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«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 en que se fundou
Nova Nursia».
Rosendo Salvado

Nas páxinas seguintes,
vistas de Nova Nursia realizadas en 1860
por un pintor itinerante.
Reprodución por cortesía de Benedictine
Community of New Norcia.
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Introdución
No ano 2000, o Consello da Cultura Galega, con motivo do centenario
do pasamento de Rosendo Salvado, organizou unha exposición conmemorativa na cidade de Tui1 e publicou, traducida ao galego, a biografía
que realizou en Australia George Russo2. Con estas actividades tentaba
reparar parcialmente o esquecemento en que caera o beneditino tudense
nos últimos tempos.
Nos catorce anos transcorridos desde aquel 2000, algo se camiñou
cara a ese obxectivo. Pero aínda fica moito por facer. Porque a realidade é
que en Galicia a figura de Salvado segue a estar asociada maiormente á introdución do eucalipto nesta terra. Pouco se sabe da súa obra civilizadora
e, moito menos, da súa epopea: as fondas dificultades que tivo que vencer
para que os aborixes australianos puidesen equipararse nos seus dereitos
aos colonos occidentais ou que a abadía que ergueu en Nova Nursia, ao
xeito dos mosteiros medievais, fora, e segue a ser, un foco de cultura viva
para o seu contorno. En definitiva, descoñécese case todo dunha personalidade cun carácter singular, que tanto lle permitiu compartir os costumes e
tradicións das tribos aborixes nos recunchos máis afastados do bush3 como
tratar e negociar con reis e papas.
A sensibilidade actual cara aos xenocidios, directos ou indirectos,
que a civilización occidental provocou nos países colonizados e o sentimento de culpa e de reparación que normalmente comportan non deberían
impedir que se valorase o labor, normalmente heroico, de persoas como
Las Casas, en América, ou Salvado, en Australia, que, máis alá do seu
obxectivo evanxelizador, souberon recoñecer e defender os valores propios
do ser humano e dos seus dereitos.
Nos últimos anos, investigadores como G. Cipollone, J.-A. Barreda
e C. Orlandi, a partir dos arquivos do Vaticano, e A. Haebich e T. Shellam,
entre outros, a partir dos australianos, foron rescatando trazos importantes da figura de Rosendo Salvado que confirman o sentido actual da súa
1. F. Díaz-Fierros e A. Bouzón: O bispo dos sen alma, Santiago de Compostela, Consello da Cultura
Galega, 2001. 2. G. Russo: O señor abade do ermo. A vida e a época do bispo Salvado, Santiago
de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2001. 3. Mato típico de Australia.
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Familia aborixe.
Fotografía do álbum do século XIX
que contén unha colección de trinta e cinco
fotografías relacionadas con Nova Nursia.

obra como defensor dos aborixes da Australia Occidental. O propio pobo
australiano sumouse a este recoñecemento dedicándolle unha estatua e
unha estrada en Subiaco-Perth e instituíndo desde o ano 2009 o «Camino
Salvado» como roteiro de peregrinación, seguindo o modelo de Santiago,
para perpetuar a memoria do beneditino.
O Consello da Cultura Galega, neste ano 2014, en que se conmemoran os douscentos anos do nacemento de Rosendo Salvado, quere,
unha vez máis, lembrar a figura deste galego egrexio con diferentes actividades, entre as que sobresae a organización desta exposición conmemorativa que se inaugura en Tui o 1 de marzo, data do seu nacemento, e
despois, en Santiago, o 3 de abril, en San Martiño Pinario, mosteiro onde
transcorreron os anos da súa formación.
Esta exposición ten un obxectivo claramente orientado a destacar
o labor de Salvado a prol dos aborixes australianos e de aí o seu título,
Rosendo Salvado, valedor do pobo aborixe. Resaltarase nela o talante decidido
e arriscado do bieito galego nos seus primeiros contactos cos nativos, así
como o tacto, intelixencia e discreción con que realiza a inmersión na súa
cultura e tradicións. Tamén, ao par do seu idealismo misioneiro, o seu
sentido organizador fóra do común, planificando con detalle cada un dos
pasos que se daban na construción da abadía de Nova Nursia e na consolidación da explotación agrogandeira que a sustentaba. Así mesmo, a
insistencia e a decisión coa que tivo que loitar en contra dun sentir xeral
que consideraba as comunidades aborixes como etnias inferiores e practicamente irrecuperables para a civilización. E, finalmente, como o seu
carácter xeneroso, aberto e comunicativo e a súa ampla cultura, humanista
e musical pero tamén rica en saberes técnicos, lle abriron moitas portas e
serviron para amolecer moitas vontades que non miraban, inicialmente, os
seus proxectos cos mellores ollos.
O ano 2014 pasará pero, da mesma maneira que as actividades do
ano 2001 foron deixando os seus pequenos pousos na recuperación da memoria dun galego egrexio, cos actos deste ano téntase dar o paso definitivo
na consolidación da figura de Salvado como un dos tres bieitos singulares,
xunto con Sarmiento e Feijoo, que deu Galicia á historia universal.

14 Rosendo Salvado

Valedor do pobo aborixe 15

16 Rosendo Salvado

I

De Tui ao mosteiro de Cava, en Italia
Rosendo Salvado nace o 1 de marzo do ano 1814, en Tui, no barrio
de Riomuíños, fillo de Pedro Salvado, natural de San Miguel de Tabagón e traballador do Concello de Tui; un home culto que colaboraba co coro da catedral e na administración da diocese. Súa nai, María
Rotea, era tudense e procedente dunha clase acomodada. Foron oito
irmáns, dos que catro varóns seguiron a vocación relixiosa.
Aos quince anos ingresa no convento de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela, da orde bieita, para seguir os
estudos de sacerdocio. Foi un excelente estudante e, segundo o seu
propio testemuño, quería formarse para ser un bo latinista. Tamén
destacou polos seus dotes como músico, herdados da súa familia
e, posiblemente, polo ambiente en que se desenvolveu na cidade
tudense. Isto serviu para que a orde o enviase a ampliar os seus
estudos musicais en 1830 ao mosteiro de Coria, en Asturias, con
frei Copa, un dos mellores músicos e organistas da orde. Aos dous
anos, volve para proseguir os seus estudos en San Martiño Pinario.
Alí seguía seu irmán Santos, maior ca el, e sobre todo Xosé María
Serra, natural de Mataró. Este catalán, catro anos maior que Salvado, tivo unha grande influencia na súa vida, sobre todo nestes
primeiros anos, quizais pola súa sólida preparación escriturística ou
ben polo seu decidido talante conservador.
En 1835, coa desamortización de Mendizábal, pecha San
Martiño e Salvado ten que volver a Tui coa súa familia, sen conseguir a ordenación sacerdotal. Alí bota tres anos e, despois de certas
vacilacións en relación coa súa vocación, marcha a Cava (Italia),
enviado polo abade de San Martiño Pinario. Embarca en Vigo,
cara a Nápoles, o 9 de setembro de 1838. Alí canta a súa primeira
misa o 1 de marzo de 1839, día singularmente sinalado na súa vida
(segundo as súas propias palabras) porque tamén foi o día que naceu e, mesmo, a data do seu santo. Posteriormente, sería tamén o
día da fundación de Nova Nursia, en Australia.

Rosendo Salvado.
Fotografía conservada no álbum
dunha familia tudense do século XIX.
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II

A vocación misioneira
Rosendo Salvado e Xosé Serra, matinando sobre o seu porvir no
ambiente tranquilo e relaxado que propiciaba a paisaxe montañosa
da abadía de Cava, decidiron orientar as súas vidas cara ás misións
en ultramar. Eran uns tempos en que se volvía falar con insistencia
da vocación misioneira da Igrexa. Probablemente, o coñecemento de novas terras e culturas no alén mar, como consecuencia das
moitas expedicións científicas que se fixeron na segunda metade do
século XVIII, era o principal estímulo. Pero tampouco habería que
desbotar o revulsivo interno que supuxo para a institución eclesiástica as fortes críticas sobre o seu labor que o nacente liberalismo
estaba a espallar pola sociedade.
A ocasión para que Salvado e Serra colmasen os seus desexos
veu da man do recentemente nomeado bispo de Perth, en Australia
Occidental, o irlandés Mr. Brady. Chegara a Roma na procura de
misioneiros para a súa diocese e alí coñeceu e comprometeu para
a súa causa os dous bieitos españois. Estes, sumados a outros misioneiros irlandeses, franceses e italianos que conseguiu recrutar, formaron un continxente de 28 persoas que o 7 de setembro de 1845
partiron de Inglaterra cara a Australia na fragata Elizabeth.
Despois dunha longa viaxe de máis de catro meses de navegación, chegaron o 7 de xaneiro de 1846 ao peirao de Fremantle no
esteiro do río Swan, en Australia Occidental.

III

O país ao que chegou Salvado
Un amplo territorio de máis de sete millóns e medio de quilómetros
cadrados (quince veces a superficie de España), cun relevo bastante
suave, onde as altitudes superiores aos 1000 metros son escasas.
O clima é dominantemente árido ou semiárido, e só na costa norte, sur ou suroriental as chuvias son importantes e dan orixe
a climas máis húmidos. O réxime monzónico destas terras fai que a
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estación das chuvias coincida co verán, ao contrario do que sucede
cos climas do contorno mediterráneo, coma o noso, onde estas cadran no outono-inverno.
Na zona suroccidental, no contorno de Perth, a onde chegou Salvado, as chuvias do verán poden acadar valores superiores
aos 150 mm e as temperaturas medias son de 25 ºC. No inverno,
as temperaturas son mornas e as chuvias moi escasas. Máis cara ao
interior, onde se asentou definitivamente a misión bieita, en Nova
Nursia, o clima faise máis árido e quente.
A vexetación natural da zona de Nova Nursia é a do bush,
arboredo e mato, onde conviven diferentes especies de eucaliptos.
O carácter pirofito desta vexetación fai que sexan frecuentes neste
hábitat os incendios (bushfires).

IV

Pequena historia de Australia
Foi descuberta polos holandeses no século XVII e recibiu o nome
de Nova Holanda, porén non se soubo que era unha illa ata que
o navegante inglés Cook explorou os seus mares de 1768 a 1771.
Este mesmo mariño, en nome da Coroa Británica, tomou posesión no SE de Australia da Botany Bay, onde os ingleses decidiron
instalar un penal para enviar os convictos que xa non podían mandar
a Virxinia en América, por mor da súa independencia. O primeiro
convoi de deportados instalouse en 1788 e constituíu a colonia de
Nova Gales do Sur. Ata 1868, foron enviados 165 000 convictos.
Na Australia do oeste, as primeiras colonias de convictos instaláronse a partir de 1850, na época xa de Salvado, e o seu número
era moito menos importante.
Desde 1793, foron chegando tamén novos colonos libres,
que se dedicaron á gandaría (de ovino fundamentalmente) e á
agricultura, e produciuse unha certa especialización segundo as
zonas. A partir de 1851, coa febre do ouro, incrementouse moito
a poboación, que pasou en poucos anos dos 100 000 aos 400 000
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habitantes. De todas as formas, os conflitos dos novos colonos cos
deportados e a poboación aborixe eran frecuentes.
O pobo aborixe estaba formado por diferentes etnias de
gran diversidade cultural (falaban sobre 700 linguas). Estímase que
cando chegaron os colonos europeos estaría constituído por uns
750 000 individuos, poboación que minguou rapidamente como
consecuencia das doenzas que lles contaxiaron os occidentais, así
como por determinadas políticas que os afastaron dos seus asentamentos tradicionais.

V

Brancos e negros
A convivencia entre a poboación branca e o pobo aborixe australiano (os «negros») comezou sen especiais problemas nos
primeiros anos da colonización. Porén, o diferente sentido da
propiedade que tiñan (os aborixes, de cultura nómade, consideraban que a terra non tiña dono) deu orixe aos primeiros conflitos, mesmo con pequenas batallas, como a de Pinjarra nas proximidades de Perth, que acabou co masacre e coa fuxida cara ao
interior do bush dos aborixes.
O Goberno británico tentou, a partir dunha Comisión de
Investigación do Parlamento, creada en 1836 para estudar a situación dos aborixes, «garantírlle-lo debido cumprimento da xustiza e
a protección dos seus dereitos». De todas as maneiras, a ignorancia
e a falta de comprensión sobre os costumes ancestrais dos aborixes e
un sentido moi arraigado da superioridade da raza branca sobre os
«negros» fixeron moi problemática e conflitiva a convivencia, que
derivou, na maioría dos casos, nunha retirada destas poboacións.
O contacto entre as dúas comunidades supuxo unha perda
progresiva da poboación negra, como consecuencia das enfermidades contaxiosas e da eliminación de moitos dos recursos alimentarios tradicionais (como o canguro) pola progresión das actividades
agrícolas e gandeiras dos novos colonos.
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Tampouco axudou nada á convivencia a opinión xeneralizada que existía nas metrópoles sobre o carácter «inferior» das etnias
aborixes. Teorías filosóficas e científicas como a consagrada na Ilustración sobre a «Gran Cadea do Ser» e, posteriormente, o darwinismo consolidaron a idea de que o ser humano se formou por un
proceso de mellora crecente e que podían atoparse nas diferentes
razas exemplos das distintas etapas polas que se fora pasando.
Por outra parte, estaba bastante espallada a idea de que
estas razas «inferiores» tiñan serias dificultades para adaptarse
a un mundo «civilizado» e que, en calquera caso, era imprescindible que esquecesen os seus costumes tradicionais para iniciar
un proceso educativo. En Australia, foi tristemente famoso o
episodio da Xeración Roubada, no que se tentou, nunha acción
apoiada polo Goberno, reeducar os aborixes afastando os nenos
dos seus proxenitores.

VI

Os primeiros pasos no bush
O gobernador Hutt (1837-1846), da Australia Occidental, fixo
verdadeiros esforzos por integrar as comunidades aborixes, cando menos como forza de traballo das colonias, para que «fosen
gradualmente asimilados e se convertesen nun só pobo xunto
cos forasteiros brancos». Pero todos os seus intentos derivaron
en fracasos como consecuencia, sobre todo, das crueldades e
inxustizas que cometían os colonos, da incomprensión dos seus
costumes e da imposibilidade de que os aborixes puidesen defenderse por si mesmos diante dun xuíz.
Tentou, como unha nova alternativa, a utilización das comunidades misioneiras cristiás, ás que lles ofrecía terreos para a
posta en práctica dos seus proxectos evanxelizadores. As igrexas
anglicana e metodista montaron cadansúa misión pero, aos poucos,
por diferentes razóns, tiveron que abandonalas. Da parte católica,
o bispo Brady, home impulsivo e de grandes proxectos, tentou po-
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ñer en marcha tres misións: no norte, no centro e no sur do contorno de Perth. As do norte e do sur fracasaron; e só ficou a do centro,
encomendada a Salvado, Serra, dous frades máis e un criado.
Este grupo iniciou a súa andaina o 18 de febreiro, no medio
dun verán especialmente seco e caloroso, subindo pola conca do
río Swan. Os primeiros días, practicamente non atoparon aborixes
pero, cando despois dunha semana deron cos primeiros grupos, xerouse unha certa situación de incerteza e, mesmo, de medo, pois falábase de que podían practicar a antropofaxia. Foi Salvado, coa súa
iniciativa, o que fixo os primeiros contactos, primeiro con acenos
e despois coas primeiras verbas aprendidas da linguaxe aborixe.
O bo oído e a expresividade do frade galego facilitaron moito as
cousas. Así mesmo, comezaron a compartir a súa vida ofrecéndose
a facer as tarefas máis pesadas, como cargar cos nenos longas distancias, durmir no chan e comer os alimentos tradicionais.
O día 1 de marzo, Serra, que pola súa idade era o que dirixía o grupo, celebrou a primeira misa, no lugar que estimaron
máis axeitado para establecer a misión.

VII

Unha abadía medieval
O primeiro obxectivo que puxeron en práctica foi o de establecer unha granxa agrícola que lles permitise ser autosuficientes.
Descoñecedores das prácticas agrícolas máis elementais, tiveron
que instruírse desde o principio nos rudimentos desta disciplina
en libros que trouxeran de Europa. Dicíanlle ao bispo Brady:
«envíe as maletas de libros o antes posible porque entre eles atópanse as dúas obras de agricultura, sen as que nos resulta imposible facer nada». O modelo que tiñan diante eran as abadías
beneditinas medievais, que se converteran en grandes granxas
agrícolas con casas para os inquilinos dos arredores. Tentaban,
pois, reproducir a mesma comunidade rural cos traballadores
aborixes que vivían no seu contorno.
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Nas páxinas seguintes,«Caza del Emul y
método de preparar el Kangurú...».
Gravado que ilustra a edición en castelán
de Memorias históricas sobre la Australia...

Despois de case un ano de traballos, as terras, onde estaban sen ningún tipo de autorización, foron reclamadas por un
colono, polo que tiveron que iniciar o proceso legal de ocupación
dos seus asentamentos. O gobernador autorizoulles a terra correspondente (8 ha) noutro lugar, escollido agora coa axuda dos
aborixes, e tomaron a continuación, oficialmente, posesión do
terreo onde se establecería a futura misión. Era, unha vez máis
o 1 de marzo, pero do ano 1847. Chamáronlle Nova Nursia en
lembranza da vila italiana onde nacera san Bieito.
Cos cartos que obtivo nun concerto benéfico de piano, dado
por Salvado en Perth, e outras axudas mercaron os primeiros trebellos agrícolas («arado, grade, un muíño de ferro para o pan, asnos,
vacas, un touro e un cabalo vello»).
Coa colaboración dos aborixes, que xa comezaban a integrarse nos traballos da granxa, rozaron o bush, sementaron o gran
e crearon un rabaño de 700 ovellas. Construíron, tamén, unha capela e unha vivenda. Como dicía un poema actual dun monxe de
Nova Nursia, evocando ese momento:

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.
VIII

Tres anos de inmersión
na cultura aborixe
Rosendo Salvado non só era unha persoa chea de fe e boas intencións. Para calquera das moitas empresas que levou adiante,
sempre considerou que era fundamental unha boa preparación
intelectual e unha planificación rigorosa e metódica. Os seus
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primeiros contactos cos aborixes así nolo amosan. Coñecía a
obra de J. C. Prichard (1786-1848), un dos fundadores da antropoloxía, e traballou, posiblemente dun xeito intuitivo, coas
comunidades aborixes co método que hoxe se definiría como de
«observación participativa», é dicir, obtendo os datos a partir
dunha integración fonda na vida e nas prácticas destas comunidades. Sinalaba que cando os aborixes descansaban arredor do
lume falando entre eles, discutindo acontecementos diarios ou
plans de futuro, contando historias ou cantando, poder participar nestas reunións coma un deles ofrecíalle a posibilidade de
aprender máis «nunha soa noite ca en meses que pase con eles
camiñando polo monte».
Pero Salvado foi tamén un home que chegou a terlles un
aprecio sincero e manifesto ás comunidades aborixes. A empatía
que sentía por elas facíalle escribir expresións coma estas:

Sorprendeume ver manifestacións de cortesía que eran máis propias do
home civilizado que do incicivilizado.
Decote atopei aborixes que, pola súa beleza física, polo xeito de andar
elegante e polo seu comportamento […], por non falar dos seus trazos
faciais que semellaban aos europeos, lembrábanme aos de persoas ás que
lle tiña consideración e respecto.
A música aborixe ten un estilo fermoso e elegante que lle fai a un pensar
no estilo fenicio e un xeito serio e fondo que fai lembrar o Dórico.
Todo o anotaba e os 12 volumes dos seus Diarios así o demostran.
Daba conta detallada e precisa dos seus costumes, relataba as
súas vidas, transcribía ao pentagrama a súa música, pero tamén
recollía notas sobre as características máis salientables do seu
medio natural.
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IX

Unha granxa rendible
Aínda que o que dirixía o grupo de misioneiros en Nova Nursia era
Serra, Salvado foi, polo seu talante e capacidade, o dinamizador da
misión. Por unha parte, o seu carácter extravertido, imaxinativo e
comunicativo convertíano no interlocutor por excelencia coas tribos aborixes. Pero tamén, pola súa cultura e bo trato, era moi ben
recibido polas clases dirixentes de Perth, das que conseguiu importantes apoios para as obras da misión.
Así mesmo, demostrou unha capacidade especial para dirixir a explotación agrícola en que se estaba a converter Nova Nursia. Por arrendos sucesivos de terras de pasteiro para ovellas, pasou,
en dous anos, das 8 ha iniciais a máis de 7000; converteuse, de feito,
na mellor fonte de ingresos da diocese de Perth.
Este traballo de ampliación dos terreos da misión Salvado
foino conseguindo en tan pouco tempo pola súa singular habilidade
para as negociacións pero tamén pola destreza que demostrou no
estudo do territorio. Mediante un coñecemento que se baseaba en
mapas e recoñecementos directos do terreo con diferentes técnicas, na maioría dos casos axudado polos aborixes, converteuse no
cartógrafo e topógrafo de máis sona da colonia. De feito, a Oficina
do Catastro tivo que recorrer moitas veces aos seus coñecementos,
para corrixir erros dos seus mapas.
A fotografía que deu orixe ao célebre cadro de Prieto Coussent
represéntanos a un Salvado recreado coa indumentaria que debeu levar nestes tempos de incursións no bush. É unha foto de estudio que posiblemente se realizou en Roma polos anos setenta —ver páxina 47—.

X

Un incendio no bush
Hai un feito destes primeiros tempos de ocupación do bush que na
tradición de Nova Nursia é considerado coma un milagre. O propio Salvado relátao con detalle nas Memorias sobre Australia:
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[…] Observamos que prendeu lume no bosque veciño, aumentando e
adiantando por momentos aquel horroroso incendio, que ameazaba con
destruír todas as nosas pabeas […]. Arrostrando 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 atopaban entre o bosque incendiado e os
nosos campos, e que empezaban xa a arder; pero a destrutora chama que,
inclinada cara a nós polo vento forte que había, nos abrasaba a pel da
cara e as mans, e nos queimaba o pelo, a barba e ata os hábitos […].
[…] En tan crítica situación, pois, en que viamos xa destruído todo
o noso ben, e perdidas todas as nosas fatigas e suores, recorremos á
misericordia divina […]. Con este obxectivo, collemos unha fermosa e
devota imaxe desta divina Señora, titular da nosa capela, levámola ao
ángulo do campo máis próximo ao lugar do incendio e situámola enriba
do mesmo gran […]. Aínda ben non colocaramos a santa imaxe fronte ás
chamas cando, ao cambiar repentinamente o vento e empuxar as chamas
cara á parte oposta, onde non había máis que unha chea de cinza, cesou
totalmente o noso perigo.
O cadro da Virxe do Bo Consolo, protagonista do feito citado, aínda se
venera hoxe, nun lugar preferente, na igrexa de Nova Nursia.

XI

Memorias históricas sobre la Australia
A finais do ano 1848, o bispo Brady decidiu, inesperadamente, enviar
a Rosendo Salvado a Europa para recadar fondos e conseguir máis misioneiros. Daquela, Serra atopábase tamén en Europa, onde acababa
de ser nomeado bispo do novo asentamento de Porto Vitoria, polo que
esta decisión deixaba a misión de Nova Nursia nunha situación comprometida. De feito, a Salvado custoulle moito obedecer esta orde. De
todas as maneiras, o 8 de xaneiro de 1849 embarcou cara a Europa.
Ademais do obxectivo que lle marcara Serra, Salvado tamén
foi reclamado pola Congregación «Propaganda Fide» (que era a que
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se ocupaba das misións) para que informase dunha serie de problemas e liortas orixinadas na diocese de Perth, maiormente pola mala
administración do bispo Brady. En Roma redactou con este obxectivo un amplo memorial (Memoria Storica), no que describía a fundación
e desenvolvemento de Nova Nursia. Posteriormente, e xa coa finalidade de que se convertese en libro, redactou a parte relativa á vida e
costumes dos aborixes. Foi editada en italiano, en Nápoles, en 1852.
Ao ano seguinte, aparece a versión en castelán, e en 1861, en extracto, e en 1878, ampliada, en francés. A versión inglesa foi publicada en
1977 co subtítulo de Salvado: A man of and before his time. Este ano 2014
está prevista a versión en galego, editada polo Consello da Cultura
Galega, a Xunta e o Parlamento de Galicia.
A segunda parte da obra, a que denomina «Os australianos», fai un extenso relato dos rituais e comportamentos dos nativos, con descricións de gran riqueza da vida material (mesmo en
etnobotánica) e da vida espiritual. Inclúe transcricións musicais e
un pequeno glosario de palabras aborixes. «A obra resulta sorprendente polo rigor apreciable nela e comparándoa con outras publicacións da época por persoas con maior preparación en cuestións
etnolóxicas» (Vázquez Varela: «Frei Rosendo Salvado como etnólogo», en O bispo dos sen alma, 2001).
Pouco antes da edición da Memoria Histórica, Salvado era
nomeado, contra a súa vontade, bispo de Porto Vitoria. Suprimida
esta diocese, tentou non só renunciar a todo goberno senón mesmo á
dignidade prelaticia. Non foi posible porque foi adscrito á diocese de
Perth, onde Serra exercía de bispo titular.

XII

Dous nenos aborixes en Europa
Salvado na súa viaxe a Europa do ano 1849 levou dous nenos aborixes canda el: Francis Conaci, de nove anos, e John Dirimera, de
trece. Semella que ían voluntariamente e co permiso dos pais. Os
obxectivos que tentaba procurar nesta empresa serían:
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Árbore das tribos aborixes
da zona de Nova Nursia.
Publicado por un beneditino
francés en 1880, segundo un
debuxo de Rosendo Salvado.
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a) Que se consagrasen como frades bieitos para que de volta
a Australia asumisen a responsabilidade do traballo nas misións.
b) Que a súa presenza en Europa servise como propaganda
co obxectivo de conseguir recursos para as misións en Australia.
c) Como unha proba «empírica» de que as poboacións aborixes tiñan capacidade para «educarse» e «civilizarse».
Este último obxectivo situábase no forte debate da época
sobre as posibilidades de que as tribos «salvaxes» puidesen responder a un proceso de desenvolvemento cultural. Mesmo, moitas das teorías polixenéticas emerxentes propoñían para eles un
proceso evolutivo particular de carácter degradativo ou, simplemente, sen posibilidades de mellora.
O propio Salvado falaba do «grande experimento da civilización dos aborixes realizado a unha escala que non tiña precedentes
nesta parte do mundo» (The Inquirer, 23.02.1848).
De feito, foron presentados á Royal Geographical Society de Londres, onde se discutiu sobre os nativos australianos. En
París tampouco pasou desapercibida a presenza dos dous nenos
aborixes e na prestixiosa Société Ethnologique de Paris unha parte dos debates centráronse neles.
A viaxe europea proseguiu cara a Italia, onde foron presentados ao rei Fernando II das Dúas Sicillias, que os tomou
baixo a súa protección, e sobre todo ao papa Pío IX, que lles impuxo o hábito bieito. Finalmente, recalaron no mosteiro de Cava,
onde se ía desenvolver a súa formación.
Semellaba que, pola repercusión nos medios intelectuais e
de poder europeos, o «grande experimento» fora un éxito, pero
unha circunstancia imprevista toldouno de raíz. A descoñecida, ata
entón, especial sensibilidade das poboacións aborixes diante das
doenzas occidentais provocou, catro anos despois da chegada a
Europa, a morte de Conaci e unha deterioración tal da saúde de
Dirimera que tivo que volver a Australia.
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XIII

A consolidación de Nova Nursia
Á volta de Europa, en 1853, Salvado foi destinado como bispo á
diocese de Perth, pois Serra, o seu titular, atopábase en Roma. Foron anos en que cumpriu con dignidade a súa función arranxando
moitos dos problemas que Serra deixara na diocese, pero… os seus
ollos seguían postos en Nova Nursia.
Alí puido volver como bispo-abade en 1857, coa idea de
construír unha vila-misión, totalmente autosuficiente, seguindo
a idea das primeiras cidades monásticas europeas. Primeiramente, comezou unha política de expansión de terras que en
1864 supoñían xa máis de 70 000 ha arrendadas para pastoreo
e varios centos de hectáreas, en propiedade, dedicadas a trigo,
horta, froita e tabaco. Para fixar a poboación aborixe nun «lugar definitivo», iniciouse a edificación de vivendas familiares e,
así mesmo, construíronse almacéns, unha ferraría e un muíño.
Finalmente, edificouse unha igrexa de pedra e un edificio de tres
andares, para comedor e dormitorio do mosteiro.
Un colono do contorno describía Nova Nursia así: «unha
pequena vila con todo tipo de servizos, cregos, aprendices, ferreiros e cociñeiros, viñateiros e médicos, labradores e serradores, un bispo e un xastre».
Este xeito particular de vida monástica, que se afastaba
bastante do monacato bieito tradicional, así como determinados
problemas xurisdicionais de Nova Nursia con relación á diocese
e á Congregación de Cassinese, da que dependía, obrigaron a
Salvado a desprazarse, de novo, a Roma en 1864. Botou alí tres
anos tratando de arranxar, con moitas dificultades, a situación
da misión australiana, ata que finalmente a intervención persoal
do Papa a resolveu, declarando Nova Nursia, en 1867, como
Abadía Nullius, con dependencia directa da Santa Sé, algo pouco
común que só a perseveranza e a habilidade negociadora de
Salvado podían conseguir.
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XIV

Unha educación
respectuosa coas tradicións
Rosendo Salvado cría que antes de «educar» os aborixes había
que convertelos en traballadores agrícolas e que o mellor incentivo era concederlles pequenas granxas cun terreo propio para
que o cultivasen.
A experiencia demostroulle que tiñan boas habilidades para
aprender oficios, pero que este ensino práctico non «debería estar
separado da súa forma de vida», polo que o seu primeiro obxectivo
era atraer o seu interese pola súa propia cultura. Criticaba que se
lles ensinase «demasiada aritmética, lectura e escritura pero non
traballos manuais, cantos e xogos e outras cousas que se adaptaban
ás súas aptitudes naturais».
Comprobou que os aborixes maiores tiñan dificultades para
integrárense nun proceso educativo, polo que o seu traballo centrouno, sobre todo, nos nenos e nenas. Aínda así, había un número
importante de aborixes adultos que, dun xeito temporal, participaban nas tarefas agrícolas da misión.
Seguindo o modelo da época, as nenas tiñan unha educación diferenciada, o que non quitaba que puidesen competir cos
varóns para determinados oficios. Foi salientable o caso de Mary
Ellen Cuper —ver páxina 69—, aborixe que ocupou o posto de responsable da oficina de correos e telégrafos de Victoria Plains en
1873. O propio Salvado ensináralle o código Morse.
No relativo á evanxelización, sinalaba que o primeiro era
entender o modo de vida dos aborixes, compartindo sinceramente todo o que podía con eles, e logo, pouco a pouco, educalos coa cultura e relixión occidentais. Destacou a importancia da
rica liturxia bieita como algo que apreciaban os aborixes especialmente así como o valor da música como medio de expresión
dos sentimentos relixiosos. Salvado adaptou moitas oracións aos
ritmos e á lingua aborixe.
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XV

Florence Nightindale e Rosendo Salvado
Florence Nightindale (1820-1910) está considerada como unha renovadora da sanidade pública e creadora da enfermaría profesional moderna. Conseguiu a reforma da sanidade militar británica,
a extensión do seu modelo á sanidade civil e a creación da primeira escola de enfermaría. A súa figura lendaria é considerada como
un modelo de muller emprendedora e comprometida.
En 1860, comeza un estudo sobre a mortalidade dos nenos
aborixes no Imperio Británico, asesorada polos mellores epidemiólogos e estatísticos sociais do momento (Sutherland, Farr e Chadwick), mediante o cal entra en contacto con Rosendo Salvado en
Nova Nursia para que lle achegue datos dos aborixes australianos.
O resultado da enquisa foi desalentador pola «mala calidade dos datos» do conxunto das 143 escolas estudadas. De todos
os xeitos, pode concluír que os motivos de morte máis frecuentes
son as infeccións do peito, sendo a causa fundamental a falta de
exercicio e de vida ao exterior. Nese sentido, sinala a Nova Nursia
como unha «magnífica» excepción pois nela dáse «a combinación
de elementos da educación física coa instrución escolar». Posteriormente, en dous estudos que presentou Nightindale diante da
National Association for Promotion of Social Sciences volve insistir
na idoneidade do método de Salvado, «o único que ten unha forte
posibilidade de acadar o éxito».
Certamente, Salvado, despois da tráxica experiencia cos
nenos aborixes levados a educar en Europa, extremou os coidados hixiénicos destas poboacións e puxo en marcha un control
estatístico das súas características antropométricas (algo inusual
naquelas alturas). Os xuízos de Nighthindale, totalmente concordes coa práctica que estaba a levar en Nova Nursia, estimularon a Salvado a seguir con eles e, sobre todo, a multiplicar os
controis e estudos como o realizado, en 1864, sobre «Número,
nome, altura e peso dos aborixes de Nova Nursia». Nel inclúe
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unha arbore das relacións de parentesco das seis familias aborixes da rexión, considerado, hoxe, como un dos primeiros estudos científicos da etnografía australiana.

XVI

O final dunha época
Na década dos oitenta, Nova Nursia acadou a súa máxima expansión. Tiña máis de 400 000 ha de pasteiros arrendadas e unha próspera industria da la. Trigo, viño, abellas, oliveiras, etc. completaban
o abano de produtos da explotación. Tiñan un bo nivel tecnolóxico
e, consonte con el, en 1877 mercaban a que sería a primeira malladora mecánica de vapor da Australia Occidental.
Nas cabanas da misión vivían 22 familias indíxenas pero
o número dos que traballaban de xeito temporal era moito
maior (podían achegarse aos 200). Tamén foran empregados na
explotación ex-convictos, maiormente de orixe irlandesa. A comunidade bieita achegábase aos 40 membros.
Pero Nova Nursia era tamén unha vila próspera con servizos de correos e telégrafos, un pazo de xustiza, comisaría e dispensario médico así como unha boa estrada que a comunicaba con
Perth. En 1877, chegou tamén o ferrocarril.
O modelo educativo proposto por Salvado era aceptado
nas colonias como o máis axeitado para a formación das poboacións indíxenas e o Comité de Protección dos Aborixes, instituído polo Parlamento británico en 1890, tiña a Salvado entre
un dos seus membros máis escoitados. A formación profesional
de moitos indíxenas que traballaban nas colonias así semellaba
demostralo pero, sobre todo, chamaba poderosamente a atención
o conxunto musical de corda e a banda de vento da misión e,
fundamentalmente, o equipo de cricket, gañador en moitos enfrontamentos cos brancos.
En 1882, fixo unha viaxe a Europa (sen esquecer a obrigada
visita a Tui) para solucionar a cuestión da escola de misioneiros e,
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en 1899, a Roma, para asistir ao Ano Santo. Morreu nesta cidade
o 29 de decembro do ano 1900.
O West Australian Records, o 5 de xaneiro de 1901, comentando o seu pasamento, sinalaba que se pechaba unha época que
estivera «marcada pola súa persoa».

XVII

A memoria de Salvado en Australia
Nova Nursia é, na actualidade, un recoñecido centro turístico e de
espiritualidade. Os edificios fundamentais son: o mosteiro, coa súa
igrexa abacial; o colexio de Santa Xertrude, con residencia para
mozas e mozos; un museo de arte; obradoiros e un hotel. Ademais,
existen unha serie de puntos de interese etnográfico, como son
algunha das antigas instalacións e trebellos de traballo da antiga
misión. Unha grande estatua de Rosendo Salvado en actitude misioneira preside o conxunto.
Un dos puntos de máximo interese cultural é a biblioteca do mosteiro, onde se conservan moitos manuscritos e mapas
da época de Salvado, entre eles os doce volumes do seu Diario.
Ademais, existe un importante fondo bibliográfico, creado fundamentalmente por Rosendo Salvado arredor de 1870, cando agardaba que Nova Nursia se convertese nun importante
centro cultural. Hai varias obras do século XVII e moitas do
XVIII (algunhas procedentes de San Martiño Pinario e outras
de doazóns de Isabel II e Pío IX) e unha non desprezable colección de arte, da que sobresae unha virxe co neno da escola
de Murillo (1617-1617), agasallo a Rosendo Salvado de cando
veu de visita a España.
Os seguidores australianos da medicina homeopática
consideran que Salvado foi un dos seus introdutores no continente cando, á volta da súa viaxe a Europa, en 1857, trouxo
para uso da misión dous maletíns homeopáticos que hoxe se
conservan no museo do mosteiro.
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Vistas actuais de Nova Nursia.
Igrexa abacial, panorámica
do conxunto e mosteiro.
Fotos por cortesía da Benedictine
Community of New Norcia.
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XVIII A

memoria de Salvado en Australia
Subiaco-Perth

Subiaco, un distrito de Perth, con máis de 8000 habitantes, foi un
dos primeiros asentamentos das comunidades bieitas en Australia.
Nel, a memoria de Salvado presérvase co nome que se lle deu a
unha importante vía de comunicación («Salvado Road») e coa estatua que se situou nela, ao pé da igrexa de San Xosé.
En Subiaco comeza tamén o roteiro de peregrinación denominado, en español, «Camino Salvado», en lembranza do bieito
galego e do Camiño de Santiago de Compostela. Remata en Nova
Nursia, despois de percorrer os 160 km que realizaron os monxes
españois para establecer a nova misión. Organízase dúas veces ao
ano e defínese como «A walk in the spirit of Dom Salvado» (Unha
camiñata no espírito do padre Salvado).

XIX

A memoria de Salvado en España
No seu tempo, Salvado foi moi coñecido e popular, tiña audiencia
directa con reis e cos máximos dignatarios da igrexa e, mesmo,
en plena exclaustración foi capaz, coas súas xestións, de abrir o
Mosteiro do Escorial, do que sería o seu abade se a revolución do
68 non acabase con este proxecto. Dicía, con humor, que cando
chegaba de Australia non había «cans nin gatos» que non soubesen dos seus pasos.
Despois, en Galicia, a súa sona non diminuíu moito e
foi obxecto de frecuentes reportaxes ou comentarios, como fixeron as revistas Vida Gallega, La Temporada, Finisterre, etc. En 1945,
cando se cumpriron cen anos da marcha a Australia, sumouse á
oportunidade do centenario a exaltación patriótica que se vivía
en España coa obra colonizadora do imperio español. Reeditáronse as Memorias históricas sobre la Australia..., ergueuse o monumento en Tui e, nesta cidade e mais en Santiago, dedicáron-
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selle dous vítores. Despois chegou un lento esquecemento, onde
pouco máis se coñecía de Rosendo Salvado que a súa relación
coa chegada dos eucaliptos.
No ano 2001, con motivo do centenario do seu pasamento, o Consello da Cultura Galega quixo volver lembrarlles aos galegos a obra de Salvado. Sobre todo o seu labor cultural cara aos
aborixes australianos. Traduciuse ao galego a obra de G. Russo
sobre a vida de Salvado Lord Abbot of the wilderness. The life and times
of Bishop Salvado (Melbourne, 1980) e dedicóuselle unha exposición en Tui: O bispo dos sen alma.
E hoxe, con esta exposición que conmemora os douscentos
anos do seu nacemento en Tui, quérese, unha vez máis, recuperar
para a memoria deste país a figura e a obra dun home singular que
xunto con Sarmiento e Feijoo constitúen a nómina dos tres grandes
bieitos que deu Galicia á historia universal.

XX

Rosendo Salvado e a chegada
do eucalipto a Galicia
Na primeira metade do século XIX, o eucalipto era visto en Europa
como unha árbore excepcional polas súas propiedades medicinais
e o magnífico porte que podía acadar. As súas sementes eran procuradas co máximo interese. Semella que as primeiras plantacións
europeas foron feitas con E. globulus en Vilanova de Gaia en 1829
e, posteriormente, en 1852. Ao Xardín Botánico de París chegaban
sementes da mesma especie en 1856. En España, acéptanse como
as primeiras plantacións seguras, tamén co E. globulus, as de Torrelavega, en 1863.
En Galicia, hai unha arraigada tradición de que foi Rosendo
Salvado quen enviou as primeiras sementes desta especie aos seus parentes de Tui. De todas as maneiras, o bibliófilo A. Odriozola (1984)
considera que non hai ningunha referencia convincente neste senso
anterior a 1884. De todos os xeitos, o forestal Areses, no libro Nuestros
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Parques y Jardines. Galicia. Tomo I. Pontevedra (1953), di, referíndose ao
E. globulus e a Salvado: «muchos de los primeros conocidos en Galicia proceden de semillas enviadas de Australia a sus parientes de Tuy
(1860)». Pero non cita ningunha plantación nin exemplar concreto,
como adoita facer no conxunto do libro. A primeira referencia segura
corresponde a unha foto de 1914 dun exemplar de eucalipto de Tui,
pero non se corresponde co E. globulus, que pode ter de 40 a 50 anos e
que se atribúe a unha semente enviada por Salvado.
En calquera caso, en 1867 hai referencias escritas de que
o E. globulus era plantado en Oleiros (A Pobra do Caramiñal) e, en
1870, en Ortegal.
En conclusión, é probable (segundo o testemuño de Areses), pero non seguro, que o eucalipto entrase en Galicia por Tui
de sementes enviadas por Salvado. O que é seguro é que, a finais
da década dos sesenta, como xa acontecía en diferentes lugares de
España, o eucalipto fora sementado en Galicia, en Tui, A Pobra,
Ortegal, Bergondo e quizais outros puntos do país.
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Pezas expostas
Arquivo Capitular da Catedral
de Tui e Arquivo Histórico
Diocesano de Tui-Vigo.
Museo Diocesano de Tui-Vigo
Páxinas 46, 47, 48-49, 50, 51, 56-57,
58-59, 60-67, 68-69, 70-71, 72-73,
74, 75, 76-77, 78, 79, 80, 81, 83
Mosteiro da Transfiguración
do Señor de Trasmañó, Redondela
Colección de fotografías realizadas
por Santos Salvado, orla da comunidade
bieita de Nova Nursia e libro
que pertenceu a Rosendo Salvado
Biblioteca Xeral da Universidade
de Santiago de Compostela
Páxinas 54-55
Concello de Tui
Páxinas 75 (cadro), 82
Daniel Jesús Alonso Troncoso
Páxina 52
Nieves Fuentes Bordas,
viúva de Santiago Signo López
Páxina 53
Irmás María del Pilar
e Dolores Rodal García
Páxina 44
José Manuel González Troncoso
Páxina 45
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Vista de Tui en 1870
nun óleo de Ricardo Padín.
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A cidade de Tui vista desde Valença.
Litografía de George Vivian, 1839.
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Bautizado na catedral tudense como
Lucas Josef Rosendo Salvado y Rotea.
Libro XVII de Bautizados
da parroquia do Sagrario da S. I.
Catedral de Tui, folio 320 verso.
Na primeira liña figura a dat
do 2 de marzo de 1814,
o día seguinte do seu nacemento.

Pormenor dunha carta de Rosendo
Salvado ao tudense Bernardo Alonso.
Roma, 10 de setembro de 1900.
[…] Galicia está moi lonxe e malia
ser un dos mellores países que vin
nas miñas tantas e tantas viaxes por
Europa e outras non poucas partes
do mundo, está pobre, e o porqué
deixareino no tinteiro […].

Valedor do pobo aborixe 47

Dous álbums de fotografías
do século XIX.

Retratos de
Rosendo Salvado
como bispo e
como abade.
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Retrato de Santos
Salvado, con barba,
e doutro eclesiástico
descoñecido.

Á dereita, retrato
de Rosendo Salvado
na madurez, a carón,
outro eclesiástico
descoñecido.
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Rosendo Salvado como misioneiro.
Fotografía de estudio probablemente
tirada en Roma; á esquerda, óleo
basado nesta fotografía, obra de
Benito Prieto Coussent en 1933.
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Crucifixo de misioneiro
á esquerda, e cruz
pectoral-relicario
do bispo Salvado.
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Rosendo Salvado, Memorias históricas
sobre la Australia..., Barcelona, 1853.
Portada e dous dos gravados que ilustran
a edición. Foi editada primeiramente
en italiano, 1852, e logo en francés, 1861.
En inglés foi editada en 1977.

Nas páxinas 56 e 57,
lámina litografada cunha
vista de Nova Nursia en 1864.
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Vistas estereoscópicas
de Nova Nursia.
Fotografías atribuídas a Santos
Salvado, arredor de 1875.
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Valedor do pobo aborixe 59

Álbum de fotos do século XIX.
Contén trinta e cinco fotos de aborixes,
frades e edificios de Nova Nursia
Fotografías atribuídas a Santos Salvado,
realizadas arredor de 1875.
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Álbum de fotos do século XIX.
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Álbum de fotos do século XIX.
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A colección fotográfica ten como obxectivo
mostrar que os aborixes teñen capacidade
para aprender oficios, ler ou, mesmo, vestir
ao xeito occidental. Á dereita,
a colectividade de aborixes da Misión.
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Retratos de monxes de Nova Nursia.
Algunhas das fotografías utilizadas
en 1870 para imprimir unha lámina
que presenta toda a comunidade.
Atribuídas a Santos Salvado.
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Nas páxinas seguintes,
nenos aborixes a carón de Odón Oltra,
que toca o harmonio en Nova Nursia.
Fotografía atribuída a Santos Salvado.
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Retratos de mulleres
aborixes de Nova Nursia.
Fotografías atribuídas
a Santos Salvado, ca. 1875.
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Na páxina seguinte,
Mary Ellen Cuper.
Responsable da oficina de telégrafos
de Victoria Plains en 1873.
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Solideo do bispo Salvado.

Á esquerda,
Rosendo Salvado como bispo.
Fotografía dedicada
á súa nai no verso.

O bispo Salvado nun óleo de
Roberto Padín, datado en 1942.
A obra móstrase no salón de
plenos do concello de Tui.
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Tres partituras autógrafas con
composicións do Padre Salvado.
“Fantasía, variaciones y final
para Piano forte” / “Pequeño
entretenimiento con aire
de Marcha para piano forte” /
“Gran Walz Fantástico, o sea
un cuarto de hora de tertulia”.

Valedor do pobo aborixe 77

Páxinas de Vida Gallega, 1914.
Nesta publicación atribúeselle
a Salvado a introdución do
eucalipto en España.
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Carta autógrafa de Rosendo Salvado,
Perth, 8 de marzo de 1886.
Comunícalle ao seu curmán
Victoriano Comesaña que a caixa con
sementes de Eucaliptus marginata
foi enviada a España polo vapor
London, o 8 de decembro de 1885.

Valedor do pobo aborixe 79

Dúas fotografías realizadas
nos últimos meses da súa vida.
Rosendo Salvado faleceu en
Roma o 29 de decembro de 1900.
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Vítor a Rosendo Salvado, 1849.
Dedicado pola cidade
de Tui con motivo de ser ordenado
bispo en Roma, o 15 de agosto
de 1849. A obra móstrase no
salón de plenos do concello de Tui.
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“Centenario del Obispo Salvado”.
Cartel editado en 1945 para
conmemorar o centenario da súa
primeira viaxe a Australia.

Cartón postal, anverso e reverso.
Peza editada para
a homenaxe de 1945.
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Consello da Cultura Galega
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