa. Era o día

do seu nacemento e do seu

onomástico.

1844 29 de decembro

Preséntase co seu amigo o padre 

José María Benito Serra —ámbolos

dous unidos  por un ardente afán

misioneiro— na Congregación de

Propaganda Fide.

1845 14 de xaneiro

Os aspirantes a misioneiros acougan

porque a Congregación recibe

satisfactorios informes sobre eles.

1845 5 de xuño

É recibido polo papa Gregorio XVI,

xunto co padre Serra e outros dous

monxes italianos aínda novos.

1845 8 de xuño

Saen de Roma.

1845 12 de xuño

Pasan por Lión para implora-la

asistencia da Sociedade da

Propagación da Fe.

1845 24 de xuño-16 de xullo

Detéñense en París coa mesma

finalidade coa que o fixeron en Lión.

1845 21 de xullo

Chegan a Londres.

1845 17 de setembro

Zarpan do porto de Gravesand na

fragata Isabella rumbo a Australia 

coa expedición misioneira de bieitos

ingleses.

1845 5 de outubro

O padre Salvado celebra a súa primeira

misa a bordo.

1845 4 de decembro

Superan o cabo das Tempestades 

ou Boa Esperanza.

1846 7 de xaneiro

Á noitiña arriban a Fremantle, anteporto

de Perth, despois de 113 días de longa

e penosa viaxe.

1846 16 de febreiro

Saen de Perth para entrar na selva.

1846 3 de marzo

Comezan a tratar cos indíxenas

salvaxes.

1846 28 de abril

Frei Rosendo Salvado diríxese dende 

o interior do bosque ata Perth cun

aborixe, para expoñerlle ó bispo a

necesidade que tiñan de provisións.

1846 21 de maio

Pola noite, dá o famoso concerto 

de piano de durou tres horas.
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1847 2 de xaneiro

Despois de ter sufrido a devastación

dos cultivos e a expropiación dos

terreos, inicia de novo a misión noutro

lugar, onda o río Moore, construíndo

unha cabana e deforestando o bosque

para a sementeira.

1847 1 de marzo

San Rosendo. Principia a edificación do

mosteiro dedicado á Santísima Trindade

e pon a capela baixo a advocación da

Inmaculada Concepción (o dogma sería

definido o 8 de decembro de 1854).

1847 28 de abril

O padre Salvado e mailo padre Serra

dormen por vez primeira baixo o teito

do novo edificio.

1847 14 de setembro

Frei Rosendo volve á capital para

mercar trigo. Leva consigo “unha pobre

meniña orfa, de 5 a 6 anos”, chamada

Cuquina, “a primeira salvaxe que tivo a

dita de ser rexenerada coa auga santa

do bautismo, á que lle foron impostos

os nomes de María Cristina,

quedándolle o de Cuquina por apelido”.

Mercou 710 cabezas de gando lanar, e

en novenbro regresa á misión, onde un

incendio intencionado foi apagado

milagrosamente.

1847 21 de novembro

Está de regreso en Nova Nursia.

1847 8 de decembro

Abre o primeiro colexio para os nenos

indíxenas.

1848 principios de ano

Sínodo en Nova Nursia, no que se

tratan “os asuntos da Diocese e os da

Misión, aprobándose o sistema dos

benedictinos para civiliza-los aborixes,

concedéndoselles ademais permiso

para mercar terra”.

1848 20 de febreiro

O padre Serra viaxa a Europa para

recrutar misioneiros e conseguir

recursos materiais. Namentres, 

ó padre Salvado concédenlle o título de

súbdito inglés.

1849 8 de xaneiro

Frei Rosendo embarca en Fremantle

con dous mozos aborixes.

1849 9 de marzo

Fai escala na illa de Santa Elena.

1849 12 de maio

Está en Londres e é invitado á Real

Sociedade Xeográfica, onde se trata

sobre os salvaxes australianos, facendo

cambia-la mentalidade dos

asembleístas coa súa presencia e a 

dos seus dous acompañantes.

1849 29 de xullo

Chega a Gaeta, residencia pontificia.

Alí comunícanlle que foi nomeado bispo

de Porto Victoria, vacante pola

designación do padre Serra como

administrador de Perth.

1849 15 de agosto

Festa da Asunción da Virxe. Recibe a

ordenación episcopal, actuando como

consagrante principal o cardeal

Fransoni, prefecto da Sagrada

Congregación de Propaganda Fide.

1849 18 de agosto

Sae de Nápoles para Barcelona.

1849 28 de agosto

Na parroquia barcelonesa de Santa

María do Mar impónlle-lo hábito

benedictino a vintecinto novos

candidatos a misioneiros.

1849 5 de setembro

Chega a Cádiz onde ten o gran consolo

de abraza-lo seu compañeiro o padre

Serra. Este comunícalle que en Londres

dixéronlle que o goberno inglés

decretara a disolución da colonia 

de Porto Victoria pola insalubridade 

do terreo.

1852 9 de setembro

Embarca en Vigo con rumbo a Londres,

pero regresa a Cádiz.

1853 19 de abril

Sae do porto de Cádiz cara a Australia

con corenta e tres aspirantes a

misioneiros a bordo.

1853 16 de xullo

No cabo de Boa Esperanza está 

a punto de naufragar.

CRONOLOXÍA 19



1853 15 de agosto

Toca porto australiano despois de

botar case un lustro en Europa, e

atopa todo nun estado lamentable.

“Non habendo nada de canto deixei en

1849”, escribe.

1854 20 de outubro

Faise cargo da diocese de Perth,

mentres o padre Serra vén de novo a

Europa. Os dous anos que o bispo

Salvado estivo á fronte de Perth foron

moi proveitosos para Nova Nursia.

1856 29 de xaneiro

Vese sometido a novas probas. Escribe

no seu diario: “Nove irmáns están

empregados cada día en rega-lo

xardín da súa ilustrísima en Perth; e

non se envía ningún a instruí-los

salvaxes de Nova Nursia”.

1857 10 de febreiro

Apoiándose na carta do cardeal

Barnabó, prefecto de Propaganda

Fide, deixa Perth para poñerse á fronte

da súa empresa predilecta.

1859 1 de abril

A Congregación de Propaganda Fide

separa Nova Nursia da diocese de

Perth, tanto no temporal coma no

espiritual, e nomea o padre Salvado

administrador da misión independente,

deixando en plena liberdade a todos e

cada un dos misioneiros para elixiren

entre Nova Nursia, Novo Subiaco ou

Perth. Os máis deles, corenta e sete,

optaron por Nova Nursia.

1859 30 de agosto

Queda aberto e establecido o

noviciado benedictino, vestindo o

hábito aqueles valentes e sufridos

xoves despois de dez anos de

postulandato.

1865 23 de decembro

En Italia, recibe a noticia do

falecemento da súa nai.

1867 12 de marzo

A misión é elevada ó rango de

Prefectura apostólica e Abadía Nullius

dioecesis. “El continuaba co título de

bispo de Porto Victoria e asumía os

cargos de prefecto apostólico e abade

perpetuo de Nova Nursia”.

1867 8 de novembro

Preséntalle un memorial á raíña 

Isabel II coa intención de erguer un

mosteiro en España e en Filipinas

como o de Nova Nursia.

1868 2 de febreiro

Visita ó mosteiro de Corella (Navarra),

no que estaba sor Carmen Baliñas de

Castro, a fundadora de Cuntis, quen

deixou escrito: “Ese día salvouse a

fundación”.

1868 11 de febreiro

Publicación da Real Orde pola que se

lle concede a apertura do Colexio

benedictino de Ultramar no Escorial.

1868 14 de marzo

Entrevístase co venerable padre

Claret, confesor da raíña Isabel II.

1868 22 de xuño

Novo Real Decreto polo que é

nomeado presidente do centro

escurialense.

1868 14 de agosto

O cardeal Pitra, o seu vello amigo de

Solesmes, regálalle o Migne completo

para a biblioteca de Nova Nursia.

1868 29 de setembro

Estoupa a revolución en Madrid, que

obriga a pecha-lo colexio misioneiro do

Escorial e forza ó bispo Salvado a

marchar a Australia.

1869 21 de maio

Chega á Misión, despois de tres

longos anos de ausencia, acompañado

de trinta e tres misioneiros. Entre eles

contábanse dous sacerdotes: o seu

irmán Santos e mais Francisco

Goicoechea.

1869 8 de decembro

Volve a Europa para asistir á apertura

do Concilio Vaticano I.

1870 agosto

Regresa a Australia, antes de

remata-lo Concilio, porque o seu irmán

Santos comunícalle, nas cartas que

dende Nova Nursia lle envía, que o

prior padre Garrido (o seu alter ego)

está gravemente enfermo: “morre sen

remedio”.
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1879 11 de febreiro

Santos Salvado sae de Nova Nursia;

chega a Xibraltar o 9 de abril, o 27

está en Compostela e o 6 de xuño

instálase en Madrid coa intención de

conseguir un dobre obxectivo: obter 

un grupo estable de vocacións para

Nova Nursia e aviva-la retrasada

restauración benedictina na patria nai.

1882

Nova viaxe do bispo Salvado a Europa

para funda-lo colexio de novicios.

1884 febreiro

Establécese en Montserrat.

1884 25-27 de xullo

Visita Samos, regálalle un harmonio 

ó mosteiro e confirma 923 nenos.

1884 15 de maio

Preséntalle un memorial ó rei 

Alfonso XII pedíndolle que se tivese 

en conta o concedido en 1868.

O despacho real é favorable ós seus

intereses.

1884 13 de novembro

Aprobación real para abri-lo colexio

“para Ultramar” en Montserrat.

1885 26 de setembro

Regresa a Australia con once

aspirantes, pero ningún de Montserrat.

Na súa equipaxe leva vintecinco

instrumentos de vento para que os

seus aborixes, tan dotados para a

música, formasen “unha banda militar”.

1894 17 de abril

Morre o seu irmán Santos na Guarda.

1899 15 de agosto

Celebra as súas vodas de ouro

episcopais.

1899 29 de novembro

Banquete-homenaxe de despedida en

Perth ó que asistiu o presidente da Alta

Cámara do Parlamento, diversos

ministros, o bispo e outras autoridades.

1899 30 de novembro

Embarca para Europa por décima vez,

contando idas e voltas.

1900 1 de xaneiro

Chega a Roma.

1900 12 de setembro

Decreto da Santa Sé polo que se unía

perpetuamente a Abadía Nullius de

Nova Nursia á Provincia Española da

Congregación Casinense.

1900 25 de setembro

O bispo Salvado está en Montserrat,

onde se reúne cos monxes e

postulantes.

1900 11 de novembro

Consagra o altar de San Xosé na nova

igrexa de Santo Anselmo no outeiro

romano do Aventino.

1900 27 de decembro

Recibe o Viático e a Santa Unción.

1900 29 de decembro

Falece santamente no mosteiro

romano de San Paulo Extramuros,

cantando o Magnificat e a Salve

Regina. Era sábado. Cumprira setenta

anos de profesión, sesenta e un de

sacerdocio, cincuenta e un de

episcopado e trinta e tres de abadiado.

1902 7 de abril

O pobo tudense, que lle dedicara ó

bispo Salvado a rúa de Riomuíños

onde está a súa casa natal (número 7),

descobre unha placa de mármore

colocada na fachada coa seguinte

inscrición: “El día 1º de marzo de 1814,

nació en esta casa el que fue obispo

de Puerto Victoria y últimamente de

Aduani, y abad de Nueva Nursia en la

Australia Occidental, el Ilmo. y Rvdmo.

Padre Fray Rosendo Salvado y Rotea.

Los hijos de Tuy le dedican este

recuerdo a su gloriosa memoria.

Tuy 7 de abril de 1902”.

1903 3 de xuño

Os seus restos mortais chegan a

Fremantle.

1903 5 de xuño

As venerandas reliquias son

depositadas no coro da abadía 

de Nova Nursia.
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Para comprendérmo-lo contexto histórico no que se desenvol-
veron os primeiros anos da vida de frei Rosendo Salvado por
Tui teremos que retrotraernos a uns anos antes da data do seu
nacemento (1814).

É principalmente o ano 1808 o que marca o inicio duns
acontecementos que transformarán a vida española durante a
primeira metade do século XIX.

As tropas napoleónicas entran en España gracias ó “encai-
xe político” efectuado por Napoleón ó provoca-la abdicación
dos Borbóns (Carlos IV e o seu fillo Fernando (VII) na loca-
lidade francesa de Baiona.

A entrada de tropas estranxeiras e o secuestro dos monar-
cas, principalmente de Fernando (“el Deseado”), producirá
unha grave conmoción no país, que se alzaría en armas contra
o exército invasor.

As tropas francesas entran en Galicia sen resistencia o 3 de
xaneiro de 1809. Só na Coruña se producirá unha batalla de
importancia, a de Elviña, no momento en que as tropas do
inglés Moore abandonan o territorio peninsular agardando
tempos mellores.

No período dun mes, toda Galicia estaba baixo o dominio
francés. Tui sufría a presencia francesa cos máis de vinte mil
soldados estacionados na cidade agardando o momento máis
oportuno para pasaren a Portugal.

O noso bispo, don Juan García Benito (1794-1825), sería
presidente da Xunta de Armamento e Defensa formada en Tui
en 1808. Pasaría á Coruña como vocal da Xunta Suprema do
Reino e ficaría alí ata o 9 de xaneiro de 1809 ante a inminen-
te chegada dos franceses. De Tui tamén fuxiría nunha perigo-
sa viaxe, percorrendo case todo Portugal.

A importancia deste bispo tudense é vital para compren-
dérmo-los acontecementos posteriores á expulsión francesa
de Galicia, cos principais episodios de Pontesampaio e a
reconquista de Vigo, no mesmo ano de 1809.

Don Juan García Benito apoiaría a Constitución de Cádiz
(19-III-1812), que sería xurada en Tui o 26 de agosto dese

mesmo ano. No ano seguinte (23-V-1813) aboliría o Tribunal
da Inquisición, o que supón a ruptura co período anterior (o
Antigo Réxime) e unha clara toma de postura do bispo tuden-
se a prol do liberalismo.

No ano do nacemento de Frei Rosendo Salvado no vello
arrabalde de Riomuíños, 1814, a chegada do novo monarca
español, Fernando VII, provocará un retorno forzado á
situación anterior á invasión francesa, e por tódalas partes
queimaríase a Constitución e restableceríase o Tribunal da
Inquisición.

En Tui ademais de queimarse a Constitución, tiraríanse as
súas cinzas ó río Miño o 17 de maio de 1814.

Por este mesmo tempo pasarán por Tui para seren acolli-
dos polo bispo tudense, dous eclesiásticos desterrados, o bis-
po de Santander don Rafael Méndez de Luarca, e o arcebispo
de Santiago don Rafael Muzquiz y Aldunate, desterrados, por
suposto, por opoñérense á promulgación da Constitución e
principalmente a abolición da Inquisición.

O período de 1814 a 1820 estará marcado polas conspira-
cións anti-absolutistas, que en Galicia terán un senlleiro pro-
tagonismo con don Juan Díaz Porlier na Coruña.

En Tui, namentres, prodigaranse moitas obras que marcan
un rexurdir urbano na cidade, na maior parte impulsadas pola
preocupación cultural do propio bispo tudense, como serían
as obras do Hospicio en 1812 xunto a Santo Domingo, con
escola de primeiras letras, da Praza do Comestible, comeza-
das en 1813, a apertura do adro da igrexa de San Telmo, gra-
cias á doazón de don Pedro Abeleira; comézase a traballar na
Cátedra de Latinidade en 1816 (no actual Albergue Xacobeo);
créase a escola de nenas en 1817 no actual edificio da Casa da
Xuventude, etc.

Temos que lembrar tamén que é nestes anos cando se pro-
duce unha crecente transformación da cidade ó se ir derruín-
do parte das murallas medievais, principalmente as súas por-
tas (da Pía, do Arco, do Carballo,…) e a chamada Barbacana
para abri-la rúa Ordóñez á proxectada Praza do Comestible.
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En xaneiro de 1820, o levantamento promovido por Riego,
Quiroga e outros liberais en Cabezas de San Juan, non conse-
guiría o éxito de non ser polo pronunciamento que na Coruña
realizaría o exército, apoiado por civís. 

A Tui chegarían vintesete soldados revolucionarios proce-
dentes da xa sublevada Vigo (22 de febreiro), e sorprendendo
á cidade, levarían da Real Administración e da Tesourería de
Bulas cerca de 155 mil reais.

Uns días despois (27 de febreiro) volvería a Tui unha gran-
de partida de Liberais vigueses que publicarían a Constitu-
ción, mudando de paso a composición do Concello tudense,
aínda que un dos elixidos, don Gaspar Díaz de Rábago (pro-
tagonista durante a Guerra da Independencia) recusaría tal
proposición na rexedoría tudense.

Un dos escasos bispos que se manterían fieis ó “Estado
Liberal”, non só en Galicia senón na maior parte de España,
sería o bispo tudense D. Juan García Benito. Ordenaría ós cre-
gos e párrocos da súa diocese que explicasen desde o púlpito
a Constitución, incluíndo tamén unha pastoral por el escrita.

Como premio sería proposto para o Arcebispado de San-
tiago en 1821, mais negaríase e non sería ata 1822 cando
acepta o novo cargo, pero ó non pedi-las bulas para arcebispo
compostelán estaría nesta situación ata 1824, na cal se nega-
ría ó elevado cargo.

Durante o Trienio liberal operarían polo Baixo Miño par-
tidas de guerrilleiros realistas que, baixo a denominación de
“Junta Apostólica”, intentarían levantar Galicia contra o libe-
ralismo; aínda que sen éxito militar si que exerceron de pro-
pagandistas do Realismo, sendo unha especie de quinta
columna que axudou á campaña militar dos “Cien mil hijos de
San Luis” na restauración realista.

O 25 de xullo de 1823 sería de novo abolida a Constitu-
ción e reinstaurado o goberno absolutista. Volverían daquela
moitos bispos desterrados, no período de exilio dos cales se
encargara García Benito de investir de ordes sagradas a moi-
tos sacerdotes e de consagra-los Santos Óleos de toda Galicia,
misión que facilitaría a “normalidade” relixiosa na Galicia do
trienio liberal.

Un dos principais fitos do bispo tudense foi aproveita-la
facultade que en 1824 se lle deu, logo de reiteradas peticións,
de fundar un Seminario Conciliar aproveitando a Real Orde
dada polo Ministerio de Gracia e Xustiza (24-X-1824) de que
nas cidades que non tivesen seminarios se puidesen fundar.

D. García Benito aproveitaría as casas que o marqués de
Mos tiña na Corredoira tudense para inicia-los traballos de
construcción do novo edificio en 1825. O edificio non sería

nunca Seminario Conciliar ó ser posteriormente permutado co
Concello de Tui polo ex-convento de San Francisco, pasando
a se-las vellas casas do marqués de Mos o cárcere do Partido
Xudicial de Tui en 1857.

A morte do bispo en 1825, cando tomaba baños en Calde-
las de Tui, provocaría unha grave parada nas aspiracións cul-
turais de Tui.

A volta ó poder absoluto por parte de Fernando VII non deter-
minaría exactamente unha volta atrás. O liberalismo impreg-
nara a parte da poboación española, e por iso mesmo os cam-
bios políticos serían inaprazables, máis aínda nunha década
(1823-1833) determinada pola ambigüidade política; por un
lado os continuos movementos dos liberais, e polo outro a
toma de posición crecente dos realistas ó lado do irmán de
Fernando VII, don Carlos.

A abolición da Lei sálica por parte de Fernando VII, en
previsión do nacemento dunha filla, provocaría que o rei fose
cedendo paulatinamente ós liberais máis moderados, únicos
nos que o rei podía confiar para a continuación da súa dinas-
tía, en contra dos realistas que xa estaban a favor do seu irmán
don Carlos Mª Isidro.

A transición do vello réxime absolutista aínda “constitu-
cional”, sería realizado en Galicia polo capitán xeneral don
Pablo Morillo, quen, trala morte do rei en 1833, sabería con-
trola-las inquedanzas realistas en Galicia, insistíndolles, por
exemplo, ós bispos para que, por medio de cartas pastorais,
apoiasen unha transición pacífica durante a minoría de idade
de Isabel II.

A importancia de don Pablo Morillo é innegable para o
período da rexencia de María Cristina, controlando as elec-
cións que debían enviar ós deputados galegos a Madrid
(sempre da súa total confianza), ou protestando contra o
goberno á rexente con vistas a unha rápida normalización do
réxime liberal.

Tras esta protesta efectuada polo capitán xeneral de Gali-
cia en 1835, mudaría o Goberno de Madrid, sendo nomeado
Mendizábal, afín ó liberalismo moderado e polo tanto de acor-
do cos elementos máis fortes da política española neses
momentos, incluído Morillo.

Mendizábal efectuará unha política económica polémica
coa desamortización, que afectaría grandemente a Galicia ó
quedar abandonados gran parte dos grandes e históricos mos-
teiros e conventos galegos. En Tui sería o caso dos conventos
de San Francisco e de San Domingos. O primeiro pasaría a
mans do Concello, permitindo a súa utilización como teatro e
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tamén para a chamada Tertulia Patriótica. En 1850, logo da
permuta entre o Bispado e o Concello pasaría a funcionar nel
o Seminario Conciliar. O convento de San Domingos ficaría
abandonado, para pasar a formar parte como cuartel, entre
outras funcións que tivo.

É neste contexto no que imos encadra-la marcha de Frei
Rosendo de Galicia a Italia, cando en 1835, estando en San-
tiago, e mercé a desamortización, se ve impedido de entrar en
ningún convento da orde benedictina na que el profesaba.

A nova época aberta coa rexencia de María Cristina non sería
doada nin tranquila. A situación chegaría a ser crítica pola
furiosa oposición do bando realista, transformados en Carlis-
tas ó apoiaren a Carlos María Isidro como rei de España co
nome de Carlos V.

Galicia, malia estar dentro do radio de acción dos carlis-
tas, non se amosará moi definida a non ser polos núcleos libe-
rais da Coruña e Vigo. 

O carlismo galego, sen base ideolóxica coherente e só
baseándose no vello emblema de “Dios, Patria y Rey”, care-
cerá do apoio campesiño tal e como acontecía noutras rexións
españolas. O campesiñado galego non se amosaba a favor nin
dun bando nin do outro, sendo xeralmente neutral, se cadra
porque as dúas opcións políticas (carlistas, liberais) non
apoiaban o seu discurso ideolóxico ou programático con refe-
rencias á situación dos labregos; polo tanto, ó non existir refe-
rencias, tanto para ben como para mal, sobre o que máis
inquietaba ó campesiño, este non amosaba ningunha prefe-
rencia.

En Galicia os carlistas só actuaron como partidas guerri-
lleiras e foi famosa no Baixo Miño a actuación dun ex-oficial
do exército e ex-seminarista de Tui, Mateo Guillade.

En 1838, Guillade sería o protagonista dun episodio curio-
so da historia tudense ó entrar na cidade cunha partida de 130
homes, coa intención de capturar a don Pablo Rovira, repre-
sentante do partido liberal en Tui. Como este non estaba na
cidade decidiron colle-la súa muller, Ignacia Valdés, e matala
no mesmo adro catedralicio, algo que foi evitado polo bispo
don Francisco García Casarrubios y Melgar. 

Neste período, o clero perdería parte do seu poder (aboli-
ción dos señoríos, o que en Tui era un feito transcendental),
manténdose gracias ós seminarios e ó poder social represen-
tado pola ensinanza, aínda que a súa influencia perde a maior
parte da actividade que tiña no pasado.

A Administración liberal produciu unha serie de cambios que
nalgúns casos foron transcendentais para o devir dos aconte-
cementos, tal e como lle sucedería a Tui.

A nova división provincial instauraba a influencia laica na
sociedade e abandonouse en parte o vello organigrama basea-
do na organización eclesiástica, cousa que prexudicaría a Tui
ó perde-la súa capitalidade provincial (aínda que esta carece-
se de efectividade), e ficar como unha cidade eclesiástica e
fronteiriza.

A división provincial galega (1833) está relacionada direc-
tamente coa fobia clerical que predominaba na maioría dos
sectores liberais e foron eliminadas de súpeto provincias
como a de Santiago en favor da Coruña (de gran lealdade libe-
ral) e a de Pontevedra, que viu favorecida a súa candidatura
por outras cuestións políticas en contra de Vigo, que en reali-
dade era moito máis liberal cá vella vila fidalga. Tanto Ouren-
se coma Lugo mantiveron o seu status por unha simple cues-
tión de “baleiro urbano” nas súas provincias.

De igual maneira ca nunha organización provincial, efec-
tuouse o traballo da división xudicial (1834) por “partidos” e
principalmente a división municipal que a través do Real
Decreto do 15-X-1836 facía desaparece-la vella figura dos
rexedores municipais para instaura-la dos alcaldes, elixidos
polos cidadáns, capacidade de decisión discutida durante
algún tempo e que provocaría pronunciamentos como o de
1840 en contra da decisión de que o Estado convertese ós
alcaldes en delegados do poder central.

A primeira metade do século XIX é un momento de grandes
cambios pola crise que está a atravesa-lo Antigo Réxime. O
abandono das vellas fórmulas políticas para ir abrazando os
diferentes modelos liberais, vai traer cambios nas cuestións
económicas, sociais e culturais de Galicia, sendo os alicerces
nos que se establecerá a Galicia contemporánea.

O BISPO DOS SEN ALMA 25





“A defensa momentánea e o dique de circunstancias ó venda-
val non eran bastante: facíase necesaria unha apoloxía máis
serea e dirixida ó gran público. Daquela escribiu as Memorias,
como xustificante de tódolos devezos misioneiros ante a Curia
Romana e ante o mundo católico, e co fin de interesar ós bos
pola obra apostólica. Ademais corroborou coas súas viaxes,
visitas e conversacións e conferencias o alegado da súa requisi-
toria (...)”. Desde esta perspectiva sobre a orixe e intención do
libro Memorias Históricas sobre a Australia e a Misión bieita
de Nova Nursia, hai que se enfrontar para coñecer-la vida do
bispo de Porto Victoria, o bieito galego frei Rosendo Salvado. O
libro foi editadado polo Consello Superior de Misións, no 1954. 

A Historia da Misión da Australia Occidental trátase na
parte segunda das Memorias. “É un diario, auténtico, vivido,
emocionante e con sentido do humor da misión española e a
fundación de Nova Nursia, desde a vocación misioneira dos
protagonistas ata a hora da publicación: viaxes, vida dos
misioneiros, contacto cos salvaxes achegados á misión, peri-
gos, tempos da gracia, e outros. Non hai máis copia que a do
orixinal, da natureza; é dicir, non ten outra fonte o autor que a
súa observación persoal”, e a excelente capacidade literaria do
padre Salvado. Este relato chega ata 1850. 

A partir de aquí o padre Salvado levou un diario ata pou-
cos días antes da súa morte. O bieito Fausto Curiel, que mar-
chou de misioneiro a Australia pouco despois da morte do
padre Salvado –e a piques estivo de embarcarse co fundador
de Nova Nursia–, escribiu (desde 1914, na Revista montse-
rratina) unha serie de artigos cos trazos máis significativos da
peripecia vital do padre Salvado. Curiel achega comentarios
claves para entende-la obra do bispo dos salvaxes, como lle
gustaba denominarse ó padre Salvado. Sobre as ditas Memo-
rias, matiza: “Téñase presente que monseñor Salvado escribía
os sucesos de actualidade, o cal requiría suma prudencia para
non ferir a ninguén”. Principalmente, nestas dúas fontes bebe-
mos para estes apuntamentos sobre a historia da Misión e vida
deste ilustre tudense en Australia.

AUSTRALIA OCCIDENTAL, COLONIA INGLESA,
ENCLAVE DE NOVA NURSIA

Cómpre situarse primeiramente no escenario da predicación
do monxe bieito, frei Rosendo Salvado, con algunhas rápidas
pinceladas daquelas terras e a historia da súa colonización,
baseándonos no mesmo relato do padre Salvado. 

O descubrimento da parte occidental de Australia débese ó
holandés Guillermo Ukaming, en 1696. Máis adiante, 1792,
explorou estas terras o almirante francés D’Entrecausteaux
pero a revolución e as guerras nas que vivía a súa patria non
lle permitiu facer vale-los dereitos sobre aquelas terras. Os
ingleses aproveitaron a neglixencia e enviaron, en 1828, o
capitán Jaime Sterling que conseguiu do goberno fundar unha
colonia (1 de xuño de 1829). Os colonos, dado que tentaron
asentarse en pleno inverno e as condicións desfavorables do
lugar, remataron solicitando asilo en Sidney. A últimos do ano
1832, a instancias dos colonos, volveu Sterling a Europa, co
fin de manifestarlle á secretaría de colonias de Londres o esta-
do deplorable no que se atopaba Swan River. Tras pactos e
acordos con comerciantes para abastecemento da colonia,
Sterling regresou a Swan River. Juan Hutt sucedeu a Sterling
(1838) no mando da colonia. Potenciou este a busca de minas
de carbón de pedra e cando se descubriron proporcionáronlle
moitas vantaxes á colonia. Sucedeu a Hutt o coronel Clarke
(1846) e logo, interinamente, Irwin (1848) ata que chegou o
gobernador capitán Fitz-Gerald.

A colonia de Swan River formárona desde o principio per-
soas de clase moito máis elevada ca algunhas outras, compos-
tas en gran parte por deportados. A petición dos habitantes da
colonia, o Goberno Británico declarouna penitenciería (a
finais de 1849), e por xullo do ano seguinte chegou a ela “a
primeira corda de deportados, por medio dos cales non cabe
dúbida que progresará e prosperará a agricultura”, afirma Sal-
vado coa tolerancia e o optimismo que o caracterizaba. Perth,
capital da colonia, está situada á beira setentrional do Swan,
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distante nove millas do mar. Fremantle, segunda cidade da
colonia, dista de Perth unhas nove millas ó oeste. Edificada á
beira do mar e na bocarribeira do Swan, ten unha fermosa
abadía, Gage Rode. Na parte meridional, antes da fundación
da colonia de Swan River, e a 300 millas de Perth, creouse o
establecemento para presidio de delincuentes de Sing Geor-
ge´s Sund, dependente de Nova Gales do Sur. Trala funda-
ción da colonia, lograron os seus habitantes prescindir “do
incómodo depósito de malfeitores”. A súa capital chámase
Albany.

Aínda máis ó norte de Toodyoy, ós 116 graos e trinta
minutos de lonxitude e 30,50 de latitude atópase situada a
misión benedictina destinada á conversión de salvaxes, á que
se lle deu o nome de Nova Nursia “en memoria da patria do
meu pai, o patriarca San Bieito”, apunta con cariño o padre
Salvado.

Para entende-la vida da colonia hai que falar ademais de
dos seus habitantes das propiedades, das terras. “O furor de
posuír terras na colonia –explica Salvado–, e máis particular-
mente na capital, foi causa de non poucas bancarrotas, e oca-
sionou a ruína de moitas familias. Na época da fundación,
dábanse terras a todo o que as pedía, coa única condición de
que as cultivase, e isto, daquela, era unha necesidade vanta-
xosa. Mais en 1839 as cousas variaran enteiramente de aspec-
to: así é, que un cuarto de acre de terra, que vinte anos atrás
comprábase por 30 libras, vendíase en 1839 pola enorme
suma de 2 mil libras esterlinas”.

OS PRIMEIROS MISIONEIROS ANTES DA CHEGADA
DE SALVADO (1846)

Salvado relata os antecedentes misioneiros do quinto conti-
nente antes da súa chegada. Apreciase que soubo valorar
tamén o traballo dos misioneiros que o precederon, tamén
algúns monxes bieitos coma el. 

Naquela primeira colonia e primeira cidade, Sidney
(1770), que fundara o comodoro ou capitán de navío, pasaron
outros pastores católicos por diversos motivos. “Por disposi-
ción da divina Providencia en 1805 foron deportados á colo-
nia de Sidney dous sacerdotes, os cales, animados daquel celo
que fora a causa do seu desterro, daquel celo e caridade que
Deus deixou por herdade ós seus humildes servos, empeñá-
ronse con tódalas forzas en tan santa empresa. Pero cumprida
a súa condena e ó volveren á súa patria ó cabo de tres anos,
quedaron os católicos de Sidney e de toda a colonia, como
aquel que despois dun cegante resplandor de lóstrego volve

quedar en medio da máis negra escuridade. En tan infeliz esta-
do vivían cando chegou a Sidney, en 1817, o reverendo Flynn,
sacerdote irlandés; mais, gracias á intolerancia dos protestan-
tes, obrigáronlle estes a marchar ó cabo de pouco tempo, so
pretexto de que foran alí sen consentimento do Goberno. En
1848 a cidade contaba xa con 50 mil habitantes, e naquel mes-
mo ano acaeceu a desgraciada morte do gobernador Gipps”.
Engade Salvado que “na mesma época chegaron a Sidney
algunhas monxas bieitas, que por encargo do arcebispo Pol-
ding, tiñan como misión a educación das doncelas europeas.
A educación dos nenos da clase baixa da poboación púxoa ó
cargo dos Irmáns da Doutrina Cristiá”.

Outra figura que antecedeu a Salvado foi Ullathorn, en
1832. O bieito inglés Guillermo Bernardo Ullathorn (renega-
ra do protestantismo ós dezanove anos), para se facer cargo,
en calidade de vicario xeral, da incipiente misión de Nova
Gales do Sur “en compaña dalgúns simples sacerdotes. Calla-
ra –relata Salvado– a desmoralización na colonia de maneira
que, o seu estado facíase cada vez máis triste e insoportable.
Os moitos ministros protestantes que había, non coidaban o
máis mínimo de poñer un remedio a tanto mal, nin se sentían
con forzas para contrarrestalo”. 

“Vendo o vicario Ullathorne e os seus compañeiros que a
quinta parte da poboación, que en 1833 ascendía xa a 71.070
almas, era católica, planearon algunhas escolas para que pui-
dese a mocidade recibir unha boa educación, e construíron
igrexas para reunir ó fieis e repartírlle-lo pan da divina pala-
bra”, precisa o autor das Memorias. 

Segundo explica Salvado, Ullathorne fixo un bo labor. “As
circunstancias na que se atopaba a colonia, non podían ser
máis oportunas á chegada daquel celoso misioneiro. Calmá-
ronse os ánimos baixo a súa prudente dirección, recobrou o
clero o seu primitivo celo, e gracias á súa non vista actividade,
foi tal o froito da misión, que ós poucos anos de chegar edifi-
cábanse xa tres igrexas, había dez escolas moi ben montadas e
estaba aberto o camiño para repartir en moita maior escala o
pasto espiritual a un pobo que ardentemente o desexaba”. 

Pronto se propagaría a fe na parte occidental da Australia
e o labor de almas precisaría unha organización mellor e
amplia-la xerarquía: “Eran tantos e tan rápidos os progresos
do catolicismo, coñecendo o vicario xeral e os seus compa-
ñeiros a urxente necesidade de que houbera naquelas remotas
terras un vicario apostólico, que cos seus amplos poderes
espirituais puidese, secundando o pulo do seu celo, levar a
cabo e perfecciona-la obra comezada (...). Recorreron en tales
apuros ó inmortal Gregorio XVI, o cal, con paternal corazón,
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escoitou as súplicas daqueles fillos, os cales non por estaren
tan distantes lle eran menos queridos, nomeando en 1834
vicario apostólico de Sidney e de toda a Australia ó ilustrísi-
mo Juan Polding (outro benedictino inglés), que foi consagra-
do bispo de Jerocesarea o 29 de xuño do ano mencionado. Tan
pronto como foi consagrado Polding emprendeu a viaxe cara
á súa remota diocese, onde chegou en 1835, fixando a súa
sede en Sidney, capital de Nova Gales do Sur”.

Pronto xurdiron as comparacións entre protestantes e
misioneiros católicos. Un dos puntos conflictivos era conse-
guir unha igual retribución xa que estaba en xogo a calidade
moral da sociedade, asunto que conviña ás autoridades civís.
“Foi non pouca fortuna para o catolicismo atopar á fronte da
colonia naquela época o imparcial canto humano holandés
sire Ricardo Bourke, quen, libre daquelas preocupacións que,
con moita frecuencia por desgracia fan mirar con sospeita e
prevención ou ben que resulta das máximas católicas ata a
protestantes da máis alta categoría, e deplorando como o que
máis o estado de depravación en que se atopaba a colonia, non
só recibiu ó bispo católico Polding con mostras da máis res-
pectuosa distinción senón que se lle manifestou, desde logo,
disposto a cooperar con canto lle fose posible á mellora de tan
pervertida sociedade. O gobernador Bourke, que máis que
todos desexaba o ben moral do novo estado, amosouse suma-
mente imparcial e cheo de sentimentos xenerosos, fixo moito
aprecio dos católicos, a pesar da prevención con que os mira-
ban moitos dos seus subalternos. Vendo por unha parte as
enormes sumas que percibía o clero anglicano e o pouco ou
nada que se empregaba na mellora moral da corrompida pobo-
ación, e por outra o celo infatigable con que se dedicaban a
tan santa obra os misioneiros católicos, sen que de iso lles
resultase ningún beneficio pecuniario, pediulle ó secretario
das colonias en Londres que os ministros das diferentes reli-
xións fosen todos igualmente pagados polo erario. Difícil
empeño o de Bourke; pois coñecendo os ministros anglicanos
que con isto ían diminuír considerablemente as súas rendas,
suscitaron innumerables dificultades, e apoiados polos seus
partidarios e secuaces opuxéronse coa maior enerxía a que se
levase a cabo o proxecto. Mais a pesar de todo, o secretario
das colonias accedeu á xusta súplica do gobernador, e os
sacerdotes católicos recibiron do Goberno colonial a mesma
suma que os anglicanos e presbiterianos”.

Pero a adaptación ó crecemento esixía que Sidney se con-
vertese en sé episcopal metropolitana. “O aumento de católi-
cos, as inmensas distancias entre os diversos puntos da dioce-
se e a fundación dentro desta de novas colonias, fixéronlle ó

ilustrísimo Polding pouco menos que imposible coidar como
querería de tan dilatada xurisdicción; este motivo induciuno a
arria-la vela, en 1840, cara a Roma, co obxecto de facelle pre-
sentes á Súa Santidade as urxencias do seu vicariato apostóli-
co. Secundou, como era de esperar, a Santa Sé os desexos do
bo prelado, e para maior ben da relixión dividiu a xurisdicción
do vicariato apostólico en varias sés episcopais, elevando a de
Sidney a metropolitana, da que foi nomeado arcebispo o dig-
nísimo pastor que xa a ocupaba”.

“A penas chegou a súa diocese de volta de Europa, este
varón celoso e verdadeiramente apostólico, fundou moitas
igrexas ata nos puntos máis remotos, enviando a elas sacerdo-
tes instruídos, co fin de que coidasen da instrucción dos seus
fregueses. Tamén fundou en Sidney un colexio baixo a invo-
cación da Virxe Santísima, coa dirección encomendada ós
moxes bieitos. Deste modo, coa axuda do Señor, logrou este
celoso arcebispo en moi pouco tempo, que entrase no gremio
da Igrexa católica a terceira parte da crecida poboación de
Nova Gales do Sur”, describe o monxe bieito.

“Maitland, segunda cidade da colonia, foi elevada en 1847
á sé episcopal, que dignamente ocupa –describe Salvado– o
ilustrísimo Davis, bieito inglés, coadxutor metropolitano. Dis-
ta de Syney 60 millas ó setentrión e está situada na ribeira do
Hunter, distante 20 millas ó Oeste de New Castel. En 1845,
Adelaide, a capital, foi erixida sé episcopal católica, co nome-
amento do seu primeiro bispo Murphi, proposto, en 1842,
polo arcebispo Polding. Adelaide conta co bispo, ademais dun
vicario xeral, tamén hai moitos sacerdotes e algúns catequis-
tas, que residen nas catro igrexas que acaban de abrirse”. 

Cando xa estaba próxima a chegada de frei Rosendo Sal-
vado á Australia, “en 1845 foi creada a sé episcopal en Perth,
e o seu actual bispo, o ilustrísimo Brady ten por coadxutor e
administrador temporal a frei José Benito Serra. Non hai bis-
po protestante; e o clero desta secta depende de Adelaide, que
algunha veces vai a Perth. En toda a colonia haberá uns nove
ministros protestantes”. O celo apostólico polas almas levaba
a Salvado a medi-las forzas cos protestantes en clara vantaxe.

Outros misioneiros que o precederon salváronse “case
miragrosamente“, escribe Salvado, antes de desembarcaren.
“A súa exemplar tolerancia e ecumenismo son valores enve-
xables para a nosa actual sociedade. “Polo mes de marzo de
1846 o ilustrísimo señor Brady, bispo de Perth e vicario apos-
tólico de Victoria, mandou alí tres misioneiros; mais por des-
gracia, o buque no que ían naufragou á entrada do estreito de
Torres, no lugar chamado Endeavour Street. Só o capitán
Mackenzie e o misioneiro don Ángel Confalonieri se salvaron
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case milagrosamente; os dous catequistas Jaime Fagan e
Nicolás Hogan, ámbolos dous irlandeses, e o resto da tripula-
ción e pasaxeiros, pereceron víctimas das ondas. Outro buque
que pasou polo lugar do naufraxio, socorreu ós dous náufra-
gos, que refuxiados enriba dos farallóns, segundo uns, e
segundo outros, agarrados a unhas táboas que flotaban aínda,
desmaiados xa polos seus padecementos e angustias, só de
Deus agardaban a salvación. Chegou don Ángel a Victoria
pouco menos que espido; mais o gobernador, anque protes-
tante, deulle cantos socorros precisaba. Teño agora a satisfac-
ción de deixar constancia neste lugar da tenra e vivísima gra-
titude que moitas e repetidas veces lle demostrou o reverendo
Confalonieri, por escrito, ó seu benefactor”. O monxe Salva-
do, que era xusto e sabía loa-las boas accións que algúns pro-
testantes tiñan para cos católicos, non lle importa consignalo
no seu relato.

Continuaba o crecemento e xerarquía eclesiástica trataba
de atende-las necesidades dos católicos, así que “en 1847, a
instancia de Polding, erixiuse Melburne sé episcopal, á vez que
se nomea daquela o seu primeiro bispo, Gool. Había tamén en
Merlburne un bispo protestante”, volve precisa-lo misioneiro
bieito que no seu relato deixa translucir certa simpatía polo
misioneiro Confalonieri quizais porque era o primeiro que se
dirixía ós salvaxes e non ós europeos de Australia.

“Pouco tempo, despois, coas medradas esmolas recibidas,
tanto de Irlanda como da obra da Propagación da fe, empezou
o misioneiro Confalonieri a espalla-la divina palabra ós salva-
xes por entre os bosques e ós incrédulos da cidade, ata que o
9 de xuño de 1848, extenuado pola fatiga e polo perverso do
clima, foi recibir no ceo o premio dos seus traballos. Este celo-
so misioneiro, alumno do Colexio de Propaganda, era oriúndo
do Tirol. Mozo de gran talento e santos costumes, levou con-
sigo o corazón de cantos tiveron o gozo de coñecelo”.

Pronto entra en escena o principal colaborador do padre
Salvado a quen consagran bispo. “Atopándose por este tempo
en Europa o misioneiro, padre frei José Benito Serra, monxe
bieito catalán, por asuntos da misión de Perth, da que forma-
ba parte, foi consagrado primeiro bispo de Vitoria o 15 de
agosto de 1848. Antes de partir para a súa diocese, foi nome-
ado bispo cuadxutor (con futura sucesión) e administrador
temporal do ilustrísimo señor Brady, bispo de Perth”. Cunha
delicadeza admirable e unha humildade sincera frei Rosendo
Salvado xustifica o seu nomeamento como bispo. “Por este
motivo, como quedara vacante a sé de Vitoria, no mesmo día
do ano seguinte, 1849, foi promovido a ela, aínda que indig-
namente, o autor desta historia”. Pouco Despois, circunstan-

cias civís deixaran o padre Salvado sen grea que apacentar:
“Pero non obtendo as vantaxes que agardaba o goberno inglés
do establecemento de Vitoria, decretou a súa disolución con
data do 20 de xuño de 1849”. Xa se ve que os ingleses o que
viñan era sacar proveito da colonia e cando estas non eran ren-
dibles non había ideal de servicio que os mantivese alí. 

O PADRE SALVADO, “BISPO DOS SALVAXES”

O autor das Memorias históricas da Australia, bispo de Porto
Vitoria e titular de Adriani, prefecto apostólico e abade nullius
de Nova Nursia, tivo unha lonxeva carreira de 86 anos. Foi
decano de tódolos bispos, abades e monxes. Nado en Tui
(Pontevedra) o 1 de marzo de 1814 cos nomes de Lucas José
Rosendo Salvado Rotea. Os seus pais, Pedro Bernardo e
María Francisca, tiveron outros cinco fillos, tres deles servi-
ron a Deus no altar, e un, o padre Santos, foi tamén benedic-
tino e misioneiro co seu irmán Rosendo.

Primeiro, Rosendo matricúlase no Seminario Conciliar de
Tui. Ós quince anos sente a chamada de Deus á vida relixiosa
e diríxese ó Noviciado de San Martiño, en Compostela (24 de
xuño de 1828), onde xa eran profesos o seu irmán Santos e o
futuro compañeiro de misións, frei José Benito Serra. En San-
tiago formouse á vida relixiosa á vez que cursaba humanida-
des e comezaba a ser útil a súa comunidade no oficio de orga-
nista. Emitiu a súa profesión relixiosa, ó ano seguinte na fes-
ta de Santiago Apóstolo, segundo a regra de San Bieito, na
observancia da Congregación de San Bieito o Real de Valla-
dolid. Pasou en San Juan de Corias (Asturias) dous anos para
estudia-la práctica do órgano baixo a dirección do padre Juan
Copa, o mellor organista da orde bieita en España. Xa orga-
nista en San Martiño Pinario, e cursando estudios de Filoso-
fía, sorpréndeo a exclaustración de 1835. Desposuído do hábi-
to relixioso, volveu ó seo da familia co seu irmán Santos.
Mentres pensaba buscar no estranxeiro un asilo monástico que
a patria lle negaba, proseguiu estudios e solicitou ordes no
seminario tudense. Non as obtivo tan pronto coma pensaba, e
esa contrariedade foi un decisivo acicate para que, utilizando
amigables servicios do padre Serra, que lle precedera á abadía
da Santísima Trinidade da Cava (Italia) se embarcou el tamén
o 11 de novembro de 1838, en Vigo, para ir incorporarse á
familia monástica do famosísimo cenobio napolitano. 

Chega a Italia cos estudios sacerdotais a piques de rema-
tar e é ordenado sacerdote o 23 de febreiro de 1839. Na Cava,
as revistas relixiosas de asuntos misionais espertan nel e no
padre Serra unha vocación misioneira entre os salvaxes. Todo
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isto fálano entre eles pero sen concretar nada. Na festividade
do Patrocinio de San Bieito (11 de xullo de 1844) conveñen
estudia-lo modo de levar a cabo os seus propósitos. 

Saíron da Cava e foron ofrecerse a Brunelli. “[...] presen-
támonos (os padres Serra e Salvado) a monseñor Brunelli, que
daquela era secretario da Congregación de Propaganda Fide,
quen despois de recibirnos con extrema finura, preguntounos
a qué clase de misións queriamos dedicarnos; contestámoslle
que nós sentiámonos chamados á conversión dos salvaxes en
calquera parte do mundo a que nos destinase, e el deunos
esperanzas de que tal vez poderiamos ser enviados á parte
oriental de Australia, onde precisamente estableceran unha
misión os bieitos e era grande o número de salvaxes (...) diri-
xiunos monseñor Brunelli ó reverendo Brady, quen se amosou
moi contento e satisfeito de que fosemos destinados ás
misións de Nova Holanda ou Australia Occidental”. 

“Mentres agardabámo-la súa resposta da Sagrada Congre-
gación de Propaganda –conta nas Memorias Salvado–, que
esperabamos sería favorable, fomos visita-lo mosteiro del
Sacro Speco, santificado con marabillas que alí obrou o noso
santo patriarca. (...) Naquela caverna, berce da orde de San
Bieito (...) celebrámo-lo santo sacrificio da misa, e despois
confiámo-lo éxito da nosa causa ó gran pai e guía dos mon-
xes, San Bieito, suplicándolle que se dignase a ampararnos
coa súa protección, co fin de que a nosa obra redundase en
proveito daquela fe, á que el consagrara a súa vida”. Resolven,
á fin, e “achaiadas tódalas dificultades, e determinámonos
novamente a partir para Australia”.

A figura do padre Salvado, o bispo das barbas como dicí-
an os seus paisanos tudenses, ten moitas facetas: o home, o
monxe, o fundador, o colonizador, o abade, o bispo, o diplo-
mático, o descubridor, o misioneiro... Salvado era o misionei-
ro que levaba a Australia e aclimataba a súa terra ós froitos de
Europa e Galicia coma o eucalipto para darlle maraña (ali-
mento) ós seus salvaxes. Mesmo cargaba un convoi para enri-
quece-la Misión con apeiros de labranza, millares de libros
prácticos e científicos e ata de espallamento, xunto con ins-
trumentos de música, ou tela para taparrabear ós salvaxes. O
padre Salvado era capaz de dar un concerto de piano para
gaña-lo pan para os seus salvaxes á vez que, sen pretendelo,
se consagraba como primeiro pianista de Australia. Tanto lle
daba conducir unha carreta de bois coma empurrar un arado,
deseñar unha ponte como abrir un camiño no medio da selva.
Polos seus negrísimos era capaz de pedir á porta da igrexa
esmolas ou, se cadraba, cortáballe-lo pelo ou peiteábaos, curá-
baos da sífilis ou mesmo lles ensinaba a coser unha camisa. Ó

mesmo tempo que facía todo isto, sabía estar cos aristócratas:
líalle-las súas valentes memorias a reis, príncipes e cardeais
ou era distinguido entre tódolos prelados da Orde Bieita e aín-
da saudado polo Sumo Pontífice León XIII “con afecto en cer-
to modo cheo de respecto”. 

Descríbeno como de estatura avantaxada; ben proporcio-
nado, de musculatura moi recia, saúde de ferro, vista pene-
trante e oído moi fino. Dun optimismo simpático, con don de
xentes, prudente e certeiro.

Como monxe érao de corpo enteiro e de altísima talla.
Pobrísimo e sinxelo, andaba sen paxe nin servidume. Un
maletín e un breviario, por únicas pertenzas. Era o que el cha-
maba ‘toda a miña equipaxe’. Facíao así para aforrar algo para
os seus salvaxes.

O sentir común dos que conviviron co padre Salvado, e
coñeceron de preto a súa obra, era que se atopaban ante un
caso de santidade, de vida exemplar, dun servo de Deus que en
todo movíase por un fin sobrenatural, que andaba na presencia
de Deus, e Deus dirixía as súas obras. Era devotísimo de
María, e invocaba o canto da salve en tódalas circunstancias.

Tivo que se adaptar á vida na selva e sufrir incomodidades
incontables. Así relata que “o que nos incomodaba sobrada-
mente eran os mosquitos, e as ras, que abundaban moito nas
gándaras que hai dentro da mesma cidade; o seu monótono
canto era tan forte, que en certos sitios tiñamos que falar a
berros para entendérmonos. Mais unha mañá espertoume a
fastidiada e inesperada música daqueles animais, que, rubían
ata a copa dunha árbore que se elevaba por riba da miña habi-
tación, caeron polo canón da chimenea e entraron logo na
miña habitación, cousa que non deixou de me causar bastante
admiración a primeira vez que o vin”.

Non falta a precisión botánica cando lembra as súas pri-
meiras xornadas na selva australiana: “Eles continuaron o seu
camiño, e nós, despois de encomendarnos ó Señor, deitabá-
monos debaixo dunha árbore, chamada Eucalyptus robusta. O
seu enorme tronco inclinounos case a crer que era antedilu-
viana, e durmimos perfectamente”. A súa pobreza e austeri-
dade explican o seu contento a pesar das incomodidades.

O arcebispo de Sidney, Polding, chega a afirmar do padre
Salvado, en 1863, entre outras cousas: “Vosa ilustrísima é o
único que puido chegar a civilizar ós salvaxes”. 

Amante da súa patria, á vez que idolatraba Galicia, non
dubidou en facerse súbdito inglés cando isto foi proposto.
“Direi só que a maior parte daqueles e algúns membros do
Goberno, invitáronnos ó padre Serra e a mín, a que solicitasé-
mo-los dereitos de súbditos ingleses. O meu compañeiro non
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o xulgou oportuno; pero eu, crendo polo contrario que desto
debía resultar un gran ben e non pequenas vantaxes para os
salvaxes, determinei facerme súbdito da Gran Bretaña, como
en efecto o pedín; e aínda estaba decidido, no caso de que me
fose denegada a demanda, a pedir alomenos que se me reco-
ñecese como salvaxe daquel país, e así, feito débil cos débiles,
puidese conquistalos mellor para Deus e defende-los seus
dereitos. Pero a invitación fora tan sincera, que a pesar de non
vivir eu na colonia o tempo que prefixaba a lei, non obstante,
á vista dos excelentes informes que lle deu de min o goberna-
dor de Perth ó secretario das colonias de Londres, fun decla-
rado sen dilación súbdito inglés, o que me comunicou o dig-
no secretario da colonia, o cabaleiro R. R. Madden, con data
do 24 de agosto de 1849. Recibín aquel favor con moita gra-
titude cara ó Goberno colonial, dado que poucos meses antes
fóralle negada igual solicitude a outro estranxeiro que moito
antes ca min deixara a súa residencia na colonia”.

Os obxectivos da viaxe a Roma chega a cumprilos. Nunha
carta dá unha explicación destes: “Hai anos (...) que coñezo a
urxente necesidade da miña ida a Roma, pero non a puiden
realizar aínda tamén pola urxente necesidade da miña presen-
cia aquí por causas varias, especialmente polos gravísimos
danos que unha nova Lei Colonial lle produciría a aquela
Misión ó eu morrer. A lei concernía o traspaso dos bens por
testamento, ou herdade. A solución foi a formación dunha
‘Asociación Educadora’ na que entraban os padres do mostei-
ro e monseñor Salvado como xefe dela. Ó faltar monseñor
Salvado reducíase todo a nomear presidente, sen necesidade
de traspaso de ningún tipo, como efectivamente sucedeu, sen
ter que pagar nada por isto. Noutra carta explica tamén o
motivo: “O meu obxecto en ir a Roma é o de humanamente
asegura-lo futuro de Nova Nursia e o de regresar aquí acom-
pañado dun bo número de voluntarios para traballar á gloria
de Deus, ben destes pobres salvaxes, e encanto estea da nosa
parte, establecer permanentemente a orde relixiosa á que
témo-lo alto honor de pertencer, nesta quinta parte do Mundo,
procurando ó mesmo tempo santificarnos obrando con celo e
co espírito de verdadeiros misioneiros monxes”.

A morte vaino sorprender en Roma, tras deixar arranxada a
sucesión. En todo momento o padre Salvado acepta a Vontade
de Deus. “Ó remata-lo capítulo xeral casinense, quedou en
Roma para repousar un pouco e remata-los seus negocios
–escribe Curiel–, non volvendo cos pais de España como eles
desexaban. Retirouse, pois, a San Pablo, desde onde escribía
o 23 de novembro: “Eu non sei cantos días, nin semanas me

tocará quedar aquí, pero procurarei sexa o menos tempo posi-
ble, pois agárdame moito traballo en España...”. Sexa por cau-
sa da gran inundación do Tiber, que as súas aguas cercaban a
San Pablo, sexa pola predisposición dos viaxes últimos, de
repente perdeu o apetito, sen poder tomar nada. Deste modo
pasou case todo o mes de decembro, e pouco a pouco decae-
ron as súas forzas. “Non sei o que será de min” dixo o reve-
rendísimo abade de Silos, que foi visitalo antes de voltar a
España. “Fágase a vontade de Deus. Necesitaría regresar a
Montserrat e despois á miña Misión: suceda o que Deus quei-
ra”. (...) nos seus delirios cantaba o Magníficat e a Salve Regi-
na. En fin, rodeado dos monxes, entre os cales estaba o padre
Torres (que máis tarde foi sucesor seu) e os estudiantes de
Monserrat, expirou placidamente o 29 de decembro, xunto á
tumba do apóstolo das xentes, da cal partira para evanxelizar
ós salvaxes. Tiña daquela 86 años de idade, 70 de profesión,
61 de sacerdocio, 55 de apostolado e 51 de bispo sendo titu-
lar de Adriani desde 1889.

VIAXES OCEÁNICAS

Son cinco as viaxes que realizou o padre Salvado. En 1845, via-
xa a Australia co padre Serra e compañeiros para dedicarse á
evanxelización dos salvaxes australianos. En 1849, primeira
viaxe de volta a Europa para resolve-lo problema creado polo
nomeamento do padre Serra para a Sede de Porto-Vitoria, e
recrutar persoal e fondos. En 1853, segunda viaxe a Australia,
con corenta e cinco compañeiros e contiosos fondos e libre da
carga que se lle impuxera de bispo de Porto Vitoria. En 1865,
segunda viaxe a Europa para evita-lo nomeamento de bispo de
Perth e, polo tanto, a súa separación da abadía de Nova Nursia.
Conségueo e logra que esta sé sexa elevada á categoría de Pre-
fectura Apostólica e abadía nullius. El é nomeado abade ordi-
nario. Nesta ocasión fundou no Escorial o colexio de Ultramar,
que fracasou pola Revolución. En 1869, terceira viaxe a Aus-
tralia con trinta e dous mozos. Tamén en 1869, terceira viaxe a
Europa para asistir ó Concilio Vaticano. En 1870, cuarta viaxe
a Australia motivada pola morte do seu padre prior Venancio
Garrido, e as consecuencias que podían orixinarse da súa
ausencia. En 1882, cuarta viaxe a Europa para resolver dunha
vez o problema das vocacións para a súa misión. En 1885, quin-
ta viaxe a Australia, despois de fundar en Montserrat o colexio
de Ultramar. En 1899, quinta e última viaxe a Europa, co fin de
asegura-lo porvir da súa abadía, incorporándoa á congregación
sublacense. Por fin, en 1903, sexta viaxe dos seus restos mor-
tais para seren depositados no coro da abadía de Nova Nursia.
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Frades e aborixes de Nova Nursia arredor de 1875.
Fotos atribuídas a Santos Salvado.



Nas súas viaxes entre Europa e Australia, de máis dun cen-
to de días, aproveitaba o tempo. Un exemplo é o que relata da
viaxe primeira en 1845, na Isabel. Sufriron apuros a partir do
estreito de Calais. “Sen embargo a divina Providencia, que
velaba sobre os seus enviados, non permitiu que as furias
infernais e o pérfido elemento o tivesen por máis tempo deti-
do, opóndose ós seus divinos decretos. Tiña a nave un move-
mento tan igual e tan suave, que podiamos entregarnos tran-
quilamente ás nosas ocupacións, como ler, escribir e outras.
Como o señor bispo levaba consigo altar portátil, celebramos
cada día o santo sacrifico da misa, e non poucos domingos
celebrabamos oito; eu lémbrome que dixen a primeira o 5 de
outubro, día de gran devoción, porque nel solemnízase a fes-
ta do protomártir da nosa Orde, San Plácido”. E engade:
“paseábame só sobre a cuberta, ofrecendo a Deus as miñas
oracións da noite”. A chegada as praias de Australia descríbea
así: “Finalmente, na tarde do día 7 de xaneiro (...) divisamos
no horizonte Australia. (...) Chegamos á Badía de Fremantle
(Gage Road) (...) despois de cento trece días daquela viaxe tan
larga e penosa”. Hoxe en día, un bo transatlántico percorre a
distancia que media entre Australia e Inglaterra nuns vinteoi-
to días, facendo as escalas acostumadas.

NOVA NURSIA, A HISTORIA DA MISIÓN 
DE SALVAXES

Co nacemento da diocese de Perth (1845) propíciase a funda-
ción dunha misión. A proposta do reverendo Brady, a colonia
de Swan River queda separada espiritualmente da de Sidney,
nomeando primeiro bispo de Perth a Ullathorne. Trala renun-
cia deste, foi promovido o reverendo Brady. “Con motivo da
creación da nova diocese de Perth, resolveu a Sagrada Con-
gregación que nós (o padre Serra e o padre Salvado) non fose-
mos a Sidney, como determinara senón a Perth, en compaña
do ilustrísimo Brady. O cambio de última hora resultou provi-
dencial para a conversión dos salvaxes. É moi probable que o
arcebispo de Sidney, don Beda Polding, bieito, debido á esca-
seza de clero de que dispuña, destinase ós misioneiros espa-
ñois a atende-las necesidades espirituais dos colonos católicos
ingleses e dos deportados, ou ben o seu Cabido catedralicio,
cousa que aínda intentou máis tarde.

Polding, unha vez que rematou felizmente os asuntos que
motivaran a súa viaxe a Europa, dirixiuse por segunda vez a
Australia polo mes de novembro de 1842, e “unha vez que
chegou á diocese no seguinte ano, a penas lle amosaron unha
carta dun bo católico de Swan River, na que aludía a que des-

de a fundación da colonia en 1829, víronse privados de todo
socorro espiritual, cando cheo da caridade e o celo que sem-
pre o animaban, tratou de satisface-los desexos da poboación.
Escolleu, para isto, a tres misioneiros, que foron o reverendo
Juan Brady (ó que sacou do distrito de Winsor, nomeándoo 
o primeiro de setembro de 1843 o seu vicario xeral),
ó reverendo Juan Joosteens, holandés, e a Patricio O’Reilly,
irlandés, catequista”.

O padre Salvado chega o 7 xaneiro de 1846; contra a noi-
tiña chegaron a Freemantle, anteporto de Perth, “despois de
113 días de longa e penosa viaxe”, escribe el.

A súa narración da chegada fai vibrar aínda a quen a le nos
nosos días. “En canto cesaron ós hurras, entoamos devota-
mente as letanías lauretanas, continuándoas ata o punto do
noso desembarco, e unha vez realizado, axeonllámonos
naquel mesmo lugar no que puxeramos primeiro os pés e can-
támo-lo Te Deum, dando novas gracias ó Altísimo, en presen-
cia dun numeroso xentío que acudira, e que, tan conmovido
coma nós, tamén derramaba lágrimas. Concluído aquel tenro
acto, fomos a unha pousada, de dono católico, e nela descan-
samos da nosa viaxe”.

“Na tardiña do día 9 emprendiámo-la nosa marcha cara á
Perth, capital do estado de Australia Occidental, que se atopa
a uns 20 quilómetros da costa, sobre unha bocarribeira que
forma o río Swan (dos cisnes), remontando o Swan, e can-
tando de vez en cando as letanías á Virxe ou algún outro him-
no. [...] Despois de tres horas e media dunha navegación das
máis divertidas, chegamos a Perth, no peirao agardábanos xa
un crecido grupo de xente, que nos recibiu con extraordina-
rias aclamacións de alegría. Non expresamente, senón por
mera casualidade, o padre Serra e máis eu fómo-los primei-
ros en pisar aquela terra; seguiron os demais, e todos xuntos
procesionalmente e cantando o Te Deum (que tiven a honra
de entoar), dirixímonos á igrexa, que consistía só en catro
pequenas e espidas paredes, cun teito de madeiras, sen alta-
res, nin portas nin ventás. Alí concluíu a procesión e os cán-
ticos, rezando as preces acostumadas, e dando o ilustrísimo
señor Brady a bendición de tódolos fieis”, lembra Salvado
nas súas Memorias.

No reparto de tarefas o padre Rosendo ten fortuna e a
providencia envíao ós salvaxes para evanxelizalos de forma
itinerante. Logo veríase que este non era o mellor método.
“Algúns días despois quixo o señor bispo Brady determina-
lo sistema de misións que debía adoptarse para a conversión
e civilización dos salvaxes daquel país, e para iso reuniu nun
consello a tódolos sacerdotes, e interrogando a cada un de
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nós sobre o noso parecer, decidiuse que o único medio para
consegui-lo noso obxectivo era seguilos nas súas andanzas.
Entón formou o señor bispo tres ternas, ou mellor, tres com-
pañías de misioneiros, chamándolle misión do norte, do sur
e central; e destinou a cada unha delas os individuos seguin-
tes: Misión do Norte: don Ángel Confalonieri, superior; Jai-
me Fagan, Nicolás Hogan. Misión do sur: padre Tebeaux,
superior; padre Tiersé, Vicente N., Teodoro Odón. Misión do
centro: padre frei José Serra, superior e vicario xeral; padre
frei Rosendo Salvado, frei Dionisio Tuttell, frei Leandro
Fonteinne, Juan Gorman. Determinadas xa polo señor bispo
as misións, e destinados os suxeitos que as compuñan, pediu
ó Goberno da colonia que lles cedese terreo para establece-
las, e fóronlles concedidos vinte acres para cada misión,
agás na do norte, por estar fóra dos límites da colonia de
Swan River”.

A partida dos cinco misioneiros á Misión central non se
fixo esperar. ”Chegou, por fin, a mañá do 16 de febreiro, en
que dispuxo o señor bispo a nosa partida. Ó darnos tan boa
nova, os catro que iamos marchar, pois o subdiácono Tuttell
estaba enfermo, feitos tódolos preparativos, co crucifixo col-
gando ó pescozo, o breviario baixo o brazo e o bordón na
man, contra a tardiña, dirixímonos á igrexa, onde nos agarda-
ba xa a súa ilustrísima (o bispo Brady). Con dificultade pui-
demos abrirnos paso ata o altar, a través do gran concurso de
católicos e protestantes que acudiran para darnos un adeus,
que creo que era o derradeiro. Axeonllámonos diante da ima-
xe da Santísima Virxe, que estaba adornada con solemne pom-
pa, e entoámo-las letanías lauretanas, a Salve Regina e a antí-
fona do noso glorioso patriarca San Bieito.”

Xa albiscan os primeiros salvaxes da Australia. “Ó día
seguinte empezamos a nosa obra. Rezadas ás oracións que
tiñamos por costume, puxémonos a cortar árbores, a facer
buracos, a construír en fin unha cabana na que puidesemos
coloca-los nosos mobles e provisións, e ademais un altarciño
para celebra-la santa misa. Á noitiña, vimos algúns salvaxes
que nos miraban de lonxe non con timidez, senón con sospei-
ta, achegáronse á balsa de auga que distaba como uns corenta
pasos de nós, acenderon un gran lume e ó cabo dun anaco
botáronse a durmir; a súa presencia non turbou de ningunha
maneira os nosos traballos; antes ó contrario, aínda que nos
palpitaba o corazón, manifestabamos traballar con alegría,
para darlles a entender que non lles tiñamos medo. [...] A idea
sen embargo de que os nosos veciños eran antropófagos fixo
fuxir de nós o sono; de maneira que non nos foi posible pega-
los ollos en toda a noite”.

A penuria de alimentos tralos dous primeiros meses para
os misioneiros obrígaos a pedir esmola. Rematan as provi-
sións e faise necesario ter alimentos para gaña-la súa confian-
za. “Pouco máis de dous meses transcorreran desde que saí-
mos de Perth e nos internamos nos bosques, e a pesar da nosa
excesiva frugalidade na comida acabábanse por momentos as
provisións, tiñamos que manter cinco bocas, en lugar dos
catro que partiramos da capital, xa que se nos unira o subdiá-
cono Tuttel, por isto cremos indispensable que un de nós fose
a Perth, para manifestarlle ó ilustrísimo Brady o triste estado
no que nos atopabamos. Fun elixido eu, e en consecuencia, o
28 de abril dirixinme á capital acompañado dun salvaxe. [...]
Finalmente, cheguei a Perth, presenteime ó señor bispo [...].
Entristeceuse a súa ilustrísima con estas novas, e o que máis
pena lle deu foi atoparse tan absolutamente falto de recursos
que nin os tivo sequera para proporcionarme un par de zapa-
tos [...]”. Ó parecer, segundo apunta Fausto Curiel, non era un
problema de pobreza senón de administración de recursos.

Continua o padre Salvado: “Mais entrementres supliquei-
lle que nos socorrese do modo que puidese, pois en canto a
nós, estabamos decididos a sufrir, coa axuda de Deus, todo
tipo de privacións antes que abandona-los pobres salvaxes;
determinou entón a súa ilustrísima predica-lo domingo
seguinte a favor da misión, e eu situeime á porta da igrexa
pedindo esmola, o que fixen repetidas veces. Deste modo
logrei recoller uns poucos cartos, mais non o suficiente para
socorre-la nosa excesiva penuria, polo cal, seguindo os conse-
llos de monseñor, pensaba ir ás casas dos máis ricos protes-
tantes pedíndolle esmola, pois tratándose de salva-la misión
nada no mundo era capaz de pórme colorado”. O padre Sal-
vado estaba disposto a todo para sacar adiante os seu salvaxes. 

Daquela ocórreselle a a idea de dar un concerto, dadas as
súas habelencias musicais, co fin de recadar cartos. Contou
coa colaboración de todos, ata de protestantes. “Para este fin
(pedir polas casas dos ricos protestantes) estaba a facer unha
lista deles, cando se me ocorreu a idea de dar ó público unha
academia de piano; comuniqueillo á súa ilustrísima, quen ma
aprobou; e non pareceu senón que o Señor a bendicía, segun-
do me ofreceron porfiando os seus servicios tódolos habitan-
tes de Perth, co fin de levala a cabo. O gobernador, Mr. Clar-
ke, tivo a bondade de franquearme a gran sala do tribunal; o
impresor, a pesar de ser tamén protestante, ofreceuse a impri-
mir gratis os avisos e o programa da academia; o ministro
anglicano mandoume, sen pedilos eu, os candeeiros do seu
templo, e ata o sancristán se ofreceu a coidar da iluminación
e os adornos da sala. Por fin, o señor Samson, xudeu, quixo
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encargarse do despacho de billetes de entrada e convida-las
primeiras familias. En canto ó piano, moitos protestantes
ofrecéronme o seu; pero eu déille-las gracias e preferín pedir-
llo ás virtuosas monxas das Mercedes, que mo facilitaron
gustosísimas”. 

O padre Salvado, que fora organista en San Martiño, relata a
singular velada musical. “Chegou finalmente a noite do 21 de
maio, na que me presentei ó respectable e numeroso concurso
levando, como tiña por costume, os meus hábitos monásticos.
Pero, ¡Meu Deus, que roto e androllas ía! A saia feita (...) os
meus zapatos, bos e novos cando saín de Italia, deixaran as
solas nos bosques de Australia, de maneira que os meus pés
bicaban o chan. (...) recibiume o público con grandes aplausos
(...); pero mal podía o meu corazón escoitar aquel alegre cla-
mor, o lembrarme dos meus catro compañeiros que padecían
fame en medio dos bosques. Tres horas durou o concerto (...)
O producto da academia bastoume non só para comprar todo
xénero de provisións, senón un par de bois”

Á súa volta, abandonan a primeira localizacion da Misión
polos malos recordos e pola pouca calidade da terra. Explica
Salvado que “funda-la misión naquel punto do bosque, non
fora absolutamente pola nosa vontade, senón pola imposibi-
lidade en que nos víamos de pasar adiante, faltándonos os
medios de transporta-los nosos mobles, utensilios e provi-
sións, e porque alí atoparamos auga. Mais despois da infaus-
ta morte do noso compañeiro postulante O’ Gorman, apode-
rouse de todos nós tanta tristeza e pesadume, que determina-
mos abandonar un sitio que tan funestas lembranzas excitaba
en nós; acabou de decidirno-la pouca fertilidade do terreo e a
maior facilidade de atopar auga noutras partes. (...) e trasla-
dámonos a un lugar moito máis feraz, onde, construímos en
pouco tempo unha cabana, empezamos a labra-lo terreo, cul-
tivándoo como conviña ás nosas necesidades”. O padre Sal-
vado buscaba terreos de cultivo para asenta-lo mosteiro nun
lugar estable. 

Para comprender-la idea de misión do padre Salvado cóm-
pre remontarse a Idade Media e a forma de misionar dos biei-
tos. “A historia de Nova Nursia ten un grande interese, por ser
unha reproducción, no século XIX, dos primitivos métodos
bieitos de evanxelizar e civilizar ós pobos pagáns”, escribiu o
abade Butler, da orde de san Bieito, na súa obra Benedictine
Monachism. Por iso, Salvado conclúe que seguir na vida
nómade dos salvaxes non axuda á súa evanxelización. 

Os misioneiros fan un esforzo por comunicarse cos abori-
xes; unha das maiores dificultades era a lingua. “O estudio

práctico do idioma, das leis, usos e costumes dos salvaxes,
deunos a coñecer, entre outras cousas, que o sistema de vida
nómade que adoptaramos no principio, era non só precario,
senón que requiría ademais de moitos e continuos recursos,
sen conta-la sacrificada saúde e aínda a vida de moitos indivi-
duos, sendo pouquísimos ou ningún o resultado, ó paso que o
sistema de estabilidade, isto é, fundar unha misión que fose un
lugar de refuxio para tódolos salvaxes que quixesen acollerse
a el e instruírse xa na relixión xa nalgunha arte útil, produciría
incalculables beneficios, sen expor, por outra parte, ós misio-
neiros ás moitas penalidades e perigos dunha vida errante.

O padre Salvado faise pronto co idioma e coa idiosincra-
sia dos aborixes e, tendo moi presente que ha remedia-las
necesidades materiais, empeza o seu labor catequético apoia-
do nunha Misión estable. “Non é difícil predicar a un salvaxe
mais si que o é que o sermón non faga ningún froito, porque
ó mellor del, o salvaxe dille ó misioneiro: “Todo o que me
contas será certo, moi certo; pero teño moita fame; ¿dásme un
anaco de pan? ¿Si ou non?”, e se non llo dan, volve as costas
e vaise polos bosques satisface-lo seu apetito. Pero supoña-
mos agora que se lle dá de comer, e que o indíxena quere dei-
xa-la súa vida nómade e abraza-lo cristianismo, ¿quen o vis-
te?, ¿quen o mantén? Se bastan os medios para manter a un, a
vinte, ¿poderá negar asilo a cincuenta, a un cento, que se pre-
senten na misión dicindo:”Nós queremos vivir convosco, que-
remos crer en Xesuscristo”. Velaquí o verdadeiro traballo;
velaquí antes que todo, a necesidade de reducir aqueles nóma-
des e lacazáns salvaxes a establecerse e vivir nun punto fixo”.
Agora xa ten claro que debe fundar unha Misión estable.

E así llo transmite ó bispo. “Compredeu Monseñor Brady
perfectamente as grandes vantaxes e utilidade que debían
resultar de tal sistema, polo que, faltando os medios pecunia-
rios, propuxémoslle que o padre Serra fixese unha viaxe a
Europa, onde atoparía a caridade dos fieis de supli-lo que fal-
taba para levar a efecto o noso plan; pero atopábase a súa ilus-
trísima, tan exhausto de fondos, que nin sequera tiña con qué
paga-lo frete para o padre Serra”. Ante a nova escaseza repite
a estratexia dos concertos para recadar fondos: “ Entón reco-
rrín outra vez á nota: fixen publicar pola cidade que ía abrir
unha escola de música, que o seu producto investiríao todo en
beneficio dos salvaxes; e unha das condicións era que os
alumnos debían adianta-lo estipendio dun ano. Atrevida foi en
verdade esta esixencia; sen embargo, reunín en poucos días un
número bastante de discípulos prontos a face-lo desembolso
requirido, que todo xunto bastaba e aínda sobraba para a via-
xe do meu compañeiro. Máis neste intermedio de tempo, a
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Divina Providencia, ¡bendita sexa por sempre!, fixo inútil o
concibido proxecto, porque o ilustrísimo señor bispo recibiu
algúns socorros que lle mandaba a pía obra da Propagación da
Fe. Correspondeunos a nós unha boa parte (19 mil reais) e
prometéusenos que máis adiante se nos mandaría unha canti-
dade igual. Con estes recursos abastecémonos de víveres e
provisións de toda especie, comprando tamén os apeiros máis
útiles e necesarios e os instrumentos indispensables para a
construcción dun edificio”.

Pero a desgracia volve golpea-lo misioneiro. Na ausencia
en Perth, á volta, atopan a cabana e os cultivos destruídos. O
criado enviado polo bispo, Malcolm, afirma Salvado, “non
coidou de nada”.

Isto vainos levar á localización definitiva de Nova Nursia.
“Devastados os campos que regamos co noso suor e ata o noso
sangue; arrancadas e estragadas as hortalizas e as plantas”. O
criado enviado polo bispo na súa ausencia “non coidou de
nada e unha eguada causou aquel estrago”. Logo “un maxis-
trado fíxonos desocupar aquel lugar, dado que fora arrendado
a uns pastores”. Pero o celo apostólico do bieito non diminuíu
senón que medrou: “Máis non por esto nos abatemos; non
eran os froitos e ganancias da terra o que nos trouxera a Aus-
tralia, polo que, cheos de confianza na Santísima Trindade,
buscamos outro lugar no que fixa-lo noso asento, e encontrá-
molo ó cabo de dous días, escolléndoo á beira setentrional do
río, ou mellor dito, torrente, chamado polos ingleses Moore
ou Maura, xunto a unha gran balsa de auga pluvial nun chan
e situación bastante mellor cós dous primeiros”. Daquela, coa
experiencia adquirida farán as cousas con garantías de futuro.
“Delineamos nós mesmos o plano topográfico dos vinte acres
de terra que o Goberno nos dera facultade para tomar, e o
padre Serra foi a pé a Perth, co fin de facer que o Goberno da
colonia aprobase a posesión que tomaramos do terreo en
nome da Misión, que en efecto se aprobou”. 

O lema do padre Salvado era: “Traballar sempre e confiar
sempre”. Por iso non se desanima. “Mais non por isto nos
abatemos; non eran os froitos e ganancias da terra o que nos
trouxera a Australia...”, escribe. En Maura, esta vez coa apro-
bación do Goberno da colonia, toman 20 acres de terra, en
xaneiro de 1847.

Habitantes de Perth ofrécense para construí-lo mosteiro no
medio do bosque, sen nada a cambio, “só por dar gloria a
Deus”, di Salvado. Os habitantes de Perth bríndanse a axudar
na fundación dun mosteiro no medio dos bosques. “O padre
Serra e eu comezamos a construír outra cabana para albergar
ós traballadores que debían axudarnos”, isto responde ó

modelo de evanxelización bieita da Idade Media na que arte-
sáns viven e traballan arredor do mosteiro. A fundación do
mosteiro “de ningún xeito podiamos celebrar mellor o aniver-
sario do noso arribo a aqueles bosques que establecendo os
alicerces dun mosteiro. 1 de marzo, festa de san Rosendo, o
mesmo en que un ano antes celebrarámo-la nosa primeira
misa nas selvas de Australia. (...) Despois de 50 días de conti-
nuo traballo, quedaron concluídas as paredes, que comprendí-
an un espacio de corenta e dous pés ingleses de longo, cator-
ce de alto e dezaseis de ancho, polo que se volveron os alba-
neles a Perth, seguidos pouco despois de tódolos operarios.
Con ledicia escribe Salvado: “O 28 de abril durmimos por pri-
meira vez o padre Serra e eu baixo o teito do novo edificio”.
Ademais, amplían as terras en 30 acres contiguos e 1000 para
apacenta-lo gando. O gobernador interino, Irwin foi “tan
xeneroso para coa nosa misión como o seu digno antecesor”,
escribe o padre Salvado. O padre Serra solicita a propiedade
de 30 acres máis ó goberno e Irwin, gobernador interino da
colonia concede gratuitamente a propiedade e o uso de mil
máis para apacentar gando.

E respecto ó traballo que desenvolven –apunta o monxe–
os salvases rin ó vermos tan atarefados coa labranza e semen-
ta de gran”, crendo que era tempo perdido.

A primeira visita do bispo a Nova Nursia prodúcese en
agosto, de 1947. E escribe Salvado: “O que o encheu de con-
solo foi a mellora moral e civil que puido observar nos nosos
salvaxes, convencéndose polo que vía de que o noso método
debía producir en pouco tempo as maiores vantaxes”

De seguida, o fundador de Nova Nursia adxudícalle
pequenas propiedades ós salvaxes e fomenta neles o aforro
como parte importante do proceso civilizador. “Era verdadei-
ramente curioso, e agradable ó mesmo tempo, ve-lo coidado
co que vixiaba o anaco que lles tocara, non deixando parar nel
nin un só paxaro por pequeno que fose. ¡E eran estes aqueles
mesmos salvaxes que antes se rían dos nosos traballos, e que
ó vernos sementar nos tiñan por tolos! Con paciencia chega a
facerlles comprender que se aqueles poucos soldos se ían reu-
nindo, co tempo, poderían bastarlles para comprar unha gali-
ña, unha ovella, un porco, e incluso unha vaca ou cabalo. “O
contento que cada salvaxe demostraba na noite do sábado ó
percibi-la súa cota, contando e volvendo contar repetidas
veces os cartos “.

Tralo cambio de localización, os bieitos precisan un apoio
para segui-la súa tarefa de evanxelizadores e civilizadores da
Australia. Coma sempre, o padre Salvado é exquisito na súa
obediencia á xerarquía. “Sabedor o noso bispo de tan desagra-
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A comunidade benedictina de Nova Nursia
en 1893, no cumio o bispo Salvado.

Frei Odon Oltra tocando o harmonio
cara a 1870.

Frei Rosendo Salvado, abade
perpetuo de Nova Nursia.

Nenos e mozos aborixes cara a 1875.



dables sucesos (pastores que afastaban ós salvaxes), así como
das moitas cousas de que carecía e precisaba a nosa misión,
decidiu celebrar un sínodo, co fin de remediar, en canto esti-
vese da súa parte, tal desorde, resolve-lo que lle parecese máis
conveniente para o progreso da misión e arranxar, ó mesmo
tempo, varios asuntos da súa diocese. Dignouse o prelado a
escolle-lo noso mosteiro para celebrar este sínodo; para este
fin, atopándome eu en Perth, despois da Epifanía, volvemos de
Nova Nursia xunto co sacerdote Joostens e dous catequistas”. 

“Abriuse o sínodo segundo o cerimonial romano o 13 de
xaneiro de 1848 e durou tres días consecutivos, asistindo a el
o ilustrísimo Brady, o reverendo Joostens e nós-los dous
(Serra e Salvado), únicos que compoñiámo-lo clero de Perth e
de Nova Nursia. Nos dous primeiros actos, arranxáronse e
resolveron tódolos asuntos da diocese, e nos tres seguintes os
das misións; isto é, aprobouse o plan adoptado na nosa misión
para conversión dos salvaxes e foi recoñecida a regra do noso
patriarca e lexislador, san Bieito, moi axeitada ás necesidades
daqueles pobos e países; posto que segundo consta nos men-
cionados actos, regra de vida dos benedictinos, que se ocupan
tanto da predicación e a oración como nos traballos manuais
e de labranza, era a única, como o demostrara a experiencia,
que daba esperanzas de consegui-la sólida conversión e civili-
zación dos indíxenas; por este motivo quedaron autorizados
os padres benedictinos para mercaren terras en que puidesen,
con toda liberdade, poñe-lo seu plan en execución”

Máis tarde, o bispo Brady autorízaos a mercar 2.560 acres
de terreo para a misión a metade de prezo (1.280 libras ester-
linas que achegaron dous monxes exclaustrados do mosteiro
de San Martiño de Compostela, os padres Carlos Granado e
Pablo Martínez).

O noviciado de Nova Subiaco. O 18 de abril de 1852 cele-
brouse o Capítulo de Monte Casino, presidido polo cardeal
Cosenza, arcebispo de Capua. Neste “todos unánimemente
admitiron a proposta de establecer en Subiaco un Noviciado
para prover de monxes a Nova Nursia, a expensas da Congre-
gación, o cal confirmou logo a Súa Santidade Pío IX, sendo
de feito vestidos varios mozos para este destino”. Anque des-
pois da defensa que en Roma fai Salvado desta iniciativa non
chegará a ser realidade e será unha das iniciativas erradas. 

Pero a estas altura da Misión un novo problema agarda ó
padre Salvado. O seu compañeiro de misión o padre Serra,
agora bispo de Perth, non apoia a Nova Nursia. Todo o con-
trario. “O intenso pracer que sentiu monseñor Salvado por
atoparse de novo san e salvo nas praias de Australia –escribe
Curiel– con tantos e tan animosos compañeiros, non tardou en

estragarse ó sabe-lo rumbo que tomaran as cousas en relación
coa súa querida Misión de Nova Nursia”. E que “en Perth non
lles gustaban as misións indíxenas, e anque houbo cambio de
prelado diocesano, substituíndo monseñor Serra ó deposto
monseñor Brady, seguiu dominando a mesma idea. Por iso
–continua Curiel– retivo o dito señor bispo en Perth ós mon-
xes que levara consigo, ocupándoos en misionar en diversas
partes daquela inmensa diocese, mentres que os demais leigos
traballaban en levanta-los edificios convenientes, xa na capi-
tal, xa nas principais parroquias. Case tres meses permaneceu
en Perth monseñor Salvado arranxando os diversos asuntos da
súa Misión, logo do cal chegou a Nova Nursia, seguindo as
indicacións que levaba de Propaganda FIDE. 

Cando chega a Nova Nursia, trala viaxe e cinco anos de
ausencia e os problemas que hai en Perth, atopa a Misión nun
estado de desolación e abandono. Nunha carta, do seu diario
manuscrito que recolle Fausto Curiel fai un retrato realista:
“¡Que desolación! Non atopei alí nin un só irmán a que se
encomendara a Misión. A capeliña converterana en cortello,
onde había un cabalo. O libro de bautizos servía para apuntes
de contas de tabaco, e así o demais; o libro de contas desapa-
recera. A casa levantada para mosteiro, estaba saqueada, non
había nada de canto deixara en 1849: desapareceran ata os
meus vestidos monásticos... Non se facía mención xa dos sal-
vaxes, nin atopei sequera un á miña chegada, pois todos foran
despedidos... En verdade non me marabillou todo isto, pois
Nova Nursia estivera longo tempo en poder de homes ós cales
non lles interesaban nada os salvaxes, nin a mesma Misión,
mais si o seu propio proveito...”.

Ó pouco de chegar a Nova Nursia, 1854, o bispo Serra ten
que viaxar a Europa e encárgalle ó padre Salvado goberna-la
súa diocese desde Perth. Salvado “durante os dous anos que
estivo ó fronte da diocese de Australia Occidental, aproveitou-
se de tan boa conxuntura para enviar á Misión os mozos que o
acompañaran desde España con dous monxes, que os substi-
tuíron alí. Comezaron estes a labrar novos terreos e a semen-
talos para prosegui-la tarefa interrompida da civilización
daqueles pobres salvaxes, que xa non sabían apartarse de Nova
Nursia, onde unicamente atopaban benestar. Deste modo sal-
varon a Misión, á cal ameazaban aínda serias e rudas probas”.

Outro desgusto co padre Serra fai periga-la Misión. “había
tempo que tiña no pensamento fundar un Mosteiro –resume
Curiel– que servise de noviciado ós misioneiros preto de
Perth. Con este motivo puxo os alicerces do que deu en cha-
mar Nova Subiaco, a tres millas da capital, coa axuda dos pri-
meiros misioneiros que o acompañaron desde Europa en
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1849. Agora (Serra) creu chegada a oportunidade de comple-
ta-la súa obra, e procurou xuntalos a todos alí, comezando
algúns o noviciado. Este plan non lle parecía conveniente para
o seu obxecto a monseñor Salvado, que como bispo sen dio-
cese, dependía en certa maneira do administrador de Perth,
que tiña a diocese en Nova Nursia. O mesmo pensaban os
demais monxes da antiga congregación española, que por fin
saíron de Australia (...) Gran perigo era este para Nova Nur-
sia, do que o librou a divina Providencia cunha carta do exce-
lentísimo cardeal Barnabó, prefecto de Propaganda Fide, o cal
ordenaba e dispuña que monseñor Salvado se puxese á fronte
da súa predilecta empresa, como fixo inmediatamente, saíndo
de Perth o 10 de febreiro de 1857”.

Ante as dificultades o padre Salvado decide facer exerci-
cios espirituais. “Os salvaxes foran repetidas veces despedi-
dos, e os mozos asociados á Misión atopábanse na maior
miseria, pasando unha vida chea de privacións, sen teito onde
acubillarse, nin vestido a penas con que cubrirse, nin case
comida que levar á boca. Procurou (o padre Salvado), pois,
atender ó remedio disto e ó mesmo tempo admitiu algúns sal-
vaxes na Misión. Máis como tamén precisaba xente para pro-
segui-las obras do incipiente cenobio de Nova Subiaco, unha
orde chegada de Perth, chamando alá á maior parte dos
irmáns, entorpeceu a restauración de Nova Nursia, con amar-
gura de monseñor Salvado, que, para sosterse e afrontar tan-
tos contratempos, resolveu facer en tales circunstancias exer-
cicios espirituais durante oito días”.

Chégase a pensar en destruí-la Misión pero finalmente
decrétase prefectura apostólica e abadía, explica Fausto
Curiel. “En 1859, meditábase en Perth sobre a conveniencia
de retirar de Nova Nursia os misioneiros e dividi-lo terreo en
porcións que se arrendarían a varios colonos ingleses. A cou-
sa veu a ser de dominio público, e non poucos chegaron ata a
Misión para ve-la calidade dos terreos. “Non me é posible, di
monseñor Salvado, explicar con palabras a aflicción do meu
espírito ó ve-la Misión en perigo tan grave como inminente...
Con tales medidas a misión de Nova Nursia estaba concluí-
da”. Engade o padre Salvado: “Mentres en Australia se pro-
puña e preparaba o golpe fatal de Nova Nursia, Deus dispoñía
as cousas de ben diferente maneira en Roma, pois a Sagrada
Congregación de Propaganda decretaba, o 1 de abril do mes-
mo 1859, a separación temporal e espiritual de Nova Nursia
do bispado de Perth, nomeando administrador dela ó mesmo
bispo de Porto Victoria, monseñor Salvado. O mesmo decreto
autorizaba ós misioneiros para escolleren libremente entre
Nova Nursia, Nova Subiaco, ou Perth. (...) a gran maioría, é

dicir 47, optaron por Nova Nursia, quedando en Subiaco tres
padres e algúns irmáns. (...) Os que escolleron Nova Nursia
partiron inmediatamente para a Misión, e o 30 de agosto xa
quedou aberto e establecido o noviciado monástico-bieito,
vestindo o hábito aqueles valentes e sufridos mozos despois
de 10 anos de postulantado, “caso novo, sen dúbida, nos anais
monásticos”, como escribiu monseñor Salvado. O 12 de mar-
zo de 1867, Propaganda Fide elevou á Misión ó grao de Pre-
fectura Apostólica e Abadía Nullius Diocese, nomeando ó
mesmo señor bispo de Porto Victoria, o seu Prefecto Apostó-
lico e primeiro Abade daquel mosteiro.

SALVADO QUERE ESTABLECER UN NOVICIADO 
EN EUROPA

“Tamén creu monseñor Salvado que para recruta-lo persoal
para a Misión debería poñer en práctica o sistema primitivo de
establecer en Europa un noviciado, onde os futuros operarios
do Evanxeo iniciáranse primeiro na vida regular e observan-
cia monástica. (...) isto xa o ensaiara no mosteiro de Nova
Subiaco en Italia, de onde obtivo algúns poucos mozos, dos
cales unicamente dous quedaron en Nova Nursia. As convul-
sións daquela península non permitiron recrutar máis opera-
rios, e entón puxo os ollos monseñor Salvado en España, (...),
neste o noso santuario de Monserrat. Non entendéndose por
cartas, resolveu emprender unha viaxe, pasando por Italia, en
1865. Alí sorprendeuno a nova do falecemento da súa anciá
nai, ocorrida o 23 de decembro do mesmo ano.

Os rumores sobre o noviciado que quería crear en España
chegaron antes ca el. “Antes de que monseñor Salvado viñese
a España, correu por ela a nova do motivo que o impulsara a
emprender tan longa viaxe, o establecemento do noviciado
para Nova Nursia. O pensamento agradou sobradamente ós
monxes, que estaban, segundo expresión de Pío IX, “como
ovellas sen pastor” e creron atopa-la táboa de salvación do
moribundo monacato despois do naufraxio da infausta
exclaustración do ano 1835. Cada cal pensou na restauración
do seu mosteiro por semellante medio. Uns propuñan que se
establecese en Celanova, Lérez, Ribas de Sil, ou Samos en
Galicia; outros querían que se establecese en Cardeña, San
Millán, Obarenes, Espino, e sobre todo a Oña, en Castilla, e
tamén se pensou en Hirache, antiga universidade de bieitos,
en Navarra. (...) Moitos destes males, ou case todos remedia-
ríanse sen a incerteza e indecisión no obrar de monseñor Sal-
vado. Porque despois de estar longo tempo en Roma, acabou
por separarse dos sublacenses por asuntos particulares e desa-
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gradables que lle ocorreron co seu abade Casaretto en San
Ambrosio; vido a España (1866) e visitados moitos dos anti-
gos mosteiros, non se contentou con ningún deles; en cambio,
cousa incrible en quen renunciara pouco antes á diocese de
Perth, na cal estaba enclavado o territorio de Nova Nursia,
dicindo que el era unicamente ‘bispo dos salvaxes’, agora
encariñouse e encargouse da dirección do Escorial, cousa que
o apartaba tanto da súa Misión, e que reprobou o secretario de
Pío IX, o cardeal Antonelli, o mesmo que o nuncio da súa
Santidade en España”.

Monseñor Salvado presentou o 8 de novembro de 1867 un
Memorial a Isabel II, no que manifestaba a idea de “facer en
España e en Filipinas un mosteiro semellante ó de Nova Nur-
sia, de modo que os misioneiros puidesen pasar dunha parte a
outra”. Ó da-lo Consello o seu dictame favorable, dicía: “A
exposición do reverendo bispo de Porto Victoria non está bas-
tante clara nesta parte, ás veces pódese crer que solicita en
absoluto o restablecemento da Orde de San Bieito en España
e noutras ocasións parece que aspira unicamente á creación
dun mosteiro colexio para enviar misioneiros a Filipinas”.
Lémo-la exposición citada, e o que vemos claro é que monse-
ñor Salvado intentaba proverse de persoal por este medio para
Nova Nursia, servindo a dita Misión de escala de tránsito para
os misioneiros de Filipinas co fin de que se aclimatasen antes
de pasar alá. Se nisto andaba moi acertado, equivocábase en
dicir que Nova Nursia serviría de aprendizaxe ós misioneiros,
pois dista, como un polo doutro, do modo de ser de Filipinas,
como sabemos os que vivimos en ámbolos dous países. O sis-
tema de Nova Nursia é inaplicable ó arquipélago magallánico,
e o pouco que fixera, danaría ós monxes pois despois de moi-
tos traballos e suores inútiles, os filipinos precisan más sacer-
dotes e mestres ca labregos e artesáns”, precisa Curiel.

Elixe o Escorial, pero a revolución desposuírao del. “A
primeira nova que temos dos bieitos sobre o Escorial é do 14
de marzo de 1868, nunha entrevista que tiveron monseñor
Salvado e o venerable padre Claret, arcebispo de Trajanópo-
lis e confesor de Isabel II, o cal facía dez anos que estaba a
traballar pola conservación daquel monumento nacional. A
nova produciu “bo efecto en Palacio”, e realmente, o 22 de
xuño saíu o Decreto que nomeaba presidente daquel semina-
rio ó bispo de Porto Victoria. Logo comezaron a reunirse
algúns dos monxes citados, e en setembro estaban todos no
Escorial. A revolución setembrina que estala en Cádiz para
derrocar do trono ós Borbóns obriga ó padre Salvado a fuxir
do Escorial con tódolos seus. “Saído do atranco no que mon-
señor Salvado se metera, de modo tan brusco (un decreto

xeral suprime os mosteiros, ou conventos de relixiosos; o
goberno republicano deu outro particular contra a obra de
monseñor Salvado”. Ademais, “en Roma desaprobarase que
monseñor Salvado, tendo a súa Misión tan lonxe en ultramar,
se ligase a un cargo que o afastaba dela”.”(...) a súa primeira
dilixencia foi cumprir sen demora os desexos de Roma e a súa
primeira obriga atender máis particularmente ás necesidades
de Nova Nursia, da cal se atopaba ausente había xa tres lon-
gos anos. Para isto procurou reuni-los mozos que os padres
José Martín e Hermenegildo del Río prepararan para levalos
ó Escorial en número de trinta, ós cales se uniu un sacerdote,
o reverendo Francisco Goicoechea, e con estes e con seu
irmán Santos embarcouse para Australia a onde chegou (...) o
21 de maio de 1869”.

A morte do padre Garrido cambia as cousas. Salvado pon
á fronte a seu irmán Santos, pero este non pode enche-lo
baleiro e tras trece anos de traballo, regresa a España. “A pri-
meiros de 1870 veu poñerlle en coidado a saúde do seu digní-
simo lugartenente, o alter ego, como el lle chamaba ó padre
Venancio Garrido, prior de Nova Nursia, o cal con tanto acer-
to rexía a Misión que monseñor Salvado puxera en el toda a
súa confianza descansando tranquilo nesta parte durante a súa
longa ausencia. Á primeira carta que lle escribiu o seu irmán,
o padre Santos, o día 4 de decembro, seguíronlle outras catro
(...). Nesta última (18 de xuño) dicíalle: “O prior morre, e
morre sen remedio”. Inquedo con tan malas novas, xa non
puido atopar acougo ata que conseguiu falar co sumo pontífi-
ce e exporlle a situación na que se atopaba Nova Nursia desa-
parecendo o padre Garrido dela. Ó obter, pois, a venia do
Papa, delegou as súas veces para firma-las actas no seu amigo
íntimo, o ilustrísimo señor Payá, entón bispo de Cuenca, e
partiu inmediatamente para a súa Misión, coa pena de atopar
xa soterrado ó benemérito prior, que pasara a mellor vida o 12
de agosto. No seu lugar nomeou o seu propio irmán, mais este
non podía encher enteiramente aquel gran baleiro, e así vol-
veu cargar sobre os seus propios ombros o peso de toda a
Misión. Outros trece anos mediaron ata o seu retorno á nai
patria”, explica Curiel.

Santos chega a España cun encargo do padre Salvado.
“Non era de todo alleo a isto (restaurados os Borbóns “volveu
monseñor Salvado ter esperanzas de poder executa-los seus
aloucados proxectos, e comezou a dar algúns pasos”)” Á vol-
ta do seu irmán Santos a España en 1879 vémolo traballar axi-
ña e informalo do estado no que se atopaban algúns antigos
cenobios. Pensaba aínda no Escorial, pero á fin desenganá-
ronse: “É inútil, di o padre Santos, que che fale, venderon
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tódalas rendas...”. O cardeal arcebispo de Santiago ofrecíalle-
lo de Sobrado (que fora dos Cistercienses), pero, “non tiña
moitas rendas e está, di, case estragado) (...) ofrecera o padre
Inocencio Villasante, monxe de Celanova, o diñeiro necesario
para adquirilo”.

“Descartados os cenobios anteditos (Escorial, Cornellana,
Oña) cabía pensar nalgúns que ían restaurándose, mais en
todos puñan reparos. Un deles era Samos, na diocese de Lugo,
onde se recolleran, en 1880, varios antigos bieitos exclaustra-
dos, os cales, autorizados polo Nuncio e o goberno, formaron
Comunidade, sendo elixido prelado coa dignidade abacial o
padre Gaspar Villarroel, monxe de Celanova, e entón arci-
preste de Valladolid. Non me gusta Samos, escribía o padre
Salvado, por falta de terreos para o cultivo”. 

Viaxa o padre Salvado para contactar cos reis coa inten-
ción de establecer colexio de misioneiros en Montserrat
.”Decidido, pois, monseñor Salvado a realiza-lo seu pensa-
mento (un cenobio para prover Nova Nursia), emprendeu
unha nova viaxe a Europa en 1882, atopándose xa en Barce-
lona en febreiro de 1884. Desde alí subiu a Monserrat, onde
xa expuxo o obxecto da súa viaxe sen resolver aínda definiti-
vamente a cuestión, segundo parece. No maio seguinte estaba
en Madrid, pois o día 15 presentou un Memorial pedíndolle á
súa maxestade Alfonso XII que se tivese en conta o exposto e
concedido en 1868, é dicir, o establecemento dun colexio de
misioneiros para ultramar, os cales, antes de chegar a Filipi-
nas, pasarían dous anos en Nova Nursia para aclimatarse e
aprende-lo concernente á misión. Debido á influencia da raí-
ña dona Isabel, foi despachado o asunto pronto e favorable-
mente, pois tivo a contestación o 28 do mesmo mes. Daquela
parece que aínda non estaba decidido o lugar onde establece-
lo colexio, malia que se pensara facelo en Monserrat como
dixemos, ó cal determinou a mesma raíña Isabel, como se
deduce dunha carta que escribiu a esta augusta señora, agra-
decéndolle canto fixera a favor de tan importante negocio.
Despois de visitar Galicia regresou a Monserrat monseñor
Salvado, e o día 11 de setembro comunicou oficialmente ó
reverendísimo padre abade Muntadas a súa determinación de
establecer neste santuario o tan ansiado colexio.

Os apuros de persoal que sufriu Salvado en Nova Nursia
eran debidos, entre outras cousas, á súa independencia. “Mon-
señor Salvado vivía como independente de toda Congregación
Bieita, por mais que no ano 1852 resolvera o Capítulo xeral
que Nova Nursia formase parte da provincia Sublacense, que
máis tarde (1874) foi erixida en congregación e se chama
“Casinense de la Primitiva observancia”. As relacións con esta

foron case nulas e o prelado (monseñor Salvado) continuou
servíndose do procurador xeral dos antigos Casinenses, igno-
rante do que sucedera en Roma”.

Coa morte de Brady en Roma queren que o suceda o padre
Salvado. “Creron en Roma –escribe Curiel na Revista Mont-
serratina– que o máis conveniente para prover de novo bispo
a diocese de Perth, era trasladarme á diocese de Porto Victo-
ria a Perth, tendo por certo que eu aceptaría a dita traslacción
(...) Foi decretada a unión da comunidade de Nova Nursia á
congregación Casinense da primitiva observancia. Preparado
todo, como queda dito, e sen eu saber nada, foi chamado a
Roma para arranxa-los detalles de todo para ser realizado.
Cheguei a Roma, e fixen saber que eu non aceptaba a trasla-
ción proposta, nin podía deixa-la Misión e comunidade de
Nova Nursia, tódolos plans quedaron en nada e o decreto de
unión suspendido”.

Escribe o padre Salvado “Tratábase, pois, ‘de cumprir un
sagrado deber’ (prepara-lo terreo para a tal “unión” o mellor
que saiba e poida e como mellor conveña á gloria de Deus,
ben do próximo en xeral e dos salvaxes en particular: así sexa,
amén, amén)”; xa cumpridos, a fins de novembro do citado
1899 abandonou a súa tan querida Misión e poucos días des-
pois embarcaba no vapor Prinz Regent Luitpold que o condu-
ciu a Nápoles. No mesmo porto regresaría a recollelo, pero xa
cadáver, catro anos máis tarde. (...) Resolveu unir definitiva-
mente o seu mosteiro á provincia española da dita Congrega-
ción, o cal quedou sancionado por Decreto de Propaganda
Fide, dado o 12 de setembro de 1900. (...) En Monserrat tívo-
se noticia disto e foi grande o desexo de ver a quen tanto tem-
po esperabamos. O 25 do citado mes quedaban cumpridos o
nosos desexos, e ó día seguinte xa nos poñiamos algúns (entre
eles Fausto Curiel, autor dos artigos) baixo as súas ordes, ten-
do el a satisfacción de atopar máis voluntarios que os solicita-
dos, e entre eles un músico que tamén buscaba (era este o
padre Millán Planas, antigo escolán de Monserrat. Os outros
padres foron don Xerardo Castañares, don Íñigo Alcalde, don
Hermenegildo Casas e o que isto escribe, Fausto Curiel). Os
días de estancia en Montserrat non lle poideron ser máis gra-
tos e quedou restablecido do mal viaxe que fixera desde Italia.
O día de Tódolos Santos celebrou de Pontifical asistido de
mozos que en certo modo debíanlle a el estar nese estado.
Visiblemente emocionado partía de Monserrat o sábado
seguinte para volver a Roma, onde se había de celebra-la con-
sagración da igrexa de Santo Anselmo e despois o capítulo
xeral da nosa congregación.
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NOVA NURSIA EN 1968

1 Oficina de correos 2 Museo de arte 3 Mosteiro 4 Hotel 5 Igrexa abacial 6 Residencia escolar de mozas 
7 Obradoiros 8 Comisaría de policía 9 Administración escolar 10 Maquinaria 11 Residencia escolar de mozos 
12 Antiga tenda de aborixes 13 Praza de Weld 14 Novo muíño 15 Antigo muíño 16 Estación de servicio



OS SALVAXES AUSTRALIANOS; CIVILIZALOS 
E CONVERTELOS

Santiago Rodríguez, no seu libro El Padre Salvado, Un Galle-
go civilizador de Australia, do Consejo Superior de Misiones,
afirma que “Hai pobos colonizadores, e moi poucos civiliza-
dores. Aqueles limítanse á toma de posesión do territorio, a
situar certo número de individuos –con frecuencia a borralla
da sociedade– e a dotalos da protección e dos medios preci-
sos para unha racional explotación da terra e dos seus habi-
tantes indefensos, con vistas á comodidade da metrópole.
Para estes colonos, a poboación indíxena é cantidade despre-
zable; é como unha excrecencia nos proxectos de expansión;
é unha continxencia incómoda e eliminable, sobre todo se os
indíxenas resultan dunha altivez inasimilable como os Peles
Vermellas, ou cando, pola súa constitución psicofísica, care-
cen de interese para o mercado”. Esta afirmación é clave para
entende-la misión do padre Salvado. Misión civilizadora e
evanxelizadora. 

O primeiro contacto cos salvaxes dáse en canto desembar-
can. O padre Salvado ten moi claro a quen dirixe o seu celo
apostólico. “Desexosos de entrar en relacións cos salvaxes
que víamos –conta nas Memorias–, e non poucos, polas rúas
de Fremantle, diriximo-la palabra ós dos primeiros que se nos
presentaron. Pero, ¿quen de nós era capaz de entendelos? A
primeira palabra que escoitamos foi maraña repetida moitas
veces; escoitándoa eu, díxenme a min mesmo: “maraña, no
meu dialecto galego, significa engano; ¿sospeitarán quizais
estes infelices que queremos facerlles algunha traizón?”. Vol-
vinme entón cara ó mesoneiro, e pregunteille que querían
dici-los salvaxes con aquela palabra maraña, e respondeume
que con ela pedían de comer. Entón tomei un bo anaco de pan
e partino en dous, e axiña saquei do pucho a miña carteira
para anota-la susodita palabra, pois este era o método que
pensaba seguir en adiante”.

E máis adiante insiste: “Os moitos salvaxes que a todas
horas vagaban pola cidade ofrecíannos favorables ocasións de
familiarizármonos con eles e de adquirirmos novas acerca dos
seus costumes; pero a completa ignorancia do seu idioma era
para nós dificultade insuperable. Sen embargo, puidemos
observar, desde logo, nos indíxenas, unha extraordinaria des-
confianza dos europeos, que souberon moi pronto imita-los
seus vicios, pero non as virtudes”. En realidade, á colonia
inglesa pouco lle importaba a súa sorte. 

O padre Salvado ten présa por contactar con eles, e iso que
acaba de chegar. “O día 3 de marzo, que era o terceiro que

viviamos nos bosques, mentres xantabamos ó medio día [...],
vimos, contra o ordinario, achegarse unha turba de salvaxes
empuñando cada un seis ou sete lanzas [...]. Mirámolos con
faciana risoña, pero ben sabe Deus que nos latía o corazón
naquel intre, e con signos ofrecémoslles té e pan; máis eles,
sen facer caso de nós, foron sentar arredor da balsa, onde cre-
mos notar que tiñan unha conversa moi animada. Entón nós
empezamos a facer cálculos para ver de que modo poderiamos
achegarnos a eles amigablemente, e á fin decidimos facer
unha boa porción de moletes e té, indo con esto e con algúns
pratos de azucre, comendo, ó seu encontro e a convidalos a
que fixesen o mesmo. Con todo preparado, e despois dunha
corta oración suplicándolle ó Altísimo que bendecise a empre-
sa que iamos acometer, dirixímonos todos xuntos á roda de
salvaxes, levando nas nosas mans pan, té e azucre. A penas
viron eles que nos achegabamos, cando os homes empuñaron
resoltamente as armas, e as mulleres e nenos fuxiron dando
forte berros. Nós, comendo anacos de pan e azucre, diciamos-
lles por acenos que deixasen as armas que tiñan empuñadas en
actitude de arrebolalas e que comesen do que lles ofreciamos.
Algúns deles inclinaron as súas lanzas cara ó chan, e naquel
intre o padre Serra e eu achegámonos máis a eles, e démoslles
azucre e pan, especialmente ós nenos, que, agarrados ás per-
nas dos seus pais, choraban e parecían ter moito medo de nós.
[...] o resultado foi que, ós poucos minutos, desapareceron
tódolos nosos presentes”.

Nas Memorias, Salvado sinala un paso máis no achega-
mento a quen se dirixía: “Ó día seguinte, despois das acostu-
madas oracións, achegáronsenos moitos salvaxes movidos
pola curiosidade de vérennos traballar, e nós, aproveitando
aquela ocasión tan favorable, invitámolos a que nos axudasen
na construcción da cabana, ó que se prestaron gustosos; e en
verdade que nos foron de suma utilidade os seus servicios, pois
de non ser por eles empregariamos moito tempo no traballo
que aínda restaba, se eles non nos indicasen o mellor material
para cubrila, ensinándono-los sitios onde medraban con abun-
dancia. Ó chega-la hora de comer, quixeron sentar connosco e
démoslle-la maior parte da nosa parca comida. Entre aquel día
e o seguinte, gracias á axuda dos salvaxes, quedou perfecta-
mente cuberta a cabana con xuncos e outras plantas. ¡Canto
progresaría a nosa misión se daquela tivesemos abundantes
provisións! Centos de salvaxes que se ofrecían a quedar conos-
co e axudarnos nos nosos traballos, regresan as súas goridas,
por non termos nós un anaco de pan que lles ofrecer”.

Xa admitidos no seu grupo, conta Salvado: “Postos coa
nosa cabana ó abrigo da intemperie, empezámo-las nosas
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andanzas polos bosques en compaña dos indíxenas. Con eles
comiamos, con eles durmiamos, con eles camiñabamos, ofre-
céndonos a soportar aquelas fatigas que sabiamos que lles
serían máis pesadas, e levando moitas veces ás carranchaper-
nas os seus fillos que ían facéndose tan amigos de nós que a
estes gustáballes moito. Os salvaxes compartían fraternal-
mente connosco as raíces, os lagartos, os vermes e outro man-
xares por este estilo que buscabamos xuntos, despois de rema-
tarmos, tamén en común, as nosas provisións de fariña e
arroz. Polo camiño, cando aparecía a ocasión, e do mellor
modo que podiamos, facíamos roda-la conversa sobre o Deus
que nós adorabamos; pero a completa ignorancia do seu idio-
ma salvaxe retardou moito o progreso dos nosos esforzos,
porque obrigados a anotar cada palabra que oiamos na nosa
carteira, cun significado ó lado, adiantabamos moi pouco en
tan pesado estudio.

Pronto xorden as primeiras amizades entre o monxe e os
salvaxes. “Entre aqueles bos australianos había un que axu-
dara na obra da nosa cabana, polo que me recoñeceu a penas
me viu, e lembrándose do ben que o trataramos, presentoume
a tódolos seus parentes e amigos, contándolle-los favores que
da nosa xenerosidade recibira. En todos espertou gran curio-
sidade, e como se nos coñecesemos de moito tempo, uns
ofrecíanme raíces e outros carne de distintos animais que
cazaran, motivo polo cal estaban reunidos. Contento eu
daquela nova amizade que acababa de contraer, e máis aínda
de atopar auga, volvinme cos meus dous compañeiros salva-
xes á nosa cabana...”.

O esforzo do padre Salvado e do resto dos misioneiros
por achegarse a eles era urxente e prioritario na vida da
comunidade. “Ademais dos nosos labores de labranza, que
mirabamos como cousa secundaria, ocupabámonos con todo
o ardor no estudio da lingua, leis, costumes e crenzas dos sal-
vaxes, co fin de podelos instruír pouco a pouco nos principios
da nosa santa relixión, asistilos nas súas enfermidades e paci-
fica-las súas liortas”.

A práctica da medicina permítelles gañar en amizade con
tódolos salvaxes. “O padre Serra era tan bo médico coma min,
é dicir, que ningún dos dous sabiamos nada; as nosas medici-
nas eran poucas e tan sinxelas como expliquei, e, sen embar-
go, pola misericordia de Deus, xamais recorreu a nós ningún
salvaxe enfermo que non recobrase a súa saúde perdida, o
que, como poden figurarse os nosos lectores, contribuía moi-
to ó progreso da nosa misión. Os salvaxes tiñan posta en nós
toda a súa confianza, cousa das máis indispensables e intere-

santes para un misioneiro, demostrándonos cada día maior
respecto e amor ó mesmo tempo. A nosa sona estendeuse
incluso entre as hordas máis remotas e os seus individuos acu-
dían á nosa cabana para coñecernos, levándonos moitas veces
os seus enfermos; aplicabámoslles nós os ordinarios reme-
dios, e cando recobraban a saúde, procuraban por tódolos
medios demostrárno-la súa gratitude, falándonos coa súa
natural sinxeleza, posto que non sabían como paga-los nosos
servicios”.

Unha vez que teñen ascendente sobre eles, xa que axudan
a curalos, comezan a aproveita-las oportunidades para cate-
quizalos. “Aproveitando tan favorables circunstancias, poñia-
mos todo o noso intento en amansa-los ánimos, naturalmente
feroces, e preparalos para recibi-las primeiras nocións dos
misterios da nosa santa relixión; escoitabamos con indicible
pracer, e, ó escoitar falar do paraíso e do inferno, concibían un
extraordinario respecto e veneración cara a aquel Home-Deus,
que a costa do seu preciosísimo sangue librounos a todos das
lapas eternas, abríndono-las portas do ceo”.

Ó ganármo-la confianza dos salvaxes, foi preciso un paso
máis porque non conseguían coñece-las súas crenzas. Para
conquista-la confianza dos salvaxes, busca-lo momento.
“Dixen –continúa o padre Salvado– xa que daquela conquis-
tarámo-las vontades de tódolos salvaxes, que tiñan en nós
enteira confianza, pero con todo, conservabámo-lo maior
silencio con respecto ás súas crenzas. Se interrogabamos
sobre este particular ós mozos, anque pasasen xa de trinta
anos, respondíannos que eran demasiado nenos para satisface-
las nosas preguntas, e dirixíannos ós anciáns, quen, pola súa
vez, contestábannos con parvadas, ou finxían non enterdernos,
polo que, para logra-lo noso intento, tiñamos que valernos dal-
gúns artificios, e eran: os salvaxes, cando nas súas andanzas
estaban atarefados coa caza, gardan o máis profundo silencio,
porque toda a súa atención está fixa en procurar que comer, e
sería escusado naqueles casos querer ter unha conversa con
eles sobre calquera materia. Pero cando voltan de cazar, sen-
tan arredor do lume, e atentos unicamente a prepara-la súa
comida e a repara-las súas armas, entretéñense, como os ára-
bes, en recita-los seus contos e historietas”. “Entón –teoriza o
misioneiro Salvado–, é o verdadeiro momento para o misio-
neiro, o cal, se sabe sacar partido de tales circunstancias, pode
facer máis froito e adquirir máis novas nunha soa destas oca-
sións, que en moitos meses de andanzas polos bosques”. 

A intuición catequética e simpatía de Salvado consegue a
mellor didáctica das verdades do catolicismo. E senón vexan
como lles explica ós salvaxes o que é a alma. “Ata entón non
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puideramos saber nada fixo en canto ás súas crenzas, en rela-
ción coa alma; polo que desexando eu cerciorarme de se crí-
an eles ter un espírito inmortal, un día formulei a pregunta
deste modo: “Eu –díxenlles– non son un só como vos parece
a vós senón dous nun”. Ó escoitar estas palabras botáronse
todos a rir a cachón; pero eu continuei seriamente: “Rídevos
todo o que queirades pero repítovos que son dous nun; este
corpo grande que vós vedes, é un; pero dentro del hai outro
pequeno que non se ve; o grande morre e sotérrase; pero o
pequeno foxe cando morre o grande”. “Caia, Caia” (si, si),
contestáronme algúns deles. “Tamén nós somos dous; tamén
temo-lo corpo pequeno dentro do grande”. Pregunteilles entón
como se chamaba, e contestáronme “Cacin”. Pregunteilles
tamén ónde ía o corpo pequeno despois de morto o grande, ó
que me contestaron uns que divagaba polos bosques, outros
que ía ó mar, e outros, en fin, que non o sabían. Non quixen,
daquela facerlles máis preguntas, sabendo o coidado que
poñen os indíxenas en manter oculta-las súas crenzas”.

A apertura do colexio de Nova Nursia para os salvases foi
algo moi querido polo padre Salvado e así o reflicte nas
Memorias. “Os australianos poderán lembrar sempre como de
fausta memoria o 8 de decembro de 1847, pois neste día con-
sagrado á Purísima e Inmaculada Concepción da Virxe María,
foi aberto e posto baixo a súa protección especial o colexio de
Nova Nursia, destinado exclusivamente a albergar e instruír ós
fillos de Australia. Como primicias da bendición celestial,
foron admitidos desde entón tres mozos indíxenas, que se
separaron voluntariamente dos seus pais, e logo de obte-lo seu
consentimento, permaneceron sempre con nós: exemplo pos-
teriormente seguido por outros moitos”. 

Salvado sabía xungui-lo humano co espiritual, e aquel día
houbo ración dobre para que captasen a importancia da data.
“Co fin de solermizar máis a inauguración do noso colexio, e
para que aquela festa non se borrase endexamais da lembran-
za dos salvaxes, démoslle aquel día dúas racións de sopa,
unha pola mañá despois da solemne entrada dos alumnos, e
outra pola tarde; costume que puidemos seguir daquela en
adiante, gracias á abundante colleita coa que nos favorecera o
ceo. Pouco tardou en espallarse por tódolos contornos a noti-
cia da nosa copiosa colleita e da sopa que distribuiamos a
cotío, polo que de tódolos puntos acudían con présa os salva-
xes para que lles desemos un pouco de nalgo ou maraña, isto
é, comida; e nós, aproveitando aquela ocasión, instruíamolos
e faciámolos traballar un anaco na nosa compañía.

Uns pastores afastan os salvaxes da Misión influíndo
sobre eles. “Notamos unha extraordinaria relaxación dos cos-

tumes entre os indíxenas, advertindo ó mesmo tempo que non
acudían con tanta frecuencia á misión, nin permanecían con
nós tanto tempo. Soubemos máis adiante que era porque
algúns daqueles novos pastores poñían en ridículo ós ollos dos
nosos salvaxes as nosas funcións, as máis santas, facéndolles
crer que eramos dous bruxos, e non contentos con isto, a
penas vían un salvaxe na nosa compaña, chamábano cun asu-
bío, e o infeliz, atemorizado coas ameazas que lle facían de
pegarlle, deixábanos e ían con eles. É doado imaxinarse cal
sería a nosa pesadume nun caso tan deplorable, para o cal non
descubriamos ningún remedio humano. En fin, a aversión que
nos tiñan aqueles pastores chegou ó extremo de inculcarlles ós
salvaxes a idea de que nós, como bruxos que eramos, trans-
mitiamos tódalas súas enfermidades por medio da sopa que
lles dabamos, de maneira que moitas daquelas infelices e cré-
dulas criaturas rexeitaban tomar ata a comida que lles ofrecia-
mos. Todo isto convenceunos de que “unha casa de misión,
para que dea bos froitos –conclúe e teoriza Salvado–, debe
estar illada para apartar ós salvaxes das garatuxas e enganos
de persoas tan nocivas”.

A civilización dos salvaxes requiría a súa familiaridade
cos libros que eles chamaban os “papeis que falan”. Dicía o
padre Salvado: “atribuíndolles un poder pouco menos que
máxico para descubri-las cousas ocultas, do que están tan per-
suadidos, que cando queren xustificarse dalgún delicto que se
lles impute, din: Mirade o libro ou o papel que fala e sabere-
des que ten razón”.

Finalmente, a idea bieita das casas arredor do mosteiro
triúnfa e “moitos querían que lles construísen unha casa para
cada un, co fin de vir habitala coa súa familia, cousa que eu
desexaba tanto ou máis que eles; pero íaselles entretendo coa
esperanza de que o padre Serra viría con albaneis, carpintei-
ros e outros artesáns de distintos oficios: dicíalles, nunha pala-
bra, que virían homes que non só lle edificarían as casas,
senón que lles ensinarían a facer outras casas polo ben seu e
dos demais. Outros salvaxes ofendíanse e pedían satisfacción
de que tendo na casa da misión algúns nenos, no admitise
tamén os seus fillos, e “custábanos pouco traballo persuadilos
de que sendo a casa pequena non había lugar para todos”.

ALGÚNS FEITOS SINGULARES

Nunha parte das súas Memorias, Salvado intercala este texto.
“Permítanme os meus lectores que refira algúns feitos que
ocorreron durante a nosa obra, os cales, pola súa singularida-
de, paréceme que non debo pasar en silencio”. E o momento
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no que atopa auga na selva coa axuda dos salvaxes. Pero hou-
bo outros feitos singulares que lle ocorreron. 

A conversión da doncela de servicio, Marta, nunha posada
londiniense de propietarios católicos, antes de emprende-la
súa primeira viaxe a Australia

“Os donos da pousada onde viviamos era católicos, máis
non o era a moza de servicio. Sucedeu, pois, que fora atopa-
do morto un home nun dos suburbios da cidade, preguntá-
moslle se sabía quen era aquel infeliz, ó que nos contestou
con aire do máis fondo desprezo: “Quen podía sen senón un
romano ou papista. Só os católicos romanos poden morrer tan
miserablemente”. Esta resposta tan necia deunos a coñecer ás
claras o triste concepto que aquela moza tiña formado dos
católicos romanos. [...] os anglicanos pretenden atribuírse o
nome de católicos. [...] marabillados nós da resposta da moza,
preguntámoslle a outra persoa da casa por qué motivos abo-
rrecía tan de corazón ós católicos e el respondeu que naquel
país toda a educación que dan os ministros protestantes á
mocidade consiste en inculcarlles e ata mandarlles que teñan
un odio eterno ós católicos [...] En vista disto evitamos desde
aquel día pedirlle algo, nin falarlle sequera; pero advertíndoo
a dona da pousada, como Marta (así se chamaba a moza), esta
veu ó noso encontro, dicíndonos e aínda suplicándonos que
lle pedisemos todo o que fose preciso, pois tería pracer en
dedicarse ó noso obsequio. De tan inesperado cambio resul-
tou que a conversa rodase con moita frecuencia sobre puntos
de relixión. Marta era bastante instruída, e polo mesmo res-
pondía ós nosos sinxelos argumentos con franqueza e bo cri-
terio; e para vence-las dificultades que ofrecía o noso pouco
coñecemento da lingua inglesa, ocorréuselle-la feliz idea de
escribi-los argumentos dirixidos contra os católicos, invitán-
donos a que escribisemos ó pé deles as nosas razóns, e enga-
diu: “Se logrades convercerme de que son falsos os meus
asertos, prométovos depoñe-lo meu ánimo do mal concepto
que ata agora formei dos católicos e da súa relixión”. Moito
traballo lle custou ó meu compañeiro o padre Serra, non polo
difícil do asunto senón polo versado que estaba no inglés con-
testa-las primeiras, segundas e terceiras obxeccións que Mar-
ta ía poñendo por escrito; máis á fin, despois de moitas e repe-
tidas conferencias, aquela inimiga tan acérrima dos católicos
[...] aquela que ata esquivaba a súa presencia, non só se decla-
rou no seu favor, senón que abriu os ollos á luz verdadeira da
fe e abrazou o catolicismo. ¡Que incomprensibles son os altos
xuízos de Deus! A mesma Marta pediu ser instruída nos mis-
terios da nosa santa relixión e ser rexenerada coa auga do
bautismo, segundo o rito católico”.

Outro feito singular. Co crucifixo os monxes paraban 
as disputas entre salvaxes
“[...] a penas comezara a pelexa, acostumaban vir correndo as
mulleres a avisárnolo, para que impedisémo-lo derramamento
de sangue. Entón iamos nós, sen perda de tempo, ó lugar da
loita, e algunhas veces, con só a nosa presencia, lograbamos
poñerlle fin; outras veces, sen embargo, encontrabamos ós
combatentes tan irritados e enfurecidos, que, a pesar de tódo-
los nosos esforzos, continuaban pelexando co maior encarni-
zamento. En tal caso, posta a nosa confianza no Crucifixo que
levabamos na man, metiámonos, en medio das dúas partes, e
anque as súas lanzas nos pasasen case rozando, con rostro
tranquilo e boas palabras, conseguiamos acougalos e facerlles
entregar tódalas armas [...]”.

Sen coñecementos, fan de médicos con éxito 
“Estabamos unha mañá rezando os divinos oficios, cando se
nos presentou unha muller anegada en choro e chea de aflic-
ción, dicíndonos que o seu fillo, cativo, fora atravesado de
parte a parte por un guichi no baixo ventre, e que xacía case
exánime en medio do bosque; corriamos inmediatamente a
prodigarlle os nosos auxilios, máis a pouca distancia da caba-
na, atopamos un ancián que nolo traía. Pareceuno-la ferida de
tanta gravidade, que non cremos que lle puidesemos prestar
máis que auxilios espirituais. Sen embargo, ó volver á cabana,
mentres o padre Serra lle untaba con aceite a chaga da parte
dereita, eu xuntáballe cun fío de seda un anaco de carne da
parte esquerda, que, coa forza da lanzada quedáralle colgan-
do; logo untámolo tamén con aceite, e tendémolo na cama,
despois de facerlle tomar unha purga e unha cunca de té. A súa
nai e algunha outras mulleres choraban por el día e noite,
como se xa estivese morto, o que non deixaba de estorbarnos
moitísimo durante a misa e o rezo; porque todos estaban den-
tro da cabana. Ó ferido dábaselle té tres veces ó día, engadin-
do unha sopiña de arroz á toma do mediodía, con esta soa
medicina, gracias ó Señor, ó cabo de pouco máis dunha sema-
na, atopouse o mozo enteiramente curado e volveu ós bos-
ques. Este mozo é un dos que trouxen comigo a Europa, e é
actualmente novicio xunto con outro compañeiro seu no noso
mosteiro da Santísima Trindade da Cava”.

O padre Salvado defendeu a dignidade da muller aborixe
“Acostumabamos nas horas de máis calor do día parar de tra-
ballar e emprega-lo tempo en dar un pouco de doutrina ós sal-
vaxes”. Neste momento estaban e “un día [...] veu refuxiarse
entre nós unha muller salvaxe perseguida polo seu home que



quería matala. Non tardou, en efecto, en chegar este correndo
como fóra de si, e empuñando o seu guichi ou lanza en ade-
mán de arrebolarlla, sen que fosen quen de contelo os seus
amigos nin nós mesmos que nos interpuxeramos; polo que,
para evitar un crime, fixemos entrar a aquela pobre muller
dentro do mosteiro, e ó pecha-la porta con chave, proseguímo-
la interrompida instrucción”. Pero a cousa non rematou aquí e
a vinganza foi unha temeridade. “Ó día seguinte á mesma
hora, observamos que prendera lume no bosque veciño;
medraba e adiantábase por momentos aquel horroroso incen-
dio que ameazaba destruír todo o noso cereal; sen perda de
tempo, corriamos con tódolos salvaxes co fin de poñer un
dique ós danos do voraz incendio; pero ¿quen era capaz de
facer fronte a unha columna de lume que envolvía nos seus
remuíños de lapas e fume as árbores máis altas nunha exten-
sión de case unha milla? Arrastrando o perigo, puxémonos a
golpear con ramas verdes, segundo o estilo dos salvaxes, as
herbas secas de máis de tres pés de alto que se atopan no bos-
que incendiado e os nosos campos, empezaba a arder; pero a
destructora lapa inclinada cara a nós polo vento forte que ía,
abrasábano-la pel da faciana e das mans e queimaba o pelo, a
barba e ata os hábitos, fíxonos perder de todo as esperanzas de
dominar e apaga-lo lume cos medios humanos. En tan crítica
situación, pois mirabamos xa destruído todo o noso ben e per-
didas tódalas nosas fatigas e suores, recorremos á misericor-
dia divina, interpoñendo a intercesión da Santísima Virxe,
nosa especial protectora. Collemos con este obxecto unha fer-
mosa e devota imaxe desta divina Señora, titular da nosa cape-
la, e levámola ó ángulo do campo máis próximo ó lugar do
lume, colocándoa enriba do mesmo gran que ía ser abrasado
dentro de poucos minutos, e suplicando con fe viva que se
dignase volver cara a nós e cara a aqueles pobres salvaxes,
tamén fillos seus, os seus ollos misericordiosos. ¡Deus eterno!
¡Que prodixio tan inesperado! ¡Que favor tan particular! Non
ben colocámo-la santa imaxe fronte ás lapas, cambiou repen-
tinamente o vento e empurrou as lapas á parte oposta, na que
todo non era máis ca un montón de cinza; cesou totalmente o
noso perigo. Os salvaxes, acudiran en gran número e presen-
ciado o prodixio, mirando con veneración e respecto a mila-
grosa imaxe, dicían con acento da maior sinxeleza: Jaco Uilar
tenga cumbar! Ba-al penin, caia baal mekan; n-alla tonga
but?, isto é: “¡Esta muller branca sabe moito! Ela fíxoo; si, ela
fíxoo; nós non sabemos facer tales cousas”. Ó día seguinte en
acción de gracias polo singular favor que acababamos de reci-
bir, cantamos unha misa solemne votiva á Virxe Santísima, na
que estiveron presentes moitos indíxenas. Desde entón en

adiante, todo salvaxe forasteiro que viñese á misión, era infor-
mado punto por punto polos nosos de todo o ocorrido e ó
sabelo, levábano á capela para lle ensinar aquela muller que
tanto sabía e podía facer, cousa que a nós gustábanos moito,
porque daba ocasión de instruílos nos misterios da nosa santa
relixión. As vantaxas que resultaron daquel milagre son máis
doadas de comprender ca de contar. O lume fora provocado
polo salvaxe Munanga. “En efecto, este, quedara no bosque.
Envioume despois algúns dos seus parentes para que me pre-
guntasen se era ou non amigo seu; fíxenlle contestar que si, e
entón veu el mesmo pedirme perdón, amosándose sincera-
mente arrepentido do seu infame proceder. E a verdade ¿que
máis podía agardarse dun salvaxe? Eu manifestei que queda-
ba satisfeito con aquela humilde e espontánea confesión, e
Munanga (este era o nome do salvaxe), en adiante, foi un dos
máis útiles na Misión”.

O padre Salvado cura unha xordeira co leite do peito 
dunha muller
Conta nas Memorias. “Presentóuseme outra vez outro salvaxe
chamado Cauin, para que lle curase unha xordeira que pade-
cía. Mirei os oídos e vinllos obstruídos por certos malos
humores dimanados dunha enfermidade que non me atrevo a
nomear; a verdade, non sabía que remedio aplicarlle; pero con
todo, fíxeno deitar no chan e pedinlle a unha muller que esta-
ba presente que lle botase unhas gotas da seu leite dentro da
orella. Ríase o salvaxe de tan novo e estraño remedio; máis o
certo é que ós poucos días de repetilo quedou san da súa xor-
deira. ¡Oh, canto ben podería facer entre os salvaxes un misio-
neiro hábil en medicina! Consolábame coa esperanza de que
o padre Serra traería algún consigo ó seu regreso de Europa.
E o ceo escoitou, [...] pois entre os misioneiros a quen a súa
ilustrísima visitou o hábito bieito en Barcelona, por agosto de
1849, e acompañou despois ata Cádiz, onde se embarcaron co
ilustrísimo señor Serra para Nova Nursia, atopábase o padre
frei Martín Griver, mozo que despois de graduado en Medici-
na abrazou o estado eclesiástico.

COMPAÑEIROS E CONTINUADORES DA MISIÓN

Pai Venancio Garrido
“O primoxénito da Abadía”, “o santo”, así era coñecido. Pri-
meiro prior de Nova Nursia e o primeiro que se ofreceu volun-
tario despois dos fundadores. Naceu o 7 de marzo de 1810 en
Pedroso, arcebispado de Burgos. Profesou en Compostela o
25 de xullo de 1833 (debeu ser compañeiro de estudios do
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padre Serra e do padre Santos Salvado). Ó ano seguinte, mes-
tre de novicios, e era considerado xa como un dos membros
que máis prometían en toda a Congregación. Descoñécese que
fixo entre 1835 e 1849. O 6 de outubro deste ano embarcouse
con monseñor Serra para Australia, comezando naquela pro-
celosa viaxe a demostra-las súas dotes de fino observador e
escritor de mérito, no diario que foi consignando. A penas un
mes despois da súa chegada ás praias australianas tivo que
regresar a Roma para facer triunfa-la causa de monseñor Serra
contra Brady, ou, en caso contrario, presenta-la dimisión do
seu defendido. Ó obter xustiza, volveu a Australia en 1853 co
padre Salvado. Monseñor Serra utilizouno algún tempo no
ministerio, á fronte de varias parroquias, ó mesmo tempo que
desempeñaba en Nova Subiaco as Cátedras de Filosofía,
Dogma e Moral. Pero, aínda que era dócil para o ministerio e
competentísimo profesor, o seu corazón estivo sempre cos sal-
vaxes de Nova Nursia. Un tempo monseñor Serra enviouno alí
como superior; pero a franqueza do santo monxe, alienoulle
as gracias do prelado; foille enviada a orde de abandona-la
colonia, e a pesar de que a intervención interesantísima e paté-
tica do padre Salvado, nunha carta, é todo un panexírico do
padre Garrido, non apeou a Serra da súa intransixencia, e o
monxe de todos querido tivo que marchar a Ceilán, ás misións
dos Silvestrinos. Pouco despois Nova Nursia separábase de
Perth. O padre Salvado chamou axiña ó desterrado padre
Garrido para facerlo, co agrado e consolo de todos, prior e
mestre de novicios.

Santos Salvado (Tui, 1811-1894)
Irmán de Rosendo Salvado. Foi o segundo prior de Nova Nur-
sia, contemporáneo dos padres Serra e Garrido. Profesou en
San Martiño de Santiago (1825) e foi ordenado sacerdote dez
anos máis tarde. Despois da exclaustración obtivo no palacio
real un posto de capelán da raíña. Viviu en continua comuni-
cación co seu irmán Rosendo e serviulle frecuentemente de
enlace cos exclaustrados de España, ata que, ó abri-lo Esco-
rial (1869) deixouno todo e dedicouse á obra restauradora.
Fracasado aquel intento, seguiu de misioneiro en Australia no
mesmo ano. Pouco despois, á morte do padre Garrido, ocupou
o cargo de prior durante o tempo da súa estancia en Nova Nur-
sia. Ó padre Santos débenselle as numerosas fotografías que
constitúen o arquivo de Nova Nursia. En febreiro de 1879,
afectado por unha enfermidade da vista, abandonou a Misión
e acolleuse ó seu antigo posto de capelán de altar da real cape-
la. En 1885, achaques da idade fixáronlle renunciar á súa pre-
benda e retirarse a Tui, onde morreu o 17 de abril de 1894. 

Fulgencio Torres. (Ibiza, Baleares 1861-1914)
Entre os continuadores do padre Salvado, é o primeiro suce-
sor no cargo o padre Fulgencio Torres. Estudiou segunda ensi-
nanza en Ibiza, e desde os dezasete anos, Farmacia, en Barce-
lona. O terceiro ano da súa carreira ingresou no Seminario de
Vich, onde seguiu varios cursos e ordenouse ata subdiácono,
mentres gañaba a vida ensinando, xa que os seus país opú-
ñanse a súa clericatura. En 1855 ingresou en Montserrat e en
1887 era sacerdote. Durante os primeiros anos dedicouse ó
ensino de Ciencias Exactas e Naturais, e como axudante do
médico e director de música da Escolanía. En 1898 era prior
de Montserrat en Nápoles, e alí coñeceuno o padre Salvado,
que llo pediu para sucesor en 1900. Chegou a Australia o 10
de abril de 1901, nomeado superior misioneiro pola Santa Sé.
O 2 de outubro de 1902 a comunidade elíxeo como abade seu.
Consagrado bispo titular de Dorilea (1910), vicario apostólico
de Kimberley. O 5 de outubro de 1914 sorpréndeo a morte.

A tarefa do padre Torres era amplísima e foi lograda nos
poucos anos que tiveron para desempeñala. Substituí-la bene-
mérita, pero xa case caduca Comunidade con outra máis
numerosa aínda, pero de tipo predominantemente intelectual
e no que abundasen máis os sacerdotes dados ó cultivo das
ciencias eclesiásticas, unha vez que desaparecera a necesida-
de das construccións e primeiros menestreis artesáns do tem-
po da colonización. Erguer colexios para o elemento branco,
cos anexos de rigor na vida moderna dos civilizados, conver-
tendo a soidade primitiva de Nova Nursia nun lugar ameno e
atractivo para a mocidade nativa de ámbolos sexos. 

O padre Torres logrou o que tanto ansiou o seu predecesor,
colexio propio de formación en España, que lle subministrase
persoal preparado axeitadamente para Nova Nursia. 
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A cidade de Tui desde o barrio de Riomuíños, arredor de 1879. Foto atribuída a Santos Salvado.



O bispo frei Rosendo Salvado foi un galego universal, pero ó
mesmo tempo un extrordinario patriota que seguía con apai-
xonada emoción os axitados abaneos políticos e sociais da
segunda metade do século XIX. Este constante interese polos
asuntos de España aparece sempre nas súas cartas, as cales
manifestan o amargo pesar que lle causan o arrefriamento da
fe, a relaxación dos costumes, o desmembramento de grandes
territorios, a ruína da facenda pública, a confrontación social,
etc. O seu amor á patria grande chegaba a un grao tan alto que
sempre quixo que a súa comunidade de Nova Nursia estivese
composta por españois e que no seu seo se falase a lingua cas-
telá e non recuou ata lograr que o seu mosteiro formase parte
da provincia relixiosa española.

Tamén aniñaba no seu corazón un amor tenro e forte pola
patria pequena: a Galicia que tanto estrañaba. Este máxico
nome parecía ferirlle as súas febras facéndoo esquecer de todo
por momentos para pensar e ocuparse só desta deliciosa
rexión, manifestando ás veces a súa dor polo enorme atraso
cultural e económico que padece como un mal endémico. Des-
de a abadía romana de San Calixto escríbelle, pouco antes de
morrer, o 10 de setembro de 1900, a un parente seu na Guar-
da, comunicándolle que está a punto de remata-los seus asun-
tos en Roma e pensa viaxar primeiro a Barcelona, pois aínda
que lle pesan os seus oitenta e seis anos xunta forzas do refrán
“Cuando Dios quiere, a todos vientos llueve”. E engade co seu
exquisito humor: “Adiante, logo, mentres hai vida hai saúde, e
cando chegue a hora de pecha-los ollos para sempre, entón
“campanas por gaitas”, como se di en Galicia”. Cando fala con
admiración das numerosas peregrinacións que acoden a Roma
co gallo do Xubileo, ten necesariamente que estraña-los seus
paisanos: “En el jueves último, día 6, el Santo Padre dio
audiencia en la basílica de San Pedro a más de veinte mil
(20.000) peregrinos. Cada día llegan nuevas peregrinaciones
de varias partes, de España se esperan tres o cuatro, pero nin-
guna de Galicia, que yo sepa. Galicia está muy lejos, y sin
embargo de ser uno de los mejores países que he visto en mis

tantos y tantos viajes por Europa y otras no pocas partes del
mundo, se halla pobre, y el por qué, lo dejaré en el tintero”1.

Pero as vibracións máis intensas dos afectos de frei Rosen-
do son causadas polos recordos entrañables da cidade tudense
e da súa xente. É conmovedor o testemuño que escribe o aba-
de de Samos con motivo da morte do fundador de Nova Nur-
sia, no que reproduce os efluvios nostálxicos deste cara á súa
terra cando un par de meses antes do seu falecemtno coincidi-
ron na bendición da igrexa de Santo Anselmo en Roma. Di
“La curiosidad nos tentó a someter a una prueba el afecto que
a Tuy profesaba el ilustrísimo finado, y, al efecto, en ocasión
oportuna ponderamos la belleza del paisaje de su ciudad natal.
Oiga, nos dijo, V. R. ya sabe lo mucho que he viajado, y pue-
de figurarse si habré visto encantadores panoramas; pues
entienda el P. Abad de Samos, y todos cuantos nos oyen, que
en el mundo entero no hay uno que iguale, ni de cerca ni de
lejos, ni natural ni pintado, al sobre todo encarecimiento delei-
tosísimo y hermoso cuadro que ofrece al espectador la vista de
Tuy y su ameno, fértil y dilatado valle. Y entiendan más toda-
vía; entiendan que no he hallado en parte alguna corazones
más sencillos y bondadosos que los de mis paisanos”2.

VISITAS A TUI

Ós tres anos de chegar ás praias australianas, na mañá do 8 de
xaneiro de 1849 o padre Salvado saía de Fremantle no Empe-
ror of China que ós cento nove días desembarcou no porto
inglés de Swansea. O 12 de maio atopábase en Londres onde
participou na asemblea convocada pola Real Sociedade Xeo-
gráfica para tratar sobre os aborixes de Australia, máis coñe-
cidos como “salvaxes” pola ínfima estima coa que eran consi-
derados. A súa persuasiva intervención explicando os logros
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O PADRE SALVADO, UN TUDENSE
COSMOPOLITA E REXIONALISTA
AVELINO BOUZÓN GALLEGO

1. Tui. Arquivo Histórico Diocesano. Carta manuscrita do bispo Salvado a don Bernardo
Alonso. Roma, San Calixto, 10 de setembro de 1900.
2. O abade do mosteiro de Samos, Los amores del P. Salvado, en La Integridad (25 en.
1901) 2/e
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civilizadores conseguidos na súa apreciada Misión de Nova
Nursia, así como a presencia dos nativos que o acompañaban,
contribuíron a superar en grande medida os prexuízos raciais
da maioría dos asistentes.

Pasa ó continente e presenta un informe no Consello da
Propagación da Fe de París, e o mesmo fai en Lyon; pronto se
trastada a Italia, e, en Roma, entrevístase co seu grande vale-
dor, o prefecto da Congregación da Fe, o cardeal Franzoni.
Este vai se-lo que lle comunique que o 9 de agosto o papa Pío
IX nomeárao bispo de Porto Victoria, en Australia Occidental,
feito que alteraba completamente tódolos seus plans, pero
acolléndose ó máis xenuíno espírito de San Bieito expresa o
seu íntimo abandono: “La divina Providencia al parecer orde-
naba las cosas muy de otra manera de lo que yo deseaba”. O
día da Asunción de Nosa Señora, o 15 de Agosto, foi consa-
grado bispo polo mesmo cardeal Franzoni.

O 18 de agosto de 1849 chega a Barcelona, algo que pode
cualificarse como un acontecemento histórico segundo o que
escribe o protagonista: “Fui el primer monje que llegó con sus
hábitos benedictinos después de catorce años de disputas polí-
ticas y conmociones religiosas”3. Para non estendérmonos
moito e respectármo-las facetas do padre Salvado que estu-
dian outros autores, omitimos narra-lo vigoroso labor de
recrutamento de candidatos mozos para a misión australiana
que o 6 de outubro embarcaron co seu amigo frei José Benito
Serra na corbeta Ferrolana4.

O benedictino tudense regresou de novo a Italia, onde
agardou tres anos ata que se decidise o seu futuro e o de Nova
Nursia. Durante este tempo comezou a escribir en italiano as
súas apreciadas Memorias históricas sobre Australia e asistiu
ó Capítulo Xeral da Orde que tivo lugar en Monte Casino o 18
de abril de 1852 baixo a presidencia do cardeal Cosenza, arce-
bispo de Capua, con asistencia de trinta e un capitulares. O
padre Salvado propuxo que se abrise en Subiaco un noviciado
a expensas da Congregación que subministrase misioneiros
para Nova Nursia. Todos unanimemente admitiron a proposta
que foi confirmada pola súa parte polo papa Pío IX5. Logrado
este obxectivo tan esperado, saíu para Irlanda coa finalidade
de asegurar unha nova leva de vocacións misioneiras.

Veu despois a España. En Santiago visitou o seu antigo
mosteiro de San Martiño Pinario, naturalmente sen monxes,

e en Tui bicou á súa nai anciá e a seus irmáns e foi recibido
por unha multitude de parentes que apertaron a un membro
tan ilustre da súa familia. Os seus paisanos de Tui demostra-
ron a súa alegría e ata botaron fogos artificiais na honra do
seu bispo.

Para preparar este recibimento reuniuse o Cabido o 3 de
setembro de 1852 e “acordó que los señores maestrescuela y
penitenciario visiten en nombre del Cabildo al Ilmo. Sr. D.
Fr. Rosendo Salvado, obispo de Puerto Victoria que llegará
mañana a esta ciudad, de donde es natural, y que se le hagan
en la Iglesia los recibimientos y obsequios que están acor-
dados en el extraordinario de 21 de noviembre del año pró-
ximo pasado”6.

Efectivamente nesta reunión extraordinaria dos prebenda-
dos (21 de novembro de 1851) determinárase ó detalle todo o
protocolo de acollida como se indica a seguir: “Dijo el Sr.
Deán haber convocado a este Cabildo por haber tenido noticia
que está para llegar a este pueblo el Ilmo. Sr. D. Fr. Rosendo
Salvado, obispo de Puerto Victoria, natural de esta ciudad hijo
de vecino de la misma para que se acuerde algunas demostra-
ciones de atención según se acostumbra y en su vista se acor-
dó. Que cuando venga a esta ciudad en cuanto se le aviste se
repique el reloj, y lo mismo cuando marche. Que si viniere a
la Iglesia a hacer oración le reciban a la puerta principal con
hábitos corales una dignidad y un canónigo (y no más, por la
escasez de prebendados), cuatro capellanes y los pincernas, y
entonces toque el órgano; para cuyo efecto estará puesto en
las escalas del presbiterio de la capilla mayor almohada y
alfombra. Que se le visite por dos señores con cuatro capella-
nes y pincenas. Que si quisiere decir misa en la catedral se le
ponga el ornato sobre el altar que el elija y le sirva la palma-
toria un capellán. Que si asistiere al Te Deum del domingo
próximo se ponga en el coro en una de las sillas del coro del
Sr. Deán que será en el segundo tercio de las de canónigos,
almohadón y tapete, y se destinen dos señores para que se
coloquen a sus lados durante la función los mismos señores
(para que se coloquen a sus lados durante la función) (los
mismos) que con el Sr. Maestro de Ceremonias, cuatro cape-
llanes y princernas la recibirán y despedirán de la Iglesia”7.

No Cabido espiritual do 6 de setembro do mesmo ano
“propuso el Sr. Deán que el Sr. Obispo de Puerto Victoria
deseaba celebrar de Pontifical en la capilla mayor, el día de la
Natividad de Nuestra Señora, después de la Misa conventual,
siendo servido al efecto por ministros de su familia: se acor-

3. Citado por Eugenio Pérez, La misión de los benedictinos españoles en Australia
Occidental, 1846-1900, Madrid, 1990, 67.
4. A. Linage Conde, Benedictinos en España y Australia en la restauración monástica de
ochocientos, [separata de Recollectatio 8-10 (1985-7) 143-220. 291-348. 175-239] 128.
5. Fausto Curiel, Mons. Rosendo Salvado, O.S.B. Apóstol de los aborígenes australianos,
en Revista montserratina 9 (1915) 373.

6. Tui. Arquivo Capitular. Actas capitulares (1847-1857), vol. 40, fol. 118 vto.
7. Ibid., fol. 89.
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dó que lo verifique, y que el sacristán mayor le suministre
todo lo necesario para aquel solemne acto”8.

Permaneceu na súa cidade natal ata o 9 de setembro de
1852 cando saíu para Vigo. Á súa chegada o sábado, día 4,
pola tarde, unha gran multitude dos seus paisanos saíu a reci-
bilo. A banda de música causoulle unha gratísima sorpresa ó
interpretarlle, a modo de himno triunfal, o Maquieló, a can-
ción de baile dos aborixes que el harmonizara e que enviara
como curiosidade folclórica ós seus amigos. Ó ser ovaciona-
do, abríase paso entre a xente que intentaba bicarlle o anel
pastoral e, levantando en alto o seu breviario e o seu maletín,
respondía ás aclamacións co seu habitual bo humor: “Dejad
paso a mi Obispado”. A mañá do domingo, día 5, dixo misa
rezada no altar maior e nos días sucesivos no do patrón San
Telmo e na igrexa das Clarisas, popularmente coñecidas como
as Encerradas.

O bispo de Tui, monseñor Francisco García Casarrubios e
Melgar, profundamente conmovido polos grandes méritos do
ilustre misioneiro e ante a enorme sinxeleza do abade de Nova
Nursia, caeu ós seus pés e, bicando de xeonllos o seu anel,
exclamou: “Tú, tú eres el verdadero Obispo”9. Como acorda-
ra o Cabido, o 8 de setembro de 1852, festa do Nacemento da
Virxe, celebrou de pontifical na catedral coa solemnidade e
esplendidez propias da época; os pormenores figuran na acta
capitular que transcribimos a seguir.

“A este fin se puso dosel y se adornó el altar. Sus herma-
nos fray Santos, monje también de San Benito, y D. Domin-
go Salvado, ambos presbíteros, se revistieron de Evangelio y
Epístola. Otro hermano llamado D. Pedro Pablo, también
presbítero, con sus primos don Sebastián, curas perpetuos de
Santa Marina del Rosal, y D. Nicolás Salgado y Rotea, abad
de San Andrés de Anceu, ambos hermanos estuvieron de
mitra, báculo y gremial, y de presbíteros asistentes el R. P.
monseñor fray Bartolomé Conde, por la circunstancia de que
habiendo sido abad del Real Monasterio de San Martín de
Santiago fue el que dio el santo hábito y la profesión y le han
acompañado los Rvdos. PP. Fr. Vicente Blanco y Fr. Pablo
Martínez, monjes del mismo monasterio. La expresada misa
pontifical fue oficiada con toda la música, toque del reloj y
campanas y con la mayor solemnidad. Asistieron a ella el
Ayuntamiento en cuerpo y demás autoridades, y también el
Ilmo. Sr. D. Josef Ávila Cueva y Lamas, canónigo dignidad de
tesorero de la Santa Metropolitana Iglesia de Santiago, natu-

ral de esta ciudad de Tuy y electo obispo de Plasencia. La
madre y demás parientes también han asistido, acomodándo-
se como mejor se pudo en el presbiterio”.

Prosigue a acta de tal maneira: “Concluida que fue la
expresada misa, se retiró el mencionado señor Obispo con un
inmenso acompañamiento, música, toque del reloj y campa-
nas de la catedral y monjas y se dirigió a la Casa Consistorial,
en donde le recibió el ilustre Ayuntamiento, en el cual existe
un retrato que con mucha magnificencia le hizo en el año de
185010, cuando se supo la elección que para obispo hiciera de
su persona nuestro santísimo padre Pío IX y su consagración
en la catedral de Nápoles por el Excmo. Sr. Cardenal Frazoni,
arzobispo de de ella, en 15 de agosto de dicho año, y existe
colocado dicho retrato a la par que otros víctores colocados en
obsequio de hijos de vecino de Muy Noble y Muy Leal Ciu-
dad de Tuy, que llegaron a ser primeros secretarios de Estado,
y del despacho universal de Hacienda, Gracia y Justicia y
Guerra”11.

Tamén participou intensamente nas celebracións don Anto-
nio Rotea, curmán de frei Rosendo, párroco de San Miguel de
Fofe e electo de Santa Mariña de Xinzo (Ponteareas), quen o
obsequiou co himno laudatorio que tivo grande difusión na
cidade e fóra dela. Esta composición poética, impresa nos
talleres tudenses de Verea e do que se conservan exemplares no
Arquivo Histórico Diocesano, está formada por vintetrés oita-
vas e un coro que reza así. “Salve, apóstol de un pueblo igno-
rado,/ de tinieblas un tiempo mansión,/ que a la grey del Señor
has llamado,/ de la Cruz tremolando el pendón”.

O eximio misionerio aproveitou as súa estancia en Tui para
dar unha magnífica conferencia sobre a vida e os costumes
dos “salvaxes” australianos, describindo minuciosamente os
seus bosques coas súas diversas especies arbóreas. De alí
había de enviar en decembro de 1885 unha caixa con semen-
tes de eucalipto12, o que constitúe a miúdo o feito máis noto-
rio polo que é coñecido o padre Salvado.

Segundo recolle a acta mencionada, antes de partir para o
porto de Vigo, o día 9 de setembro pola mañá, o bispo dixo
misa rezada no altar dedicado a San Telmo na catedral e mani-
festou o desexo de facerse cunha reliquia do protector dos
navegantes, porque tiña que atravesar anchos mares para che-
gar a Australia e continuar coa conversión dos aborixes da sel-

8. Ibid., fol 119 vto.
9. Santiago Rodríguez Rodríguez, El Padre Salvado. Un gallego civilizador de Australia,
Madrid 1944, p. 137.

10. O autor do cadro é Ricardo Padín, pai de Roberto Eduardo (1886-1979) distinguido
debuxante, pintor e miniaturista.
11. Citado por Santiago Rodríguez Rodríguez, El Padre Salvado. Un gallego civilizador de
Australia, Madrid 1944, pp. 205-208.
12. Cfr. Carta enviada desde Perth, Australia Occidental (8 marzo 1886) ó seu sobriño don
Victoriano Comesaña.
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Casa natal de
Rosendo Salvado no
barrio de Riomuíños
da cidade de Tui.

Casa natal de
Rosendo Salvado no
barrio de Riomuíños
da cidade de Tui.

Pormenor dunha carta manuscrita do bispo Salvado ó seu
parente Bernardo Alonso. Roma, 10 de setembro de 1900.

Danza de aborixes
cara a 1940.

En 1852, a banda
de música de Tui

recibiu a Rosendo
Salvado

interpretando
Maquieló, a danza

australiana
harmonizada 

por el.



va; procurouse acceder a isto e obtivo o permiso de don Fran-
cisco García Casarrubios Melgar que nese momento residía
na casa de campo, denominada Sobreiras ou Pousa do Bispo.
Reunidos os capitulares comisionados, o “señor Chantre
extrajo del relicario y cofrecito de charol [...] dos pequeños
huesos de su cabeza, los cuales se colocaron en una cajita de
oro con su abrazadera y colgador de filigrana y con la autén-
tica correspondiente sellada con las armas de esta Santa Igle-
sia, se ha entregado y puesto en manos del Ilmo. Obispo de
Puerto Victoria, que la recibió con la mayor devoción y agra-
decimiento”13.

Neta ocasión estaba vacante a sé episcopal de Lugo, e a
raíña Isabel II ofreceulla, pedíndolle que aceptase o nomea-
mento, pero el contestoulle: “Gracias, señora, prefiero las
almas a las rentas. Me marcho para Australia”.

De Tui trasládase a Barcelona para asisti-lo 13 de novembro
de 1852 á toma de hábito dun grupo de mozos ós que acompa-
ñou ata Cádiz para unirse ós xa hospedados no pazo do bispo da
cidade, monseñor Moreno, quen tivo o consolo de morrer nos
brazos de frei Rosendo Salvado o 89 de marzo de 1853. Formou
unha expedición de corenta e tres relixiosos14, que embarcou o
19 de abril no vello Jhon Panther o cal sufriu a acometida dun-
ha furiosa tronada ó dobra-lo cabo de Boa Esperanza o día da
festa da Virxe do Carme; á milagrosa intercesión da Raíña dos
Mares atribuíron o feito de vérense libres do naufraxio.

Seu irmán Santos foino ver a Roma, quizais a finais de
1865 despois de falecer súa nai, onde permaneceu dez meses.
Como capelán da Real Capela tiña un soldo de 30.000 reais,
que segundo el, sobráballe para vivir coma un duque e ofre-
ceuse a traballar na misión de frei Rosendo. Este aceptou pero
advertuille que desde este momento aprendese fotografía15. A
el débeselle o fermoso álbum de fotos e o extraordinario
arquivo fotográfico da incrible epopea civilizadora de Nova
Nursia, aínda que o padre Salvado tamén colaborou nisto16.

Sabemos que en 1867 volveu á súa entrañable cidade
natal porque se conserva unha carta datada o 28 de agosto17,
pero non podemos achegar máis información sobre esta visi-
ta. Para cubrir esta lagoa seríanos de grande utilidade o seu
diario íntimo, no que dedica decenas de páxinas ós seus
recordos de Tui.

Tui está sempre presente nos pensamento e no corazón do
bispo Salvado. Cando coa revolución setembrina de 1868
clausuráronlle o colexio do Escorial, escribe: “No importa;
[...] a Dios rogando y con mazo dando. De esta manera es
como, más o menos tarde, se vencen las mayores dificultades.
De mí sé decir que las he vencido todas, siquiera para algunas
se necesitaran milagros de Dios; tales eran, que me hacían
recordar aquellas inmensas olas del océano, altas y obscuras
como la torre de esa catedral de Tuy[...]18. Al no poder conti-
nuar con el Colegio escurialense, se embarcó para Londres
con 32 misioneros que se estaban preparando en San Loren-
zo, entre los que se encontraba su hermano Santos portando
un equipaje de cuarenta y tres toneladas para el sostenimien-
to de la misión. El 21 de mayo de 1869 llegaron a Australia19.

No verán de 1884 volta a Tui e repítense agasallos pareci-
dos ós da primeira vez pero quizais aínda con maior brillan-
tez. Sábese polos Acordos Municipais20 que con anteriorida-
de fora distinguido dedicándolle a rúa onde se atopa a súa casa
matriz21. Con todo, nunca perdeu o seu talante aberto para
falar cos seus paisanos case sempre en galego. Aínda sendo xa
maior, o bispo misioneiro non perdeu a súa gracia chispeante.
Cando o cardeal Miguel Payá Rico, arcebispo de Santiago,
perdiulle que se hospedase no seu pazo, el aceptou con gusto
sen por isto renunciar á invitación que lle fixera seu sobriño
Victoriano Comesaña Salvado, catedrático de medicina na
Universidade conpostelá. Este tiña unha sobriña chamada
Hermógenes Bugarín, quen por requirimento dos señores con-
des de Cabanillas quería conservar por tódolos medios un
recordo do xa daquela prestixioso prelado; serviulle unha
mañá o chocolate nunha cunca de ouro, propiedade dos ditos
condes. Ó vela aparece-lo bispo Salvado, exclama co seu tra-
dicional humor: “¿Es esa la comida para el pajarito? Isto e
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13. Santiago Rodríguez Rodríguez, El Padre Salvado. Un gallego civilizador de Australia,
Madrid 1944, p. 208.
14. Fausto Curiel, Mons. Rosendo Salvado, O.S.B. Apóstol de los aborígenes australianos,
en Revista montserratina 9 (1915) 377. O autor, misioneiro de Nova Nursia e coetáneo do
P. Salvado, di que os que embarcaron co ilustre Prelado eran trinta e sete socios, sen
contar algúns irlandeses que non consta que viaxasen a Australia.
15. A. Linage Conde, Benedictinos en España y en Australia en la Restuaración monástica
del ochocientos, [separata de Recollectatio 8-10 (1985-7) 143-220. 291-348. 175-239], 147.
16. Cfr. García M. Colombás, San Benito de Cuntis, Zamora 1978, p. 67.

17. Tui. Arquivo Histórico Diocesano. Carta de frei Rosendo a sor Carmen Baliñas. Tui, 28
de agosto de 1867. O bispo contesta a varias preguntas concretas de sor Carmen Baliñas
sobre a compra en Nova Nursia, establecemento do colexio, e sobre a nova fundación en
Cuntis ou noutro lugar, autorización dos prelados, etc. Logo engade o ilustre tudense:
“Yo no sé cuándo, pero es mi intención pasar por Santiago de paso para Madrid. Pienso
pararme allí acaso dos o tres días y es más que probable vaya a parar al palacio del
Emmo. Arzobispo que tuvo la bondad de convidarme a parar allí. Se sabrá bien pronto 
de mi llegada a aquella ciudad ya que no me es posible moverme sin que se sepa de
perros y gatos”.
18. Citado por S. Rodríguez Rodríguez, op.cit., p. 175.
19. Ibid., p. 176.
20. Tui. Concello, Libro de Actas, 1884, fol. 38 vto. Sesión ordinaria do 19 de agosto:
“Hallándose en mal estado las fuentes de la calle del Obispo Salvado y Santo Domingo [...],
se comisionó a los señores de la comisión respectiva para que informen en la próxima
sesión acerca de las obras necesarias y su importe”.
21. Baixando pola Avenida de Portugal, a primeira rúa á dereita é a do bispo Salvado -
antes chamábase Riomuíños-, na fachada da casa número 7 unha placa de mármore
branco, primorosamente tallada polo marmoreiro vigués J. Baliño, mostra a seguinte
inscrición: “El día 1º de marzo de 1814, nació en esta casa el que fue obispo de Puerto
Victoria y últimamente de Aduani, y abad de nueva Nursia en la Australia Occidental, el
Ilmo. y Rvdmo. Padre Fray Rosendo Salvado y Rotea. “Los hijos de Tuy” le dedican este
recuerdo a su gloriosa memoria. Tui 7 de abril de 1902”.



demasiado luxo para un pobre frade. Eu quero chocolate en
cunca, e con petada”22.

EN SAMOS

O misioneiro galego, buscando un mosteiro entre tantos aban-
donados para seminario da súa misión, dirixiuse ó de Samos
que levaba catro anos restaurado23. Alí estivo do 25 ó 27 de
xullo de 1884. A xente da vila chamáballe “o bispo das bar-
bas”; confirmou a 923 nenos e como o organista frei Pedro
Pérez se lle queixara de non ter ningún instrumento, regalou-
lle un harmonio. Este mosteiro non lle agradou para o posible
viveiro dos futuros misioneiros da selva porque non dispuña
de suficiente terreo cultivable no que realizar prácticas. Entón,
con abade Gaspar Villarroel dirixiuse a Lérez; sen embargo alí
cerráronse as portas, porque xurdiu un problema de titularida-
de rexistral do terreo24. Tamén lle propuxeron que se estable-
cese en Celanova, pero atopouse con problemas semellantes,
tando administrativos coma de escaseza de espacios para os
ensaios agropecuarios25.

FUNDACIÓN DE CUNTIS

Carmen Baliñas de Castro, filla de don José Baliñas, “escri-
bán da súa maxestade” e de dona María Josefa Joaquina de
Castro y Taboada, naceu o 17 de marzo de 1822 na vila de
Cuntis. Na núa nenez e xuventude participou frecuentemente
nas solemnes funcións litúrxicas do mosteiro de San Martiño
Pinario, que estaban harmonizadas polo organista frei Rosen-
do Salvado26. O 29 de xaneiro de 1854, á idade de 33 anos,
tomou hábito nas benedictinas recoletas de Corella (Navarra).
Co paso do tempo, sor María del Carmen de Santiago Após-
tol (este era o novo nome que adoptara) dará a coñecer un dos
estímulos que máis decisivamente influíron na maduración da
súa vocación relixiosa, Así o narra ela: “Andando con estos
deseos, comenzó a publicarse la misión benedictina de Nueva
Nursia, en Australia, y, como me dijesen llevarían mujeres y
se observaría la Santa Regla, pretendí ingresar en aquella san-
ta misión, con parecer de mi director. Estuve admitida, pero

no llegó a efecto el llevar monjas, y hube de quedarme con
mis deseos”27.

No mosteiro de Corella víñase producindo un fermento
renovador, do que participaba de modo relevante sor Carmen
de Santiago. Corría o ano 1857 cando comezou a consultar
con persoas ben capacitadas sobre a conveniencia dunha nova
fundación. Mantivo unha intensa correspondencia epistolar co
padre Venancio Garrido, entusiasta da idea dun colexio de
misioneiras en Nova Nursia, quen a animaba a que se comu-
nicase co seu antigo amigo e apreciadísimo bispo, o padre
Salvado, o cal se atopaba daquela en Roma. E comenta frei
Venancio: “No me prometo que su Ilustrísima apruebe, entre
de golpe y tropel en nuestras miras. Es un perfecto gallego;
sabe combinar muy el accordo con el trasaccordo. Es de muy
larga vista. Quiero decir prudente [...]. Así que no espere usted
el que él proceda de ligero, como yo, a aprobarla sus miras y
resolución de fundar un colegio de misioneras para la Austra-
lia. No. Se la reirá en cara, como dicen los italianos. No se
paga de proyectos ni de palabras, sino de hechos”28.

Sor Carme escríbelle ó bispo misioneiro dos aborixes aus-
tralianos esplicándolle todo o asunto desde o principio e pre-
gándolle que sexa o seu conselleiro e protector. A partir deste
momento, frei Rosendo intervén decididamente na proxecta-
da fundación, dedicándolle unha carta extraordinaria polo
grande sentido práctico e o denso contido espiritual.

Nela, a propósito da dirección da comunidade, dille,:
”Acórdese, sen embargo, de que o seu primeiro director debe
se-lo Santo Crucifixo. Non debe dar un paso nin sequera
entreter ningún pensamento que non sexa á gloria de Deus. A
obra en proxecto non pode sosterse sobre ningún outro funda-
mento. Debe procurar ser heroicamente pasiva, lembrando
que cada vez que se impaciente derruba unha das pedras fun-
damentais da Obra [...]. O saberse valoroso no padecer e no
sufrir, eu creo que é o fundamento dunha obra coma a que Vd.
proxecta. A unha santa Paciencia, Perseverancia e Prudencia,
nada resiste, son tres pes que equivalen a tres irresistibles
potencias [...]. Alégrome de que Vd. preparese por escrito o
que entende practicar”, e advírteo de que a igrexa adoita apro-
ba-las Constitucións despois de poñelas en práctica. “Hablen
mucho con Dios y lo menos que puedan con los hombres
[...]”. Non evita dar corda á súa connatural ironía: “Supongo
[que] no se quejará Ud. porque no le doy buenos consejos,
pero de consejeros está lleno el mundo. Le escribo con aque-
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22. Cfr. García M. Colombás, “La tradición benedictina”, vol. 8, Zamora 1999, p. 467.
23. Cfr. A. Linage Conde, Benedictinos en España y en Australia en la Restuaración
monástica del ochocientos [separata de Recollectatio 8-10 (1985-7) 143-220. 291-348. 175-
239], 83-97.
24. A. Linage Conde, Benedictinos en España y en Australia en la Restuaración monástica
del ochocientos [separata de Recollectatio 8-10 (1985-7) 143-220. 291-348. 175-239], 157.
Cf. S. Rodríguez Rodríguez, op.cit., p. 183.
25. Cfr. Fausto Curiel, “Mons. Rosendo Salvado, O.S.B. Apóstol de los aborígenes
australianos”, en Revista montserratina 10 (1915) 60.
26. Cfr. García M. Colombás, San Benito de Cuntis, Zamora 1978, p. 13.

27. Corella, 5 de febreiro de 1864, citado por García M. Colombás, San Benito de Cuntis, 
p. 16.
28. Ibid., p. 49-50.



lla franqueza que un hermano osaría con una hermana, y si la
experiencia de tantos años de correr mundo (y eso que hice
voto de clausura!) le puede servir de algo, no piense nunca
que incomoda con escribirme; le contestaré pronto o tarde
según pueda [...]”29.

Entre tanto, sor Carme seguía pensando onde asenta-la
fundación. Despoi de consultar co cardeal de Santiago, don
Miguel García Cuesta, decide establecerse en Cuntis, aínda
que non parece que de moi boa gana, segundo as palabras que
pronunciou ó final da entrevista: “Más vale ensalada que ham-
bre”. Por outra parte, seu pai, don José Baliñas móstrase dis-
posto a ceder para a fundación a casa e o terreo anexo que
posúe no lugar de Pereira. O 16 de novembro de 1867 escrí-
belle o padre Salvado desde Madrid, comunicándolle que na
súa recente estadía en Santiago falou con seu pai e co axente
Bouzas, e tamén co cardeal e co seu secretario.

En xaneiro e febreiro de 1868 segue intensificándose a
correspondencia co fundador de Nova Nursia. O 2 de marzo
chamaron á porta do mosterio corellano. Era o bispo frei
Rosendo Salvado. “Me hallo muy desanimada a continuar”,
advírtelle sor Carmen, quen lle expón as razóns que a inducen
a desistir. El, despois de escoitala, díxolle: “Yo continuaría has-
ta donde pudiese, a pesar de no tener la cesión de los bienes
paternos”. Entón decidiuse a “rematar contra viento y marea”.
Ó pasar moitos anos e lembrando aquela entrevista puido escri-
bir: “Con toda verdad, este día se salvó la fundación” 30.

O 4 de xuño, sor Carmen, sor Benita e sor Vermunda saí-
ron de Corella para fundaren o mosteiro de Cuntis; o día 8 o
padre Salvado co seu peitoral de bispo e acompañado por seu
irmán Santos recibiu en Madrid a pequena comitiva. Comenta
o historiador benedictino, García Colombás: Debeu ser unha
grande alegría para as relixiosas poder gozar da conversa enxe-
ñosa do ilustre galego e beneficiárense dos seus consellos31.
Ás seis da tarde do mesmo día saíron para Badaxoz, entraron
en Portugal e pasaron a noite no Porto. Chegaron a Tui o 10 á
mañá e ás nove da noite entraban en Santiago. O luns, 15 de
xuño entraban finalmente en Cuntis mentres repicaban as cam-
pás, había estrondo de fogos artificiais e os balcóns estaban
adornados. Ás catro da tarde chegan o último punto da viaxe:
a casa de Pereira na que estaba o mosteiro de San Bieito no cal
aínda hoxe existe unha comunidade dunha ducia de monxas, a

pesar de ser desaloxado case durante dez anos como conse-
cuencia das leis antimonásticas da “Revolución gloriosa”.

Alí recibían correspondencia de amigos e protectores.
Entre outros, o padre Santos Salvado que lle escribe a sor Car-
men con grande entusiasmo sobre o colexio de misioneios que
o seu “ilustrísimo hermano” estaba a punto de fundar “el
mejor edificio que posee España” e sobre os douscentos pre-
tendentes cos que contaban, ademais de varios benedictinos
exclaustrados dispostos a colaborar. Contáballes isto do enor-
me mosteiro, pero non podía oculta-la súa desilusión: “Aquí
no hay más monjes que el señor obispo y mi real persona; [...]
a xente non quere vir, e sin xente isto no vale de nada”32.

De todo o exposto pode deducirse claramente esta conclu-
sión: aínda que a Misión de Nova Nursia atopábase nas antí-
podas e en plena selva, sen embargo, non estaba incomunica-
da, A enorme personalidade do bispo Salvado e a súa inxente
capacidade para afronta-los novos retos políticos, sociais, reli-
xiosos e culturais da segunda metade do século XIX, tanto no
ámbito local coma a nivel internacional, fan del un dos gale-
gos máis universais e –sen pretendelo en absoluto– un dos
pioneiros da verdadeira historia global.
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29. Cuntis. Arquivo do Mosteiro de San Bieito. Carta do bispo Salvado a sor Carmen
Baliñas. Roma, 4 de outubro de 1866.
30. García M. Colombás, San Benito de Cuntis, Zamora 1978, p. 69.
31. Ibid., p. 87.
32. Cuntis. Arquivo do Mosteiro de San Bieito. Carta do P. Santos Salvado a sor Carmen
Baliñas. O Escorial, 13 de xullo de 1868.



ÁRBORE XENEALÓXICA DA FAMILIA SALVADO E ROTEA

DOMINGO SALVADO = TECLA PÉREZ

Bernarda Salvado=Ramón Carrera Manuel (ausente) Don Pedro Bernardo Salvado Pérez = 

Dona María Francisca Rotea Núñez 7/9/1772

C. 31/1/1799

María Teresa de San Francisco

Monxa Clarisa en Tui

M.ª Victoria 24/4/1799 +14/1/1877

=Don Manuel Troncoso Pérez

C.24/4/1819

M.ª Ramona del Carmen

9/1/1801+30/9/1872

=Don Agustín Comesaña

C.15/6/1829

Pedro Pablo

Francisco

25/1/1803

+13/6/1859

Domingo Agustín

del Carmen

20/12/1804

Tomás

Victorio

7/3/1807 

Miguel de los

Santos

6/7/1811

+17/4/1894

Lucas José

Rosendo

2/3/1814

+28/12/1900

Roque María

18/8/1816

Eusebio Paulino

22/6/1819 

Pastora Rosa

7/8/1820

Telmo Julián

29/1/1824

M.ª Ramona

Victoria Dominga

17/11/1825

Sebastián

Francisco 

30/8/1827

Joaquín de

los Dolores 

14/5/1830 

M.ª de los

Dolores 

18/1/1833

+8/3/1857 

Pedro Ramón

8/10/1834 

Ascensión M.ª

de los Dolores

6/9/1837

Pedro Luís

17/12/1831  

Ignacio Severo

1/2/1834 

Victoriano

Francisco

24/3/1836

Francisco

Bernardo  Mateo

22/9/1837 

Dorotea

Sabina 

28/3/1839

Rosa Benita

Petra de los

Dolores 

3/8/1840 

José

Ramón

8/7/1843

Ceferino

Pedro M.ª

26/8/1844 
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Poderiamos cualificar de moi ampla a bibliografía correspon-
dente á vida e evanxélico labor do bispo tudense Frei Rosen-
do Salvado y Rotea, polo que escribir un artigo sobre el resul-
taría moi difícil ou falto de interese ó non achegar novidade
ningunha con respecto á súa biografía. Para non caer neste
erro e tratar dun tema, en certo maneira, innovador ou moi
pouco tratado1, vou dedicar este traballo a unha ampla xenea-
loxía do bispo Salvado, incluíndo a dos seus familiares e
parentes, con algúns dos cales mantivo correspondencia ani-
mada e que foron merecedores do seu agarimo e amizade ata
o final da súa vida.

Resaltaremos, igualmente, o sentido pesar dos tudenses ó
saber do seu falecemento, que ocorreu o 29 de decembro de
1900 e foi recollido polo diario tudense A Integridade do 9 de
xaneiro de 1901 o cal lle dedicou posteriormente, o 25 do
mesmo mes, un número extraordinario con numerosos artigos
das personalidades e intelectuais daquela.

Desgraciadamente pouco podemos saber dos seus antece-
sores por parte paterna, que proviñan da parroquia de San
Bartolomeu das Eiras, Concello do Rosal, no Baixo Miño2 e
só sabémo-lo nome dos seus avós paternos: Domingo Salva-
do e Tecla Pérez, veciños da citada das Eiras.

Ademais de seu pai, don Pedro Bernardo Salvado Pérez,
que supoñemos que naceu nas Eiras sobre o ano 1779, tiña
tres irmáns máis: dona Bernarda, casada con don Ramón
Carrera; don Manuel, que figura como ausente e dona María
Teresa, que foi monxa no Mosteiro das Clarisas de Tui.

Podemos supor que don Pedro Bernardo Salvado descen-
dese dunha familia acomodada das Eiras con probables
inquietudes musicais, arte que posteriormente herdaría seu
fillo o bispo Salvado a quen vemos como salmista da Catedral
e, posteriormente, como sochantre desta.

Desta faceta musical da familia Salvado participa tamén
don Manuel Antonio Troncoso, músico da catedral, que esta-
ba casado con unha das fillas de don Pedro Bernardo Salvado,
dona María Victoria, irmá do bispo Salvado.

Da familia materna do bispo Salvado, os Rotea, sabemos
bastante máis. A primeira cita que atopamos desta familia
remóntase ó 1º de agosto de 1710, no que Estevo de Arrotea,
fillo de Pedro de Rotea e de Catalina de la Iglesia, veciños de
Tui, casa na parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns, con
María de Vilidáns, filla de Gabriel de Vilidáns e Dominga Gil,
veciños desta.

Entre a numerosa descendencia deste matrimonio atopa-
mos a dona Francisca Rotea Núñez, nacida o 7 de setembro de
1772, nai do bispo Salvado.

Conviría aclara-la orixe do nome deste apelido, que vemos
nos seus comezos con pronuncia galega, de Rotea ou Arrotea,
que despois se fixa sen o artigo. A palabra en si é un antigo
vocábulo netamente galego, en desuso, que significa “terreo
que acaba de ser cultivado ou cavado. Dun lugar destas carac-
terísticas debía procede-lo primeiro desta familia que usara o
apelido.

O matrimonio formado por don Pedro Bernardo Salvado e
dona María Francisca Rotea Núñez ten unha descendencia
numerosa:

- Dona María Victoria, bautizada o 24 de abril de 1799,
casada con don Manuel Troncoso.
- Dona María Ramona Juliana del Carmen, bautizada o 9
de xaneiro de 1801, casada con don José Agustín Come-
saña, falece o 30 de setembro de 1872.
- Don Pedro Pablo Francisco, bautizado o 25 de xaneiro de
1803. Foi presbítero capelán da Santa Igrexa Catedral.
Faleceu na casa de Riomuíños o 13 de xuño de 1859.
- Don Domingo Agustín del Carmen, bautizado o 20 de
decembro de 1804. Foi ordenado presbítero.
- Don Tomás Victorio, bautizado o 7 de marzo de 1807.
Foaleceu de curta idade. 
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- Don Miguel de los Santos, bautizado o 6 de xullo de
1811. Foi monxe benedictino e estivo co seu irmán en
Australia. Morreu na Guarda, o 17 de abril de 1894, sen-
do capelán das Monxas Benedictinas daquela vila.
- Don Lucas Xosé Rosendo, bautizado o 2 de marzo de
1814. Foi bispo de Porto Victoria en Australia. Faleceu en
Roma o 28 de decembro de 1900.
- Don Roque María, bautizado o 18 de agosto de 1816.
Debeu falecer sendo neno.

Tal como se pode apreciar na presente xenealoxía, este apeli-
do Salvado extínguese cos primeiros descendentes da rama
feminina desta, xa que os representantes masculinos foron
sacerdotes ou faleceron novos.

De tal situación pódese deduci-lo forte sentido relixioso
que, sen dúbida, debía reinar na casa tudense dos Salvado en
Riomuíños.

É de destacar tamén a vida e a obra de frei Miguel de los
Santos, máis coñecido como frei Santos, ó principio paralela á
de seu irmán frei Rosendo, amplamente estudiada nos últimos
anos da súa vida por Manuel Ameal nun interesante artigo3.

Frei Santos ingresou con seu irmán no mosteiro benedic-
tino de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela e foi
exclaustrado ó mesmo tempo ca el. Posteriormente trasladou-
se a Madrid onde foi capelán da raíña Isabel II. En 1869 mar-
chou para onda seu irmán a Australia e foi prior da Nova Nur-
sia ata o ano 1879 no que, por causa dunha enfermidade na
vista, volveu ó seu antigo emprego de capelán de altar da igre-
xa de San Isidro, ata o ano 1885 que tivo que abandonar des-
prazado pola revolución4 e fixou a súa residencia na Guarda,
ó amparo de seu primo, o párroco don Nicolás Salgado y
Rotea a quen o unía unha grande amizade familiar.

Outra das causas do seu traslado a esta vila mariñeira, dato
que resalta Ameal González, era que nela había un mosteiro
de monxas benedictinas coas que seguro que ía colaborar.

Este mesmo autor describe igualmente un documento, un
poder que lle deu a frei Santos, en 1862, seu irmán, o bispo,
desde Australia para que vendese e dispuxese de tódolos bens
que tiña nestas terras. Este documento renova, ó falecer frei
Santos, o 11 de setembro de 1849 a favor de seu sobriño, o
abade da Guarda, don Nicolás Salgado, documento que
actualmente conserva o Arquivo Histórico Diocesano de Tui.

Frei Santos falece, antes ca seu irmán, o 17 de abril de
1894 e é amortallado co hábito de San Bieito, segundo os seus

desexos, deixándolle as súas casas da Guarda e media en Tui,
xunto con outros bens, a seu irmán frei Rosendo.

A nova do falecemento, ocorrido en Roma, do bispo frei
Rosendo Salvado non se soubo en Tui ata o 9 de xaneiro, can-
do aparece publicada en La Integridad, xunto cunha grande
nota necrolóxica.

No diario do 24 do mesmo mes de xaneiro anúncianse as
solemnes exequias por parte do bispo e cabido ca catedral.
Finalmente, o día seguinte, sae un número especial do diario,
todo el dedicado á súa vida e obra, con varios artigos entre os
cales figura un do mesmo bispo Salvado, que fixera en Cádiz
o 13 de abril de 1853, titulado “Para un estudiante del Semi-
nario, para conseguir la paz interna”.

Os nomes do que era daquela cóengo da catedral de Lugo,
don Manuel Lago González, de don Mauro M. Serafino, aba-
de xeral da Orde Benedictina; o abade mitrado de Samos; don
Antonio Cerviño, cóengo da Catedral; don Florencio Cerviño,
maxistral desta; don Telmo Rotea, presbítero e primo do bis-
po Salvado; frei Samuel Eiján, historiador de Ribadavia e
outros autores figuran como asinantes dos artigos.

Xa no número correspondente ó 26 de xaneiro aparece a
crónica dos funerais levados a cabo na Catedral.

OS ROTEA

Tal como vimos, o primeiro nome tudense desta familia remón-
tase ó ano 1710, chegando ó matrimonio formado por don Fran-
cisco Antonio Rotea e dona Ana Núñez coa xa mencionada des-
cendencia numerosa formada polos seguintes fillos:

- Dona María Francisca, bautizada o 7 de setembro de
1772, nai do bispo Salvado.
- Don Gabriel José, bautizado o 19 de marzo de 1775. Foi
notario eclesiástico. Casou en primeiras nupcias con dona
Manuela Gómez e en segundas con dona Rosalía Osorno
Suerer e tivo descendencia de ámbolos dous matrimonios.
- Don Pedro Andrés, bautizado o 19 de novembro de 1777,
c.c. [= casado con] María Benita Rodríguez, veciña de
Guillarei.
- Don Manuel Antonio, bautizado o 19 de outubro de
1782, c.c. Josefa Rotea; con descendencia.
- Dona Rosa Benita, bautizada o 17 de xullo de 1786, c.c.
Don Rafael Pérez Salgado; con descendencia.
- Dona Josefa Bernarda, bautizada o 16 de agosto de 1788.

Don Gabriel José Rotea do seu primeiro matrimonio con dona
Manuela Gómez ten un fillo, don Antonio Buenaventura Mar-
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ÁRBORE XENEALÓXICA DA FAMILIA SALVADO E ROTEA

PEDRO ROTEA = CATALINA DE LA IGLESIA

Estevo de Arrotea = María Vilidáns C.1081710

23/11/1721 Julián Rotea= 

M.ª Magdalena de Rivas C. En 2ª

28/8/1761

Francisco Antonio Rotea, +5/6/1809

= Ana M.ª Núñez

María Francisca 2/9/1772 

=Don Pedro B.

Salvado Pérez

Gabriel José (1)

19/3/1775

=Dona Manuela

Gómez

Pedro Andrés

10/11/1777

=M.ª Benita

Rodríguez 

Manuel Antonio

19/10/1782

=Josefa Rotea

Rosa Benita

17/7/1786 

=Rafael Pérez

Salgado

Josefa

Bernarda

16/8/1788

Juana Celeste

Benita de los

Dolores

+27/12/1805

Antonio

Buenaventura

Marcelino

26/4/1804

M.ª Manuela

Ignacia 

Del Carmen

25/12/1804

Benito Telmo

22/3/1807

Josefa

Joaquina

Apolinaria

23/7/1811

Francisco

Cándido

5/10/1809

Nicolás M.ª 

de los Dolores

28/8/1816

+5/6/1908

M.ª Rosa

Sebastiana

1/7/1824

Matilde

Ramona

Gerónima

3/9/1827

Manuel Luís

26/8/1804

Benito Antonio

9/4/1806

Joaquín

8/7/1809

=Dona Juana

Castro (2)

C.18/8/1833

Sebastián

Bernardo

21/1/1803 

(1) Don Gabriel José Rotea Núñez, Vdo. de Dona Manuela Gómez = Dona Rosalía Osorno Suerer, de Santiago de Compostela

Clementina

Teodora

3/9/1822

=Don Cándido

Estévez

Marcela Claudia

31/10/1824

Genoveva

Ramona

21/10/1826

Ángela Francisca

Ramona 

1/3/1828

Telmo Manuel

26/5/1832

=Dona Aurelia

García

C.6/8/1870

Manuel María *

26/12/1820

+14/4/1866 =Dona

Josefa Sarmiento

Salazar C.26/3/1847

* En 2ª= Dª. Josefa Gallego C.19/7/1865

Victorino

Benaventura

23/3/1819

Bernardo

Melchor Juan

13/4/1817

Hermógenes

Antonia

29/8/1854

José Cayetano

1/4/1856

Ramón Manuel

27/11/1852

Juan Bautista

26/6/1851

M.ª de los

Dolores

1/5/1850

(2) Don Joaquín Rotea Rotea. Notario maior do Tribunal  Eclesiástico = Dona Juana Castro Cea  C.18/8/1883

Gerarda del

Rosario

4/10/1841

Generosa

Atanasia

3/5/1843

Victoriana

Carmen

Ramona

6/3/1845

Aurelia Julita

18/6/1846 

=Don Juan Aldir

C.11/11/1871

Enrique

2/12/1851

+20/1/1883

=Consuelo

Chacón Varela

Elisa Paula

26/1/1854 

=Don Eustaquio

Fidel González,

notario de Sada

Florencio

Crisanto

23/2/1839

+21/9/1873 

Sabino

Prudencio

1/1/1836

+11/2/1860

Presbítero

Francisco

Simón

29/10/1834



celino, bautizado o 26 de abril de 1804. Foi presbítero, abade
de Fofe e Xinzo. Segundo di Valdés Costas, inspirado poeta
con ampla producción publicada en xornais rexionais e autor
de varios himnos en honor do bispo Telmo Maceiras e o bis-
po Salvado, publicados na imprenta tudense de don Juan Mar-
tínez de la Cruz.
Do segundo matrimonio con dona Rosalía Osorno Suerer ten
os seguintes fillos:

- Don Bernardo Juan Melchor, bautizado o 13 de abril de
1817.
- Don Victorino Benaventura, bautizado o 23 de marzo de
1819.
- Don Manuel María, bautizado o 26 de febreiro de 1820.
Casado en primeiras nupcias o 26 de febreiro de 1847 con
dona Josefa Salazar, con descendencia.
- Dona Clementina Teodora, bautizada o 3 de setembro de
1822. Casada o 12 de agosto de 1847 con don Claudio
Estévez, veciño de Santa María de Ordes, Ourense.
- Dona Marcela Claudia, bautizada o 21 de outubro de
1824.
- Dona Generosa Ramona, bautizada o 21 de outubro de
1826.
- Don Telmo Manuel, bautizado o 26 de maio de 1832.
Bacharel en Filosofía e Letras, Licenciado en Sagrada
Teoloxía, c.c. dona Aurelia García, filla de don Ezequiel
García, escribán.

Don Manuel Antonio Rotea e dona Josefa Rotea tiveron os
seguintes fillos:

- Don Sebastián Bernardo, bautizado o 21 de xaneiro de
1803. Foi cura perpetuo de Santa Mariña do Rosal.
- Don Manuel Luis Ramón del Carmen, bautizado o 26 de
agosto de 1804.
- Don Benito Antonio, bautizado o 9 de marzo de 1806.
Presbítero.
- Don Joaquín, bautizado o 8 de xullo de 1809, c.c. dona
Juana de Castro, de Ferrol; con ampla descendencia.

Don Joaquín Rotea e dona Juana Castro tiveron os seguintes
fillos:

-Don Francisco Simón, bautizado o 29 de outubro de
1834.
- Don Sabino Prudencio, bautizado o 1 de xaneiro de
1836. Presbítero; faleceu o 11 de febreiro de 1860.
- Don Florencio Crisanto, bautizado o 23 de febreiro de
1839. Presbítero; faleceu o 21 de setembro de 1873.

- Dona Gerarda del Rosario, bautizada o 4 de outubro de
1841.
- Dona Generosa Atanasia, bautizada o 3 de maio de 1843.
- Dona Victoriana Carmen Ramona, bautizada o 6 de mar-
zo de 1845.
- Dona Aurelia Julita, bautizada o 18 de xuño de 1846, c.c.
don Juan Aldir, o 11 de novembro de 1871.
- Don Enrique, bautizado o 2 de decembro de 1851. Fale-
ceu o 20 de xaneiro de 1883. C.c. Dona Consuelo Chacón
Varela. 
- Dona Elisa Paula, bautizada o 26 de xaneiro de 1854; c.c.
don Eustaquio Fidel González, notario de Sada (A Coruña).

OS TRONCOSO

É a outra familia emparentada coa do bispo Salvado. O pri-
meiro Troncoso tudense que atopamos é Manuel Antonio
Troncoso, bautizado o 11 de febreiro de 1759, fillo doutro
Troncoso, Manuel Troncoso e de Antonia Pérez, dos que des-
coñecémo-la súa procedencia.

Manuel Antonio Troncoso, c.c. Rosa Benita Pérez, veciña do
Arrabal de Freanjo teñen os seguintes fillos:

- Juan Vicente, bautizado o 17 de outubro de 1787.
- María Rosa Benita, bautizada o 7 de outubro de 1789.
- Ana Rosa, bautizada o 10 de setembro de 1791; faleceu
solteira o 5 de Abril de 1882.
- José Joaquín, bautizado o 11 de maio de 1795.
- Benito Lorenzo, bautizado o 17 de agosto de 1797; c.c.
dona Josefa Ferreira; con numerosa descendencia.
- Manuel Antonio, bautizado o 18 de novembro de 1799;
c.c. dona María Victoria, irmá do bispo Salvado.
- Pedro, bautizado o 12 de maio de 1806; c.c. María Igna-
cia Núñez o 29 de xaneiro de 1831.

Don Benito Lorenzo Troncoso e dona Josefa Ferreira tiveron
os seguintes fillos:

- Don Gregorio, bautizado o 25 de abril de 1837. Clérigo
tonsurado, falecido o 19 de novembro de 1856.
- Don Severiano. Clérigo tonsurado, falecido o 13 de agos-
to de 1856.
- Don José, faleceu solteiro o 14 de novembro de 1854.
- Dona Ramona del Carmen, bautizado o 27 de febreiro de
1842.
- Don Manuel Troncoso, c.c. dona Carmen Temes, con
descendencia.
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OS COMESAÑA

As orixes tudenses máis antigas son as desta póla dos Come-
saña que emparentaron coa do bispo Salvado por medio de
dona María Ramona del Carmen Salvado Rotea.

O primeiro membro que atopamos é don Juan de Come-
saña, bautizado o 2 de outubro de 1675, fillo de pedro de
Comesaña e Angela Pérez, veciños de Pazos de Reis, onde
viviron sempre.

Juan de Comesaña casa con Dominga Estévez e ten os
seguintes fillos: Salvador de Comesaña, bautizado o 2 de
febreiro de 1702, que casa con María González e teñen de
fillo a Juan de Comesaña, bautizado o 26 de agosto de 1741,
que pola súa parte c.c. María Ignacia González e teñen de
fillo a José de Comesaña, bautizado o 5 de xaneiro de 1775;
este, pola súa parte, casa con María Luisa Estévez, e teñen a
don José Agustín Comesaña, bautizado o 14 de febreiro de
1804; este casa coa citada dona María Ramona Salvado,
irmá do bispo, o 15 de xuño de 1829 e teñen unha descen-
dencia ampla:

- D. Pedro Luís, bautizado o 17 de decembro de 1831.
- D. Ignacio Severo, bautizado o 1 de febreiro de 1834. Con-
sérvase unha carta de seu tío, o bispo Salvado, con data do
29/11/1879, na que lle agradece o envío do xornal La Integri-
dad, co cal o tiña ó tanto das novas de Tui e de España en xeral.
- D. Victoriano Francisco, bautizado o 24 de marzo de 1836.
Tamén se conserva unha carta do bispo Salvado, datado o 8
de marzo de 1886, por medio da cal lle anuncia o envío dun-
ha caixa de sementes de eucaliptos marginata que fora envia-
da a España polo vapor London, o 8 de decembro de 1885.
Lémbralle, así mesmo, outras sementes que lle enviara ante-
riormente.
- Don Francisco Bernardo Mateo, bautizado o 22 de setembro
de 1837.
- Dona Dorotea Sabina, bautizada o 28 de marzo de 1839.
- Dona Rosa de los Dolores Benita, bautizada o 3 de agosto de
1840.
- Don José Ramón, bautizado o 18 de xullo de 1843.
- Don Ceferino Pedro María, bautizado o 26 de agosto de
1844.
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MANUEL TRONCOSO = ANTONIA PÉREZ

Manuel Antonio Troncoso 11/2/1759 = Rosa Benita Pérez

Pedro +20/6/1885 

=M.ª Ignacia Núñez

Juan Vicente

17/10/1787

M.ª Rosa Benita

7/10/1789

Ana Rosa

10/9/1791

+5/4/1882

José Joaquín

11/5/1795

Benito Lorenzo

17/8/1797

=Josefa Ferreira

Manuel Antonio

18/11/1799

M.ª Francisca

Troncoso=

Juan do Pazo

Gregorio

25/4/1837

+19/11/1856

Clérigo 

tonsurado

Severiano

+13/8/1856

Clérigo 

tonsurado

José

+14/11/1854
Manuel= 

Dona Carmen

Temes

Ramona 

del Carmen

27/2/1842

Elsa M.ª 

del Rosario

27/11/1852

Roberto Simón

Celestino

7/4/1853 

Antonia Juana

Francisca

10/5/1855



Árbore xenealóxica das tribos aborixes publicada en La Nouvelle-Nursia, libro escrito por un benedictino francés e publicado en 1880.
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INTRODUCCIÓN

Frei Rosendo Salvado foi un relixioso polifacético cunha
grande inquietude e formación humanística que permitiron
que, sen que el o soubese de maneira consciente, se converte-
se nunha referencia clásica no estudio etnolóxico das comuni-
dades indíxenas do Occidente de Australia.

Aínda que o anterior ten gran mérito para calquera estu-
dioso do fenómeno humano, o seu interese medra se temos en
conta que os seus primeiros traballos, levados a cabo desde
1846 ata 1849 e publicados en 1850, son anteriores á apari-
ción da etnoloxía como ciencia académica e tamén ás princi-
pais publicacións dos clásicos na materia.

Na súa obra están presentes cuestións e métodos que hoxe
en día aínda constitúen parte vital e imprescindible do acervo
teórico e metodolóxico do etnólogo académico.

Se valorámo-la súa obra no contexto da súa intensa activi-
dade e no da súa época non hai dúbida de que foi un adianta-
do para o seu tempo.

Tamén convén destacar como mérito moi importante que
no seu traballo como etnólogo, tanto no estudio das etnias aus-
tralianas coma na aplicación dos seus coñecementos para resol-
ve-lo que hoxe chamamos antropoloxía aplicada, pódese esta-
blecer un paralelo cos de natureza análoga dos grandes relixio-
sos, militares e funcionarios hispanos que nas súas crónicas
sobre América contribuíron poderosamente ó desenvolvemen-
to do coñecemento de tódalas culturas humanas e que puxeron
coas súas obras etnográficas a base do que pasado o tempo se
convertería na académica ciencia etnolóxica ou antropolóxica.

De maneira especial na súa obra pódese establecer un paralelo
coa do misioneiro xesuíta español Miguel del Barco na Baixa Cali-
fornia mexicana do século XVIII, o cal ó volver a Europa debido á
expulsión da súa orde dos territorios da Coroa de España, tamén
escribiu en Italia unha crónica, inédita ata 1977, na que se describe,
igual ca na do noso homenaxeado, a historia natural e a vida dos
aborixes, nesta caso da zona sur da península californiana.

Teñen moito en común as culturas dos cazadores e reco-
lledores da Baixa California e as dos de Australia Occidental
pois en ámbolos dous casos viven en ambientes áridos, onde
un factor limitador de grande importancia para e vida é a esca-
seza de auga, aínda que os animais e as plantas empregadas
sexan moi distintos.

En ámbalas dúas obras combínase o estudio do indíxena e
do medio no que este se desenvolve e descríbese a mesma
categoría de misión: converte-los nativos en agricultores para
cristianizalos e civilizalos mellor.

O MÉTODO

O método de traballo empregado nas súas investigacións foi a
observación da vida completa, cotiá e festiva, ritual, do común
e do excepcional, e en menor medida a participación nas acti-
vidades indíxenas estudiadas.

Realizou auténtico traballo de campo no sentido etimoló-
xico do termo, xa que durante unha tempada, antes de decidir
que o máis oportuno para o labor de civilización e evanxeli-
zación era facer un establecemento permanente ó que atrae-
los grupos de cazadores e recolledores, móbiles por natureza,
desprazábase con eles.

Mediante a observación detallada, propia dunha persoa con
grandes dotes intelectuais e sobrada capacidade para o exerci-
cio dos labores máis variados que abranguen desde arar e ama-
ñar aveños ata toca-lo piano ou compoñer música por non falar
de tódalas necesarias para a vida, posto que practicaba o lema
da súa orde “ora et labora”, proporciónanos unha rica e deti-
da visión de múltiples aspectos da vida indíxena, que van des-
de as súas artes de subsistencia ata o mundo do relixioso.

Así, por exemplo é de grande valor a descrición das artes
de caza e de recolleita, e do uso dos diferentes recursos mine-
rais, vexetais e animais que facían os aborixes.

Con frecuencia recorreu ó emprego do cuestionario, ano-
tando nun caderno o significado de cada palabra que recollía
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e como se dicía a súa contraria, para aprende-las linguas dos
grupos étnicos principais cos que tratou máis a miúdo.

Como froito desta práctica deixounos unha das mellores
fontes de información sobre a lingua destas etnias á parte dun-
ha magnífica monografía sobre a súa vida.

Cóntanos como coñecía os mellores momentos e métodos
para recolle-la información etnográfica, sobre todo á noite can-
do se reunía a comunidade arredor do lume para falar de mil
temas da vida cotiá. Neste momento era moito máis doado obter
algunha información que conseguía preguntando abertamente
durante os labores cotiáns no boureo das actividades de cada día.

A participación directa nalgunhas actividades cotiás dos
aborixes levouno a un coñecemento profundo en temas coma
o da cociña ou o da música e a danza.

Nalgún parágrafo, especialmente ilustrativo desta actitude,
descríbese a si mesmo bailando as danzas propias do país no
medio da satisfacción dos nativos que ven o home estraño, a
quen posiblemente consideraban dotado de poderes especiais,
pois exercía entre outras artes a de curar coma os seus bollias
ou curandeiros, bailando coma e con eles.

O gusto de frei Rosendo pola música, sinalado noutro dos
paneis desta exposición, levouno a rexistrar no pentagrama
unha danza de guerra, que na traducción española do orixinal
italiano das Memorias leva o nome de “Maquieló, Maquielé”.

A observación e a participación deixaron nos escritos,
especialmente nas súas Memorias, famosas xustamente por
tantos conceptos, unha información básica non superada
sobre a etnografía das zonas nas que traballou, que ten un
grande interese para calquera etnólogo, non só da súa época
senón de calquera outra, dado que aquelas comunidades indí-
xenas hai tempo que desapareceron como tales.

A observación e a participación tamén se complementaron
coa recolleita de material etnográfico do cal se conserva algun-
ha peza, vinculada co mundo das crenzas, en Tui, Pontevedra.

A SÚA OBRA ETNOLÓXICA

O principal pero non o único documento publicado no século
XIX sobre a etnoloxía dos grupos étnicos do contorno no que
se asenta Nova Nursia, agora New Nursia, son as súas famo-
sas Memorias.

Coma calquera etnólogo moderno dá a coñece-los resulta-
dos das súas investigacións nun libro, as citadas Memorias,
onde se detalla a vida aborixe, non illada no baleiro senón ple-
namente integrada no medio natural no que se realizada, e no
contexto histórico do momento.

O libro foi escrito de memoria en Italia na lingua deste
país, pouco despois foi traducido ó español e ó francés, e non
se traduciu enteiro ó inglés ata 1977 con motivo da súa publi-
cación na Universidade de Australia Occidental.

As Memorias tratan da historia da Australia e da rica his-
toria natural do país, da que o autor demostra ser bo coñece-
dor para o seu momento, e dan unha imaxe global da socieda-
de aborixe no seu contexto ambiental e histórico, que son tra-
zos de calidade e modernidade evidentes.

Nelas ó lado de observacións deitadas sobre os aspectos
relevantes da cultura, que interesarían e interesan a tódolos
estudiosos da etnoloxía, apréciase un aire científico rigoroso
que vai alén do que se podería agardar en principio antes da
súa lectura, pois obras con títulos parecidos escritas por
misioneiros entran de cheo no que se cualifica como literatu-
ra misional nas que non prima o carácter científico.

Neste tipo de obras os autores adoitan sinala-las penalida-
des sufridas na súa misión evanxelizadora e esaxerar naqueles
aspectos das miserias e costumes estraños, que puidesen con-
move-los seus devotos lectores para excita-la súa piedade e
lograr así máis oracións polas intencións misionais e recursos
en persoas e diñeiro para levalas a cabo. Malia que na obra de
frei Rosendo obsérvanse algúns trazos deste tipo, aprécianse
sobre todo na introducción e no epílogo máis ca no discurso
da obra, e descríbense con vigor algúns trazos rechamantes,
como por exemplo a mala posición das mulleres aborixes, que
podían ser obxecto de tratos brutais e causa de conflictos pola
súa beleza, isto non quere dicir que descoide outros aspectos
da vida aborixe, senón só que desenvolve máis uns temas ca
outros, quizais pola intención de conmove-los seus píos lecto-
res occidentais.

No conxunto da obra a cultura australiana nativa é tratada
con naturalidade e incluso simpatía e obsérvase que no estu-
dio ademais de intelixencia e boas dotes de observador hai
amor cara os estudiados e o seu mundo. Por isto trata con
detalle aspectos tan rechamantes, por non dicir revulsivos
para os prexuízos gastronómicos dos seus lectores contem-
poráneos, da cociña australiana, da cal amosa ser bo coñece-
dor e degustador, tal como conta ó referirse ó sabor dos
numerosos alimentos indíxenas que con eles compartiu por
necesidade e gusto.

AS IDEAS ETNOLÓXICAS

Na obra non hai ideas ou teorías etnolóxicas previas en fun-
cións das cales se busquen e interpreten os datos. Isto non
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quere dicir que non chegasen a el ideas de importantes teóri-
cos da época, que coñece e cita oportunamente.

Tamén están presente-las ideas admitidas pola Igrexa
Católica ás que fai referencia dun modo expreso ó trata-lo
tema da orixe das razas humanas xuntamente coas ideas dal-
gúns intelectuais do seu tempo. Por isto no seu traballo hai
observacións da vida cotiá e do ciclo de vida do individuo sen
reparar especialmente en estudios de parentesco e sen grandes
pretensións de interpretación.

Isto non quere dicir que non haxa finas observacións que
relacionan certos comportamentos dos nativos co medio no
cal se desenvolven o que lle dá á obra un aire de modernida-
de xa que sitúa a cultura no seu contorno ecolóxico.

A IMPORTANCIA ETNOLÓXICA DAS MEMORIAS

A súa obra pode ser valorada desde diferentes perspectivas de
acordo co contexto no que se inscriba para face-la súa com-
paración, que pode ser a nivel australiano, español e europeo.
Etnólogos australianos contemporáneos sinalan a veracidade
e a calidade de diversas observacións e interpretacións da súa
obra, polo que algún deles considera a frei Rosendo como un
adiantado ó seu tempo, algo co que estamos totalmente de
acordo.

Segundo M. R. Bernd (1977), profesor de antropoloxía na
Western Australian University, as súas principais achegas
etnolóxicas que habería que destacar son as seguintes:
1. A importancia da familia nas comunidades aborixes.
2. O cálculo do número total de aborixes no continente, que el
cifra coa escasa documentación dispoñible nunhas 300.000
persoas no momento de chegada dos occidentais.

Este cálculo séguese dando por válido hogano.
3. A estructura do parentesco.
4. A súa contribución lingüística que comprende a dous gru-
pos étnicos distintos: yuet (juet) e balardong.
5. A observación da existencia de elementos culturais comúns
a toda Australia.
6. A corrección do seu método de aprende-la lingua e de facer
cuestionarios para elabora-los estudios das dúas linguas das
etnias que coñeceu: yuet (juet) e balardong
7. O amplo abano de aspectos estudiados da cultura aborixe
8. A modernidade no emprego dos métodos de observación e
participación.
9. O coñecemento dalgunha obra antropolóxica importante da
súa época.

10. A obxectividade na valoración de aspectos da cultura abo-
rixe e en xeral a súa perspectiva optimista sobre eles.
11. É unha fonte fundamental para o coñecemento das etnias
yuet (juet) e balardong.
12. A validez actual das súas ideas sobre a protección dos
aborixes.
A isto nós podemos engadir, entre outras, as seguintes obser-
vacións:
1. A comprobación de diferencias culturais entre as distintas
etnias do continente australiano.
2. A fina observación da vida cotiá.
3. A detallada descrición das artes de subsistencia.
4. O detido estudio da fabricación e emprego dos diferentes
obxectos que compoñen o enxoval dos aborixes.
5. A interpretación dalgunha prácticas culturais por referencia
ó medio natural no que se desenvolven os humanos.
6. A súa sensibilidade ante a situación da muller na sociedade
nativa.
7. A idea de que o modelo da aculturación ocorrida antes da
súa chegada a Australia provoca un forte choque cultural que
ocasiona a perda de identidade a e crise da cultura aborixe de
maneira traumática.
8. O uso do que desde a perspectiva actual chamamos antro-
poloxía aplicada para modificar pouco a pouco a cultura tra-
dicional e asegura-la supervivencia dos seus membros.
9. A súa preocupación para protexe-los indíxenas que mani-
festa no trato directo con eles e na súa defensa ante todo tipo
de autoridades políticas, civís, eclesiásticas e intelectuais.

Sempre que puido actuou en beneficio deles fose en Aus-
tralia, Roma, Londres ou España.

FREI ROSENDO E OS INDÍXENAS

A posición de frei Rosendo ante os indíxenas é ante todo a de
amor cristián por parte dun relixioso de formación humanista
firmemente asentado na súa fe e con grande celo apostólico.
Os aborixes aparecen como persoas dignas de respecto e de
ser estudiados, civilizados e evanxelizados, atendendo así as
súas necesidades materiais e espirituais de acordo co canon
europeo da época. Por isto trata de convertelos ó cristianismo
para ben das súas almas segundo a doutrina católica e prote-
xelos de calquera tipo de abusos por parte dos colonos, dos
que adoitaban ser obxecto.

Esta actitude de compromiso sen limitacións é o que o leva
a pedi-lo estatuto de aborixe para poder falar diante da autori-
dade británica como representante dos indíxenas.
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Frade e aborixes cara a 1875.
Foto atribuída a Santos Salvado.

Escenas da  vida dos aborixes 
nuns gravados publicados en 1853
no libro Memorias da Australia.



A súa preocupación por eles é integral pois quere salva-los
seus corpos, culturas e almas dun modo total. É un pioneiro na
defensa das comunidades indíxenas converténdoos en produc-
tores de alimentos, agricultores e gandeiros, que é a única for-
ma posible de ser civilizados fronte á barbarie de ser cazador,
segundo as ideas da súa época. Tamén actúa para elimina-la
violencia en xeral e o mal trato ás mulleres e outros trazos
negativos desde o seu punto de vista, europeizándoos e con-
verténdoos ó Evanxeo.

Malia que este ideal de frei Rosendo foi compartido por
moitos misioneiros nel apréciase un profundo humanismo que
o leva á defensa integral da persoa indíxena, de quen valora as
súas calidades físicas, morais e intelectuais.

De feito nas súas Memorias loa repetidas veces a súa capa-
cidade para asimila-la cultura europea nos seus aspectos máis
variados e nas súas dotes para o traballo civilizado máis com-
plexo. Abonda con citar que a persoa encargada da estación de
telégrafo de Nova Nursia era unha aborixe, e que adoito des-
taca a grande capacidade de lectura e de interpretación musi-
cal que presentaban os indíxenas educados na misión.

Defendeu as calidades do indíxena en tódolos foros,
abundantes, onde eran considerados un grupo étnico infe-
rior, incluso ante un auditorio de intelectuais británicos en
Londres.

Desde o noso século podemos dicir que foi un relixioso
humanista comprometido coa acción integral do evanxeo
sobre o pobo no que foi misioneiro e ó que lle dedicou tóda-
las súas enerxías para melloralos no que el entendía como
necesidade, empregando ás veces pequenas tácticas de acul-
turación, que son un exemplo de sinxelo e asemade eficaz
labor de antropoloxía aplicada, como cando trata de educalos
na valoración do diñeiro e a propiedade privada dentro dun
esquema civilizador, no que o estudio humano superior é o
productor de alimentos que vive agrupado en poboados.
Estas ideas rexen a súa maneira de levar adiante o planea-
mento de Nova Nursia como centro misional e cultural ó
mesmo tempo.

O CONTIDO DAS MEMORIAS

Malia que na maior parte das súas Memorias fálase dos indí-
xenas, a zona nuclear da información etnográfica está centra-
da na terceira parte, titulada “Os australianos”, que abrangue
desde a páxina 337 ata a 435, na que os principais epígrafes,
á parte do estudio lingüístico son os seguintes, seguindo a
orde dos capítulos da edición española do ano 1945:

1. A raza australiana: 337-344.
2. Características físicas e intelectuais dos aborixes: 345-356.
3. Crenzas relixiosas: 357-361.
4. A forma de goberno e diferentes pautas culturais: 362-371.
5. O ciclo da vida das persoas: 372-378.
6. Adornos e vestidos: 379-384.
7. Os utensilios da vida cotiá: 385-392.
8. A caza: 393-400.
9. A gastronomía: 401-405
10. Os combates e outras prácticas culturais: 406-411.
11. A medicina: 412-418
12. Filoloxía australiana: 419-435.

O VALOR PERMANENTE DA OBRA ETNOLÓXICA

O momento en que se realizou o traballo de campo (1846-49)
e se publicou a obra (1850), foi unha etapa importante na que
está nacendo a etnoloxía como ciencia e aínda non se publi-
caron os primeiros clásicos dela, nin sequera a teoría da evo-
lución de C. Darwin, nin a dos primeiros etnólogos fundado-
res da disciplina científica. Trátase dun traballo valioso cunha
rigorosa descrición e valiosa interpretación dalgúns aspectos
da cultura dos estudiados.

Desde esta perspectiva, que ten en conta que as Memorias
son un traballo ocasional sobre o tema, e que el era un reli-
xioso misioneiro cun humanismo polifacético notable, a obra
resulta sorprendente polo rigor apreciable nela e comparándoa
con outras publicacións da época feitas por persoas cunha
maior especialización en cuestións etnolóxicas.

A riqueza das manifestacións da vida material, dos recur-
sos, das maneiras de subsistencia e do ambiente onde estes se
aplican están expostos con grande rigorosidade e precisión.

As descricións relativas á etnobotánica alcanzan grande
detalle e brillantez. Pola contra, as partes menos desenvolvi-
das en xeral son as relativas ó parentesco e á relixión, que
tanta importancia tiveron nos primeiros estudios etnolóxicos
académicos, os cales tiveron en conta precisamente os datos
de Australia como unha boa base para as súas construccións
teóricas.

No primeiro dos casos a falta de información pode deber-
se ó desinterese polo tema e á dificultade do seu estudio, aín-
da que nunha contribución científica posterior á publicación
das Memorias fornece datos moi valiosos neste campo.

O da relixión xa é outra cuestión dado que por razóns
metodolóxicas debía estar interesado nela e, sen embargo, é
evidente que reuniu pouca información; nalgúns dos seus
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escritos a maiores das Memorias nótase que non apreciou a
dimensión relixiosa nalgunhas das situacións observadas que
sen dúbida tiñan.

Ó lado destas diferencias cos intereses clásicos dos pri-
meiros etnólogos profesionais onde os datos de Australia tive-
ron importancia, en temas como o totemismo hai numerosas
coincidencias coas elaboracións daqueles e algunhas contri-
bucións teóricas, que a maiores das descricións foron valora-
dos polos etnólogos australianos modernos xa que algunhas
das súas observacións son de validez total para o continente
australiano.

Tamén teñen interese actual as súas formulacións xerais
sobre a defensa dos aborixes e o seu futuro.

Dentro da etnoloxía galega ocupa un lugar preclaro pola
riqueza da súa achega, que resulta extraordinaria se se ten en
conta cando foi realizado o traballo e que foi precursor en
moitas cousas neste campo. En todo caso haberá que esperar
á primeira metade do século XX para atopar algún traballo
etnolóxico sobre Galicia dun tamaño e unha calidade seme-
llante ó que fixo frei Rosendo para Australia.

Dentro da etnoloxía española tamén ten un papel impor-
tante dentro da súa época pois foi precursor en moitos aspec-
tos e a súa obra e vida pode entenderse como paralela á de
varios dos grandes cronistas de Indias, entre os que podiamos
citar por aplicar concepcións semellantes igualmente a pobos
cazadores e recolledores de medio árido, ó xesuíta Miguel del
Barco que foi misioneiro no século XVIII na Baixa California
mexicana.

No contexto da etnoloxía española da metade do século
XIX a obra é un exemplo singular e valioso nesta materia co
mérito engadido de ser realizada por unha persoa con obxec-
tivos vitais que ían por camiños moi distintos ós dos que habi-
tualmente cultivaban a disciplina.

Dentro da historia da etnoloxía mundial é un home do seu
tempo ó que o seu humanismo e celo relixioso lévao a facer
unha descrición etnolóxica de valor permanente sobre os abo-
rixes de Australia Occidental.
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Existe unha arraigada tradición en relación co feito de que o
padre Salvado foi o que enviou as sementes que deron nace-
mento aos eucaliptos xigantes que existen en moitos pazos e
xardíns galegos, como pode se-lo caso dos de Mariñán, Oca e
Ribadulla ou da Alameda de Santiago e de que en xeral, póde-
se considerar como o introductor desta especie en Galicia a
partir das plantacións que se fixeron en Tui. Segundo diferen-
tes tradicións, unhas foron feitas directamente por el e outras
polos seus parentes de sementes que lles enviara. A prensa e
publicacións galegas tampouco foron remisas en atribuírlle
esta primacía, e destas referencias dá A. Odriozola, (1984)
unha cumprida relación, das que destacaremos soamente as
seguintes: 1) de 1914, do maxistral de Tui D. Florencio Cer-
viño que escribe en Vida Gallega “... altos como las montañas,
conservamos unos gigantescos eucaliptos que sembró en su
amada Galicia Fr. Rosendo Salvado, 2) De 1927, de Joaquín
Pesqueira no Faro de Vigo onde, referíndose á viaxe feita a Tui
en 18491, di “¿Fue en este viaje cuando trajo a Galicia, por
primera vez, la semilla de eucalipto? Así lo aseguran los infor-
mes que poseemos” e 3) De 1953, do forestal tudense Rafael
Areses que no seu libro Nuestros Parques y Jardines. Galicia.
Tomo I. Pontevedra afirma referíndose o e. globulus: “muchos
de los primeros conocidos en Galicia, proceden de semillas
enviadas de Australia a sus parientes de Tuy (año 1860)”.

Unha análise destes datos e tradicións amosa, en primeiro
lugar, que as referencias palacianas semellan non ter moita
base, e así para o de Mariñán, o Marqués de Quintanar et. al.
no libro Los Pazos Gallegos (1932) asegura: “en Bergondo se
plantaron los primeros eucaliptos que vinieron a Galicia. El
entonces Ministro de Estado era familiar del dueño de Ber-
gondo (–hoxe pazo de Mariñan–) y al recibir oficialmente las
semillas enviadas por el Representante español en Oriente,

facilitóle parte de ellas, para que probase el cultivo del arbol
que tan elogiado venía y se decía tan adecuado al clima del
país. Aun se conserva algún resto de aquella plantación”. Con
relación ós do pazo de Ribadulla Rafael Areses, segundo reco-
lle J. Rodríguez Dacal, no seu libro Pazos de Galicia: Jardi-
nes y Plantas (1994), recoñece que existe outra tradición na
que as plantacións de eucaliptos do pazo se lle atribúen “a un
padre dominico, venido de Filipinas”. Para os xardíns da Ala-
meda de Santiago, en cambio, Fernández-Shaw no seu libro
España y Australia. Cinco Siglos de Historia (2000) afirmaba
que, posiblemente en relación coa viaxe que fixo a Santiago
en 1884, o padre Salvado comentáballe a un frade de Samos:
“La Corporación Municipal –de Santiago de Compostela–
desea que yo obtenga semillas del arbol que en Australia lla-
mamos Mahogany y tambien Jarrah, conocido por los botá-
nicos como Eucaliptus marginata. Me dieron 100 duros con
este propósito y desean que les envíe tales semillas a Santia-
go...”. Antonio Odriozola no artigo citado arremete contra
tódalas referencias onde ó padre Salvado se lle atribúe unha
primacía nas plantacións de eucaliptos galegas, chegando a
afirmar: “¿Qué es lo que queda demostrado despues de este
lírico y reiterativo recorrido? El lector juzgará; yo pienso que
absolutamente nada, salvo el buen deseo de adjudicar al P.
Salvado la introducción de todas las especies existentes en
Galicia del género Eucaliptus...”

Do artigo de Odriozola fica como indiscutible que non
existen datos escritos directos que apoien a crenza de que o P.
Salvado foi o introductor do eucalipto en Galicia. De tódolos
xeitos, considerar como pouco probable que as cousas fosen
así, supón, ó noso entender, unha certa esaxeración. En pri-
meiro lugar as testemuñas escritas ás que fai referencia non
son todas iguais e o creto que se lle debe atribuír ó autor, polo
mesmo, tampouco. Sobre todo a testemuña de Rafael Areses,
posiblemente o forestal máis recoñecido na Galicia da época,
non se pode despachar cos mesmos argumentos que as dos
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súa marcha cara ás misións de Australia foi no ano 1852, tal como detalla A. Bouzón
Gallego no traballo que se recolle neste mesmo catálogo.

Tui desde Sombra Boa nunha foto de R. Bugarín, 
anterior a 1914. O eucalipto atribúese á plantación 
realizada con sementes enviadas por Rosendo Salvado.



outros autores. Por unha banda, Areses nado en 1878 puido
coñecer directamente os exemplares de eucalipto atribuídos a
plantacións do P. Salvado, e para un forestal experto o porte
dunha arbore é sempre un bo indicador da súa idade, polo que
cando afirma que se plantaron en 1860 está a falar de árbores
que podían ter, cando xa era el un forestal recoñecido, arredor
dos corenta anos. Por outra, a cita é dun libro científico edita-
do pola Escuela Especial de Ingenieros de Montes, nunha par-
te onde fai unha análise moi pormenorizada das 19 especies
que coñece en Galicia, polo que cabe supor que os datos alí
recollidos sufriron todos un proceso mínimo de depuración.
Amais de todo isto é importante tamén considera-lo contexto
histórico onde se puido producir este feito, cuestión que se vai
tratar a continuación.

O primeiro contacto dos europeos cos eucaliptos foi o que
tivo W. Anderson en 1777 cando acompañou a Cook nas súas
expedicións a Australia, identificándoos co nome de Aroma-
drendon. Posteriormente, en 1788, fai a súa descrición botá-
nica o francés L´Hertier de Bertelle no Sertum Anglicum de
París e dálle o nome co que hoxe o coñecemos2. Sen embar-
go, o primeiro botánico que falou con entusiasmo destas arbo-
res foi Labillardie en 1792 na expedición que a Asemblea
Nacional francesa enviou ó Pacífico para atopar a “La Pelou-
se”, ficando sorprendido diante do extraordinario porte dos
eucaliptos da costa de Tasmania (segundo a súa descrición
eran árbores de case 100 metros de alto e 9 metros de diáme-
tro). E o primeiro en traer sementes deles a Europa foi o xar-
dineiro e botánico do Jardin des Plantes de Paris A. Greiche-
not que formaba parte da expedición de Baudin (1801-1804).
A expedición Malaspina (1789-94) que o goberno español
enviou para explora-las costas americanas e do Extremo
Oriente recolleu exemplares dos eucaliptos australianos que
serviron para que despois fosen descritos por Cavanilles na
súa obra Observaciones sobre el suelo, nativos y plantas de
Port Jakson y Botany Bay (1797).

De tódolos xeitos, estes primeiros contactos cos eucaliptos
non pasaron de ser un conxunto de citas e referencias que non
ían máis alá do estreito ámbito dos círculos científicos. A súa
difusión e popularización, e mesmo o entusiasmo que desatou
en moitas persoas, foi debido principalmente ós traballos do
austríaco Von Mueller que fora nomeado director do Xardín
Botánico de Melbourne en 1852, que se dedicou ó seu estudio

cerca de medio século e que publicou dúas extensas obras, o
Fragmentae Phytografiae Australiae (1858-1881) en 11
tomos e a Eucaliptografia (1879-1884) coa descrición dun
cento de especies. En 1854 o botánico francés Ramel estando
de visita en Melburne, observou admirado no Xardín Botáni-
co o extraordinario vigor dunha especie de eucalipto (o e. glo-
bulus) que inmediatamente tentou levala ó “Vello Mundo”
para que puidese aproveitarse desta árbore de calidades
excepcionais, polo que dous anos máis tarde en 1856 envía
sementes deste eucalipto a Francia. Para moitos son as pri-
meiras que chegan a Europa, de tódolos xeitos E. Goes (1977)
considera que as primeiras plantacións foron realmente feitas
en Portugal, en Vilanova de Gaia, en 1829 por Carlos Butler e
en 1852 polo barón de Massarelos.

En España, semella que a primeira cita expresa de planta-
ción de eucaliptos (con e. Globulus) foi a que fixo en 1863 en
Torrelavega Sanz de Sautuola tal como a describe no artigo
que publica en La Abeja Montañesa o 15 de febreiro de 1867
(Noriega, J. I., 1987). De tódolos xeitos, non habería que des-
bota-la posibilidade de que houbese outras plantacións tem-
perás nesa década tal como pode suxeri-la cita que Fernández-
Shaw recolle no seu libro sobre das relacións entre España e
Australia nas que dous cónsules españois nunha carta ó minis-
tro de Estado ofrécense a enviarlle productos naturais austra-
lianos “los cuales redundarían en beneficio de nuestros esta-
blecimientos y sociedades científicos e industriales”. Apar-
tándose do caso de Galicia, que se tratará con vagar despois,
o certo é que na década dos sesenta, proliferan en España as
citas que falan de plantacións de eucaliptos, como as que se
dan para Cataluña no Instituto Agrícola de San Isidro en 1864
ou na Universidade de Oviedo, no mesmo ano, polo profesor
Pérez Mínguez, oriúndo de Galicia. En Valencia e Cataluña
cítase o uso das follas do eucalipto contra as febres palúdicas
en 1868, así como a existencia de plantacións polas mesmas
datas en Cádiz, Sevilla e Córdoba. (Guitián, L. 1995) O certo
é que nesta década atópase unha proliferación de traballos que
falan con grande entusiasmo das propiedades desta arbore que
se xustifican non só pola súa extraordinaria producción en
madeira senón tamén polos efectos sobre a saúde, que van
desde o potencial desecante de marismas, e polo mesmo de
remedio contra o paludismo, ó efecto benéfico dos seus aro-
mas na purificación do aire. A eucaliptofilia que se detecta
(moi en contraste co que hoxe ocorre) transcende claramente
os círculos científicos e chega a unha clase dirixente e liberal,
lectora dos opúsculos e revistas de divulgación agraria que
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2. O nome de eucalyptus deriva do grego e significa ben oculto, en referencia ós verticilos
sexuais ocultos dentro do opérculo.
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Eucalipto do Paseo da Ferradura de Santiago,
atribuído a unha semente enviada polo padre Salvado.

Frade e aborixes de Nova Nursia cara a 1875.
Foto atribuída a Santos Salvado.

Localizacións nos
arredores de Tui
das plantacións

de eucalipto
citadas por don

Daniel Alonso
Troncoso.



proliferaban nalgunhas zonas máis adiantadas do país, ou, en
xeral, de moitos periódicos, a maioría de vida efémera, que se
declaraban defensores “de los intereses materiales y el pro-
greso” e que incluían adoito seccións con eses contidos.

En Galicia, amais das referencias que ten o P. Salvado
como protagonista existen outras sobre introductores do euca-
lipto, como as xa citadas dos pazos de Mariñán e Ribadulla,
unha das cales –a primeira– podería estar vinculada co ofre-
cemento dos cónsules españois do Oriente, que lembra Ferna-
dez-Shaw no seu libro, de enviarlle ó ministro de Estado pro-
ductos naturais daquelas terras. Outra das citas, recollida
repetidamente en relación cos introductores do eucalipto en
Galicia e á de Federico Maciñeira (1921) onde fai referencia
ás plantacións que seu avó Vicente Pardo de Lama fixo na
comarca de Ortegal con e. globulus en 1870. Rafael Areses
engade, tomando como base outra publicación de Maciñeira
(o “Cultivador Moderno”, 1907) que o seu avó plantara, uns
anos antes, especies de e. obliqua e que ó seu xuízo estes
rodais resultaron mellores que os de e. globulus. Así mesmo,
J. Ruíz Sáinz nun artigo publicado en 1883 na Revista da
Sociedade Económica de Santiago indica que en 1867 foron
plantados exemplares de e. globulus en San Martín de Oleiros
(Pobra do Caramiñal), crendo que foron estes os primeiros
que se cultivaron “en esta provincia”. En 1875 nun folleto edi-
tado pola Escola Práctica de Agricultura da Caeira sobre
“arboles y plantas de adorno” xa se poñían á venda especies
de e. flabulus, e. amigdalina e e. striata.

De todo o dito pódese concluír, sen ningunha dúbida, que
na década dos sesenta o eucalipto foi coñecido e plantado na
maioría dos países da cunca mediterránea, probablemente
cunha orixe derivada das sementes chegadas de Francia uns
anos antes. Na Península Ibérica co caso das plantacións de
Portugal obsérvase o adianto en relación cos demais países,
posiblemente porque a orixe das sementes está noutras vías de
acceso (¿Brasil ou colonias orientais?) España semella que
entra sen problemas en sintonía con esta corrente de admira-
ción e espallamento do eucalipto e tamén nestas datas a árbo-
re chega a numerosos puntos do país, como indican as moitas
testemuñas que existen.

Con relación ó padre Salvado existen tres datas que se
citan como as da posible chegada do eucalipto a Galicia:
1849, 1860 e 1884-1886. A primeira, mencionada por primei-
ra vez por Joaquín Pesqueira no artigo citado (Faro de Vigo,
23 e 25 de febreiro de 1927) e reproducida recentemente nou-

tros xornais (La Voz de Galicia, 4 de marzo de 2001) debe
tomar como base algunha tradición oral tudense que relaciona
a plantación dos eucaliptos que alí existían coa primeira visi-
ta do P. Salvado a Tui, que, segundo este autor sucedeu no ano
1849. Outros autores, como p. ex. A. Bouzón -neste mesmo
volume- considera que esa data non se corresponde coa da pri-
meira viaxe, que foi en 1852. Aínda así Pesqueira di que “así
lo aseguran los informes que poseemos”, pero non fornece
outro dato para demostralo. A falta doutras informacións a
análise do contexto histórico amosa como moi pouco proba-
ble esta hipótese. En primeiro lugar, tal como sinala Odriozo-
la, na zona onde vivía o P. Salvado non se daba o e. globulus
que sería o protagonista das ditas plantacións e en consonan-
cia con isto nas Memorias de Australia escritas en 1851 no
capítulo da botánica só fai referencia ó e. robusta (hoxe deno-
minado e. marginata). ó e. resinifera (hoxe e. calophila) e a
outro que non lle dá nome científico pero que se identificou
posteriormente como e. gomphocephala. As posibilidades de
que se puidese facer con sementes dunha arbore que se daba
noutro extremo de Australia (a máis de 3000 km de Nova Nur-
sia) eran moi remotas, pois como xa se viu, a sona do e. glo-
bulus como árbore singular non comezou ata os últimos anos
da década dos cincuenta. Finalmente, se había en Tui cons-
tancia certa de que as plantacións de eucaliptos se fixeran
antes da segunda visita de 1867, non había necesidade da pre-
sencia física do P. Salvado para que estas se realizaran, pois o
envío de sementes duns sitios a outros eran un feito frecuente
naqueles tempos.

En relación coa segunda data, 1860, segundo testemuñas
de Rafael Areses, tampouco hai constancia escrita directa des-
ta, pero neste caso o contexto xa non a contradí, pois nesa
época o e. globulus era xa unha arbore ben coñecida en Aus-
tralia polas súas excelentes características de producción e a
súa sona podía chegar a través dos xornais a calquera persoa
culta do país. Non sería estraño, pois, que o P. Salvado tivera
puntual coñecemento delas e que mediante as boas relacións
que daquela xa tiña establecidas coas institucións oficiais aus-
tralianas se puidera facer con sementes desa arbore. Se así
fose, o seu envío a Europa por medio do axente que tiña en
Londres non debería constituír ningún problema. Polo tanto
sen ter unha evidencia certa desta, tendo en conta a relevancia
científica de quen a fai, o forestal Areses, e que non contradí
o contexto histórico, pódese ver como algo moi probable. Con
relación ás últimas datas xa non existen dubidas ningunhas
pois neste caso existen evidencia escritas, como a da carta que
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lle escribe o seu sobriño Victoriano Comesaña, desde Perth o
8 de marzo de 1886:

Caro Sobrino; acabo de recibir carta de mi Agente en
Londres repitiéndome que la Caja con las simientes de
Eucalyptus Marginata ha sido mandada a España por el
Vapor London el 8 de Diciembre del año pasado, y me
añade que ha puesto a mi Cargo £ 1.4.8 que es la suma
que pagó por los gastos del dicho transporte, que vienen
a ser cerca de siete duros y medio.

Conozco que tus muchas ocupaciones no te dejan
tiempo para pensar ni menos ocuparte de estas cosas,
pero me harias un favor si me dijeras si las dichas simien-
tes llegaron o no a su destino – Algun tiempo hace te escri-
bí mandándote algunos granos de la dicha simientes, que
yo mismo había escogido, para que te serviesen de norma
¿las has recibido? Espero que si, como espero que tam-
bien las otras lo hayan sido, pues sería lastima que cin-
cuenta y siete duros y medio,tiempo y trabajo hubiera sido
perdido.

Máis ou menos no mesmo sentido, existe unha nota manus-
crita no Arquivo da Catedral de Tui redactada por Daniel
Alonso Troncoso da “Liga de Amigos de Tuy” que di o
seguinte:

Obispo Salvado. Sus plantaciones de eucaliptus
En la Estivada y Padín
En la Lagarteira
En la finca de Cuervo3

Según D. Jesús Fernandez Costas, cuando D. Floren-
cio Cerviño preparó la oración funebre consultó varias car-
tas de P. Salvado, que conservó despues y a su muerte
pasaron a sus familiares: D. Diego Bugallo Pita, D....Martin,
el actual vicario y D. Ramón de Lage. De ellas se deduce
el especial interés que mostró en que arraigase una espe-
cie de eucaliptus de desarrollo muy rápido llamada: ¿ mar-
ginata o marsinata.

Por outra banda, nesta década resulta evidente xa que o P. Sal-
vado actuou como un activo difusor dos eucaliptos, do globu-
lus, pero tamén e, sobre todo, como se ve polas cartas e notas
anteriores do marginata que, por unha banda, nalgúns aspec-

tos tíñao mellor considerado e que, por outra banda, tíñao
máis a man pois esta especie existía abondosamente na zona
occidental onde el vivía. O seu labor de espallamento desta
arbore semella que non se reduciu só a Galicia pois, así mes-
mo, existen testemuñas de que os eucaliptais que se atopan na
zona de El Pitu en Cudillero (Asturias) foron plantados con
sementes fornecidas polo P. Salvado., así como, segundo A.
Linage, (1985-7), no St. Patrick´s College, en Sidney e ó mos-
teiro trapense de Le Tre Fontane en Roma, onde os seus mon-
xes destilan o licor “eucaliptine” das súas follas. 

En conclusión, é moi probable que a data de 1860 que cita
Rafael Areses como a das plantacións dos eucaliptos de Tui
fose tamén a da chegada desta especie a Galicia, polo que a
fonda tradición que existe de que o P. Salvado foi o seu intro-
ductor poderíase seguir mantendo. É ben certo que unha evi-
dencia absoluta non existe, pois como acertadamente sinala
Odriozola faltan as testemuñas directas escritas. Aínda así, e a
falta de mellores datos (que podían chegar dunha análise polo
miúdo dos arquivos de Nova Nursia e Perth onde se atopan
moitas cartas do P. Salvado), tendo en conta que moitos dos
indicios apuntan nesa dirección e que non xera maiores con-
tradiccións, poderíase seguir respectando, polo de agora, a tra-
dición popular, o que suporía ademais que as de Tui serían as
primeiras plantacións de eucaliptos feitas en España.
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3. As dúas primeiras localizadas en Tui e a terceira en Porto-Salvaterra 
(véxase mapa anexo).
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1 Ricardo Padín. Vista de Tui. Óleo sobre lenzo, 113 x 91 cm.
(Cedido polas irmás dona María del Pilar e dona Dolores Rodal García).

Pintura imitando un escudo oblongo cun bordo superior que leva escrito 

“R. PADÍN” e unha parte inferior na que se le “A LA SOCIEDAD RECREATIVA DE TUY”.

Debaixo consta o ano “1870”. Amosa unha perspectiva da zona 

antiga de Tui desde a actual alameda, cunha paisaxe bucólica 

de rabaños e viñas en primeiro plano.

O autor, Ricardo Padín, transmitiulle os dotes de artista a seu fillo 

Roberto Eduardo (1886-1979), distinguido debuxante, pintor e miniaturista.
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2 Gravado inglés. s. XIX, 57 x 47 cm. (Cedido por don José Manuel González Troncoso).

Desde a fortificación con murallas da vila portuguesa de Valença aparece 

en primeiro lugar o río Miño polo que navegan catro embarcacións, 

dúas de vela e dúas de remo; destacan no plano medio o artístico macizo 

da catedral e máis lonxe a esvelta igrexa de San Domingos; ó fondo 

aprécianse as románticas e pintorescas cimas do monte Aloia. Na marxe 

inferior esquerda figura a seguinte inscrición con grafía típica inglesa:

“Tuy on the Minho – from the Ramparts of Valença”.
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3 Libro XVII de bautizados da parroquia O Sagrario de Tui, 1800-1815,
360 folios, 38,5 x 28 cm. (Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

No folio 329 volto deste libro figura rexistrado o bautizo de Lucas Josef 

Rosendo Salvado y Rotea, fillo de Pedro e María Francisca, que tivo lugar 

o 2 de marzo de 1814, ó día seguinte do seu nacemento.

Pormenor do libro de bautizados.



Portada do libro que pertenceu a Frei Rosendo.

4 Libro que pertenceu a Frei Rosendo.
(Cedido polo Mosteiro da
Transfiguración do Señor de Trasmañó,
Redondela. Procede do legado
testamentario de Frei Santos Salvado 
ó Mosteiro da Transfiguración 
do Señor da Guarda).

Un sacerdote da Mesma Congregación, 

Árbol eucarístico de la vida: el Sagrado Corazón

de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar;

compendio de su culto público y de sus divinas

excelencias; primera parte… / por un sacerdote

de la misma Congregación. – Madrid: [s.n.], 

1822 (Vda. de Barco López).

[56], 143 p., [1] f. de grav.; 15 cm. A f. de grav.

é xil.: ”Manuel Navarro lo grabó año 1816”.

Antes do frontispicio, no anverso da folla do

gravado, en trazado holográfico di: “Al uso de 

Fr. Rosendo Salvado” [rubricado]. No pé de

páxina, da súa propia man “S.n M.n de S.o [segue

unha liña de pequenos trazos ilexibles]”.

As abreviaturas deben corresponder a 

“San Martín de Santiago”. Este libro debeu

pertencer ó padre Salvado na súa etapa de

monxe en Santiago de Compostela (1829-1835).
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6Benito Prieto Coussent. Retrato do padre Salvado con indumentaria de misioneiro,
1933. Óleo sobre lenzo, 128 x 196 cm. (Museo Histórico Diocesano de Tui).

Retrato de frei Rosendo Salvado en traxe de camiñante levando roupa sobre 

os seus ombreiros e enrolada, probablemente os ornamentos sagrados 

para a Misa; sobre o peito porta a cruz de misioneiro coa súa cadea e presa 

co cinto en bandoleira. O pintor Pietro Coussent, profesor de Debuxo e 

Modelo no Instituto Nacional de Segunda Ensinanza de Tui, pintouno e colocouno 

ás súas expensas e por iniciativa propia presidindo a aula dos 

seus alumnos como símbolo de virtude e de traballo.

5 Carta autógrafa de Frei Rosendo. Roma, San Calixto, 10 de setembro de 1900, 
22,5 x 18 cm. (Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

Carta manuscrita do bispo Salvado a don Bernardo Alonso. Agradécelle 

que pagase o xénero do Sr. Echaide y Compañía, e, entre outros asuntos, 

refírese a Galicia: “Cada día llegan nuevas peregrinaciones de varias partes 

de España, se esperan tres o cuatro, pero ninguna de Galicia, que yo sepa.

Galicia está muy lejos, y sin embargo de ser uno de los mejores países que 

he visto en mis tantos y tantos viajes por Europa y otras no pocas partes 

del mundo, se halla pobre, y el por qué, lo dejaré en el tintero”.
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7 Crucifixo de misioneiro, 28,5 x 30,1 cm.
(Cedido por don Daniel J. Alonso Troncoso).

Trátase do crucifixo de misioneiro do bispo

Rosendo Salvado para as súas andanzas

apostólicas. Procede de Teresa Rodríguez

Fonseca, casada con Rosendo Troncoso

Bugarín, sobriño do padre Salvado 

en cuarta xeración, matrimonio que mercou a

casa familiar de frei Rosendo en Tui.



8 Roberto Eduardo Padín Rodríguez. O bispo Salvado, 1942.
Óleo sobre lenzo, 77,5 x 97,5 cm. (Concello de Tui, salón de sesións).

Retrato de medio corpo coa indumentaria episcopal.

No ángulo inferior dereito do cadro pódese ler:

“Dedicado a Tuy mi pueblo natal. R. E. Padín. Vigo 1942”.
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9Gravado coas
construccións da 

Misión de Nova Nursia, 
69 x 49 cm.

(Arquivo Histórico
Diocesano de Tui).

Na parte central, flanqueada

por dous escudos episcopais

con senllas lendas, “PAX” e

“FIDEX”, amosa en letras

maiúsculas este título: “NOVA

NORCIA/ MISSIONE

BENEDITTINA/

NELL´AUSTRALIA

OCCIDENTALE/ 1864”. As

liñas deste texto das columnas,

a ámbolos lados das armas

episcopais, están precedidas

por un número de referencia

para a localización das

diversas dependencias no

mapa ou plano.

A denominación aparece

impresa en italiano seguida 

da traducción ó castelán

escrita a man.
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10 Exemplar do xornal El Libredón, 7 de xullo de 1884, 
37 x 51 cm. (Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

El Libredón, fundado en 1875, publicouse

diariamente co subtítulo de “Periódico católico,

político e literario”, e desde 1884 só co epígrafe

“Periódico católico”. Constaba de catro páxinas,

desapareceu o 20 de abril de 1887 por

dificultades económicas e foi substituído polo

Pensamiento Gallego. O número que se mostra

resalta na portada o seguinte titular: “La redacción

de El Libredón respetuosamente saluda y B. E. A.

del egregio gallego Excmo. e Ilmo. Sr. D. Fr.

Rosendo Salvado y Rotea, obispo de Puerto

Victoria é insigne evangelizador y apóstol de las

regiones de la Nueva Australia; y recomienda á

todos los católicos santiagueses contribuyan con

limosnas para la santa y culta obra de misiones”.

11 Prego de factura, 
Vergara, 11 de agosto de 1893,
41,5 x 27 cm.
(Arquivo Histórico 
Diocesano de Tui).

Prego da factura da “Fábrica 

de Géneros de Algodón Echaide

y Compañía” cun fermoso

gravado da fábrica. O recibo 

de pagamento está dirixido 

a “El Ilmo. Sr. Obispo 

de New Norcia Dn. Rosendo

Salvado”, especificando os

gastos totais: 19781.33 reais 

de vellón, pesetas 4945.33.
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12

“Australia Occidental, 

Nueva Norcia. Colegio para

muchachos australianos”.

“Australia Occidental, Nueva Norcia.

El coro por la parte baja”.

“Australia Occidental, Nueva

Norcia. Vista del monasterio

tomada por la parte del Norte”.

“Vista de la obra vieja, y de la obra

nueva, tomada desde la huerta”.

Santos Salvado (atribuídas),
Vistas estereoscópicas 
de Nova Nursia (ca. 1875) 
17,5 x 8,5 cm. (Arquivo Histórico
Diocesano de Tui).

Móstranse catro fotos dunha

colección de dez, con anotacións

manuscritas, probablemente 

do padre Santos Salvado.



13Santos Salvado
(atribuídas). Retratos 

de personaxes de 
Nova Nursia, ca 1875.

Fotografías de 5,5 x 9 cm,
(Arquivo Histórico
Diocesano de Tui)

Amósanse nove dunha colección

de cincuenta e seis fotografías

pequenas de irmáns relixiosos

bieitos e segrares indíxenas. En

case tódalas fotos consta no

reverso o nome e o apelido da

persoa retratada. A primeira 

que se reproduce corresponde 

ó padre Garrido, prior e 

“man dereita” do padre Salvado.
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14 Santos Salvado (atribuída). Foto-orla. 13,9 x 13 cm.
(Cedido polo Mosteiro da Transfiguración 
do Señor de Trasmañó, Redondela).

O padre Rosendo Salvado e setenta misioneiros
de Nova Nursia. Título impreso sobre cartolina:
“Comunidad Benedictino-Española de 
Nueva Norcia en la Australia Occidental.
1º de agosto de 1870”.
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15Santos Salvado.
“Declaraciones a la Regla

de N.P.S. Benito;...”.
Caderno hológrafo, 

cosido e pautado, 
20 x 29 cm, sen paxinar

[80 páxinas].
(Cedido polo Mosteiro da
Transfiguración do Señor

de Trasmañó, Redondela).

Na contracapa ten unha 

etiqueta autógrafa que di 

“Regal de N. P. San Benito y

Declaraciones a la misma por los

Monges de este Monasterio 

de la Sma. Trinidad de Nueva

Norcia. 15 de agosto de 1875”.
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17 Figura orante. Finais do século XIX. Talla en madeira con restos de policromía, 12 x 18 x 9 cm.
(Cedida polo M. I. Sr. D. Moisés Alonso Valverde, cóengo prefecto de Música do Cabido 
de Tui-Vigo e párroco de Santa María de Vigo).

A enigmática figura foi rudimentaria e inxenuamente tallada en madeira 

de eucalipto. Segundo as investigacións realizadas, a imaxe procede da misión

de Nova Nursia. Un descendente do ilustre misioneiro tudense entregoulle 

esta obra de arte dalgún aborixe ó seu actual propietario.

16 Vídeo. Imaxes seleccionadas dunha reportaxe realizada pola Televisión de Galicia en Nova Nursia en 1999.

18 F. Calouga. Retrato 
de frei Rosendo Salvado.
Óleo sobre lenzo, 51 x 71 cm.
(Cedido por don Ángel 
Alonso Troncoso).

A sinatura e a data
–“F. Calouga. 1901”– figuran

na marxe esquerda, a media
altura. O retrato baséase 
na derradeira fotografía que
se lle sacou ó padre
Salvado en Roma en 1900.
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Théophile Berengier, La Nouvelle Nursie.
Histoire d’une colonie bénédictine dans l’Australie
Occidentale, 1846-1878 (París 1880).
(Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela).

O libro contén numerosos gravados con vistas 

e escenas de Nova Nursia, que reproducen 

as fotografías feitas por Santos Salvado.

O exemplar aparece aberto por un gravado 

cunha árbore xenealóxica das tribos aborixes, 

elaborado por frei Rosendo.

19
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20 Rosendo Salvado, Memorias Históricas sobre la Australia...
Madrid, 1946. (Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

O libro, editado con motivo do centenario da chegada 

a Australia de frei Rosendo pola Editorial Católica,

contén numerosas fotografías de aborixes 

da Misión de Nova Nursia, realizadas en 

datas próximas ó ano da edición do libro.
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21 Santos Salvado, máquina de mallar. 1878.
Fotografía de 16,3 x 18,8 cm, montada sobre cartolina.
(Cedida polo Mosteiro da Transfiguración do Señor de Trasmañó, Redondela).

Na cabeceira, título manuscrito sobre a cartolina: “Australia Occidental”;

no pé: “Nueva Nursia. / vista de la máquina de trillar. / Santos Salvado 

fecit en Nueva = Nursia, año 1878”. A imaxe, borrada pola humidade 

na súa parte dereita, pode reconstruírse a partir do gravado empregado 

no libro La Nouvelle – Nursie..., París, 1880. No pé do gravado:

“Máquina de vapor manejada y dirigida por los australianos”.

Esta malladora de vapor mercouse en Londres en 1876 e foi 

a primeira que se introduciu en Australia Occidental.
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22Tres partituras autógrafas
con composicións de

Rosendo Salvado.
27 x 38,5 cm. (Arquivo

Histórico Diocesano de Tui).

“Fantasía, variaciones y final

para Piano forte. Compuestas y

dedicadas a la Excelentísima

Señora Condesa Lebzeltern,

por Rosendo Salvado”.

“Pequeño entretenimiento con

aire de Marcha para piano forte.

Compuesto y dedicado a la

virtuosa señorita Paquita

Patrelli, por  Rosendo Salvado”.

“Gran Walz Fantástico, o sea un

cuarto de Ora en la Tertulia.

Compuesto y dedicado a la

Señora Marquesa Santasilia,

por Rosendo Salvado”.
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23 Rosendo Salvado. Memorias
históricas sobre la Australia...,
Barcelona 1853. 14,5 x 25,5 cm;
402 páxinas. (Arquivo Histórico
Diocesano de Tui).

O libro aparece aberto pola páxina 

que reproduce a partitura Maquieló, 

danza dos aborixes australianos

harmonizada polo padre Salvado.
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24 Familiares do Padre Salvado.
Fotografía, 1920, 57 x 44 cm.
(Cedida por don Daniel J. Alonso
Troncoso).

Persoas de esquerda a dereita:

Ángela Troncoso Bugarín; irmáns:

María, Rosendo, Ramona 

[afillada da don Manuel Lago] 

e Hermógenes Bugarín

Comesaña, avoa de Daniel e

sobriña do bispo Salvado; esta foi

a moza á que ó servirlle o café

nunha cunquiña de ouro, o bispo

díxolle: “¿Es ésta la comida para 

el pajarito? Isto é demasiado luxo

para un pobre frade. Eu quero

chocolate en cunca e con petada”.

25 Antonio Rotea. Himno, 1852.
Prego de dous folios, 44 x 32,5.
(Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

“Himno dedicado al Ilmo. Sr. D. Fr. Rosendo

Salvado y Rotea para celebrar su llegada 

a Tui el 4 de septiembre de 1852”. Don Antonio

Rotea, curmán de frei Rosendo, párroco de 

San Miguel de Fofe (Covelo) electo de Santa

Mariña de Xinzo (Ponteareas), compuxo o

himno laudatorio que tivo grande difusión na

cidade e fóra dela. Esta composición poética,

impresa nos talleres tudenses de Verea e do

que se conservan dous exemplares no Arquivo

Histórico Diocesano, está formado por vintetrés

oitavas e un coro que di así: “Salve, apóstol 

de un pueblo ignorado, / de tinieblas un tiempo

mansión, / que a la grey del Señor has llamado,

/ de la Cruz tremolando el pendón”.
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26 Libro de acordos capitulares
ordinarios e espirituais, 1847-1857.
Tomo XL. 22,5 x 33 cm.
(Arquivo Capitular da catedral de Tui).

Acta do 21 de novembro de 1851, folio 89, 

nela dase conta dos preparativos 

para recibir a Fr. Rosendo Salvado 

na súa primeira visita a Tui.

Pormenor do libro de acordos.
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27 Tarxeta convidando ás honras fúnebres 
do padre Salvado na catedral de Tui.
23 de xaneiro de 1901. 16,5 x 25 cm, 
(Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

Invitación ás solemnes exequias 

que tiveron lugar na cidade de Tui, 

dirixida conxuntamente polo bispo, deán, 

Cabido catedralicio e polo Concello.

Unha nota ó pé di que o bispo 

concede 40 días de indulxencias 

ós que asistan ó solemne acto ou 

practiquen algunha obra de caridade 

ou devoción “en sufragio del alma 

del venerable finado”.

28La Integridad.
Número extraordinario dedicado 

ó padre Salvado. 1 de marzo 
de 1901. 35 x 53 cm.

(Arquivo Histórico 
Diocesano de Tui).

O xornal, que comezou a súa

publicación en 1888, pódese

considerar como o máis importante

de tódolos que existiron na historia

da prensa tudense. Tivo unha

grandísima difusión e o padre

Salvado desde Australia reclamaba,

nas súas cartas a familiares, o envío

desta publicación. La Integridad

publicou dous números

extraordinarios co gallo do

falecemento do ilustre tudense, o

primeiro o 25 de xaneiro de 1901, ós

vintesete días da súa morte, e o

segundo o 1 de marzo do mesmo

ano, no que se insire a derradeira

foto coñecida do padre Salvado.





29“Centenario do 
bispo Salvado”, 

deseño de Viliato, 
impreso a dúas tintas por
M. Roel, Vigo. Cartel das
festas organizadas polo 

Concello de Tui 
en setembro de 1945.

49,5 x 88 cm.
(Arquivo Histórico

Diocesano de Tui).

Co gallo do centenario da

marcha a Australia de 

Fr. Rosendo Salvado, en

1945, programáronse unha

serie de actos en

lembranza da súa

memoria. Ademais de

editarse varios libros, a

“Liga de Amigos de Tuy”,

formada para contribuír a

difundi-la memoria do

ilustre tudense, promoveu

diversas iniciativas entre as

que se pode destaca-la

erección, por subscrición

popular, do monumento na

Praza da Inmaculada de

Tui. A obra foi realizada

polo escultor ponteareán

Alfonso Quinteiro e

inaugurouse en 1949.
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30 Vítor ó padre Salvado.
Óleo sobre táboa, 1849.
98,5 x 131 cm (Concello
de Tui, Salón de sesións).

Escena simbólica na que o

padre Salvado cos símbolos

episcopais (mitra e báculo) 

e unha cartela que reza

“Misiones de la Australia”,

aparece de xeonllos

presentando unha figura

feminina que sostén na man

esquerda un cáliz diante

dunha gran cruz, un aborixe

que le un libro (alude á

recitación do Credo –traditio

fidei– dos catecúmenos); á

dereita outro monxe nativo

instrúe a un colega. Todo

ambientado por unha

representación, a fauna

exótica australiana. Sen

dúbida, esa figura de muller

representa a Igrexa de

Xesucristo da cal o intrépido

misioneiro tudense fixo

chegar a luz salvadora 

e santificadora a Australia

Occidental. Na parte inferior

esquerda figura a data e o

ano: “Fº. de Gª. fecit 1849”.

Noutro extremo lese:

“Discípulo de la R. A. de 

S. Fernando. Madrid”. A lenda

ó pé do cadro di: “al Yllmo.

S. D. Fray Rosendo Salvado 

y Rotea, monge benedictino

profeso en S. Martín de

Santiago, misionero

apostólico, y obispo de

Puerto Victoria en la

Australia. La ciudad de Tuy

su patria, 1849.”.
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31Carta autógrafa do 
Padre Salvado, 

8 marzo de 1886.
22,5 x 18 cm. (Arquivo

Histórico Diocesano de Tui).

Carta manuscrita de dúas

follas tamaño cuartilla enviada

por frei Rosendo Salvado ó

seu primo, Victoriano

Comesaña, na que lle

comunica que a caixa con

sementes de eucalyptos

marginata foi enviada a

España, no vapor London, 

o 8 de decembro do ano

anterior e que se pagaron polo

transporte 1,98 libras, 

“que vienen a ser cerca de

siete duros y medio”.
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32 Cuartilla manuscrita sobre os 
lugares de plantación de eucaliptos.
22 x 13,5 cm.
(Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

Das cartas do padre Salvado dedúcese

o especial interese que mostrou en 

que enraizase unha especie de eucalipto

de desenvolvemento moi rápido,

chamada eucalyptus marginata.

As sementes foron plantadas en lugares

concretos de Tui: na Estivada e Padín, 

na Lagarteira e no pazo de Cuervo

(Porto, en Salvaterra de Miño).

33 Dobre páxina de “Vida Gallega”, 1914. 42,5 x 31 cm.
(Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

Nesta publicación atribúeselle ó padre Salvado 

a introducción do eucalipto en España. As publicacións

galegas mostraron interese pola figura de Fr. Rosendo, 

que xa era destacada amplamente no número 

23 de La Ilustración Gallega y Asturiana en 1880.
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34 Solideo do bispo Salvado.
19 cm de diámetro por 9 de alto.
(Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

(Só a Deus): casquete que cobre a parte posterior 

da cabeza, usado polo papa (de cor branca), 

os cardeais (de cor vermella), os bispos e abades 

(de cor morada) e os outros clérigos (de cor negra);

quítase ante o Santísimo Sacramento, de aí o nome.

35Cruz pectoral do bispo Salvado. Cruz-relicario de prata, 7,5 x 5 cm.
(Cedida por D. Santiago Signo López, veciño de Morgadáns, Gondomar)

Recibe o nome de pectoral a cruz que levan colgada sobre o peito os bispos.

A do bispo Salvado ten gravadas un total de 24 letras maiúsculas, coa

seguinte  distribución e lectura: Iniciais do anverso. Parte superior: V.R.: Vade

Retro. Pao horizontal: S.N.S.M.V.S.M.Q.: Satana, Non Suade Mihi Vana, Sunt

Mala Quae. Parte inferior: L.I.V.B.: Libas, Ipse Venena Bibas.

Iniciais do reverso. Parte superior: C.S.: Cruz Sacra. Pao horizontal:

S.M.L.N.D.: Sit Mihi Lux, Non Draco. Parte inferior: S.M.D.: Sit Mihi Dux.

O texto, que fai referencia a un episodio da vida de San Bieito, traducido di:

“Retírate, Satanás; non me suxiras cousas vas, pezoña son 

as túas libacións, bebe ti eses velenos. Que a sagrada Cruz 

sexa a miña luz, que non sexa o Dragón o meu guía”.
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36 Rosendo Salvado, Memorias Históricas 
sobre la Australia…, Barcelona 1853.
14,5 x 25,5 cm; 402 páxinas. (Cedido polo
Mosteiro da Transfiguración do Señor de
Trasmañó, Redondela. Procede do legado
testamentario de Fr. Santos Salvado ó Mosteiro
da Transfiguración do Señor da Guarda).

Ó final do frontis, sobre unha liña trazada a lapis, 

en letra manuscrita, lese: “Santos Salvado”. Rosendo

Salvado escribiu en italiano as súas Memorias históricas, 

que lle publicou a Propaganda: Memorie storiche

dell´Australia particolarmente della missione benedettina 

di Nova Norcia e degli usi e costumi degli australiani

(Roma 1851). En español publicouse por primeira vez en

Barcelona, 1853, en francés en 1854 e en inglés en 1977.

A obra é en parte unha relación de primeira man sobre 

Nova Nursia e en parte unha das mellores contribucións á

etnoloxía do país nos primeiros setenta anos do século XIX.

37Santos Salvado. Retrato de
Rosendo Salvado. 1867.

Fotografía de 16,1 x 22,1 cm,
pegada sobre cartolina.

(Cedido polo Mosteiro da
Transfiguración do Señor de

Trasmañó, Redondela. Procede
do legado testamentario de 

Fr. Santos Salvado ó Mosteiro
da Transfiguración do Señor 

da Guarda).

Pé impreso na cartolina:

“Yllmo. Sor. D. Rosendo

Salvado. [A man:] Obispo de

Puerto - Victoria y Abad de

Nueva Nursia”. Autógrafo:

“Santos Salvado fecit en

Madrid año 1867”.
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38 Santos Salvado (atribuído). Álbum de Nova Nursia, ca. 1875.
6,5 x 10 cm. (Arquivo Histórico Diocesano de Tui).

Corenta e dúas fotografías de persoas e escenas 

do labor misioneiro do padre Salvado en Australia.

Algunhas fotos levan no reverso un texto explicativo,

escrito da propia man do autor.
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39 G. Langa. Retrato de Santos
Salvado. 1879.
Fotografía de 15,7 x 21,3 cm 
sobre cinco folios pegados de 
24,2 x 32,2 cm. (Cedido polo Mosteiro
da Transfiguración do Señor de
Trasmañó, Redondela. Procede do
legado testamentario de Fr. Santos
Salvado ó Mosteiro da Transfiguración
do Señor da Guarda).

Escrito autógrafo que comeza no

primeiro folio e segue no segundo:

“Rev. P. D. Fr. Santos Salvado y

Rotea, del orden de San Benito;

Prior del / Monasterio = Misión de

la Sma. Trinidad de Nueva = Nursia,

en la Australia / [na cartolina]

Occidental; y Capellán de Honor

Honorario de S. M. el Rey Dn.

Alfonso XII. / Nació en la ciudad de

Tui el día 5 del mes de Julio del año

1811; / y fué retratado a los 68

años de su edad”.

No segundo folio figura un selo

fotogravado: “Fotografía de G.

Langa / Fuencarral 2. Madrid”.
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40 Santos Salvado. Colección de vintecatro fotografías. 1878. 17,1 x 11,6 cm (aprox.).
(Cedidas polo Mosteiro da Transfiguración do Señor de Trasmañó, Redondela.
Proceden do legado testamentario de Fr. Santos Salvado ó Mosteiro 
da Transfiguración do Señor da Guarda).

A maioría das fotografías conteñen títulos manuscritos sobre a cartolina 

de base e especifican “Santos Salvado fecit en Nueva = Nursia, año 1878”.

A colección contén dezaoito vistas xerais ou parciais da misión, dúas vistas 

de Tui e unha da cidade de Perth.



Os bois xunguidos camiñaban á beira do muíño

Choupanas a carón do regato, unha capela de pedra,

e o son do machado afiado resoando na montaña:

Comezou o día en Nova Nursia — Botouse a semente.

Pasou un século — Anos de duro traballo ergueron

a fachada, o arco e a torre coa cruz no alto.

Unha abadía e un claustro, recantos onde se fala con Deus;

baixo as cruces brancas dormen irmáns mortos hai anos.

Pero a lembranza de Dom. Salvado aínda perdura —

no corazón de tódalas misións, selou o espírito

¡Val admirado! con bágoas, traballo duro e suor

sementada no teu chan escollido. Deus bendiga a colleita.

Poema dun monxe de Nova Nursia. Tirado de The story of New Norcia.

Edición preparada e publicada pola comunidade bieita de Nova Nursia, 1991 [1ª ed. 1970].


