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PRESENTACIÓN

No ano 1944 publicaba J. Pesqueira na revista Finisterre un artigo sobre a vi-
da do padre Salvado que subtitulaba “Como y por que el eucalipto, árbol nati-
vo de Australia, vive y se avecinó en Galicia”. Semella como se xa daquela as
pegadas que o benedictino deixara na lembranza dos galegos estivesen vincula-
das en boa medida a esa árbore. Hoxe esas lembranzas estarían aínda moito
máis decantadas, de tal xeito que para moitos o único que saberían dicir do pa-
dre Salvado sería o de que trouxo os eucaliptos a Galicia (en mala hora enga-
dirían algúns). E o certo é que tal como lembran as páxinas de Finisterre foi un
dos persoeiros da historia galega que con máis merecementos debería pasar a
nómina dos seus fillos ilustres. 

Dotado dunha rexa personalidade soubo afrontar as moi serias dificultades
polas que tivo que pasar para levar adiante os seus proxectos os que, aínda que
figuraban en lugar preferente os de tipo evanxelizador, en ningún momento im-
pediron que as accións culturais ocuparan, posiblemente, o mais importante do
seu tempo. E incluso nunha pedagoxía da fe bastante adiantada para aquela
época, poñíaas como accións previas e case imprescindibles para que a relixión
católica puidese ser entendida e asimilada polos aborixes. O respecto e valora-
ción do local, que viviu e defendeu sempre moi fondamente, chegouno a en-
frontar coas opinións de moitos granxeiros e dirixentes australianos, para quen
os aborixes eran pouco máis que uns primates evolucionados. De feito o darwi-
nismo emerxente daqueles anos axudou pouco a superar estas valoracións. Le-
vantou un mosteiro benedictino en Nova Nursia en Australia Occidental, e tal
como el soñara, o xeito dos seus precedentes medievais, converteuse nun foco
de renovación cultural da zona difundindo novas prácticas agrícolas e gandei-
ras, promovendo os adiantos técnicos (o ferrocarril e o telégrafo, p.ex.) e fomen-
tando a lectura, a música, a arte e mesmo o deporte. Foi un máis entre os aus-
tralianos, e mesmo tentou nun momento da súa vida solicita-lo status dos abo-
rixes, sendo moi ben aceptado entre eles, o que o levou a participar activamen-
te na vida local. Recentemente, unha zona de expansión da cidade de Perth, ca-
pital da Australia Occidental, recibiu o nome de “Salvado” na súa homenaxe e
lembranza.

Ó cumprirse o 29 de decembro do ano 2000 os cen anos do pasamento do pa-
dre Salvado o Consello da Cultura Galega decidiu rescatar do esquecemento,
unha vez máis, a figura deste home singular. Para isto considerou que amais de
facer unha exposición homenaxe conviña, de novo, editar una biografía onde se
puidesen poñer a disposición de tódolos galegos interesados os trazos máis des-
tacables da súa personalidade. Na bibliografía sobre Salvado existen como dúas
escolas ou tradicións, unha de raíces benedictinas e hispanas e outra australia-
na. Dentro da primeira, pódense situar o libro de E. López La Misión de los Bene-
dictinos Españoles en Australia Occidental 1846-1900 (1990) un dos mellor docu-
mentados, xa que está baseado en boa parte en datos conservados en Nova Nur-
sia e o máis recente de Linage, J. P. Rosendo Salvado or the Odyssey of a Galician in
Australia (1999)unha nova interpretación sobre datos, en xeral, xa coñecidos.
Dentro desta mesma tradición poderíase situar o libro de Santiago Rodríguez,
mestre de Malvás-Tui Un Gallego Civilizador de Australia (1944) e a biografía in-



troductoria, feita por un frade de Samos, da edición das Memorias de Australia do
ano 1946. A traducción das Memorias ó inglés de Stormon, S. J. coas notas intro-
ductorias que a preceden e, sobre todo, a tese de doutoramento de George Rus-
so que despois foi levada ó libro como Lord Abbot of the Wilderness (1980) repre-
sentan a outra tradición biográfica sobre o padre Salvado. Se se quixese estable-
cer algún feito diferencial entre as dúas, nunha axustada síntese, poderíase dicir
que a benedictina-hispana resalta sobre todo a “misión” mentres que a austra-
liana semella que lle dá unha énfase especial os claroscuros do “home” Salvado
así como o seu labor civilizador dos aborixes. As dúas pódense considerar com-
plementarias e necesarias para ter unha perspectiva ampla da atraente e des-
bordante personalidade do benedictino. Como a obra de Russo era, en xeral,
descoñecida para o mundo hispano, aínda que segue a ser unha referencia obri-
gada en Australia (véxase p.ex. The Story of New Norcia, The Benedictine Com-
munity of New Norcia, W.A., 7th ed., 1991) é polo que o Consello da Cultura Ga-
lega, estimou como a súa mellor achega neste centenario o de difundila na súa
versión en galego.

A obra de Russo, como consecuencia da súa xénese a partir dunha tese
académica, e posiblemente unha das máis documentadas, equivalente á de E.
Pérez en moitos aspectos e aínda superior nalgúns outros. Tomou como base
fundamental, a máis das coñecidas Memorias, os Diarios de Salvado e a súa abon-
dosa colección de cartas conservada tanto en arquivos australianos como euro-
peos, ademais doutras fontes secundarias como moitos xornais e documentos
da época. Viaxou a España (Galicia incluída), para consultar algúns arquivos e
para embeberse do ambiente onde o padre Salvado pasara momentos impor-
tantes da súa vida. Ten a dificultade dun estilo moi conciso e, nalgúns xeitos, in-
xenuo e enumerativo de máis, case coma un diario, que pode romper un tanto
o fío e fluidez da súa lectura. Aínda así, dá unha visión moi completa e en moi-
tos aspectos nova, do labor e sobre todo, das ilusións e esperanzas dun home bo-
tado para adiante como era Salvado, que encaraba a vida con decisión, prepara-
ción e método, pero que cando as cousas lle viñan do revés, e así lle aconteceu
moitas veces, botaba man do seu humor como home e da súa esperanza como
cristián para poder seguir co camiño. 

En definitiva, unha nova visión desde as terras australianas dun galego egre-
xio, que, xunto a outras biografías xa coñecidas del, pode contribuír á recupera-
ción dunha figura que ten que ocupar de seu o lugar singular na nosa historia
que nunca debeu perder. Que as árbores (é dicir, os eucaliptos) non impidan ve-lo
bosque vizoso dunha personalidade rexa, boa e xenerosa como poucas deu esta
terra.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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Á miña nai
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LIMIAR

Os bos historiadores teñen un instinto especial para recoñece-los proble -
mas que afectan ás épocas nas que viven. A biografía do bispo Rosendo Sal-
vado que escribiu George Russo é moi oportuna porque sae á luz nun mo-
mento de renovado interese pola experiencia pioneira dos monxes benedicti-
nos españois cos aborixes de Australia Occidental. O goberno de Australia
Occidental, ó tratar de atopar un nome para a proxectada cidade satélite que
está ó norte de Perth, elixiu o de ‘Salvado’, e só polo feito de atopar este no-
me foi polo que gañou recoñecemento universal. O profesor Manning Clack,
no terceiro tomo da voluminosa historia dos asentamentos europeos en Aus-
tralia que escribiu, destaca o padre Salvado coma unha das figuras máis sig-
nificativas entre as que adaptaron deliberadamente as grandes tradicións da
civilización ás necesidades da realidade australiana.

Este renacemento do interese polo bispo Salvado prodúcese tras un perío-
do no que o padre Salvado, aínda que non foi nunca totalmente esquecido por
completo (era un personaxe demasiado importante como para que así fora),
chegou a quedar un pouco á marxe das principais correntes da historia de
Australia Occidental. Algúns podían consideralo coma un personaxe pinto-
resco que servía de diversión nos libros de texto dos escolares, ou coma un pa-
dre fundador semilendario que acadou uns logros que se poderían resumir
nas devocións convencionais das publicacións relixiosas. Ningunha destas
perspectivas poden ilustrar con exactitude a importancia deste home no seu
conxunto, mais as dúas prevaleceron porque, por unha razón ou outra, os que
dirixían as investigacións sobre a súa traxectoria (ás veces durante moitos
anos) nunca atoparon a oportunidade de publica-los seus achados. Algúns
acontecementos recentes se aliaron para traer á palestra de novo ó padre Sal-
vado. Despois de 1945 unha emigración europea a gran escala axudounos a
percibir máis facilmente a contribución que fixeron os europeos que non eran
británicos para leva-la civilización en Australia. Máis recentemente, produ-
ciuse unha seria preocupación por comprender mellor as relacións entre os
brancos e os aborixes, non só na actualidade senón tamén nun contexto máis
amplo (que tamén é necesaria para a vida e as obras do padre Salvado).

Por estes motivos, esta biografía do padre Salvado é tan ben acollida. Está
escrita con entusiasmo e empatía, e nela maniféstase un equilibrio entre a va-
loración do contexto colonial coa comprensión das tradicións cosmopolitas e
a fe que alimentou ó padre Salvado. É perfectamente comprensible que ó au-
tor lle atraese este tema, pero non fai un santo de xeso da personalidade com-
prometida pero dura do padre Salvado. Gustaríame pensar que os australia-
nos, e especialmente moitos australianos occidentais, compartisen o meu
aprecio polo libro.

Universidade de Murdoch G. C. Bolton
17 de decembro de 1978
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INTRODUCCIÓN

Tanto se deu por sentado que a civilización británica participara na crea-
ción da historia de Australia que os historiadores esqueceron outras civiliza-
cións importantes, incluída a civilización dos aborixes australianos. Sen em-
bargo, hoxe en día a situación cambiou, xa que se mostra moito interese por
outras civilizacións europeas que viñeron conforma-la cultura australiana, en-
tre as que destaca a española. Neste libro cóntase a historia da nosa única her-
danza española.

En realidade é a fascinante historia do misioneiro español máis famoso
que traballou en Australia: o bispo Rosendo Salvado.

Desde os primeiros anos, o padre Salvado viuse marcado polo destino (e a
súa forte personalidade), dedicando a súa vida a dirixir unha misión. Tiña as
mellores calidades das que presumiron os misioneiros españois noutras par-
tes do mundo: era tan perspicaz, sistemático e práctico como relixioso e con-
templativo; sinxelo nos seus gustos; moi decidido nos seus plans de dedica-la
súa vida ó benestar dos aborixes; entusiasta, tenaz, valente e mesmo agresivo
cando a ocasión o requiría.

O padre Salvado atópase entre os españois máis famosos que axudaron ó
desenvolvemento do novo mundo. O seu traballo cos aborixes australianos
pódese comparar ó de Frei Junipero Serra en California cos esquecidos indios
americanos. A súa valoración como gran personaxe vén dada por se-lo fun-
dador da misión e o mosteiro de Nova Nursia, mais a súa fama (en Australia
Occidental polo menos) depende en gran parte da admiración da xente que
lle gardaba afecto, quizais máis polo seu encanto persoal que polos seus lo-
gros.

O padre Salvado chegou a Australia Occidental en 1846 nun tempo no que
os colonizadores británicos, a imitación da actitude do seu goberno cara ás ra-
zas indíxenas, estaban a cometer moitas atrocidades contra os aborixes aus-
tralianos. Poucos colonizadores británicos, incluídos os misioneiros, lles atri-
buíron ós aborixes o mérito de posuír unha cultura e unha estructura social
extraordinarias, contribuíndo esta actitude a distorsiona-la relación entre os
dous pobos. Sen embargo, a actitude do padre Salvado foi diferente.

Entrou no bush   australiano voluntariamente para vivir entre os aborixes
e traballar para eles e axiña urdiu un plan práctico, que lle imprimiu ó seu
traballo unha actitude intelixente e unha perspectiva histórica, única na Aus-
tralia dese período: diante del tiña en todo momento a imaxe de como o Cris-
tianismo monástico da Idade Media civilizara os bárbaros europeos. A súa
primeira preocupación foi a de ensina-la mensaxe cristiá coma os monxes be-
nedictinos o fixeran noutrora, mais agardou o momento oportuno para traba-
llar sen acougo onde fose posible, con paciencia e sabedoría arraigada nas

XIX

(*) N. da T.: Bush é un termo tipicamente australiano que designa unha gran variedade
de formacións xeográficas -bosque, sabana, deserto- e que se contrapón a urbe.

(*)



súas orixes, unha nova forma de vida baseada nas raíces culturais.
Recoñecendo os beneficios que podía obter embarcándose no labor pasto-

ral, o padre Salvado adquiriu terras e creou unha das granxas de ovellas máis
grandes da colonia. Como bo pastor, tiña o prestixio de exerce-la súa influen-
cia na política colonial e así o fixo, especialmente no tocante á lexislación abo-
rixe. Das amplas propiedades que posuía deixou un centro cultural no bush
australiano, que aínda hoxe é admirado por visitantes de todo o mundo. Xa
antes de 1900, ano no que morreu, a súa contribución á cultura australiana foi
considerable e deulle un sabor exótico ó aspecto máis ben monótono que lle
deran os británicos á colonia.

Para entende-la vida do bispo Salvado cómpre coñecer algo sobre España
e Italia, países nos que pasou os seus anos de formación e ós que volveu va-
rias veces máis tarde durante a súa vida. Parte destes coñecementos poden
adquirise a partir dos libros, pero resulta máis gratificante visitar España e
Italia e obter información de primeira man.

Coa axuda do Premio Literario da Commonwealth, puiden viaxar a Italia
e a España e visita-la rexión de Galicia onde naceu o padre Salvado. Estiven
na cidade de Tui e no mosteiro de San Martiño, onde pasou os seus primeiros
anos, e no santuario de Monserrat, preto de Barcelona, que apareceu máis
tarde na súa vida. Intentei imaxina-lo ambiente que se vivía alí e a historia
destes lugares e mostrar algo da vida relixiosa do país.

Alí aprendín que as igrexas, colexios e mosteiros coma os de San Martiño
e Monserrat foran destruídos ou pechados no século pasado, por opoñérense
á política do pensamento liberal ou “progresista” contemporáneo. Ademais
tamén aprendín que os monxes foron exiliados ou obrigados a vivir en secre-
to dentro do recinto dos seus mosteiros. En resumo, enfronteime cara a cara
coa dura realidade da España do século XIX na que o padre Salvado pasara
os primeiros anos da súa vida. Estas dificultades danlles significado no seu
empeño por reabrir escolas misioneiras en España.

Existen episodios do traballo do padre Salvado en Europa salientables du-
rante os períodos 1865-69, 1869-70 e 1882-85. A investigación sobre estes epi-
sodios implicaba a traducción de documentos e cartas procedentes dos arqui-
vos da Sagrada Congregación para a Propagación da Fe e o de San Paulo de
Extramuros en Roma; de Cava no sueste de Italia; de material obtido en San-
tiago de Compostela e Tui, en Galicia; e de documentos oficiais facilitados po-
los monxes de Monserrat. Estes últimos foron especialmente necesarios para
escribi-los episodios sobre as escolas misioneiras en España, o Concilio Vati-
cano e os asuntos monásticos.

No Instituto de Estudios Galegos coñecín ó seu famoso director, Cordero
Carrete, quen me saudou en inglés e, cando soubo que estaba a investigar
acerca do padre Salvado dirixiume a estudios da Universidade de Santiago e
doutros sitios. Así, cheguei a coñecer a un vello irmán marista, Manuel Rodrí-
guez, que tamén era de Tui e o autor dun libriño sobre o padre Salvado titu-
lado Un Gallego Civilizador de Australia. A este home, que era baixo e andaba

XX



máis ben engoumado, iluminóuselle a súa cara triste pero expresiva cando lle
expliquei o meu cometido. O padre Salvado foi o noso único tema de conver-
sa e así descubrín que Rodríguez era un saco sen fondo de coñecementos.
Conseguiu revivi-la familia Salvado e a vella vila de Tui para min, e re-
montándose ó principio da historia puiden imaxinalo como un rapaz que
corría libremente polas montañas verdes que rodean o río Miño que divide
España e Portugal. O irmán Rodríguez, que era un erudito instruído e desin-
teresado, compartiu os seus coñecementos comigo sen escatimar detalles e fa-
cilitoume mapas, fotografías, postais e recortes escritos a máquina. Non me
pediu nada a cambio máis ca que me puxese a escribir o antes posible sobre o
gran home que, na súa opinión, debía ser declarado “Beato”.

Na parte do meu libro no que se describe o contorno no que viviu o padre
Salvado, hai moitas descricións e impresións persoais, aínda que non podo
reivindicar ningunha relación longa ou profunda con Italia e moito menos
con España. Como católico, escribín con bastante coñecemento de causa sobre
a Igrexa e con bastante fervor sobre a súa loita co liberalismo europeo. Se pui-
den da-la impresión de describi-la Igrexa como institución prexudicada en
mans dos “liberais”, é porque eu o consideraba así. Como historiador, sope-
sei e examinei con coidado a información da que dispoñía e contrastei os meu
achados con expertos na materia. Polo tanto, non fixen ningunha apoloxía na
miña interpretación.

Como o tema obxecto do meu estudio era un monxe español, non se pode
esquece-lo carácter especial que tiña o catolicismo español: cunha devoción
intensa e moi dado a ser levado ós extremos; o catolicismo español inspirou
toda a obra misioneira do padre Salvado, que posuía tódalas virtudes e de-
fectos desta relixión e que explica algunhas das súas accións, da mesma ma-
neira que o fai o fanatismo irritante de Serra.

Xa mencionei antes as persecucións e asasinatos de cregos e relixiosos na
España católica. Pois ben, este aspecto resúltalles difícil de entender ós aus-
tralianos, xa que nós non temos nada comparable na nosa historia. Pero debi-
do á unión entre a Igrexa e o Estado en España, a Igrexa sempre estivo vincu-
lada politicamente dun xeito que non fomos quen de comprender axeitada-
mente. Unha razón foi a constante espoliación da Igrexa por parte dos políti-
cos liberais, o cal lle dificultou á xerarquía permanecer á marxe. Resulta agra-
dable atopar de novo ó padre Salvado en España durante a revolta, despois
da súa experiencia cun tipo de liberalismo diferente vivido en Australia: un
liberalismo que gañara moitas victorias a favor da Igrexa. Por outra banda, a
Igrexa española pechou o seu pensamento a tódalas ideas liberais e resistiu tó-
dolos intentos de cambia-la propia institución ou a sociedade, sobre a que
exercía una influencia ultraconservadora.

En comparación, o enfoque que dá o padre Salvado dos aborixes da Aus-
tralia Occidental era liberal e progresista malia os seus antecedentes españois.
En Nova Nursia, ofrecéulle-los elementos dunha educación liberal, cun plan
de estudios que incluía materias como música e ciencias. Utilizou os princi-
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pios liberais en política e negocios para promove-la causa dos aborixes e foi o
suficientemente liberal como para adapta-lo Evanxeo Cristián ás capacidades
dos aborixes. Sempre foi o diplomático cortés que facía negociacións que con-
seguiron o respecto e a admiración universal e non dubidou en opoñerse ó
poder establecido cando actuaba contra os intereses dos aborixes.

Malia que o pensamento actual sobre o benestar dos aborixes podería non
acepta-las actitudes e accións do padre Salvado, no seu día foi considerado en
xeral como inigualable neste eido. Tal como escribiu o gobernador Weld en
1870: “O Bispo Salvado ten unha reputación extraordinaria aquí. Todo o
mundo fala marabillas del. Moitas veces os protestantes dinme: ‘Onde pode-
riamos atopar un igual? É unha mágoa que non sexa o voso Bispo de Perth’”. 

Á parte dalgún manuscrito realizado polos benedictinos españois de No-
va Nursia que non foi publicado e que difundía trivialidades, escribiuse pou-
co en inglés sobre o padre Salvado. A cantidade de material dispoñible é
abraiante e forma parte dos arquivos de Nova Nursia e da Arquidiocese de
Perth. Existen tamén diarios privados e expedientes nos ministerios do go-
berno que, na súa maioría, se poden conseguir na biblioteca Battye de Perth.
Considero que a tarefa do historiador consiste en seleccionar entre unha gran
cantidade de material morto e intentar darlle unha nova vida.

Ás veces neste traballo cito directamente traduccións das cartas e informes
do padre Salvado e tamén intentei interpreta-la influencia do padre Salvado
nos acontecementos da súa época e nos seus colaboradores.

Gustaríame expresa-lo meu agradecemento á miña boa amiga Dame Mary
Durack-Miller, que me ofreceu unha axuda xenerosa e moi valiosa en tódalas
etapas da planificación e redacción desta obra e suxeriume moitos cambios e
melloras. Foi Dame Mary quen me dixo que tiña entre mans “o tema máis fas-
cinante da historia de Australia Occidental”. Tamén debo dárlle-las gracias a
outras persoas que me axudaron de forma diferente, especialmente á comu-
nidade benedictina de Nova Nursia (a Frei Paúl Arza e ó irmán Augustune
Gozalo polas súas traduccións); á biblioteca Battye; ó Dr. B. de Garis que su-
pervisou a miña tese; ó cartógrafo John Forster e ó Rev. Max Barret, C.SS.R; e
á irmá Gregory, O.S.B., por ler e corrixi-lo manuscrito.
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GALICIA
O padre Salvado en España, 1814-1835

A pequena e antiga cidade de Tui, que se atopa na fronteira norte
entre España e Portugal, é o lugar onde naceu o fundador da misión
máis importante para os aborixes de Australia: este é lembrado alí a
través dunha impresionante estatua que representa un misioneiro coa
man levantada dando a bendición e ós seus pés hai estrañas figuras
que semellan máis ben negros africanos ca aborixes australianos que
se supón que deben representar. Está erixida no centro da vila e o mo-
numento retrata a faceta misioneira do bispo Rosendo Salvado.

Preto de alí está a rúa onde se atopa a casa na que pasou a súa ne-
nez e que leva o seu nome: Calle del Obispo Salvado. Na propia casa hai
unha placa que di o seguinte:

O 1 de marzo de 1814 naceu nesta casa o Bispo de Porto Victoria e re-
centemente de Adriana, o Apóstolo de Nova Nursia (Australia Occi-
dental), o Ilustrísimo e Reverendísimo Rosendo Salvado (os cidadáns
de Tui dedicaron esta placa na súa gloriosa memoria, Tui, 7/4/1902).

Esta vella casa de tres pisos, que aínda segue en pé en homenaxe a
este fillo ilustre da vila, ten moitas habitacións pequenas, un balcón e
fiestras que teñen unha vista excelente de campos con montañas on-
duladas, viñedos e hortas que se estenden ata as beiras sinuosas do
río Miño. Simplemente o feito de estar alí empapándose da beleza da
paisaxe supón entender mellor o profundo sentido da tradición que
posuía o padre Salvado e o seu aprecio tan intenso da música e a po-
esía.

Poderíase un imaxinar cál era a habitación que ocupou no seu día
Rosendo e cáles as dos seus irmáns maiores, xa que daba a impresión
de que cada un dos catro rapaces tiñan a súa propia habitación.
Tamén é posible que as dúas nenas compartisen unha habitación e
que unha das habitacións máis pequenas fose ocupada por unha ne-
neira ou criada, xa que o padre Salvado menciona nas cartas as ‘cria-
das’ que axudaban á súa nai viúva nos últimos anos. Os cuartos dos
nenos estaban separados das habitacións máis grandes -que se atopa-
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ban no segundo andar- que estaban reservadas para os pais. Tamén é
probable que unha ou dúas criadas residisen nas habitacións do bai-
xo preto da cociña. A casa tiña tamén un gran comedor e un salón on-
de tódolos membros da familia sentaban xuntos no serán a falar e to-
car música.

Non resultou doado saber a qué época pertencía a casa, xa que era
completamente distinta ás vellas casas inglesas e semellaba se-lo fo-
gar dunha familia rica á que pertencera durante varias xeracións1. Sen
embargo non se gardan anécdotas concretas da familia.

Disque os nenos xogaban e montaban a cabalo nas abas verdes da
montaña que levaba ó río, e alí foi onde o mozo Rosendo aprendeu a
arte de montar a cabalo, que ía revivir en anos posteriores cando pa-
saba días interminables sentado na sela cabalgando polas chairas de
Victoria. Aquí tamén aprendeu a amar a un bo pura sangue que lle
duraría toda a vida, sendo famoso por ter un bo coñecemento sobre a
resistencia e complexión dos cabalos.

En anos posteriores, ó falar da súa vila natal de Tui, o padre Salva-
do comentaba de broma que era tan antiga coma a expresión latina
‘Tui, Tibi, Te’. De feito, na súa orixe era unha cidade romana e con-
verteuse no centro do Reino Visigodo trala invasión Teutónica cando
o rei Witiza estableceu a súa Corte alí no ano 698. A tribo que se asen-
tou alí era coñecida co nome de Tuivi, do cal deriva o nome de Tui. No
século VIII, cando o Reino Visigodo foi asediado polos mouros e o res-
to de España se rendeu, Don Pelayo resistiu e o papel que desem-
peñou este na Reconquista de España no ano 718 converteu a Tui no
centro do seu Reino coma símbolo de resistencia ós mouros. Os rela-
tos sobre as fazañas de Pelayo, que na actualidade considérase un per-
sonaxe lendario, poden compararse ás do Rei Arturo. Aínda que se
considera o primeiro rei cristián da zona, non gobernou en ningún do-
minio: era un guerreiro valoroso, un xeneral que ocupaba un posto
que equivalía máis ó dun dirixente local có dun rei. Un bispo de Tui
do século XIII chamado Lucas escribiu un relato sobre a historia da re-
sistencia e reconquista que aínda se estudiaba na época do padre Sal-
vado.

Estes dirixentes rexionais viñan substituí-los gobernadores roma-
nos, que administraban os seus reinos coa axuda de consellos de ci-
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dadáns destacados. Se nos remontamos ás épocas dos romanos e dos
visigodos, pódese observar que estes consellos estaban baixo un con-
trol case absoluto dos bispos locais, e deste xeito a Igrexa era a princi-
pal responsable da fusión dos elementos latinos e teutónicos nestes
tempos turbulentos. Polo tanto, era normal que cada sociedade rexio-
nal se reunise ó redor da súa catedral e que tódolos conselleiros locais
participasen nas cerimonias relixiosas e compartisen as competencias
da administración de xustiza.

Isto mesmo aplicábase a Tui, vila onde, co retorno ó poder dos cris-
tiáns no século XII, se construíu a impresionante catedral, semellante
a unha fortaleza, e o claustro gótico primitivo que domina e que a
converteu no centro da vida relixiosa e secular.

Tódolos irmáns Salvado asistiron á escola catedralicia de Tui e xo-
gaban nos recintos dos vellos claustros góticos. Estas escolas tiñan un-
ha longa tradición no ensino xa que adquirían bos coñecementos e
técnicas que se introduciran na zona por medio dos peregrinos euro-
peos e por iso, o mozo Rosendo houbo de recibir unha boa educación
primaria. Un monxe español que escribiu acerca do seu progreso na
escola catedralicia comentou que tiña unha ‘mente aguda’ e un ‘apre-
cio polas letras e as artes, e unha especial predilección pola música’2.

O mozo Rosendo tiña un amor e unha aptitude nata para a música
her-dada dos seus pais e, aínda que era un mozo moi activo e amaba a
vida, non lle supoñía dificultade ningunha asistir ás longas cerimonias
relixiosas que se celebraban na catedral, nas que a música sacra de-
sempeñaba un papel moi importante sendo aquí onde se familiarizou
co canto gregoriano, que constituía outro legado dos peregrinos euro-
peos. Moitas veces a neneira levaba os nenos á catedral a escoitaren re-
citais de órgano e foi poucos anos antes cando el entrou a formar par-
te do coro da catedral xunto co seu pai e os seus irmáns maiores.

Ademais coñecía ben os vellos edificios históricos da cidade, xa que
a neneira paseaba cos nenos desde a catedral pola rúa principal cara á
praza na que na actualidade está erixida unha estatua súa, e visitaban
o antigo convento franciscano e o sepulcro: estes foron momentos ale-
gres, nos que non paraban de falar e rir e dos que gardan boas lem-
branzas3. Paraban nas pequenas tendas ata que a neneira os apuraba
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para ir ó seminario diocesa-no onde ían escoitar cantar ós mozos se-
minaristas4. Probablemente alí lles permitisen pasear polos recintos e
lles falasen da vocación relixiosa, é dicir, foi alí onde tiveron o seu pri-
meiro contacto cun centro de formación relixiosa.

Don Pedro Bernardo Salvado pai de Rosendo, era natural de San
Miguel de Tabagón, unha aldea preto de Tui e desempeñaba un cargo
importante no Concello de Tui e no coro da catedral. Era un cidadán
exemplar e estaba moi ocupado coa administración da diocese; tamén
era un home culto e posuía unha gran propiedade. Casou con María
Francisca Rotea, que procedía dunha familia da clase alta, da cal aínda
viven algúns descendentes nos arredores de Tui. Tiveron seis fillos,
dos cales os tres varóns, incluído o máis novo, Rosendo, acolleron a
vocación relixiosa. A familia estaba formada por: Vitoria e Romana,
que casaron e tiveron fillos, Domingo Pedro que se fixo crego secular
e Santos e Rosendo que se fixeron monxes benedictinos. Don Pedro
morreu en 1847 á idade de oitenta anos, pouco despois de que o seu fi-
llo Rosendo marchara a Australia. A súa dona, que viviu moitos máis
anos ca el, recibiu moitas cartas longas e moi agarimosas, do seu fillo
misioneiro, e nalgún momento pensou en marchar da súa confortable
casa e ir a Nova Nursia canda ó padre Salvado, acompañada de tres ra-
pazas para ensinarlles ás mulleres indíxenas a fiar, pero este plan non
se chegou a realizar. Morreu en 1865 á idade de noventa e tres anos e
os seus fillos herdaron a súa lonxevidade.

A Acta Bautismal de Rosendo, que se atopa na catedral de Tui, di o
seguinte:

O día 2 de Marzo de 1814, Don Juan Francisco Piñeiro, párroco da Ca-
tedral de Tui, bautizou solemnemente alí a un neno que naceu o día an-
terior, ó que lle puxeron os nomes de LUCAS JOSÉ ROSENDO, fillo
lexítimo de Don Pedro Salvado e María Francisca Rotea. Os avós pa-
ternos eran Domingo Salvado e Tecla Pérez, os cales, ademais do pai do
neno eran naturais de San Miguel de Tabagón, feudo de San Bartolomé
das Eiras. Os avós maternos eran Francisco Antonio Rotea e Ana María
Núñez, falecidos; esta última residía en Tui, pero era natural de San
Xusto e Pastor (na parroquia) de Entienza. O primeiro, ademais da nai
do neno bautizado, vivían e eran naturais de Tui. Deille instruccións ós
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seus padriños, Don Lucas Portela e Dona Josefa Figueiroa, ambos resi-
dentes de Tui, sobre as súas obrigas con respecto ó bautizado, e pola
presente fago este certificado coa miña sinatura en calidade de crego.
(Unha nota á marxe di: ‘Bispo de Porto Victoria’)

5
.

En toda España as mulleres casadas engadían os seus apelidos ó
dos seus homes, e así, os fillos levaban dous apelidos, aínda que o ape-
lido materno polo xeral non se emprega habitualmente. Polo tanto, o
padre Salvado era coñecido decote polo apelido do seu pai, precedido
polo nome de Rosendo, dado que naceu o día da súa onomástica.

O nome que lle puxeron resultou ser un presaxio, xa que ‘Rosendo’
é un nome español que provén de ‘Rudesindus’, nome que aparece no
martiroloxio latino para referirse a un santo do que se celebra a súa
onomástica o 1 de marzo, que era un monxe benedictino e bispo que
fundou o mosteiro de Celanova6. Cando medrou o mozo Rosendo, oíu-
lles contar historias da vida de San Rosendo ós seus devotos pais, os
cales, ó igual ca moitos dos seus contemporáneos, falábanlles ós nenos
das vidas dos santos dun xeito moi semellante ó que os nenos de hoxe
oen falar sobre as vidas dos seus heroes. De feito, quedou moi impre-
sionado polo que lle contaron deste santo e esta puido se-la razón po-
la que decidiu facerse monxe benedictino e dese xeito, tamén se con-
verteu en bispo e fundador dunha gran comunidade monástica.

En Tui non había comunidade benedictina ningunha, aínda que con
moita frecuencia viñan predicar á catedral monxes visitantes proce-
dentes do gran mosteiro de San Martiño en Santiago de Compostela.

Por outra banda, Rosendo viviu unha infancia no seo dunha fami-
lia privilexiada, moi protexido das realidades máis duras da vida, pe-
ro nunca do sentido da responsabilidade con respecto ós seus conci-
dadáns. Medrou nunha familia culta na que se fomentaba as artes e se
respectaban os principios de hospitalidade: era unha familia moi vin-
culada ás actividades da súa parroquia e preocupada polo sufrimento
dos pobres.

O feito de que o mozo Salvado vivise neste contorno propiciou que
elixise algunha forma de vida relixiosa: de feito, dous dos seus irmáns
maiores xa comezaran a estudiar no seminario. Así, o 24 de xullo de
1828, cando Salvado tiña quince anos, ingresou no mosteiro benedicti-
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no de San Martiño en Santiago de Compostela, e o único motivo para
dar este paso foi o seu desexo de levar unha vida relixiosa fóra das ata-
duras mundanas.

No camiño que vai de Tui a Santiago de Compostela, viaxei e con-
templei a fermosa paisaxe galega, os seus vales fértiles e chanzos en te-
rraza cultivadas con viñedos e oliveiras, os cumios das súas montañas
cubertos polas nubes, aínda que de cando en vez asomaba unha raio-
la de sol que iluminaba a neve que cubría os picos altos das montañas
e as abas máis afastadas. Cómpre salienta-las fermosas rías que, igual
cós fiordes noruegueses, se introducen na terra e proporcionan unha
gran riqueza de marisco que pescan os barcos pesqueiros.

Un australiano recoñece instantaneamente a cor dourada das aca-
cias e a cor pálida dos troncos e a follaxe escura dos eucaliptos en to-
do o camiño: de feito, foi o propio padre Salvado o que introducira es-
tas especies de árbores cando lles enviou as sementes ós seus parentes.
Sen embargo, á parte das acacias, esta paraxe lémbranos máis a Irlan-
da que a Australia Occidental: pola súa paisaxe exuberante e verde cu-
berta por unha chuvia bretemosa, polas súas leiras cercadas por muros
de pedra con celeiros escuros de granito e palleiros descoidados, polas
súas pequenas vilas pouco elegantes nas que sobresae cadansúa igre-
xa. Semella un país celta que e orgulloso da súa orixe, sendo dunha es-
tirpe diferente á dos vascos, cataláns ou mesmo de calquera outro po-
bo que habita na Península Ibérica. Ademais conservan a gaita como
instrumento tradicional e, igual cós escoceses, están orgullosos da súa
independencia tenaz e do espírito de aforro á hora de manexar os car-
tos.

O pobo galego seméllase en moitos aspectos ó seu veciño Portugal:
por exemplo, a súa lingua está estreitamente relacionada coa portu-
guesa e ten as súas propias características líricas, que son distintas ás
das demais linguas e que se manifestan sobre todo na poesía. Por ou-
tra banda, a tradición trobadoresca das cantigas provenzais foi trans-
mitida a través da lingua galega e ademais, durante o rexurdimento
cultural que se propiciou en España no século XIX, floreceu a gran ca-
lidade das súas dotes líricas e musicais.

A mellor poetisa galega foi Rosalía de Castro (1837-1884), contem-
poránea do padre Salvado. Rosalía evocaba con moito sentimento a
nobreza perturbadora da paisaxe galega e a introspección e saudade
do seu pobo:

O señor abade do ermo

6



Frío y calor, otoño o primavera,
¿dónde..., dónde se encuentra la alegría?
Hermosas son las estaciones todas
Para el mortal que en sí guarda la dicha; 
mas para el alma desolada y huérfana,
no hay estación risueña ni propicia

7
.

Aínda que o padre Salvado naceu en mellores circunstancias ca es-
ta voz melancólica que canta a Galicia, tamén el se laiaba desas ‘almas
desoladas e orfas’, aínda que as foi buscar nunha patria descoñecida
completamente afastada e allea ós problemas e angustias da súa terra
natal. De feito, neste home manifestábanse tódalas características do
seu pobo: non só a introspección, empeño no traballo e intelixencia sa-
gaz, características que encheron España de tantos políticos e avoga-
dos, senón tamén esa fortaleza física que lle proporcionou corpulentos
policías; ademais compartía a disposición amable e alegre dos campe-
siños galegos.

A tendencia antirrelixiosa do Liberalismo do século XIX deixou
pouca pegada no pobo galego e debido a iso, conservaron ó longo da
historia un apego firme á súa fe, que lles fixo gaña-la reputación de se-
ren os santos e heroes de España. Así, a educación do padre Salvado
estaba impregnada da tradición relixiosa transmitida desde os tempos
nos que se di que o Apóstolo Santiago camiñaba polas montañas e va-
les difundindo a mensaxe de caridade e esperanza que lle mandou
transmitir o seu Mestre.

Santiago de Compostela, a cidade á que foi o padre Salvado para re-
cibi-la formación monástica, é un soberbio monumento a un pobo cul-
to: é fermosa e todo se ve expresado nun conxunto unificado. A fabu-
losa catedral coas súas dúas torres, construída en memoria de Santia-
go o Maior, converteuse nun dos principais santuarios da cristiandade.
Esta catedral, coa súa estructura vertical, que na súa orixe tiña un esti-
lo arquitectónico románico, con partes engadidas posteriormente e res-
tauracións de estilo barroco e plateresco e que está rodeada de prazas
en cada unha das súas fachadas, pode divisarse desde tódolos puntos
da cidade e mesmo dos arredores.
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Sería moi difícil atopar unha situación mellor para unha cidade, que
é unha síntese asombrosa de monumentos de tódolos períodos da his-
toria da arte na que están todos harmoniosamente mesturados. As
rúas estreitas e empedradas, cos seus soportais baixo os cales hai ten-
das e restaurantes, van dar á gran praza que está ó pé da catedral, na
que se atopa nunha beira o elegante edifico medieval no que se alber-
ga o Hostal dos Reis Católicos, e na outra beira o pazo de Antealtares
e os antigos colexios universitarios de San Clemente e Fonseca e, por
último, o xigantesco pazo de Xelmírez no que se sitúa o Concello, que
está enfronte da catedral (*).

Esta cidade ten o seu aquel e mostra unha gran diversidade xa que,
ademais de ser unha cidade universitaria, alí está o mercado dos pro-
ductos agrícolas que se cultivan nos vales fértiles que rodean a cidade.

O nome da cidade, Santiago de Compostela, significa ‘Santiago do
Campo de Estrelas’8. A súa orixe atribúese a unha lenda local que con-
ta que un ermitán que vivía nunha cova nas montañas foi levado por
unha estrela que brillaba ata o lugar onde se atopa o sepulcro de San-
tiago Apóstolo.

Logo, a principios do século XII, milleiros de peregrinos de toda Eu-
ropa ataviados con bastóns, cabazos e mantas para durmir, camiñaban
ó longo do Camiño de Santiago ata a cidade para celebra-lo día de San-
tiago o 25 de xullo. Todos eles levaban unha cuncha de vieira que sim-
bolizaba as grandes tradicións de devoción e hospitalidade que se
mantiveron ata a época do padre Salvado. Non resulta sorprendente
que ó padre Salvado o engaiolase a súa cidade adoptiva e que fixese
referencia a ela con agarimo ó longo da súa vida e de feito, volveu alí
sempre que ía a España.

A influencia que exerceu a cidade no padre Salvado puido ser moi
importante, xa que constituíu o punto de encontro de pobos de moitas
culturas diferentes pero que tiñan todos eles a mesma fe relixiosa. A li-
teratura e arte destes pobos debeu impresiona-los habitantes ó longo
dos séculos e creou unha civilización moi rica.

A vella catedral é unha obra mestra de arquitectura, chea de arte re-
lixiosa esculpida en pedra, xa que en Galicia non hai esculturas de ma-
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deira debido ó seu clima húmido. O arquetipo de excelencia artística é
o Pórtico da Gloria, que é obra dun artista do século XII chamado o
Mestre Mateo. Non hai mellor tributo a este artista e a súa obra có que
lle brinda Rosalía de Castro neste poema:

... ¿Serán de pedra
Aqués sembrantes tan verdadeiros,
Aquelas túnicas marabillosas,
Aqueles ollos de vida cheos?
Vós que os fixeches de Dios c’axuda
De inmortal nome, Mestre Mateo.

Na praza que está á beira norte da catedral e fronte a esta atópase o
famoso mosteiro de San Martiño, que é moi coñecido pola súa erudi-
ción e observancia da Orde de San Bieito. Pertencía á Congregación de
Valladolid, a cal no tempo do peche dos mosteiros en 1835, contaba
con corenta grandes abadías9. Na súa orixe era un humilde edificio
construído preto dun piñeiro (de aí lle vén o nome de San Martiño Pi-
nario) foise ampliando co paso dos séculos a un amplo pazo con gran-
des salóns e moitos dormitorios, e no apoxeo da súa prosperidade o
seu abade era un señor feudal que tiña o dominio sobre 36 conventos
relixiosos, 60 distritos e 3.000 vasalos. Os ingresos que xeraban estas
enormes propiedades empregábanse sobre todo para axudar ós po-
bres, pero tamén ós peregrinos frecuentemente desvalidos que ían vi-
sita-lo santo sepulcro de España. Cando o padre Salvado ingresou no
Seminario de San Martiño, había alí 118 monxes.

Deste xeito, o mozo Salvado, impresionado pola magnitude da ar-
quitectura e a importancia da elección que fixera, atravesou a entrada
principal deste mosteiro histórico para comeza-los seus estudios para
crego e a vida relixiosa.

San Bieito de Nursia escribiu no século VI a famosa Regra, que o
instituíu como pai do monacato occidental. Esta Regra, que estaba im-
pregnada de espírito paternal de amor cristián, implicou unha unida-
de e sentido de determinación entre os homes que buscaban protec-
ción dun mundo asolado polas invasións bárbaras (un mundo de de-
lincuencia, violencia e caos). Para iso, unidos na oración e traballo co-
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tián, construían os seus propios refuxios e producían os seus alimen-
tos, co único desexo de fuxir da sociedade, facer penitencia polos seus
pecados e rezar polo mundo cruel que rexeitaran, para vivi-la tranqui-
lidade do reino cristián. O ideal do seu fundador era ascético, aínda
que moderado e integral, xa que servía ó mesmo tempo para inspirar,
controlar e transforma-lo novicio nun monxe maduro. Por outra ban-
da, en vez de fomenta-lo individualismo, esforzábase por crear unha
vida comunitaria, unida no amor cristián e para iso cada membro facía
votos de estabilidade, pobreza, castidade, obediencia e conversión de
vida, aínda que a caridade era o máis importante. Un monxe escribiu
o seguinte: “O amor pode ser perfecto sen estas austeridades, mais es-
tas austeridades sen amor son ‘aes sonans aut cymbalum tinniens’”10.

Paradoxalmente, o enfoque positivo do Cristianismo que propuña
San Bieito e a dedicación decidida dos seus monxes deu resultados que
alcanzaron límites fóra da vida enclaustrada dentro dos seus mostei-
ros. Os monxes, que tiñan experiencia en tódalas actividades agrícolas,
recuperaron terreos ermos e melloraron os cultivos das zonas que ro-
deaban os mosteiros, e tamén aliviaron os sufrimentos dos pobres e
axudaron a conserva-la cultura occidental nunha época escura e peri-
gosa. Moitos abades fixéronse máis famosos pola súa influencia políti-
ca e a riqueza das propiedades do mosteiro que estaba baixo o seu
mando, que pola vida espiritual que levaban. O movemento da Refor-
ma foi testemuño de transformacións non só desde fóra senón tamén
dentro da propia Igrexa e así, os mosteiros volvérona ó ideal austero
do seu fundador. Sen embargo, o que San Bieito nunca puidera prever,
malia a súa visión de futuro, era a forma en que os seus monxes po-
derían adaptarse ás necesidades da xente nas distintas partes do mun-
do. E así, no século XVIII encabezaron expedicións en terras descoñe-
cidas dos países descubertos daquela, para leva-la mensaxe de Cristo,
ademais das ferramentas e a experiencia necesarias para cultivar am-
plas zonas de terra virxe. Por exemplo, California débelles gran parte
da súa prosperidade ós traballos que alí fixeron os misioneiros es-
pañois, os cales axudaron ás tribos indias a resolve-las diferencias in-
salvables entre dúas culturas completamente opostas, do mesmo xeito
que o pai Salvado e mailos seus monxes ían axudar a unha primeira
xeración de membros dunha tribo perdidos e desconcertados no re-
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cuncho máis remoto da Terra.
Nestes primeiros anos que o irmán Salvado pasou no mosteiro de

San Martiño, viviu unha vida exterior moi activa, dedicado por igual
ó traballo, á oración e á lectio divina. O progreso metódico dos seus es-
tudios desenvolvía a súa mente, pero o máis importante era que a
través da oración e da lectura meditada e pausada das Escrituras, me-
draba na vida espiritual. Estaba a desenvolver unha vida interior fon-
da, que o ía soster no mundo estraño e duro dos valores materiais que
daquela non era para el máis ca un nome.

Durante oito anos ía enfrontarse a un plan de estudios que incluía
materias coma Retórica, Lóxica, Grego, Hebreo, Francés, Dereito Canó-
nico, as Sagradas Escrituras, Historia e logo Filosofía e Teoloxía. Coma
membro dunha congregación destacada pola súa erudición e especial-
mente polo ensino da teoloxía seguindo a doutrina de San Anselmo,
non era difícil que o padre Salvado desexase unha vida de estudio en-
claustrada e tranquila. Sen embargo, por determinadas circunstancias,
os estudios eclesiásticos, mesmo os máis básicos, íanse reducir, e toda
a Congregación de Valladolid coa súa gran tradición de erudición e es-
piritualidade ía chegar ó seu fin.

Pódese ter certa idea das esixencias da vida monástica se se bota un-
ha ollada ós hábitos da vida cotiá dos monxes11: erguíanse na alborada,
ían á igrexa para reza-los matíns e oír misa, logo almorzaban (o al-
morzo consistía nun café e un anaco de pan común), e os novicios e os
clérigos que tiñan con eles comezaban as clases. Un elemento esencial
da súa formación consistía en gardar silencio durante a maior parte do
día. Ademais, a súa dieta era normalmente vexetariana, aínda que se
lles permitía comer un pouco de carne os domingos e festivos, e bebían
viño na comida principal do día. Durante o día o tempo pasaba moi rá-
pido, mais o longo período de Coresma era moi estricto; tódolos re-
cursos do mosteiro eran compartidos: sen dúbida, levaban unha vida
verdadeiramente espartana. De feito, a vida alí non tiña nada que ver
co estilo de vida do fogar dunha familia da clase media, e estaba moi
por debaixo da do fogar do padre Salvado que vivía en circunstancias
moi acomodadas.

Non se coñece moito sobre os primeiros anos que o padre Salvado
pasou no mosteiro de San Martiño. Sen embargo, sábese que era es-
merado nos seus estudios, especialmente en latín e na filosofía de San-
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to Tomé de Aquino; de feito, contoulle a un seminarista anos máis tar-
de que pretendía formarse como bo latinista. Ademais, tiña un gran ta-
lento coma músico, froito dunha rica herdanza familiar e da vila, que
pronto se vería recompensado, xa que os seus superiores recoñeceron
e apreciaron as súas dotes e, en 1830, concertaron para el un período
de formación de dous anos a cargo do padre Juan Copa, un dos me-
llores músicos e organistas de España, no convento de San Juan de Co-
rias en Oviedo, que era un centro especial para alumnos elixidos para
asistir a cursos dispensados na Universidade. Estes alumnos ían cons-
tituí-lo elemento principal da Orde en España, e o padre Salvado con-
verteríase no mestre da congregación en Galicia.

En 1832 volveu á comunidade de Compostela e, ó mesmo tempo
que continuaba os seus estudios, actuaba como organista, mais desta
etapa da súa vida tampouco se sabe moito. As relacións privilexiadas
estaban moi mal vistas, de tal xeito que ó padre Salvado non se lle per-
mitiu ver ó seu irmán maior Santos máis cós demais compañeiros. Sen
embargo, quedou especialmente impresionado por un mozo chamado
José María Serra, que era cinco ou seis anos maior ca el: este mozo ca-
talán quedou orfo de moi novo e pasara a maior parte da súa vida no
mosteiro, estudiou filosofía na famosa Universidade benedictina de
Hirache en Navarra e segundo parece, desempeñou un papel impor-
tante na formación dos novicios máis novos no mosteiro de San Mar-
tiño. Salvado admirábao polo seu empeño, polo dominio que mostra-
ba na interpretación das Escrituras e da historia do dogma católico e
pola súa defensa sen reparos do poder político da Igrexa. Serra tíñalle
un odio implacable ó liberalismo; sen embargo, como Salvado escoitou
absorto a Serra, non puido preve-la vocación misioneira que ía unilos,
nin as amargas contendas que ían dividilos.
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2

A REVOLUCIÓN
O padre Salvado en España e Italia (1835-1845)

O padre Salvado, ó facer memoria da súa traxectoria anos máis tar-
de, fixo a seguinte observación, breve pero moi reveladora: “Fun secu-
larizado, coma o resto dos relixiosos en España, o 4 de setembro de
1835”1.

De feito houbo un período moi longo de revoltas na historia de Es-
paña que desembocaron na revolución anticlerical de 1835. No medio
da mestura de etnias e faccións políticas, a Igrexa foi a única forza ver-
dadeiramente unificadora aínda que se identificaba sobre todo coa Co-
roa. Os que defendían as ideas liberais da Revolución Francesa e acla-
maban un goberno constitucional opoñíanse tanto á Igrexa coma á Mo-
narquía. De tódolos xeitos a reacción fronte á invasión napoleónica da
Península traducírase na formación dunha fronte unida para dar fin ó
dominio estranxeiro e instaurar de novo o antigo poder do monarca,
do exército e da Igrexa; sen embargo, cando se restableceu a Monar-
quía e a Igrexa volveu desempeña-lo seu papel tradicional, moitos li-
berais rebeláronse contra eles. Esta situación resultou moi complexa,
xa que estaban implicados factores sociais, políticos e ideolóxicos, e o
principal elemento perturbador constituíao a filosofía do Liberalismo,
que predominaba sobre o incipiente socialismo e o anarquismo laten-
te e que afectaba á Península no século XIX. Por iso, a revolución se-
guiu o triste modelo que se fixo realidade na historia de España.

O pintor Goya inmortalizou o paradoxo cruel da política liberal es-
pañola daquela época: os seus cadros, que son algo anteriores á época
do padre Salvado, reflicten a violencia e derramamento de sangue que
os españois sufriron durante a época das revolucións. As súas dúas
obras mestras (“El 2 de Mayo en la Puerta del Sol” e “Los fusilamientos del
3 de mayo de 1808, en Madrid”) ofrecen un panorama do que foi unha
madurez desaproveitada nun país revolucionario.

Non cabe dúbida de que España derramou o sangue de moitos dos
seus fillos nas guerras civís, acontecemento que queda reflectido no
cadro de Goya titulado “Los Desastres de la Guerra”, que é un berro des-
garrado pola masacre de monxas e monxes inocentes. Por este motivo,
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debemos examinar máis fondamente as accións anticlericais que acon-
teceron en 1835.

O preludio foi a guerra civil producida a causa de que a raíña Isa-
bel II, que aínda era unha nena, subira ó trono trala morte do seu pai,
Fernando VII, en 1833. O seu tío, Don Carlos, que representaba as for-
zas clericais e reaccionarias máis radicais de España, apoiado princi-
palmente polos vascos e cataláns, alzouse en contra dos partidarios da
raíña, entre os que estaban os moderados, progresistas e liberais que
apoiaban a monarquía constitucional subscrita, polo menos na teoría,
polo reinado de Isabel, e que estaban decididos a acabar coa riqueza e
o poder da Igrexa. Tamén apoiaban a causa da raíña Isabel os podero-
sos representantes de clase media-alta de España, que sacaron provei-
to da separación e venda das propiedades da Igrexa.

O feito de que a maior parte do clero apoiase ós carlistas permitiu-
lles ós gobernos desta época saquea-la Igrexa, ó tempo que a situación
do campo, azoutado pola pobreza, favoreceu a popularidade dunha
medida coma esa. Sen embargo, antes de levar adiante estes plans, de-
satáronse moitas revoltas populares e ó lles poñer obstáculos, con-
vertéronse nas precursoras das futuras guerras civís. En certo modo,
este estalido de violencia foi provocado, por unha banda, polo feito de
identifica-la Igrexa co movemento carlista e por outra, polas paixóns
levantadas polas reaccións políticas daquela época. As multitudes,
apoiadas polos progresistas, atoparon un pretexto para dirixi-la súa fu-
ria contra os monxes e monxas nun informe amplamente difundido,
que atribuía un brote de cólera que se produciu no verán de 1834 á au-
ga contaminada procedente dos pozos dos monxes. Por moi absurda
que parecese esta escusa, abondou para facer estala-la violencia, e así,
en tódalas partes do país se podía oír esta consigna: “¡Morte para os
monxes!”.

En xullo de 1834, as forzas liberais que se atopaban en Madrid ins-
tigaron á xente a queima-las igrexas e a matar de forma masiva a mon-
xas e monxes. En 1835 estas persecucións estendéronse a tódalas cida-
des principais de España, agás Santiago de Compostela. Estes ataques
eran en gran medida o resultado da influencia e a política do rico fi-
nanceiro xudeu Mendizábal, o cal foi exiliado tralos levantamentos li-
berais de 1820 e, máis tarde, en xuño de 1885, foi chamado para axu-
dar a financia-lo bando da raíña Isabel na guerra civil. Pasou de ocu-
pa-lo cargo de Ministro de Economía ó de Presidente do Goberno en
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setembro de 1835, cargo que aproveitou para ordena-la supresión de
tódalas comunidades relixiosas de España e levar a cabo a venda das
súas propiedades co fin de reduci-la enorme débeda pública que arras-
traba o país.

Os resultados destas medidas foron desastrosos; en palabras de Bu-
tler Clarke, trouxeron consigo “grandes ganancias para uns poucos es-
peculadores audaces, maior confusión nos departamentos financeiros
e a creación de títulos de propiedade que eran dunha validez máis ca
dubidosa”2. Ademais, como deixaron na rúa a tantos monxes e monxas
e deixaron en mans do Estado un gran número de indixentes, dos que
antes se facían cargo as ordes relixiosas, estas medidas encheron de in-
quedanza ós devotos e á maioría dos españois, que tiñan ideas máis
moderadas.

En Galicia esta revolución non foi tan sanguenta, xa que os liberais
da rexión o único que fixeron foi dictar un decreto ó abeiro do cal se
pecharon tódolos mosteiros dándolles ós monxes tres días para mar-
char.

Rosendo e mailo seu irmán Santos tiveron a sorte de ter unha casa
e unha familia a onde puideron volver. A familia Salvado, igual cós de-
mais españois, estaban obrigados a pagar moitos impostos para axu-
dar a custea-la guerra civil, e ó sentírense máis responsables ca nunca
das condicións que sufrían os pobres e a gran cantidade de relixiosos
indixentes que vivían en Galicia, non tiñan moitos cartos para gastar
neses tempos. Por iso, Santos e Rosendo non tiveron a oportunidade
de permitirse continuar os estudios para o sacerdocio, coa esperanza
de que chegasen tempos mellores, senón que máis ben se viron sumi-
dos de cheo nos problemas e dificultades seculares do momento ó des-
cubriren nos barrios próximos as condicións nas que vivían os pobres
e a perda de valores morais que moitas veces levan consigo as situa-
cións límite de falla de alimentos. Eles non só axudaban ós seus pais
coas súas obras caritativas, senón que tamén colaboraban na adminis-
tración das propiedades, adquirindo deste xeito unha experiencia moi
valiosa en contabilidade, finanzas e na organización do persoal que lle
ía resultar moi útil máis adiante ó padre Salvado. Ó mesmo tempo, es-
te tocaba o órgano para o coro da catedral e daba clases de música pa-
ra axudar a sufraga-los seus gastos.

Malia os tempos difíciles que tiveron que pasar, a vida para a fami-
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lia Salvado non foi todo dificultades e preocupacións. Tamén había
ocasións para gozar das festividades, das celebracións familiares, e a
hospitalidade facíase patente cos hóspedes que lles visitaban, momen-
tos nos que a nai de Rosendo aproveitaba para facer manxares e Don
Pedro sacaba os mellores viños da colleita. Sen dúbida, foi durante es-
tes anos que viviu coa súa familia en condicións acomodadas, cando
adquiriu a experiencia que lle faría gaña-la reputación de ser un anfi-
trión excelente e un invitado agradecido nunha colonia creada na súa
maioría por membros da aristocracia británica.

Neste período Rosendo sufriu unha crise interna xa que, segundo
parece, namorouse e estaba decidido a resolve-lo conflicto solicitando
apresuradamente a súa ordenación, mais o bispo negouse a ordenalo
por manter supostamente relacións cunha muller. Non hai máis probas
disto3 porque logo Salvado decidiu actuar con cautela e comprome-
teuse de novo a seguir a Cristo ó xeito da vida monástica.

José Serra, que daquela era una crego acabado de ordenar, cando
saíu do Seminario de San Martiño en 1835 prometéralle a Rosendo Sal-
vado manter contacto con el e contarlle cómo lle ía, e cumpriu a súa
palabra. Escribiulle desde Nápoles, onde atopara refuxio nunha fami-
lia caritativa mentres buscaba unha praza nalgún mosteiro italiano.
Atopalo non foi nin moito menos doado porque os relixiosos perse-
guidos marcharon a Italia tralo peche dos mosteiros españois. Sen em-
bargo, non pasara moito tempo cando lle escribiu moi ledo contándo-
lle que a súa reputación como mestre en Compostela axudoulle a con-
seguir un posto de profesor de teoloxía no mosteiro de Cava dei Te-
rreni, preto de Nápoles. Ó principio non tiña moitas esperanzas de po-
der garantir un sitio para o padre Salvado porque o aloxamento no
mosteiro xa superaba os límites da súa capacidade e só puido levar ós
que xa estaban preparados para mellora-la súa reputación como cen-
tro de ensino. Sen dúbida, a destreza musical do padre Salvado po-
deríalle servir no futuro, pero polo momento non se podía facer nada,
xa que había músicos dabondo.

En setembro de 1838, cando o padre Salvado estivera só tres anos na
casa, semellaba que non había oportunidade ningunha de poder con-
tinua-los seus estudios de sacerdocio nun futuro próximo. Chegado es-
te momento, preguntábase qué podía facer: ou seguir agardando, coa
inseguridade de se quería comprometerse co matrimonio ou coa Igre-
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xa, ou considerar esa situación como a resposta que esperaba do ceo.
Tamén se preguntaba se, despois de todo, o plan que Deus tiña para el
era o de ser un bo marido e pai de familia, destinado quizais a criar fi-
llos que servisen a Deus en tempos mellores.

Neste momento de indecisión chegou unha carta de Cava, na que
José Serra dicía que por fin obtivera permiso dos seus superiores para
invitar a Salvado a continua-los seus estudios alí a cambio de que lle
prestase algúns servicios ó mosteiro. Así pois, o 9 de setembro de 1838
o padre Salvado marchou de Tui cara ó porto de Vigo, ó sur de Galicia,
onde embarcou para Nápoles.

O padre Salvado escribíralle a Serra para confiarlle o seu dilema e
Serra tívoo moi en conta e por iso intensificou os seus esforzos para
conseguir que o aceptasen en Cava. Ademais el estrañara ó seu amigo
e, ata certo punto quedou frustrado polo ambiente triste do mosteiro
no medio das montañas, tan lonxe da súa España natal. O seu dominio
do italiano era mediocre e, aínda que era un bo especialista, non o
tiñan moi en conta ó lado dos grandes mestres da teoloxía, liturxia e
das linguas clásicas, que eran as disciplinas polas que destacaba o
mosteiro de Cava. Malia o seu longo período de formación monástica,
non cabe dúbida de que en Serra había un desexo fervente por desta-
car, xa fose na práctica fervente da norma benedictina, xa como mestre
ou noutras facetas que aínda non descubrira. Sen dúbida, considerá-
base o instrumento de Deus, ó conseguir atraer para o seu servicio ex-
clusivo unha nova adquisición tan prometedora pero, ó mesmo tempo,
con isto tamén conseguiu meter na súa vida a alguén con quen poder
falar na propia lingua e con quen compartir un cariño nostálxico polo
mosteiro que fóra o seu centro de formación. Por outra banda, el sabía
que Salvado o apreciaba moito e que se necesitaba a alguén que o rea-
firmase na súa determinación, era el, Serra, o home que podía real-
mente facelo; de feito, esta era unha etapa na vida do padre Salvado na
que necesitaba un conselleiro do calibre de Serra, que era un home im-
paciente onde os haxa.

O padre Salvado viaxou en autobús desde Nápoles ata o mosteiro,
que estaba a uns 40 km ó leste do porto e a uns 8 km ó oeste de Saler-
no. A estrada tiña moitas curvas xa que ía rodeando a montaña. Pasou
por vilas agrupadas e campos cultivados con viñedos e oliveiras e re-
matou a viaxe ó chegar a unha profunda fenda que había na montaña
na que se construíra o mosteiro.
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Cava dei Terreni, mosteiro famoso durante moito tempo por ser un
centro de ensino, que atraeu a eruditos e profesores de universidade
de toda Italia, estaba cheo de historia e era tan pintoresco coma cal-
quera mosteiro europeo. Pero tamén era ó mesmo tempo un lugar tris-
te (húmido no verán e frío e húmido nos longos meses do inverno). O
lugar onde estaba situado foi ben elixido, xa que alí os monxes podían
levar unha vida tranquila durante as moitas guerras e persecucións
que houbo neses séculos turbulentos. Un regato que corría desde a pa-
rede rochosa, proporcionáballes o abastecemento de auga pura, ó mes-
mo tempo que o solo que tiñan na zona producía dabondo para satis-
face-las poucas necesidades da comunidade.

O mosteiro foi fundado no ano 1011 por San Alferio e foi ampliado
polo seu sucesor, o abade Pedro e, desde o seu comezo, foi un mostei-
ro con moi boa reputación, xa que coa seguridade económica que su-
poñían tódolos xenerosos donativos que recibía, os monxes podían de-
dicarse á erudición e aproveitar ademais a súa situación xeográfica pa-
ra establecer relacións comerciais con África e cos países da conca me-
diterránea oriental. Aínda así, malia a prosperidade material da que
gozaban, sufriu unha decadencia espiritual no século XIII. Sen embar-
go, había alí varios abades moi piadosos que continuaron exercendo
unha enorme influencia, xa que o abade ocupaba o posto dun dignita-
rio na Corte napolitana, onde gozaba de poder e privilexios. Na época
que pasou alí o padre Salvado o mosteiro xa volvera de novo a de-
sempeña-la súa función educativa e espiritual4.

Ó chegar a Cava, ó padre Salvado concedéronlle un período de pro-
ba antes de encomendarlle a importante función de celeireiro e da ad-
ministración de tódalas posesións temporais do mosteiro. De cando en
vez tocaba o órgano na igrexa ou se non, cando non se dedicaba á ora-
ción, pasaba o tempo facendo os estudios que foran bruscamente inte-
rrompidos en 1835.

Para que os estudios non se prolongasen indefinidamente, obtivo o
permiso para recibir clases particulares de teoloxía a cargo de José Se-
rra5. Foi tan aplicado nisto que o 23 de febreiro de 1839, ós cinco meses
de chegar a Cava, foi ordenado sacerdote na igrexa próxima de Noce-
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ra dei Pagani. Unha semana máis tarde celebrou a súa primeira misa
na capela da Virxe do mosteiro; este foi un día que lembrou toda a súa
vida e, de feito, nunha carta que lle escribiu a un amigo en 1893, lem-
braba esta ocasión:

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 un-
ha misa e (4) é o día no que se fundou Nova Nursia

6
.

Pouco despois da súa ordenación, o padre Salvado foi enviado a
Roma para amplia-los estudios, onde residiu no mosteiro de San Ca-
lixto, que era o lugar de residencia de moitos monxes que viñan de to-
da Europa, de paso por Roma ou para continuaren nela os seus estu-
dios. Co seu entusiasmo característico, o padre Salvado embarcouse na
ampliación dos seus estudios, e máis tarde sinalaba que “as escolas con-
forman a base da educación, pero todos deben amplia-los seus coñecementos
con suor e bágoas”7. Quizais nesta ocasión empregouse no seu traballo
con máis entusiasmo do normal, o que deu lugar a que fose unha das
poucas veces na súa vida, tan sa, nas que se viu obrigado a recoñecer
que tiña problemas de saúde.

Ó volver ó mosteiro de Cava, encargáronlle dar clases de música ós
novicios e resultou ser un mestre moi popular, tanto polo seu enfoque
humano como pola súa experiencia. Nunha ocasión, un alumno que
practicaba dilixentemente as leccións de piano e xa superara ampla-
mente o período que se lle asignara para iso, atopou ó seu profesor
sentado tocando á súa beira e cando rematou, o padre Salvado mar-
chou da sala e volveu con caramelos e díxolle ó rapaz, que quedou
abraiado: “Se queres facer todo dunha vez non farás nada ben”8. O seu
carácter alegre animaba ós alumnos que tiñan menos talento a segui-
ren traballando, facéndolles máis agradable a aprendizaxe.

Ó padre Salvado encantáballe toca-lo órgano nas cerimonias ou por
pracer, e cando a súa reputación coma organista se difundiu, invitáro-
no a tocar en ocasións moi diversas. En 1841 o abade pediulles a uns
artesáns expertos que instalasen un novo órgano, para que o usase o
padre Salvado principalmente, o cal supuxo un desembolso moi im-
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portante para o mosteiro. A consecuencia disto moitas persoas foron ó
mosteiro de Cava para oír toca-lo órgano ó monxe, feito que supuxo un
motivo de alegría para el.

Neste período, tanto a vida política como a social foron fondamen-
te alteradas por revoltas en Europa de tal xeito que, en moitos países
os monxes eran o blanco da exaltación revolucionaria e resultáballes
imposible levar unha vida relixiosa. Polo tanto, moitos dispersáronse
ou foron exiliados ou matáronos, e as súas abadías foron confiscadas.
Neste contexto, o mosteiro de Cava foi pechado durante oito anos, en-
tre 1807 e 1815 polo que cando chegou o padre Salvado aínda estaban
algo receosos. Finalmente, cando remataron os disturbios e o Papa Pío
VII volveu recupera-lo Papado, os monxes volveron ós seus mosteiros,
para reafirma-la súa vocación monástica nun mundo onde predomi-
naba o Liberalismo. Non cabe dúbida de que había menos monxes ca
en épocas anteriores e que as propiedades dos mosteiros eran moito
mais reducidas, o cal significaba que o modelo de vida monástica cam-
biara.

Aínda así, malia os contratempos que aconteceron, os mosteiros ex-
perimentaron unha reactivación amosando unha sorprendente vitali-
dade e capacidade de adaptación. Moitos mozos acudiron ós mostei-
ros reinstaurados, na procura dos ideais que os revolucionarios traizo-
aran. Os monxes xa non estaban contentos coa súa antiga posición de
illamento absoluto do resto da sociedade, senón que buscaban novas
formas de vida monástica, coma en Solesmes en Francia, onde o mozo
Guéranger e cinco compañeiros seus mercaron unha abadía abando-
nada en 1833 e viviron alí cumprindo estrictamente a Regra de San
Bieito, converténdose, en pouco tempo no núcleo do movemento litúr-
xico moderno en toda Europa.

O máis importante deste movemento é que se produciu unha recu-
peración do interese polo apostolado misioneiro entre as ordes relixio-
sas. Así, un bispo misioneiro francés chamado Ludwig Dubourg che-
gou a Compostela antes da revolución co fin de pedi-la colaboración
de misioneiros para traballar cos indios na súa diocese de Louisana.
Seguramente tanto Serra coma Salvado oírono falar, pero se non foi así,
si que oíron falar da súa campaña. Por outra banda, moitos dos volu-
mes que se podían ler nas bibliotecas dos mosteiros trataban sobre as
obras misioneiras, entre as que eran habituais os relatos de persecu-
cións e martirios e a historia das misións foi introducida mesmo no
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plan de estudios eclesiásticos. Os logros alcanzados polos españois no
Novo Mundo das Américas engadiu unha vaga de interese romántico
polas misións. Por último, a Encíclica Probe Nostis do Papa Gregorio
XVI, publicada en 1840, estableceu o lema de ‘século das misións’ pa-
ra o XIX.

Os mosteiros europeos sufrían o problema da aglomeración de
monxes e a falta de aloxamento para todos eles, o que fixo que moitos
superiores cambiasen de opinión e decidisen aventurarse nas misións
estranxeiras. Isto ía supor cambios nos vellos estatutos das institu-
cións: podían cinguirse ó estilo de vida contemplativo ou facérense
máis flexibles e adoptaren un enfoque máis liberal da vida monástica.
En todo caso, xa se percibía unha tendencia importante cara á centra-
lización mediante a fusión de mosteiros individuais en congregacións9.

Polo tanto, pódese dicir que o interese que mostraban tanto Serra
coma Salvado polas misións formaba parte dun gran movemento mi-
sioneiro desa época. As misións americanas foron secularizadas en
1834 polo goberno dos Estados Unidos, coa intención de que así os
monxes misioneiros tivesen que buscar outros ámbitos nos que puide-
sen exercer a súa ansia misioneira.

Aínda así, o padre Salvado nesta época sabía pouco dos problemas
ós que se enfrontaban os seus superiores nun período de renovación.
Estaba máis preocupado por segui-la súa vida de monxe, aínda que as
súas perspectivas en Cava non semellaban satisfacelo. Un día mencio-
noulle o tema do seu futuro ó seu amigo:

O 11 de xullo de 1844 acabábamos de volver do noso paseo habitual po-
los bosques que había cerca do mosteiro e estabamos falando como fa-
ciamos a miúdo sobre as misións estranxeiras, especialmente entre os
pobos máis primitivos. Daquela, o meu compañeiro, un mozo tan inte-
lixente coma baixo de estatura, exclamou: “Realmente hai algo fabulo-
so nesas misións e a min atráenme moito, non hai nada máis nobre que
poida facer un home, mais por outra banda...” Neste momento imaxi-
nei que estaba a cavilar na posibilidade das inevitables dificultades e
por iso o interrompín e pregunteille se estaría disposto a marchar se eu
quixese acompañalo. El contestoume: “Se ti podes, eu tamén, sempre e
cando vaiamos xuntos”. Isto era o que eu necesitaba oír, e co corazón
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cheo de alegría, conteille os meus plans e o pouco que xa fixera. Segui-
mos falando durante moito tempo e logo acordamos rezar para atopar
máis luz neste momento tan decisivo

10
.

De feito, o entusiasmo expresado nesta decisión levoulles ós dous
monxes a entregárense á misión cara un pobo primitivo aínda des-
coñecido.

Sentíanse moi agradecidos ó mosteiro de Cava pola oportunidade
que lles brindara para estudiar e continua-la súa vocación, pero agora
formuláballes un problema: ¿como ían deixalo? Discutiron formas de
supera-los obstáculos e finalmente pedíronlle ó abade, co pretexto de
facer unha peregrinación, permiso para ir a Roma.

Chegaron a Roma o 29 de decembro, data na que o padre Salvado
ía morrer cincuenta e seis anos máis tarde e no mesmo sitio. Nas súas
Memorias o padre Salvado lembra como despois de dous días foron ver
a Monseñor Brunelli, secretario de Propaganda Fide, que era a congre-
gación romana que dirixía e administraba as misións ó estranxeiro.
Eles pedíronlle permiso para traballar nunha misión no estranxeiro e o
14 de xaneiro de 1845 o Secretario informoulles que a Congregación to-
mara a decisión de envialos ós “enormes campos sen cultivar que tiña
a misión de Australia”11. Isto significaba que tiñan que marchar a Sid-
ney para presta-los seus servicios baixo o mando do arcebispo inglés
Polding, que fora nomeado vicario apostólico de Nova Holanda e das
illas adxacentes en 1835. O abade de Cava presentou unha queixa por-
que non quería perder dous monxes con tanto futuro, e en concreto
apreciaba moito ó padre Salvado. Anos máis tarde, durante a época do
Risorgimento, cando as faccións anticlericais se atopaban no seu peor
momento, o abade escribiulle ó padre Salvado contándolle cómo
sentían a súa perda no mosteiro:

Pensamos que sería unha vantaxe terte coma o noso compañeiro, e
igualmente unha gran perda para todos cando marchaches. ¡Canto nos
valería a túa presencia no mosteiro hoxe!, especialmente para os moi-
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tos mozos que temos connosco con corazóns que poden verse afectados
polas ensinanzas dun mundo ateo e mentes que necesitan formación
sobre os principios de piedade e aprendizaxe. O teu nome aínda está
estreitamente asociado ó noso órgano e cando soa esplendidamente
durante as cerimonias, non deixa de lembrarme a ti

12
.

As obxeccións do abade neste momento foron inútiles, xa que os
dous estaban completamente decididos a marcharen para continuaren
a súa aventura, pero antes de marcharen houbo outro incidente que lle
ía afectar á súa andaina.

John Brady, que fora consagrado bispo de Australia Occidental en
maio dese ano, estaba en Roma no momento de recrutar misioneiros
para a súa inmensa diocese, probablemente na rexión máis grande do
mundo. Desde os primeiros anos que exerceu de crego misioneiro en
Windsor (Nova Gales do Sur), mostrara un gran interese polo benestar
dos aborixes e nese momento estaba verdadeiramente preocupado por
eles na súa diocese. Calculou de máis o número de aborixes, pensando
que eran uns dous millóns, pero deplorou con razón a súa reducción
rápida provocada tanto polo maltrato cruel que recibiron dos coloni-
zadores brancos como polos vicios e enfermidades que introduciran alí
os propios colonizadores. Por iso, tiña a esperanza de establecer mi-
sións católicas en toda a colonia para proporcionarlle a este pobo es-
quecido ‘as vantaxes da civilización e da relixión’. Pediulle ó secreta-
rio de Propaganda que lle axudase a conseguir misioneiros asignán-
donlle a Salvado e Serra, ademais de dous italianos: o padre Angelo
Confalonieri e un mozo leigo romano chamado Nicolo Caporelli, que
era catequista.

O 5 de xuño de 1845 os dous españois recibiron unha invitación pa-
ra ir ó Vaticano a unha audiencia co Papa Gregorio XVI, que tamén era
monxe benedictino. Recibiunos con amabilidade e lembroulles o anti-
go esplendor dos benedictinos coma misioneiros e exhortounos a que
fosen merecentes da súa herdanza. Estas foron as súas palabras:

Lembren que vostedes son fillos de San Bieito, o noso gran fundador.
Lembren a todos eses apóstolos que foron os seus irmáns, os cales con-
verteron á fe a pobos e nacións enteiras e educáronos nos xeitos da vi-
da civilizada. Lembren que vostedes van camiñar polo mesmo vieiro
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que xa pisaron eles. Non deshonren o hábito monástico que levan.
Vaian, pois, marchen e que Deus bendiga os seus desexos

13
.

Antes de partir para a súa misión foron xuntos visita-lo famoso san-
to sepulcro (o Sacro Speco), na montaña na que vivira San Bieito, reza-
ron con moita devoción, e mesmo lle trouxo a comida un ermitán da
zona. Conmovéronse fondamente e alí, tal como describiu o padre Sal-
vado: “celebramos a misa, confiámo-la nosa causa ó noso grande diri-
xente e pai e pedímoslle que o noso traballo redundase en beneficio da
fe á que dedicara a súa vida”14. Os dous españois marcharon coa espe-
ranza de cristianizar e civiliza-los aborixes de Australia Occidental, co-
mo antigamente San Bieito e os seus monxes evanxelizaran as tribos
do Norte de Europa.

Uns poucos días máis tarde, cheos de esperanzas para o futuro,
marcharon de Roma cara a París, xa que o obxectivo de Brady era con-
seguir máis persoal para a misión en tódalas principais cidades euro-
peas. Marcharon de París en xuño e estiveron co abade Guéranger en
Solesmes, o cal lles expresou a felicidade que lle causaba o feito de que
marchasen á misión de Australia e alegrouse moito de que puidese
conseguir máis xente para a misión gracias ó talento dun dos seus no-
vicios, Léandre Fontainne, ou Fonteinne. Díxolle a Brady que podía
consideralo como o axente da súa misión15. Desde París continuaron
ata Amiens, onde recrutaron a tres cregos e dous frades, membros da
Sociedade do Corazón Inmaculado de María de Libermann, que ían
segui-lo grupo de Brady ata Londres. A mediados do verán de 1845, o
pequeno grupo chegou a Inglaterra e Brady foi a Irlanda para atopar
máis colaboradores. Os demais retiráronse á Abadía benedictina de
Downside, famosa polos seus coñecementos e erudición, para apren-
der inglés. De Downside conseguiron un colaborador máis, o subdiá-
cono Denis Tutell, ou Tootell.

O padre Salvado quedou fascinado por Londres, onde pasou oito
días emocionantes nos que visitou lugares de interese coma o túnel
baixo o río Támesis, a xigantesca catedral protestante de San Paulo, a
Abadía medieval de Westminster, a abadía benedictina más vella de
Inglaterra, onde descubriu con sorpresa unha estatua de San Bieito. To-
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das estas visitas foron lembradas nas súas Memorias, ademais do que
el denominou ‘a curiosidade pola lingua e costumes’16.

Entre tanto, o bispo Brady volvera de Irlanda con seis irmás da ca-
ridade, un postulante, un crego e oito catequistas. Unha carta dunha
das Irmás da Caridade de Dublín lembra como Brady visitou o seu
convento e obtivo o apoio das irmás:

Un día de agosto de 1845, o Dr. Brady chamou á porta do Convento da
Caridade da rúa Baggot de Dublín. Tiña moitas perspectivas para o fu-
turo, xa que lle contou á nai superiora, Cecilia Marmion, que tiña sete
escolas e 1.000 nenos, pero que non había ninguén que puidese ensina-
los. O discurso do bispo conseguiu esperta-lo entusiasmo das irmás e
sete delas ofrecéronse voluntarias para iren a Australia

17
.

En setembro de 1845 reuniu a toda a xente que recrutara e embar-
caron no Elizabeth ata o inmenso campo-misión de Australia Occiden-
tal. Sufriron moitas incomodidades e enfermidades durante a viaxe e
o padre Bouchet, un crego francés, morreu pouco despois de chegaren
a Fremantle o 8 de xaneiro de 1846.
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3

A CHEGADA Á COLONIA
A Colonia de Australia Occidental (1825-1846)

Cando o padre Salvado, vestido co seu hábito negro de monxe be-
nedictino que levou posto durante a viaxe, desembarcou en Fremantle
tiña trinta e dous anos. O seu aspecto físico era o dun home baixo pe-
ro rexo e robusto, tiña o pelo escuro, xa con entradas na fronte e unha
barba negra tupida e sen recortar; os seus ollos grandes, expresivos e
que impactaban, eran máis ca rechamantes e imprimíanlle un carácter
forte e decidido: en resumidas contas, fisicamente aparentaba valente
e moi preparado para unha vida aventureira. Sen embargo, en canto ó
seu carácter, tiña un temperamento amable e alegre.

Semella coma se desde os primeiro momento en que saíu do barco,
a vida anterior que levara na sociedade e cultura de Europa se afasta-
se da súa mente tan facilmente como os cisnes negros se desprazaban
á deriva polas augas ante os seus ollos confusos. A perspectiva que se
lle presentaba de agora en adiante era a dunha vida sen libros, sen
manter contacto con homes cultos, pero non hai probas de que mos-
trase sentimentos de morriña ou nostalxia. El seguiu o seu camiño po-
las areas da praia cara á vila de Fremantle.

O Goberno británico nunca mostrara interese pola parte occidental
de Australia e, de feito, ata 1825 non se incluíu Australia Occidental
dentro dos límites do territorio británico, e tampouco había nada alí
que movese os intereses políticos ou económicos dos británicos como
para esperta-lo seu interese por este territorio. É certo que a perspecti-
va de desfacérense dos franceses, que continuaban a navegar dun lado
a outro da costa e a establecer bases estratéxicas no estreito de King
George, prendeu a chispa. Unha terra tan pobre e árida era un premio
que o imperialismo mercantil británico ben podía considerar se o po-
bo quixese evitar que os franceses tomasen posesión dunha parte da
illa continente da que xa ocupaban unha parte tan extensa. Así pois, en
1826 o Goberno británico enviou ó comandante Lockyer para que to-
mase posesión da parte occidental deste continente en nome da raíña.

Nestes tempos, a gran colonia oriental estaba a enriquecerse coma
productora de la e a librarse do seu carácter de acollida de presos. Un
novo movemento de expansión das terras e de exploración das rexións
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do Norte, Sur e Oeste estaba a abrise a outros territorios e a achanda-
lo camiño para o asentamento de novas colonias no sur de Australia e
en Victoria. Así, en Australia Occidental seguiron axiña este modelo.
Logo, un mozo oficial da armada escocesa chamado o capitán James
Stirling, foi enviado ó norte para explora-la costa e buscar un lugar
axeitado distinto da cidade gornición no estreito de King George. Fa-
lou tan ben do territorio que rodeaba o río Swam, que o Goberno britá-
nico decidiu establecer unha colonia pertencente á Coroa. Stirling foi
nomeado vicegobernador(*) e a sede do goberno foi denominada Perth,
que era o nome do secretario de Estado das Colonias, o membro da cir-
cunscrición escocesa dese nome.

A creación dun asentamento libre non se levou a cabo tan facilmen-
te como parecía nun principio. Aínda que Stirling trouxera a cento cin-
cuenta emigrantes libres de moi boa posición económica para poñer en
marcha a colonia, o clima e solo non favorecían nada o asentamento. O
clima tiña grandes variacións de temperatura que ían dó frío á calor e
no verán ía unha calor sufocante á que os ingleses non estaban afeitos.
Por outra banda, o solo era areoso e non axeitado para o cultivo. Ade-
mais, producíronse longos atrasos na distribución das terras, xa que a
colonia non dispoñía de agrimensores competentes que a distribuísen
de xeito metódico e xusto. Esta situación deu lugar a unha gran frus-
tración e a medida que chegaban máis barcos cheos de emigrantes, me-
draba o descontento.

En 1846 a maioría da escasa poboación que había estableceuse nos
arredores de Perth, na estreita franxa costeira que se atopa entre o
Océano Índico e a cordillera de Darling, en Fremantle, e en Albany no
extremo sur. As ricas chairas ribeiráns que están nos arredores de
Guildford e a parte alta do río Swam atraeron á aristocracia adiñeira-
da e algúns atrevéronse a cruza-la cordilleira de Darling para esta-
blecérense nas terras máis fértiles do río Avon, e así constituíron a fi-
nais dos anos 30 as pequenas comunidades agrícolas de Toodyay, York
e Northam. Sen embargo, os límites do asentamento agrícola e de pas-
toreo restrinxíanse a estas zonas e as familias dispersas que había
vivían de forma precaria con poucos utensilios para cultiva-lo solo er-
mo e aínda menos servicios para atende-los accidentes da vida cotiá,
que ás veces eran a causa das moitas mortes prematuras que se pro-

O señor abade do ermo

28

(*) N. da T.: Este cargo equivale ó do Presidente do Goberno dunha colonia que perten-
ce á Coroa Británica.



duciron entre os primeiros colonizadores. Sempre houbo esta sensa-
ción de falta de preparación en toda a andaina colonial, feito que au-
mentou as dificultades habituais asociadas á colonización de novas te-
rras.

Sen embargo, nos anos 40 a condición da colonia foi mellorando,
porque moitos colonizadores desenvolvían a actividade de cría de ove-
llas e exportaban a súa la ó mercado inglés e, desde 1845 en adiante ex-
plotouse o sándalo. Ademais desenvolveuse unha pequena industria
madeireira entre os bosques de karri e jarrah (*) no sudoeste e existía un-
ha industria de pesca de baleas en Albany. Pouco despois comezou a
cría de cabalos para o exército indio e un muíño ó Sur de Perth sub-
ministraba fariña e, por último, apareceron algunhas pequenas indus-
trias en Perth ,un estaleiro en Fremantle e unha fábrica de cervexa en
Perth. Con todas estas actividades, na colonia había pobreza, mais nin-
guén morría de fame. O asentamento principal está ben situado entre
as montañas e a auga e os emigrantes comezaron a adaptarse ó clima,
o que fixo que cada vez estivesen máis contentos. No aspecto social,
reuníanse para xogar partidos de criquet e para iren de merenda ó
campo e polo serán celebraban bailes e festas e ás veces tiñan algún
que outro invitado. Aínda así, malia os avances que acadaron, tíñanlle
moito apego ó país natal e facían as súas actividades con certa nostal-
xia. Así era como se atopaba a colonia cando chegaron os misioneiros
españois en 18461.

Os habitantes aborixes da colonia tiveron un destino desgraciado
desde o principio. Inicialmente os aborixes acolleran ben os acabados
de chegar e nin mostraban resentimento nin ofrecían resistencia á ocu-
pación das súas terras. Así, os colonizadores instaláronse cos seus ra-
baños e mandas e, excepto nalgúns casos nos que contrataron ós indí-
xenas, botáronos a territorios alleos, provocando así a ruptura da vida
tribal normal aínda que os forasteiros non se decataran diso. Algúns
dos indíxenas quedaron desposuídos dos seus bens, sen fogar, impo-
tentes e sumidos na pobreza, nas rúas de Perth e Fremantle. Dada es-
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ta situación, semellaba que non había solución para o problema cada
vez máis grave que se lles achegaba ós aborixes.

O proceso inicial de asentamento dos colonizadores foi facilitado
pola calorosa benvida que lles ofreceron os indíxenas. Sen embargo, o
colonizador e o aborixe tiñan actitudes radicalmente diferentes con
respecto a algo que era de suma importancia: a terra; de feito a inca-
pacidade de valora-la actitude dos aborixes que mostraron os coloni-
zadores resultoulles desastrosa. En 1835 a Asociación “Port Phillip”,
dirixida por John Batman, “mercara” 100.000 acres (40.500 ha) de te-
rreo ós aborixes da rexión a cambio de mantas, coitelos, espellos, rou-
pa e fariña; esa acción, aínda que era ridícula, implicaba que os colo-
nizadores crían que os aborixes tiñan certo sentido de propiedade da
terra2. Sen embargo, en Australia Occidental supoñíase que os indíxe-
nas eran nómades libres que carecían absolutamente de sentido da
propiedade ou vinculación a zonas determinadas. Polo tanto, nunca se
formulou a cuestión da sinatura dun tratado para establece-los derei-
tos tribais.

De feito, os aborixes eran nómades só dentro dos límites herdados
sobre os que nunca disputaran, foran cales foran os motivos que cau-
sasen problemas entre as distintas tribos. Os aborixes podían camiñar
desde os seus terreos de caza, pero só por invitación da tribo ou grupo
propietario do terreo que visitaban. O feito de que puidese parecer que
había terra dabondo para todos nesta inmensa colonia que estaba prac-
ticamente baleira, non tiña nada que ver con esta cuestión, xa que as
dificultades económicas que sufrían os aborixes negaban o acceso ó
seu particular “espírito da terra” e iso era realmente lamentable.

Algúns colonizadores, unha vez que se instalaron cos seus rabaños
e mandas, no nome do que xustificaban como empresa, contrataron a
aborixes como pastores ou peóns de labranza con maior ou menor éxi-
to. A maior parte do pobo indíxena retirouse ante a avalancha dos
asentamentos e o gobernador Hutt fixo serios esforzos para incorpora-
los á man de obra da colonia, aínda que este proceso resultou máis
complicado do que pensaban.

A cultura aborixe baseábase nunha simple economía de caza e bus-
ca de alimentos e nunha lei imposta polos espíritos ancestrais nunha
época de creación lendaria. A busca constante de comida, unida a un-
ha vida social e cerimonial moi complicada, mantiñan á xente comple-
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tamente atarefada tendo por isto un obxectivo do que ocupárense. Os
homes, formados tanto física coma psiquicamente para a superviven-
cia mediante un longo e rigoroso proceso de iniciación, e as súas mu-
lleres polas crúas esixencias da vida, non eran nin con moito os nóma-
des irresponsables que se imaxinaban polo xeral os brancos competiti-
vos e ambiciosos3.

A boa vontade mutua dos primeiros meses do asentamento veuse
abaixo lentamente pero seguramente debido ó peso da ignorancia e da
falla de entendemento. O pobo indíxena, unha vez que cedeu as súas
terras, non vía ningunha razón pola que non puidese comparti-los re-
sultados da súa nova productividade, e por elo collían as existencias e
se apropiaban dos productos agrícolas. Os brancos intentaron ‘darlles
unha lección’ que deu lugar a represalias e contrarrepresalias. A roda
das matanzas daba voltas constantemente e as vantaxes decantábanse
inevitablemente do lado dos que tiñan as armas máis poderosas.

Moitas veces, as mulleres aborixes constituían a causa doutros ma-
lentendidos porque, de acordo coa lei indíxena, un home consideraba
o empréstito da súa muller a un estraño como sinal de confianza e hos-
pitalidade4. Deste xeito, moitos colonizadores brancos que estaban sos
aproveitáronse dese costume pero non se decataron de que non repre-
sentaba unha forma de prostitución caprichosa no sentido europeo. Os
aborixes tiñan un forte sentido de lealdade familiar, responsabilidade
e orgullo e sentían un resentimento natural polos homes brancos que
solicitaban as súas mulleres sen invitación, reclamándoas coma ‘resul-
tado dunha conquista’ lexítima. En 1975, na zona de Toodyay de Aus-
tralia Occidental, un aborixe matou a un mozo colonizador chamado
Johnson Drummond cravándolle unha lanza porque, aínda que estaba
contento de ‘comparti-la súa esposa, sentiu rancor porque un amigo
del marchou con ela sen o seu permiso. O irmán de Drummond ato-
pou ó asasino e matouno dun disparo e a historia continuou así con
loitas encarnizadas por unha banda e por outra.

A probabilidade de que os aborixes puidesen conseguir reivindica-
los seus dereitos algunha vez esvaeceuse xa en 1834, cando un desta-
camento do LXIII Rexemento enfrontou a un grupo de ‘alborotadores’
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indíxenas en Pinjarra, a 75 km de Perth. Crowley describe o incidente
da seguinte forma:

Unha expedición oficial de soldados do LXIII Rexemento (West Kent)
xunto cun grupo numerosos de policías e colonizadores dirixidos polo
Gobernador Stirling reduciu a tribo do río Murray na ‘batalla de Pinja-
rra’ o 28 de outubro de 1834. Esta expedición punitiva actuaba en re-
presalia polos continuos roubos de comida e por varios asasinatos co -
metidos polos seus membros. Neste choque morreron dez homes, tres
mulleres e un neno do bando dos indíxenas, e do bando dos brancos, o
capitán Ellis, o comisario de policía, morreu máis tarde dunha ferida de
lanza na cabeza, e un soldado resultou ferido. Os restantes membros da
tribo reuníronse para escoitar un sermón a cargo do gobernador e a
partir de entonces marcharon sen rumbo polo campo sen dar máis pro-
blemas

5
.

A batalla que se librou foi claramente desigual desde o principio e
a desintegración e finalmente a degradación do pobo indíxena seme-
llaba inevitable.

Sen embargo, sería unha grave inxustiza concluír que a política ofi-
cial era de indiferencia con respecto ó destino dos aborixes. As ins-
truccións do Goberno británico ían encamiñadas “a protexer coidado-
samente e a defendelos dos adversarios, e máis especialmente, a preo-
cuparse de que ningún dos nosos súbditos nin ningún dos seus servi-
dores se fagan dano”. O feito de que fixeran dano con frecuencia é evi-
dente polo relatado anteriormente.

De feito, a política oficial proclamaba ter interese polo destino dos
aborixes e déronselles ordes ós gobernadores da colonia para que os
protexesen con esmero e os defendesen do mal. Con esta idea en men-
te íase somete-la tribos aborixes á autoridade da xustiza británica.

Despois disto, os grupos humanitarios de Gran Bretaña manifesta-
ran a súa opinión a favor do pobo indíxena en todo o Imperio e exer-
ceron a influencia suficiente como para afectar á política do Goberno.
En consecuencia, en 1836 creouse unha Comisión de Investigación for-
mada por deputados para investiga-la situación dos aborixes e o in-
forme que elaboraron foi remitido ó Parlamento Británico. Ó ano se-
guinte o Goberno declarou que os obxectivos que se marcaba co res-
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pecto ós aborixes eran os seguintes: garantírlle-lo debido cumprimen-
to da xustiza e a protección dos seus dereitos; fomenta-la expansión da
civilización no seu seo e dirixilos para que acollesen de xeito pacífico
e voluntario a relixión cristiá6.

Sen embargo, resultou máis doada a redacción destes obxectivos cá
súa posta en práctica. Por exemplo, John Hutt, que foi gobernador des-
de 1837 ata 1846, ano no que chegou o padre Salvado a Australia, es-
taba de acordo co punto de vista humanitario da proposta. Puido cons-
tata-las moitas inxustizas e crueldades que se cometían contra os abo-
rixes, e que os colonizadores tomaban a xustiza pola súa man e casti-
gaban, ás veces coa morte, delictos menores. Eles buscaban protección
no gobernador e nas súas forzas para repeler calquera ataque organi-
zado en relación coas políticas promovidas polo primeiro gobernador,
o capitán Stirling, que eran fundamentalmente represivas. E así foi: o
Goberno británico outorgáralle ó pobo indíxena a protección da xusti-
za británica, pero ¿cal era realmente o significado desta acción se os
aborixes non se podían defender ante o xuíz, por considera-la súa tes-
temuña inadmisible, ou non entendían o significado dun xuramento e
non recibiran o recoñecemento dos seus dereitos de propiedade da te-
rra?

Hutt adoptou unha política humanitaria imprecisa que propugna-
ba a civilización e cristianización dos aborixes, de tal xeito que “fosen
gradualmente asimilados e se convertesen nun so pobo xunto cos fo-
rasteiros brancos”7. Recoñeceu o valor que tiña o feito de que os colo-
nizadores contratasen os aborixes para o pastoreo como parte do pro-
ceso de civilización, pero pensaba que a verdadeira civilización só se
podía acadar por medio do Cristianismo e chamou a atención das dis-
tintas confesións para acadar este obxectivo.

Hutt comezou un proxecto misioneiro de curta duración á beira do
río Swam e logo axudou ós anglicanos a fundar unha misión en Fre-
man-tle. Esta misión fracasou trala marcha deste da colonia en 1841, ó
igual que fracasou máis tarde outra que había en Guilford: En 1841 a
Igrexa Metodista probou sorte cunha misión para os nenos indíxenas,
para a cal o Goberno contribuíu sufragando a metade dos gastos que
supoñía, pero tampouco foi capaz de sobrevivir, porque despois de es-
tar durante pouco tempo en Wanneroo trasladouse a York, onde dei-
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xou de existir.
O final do mandato de Hutt coincidiu coa chegada do padre Salva-

do á colonia e pódese dicir que só puido conseguir o outorgamento
dun certo grao de protección para os aborixes. Mais co padre Salvado
ía chega-lo último intento real por conseguir unha verdadeira política
de protección dos aborixes.
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4

O COMEZO
Misións católicas en Australia Occidental (1846-1848)

Desde o primeiro momento que o padre Salvado puxo o pé no chan
de Australia Occidental, mostrouse sempre comprensivo cos aborixes
e estaba decidido a dedicarse por completo a eles no territorio da mi-
sión que lle asignara o bispo Brady. Este mozo tan serio, vital e cheo de
enerxía, xunto con Serra e o novicio francés Fontainne, percorreron
dun lado ó outro o bush das montañas preto de Fremantle na busca de
aborixes, mais esa busca non deu resultado. Máis tarde apareceu un
aborixe nunha rúa estreita de Fremantle e a súa pel escura e trazos des-
coñecidos atraeron tanto a súa atención que o padre Salvado e Serra se
achegaron inmediatamente a el e comezaron o seu labor.

Esa mesma tarde o aborixe e a súa esposa foron visitalos ó hotel so-
litario no que se aloxaban e a Fontainne sorprendeulle que falase
inglés. Desde ese momento comezou o traballo de verdade, porque o
padre Salvado pensou que ese contacto podía levalos ás tribos de indí-
xenas que había na colonia.

Estes tres misioneiros continuaron a buscar na vila máis contactos
cos aborixes, e levaban cadernos nos que apuntaban calquera palabra
de lingua aborixe que puidesen oír por casualidade. Deste xeito non
tiveron que agardar nin buscar moito, xa que cerca da costa atoparon
un grupo duns doce aborixes de tódalas idades, uns encadeados os
outros, algúns dos cales non eran mais ca nenos, pero todos ían cus-
todiados por soldados. Os misioneiros achegáronse a eles e viron que
a algúns lles sangraban os nocellos por que a súa pel non se endure-
cera polo contacto coas cadeas. O padre Salvado sentiu compaixón e
mágoa cando viu os “pobres desgraciados”. Os indíxenas mostráran-
se moi buliciosos, pero cando observaron aquelas tristes figuras cala-
ron, momento que aproveitaron os misioneiros para pronunciaren
palabras de consolo que os indíxenas perplexos nunca oíran ata da-
quela.

Axiña descubriron que estes ‘pobres desgraciados’ eran presos ós
que levaban ó cárcere de Rottnest, unha illa que se atopaba a uns 20
km ó oeste de Fremantle. O novicio Fontainne, abraiado por isto, con-
toulle nunha carta ó seu superior o que viran:
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Estaban encadeados uns ós outros con máis ou menos ataduras segun-
do a gravidade dos delictos que cometeran. Tiñan tódalas idades, des-
de nenos ata anciáns, e non había ninguén que non manifestase xa a in-
solencia do delicto nas súas maneiras. Os pobres desgraciados marcha-
ron contentos para cumpri-lo seu castigo sen saber aparentemente na-
da do seu destino

1
.

Fontainne anotou no seu diario o seguinte: “ás dúas da tarde do
día seguinte, o 9 de xaneiro, montamos nun barco que nos levou a
Perth”.

Estaban na metade do verán e as augas azuis do río Swam, que es-
taba claro e quedo baixo un ceo tranquilo, fixéronlle-la viaxe máis
agradable, xa que as beiras do río azoutadas polo vento presentaban
paisaxes de gran beleza: pequenas praias de area semicirculares nas
que sobresaían formacións rochosas e se fundían acantilados de calca-
ria, matas de menta, acacias e ..., e a herba murchaba a causa do sol.
Cando o grupo de relixiosos contemplaba esta paisaxe, a alma do pa-
dre Salvado conmoveuse para pregarlle a Deus que “...cada curva do
río presentase unha nova escena e ocasión para rezar a Deus”2. E o río
fixo eco do seu canto da ladaíña da Virxe María.

Ó final da tarde botaron unha ollada ó municipio de Perth, que se-
mellaba insignificante comparado coas capitais europeas, mais aínda
así gustoulles moito a paisaxe de casas redondas construídas entre as
pólas das árbores con teitos de estano, e outros edificios administrati-
vos máis grandes. Había só unha igrexa visible que era a catedral an-
glicana de San Xurxo construída con pedra rosa. O bispo Brady sina-
lou a súa residencia na pequena igrexa, que a penas se podían distin-
guir, e, con grande emoción pola súa volta á casa, díxolle ó padre Sal-
vado que entoasen un himno.

A Brady concedéralle tres parcelas de terreo na montaña coñecida
na actualidade co nome de Victoria Square, onde construíu un edificio
multiusos de madeira, que o Secretario das Colonias cualificou de
‘miserable tugurio sen comodidades de ningún tipo’. Alí vivía, cele-
braba misa e entrevistaba a moita xente, e alí tamén tiña unha peque-
na escola.

Brady tamén erixiu a estructura dunha igrexa á que lle deu o nome
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de San Xoán Evanxelista. Unha irmá da Caridade describiuna deste
xeito a primeira vez que a viu:

Imaxínense unha habitación duns 9 m de longo, 4,5 m de ancho e qui-
zais 4,5 m de alto; tiña marcos para as portas pero sen portas, marcos
para fiestras pero sen fiestras, un tellado de madeira a través do cal se
podía ve-lo sol, a lúa e as estrelas; non tiña teito, as paredes estaban
sen encalar, e no chan había unhas cantas táboas colocadas ó chou que
repenicaban ó pisar por riba delas. Ademais había un mostrador de
madeira corrente que doara algún antigo tendeiro e que lles servía de
altar

3
.

Ó chegaren alí, o grupo subiu en procesión á montaña ata a igrexa,
onde entraron todos, incluída a pequena multitude que se reunira pa-
ra dárlle-la benvida. Logo, o padre Salvado entoou o Te Deum e así co-
mezou unha nova vida para el.

Cando se axeonllou co variado grupo que o acompañaba, formado
por monxas, catequistas, cregos e xente de moitas nacionalidades, ne-
sa lúgubre pequena imitación dunha igrexa, cabería preguntarse se o
padre Salvado non desviou o seu pensamento ó tempo que vivira en
Europa, ás grandes igrexas europeas, ós seus irmáns monxes de Cava
coa súa igrexa tan elegante e cun órgano fabuloso, que cantaban ás
súas oracións ó Señor. Ou máis ben completamente absorto no Señor,
estaba decidido a dedicarse de novo a el e ó servicio do seu pobo nes-
ta terra salvaxe e estraña. Non o sabemos realmente, pero o que é se-
guro é que toda a beleza coñecida que deixou atrás, esvaeceuse case
coma un soño. Sen embargo, esta terra tiña unha beleza salvaxe moi
exótica, na que as montañas estaban preto polo leste e un grandioso río
corría polos vales cara ó mar. Era un lugar dunha gran beleza, aínda
que quizais fose primitivo de máis. Nesa ladeira da montaña que tiña
unha vista tan fantástica, construíu a súa catedral, que como a gran ca-
tedral de Compostela, erguíase por riba dos edificios da cidade e era
un monumento á fe cristiá. Segundo Fontainne, os pobres aborixes que
habitaban nas chairas e nas montañas e nas beiras dos ríos, podían mi-
rar cara arriba con orgullo e ve-lo signo da súa salvación.

A Igrexa Católica de Australia Occidental comezou a súa andaina
como consecuencia dunha carta que lle escribiu un irlandés descoñeci-
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do chamado Robert D’Arcy ó vicario xeral de Sidney, Ullathorne. Es-
cribíalle en nome da comunidade católica que vía como os seus ve-
ciños estaban ben dotados de pastores e igrexas, mentres que eles non
dispoñían dun só sacerdote. Nesta carta tamén mostraba preocupación
pola evanxelización dos aborixes e logo pediulles ás autoridades que
lles enviasen un crego, e que fixesen a promesa de construír unha igre-
xa e que lles proporcionase apoio4.

Cando o bispo metropolitano católico de Australia, Vide Polding,
volveu de Inglaterra a Sidney en novembro de 1842, elixiu inmediata-
mente tres misioneiros para iren traballar á colonia do río Swam. No-
meou a John Brady como o seu vicario xeral e proporcionoulle dous
colaboradores: un sacerdote holandés chamado Jan Joostens e un se-
minarista irlandés chamado Patrick O’Reilly. Os tres chegaron no bar-
co chamado ‘Waterwitch’ o 8 de decembro de 1843.

Despois dun recoñecemento rápido da extensión do asentamento
cara ó leste e o sur de Perth, o impulsivo Brady acosou a Polding para
pedirlle permiso para marchar a Europa na busca de misioneiros. Pol-
ding deulle permiso e pediulle que fose coidadoso na súa elección, pa-
ra o que lle recomendou os belgas e os franceses por seren ‘os mellores
e preferibles a tódolos demais’5; de aí que, sen perder máis tempo, mar-
chou o 14 de febreiro de 1844.

Brady volveu á colonia en febreiro de 1846, acabado de nomear bis-
po desta, e encomendáronlle a tarefa de volver poñerse ó corrente da
colonia británica para atopar traballo de apostolado para o seu gran
equipo estranxeiro de misioneiros. Brady, como xefe da Igrexa Católi-
ca de Australia Occidental, convocou unha reunión de todo o grupo
misioneiro co fin de tomaren unha decisión sobre o traballo que ía re-
alizar cada grupo.

As Irmás da Caridade, que estaban aloxadas preto da colonia nun-
ha casa de dous andares situada na rúa de St. George, ían abrir unha
escola en pouco tempo. De aí que falase con elas da posibilidade de
levar a cabo o traballo de cristianización y civilización, xa que non es-
taba de acordo coa opinión de que esta xente era incapaz de levar un-
ha vida civilizada. Para acometer esta ardua tarefa, decidiu traballar
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en tres zonas diferentes: o norte, o sur e o centro. O grupo do norte
traballou baixo o mando do crego italiano Confalioneri, o do sur bai-
xo o mando dos cregos franceses Thiersé e Theveaux e a misión cen-
tral baixo o mando de Serra e o seu amigo Salvado. Así pois, os gru-
pos de misioneiros, formados para sacrificárense e preparados para
atoparen dificultades, dispersáronse a mediados de febreiro de 1846
para metérense no remoto e inhóspito bush co fin de comeza-lo seu
traballo.

Os primeiros en marchar foron os misioneiros franceses que ían bai-
xo o mando do padre Thiersé. Viaxaron ata Albany, no canto sudoeste
da colonia, e no camiño atoparon unhas cantas familias indíxenas. O
asentamento na costa pouco poboado no que alugaron unha casa con-
taba cunhas cen persoas, entre as cales había unhas seis familias de
católicos. Ós misioneiros ordenáronlles que só se preocupasen do be-
nestar dos aborixes fuxidíos pero, sen embargo, nas varias visitas que
fixeron ó bush non conseguiron atopalos unidos. De feito, puideron
morrer de fame se non fose pola xenerosidade duns poucos coloniza-
dores6. Pouco despois, noutro intento de acadar resultados da súa mi-
sión, o padre Thiersé trasladou a súa pequena casa, sede da misión, a
un lugar próximo ó lago Mollyalup, preto do monte Barker, un sitio
illado onde os aborixes que atoparon, mostrábanse indiferentes ás súas
insinuacións. Malia o seu esforzo, en agosto de 1847 víronse obrigados
a abandona-la súa misión por mor da pobreza que sufrían, que non lles
permitía nin alimentarse a eles mesmos, nin moito menos ós indíxenas
famentos, e ó final esgotados polas dificultades físicas extremas que
tiñan que aturar. Así, os membros da colonia abandonárona, coa ex-
cepción do padre Thiersé que tiña tantos achaques de saúde que non
puido marchar ata o ano seguinte, tempo no que quedou só no bush,
intentando en van proporcionarlles algún alivio espiritual ós indíxenas
do sudoeste. Finalmente en 1848 marchou de Australia para sempre7.

Por outra banda, pódese dicir que a misión que foi cara ó norte tam-
pouco acadou bos resultados. Esta misión estaba formada por dous ca-
tequistas irlandeses, chamados James e Nicholas Hogan e o crego ita-
liano Angelo Confalonieri; estes marcharon cara a Sidney e de alí se-
guirían ata ó norte de Australia. O bispo Brady deulle ó superior unha
carta de recomendación para que lla presentasen ó arcebispo Polding,
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na que lle pedía ‘algunha axuda económica’8. Así, o seu vicario xeral,
o padre McEncroe, deulle 100 libras esterlinas (unhas 20.000 PTA) pa-
ra que puidese paga-la pasaxe e para axudarlle a reunir algunhas pro-
visións. Daquela, o 7 de abril de 1846 embarcou cara ó porto de Es-
sington, onde hai erixida unha estatua de Darwin na actualidade, e un
par de semanas máis tarde naufragaron nas perigosas augas do estrei-
to de Torres, onde afundiron moitos barcos, e só sobreviviron o capitán
e o misioneiro Confalonieri.

As poucas provisións que Confalioneri tiña para a misión perdé-
ronse no naufraxio e por ese motivo foi canda ó superintendente da
misión, o capitán McArthur ficou, “case en coiros”, feito que máis tar-
de mencionou o padre Salvado nun informe a Propaganda coma unha
proba máis da incompetencia de Brady e tamén coa intención de man-
telo afastado de Nova Nursia9.

Confalioneri construíu el mesmo unha pequena cabana no bush e
intentou atende-los aborixes que había nos seus arredores. Pero dous
anos máis tarde un explorador entrou na súa cabana e atopouno case
morto a causa da febre tan alta que tiña. Levárono ó hospital naval on-
de morreu ó día seguinte, o 9 de xuño de 1848. Coa súa morte chega-
ron á súa fin os dous primeiros proxectos misioneiros católicos10.

Aínda que os esforzos destes misioneiros se viron frustrados, cons-
tituíron exemplos dunha coraxe moral e física abraiante e tamén dun-
ha fe incrible. En contraste co comportamento que mostraron moitos
colonizadores cara ós aborixes nese tempo, os seus esforzos en favor
deles demostran que foron uns homes xenerosos e consagrados ó seu
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traballo. Durante ese curto período de tempo as súas vidas deron tes-
temuño dun gran heroísmo: estaban dispostos a traballar sen laiarse,
sen comodidades e sen recompensas para un pobo desprezado e, por
ese motivo, destacaron por riba doutros homes do seu tempo, polo que
merecen unha homenaxe da posteridade.

Sen embargo, a misión que se levou a cabo no centro de Australia
foi outra cousa.
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5

AVENTURA NO BUSH
Serra e Salvado nas chairas de Victoria (1846)

O bispo Brady tiña a intención de crear unha misión nun lugar es-
tratéxico dentro da colonia preto da capital. Sen embargo, o seu em-
prazamento non foi elixido polo bispo, senón por un xuíz católico cha-
mado Scully1.

James Scully fora un ex-oficial do exército británico que ó ser dado
de baixa, decidira gasta-la súa pensión na adquisición dun terreo na
nova colonia, onde chegou coma emigrante en 1839. Tiña unha boa
formación e unha aptitude práctica que o levaron a estar disposto a
converter a súa aventura nun verdadeiro éxito. Era solteiro e, polo tan-
to, non tiña ataduras familiares nin lle interesaba a vida social de
Perth. Aprendeu el so as habilidades e experiencia necesarias para vi-
vir no bush e adquiriu un terreo que superaba os límites do asenta-
mento nun lugar que levaba o nome de Bolgart; aquí foi onde estable-
ceu o seu fogar nun terreo de varias hectáreas. Tiña de veciño a James
Drummond, o primeiro botánico que traballaba para o goberno asen-
tado na colonia, que se establecera en Toodyay, onde máis tarde Scully
exerceu de xuíz e membro activo do Comité de Infraestructuras. Scully
descubriu, en compañía de Drummond, as chairas de Victoria, ás que
lles puxo o nome, que se atopan a uns 160 km ó norte de Perth. Este foi
o lugar que Scully lle recomendou a Brady para funda-la misión.

Aínda que a súa principal preocupación era a actividade do pasto-
reo, Scully foi un deses poucos homes que se decataron da presencia
dos aborixes, porque puido pensar, acaso, que os podía integrar na
economía do pastoreo. Sen dúbida, decatouse de que un asentamento
podería ampliarse axiña cara á zona que el descubrira e iso afectaría as
vidas dos aborixes que alí vivían. Polo tanto, decidiu que se debería fa-
cer algo alí e foi por este motivo polo que se achegou ó bispo Brady.

Así, o 18 de febreiro de 1846, en pleno verán -ese ano fora especial-
mente caloroso e seco-, o padre Salvado e Serra xunto cos seus com-
pañeiros partiron cara ás chairas de Victoria cun guía que lles propor-
cionara Scully. A estrada que une Perth con Guilford, que está a uns 16
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km, estaba chea de po, aínda que en boas condicións para aquela épo-
ca. Da estrada principal saían moitos carreiros pequenos que levaban
ás pequenas granxas e herdades. A paisaxe que había nos arredores do
río Swam era sempre a mesma, cha e con solos areosos, con moitas ár-
bores do caucho, aínda que había tamén moita terra sen vexetación.

Despois de tres horas de camiño, o grupo atopou o pequeno asen-
tamento urbano de Guildford na conca alta do río Swam. A ámbalas
dúas beiras do río Swam había unha inmensa chaira e as enormes ár-
bores do caucho daban sombra ás augas quedas do río. Decatáronse de
que a vexetación que había ó longo da beira do río tiña unha gran be-
leza, pero no resto desa paraxe o solo era demasiado seco e a herba es-
taba murcha e sen vida.

Nestas chairas estaban as casas onde vivía a poboación autóctona,
moitas das cales semellaban máis as cabanas dunha vila cós alicerces
dunha gran cidade. Aínda así era un lugar acolledor e atraeu ós mi-
sioneiros para quedaren alí durante algún tempo. Xa recibiran unha
invitación para ir á casa de Samuel Moore, que estaba a uns 6 km de
alí. De feito, moita xente viña visitalos cando ían de paso para obser-
va-lo seu traballo e desexarlles boa sorte, porque era normal que nun
lugar tan pequeno e tranquilo a xente saíse das súas casas aínda que
fose só atraídos pola curiosidade que suscitaban os acabados de che-
gar ataviados cos seus longos hábitos monásticos, crucifixos nos seus
cintos, todo o cal debía ser para eles unha escena moi estraña.

Pasaron a noite na casa de Samuel Moore que estaba na conca alta
do río Swam, onde arranxaron o seu carromato e partiron de novo ó
día seguinte cedo.

A estrada que levaba a Toodyay era peor, porque atravesaba a cor-
dilleira de Darling e isto significaba que os bois cansaban con máis fa-
cilidade e se movían máis a modo. A isto había que engadi-las tempe-
raturas elevadas e unhas moscas moi molestas que non lles axudaron
nada a face-lo camiño. Como era costume da congregación monástica
rezaban unha oración ‘para a viaxe’, para que durante esta recibisen a
bendición de Deus e os protexese dos perigos que entrañaba o camiño.

Ó cae-la noite chegaran á vila de Toodyay e xa percorreran uns 64
km. Alí albiscaron unhas cantas casas e un ou dous edificios oficiais,
pero na luz da noite non podían a penas máis ca distinguir uns perfís
escuros. Unha vez máis, acamparon ó aire libre e ó día seguinte, James
Drummond reuniuse con eles e invitounos a cear con el na súa herda-
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de, que levaba o nome de ‘Hawthornden’. Esta casa de dous andares
ía servir moitas veces de estancia para o padre Salvado nos anos vin-
deiros.

O guía estaba desexando marchar coa primeira raiola do sol, o cal
significaba que tiñan que almorzar apresuradamente e facer moitas
manobras antes de que puidesen poñerse en camiño. Non discutían,
senón que tiñan que aturar calquera incidente que acontecese como
parte do sacrificio que estaban a facer. Bolgart está a uns 32 km máis ó
norte e aínda que apurou o seu paso para chegar ó seu destino con
tempo, sen embargo, levoulles varias horas chegar alí. Chegaron o 21
de febreiro e o grupo de misioneiros quedou con Scully durante tres
días, gozando da súa hospitalidade e aprendendo moito desa parte do
país tan agreste e aínda sen explorar que había máis alá de Bolgart, e
algo sobre as tribos aborixes.

O padre Salvado e os seus amigos xa levaban unha semana fóra de
Perth. Estaban a piques de penetrar no descoñecido bush, pero non
tiñan unha idea moi clara sobre onde pasarían a noite seguinte e todos
eles estaban física e mentalmente cansos. O padre Salvado nas súas
memorias deu algunha idea do que tiñan que soportar cando camiña-
ban con moitas dificultades no medio dunha calor abafante, con só
algúns carreiros estreitos nas primeiras etapas da viaxe e gran parte do
bush completamente intransitable por mor da area e da maleza, pragas
de moscas incesantes e niños de grandes formigas, de tal xeito que os
camiñantes tiñan que fixa-la súa vista no chan durante todo o camiño
para non tropezaren con raíces e penedos. Poucas veces podían mira-
lo ceo azul que tiñan e moitas sentíanse aliviados de ver simplemente
o leito dun regato, aínda que estivese case sempre seco polo sol. Esta
zona non era máis ca un páramo e o padre Salvado pensaba o diferen-
te que era da súa Galicia natal, tan fértil e exuberante.

Pero aínda tiñan que pasar unha ríxida proba de enteireza e capaci-
dade de adaptación á que só os máis fortes poderían sobrevivir. Xa ex-
perimentaran un duro sentimento de aburrimento provocado pola
monótona uniformidade de todo, que o padre Salvado describiu sinte-
ticamente nas súas memorias como ‘agreste’ coa expresión “chaira are-
osa, varias especies de eucaliptos e moitos tipos de plantas velenosas”2.

Resultáballes un grande alivio o momento en que de cando en vez
un regato do río Moore rompía a monotonía da viaxe e facían acam-
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pada. Os guías levaban o carromato e volvía á casa do seu amo en Bol-
gart. En palabras de Scully, o lugar era “un dos sitios realmente fer-
mosos, nas que o campo era aberto en tódalas direccións, ondulante e
con herba”, descrición que era máis propia da primavera ca do verán,
é, cadraba mellor coa opinión que daría un pastor sobre os pasteiros
que tiña para as súas ovellas3. Aínda así, o lugar agradáballes moito ós
misioneiros porque lles proporcionaba auga fresca sobre a que se aba-
lanzaban, pero axiña quedaban defraudados. Sobre esta experiencia, o
padre Salvado escribiu o seguinte: 

Arquexando coa calor e a sede abalanzámonos sobre a fonte que cria-
mos que estaba preto, pero alí non había nada que aliviase as nosas gor-
xas ferventes. Catro bois, non menos sedentos ca nós, correron ó mes-
mo lugar e tivemos que competir con eles para facernos sitio nunha po-
za que, en vez de apaga-la nosa sede, non fixo máis ca empeorala. Esta
cousa encheu as nosas bocas cunha area que sabía horrible e que era
bastante nauseabunda. Aínda así non tivemos outra opción máis ca co -
ller puñados desa lama repulsiva e metelos na boca para poder hume-
dece-los nosos beizos queimados

4
.

O padre Salvado estaba a experimentar por primeira vez a ‘beleza e
o terror’ do bush australiano, coas características propias de falta de vi-
da, monotonía coas súas cores grises e marróns da vexetación murcha
do verán. Randolph Stow, nativo de Australia Occidental describía así
esta paisaxe: “Non existe nin un só treito de terra máis antigo ca esta...
tan aplanada e vermella e árida, salpicada con fragmentos de mon-
tañas rotas, chá e sen auga”5. Sen dúbida, este debía se-lo aspecto que
tiña a paisaxe cando Serra e o padre Salvado camiñaban cara ás chai-
ras de Victoria no mes de febreiro, xa que nesa época do ano a vexeta-
ción estaría murcha, as árbores non daban sombra e as flores eran prac-
ticamente inexistentes.

Os misioneiros, sedentos e mortos de cansazo ó anoitecer tumbá-
banse no duro chan para durmir. Resulta difícil saber cales eran os seus
sentimentos, pero o padre Salvado sinalaba máis adiante o conflicto
que había entre os seus antecedentes culturais  europeos e as terribles
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O bispo Salvado de mozo, pouco
despois da súa consagración en 1849.

O bispo José Serra,
o ‘compañeiro misioneiro’.

O pazo e o mosteiro do Escorial (Madrid) de noite.





dificultades que tiveron que atravesar. O seu temperamento artístico
non podía simplemente responder con ningún sentimento con respec-
to á paisaxe seca, quente e sen movemento.

A maior parte dos emigrantes que acababan de chegar terían os
mesmos sentimentos acerca desta terra deshabitada que os expresados
nestes versos de A. D. Hope:

Din que é un país novo, pero menten;
é a última das terras, a máis baleira,
unha muller que xa superou o seu cambio de vida, un peito
aínda tenro pero dentro o ventre está seco 
e os seus ríos de auga secos entre os mares do interior

6
.

Sen embargo, mesmo cando o padre Salvado e Serra observaban es-
te país con sentimentos de morriña polo seu país natal, valorábano co-
ma un lugar idóneo para crear unha misión para os seus habitantes
aborixes. Sen dúbida, como misioneiros os seus sentimentos incliná-
banse cara ós aborixes, ós que aínda non atoparan, mais crían que es-
taban preto e que eran conscientes da presencia de estraños.

Á mañá seguinte erguéronse todos cedo e continuaron á busca de
auga. O padre Salvado seguiu a un indíxena a distancia e despois de
camiñar uns 8 km levouno a onde había auga. Bebeu, encheu as súas
bolsas para a auga e volveu canda ós outros. Máis tarde, levaron o ca-
rromato ata á charca e acamparon alí.

Esa mesma tarde un grupo de aborixes foron alí e formaron un co-
rro para observalos, xa que semellaban mostrar curiosidade porque
nunca tiveran antes a oportunidade de examina-los brancos. Posible-
mente a maioría deles non vira nunca un home branco, aínda que é
probable que algúns si, xa que se sabía que algúns pastores brancos le-
varan os seus rabaños pastar nas chairas. Nada do que fixeron os mi-
sioneiros pasou desapercibido para eles: por exemplo, se ían a busca-
los caixóns de embalaxe, os aborixes achegábanse máis a eles para ve-
ren o que facían, pero mantiñan unha distancia prudencial para non
facilitaren a conversa. Observaban silenciosos os misioneiros e non
mostraban sinais de enfado ou agrado pola súa presencia.

Esta mirada curiosa e de atención poñía nerviosos e asustaba ós
membros da misión, xa que os aborixes ían espidos e os seus corpos
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mostraban cortes e marcas que lles daban un aspecto horrible, terrorí-
fico, semellantes ós demos da pintura relixiosa. Ós homes faltábanlles
os dentes de diante e levaban lanzas; resultaba repulsivo mirar para
eles, porque tiñan un aspecto moi diferente ó que se imaxinaran. O
simple feito de velos inquedaba os misioneiros, os cales disipaban os
seus temores rezando e manténdose ocupados facendo distintos traba-
llos no campamento. Pouco despois os aborixes desapareceron no
bush.

Ó día seguinte, os misioneiros comezaron a construír unha cabana
e os aborixes apareceron de novo. O único que facían era mirar e os mi-
sioneiros continuaron construíndo a súa cabana. Así, os aborixes apa-
recían e desaparecían cando querían pero nunca facían ningún intento
por achegárense ou molestárenos. Finalmente, uns días despois o pa-
dre Salvado e Serra tomaron a iniciativa de achegárense a eles para
ofrecérenlles comida, feito que resultou ter demasiado éxito, porque
desde o primeiro momento que saborearon o sucre os homes e nenos
andaban arredor do campamento coma moscas devorando toda a co-
mida que atopaban e pedindo máis.

As mulleres, que sentían vergonza por iren espidas, nun primeiro
momento fuxían cando os misioneiros se achegaban a elas, pero ían
volvéndose máis confiadas a medida que observaban como os acaba-
dos de chegar xogaban cos seus fillos. Por outra banda, os nenos, aín-
da que eran simpáticos e rebuldeiros, ían sempre acompañados de
cans que ouveaban e mostraban as súas orellas levantadas e as fauces
ameazantes, semellando calquera cousa menos cordiais.

Aínda así, os misioneiros aproveitaron este primeiro éxito para co-
meza-la ardua tarefa de gaña-la confianza dos indíxenas. Os misionei-
ros decatáronse de que era necesario observa-los aborixes de preto e
así comezaron a invitalos a xantar e traballar con eles no seu campa-
mento. Ó final, os misioneiros atopábanse nunha situación na que se
preguntaban se poderían uni-los aborixes as súas vidas errantes. O pa-
dre Salvado describiu esta situación coma “unha victoria para os pací-
ficos misioneiros, gañada sen derramamento de sangue nin armas”7.

Os misioneiros non atoparon ningún detalle cruel nin mesquiño nos
aborixes, o cal era sinal de que os aspectos corruptos dos asentamen-
tos que había na costa aínda non chegaran a eles. De feito, os misio-
neiros sentíanse moi atraídos por moitos dos seus costumes, como a
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unidade estreita que mostraban entre eles, uns fortes lazos de paren-
tesco e unha grande hospitalidade. Ademais impresionounos moito a
forma en que os aborixes coidaban os maiores, por exemplo, repartían
a comida segundo unha orde de prioridade: primeiro os maiores, des-
pois as mulleres, os nenos, os misioneiros e, por último, os cazadores,
que tiñan que coidar de si mesmos.

Os misioneiros foron ben acollidos nesta tribo, que ocupaba toda a
zona das chairas de Victoria, e descubriron que os aborixes non
asumían a propiedade da terra do mesmo xeito cós europeos, senón
que camiñaban libremente por ela para cazar e buscar comida. O pa-
dre Salvado foi quen de captar o que a maioría dos colonizadores non
foron capaces de ver: explicar a relación especial que existía entre o po-
bo aborixe e a terra.

Durante tres meses estes europeos pasaron o seu tempo na com-
pañía dos aborixes, e desde logo atoparon o gran problema da comu-
nicación lingüística. Tres deles (Serra, o padre Salvado e Fontainne),
coñecían ben o latín e tamén se defendían bastante ben en inglés, pero
como a maior parte da xente que aprende unha lingua a unha idade
tardía, falaban inglés cun acento moi marcado. Un experto que pasou
moito tempo entre os aborixes consideraba que o ‘coñecemento’ de lin-
guas clásicas e modernas proporcionaba unha gran ‘axilidade mental’
á hora de enfrontarse ás linguas indíxenas8. Sen embargo, neste perío-
do non coñecían máis ca algunha palabras en lingua aborixe, aínda
que desde que chegaran á colonia intentaran crear un vocabulario re-
collendo as palabras que lles oían ós indíxenas que atopaban.

O problema xeral da comunicación cos aborixes non era maior pa-
ra os misioneiros ca para outras persoas que vivían na colonia, xa que
ninguén tiña unha lingua en común cos aborixes. O padre Salvado
mostrou ter tantos recursos para aprende-la lingua aborixe coma mos-
trara para aprende-lo inglés, que segundo el “non llos debía tanto á
gramática coma ó seu bo oído para a música”. Cando fracasou a co-
municación verbal, recorreu á mímica e non é de estrañar que deste
xeito se produciron moitos malentendidos e, ás veces, en vez de cum-
pri-los desexos dos misioneiros, os indíxenas ían desaparecer no bush
deixando ó padre Salvado e ós seus compañeiros completamente
abraiados. Pero o padre Salvado tiña moita paciencia, era un gran ob-
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servador e o seu bo oído permitíalle recoñece-los sons característicos
das linguas. Ó mesmo tempo, os aborixes, afeitos á situación pluri-
lingüe que vivían na tribo, captaban as características do inglés, polo
menos con tanta rapidez coma a que mostraban os misioneiros á hora
de aprende-las linguas aborixes.

Malia estas dificultades, os misioneiros puideron amañarse para
trasladárense cos nómades e comparti-las súas vidas ó estilo primitivo
ofrecéndose para tarefas tan pesadas coma cargar cos nenos longas
distancias, durmir no chan sen nada e come-la comida típica da zona,
xa que as súas provisións se esgotaran moi rápido. Sen embargo, o pa-
dre Salvado decatouse de que non podían seguir levando esa vida du-
rante moito tempo e escribiu o seguinte: “É imposible que un misio-
neiro ature este estilo de vida, durmindo un día si e outro tamén ó ai-
re libre, e nunca dúas veces no mesmo sitio, alimentándose de comida
nauseabunda, e non precisamente pensada para manter a un en plena
forma”9.

Finalmente, o grupo decidiu crear un asentamento permanente, pe-
ro para iso o primeiro que necesitaban era provisións e polo tanto re-
sultaba imperativo facer unha viaxe a Perth. Non tiñan nin carromato
nin guía para facer esa viaxe, pero o padre Salvado, que era o máis for-
te do grupo de misioneiros, foi elixido para face-la viaxe.

Así pois, partiu da misión acompañado por un aborixe coa roupa
totalmente rota e para el esta viaxe foi unha loita a vida ou morte, xa
que se viu obrigado a leva-lo paso dun aborixe moi robusto, a durmir
a ceo aberto soportando baixas temperaturas, con dificultades para co-
municárense entre eles, a soportar as ofensas feitas a propósito ou sen
querer, non fose a ser que o seu compañeiro primitivo o deixase aban-
donado no medio da selva. Cando chegaba a hora de xantar, o aborixe
ofrecíalle ó padre Salvado “os máis exquisitos vermes”, logo acariciá-
baos con tenrura xa que o feito de rexeitalos considerábao un despre-
zo, e finalmente preparábase para tragalos dun golpe. Comentaba
acerca deste suceso que ó final se resignou e unha vez, cando estaba
durmido o seu entusiasta amigo espertouno e invitouno a compartir
outros manxares. “Veña, come algúns”, dixo, sacando un anaco da bo-
ca e dándollo ó padre Salvado. O simple feito de tragar aquilo esixía
unha gran forza de vontade e moito estómago10.
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Cando finalmente chegou a Perth, o aborixe xa non ía con el, xa que
unha vez que chegaron ó límite do territorio da tribo deu volta, cousa
que ía acontecer con moita frecuencia noutras viaxes posteriores e que
lle ía ensina-lo padre Salvado a importancia que lle conceden cada un
dos aborixes ó territorio tribal.

Nada máis chegar a Perth, o padre Salvado achegouse ó bispo
Brady para pedirlle axuda económica, pero este non puido satisface-la
súa petición. Por ese motivo, estaba decidido a solicitar que abando-
nasen a súa andaina misioneira e volver a Perth, onde os cregos tiñan
aínda moitas necesidades. Pero o padre Salvado mostrou unha vez
máis que era un home de recursos e pediu que lle desen a oportunida-
de de ofrecer unha actuación musical, para o que non insistiu moito,
simplemente deixouno caer diplomaticamente.

A única esperanza que tiña era gaña-lo apoio dos membros máis ri-
cos da sociedade de Perth. Non pagaba a pena apelar á comunidade
católica, xa que tiña moi poucos membros e eran pobres. Polo tanto,
acudiu en primeiro lugar ó gobernador Andrew Clarke, quen o recibiu
amablemente e lle autorizou o uso do recinto do xulgado para a ac-
tuación. Logo contactou cun empresario xudeu chamado Samsom, que
lle prometeu organiza-lo concerto. Por último, invitou persoalmente os
anglicanos trala visita que lle fixo ó seu pastor, o cal pola súa parte, ex-
hortou os membros dirixentes da súa congregación a asistiren ó con-
certo. Como consecuencia de todos estes contactos, cando chegou o
momento de organiza-lo concerto, o salón fora adornado para a oca-
sión cunha alfombra que pertencía ós anglicanos, a iluminación e os
decorados correron a cargo dos xudeus, que tamén se encargaron da
impresión das entradas, e as Irmás da Caridade facilitáronlle un piano.

Ó concerto asistiron setenta membros da elite colonial, dos cales
moi poucos, se é que había algún, eran católicos. O feito de que asisti-
se tanta xente ó concerto sorprendeu moito á débil minoría católica e
mesmo sorprendeu ó bispo Brady. Os ingresos que recadaron gracias
ó concerto ascenderon a unhas 14.000 PTA.

O padre Salvado interpretou solo durante todo o serán: durante tres
horas tocou o piano e interpretou cancións populares españolas e mes-
mo engadiu un toque local imitando os sons musicais propios dos abo-
rixes propios do corroboree(*). As crónicas do concerto que saíron na
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prensa mostráronse moi eloxiosas; de feito, un xornal describiu ó pa-
dre Salvado coma “un músico sen dúbida moi bo, cun extraordinario
talento natural para a música”, e mesmo chegou a cualificalo de “xe-
nio”11.

O padre Salvado fixo gala dunha personalidade excepcional enriba
do escenario e el mesmo describiu este acontecemento deste xeito:

Levaba posto o meu hábito monástico de sempre pero daba unha ima-
xe realmente lamentable, porque a túnica só me chegaba ata os xeon-
llos e de aí para abaixo estaba toda feita un farrapo; os pantalóns ne-
gros que levaba estaban remendados con anacos de tea e fío de tódalas
cores; os calcetíns tiñan un aspecto decente logo de zurcilos, pero os za-
patos, que os mercara en Italia e eran moi bos, separáranse da sola nal-
gures no bush australiano, de tal xeito que as dedas bicaban a Nai Te -
rra. A isto había que engadir unha barba que necesitaba algo máis ca un
toque do peite e un bronceado na faciana e nas mans, intenso dabondo,
como para que semellase en todo á cor dos indíxenas. En conxunto tiña
un aspecto cómico e lamentable

12
.

Todo este acontecemento, ademais de demostrar que moitos mem-
bros da nova colonia estaban interesados na música e que tiñan certo
sentido da cultura, tamén revelaba a bondade e tolerancia da maioría,
que non negaron o seu apoio a un monxe estranxeiro que trataba de re-
cadar fondos para unha causa na que nin sequera cren. De feito, mes-
mo nesta primeira etapa mostraron interese tanto pola persoa do pa-
dre Salvado coma polo traballo desenvolvido por el, actitude que ía
manterse durante moito tempo.

Sen dúbida, tivo que se-la súa forte personalidade a que gañou a
aceptación dun público tan numeroso, porque nin falaba ben o inglés
nin a súa aparencia de farrapeiro o favorecía en absoluto. Así, agrade-
ceulle moito á xente a acollida que lle brindara e o seu xeneroso apoio
ós aborixes e despois disto, nunca máis perdeu a oportunidade de de-
fende-la causa dos aborixes.

O padre Salvado prolongou a súa estancia en Perth durante varias
semanas, tempo que aproveitou para mercar cos cartos recadados pro-
visións, sementes e algunhas ferramentas para levar á misión, e ade-
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mais buscou por todas partes un par de bois baratos. Así, un día che-
gou á praza Victoria de Perth con tódalas súas caixas empaquetadas en
fardos e atopou un carromato, como agasallo dun nobre protestante.
Deste xeito, xa tiña todo listo para volver ó bush.

Durante o tempo que o padre Salvado permaneceu en Perth, Serra
quedou na misión, onde gozou da compañía dun inglés chamado Tu-
tel, que, sen embargo, durou pouco tempo porque Tutel caeu enfermo
e tivo que ser levado a Perth, desde onde volveu á Abadía de Downsi-
de en Inglaterra trala súa recuperación. Pero foi aí cando o padre Sal-
vado e Serra volveron atoparse en Perth, momento que aproveitou o
padre Salvado para advertirlle ó seu superior Serra da situación in-
quietante pola que estaba a atravesar a diocese de Perth, xa que Brady
tiña necesidades imperiosas de cartos. Por ese motivo, temía que
Brady descubrise os bens que posuían e que lles obrigase a quedar en
Perth para axudar na diocese. Mentres estaban buscando a alguén que
lles enganchase o carromato ós bois, dous franceses católicos ofrecé-
ronse a levalo e prometéronlles axudalos a establece-la misión. Des-
pois disto trasladaron os seus bens e almacenáronos en Guildford.

Na súa viaxe de volta coñeceron os criados do capitán Scully, os ca-
les lles dixeron que Gorman, o catequista irlandés, recibira accidental-
mente un disparo do irmán Léandre Fontainne. Como consecuencia
deste contratempo, Fontainne volveuse tolo e víronse obrigados a le-
valo a Perth, para o cal se ofreceran voluntarios os dous franceses que
viñeran a Perth cos sacerdotes. Polo tanto, Fontainne volveu a Perth e
cando se recuperou embarcou cara a Europa sen volver visitar de no-
vo a misión e, desde entón, Serra e o padre Salvado quedaron sós no
bush e tiveron que enfrontarse xuntos a numerosas adversidades.

Ó teren o carromato decidiron trasladarse desde o lugar onde mo-
rrera Gorman e estableceron a misión noutro lugar. Cargaron o carro-
mato e o padre Salvado dirixiu o equipo, ó mesmo tempo que algúns
aborixes dirixíanos a un lugar chamado Nunga-Dunga. Cando chega-
ron alí, inmediatamente dispuxéronse a sementar e plantar viñedos
preparándose para a chegada das chuvias do inverno.

O inverno do ano 1846 foi moi duro, polo que o padre Salvado tivo
que facer varias viaxes a Guilford na procura de provisións. O feito de
camiñar xunto ós bois e carromatos e ó chasquea-los chicotes sobre a
pel dos animais axiña converteu ó padre Salvado nun cocheiro e máis
tarde comentou con gracia que este era un oficio que mantivo durante
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moitos anos.
Para a sorpresa do padre Salvado, cando chegou a Guildford para

recolle-las súas posesións atopouse con que o comerciante non llas
quería dar, porque Brady lle debía cartos e non ía permitir que saíse a
mercancía ata que se lle pagase. De tódolos xeitos, aproveitouse da súa
inxenuidade e o padre Salvado convenceuno de que os problemas de
Brady non tiñan nada que ver e que polo tanto permitiulle leva-la mer-
cadoría.

Despois deste incidente, o padre Salvado pasouno mal cando se di-
rixía cara á casa do capitán Scully en Bolgart, porque chovía moito e
sopraban os fortes ventos do oeste, e durmira moi pouco durante as
cinco noites que pasara no bush. Ademais do mal tempo, temía que os
bois se dispersasen e puidese perdelos. Chegou canso e mollado á ca-
sa de Scully, pero a criada deste, que era unha irlandesa chamada He-
len, proporcionoulle roupa seca e comida quente e puido descansar. Ó
día seguinte marchou porque estaba ansioso por ver a Serra, que que-
dara so con algúns aborixes.

Nas súas Memorias fala das dificultades que tivo que pasar: como os
animais estaban cansos, os regatos asolagados, as pistas desapareceran
por mor da chuvia constante e el mesmo estaba empapado e tivo que
quedar en roupa interior e, por último, perdeuse e decidiu deixa-los
bois que seguisen o seu instinto. Conta este incidente do seguinte xei-
to: 

O segundo día despois de marchar da casa do capitán, atopeime nun-
ha pequena cordilleira que non recoñecía e os bois pararon de súpeto;
logo o que estaba á esquerda torceu a cabeza cara a min como se me es-
tivese preguntado qué camiño tiñan que seguir. Cando aconteceu isto,
eu sabía que estaba tamén completamente desconcertado e díxenlle:
“Se ti non o sabes, meu amigo, eu tampouco”. Mentres tanto trataba de
obrigalo a seguir berrándolle e dándolle lategazos. Despois de que
avanzáramos uns 10 ou 11 m, pararon outra vez e o mesmo boi mirou-
me durante un bo rato e logo comezou a fungar e move-la cabela coma
se estivese a dicir que non. Entón, eu díxenlle: “Si, xa sei, equivocámo-
nos de camiño e agora estamos perdidos”

13
.

O padre Salvado deu volta cos bois uns 8 km en busca das vellas
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pistas que o levaban a Nunga-Dunga e atopou algunhas, polo que
cambiou o rumbo que levaban os bois.

Durante a noite parou e acendeu un lume para secarse e durmir un
pouco e á mañá seguinte saíu de novo. Pero cando xa percorrera unha
curta distancia as rodas do carro quedaron atoradas no leito dun rega-
to. O padre Salvado intentou tirar dos bois colléndoos polos cornos,
pero estes non podían moverse; descargou parte da súa mercadoría
pero aínda así non se podía mover; finalmente desaparellounos e qui-
toulles o xugo, pero isto tampouco lle axudou. Desesperadamente
prendeu un lume e achegoulles os paos queimados ó seu traseiro, os
bois bramaron pola dor e así, empregando a súa propia forza saíron da
lama. Despois disto o padre Salvado agochouse detrás dunha árbore
por se os bois se vingaban. De tódolos xeitos, o carro quedou definiti-
vamente atrancado na lameira.

Despois de cargar algúns dos bens ós lombos dos bois e levando el
o que podía, saíu para levalos á misión. Cando xa percorrera algúns
quilómetros oíu que un aborixe o chamaba; este era un dos máis fieis
compañeiros seus, chamado Bilagoro. Axudou ó padre Salvado e le-
vouno ata o campamento da misión.

Desde ese momento o padre Salvado e Serra puxéronse a traballar
xuntos na misión.
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6

DOUS COMPAÑEIROS BENEDICTINOS
Serra e Salvado nas chairas de Victoria, 1847

Non pasara nin un ano desde que os dous españois chegaran ó
asentamento de Australia Occidental e xa eran coñecidos en toda a co-
lonia. Os xornais falaban deles e os colonizadores falaban de cuestións
como a harmonía e a coraxe de ámbolos dous, pero aínda non descu-
briran de todo os seus caracteres.

Serra era un home de non poucas habilidades e logros no eido
académico, pero con ideas moi anticuadas e desfasadas. Carecía de
sentido do humor e non paraba de facer comentarios sarcásticos, o cal
é moi pouco común nos españois. Tiña certa coraxe, que demostrou in-
do ás misións pero non era nada discreto. Por se-lo crego máis vello
puxérono a cargo da misión, pero o seu temperamento era o dun eru-
dito, baleiro da enerxía e constancia necesarias para traballar ben nun
país pioneiro e moi difícil.

Por outra banda, Salvado posuía dotes de mando e mesmo Serra
dicía del que era “o espírito dirixente do noso grupo misioneiro”1. As
dotes de mando eran de nacemento, inherentes ó seu carácter. Era in-
telixente pero non do mesmo xeito ca Serra, o académico, tiña unha in-
telixencia, non tanto especulativa e calculadora como coa habilidade
de ve-lo lado práctico das cousas. Por exemplo, non mostraba inhibi-
ción ningunha á hora de falar das doutrinas liberais cando chegou a fa-
vorece-la causa da Igrexa, é dicir, a súa propia, no seu novo país. Esa
liberdade intelectual era moi útil á hora de gañar amigos influentes
que pensaban dun xeito moi diferente ó seu, e isto era algo que Serra
non podía facer.

Inevitablemente, a maioría dos seus amigos políticos eran de orixe
rural e compartían os mesmos intereses ca el, mais era moi flexible.
Cando xurdiu a cuestión da educación católica nos anos 70, dirixiu
unha reunión política para reafirma-los dereitos dos católicos; o seu
discurso non foi agresivo, senón máis ben desenfadado e con humor,
feito que lle agradou a todo o mundo. Á parte das cuestións dos abo-
rixes nas que desempeñaba un papel fundamental, participou noutros
asuntos como o das terras e o do ferrocarril. Malia que polo xeral era
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un bo xuíz dos homes cometeu un gran erro cando anos máis tarde de-
positou a súa confianza en H. B. Lefroy e foi traizoado polo tema da
educación2.

Ademais Salvado tiña unha vontade de ferro. Cando se lle metía na
cabeza que tiña que facer algo, ben só ou ben con outros, tiña que le-
valo a cabo ó pé da letra. Podía esixi-las cousas friamente pola forza
cando consideraba que a súa vontade nalgún asunto fóra rexeitada.
Por exemplo, unha vez cando a comunidade monástica estaba ben
asentada e os seus costumes, decididos por el, establecidos, ó irmán
Santos servíronlle unha sobremesa especial polo día do seu santo e co-
mo isto ía en contra das normas e non tiñan permiso do padre Salva-
do por se-lo superior, ordenou que se tirase a comida ós porcos. O
irmán que o preparara tivo que facer penitencia axeonllándose no me-
dio do comedor durante todo o xantar3.

Malia a súa firmeza tiña un sentimento agarimoso por tódolos en-
fermos, marxinados ou víctimas de calquera inxustiza e pódense citar
numerosos exemplos destas calidades que mostraba. O cardeal Schus-
ter, cando era vello contou que unha das lembranzas máis destacadas
da súa vida en San Paulo de Extramuros foi cando o padre Salvado es-
tivo con eles cando o cardeal era novicio. Lembraba a visita diaria que
facía o padre Salvado ós enfermos que estaban na enfermería e as his-
torias tan divertidas que lles contaba acerca dos aborixes e da vida na
misión na afastada Australia4.

Os relatos sobre o padre Salvado, tanto despois da súa morte coma
durante a súa vida, recalcan a súa extraordinaria forza tanto física co-
ma moral. Esta característica súa fíxose lendaria desde a primeira vez
que foi vivir cos aborixes. Serra contoulle moitas veces isto a Brady e
mencionóullelo ós altos mandatarios da Igrexa en Roma, de tal xeito
que o nome de Salvado ficou asociado a unha certa sona de heroe, es-
pecialmente entre os benedictinos novos.

A combinación de calidades espirituais, como intelixencia rápida e
disciplina relixiosa, e de características físicas, como a súa valentía e
poderosa enerxía, convertérono nun heroe tanto para os irmáns do
mosteiro coma para os aborixes. El asumiu o respecto e lealdade que

O señor abade do ermo

60

2 C. T. Stannage, “Bishops Gibney and Salvado and Western Australian Politics”, Jour-
nal of Religious History, nº 6 (1971), p. 284. 
3 Diary. 1/11/1874.
4 Document Schuster , AC.



lle profesaban e iso constituíu un factor importante no éxito da súa
obra.

Máis tarde cando se fixo abade, Salvado foi estricto, moi traballador
e eficiente. Sen dúbida, o mozo abade era bastante diferente dos aba-
des á vella usanza, mais exerceu consecuentemente a estricta autori-
dade relixiosa do momento. Cando lles asignaba ós seus homes as
quendas de traballo ou de oración, tiñan que aterse estrictamente a
elas e se non o facían, o inculpado recibía e agardaba recibir unha for-
te reprimenda. Todo isto significada un traballo moi duro por parte do
padre Salvado e unha obediencia incuestionable e devoción ó deber
por parte dos seus subordinados. Sempre empregaba a súa rápida in-
telixencia para reflexionar sobre calquera traballo antes de emprende-
lo e era remiso a malgasta-los seus recursos, tanto humanos coma ma-
teriais. A súa máxima principal, que adoitaba repetir e levar á práctica,
era “prudencia, paciencia e perseveranza” (que denominaba “as tres
pes”). Así, díxolle ó bispo Reynolds de Adelaida: “Non hai nada que
se poida conseguir e ningún traballo importante que se poida realizar
se carecemos desas tres pes: a paciencia e a perseveranza se se levan
con prudencia, eses tres pes que van unidos, constitúen un poder que
coido que non se pode aplacar, e nada se consigue se ningún deles
existe”5. Estas eran as calidades que o convertían nun destacado admi-
nistrador e empresario competente. Aínda así, cando as circunstancias
llo permitían era espléndido. Sen embargo, Serra era o contrario, xa
que mesmo lle negaba o uso do seu carro ás monxas, que tiñan que ir
andando ata Guildford.

Nesta primeira época da misión cando as finanzas eran reducidas,
continuamente repetía o refrán español: “Donde hay saca y nunca pon
presto se acaba el bolsón”. Repetíullelo ós aborixes unha e outra vez can-
do lle daban a lata para que sacase os cartos que tanto os animaba a
aforrar.

En ocasións, cando xurdían discusións sobre determinados proble-
mas, adoitaba aplicar un refrán español e ría afablemente. Unha répli-
ca coñecida ó monxe contrariado era o seguinte: “De mozo rezongador
nunca buena labor”.

Pero a linguaxe breve e colorista do refrán non era a única virtude
que tiña na conversa. Malia que era un bo conversador, dándolle máis
sabor ás súas palabras con humor e transmitíndoas rapidamente coa
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súa risa alegre, moitas veces empregaba unha linguaxe ampulosa e
mesmo era charlatán, especialmente na súa vellez. Por iso, durante to-
da a súa vida foi un perfecto hóspede nas casas alleas.

Como abade, gustáballe moito rodearse dos seus monxes durante o
tempo de lecer e dedicáballes toda a súa atención mantendo con eles
alegres conversas despois dun longo día de silencio e traballo. Ó fa-
cerse maior e volverse xordo estaba máis ledo cos monxes máis maio-
res, mais sen embargo granxeouse o cariño dos novos, gañou a súa
confianza e influíu neles polo seu afán. Pola contra, Serra permanecía
distante e mostrábase impaciente cos subordinados.

Á parte da súa comunidade monástica, o padre Salvado tiña bos
amigos na comunidade civil, mentres que Serra non. Os gobernadores
Weld, Robinson e Broome e o seu primeiro ministro, Sir John Forrest e
o alcalde Shenton eran todos amigos persoais do padre Salvado. Era
un home moi agarimoso pero non estaba moi unido ós agricultores
que tiña máis cerca, cos que librou duras batallas por mor dos lindes.
En ocasións ridiculizou as tolemias dun veciño sen sentido do humor
coma Jeremiah Clune, pero non lle fixo mal a ninguén, xa que non tiña
malicia ningunha.

Ás veces ceaba na residencia oficial do gobernador ou na casa dun
amigo e certamente que non desaproveitaba esas ocasións. Podía toca-
lo piano para as señoras ou practica-la súa arte requintada de agrada-
los nenos e todos eles gozaban do seu carácter alegre e amable; todo is-
to producíalle unha sensación de agrado e sentíase renovado ó volver
ó mosteiro. Sen embargo, isto nunca lle aconteceu nin lle podería acon-
tecer a Serra.

Aínda que era hostil cara ás críticas dos que ignoraban o seu traba-
llo e sempre estaba preparado para tomar represalias por iso, do mes-
mo xeito agradecía moito calquera mostra de aprecio. Non paraba de
loa-los seus aborixes e animábaos e formábaos para que traballasen na
sociedade dos brancos. Tamén era amable cos cregos que sufrían e non
se levaban ben cos seus bispos, por exemplo, a triste súplica do crego
de Moravia, o padre Chmelicek, que construíu unha cabana e viviu no
bush de Kojonup por mor das diferencias irreconciliables que tiña co
bispo Gibney. Este feito conmoveu fondamente ó padre Salvado e in-
vitouno a vivir en Nova Nursia6.

O padre Salvado era un prolífico escritor de cartas e respondía a to-
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das rapidamente e por extenso. Ás veces respondía a cartas que non
necesitaban resposta, agradecéndolle á xente extensamente ou discu-
tindo algún punto ata chegar ó aburrimento. Nunha ocasión Propa-
ganda pediulle que lle respondese “brevemente” nos seus informes,
algo que non o disuadiu e escribiu páxinas e páxinas. Cun amigo co-
ma o abade Zelli de San Paulo de Roma mantivo correspondencia que
durou ata a súa morte. 

Os arquivos de Nova Nursia e Propaganda conteñen moitos feixes
da súa voluminosa correspondencia7.

Como xa se mencionou anteriormente, Salvado tiña moito talento
musical, coñecía e amaba a música e esta calidade mereceulle un gran-
de recoñecemento. Os colonizadores que nunca oíran falar de Nova
Nursia, coñecíano como un virtuoso musical. Tamén lle interesaba a
pintura e trouxo algunhas verdadeiras obras mestras á biblioteca do
mosteiro. Valoraba a arquitectura como o debía facer calquera que viña
de Compostela, pero os seus gustos víanse atenuados polo contorno
salvaxe que o rodeaba.

Durante todos estes anos que o levaron ó seu ascenso ó posto de
abade en 1867, cando o seu cargo de superior viuse ameazado por moi-
tos homes poderosos de Roma e mesmo dentro da colonia, o padre Sal-
vado nunca dubidou que era o único que debía exerce-la autoridade e
que ademais podería facelo ben. El cría firmemente que a Providencia
estaba a observa-lo seu traballo e a bendicilo. Mais ás veces levou esta
crenza demasiado lonxe, como cando fixo todo o posible para obter
máis terras, aproveitándose do seu cargo de superior para supera-los
seus opoñentes.

Resulta difícil valora-la súa vida espiritual en profundidade. É cer-
to que nunca permitiu que os negocios interferisen nela: erguíase pun-
tualmente cedo para os matíns e a misa, mesmo cando estivera a es-
cribir cartas ata altas horas da madrugada. Detrás da súa actividade
fervente había unha vida espiritual profunda que ofrecía a Deus todo
o que acadaba, ou aspiraba a cumprir no coidado dos aborixes. Ali-
mentaba a súa fe coa contemplación. Soportaba a carga da oposición
durante un longo período de tempo sen perde-lo alento e tivo unha
morte sagrada.

Gustáballe moito a liturxia. As belezas do canto gregoriano enche-
ron a súa xuventude desde os tempos en Compostela. Toda a liturxia
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da oración benedictina adquiría nova beleza e significado cando el a
cantaba tódolos días ó longo da súa vida.

Os benedictinos de Nova Nursia atribúenlle á súa orixe galega a súa
constancia e perseveranza fronte á dificultade. De feito eles mesmos
din: “Ah, pero era un Gallego”. Tiña a teimosía e a determinación ca-
racterísticas da súa Galicia natal. Moitas veces traballaba de máis pero
nunca deixaba as cousas para máis tarde, facía sempre o que debía e
daba a impresión de ser un home feliz e ocupado. Pola contra, Serra
era un catalán roñón caracterizado pola racionalidade fría.

Ademais, coma tódolos galegos, o padre Salvado tiña fortes senti-
mentos. Desesperábase e enfurecíase por algunhas cousas, pero sem-
pre controlaba o seu enfado. Sen embargo Serra non era así, e era o res-
ponsable de moitos altercados desagradables. O padre Salvado tiña un
carácter alegre, tal como dixo alguén despois da súa morte: “Estrañá-
mo-la figura venerable do bispo Salvado, co seu carácter alegre e ri-
soño, mesmo na súa vellez”8.

Había un marcado contraste entre os dous monxes. Un era egoísta
e algo amarrado e o outro impetuoso e xeneroso de máis, e non resul-
taba sorprendente que os dous, que eran tan diferentes, non puidesen
chegar a ningún acordo. O temperamento áxil de Serra que se mani-
festou en varias ocasións, era tan difícil de aturar para o padre Salva-
do como despois resultou angustioso para o bispo Polding e as Irmás
da Caridade. Sen embargo, o padre Salvado durante os primeiros anos
que pasou con Serra no bush, nunca se laiou; apoiaba ó seu superior co
seu entusiasmo e enerxía ilimitada, dedicándose ós aborixes e á tarefa
inmediata de roza-la terra para montar unha granxa, co fin de que a
misión puidese autoabastecerse.

Xuntos comezaron os seus traballos agrícolas, aínda que ningún de-
les tiña experiencia en agricultura nada máis ca boa vontade, determi-
nación e disposición para traballar. Tiveron que aprender moito dos li-
bros e da experiencia práctica. Na primavera de 1846 atopamos a Serra
escribíndolle a Brady e transmitíndolle unha mensaxe do padre Salva-
do de que “envíe as maletas de libros o antes posible porque entre eles
atópanse as dúas obras sobre agricultura, sen as que nos resulta impo-
sible facer nada”9. O traballo era difícil e desagradable, segundo o que
nos conta o padre Salvado:
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“O padre Serra levaba os bois, mentres que eu tiña que arar. Para face-
los sucos máis profundos había que empurra-la rella do arado cos pés
que se cortaban coas rochas e as raíces. Así arabámo-la terra non só con
suor senón tamén con sangue”

10
.

Despois de varios meses tiña pouco máis que mostrar do seu traba-
llo có seu esgotamento e unha leira pobre de trigo. Decidiron ir a Perth
no Nadal para falar co bispo Brady dos proxectos da misión e pedí-
ronlle a Scully que lles deixase un home para vixia-la súa propiedade.
Cando volveron o home marchara, a cabana estaba destruída e a súa
colleita asolada polos animais. Impertérritos, empezaron o ano 1847
coa resolución de comezar de novo. Máis tarde un maxistrado chegou
de Toodayay para anunciarlles que estaban a invadir ilegalmente a te-
rra de Macpherson.

Aconteceu que os pastores de Scully, os Macphersons, garantiran o
ano anterior un contrato de arrendamento de pastoreo de 12.000 acres
(4.850 ha) de ‘boa terra’ nas inmediacións11. Sen embargo, cando o 1 de
marzo de 1846 o grupo misioneiro ocupara a terra sen autorización,
coa intención de solicita-los vinte acres (8 ha) de terra prometidas po-
lo gobernador Hutt, non se decataron de que estaban a viola-la pro-
piedade doutro e tampouco lles informaron diso ós outros ocupantes
das terras. De feito pasaron un ano alí tranquilos sen que lles molesta-
se que os pastores levasen os seus rabaños ás chairas dos arredores.
Sen embargo, nestas circunstancias tanto o padre Salvado coma Serra
decatáronse de que non había outra alternativa ca atopar outro sitio
para a súa misión e polo tanto puxéronse a explora-la zona con algúns
amigos indíxenas que lles ofreceron a axuda que buscaran coa espe-
ranza de atopar un lugar axeitado. Os indíxenas dirixíronos a un lugar
onde se ensanchaba o río Moore para formar un lago que chamaron
Mourin; aquí marcaron os vinte acres (8 ha) prometidos polo goberna-
dor Hutt e Serra apresurouse a volver a Perth para ratifica-lo dereito.
O tenente-gobernador Clarke, que era o gobernador en funcións, ou-
torgóulle-la terra o 1 de marzo de 1847, só un ano despois da súa che-
gada ás chairas. Puxéronlle o nome por unha cidade romana, Nursia,
o lugar de nacemento de San Bieito, e así foi como naceu Nova Nursia.

O feito de poñerlle nome á súa misión foi un acontecemento im-
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portante porque os reemiten o que os monxes benedictinos fixeran nos
séculos anteriores, cando despois de traballar moito as terras conse-
guiron civilizar e cristianiza-los pagáns, construír mosteiros, cultiva-
los campos, apacenta-los animais e invita-los indíxenas a que compar-
tisen con eles a súa vida. Neses tempos, o mosteiro converteríase no
centro dunha gran vila agrícola con casas de campo para os inquilinos
dos arredores. Esta tradición era a que Serra e o padre Salvado espera-
ban manter viva e mediante un duro traballo reproduci-la mesma co-
munidade rural con traballadores aborixes que vivisen nos arredores
do mosteiro central.

Os benedictinos europeos construíran en zonas infértiles, pero en
Nova Nursia era absolutamente necesario elixir un lugar fértil e ben
regado, xa que os monxes terían que sustentarse non só a si mesmos,
senón tamén ós aborixes que esperaban atraer á misión. Neste intento
de autoabastecerse, Serra e o padre Salvado seguían a tradición bene-
dictina, xa que a Orde prevía que “o mosteiro, se era posible, se cons-
truíse de tal xeito que todo o que era imprescindible, como a auga, un
muíño, un xardín, recursos para a artesanía local, estivese dentro do
seu territorio”12. Para evita-lo perigo de inundacións solicitaron e fó-
ronlles concedidos trinta acres (12 ha) máis separados do río, nos que
construíron o mosteiro.

En febreiro de 1847, o padre Salvado foi a Perth a pedir axuda para
a construcción do mosteiro. Buscaba os dous franceses que lle prome-
teran axuda na súa visita anterior e eles, pola súa vez, trouxeron a va-
rios compatriotas e, dalgún xeito, tamén conseguiron persuadir a
algúns irlandeses para que fosen con eles. Ninguén mais en Perth esti-
vera nunca nas chairas de Victoria.

A resposta destes vinte homes, moitos deles comerciantes, que de-
dicaran de balde o seu tempo e habilidades, reflectiu unha vez máis o
entusiasmo dos colonizadores polo éxito da misión. Esta tarefa era
difícil, xa que tiñan que extrae-la pedra da dura rocha e serrar, moer e
darlle forma á madeira para facer táboas e marcos para as fiestras e as
portas. Todo isto había que facelo mentres os monxes e os seus homes
vivían por separado e de forma precaria alimentándose de carne de
canguro e dunhas poucas provisións, mentres a calor do día proce-
dente do sol abrasador danaba os ollos e minguaba a respiración. Nas
súas Memorias o padre Salvado conta como lle afectaba todo isto:
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Durante este duro traballo sufrín trastornos nos ollos, posiblemente de-
bidos á longa exposición a un sol cegador, o cal fixo que fose incapaz
de facer nada durante unha semana, na que os meus ollos estaban to-
do o tempo chorando e picando. A molestia cesou sen axuda médica e
os ollos non sufriron ningún dano

13
.

Tamén lles afectou ós ollos dos demais. Aínda que este incidente in-
terrompeu o seu traballo, as repercusións que tivo nos homes e no seu
traballo non foron graves. En cincuenta días remataron un edificio
considerable, de máis de 4 metros de alto e duns 3 metros de ancho,
dentro do cal fixeron unha pequena capela.

O seguinte cometido máis importante era a construcción dunha
granxa para a misión infantil. Así, o padre Salvado volveu a Perth en
abril de 1847 e presionou ó bispo Brady para que dese cartos para mer-
car materiais agrícolas. Recibiu unhas 20 libras esterlinas (5.000 PTA)
en metálico e un obriga de pagamento por valor de 400 libras (unhas
80.000 PTA). Con estes cartos ou empezaba a suplicar ou a mercar
equipamento, finalmente, decidiuse por isto último: puido facerse cun
“arado, unha grade, un muíño de ferro para moe-lo gran e uns cantos
asnos e vacas, un touro e un cabalo vello”14.

Os dous misioneiros e algúns aborixes traballaron xuntos para pre-
para-la terra e en pouco tempo xa limparan 34 acres (13.700 ha) de eu-
caliptos e acacias e os arbustos que tapaban o solo que rodeaba o río
Mourin. Logo procederon a ara-la terra e a sementa-lo gran cando facía
un tempo tan bo que puideron limpar outros dez acres (4 ha) e plantar
unha horta. En xullo de 1847, o padre Salvado solicitou e recibiu un
arrendamento de 1.000 acres (404 ha) de pasto polos que pagou un alu-
gamento anual dunhas 200 pesetas. Camiñou ata Northa, a máis de 50
millas (80 km) para mercar un rabaño de 710 ovellas, contratou un pas-
tor que o axudou a dirixilo ata Nova Nursia, “sen perder unha soa”15 e
confioulles o coidado dos animais ós aborixes.

Entre a semente e a colleita, coa axuda de catorce aborixes, o padre
Salvado limpou un camiño que levaba desde o mosteiro ata Bindoon,
a unha distancia dunhas 14 millas (22 km), traballaban en quendas de

Dous compañeiros benedictinos

67

13 Salvado, Memoirs, p. 39.
14 R. Erickson, op. cit., p. 18.
15 Diary, 21/11/1847.



catro, que rotaban e facían expedicións de caza para proporcionar co-
mida e alivia-la monotonía do traballo. O padre Salvado tamén con-
fiou no bo sentido da orientación dos aborixes na procura da ruta máis
curta ata Perth e a estrada, que fixeron, que acurtaba vinte millas (32
km) a viaxe ata a capital, foi unha importante fazaña de improvisación
para alguén coma eles, sen coñecementos de topografía.

A finais de 1847 os dous misioneiros xa comezaran o seu traballo.
Os alicerces dunha misión xa estaban asentados, xa que se establece-
ran no que semellaba unha terra axeitada. Construíran unha vivenda
e unha pequena igrexa e reuniran a algúns indíxenas do bush para que
compartiran con eles a súa vida coma un primeiro paso para a evan-
xelización. Pero o máis importante foi que o padre Salvado converté-
rase nunha personalidade na colonia, feito que podería garanti-lo cre-
to cando as cousas ían mal e quedaban sen provisións e sen cartos. Dei-
xou ben claro que o feito de reunir fondos para Nova Nursia dependía
del e aínda que Serra era o superior, Nova Nursia íase identificando co
padre Salvado.
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7

NOVICIADO PARA PASTORES
Nova Nursia (1847-1848)

A actividade do pastoreo presente en toda Australia tiña moitas
vantaxes: satisfacía o desexo de posesión de terras da xente, fomenta-
ba a expansión dos asentamentos, traía a emigrantes libres para axu-
dar a establecer colonias respectables, fóra das que tiñan carácter pe-
nal, e constituía unha fonte de riqueza no país. Entre os aspectos ne-
gativos cabe sinalar que esta actividade era a culpable da destrucción
da sociedade aborixe e da creación da comunidade de convictos de
Australia Occidental. Cara ó ano 1840 esta actividade estaba en pleno
auxe e daba traballo á gran maioría dos homes da colonia occidental.

Igual ca nas vellas colonias do leste, os pastores do río Swam tras-
pasaban os límites dos asentamentos para elixi-lo seu propio terreo e
levar alí as ovellas, e unha vez que o facían cavilaban sobre a posibili-
dade de obter unha autorización oficial. Sen embargo, a maior parte do
terreo non estaba medido, os agrimensores do goberno eran escasos e
non estaban cualificados para esa actividade. Polo tanto, os esforzos
que facían os buscadores de terreos para tomar posesión deles levou ó
Goberno a crea-lo Regulamento das Terras de 1847 que abría a posibi-
lidade do seu arrendamento ou compra.

Para adquirir terras era imprescindible coñece-lo máximo sobre as
normas catastrais e topográficas, xa que traballa-la terra esixía un
coñecemento das ovellas e da actividade do pastoreo, saber distinguir
ben entre os bos e os malos pasteiros, de cuestións laborais e gran can-
tidade doutros aspectos prácticos; o padre Salvado distinguíase en to-
dos estes coñecementos.

En 1847, xusto un ano despois de chegar á colonia, o padre Salvado
obtivo o seu primeiro arrendamento de pastos e puido así adquiri-lo
seu primeiro rabaño de ovellas. De feito, non tardou en recoñece-la im-
portancia da actividade do pastoreo, a riqueza económica que impli-
caba e o prestixio que adquiría dentro da comunidade.

Desde o seu comezo, cando acompañaba os aborixes na procura de
auga, o padre Salvado decatouse da necesidade de adquirir terras pa-
ra o pastoreo nas que as ovellas tivesen un fácil acceso á auga. Así mes-
mo, tamén aprendeu moi pronto a cavar pozos, xa que despois dun río
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ou doutra fonte natural era o mellor que había para o abastecemento
de auga. Nunha ocasión escavou un pozo nun terreo que non era del
e como consecuencia diso, o padre Salvado perdeu o froito de seu tra-
ballo, pero aprendeu unha lección que levou ó galego astuto a non per-
der nunca máis nun repartimento de terras o que induciu a que nos
arrendamentos de terras se incluíse sempre o do pozo.

A súa habilidade para interpretar e aplica-lo regulamento catastral
era maxistral. O padre Salvado decatouse de que como arrendatario
tiña a primeira opción de merca-lo terreo e tiña que facelo axiña. Polo
tanto, gardaba as datas exactas da obtención e vencemento do arren-
damento, tomou nota de qué terreos tiñan auga e onde escavaran o po-
zo porque ó facelo así tiña dereito a mercar un mínimo de 4 ha arredor
do pozo. Asegurouse de se-lo primeiro na Oficina do Catastro que
mercaba un terreo tralo vencemento do arrendamento.

Como bo propietario de terreos para o pastoreo, sempre tiña en con-
ta os custos, xa que calculaba ata a última peseta tódolos gastos dos
seus arrendamentos. Así, pronto descubriu que os formularios de soli-
citude de renovación de arrendamentos custaban normalmente 2/6
sobre o custo total do arrendamento e, polo tanto, decidiu meter no
mesmo formulario o máximo número posible de arrendamentos e es-
te método foi aceptado. Describiuno do seguinte xeito: “Fixen un in-
tento e vin que podía escribir 30 solicitudes con bastante claridade nun
só formulario, e polo tanto non existe ningunha dificultade á hora de
solicita-la renovación de 30 arrendamentos nun só formulario ó prezo
de 2/6”1. Descubriu que resultaba máis barato facer solicitudes de
máis de 4.050 ha para arrendamentos, e tamén se decatou da natureza
arbitraria de moitas resolucións administrativas e, polo tanto, sabía co-
mo superalas.

Mirando cara a atrás, pódese dicir que o éxito do padre Salvado co-
mo terratenente non se debía só ó feito de que entendeu rapidamente
qué era o necesario para crear unha empresa gandeira de ovellas, xa
que moitos outros o fixeran xa, senón máis ben polo seu carácter en-
xeñoso e a súa formación superior. Moitas veces saía ó campo acom-
pañado por dous aborixes e, provisto de compás e cadea, levaban es-
tacas para marcar os terreos de pasto axeitados nas chairas de Victoria
e noutros lugares fóra de alí. Facía as súas viaxes ben documentado
con mapas, notas esmeradas sobre o desnivel do terreo, os tipos de
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herba e que tipo de auga había dispoñible2. Describía todo canto rega-
to saía do río Moore e sondaba o río para indaga-la súa profundidade
e anchura, se era posible cruzalo con gando ou se debía construír un-
ha ponte. Fixo cruces nas árbores, das que se decatou Lady Broome
nunha viaxe que fixo desde Geralton, e anotaba tódolos sinais naturais
que atopaba3. Cando estaba facendo os trámites para adquiri-lo terreo,
deixáballe ben claro á Oficina do Catastro sobre qué tipo de terreo
quería; e o mesmo aconteceu unha vez cando quixo aclararlle ó fun-
cionario que revisaba a solicitude que a perda dun pozo esencial non
lle importaba tanto.

Non resulta estraño ver unha anotación nun diario que di o seguin-
te: “Sinaleille a Fraser (oficial do Catastro) algún erro nun mapa” e que
Fraser lle dese a razón. O 31 de xaneiro de 1876 o padre Salvado reco-
rreu a Fraser para reducir a só dous o número de arrendamentos do
oeste e do leste de Nova Nursia. Fraser entregoulle papel de calco ó
padre Salvado e pediulle que debuxase el mesmo os mapas, ó día se-
guinte este escribiu a Nova Nursia para solicita-los contratos de arren-
damento citando os números de memoria. Durante os dous días se-
guintes estaba “ocupado preparando trazados para os novos arrenda-
mentos” e o 7 de febreiro recibiu os contratos de arrendamento de No-
va Nursia e presentounos xunto cos mapas na Oficina do Catastro. Un
deles foille outorgado tal e como o padre Salvado o trazara e o outro
foi aprobado na súa meirande parte, excepto nalgunhas modificacións
menores. O padre Salvado estaba satisfeito porque conseguira “máis
de 105.000 ha entre os dous arrendamentos”4.

Moitas persoas afirmaban que o padre Salvado foi o mellor topó-
grafo e cartógrafo da colonia nos seus tempos, ata tal punto que a Ofi-
cina do Catastro moitas veces corrixía os seus mapas a partir dos que
fixera el. Hai moitos exemplos de topógrafos novos que debuxaban
mapas e de como o padre Salvado sinalaba os erros que había neles.
Moitas veces chamaba ó comisario Fraser para que os examinase e el
polo xeral admitíaos, xa que lle fixera moitas visitas ó padre Salvado a
Nova Nursia para facerlle consultas sobre os lindes de terras e el re-
coñecía axiña a contribución que fixera o padre Salvado para o desen-
volvemento do distrito e así mesmo o padre Salvado tamén recoñeceu
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que todos estes coñecementos llos debía ó pobo aborixe.
Por outra banda, o padre Salvado valoraba que os aborixes coñece-

sen o terreo e que puidesen vivir del durante séculos, chegando a con-
sideralos os verdadeiros donos da terra. Por outra banda, ata que foi
un vello desprazouse sempre a cabalo por pistas que só coñecían os
aborixes. Viviu cos aborixes e compartiu con eles a súa vida, acampou
ó aire libre e examinou o terreo con eles a pé, orientándose e dando
pautas de orientación, trazando mapas e medindo o terreo. Tomaba
nota con todo tipo de detalles no seu caderno e enviaballe os seus in-
formes á Oficina do Catastro en Perth, moitos deles acompañados
dunha solicitude de terra. Adquiriu coñecementos que lle ensinaron os
aborixes sobre árbores e arbustos, o solo no que medraban, as rochas e
as charcas. Deste xeito, os nomes que indicaban lugares en lingua indí-
xena formaban parte do seu vocabulario, e sobre isto comentaba o se-
guinte: “Cada vez que adquiría algún terreo, sempre me preocupaba
por darlle o nome indíxena orixinal dos lindes, do pozo, do manancial
ou mesmo dunha árbore destacada”5.

Entre os primeiros colonizadores que se estableceron na zona, ade-
mais dos monxes, estaban Courcey Lefroy e o seu curmán Anthony
O’Grady Lefroy, quen atopara a ‘cabana dos sacerdotes’ xa en xullo de
1846, onde pasara a noite mentres estaba a explora-la zona na procura
dun terreo axeitado.

Os Lefroy formaban parte da nobreza xa que pertencía a unha fa-
milia aristocrática irlandesa con propiedades. Estes marcharan de Ir-
landa en 1842 coa esperanza de convertérense en propietarios de te-
rreos de pastoreo nunha nova terra. Dispoñían dalgúns recursos fi-
nanceiros cos que podían satisface-los seus desexos pero non os sufi-
cientes como para facelo sen o traballo dos convictos, do cal eran de-
fensores. Ó establecérense nas chairas de Victoria, construíron unha
gran facenda cunha casa moi agradable pero, sen embargo, botaban
tanto de menos a vida social e cultural de Gran Bretaña, que seguindo
a moda dos numerosos ocupantes ilegais de propiedades das colonias
orientais, fixeron varias viaxes a Inglaterra e máis tarde enviaron os
seus fillos ‘para a casa’ para asistiren ós colexios privados. En efecto,
en gran parte foron absentistas, xa que residían a maior parte do tem-
po en Inglaterra ou en Perth, pero tiñan relacións de boa veciñanza
mentres permanecían nas propiedades que posuían nas chairas.
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Henry Bruce Lefroy, que pasou máis tempo en Walebing despois de
estudiar no estranxeiro, converteuse nun visitante habitual da misión
e nun amigo persoal do padre Salvado6.

Malia a influencia política que exerceron e os cargos que ocuparon
na maxistratura, a familia Lefroy non era rival do padre Salvado nas
cuestións de pastoreo, xa que este eclipsounos en todo co seu traballo
de pioneiro, de tódolos xeitos el mesmo estaba contento de poder com-
parti-lo seus logros con estes veciños.

En 1847 un agricultor inglés chamado James Clinch, ocupou ilegal-
mente un terreo no val de Berkshire, a uns 17 km ó norte de Walebing,
pero máis tarde sacou un documento provisional de arrendamento ata
que puido garantir un título de propiedade absoluta de parte do te-
rreo. O padre Salvado fixo amizade con este inglés obstinado, o cal a
través da súa influencia converteuse ó catolicismo e enviou os seus fi-
llos á escola de Nova Nursia. Moitas veces, cando Clinch enviaba ca-
balos a Fremantle para exportalos á India, o padre Salvado botáballe
unha man xunto cun monxe e algúns aborixes para poder conduci-los
seus cabalos ó destino. Este home sufriu moitas perdas económicas,
pero puido ter aínda máis se non fose pola axuda que lle brindou o pa-
dre Salvado. Por outra banda, a súa dona, Emma Clinch traballou du-
rante algún tempo na Oficina de Correos e Telégrafos de Nova Nursia7.

En 1841, Duncan e John MacPherson, que eran dous pastores que
estaban completamente arruinados, emigraron desde Escocia para tra-
ballaren para o capitán Scully en Bolgart. Recibiron o seu salario en
forma de años acabados de nacer, que criaron de forma ilegal nas chai-
ras. Despois de cinco anos, conseguiron reunir un considerable núme-
ro de ovellas, de xeito que non resultou sorprendente que en 1846 so-
licitasen e lles concedesen un arrendamento de terreo para o pastoreo
na zona de Badji Badji, cunha superficie que en 1848 alcanzaba as
8.100 ha8.

Anos máis tarde, os dous irmáns e as súas familias pasaron moito
tempo na misión e, de feito, os diarios dos anos 70 e 80 están cheos de
exemplos de cando pedían prestado ferramentas e animais. Ademais,
os seus fillos estiveron ingresados no hospital e un fillo díscolo cha-
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mado John quedou en mans dos irmáns da misión para recibir educa-
ción9.

James Drummond, un home de ciencia, que era un botánico excep-
cional, estableceuse nas chairas preto de Toodyay. En 1841 coñeceu un
escocés moi tranquilo chamado Erwin MacIntosh, que se converteu no
seu pastor máis destacado; toda a súa vida estaba centrada nas súas
ovellas, xa que saía á procura de bos pasteiros para elas e pasaba todo
o tempo na súa compaña; deste xeito, reuniu un rabaño moi numero-
so para el so, e logo asociouse cos MacPherson para arrenda-lo pastei-
ro. Máis tarde casou cunha filla de Drummond e construíu unha casa10.
A familia MacIntosh visitaba moitas veces a misión e as súas fillas, se-
gundo parece, foron educadas alí.

Un exemplo semellante dun pastor que se converteu en propietario
de pastos é o de Walter Padbury, que se estableceu en 1851 en Yathe-
roo, que era unha zona unida ás chairas de Victoria por medio dun
sendeiro de pastores. A fame que azoutara as Illas Británicas nos anos
1840 obrigou a moitos pais de familia que, empobrecidos, marcharan
ás colonias; entre eles atopábase Padbury pai co seu fillo Walter, que
daquela tiña 11 anos. O pai morreu pouco despois de chegaren a Aus-
tralia Occidental, deixando só o neno para que se valese por si mesmo.
Dese xeito, mediante o traballo duro e a súa iniciativa chegou a conse-
gui-la prosperidade: probou sorte en multitude de traballos ata que
chegou a ser rico practicamente sen destacar por nada dentro da colo-
nia. O camiño que seguiu para obter tanto éxito foi o mesmo có dos es-
coceses: pastoreo, pagamento en especie, un rabaño de seu e logo un-
ha solicitude de arrendamento dun terreo como primeiro paso para
construír máis tarde un imperio dentro do mundo do pastoreo. El
tamén era un visitante frecuente da misión11 .

Da Irlanda afectada pola fame procedía unha familia católica, de
apelido Clune, que se viu fortemente atraída pola propiedade de te-
rras. Chegaron ás chairas de Victoria en 1851 co obxectivo de adquiri-
ren grandes terreos. Chamaron á súa granxa de ovellas ‘Canterbury’,
unha deformación do nome autóctono ‘Candoby’, que significaba ‘be-
bedoiro’. O vello Jeremiah Clune foi pai dunha familia numerosa e,
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aínda que non recibiron educación formal, converteuse nun bo gan-
deiro de ovellas12.

Outro irlandés que chegou ás chairas de Victoria foi Martin Butler,
que fora un membro do primeiro grupo de misioneiros que chegara en
1846 e que era un catequista leigo. En 1848 Brady enviouno a Nova
Nursia para traballar como xerente dunha granxa e alí fíxose el mesmo
un contrato de arrendamento e invitou ós seus curmáns, os Clune, a
vir ó distrito e participar con el en diversas empresas gandeiras; pero
tamén se viron metidos en amargas liortas a causa das terras. O padre
Salvado afirma que desde o momento en que Butler chegou á misión
actuou como propietario e que conseguiu xestionar unhas 1.620 ha da
súa propiedade mentres estaba vivindo en Europa13.

Todos eses homes conseguiron facer grandes fortunas nas terras da
súa propiedade e deste xeito as chairas enchéronse de gandeiros de
ovellas que buscaban mellor fortuna. Tódalas súas tentativas ían dar
lugar a numerosas liortas por mor dos lindes, pero cando o monxe
gandeiro, que tiña unha mellor formación, se implicou nestas disputas,
sempre saíu favorecido, malia non dominar ben o inglés e ter que le-
var adiante duras batallas cos seus contrincantes de orixe celta. Os dia-
rios do padre Salvado dan conta con todo detalle de tódalas batallas
que tiveron por mor das propiedades de terras.

Como exemplo do alcance que tiveron estas disputas, abonda con
resumir un litixio que se deu moito máis tarde, o preito presentado po-
los Clune-Butler contra o padre Salvado14. En 1873 Clune escribiulle ó
Agrimensor Xeral para reclamarlle un arrendamento de 6.480 ha á bei-
ra do río Moore, que xa adquirira o padre Salvado. Barlee, o secretario
colonial fixo unha investigación acerca desta reclamación e descubriu
que ese terreo lle fora transferido a Clune e que máis tarde o abando-
nou por outro terreo máis ó Norte. Inmediatamente despois, o padre
Salvado adquiriu o terreo para criar ovellas e cando chegou esta noti-
cia a oídos dos Clune, opuxéronse a isto. Finalmente o preito resol-
veuse a favor do padre Salvado, porque conseguiu probar que o terreo
era da súa propiedade.

Clune negouse a aceptar esta resolución, alegando que o seu arren-
damento procedía directamente de MacIntosh. Logo Butler entrou no
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litixio para reclamar 1.620 ha de terra, baseándose en que xa a ocupa-
ra durante 23 anos. Recorreu ó agrimensor Roe para que revisase a
medición, ó Goberno para que revisase a resolución xudicial e a un xu-
ramento para testemuña-la verdade do contido da súa reclamación,
que non foi aceptado. O padre Salvado, Clune e Butler tiveron que
comparecer na Oficina do Catastro, perante o Agrimensor Xeral, Fra-
ser, e o seu colaborador John Forrest. O padre Salvado presentou a súa
alegación con moita precisión e ámbolos dous xuíces corroboraron os
seus dereitos sobre o terreo. Sen embargo, ningún dos colonizadores
irlandeses renunciou á terra de boa gana: Butler ameazou con contar-
lle este suceso a Propaganda e ó arcebispo Polding e con enviar un re-
cordatorio ó secretario de Estado. Clune falou en contra do abade, o cal
ó oír semellante calumnia, díxolle ó Agrimensor Xeral que Clune “o
ameazara varias veces”. O padre Salvado non se sorprendeu cando
soubo que Clune volvera a Perth para intentar “que lle desen a razón
nas súas alegacións”15.

As resolucións nunca foron moi claras, xa que dous intereses en-
frontados podían reclamar un título da mesma terra. Tal como sinalou
Hancock: “os acertos ou as equivocacións eran moi difíciles de deter-
minar”16. Un home coma o padre Salvado, famoso pola súa formación
europea, tiña unha clara vantaxe pero, de tódolos xeitos, ás veces, o pa-
dre Salvado concedíalles terras ós seus veciños, baixo a súa responsa-
bilidade e baseándose nas necesidades que tiñan os seus contrincantes.
Se cría que un colonizador merecía máis ca el, concederíalles ou ben
parte do terreo para pastos, ou ben o dereito de usa-la auga dos seus
pozos. De feito, conseguiu acumular grandes terreos, e o tema da ad-
quisición de terras volverá saír máis adiante noutros capítulos.

En 1847, o padre Salvado comezara cunhas 20 ha doadas polo Go-
berno e un arrendamento de 405 ha de terreos para desenvolve-la ac-
tividade do pastoreo e cría de ovellas. O 12 de xaneiro de 1848 o bispo
Brady decidiu celebrar un sínodo en Nova Nursia para falar sobre
cuestións prácticas, revisa-lo progreso do traballo da misión e decidir
sobre o seu futuro, aínda que a principal empresa era o apostolado pa-
ra os aborixes. Á hora de debate-lo aspecto práctico do plan, Brady au-
torizoulles ós monxes mercar 405 ha de terra xunto á cesión que lles fi-
xera o Goberno para a misión e aceptou que Serra marchara a Europa

O señor abade do ermo

76

15 Correspondencia, de Salvado a Fraser, p. 3.012 (1875).
16 W. K. Hancock, Discovering Monaro . Cambridge (1972), p. 45.



para recadar fondos e recrutar homes. Unhas semanas máis tarde, Se-
rra partiu e deixou ó padre Salvado ó cargo para organiza-la misión.

Unha característica deste plan consistía en que grandes porcións de
terra serían seleccionadas nas zonas máis convenientes da colonia. Es-
tes terreos serían ocupados en calidade de fideicomiso para os indíxe-
nas, co fin de crear granxas de proba para as distintas tribos e familias,
que deste xeito irían abandonando os seus hábitos nómades para
asentárense e formaren vilas indíxenas nas súas respectivas localida-
des.

Un acontecemento moi grato produciuse cando Brady convocou ó
padre Salvado en Perth para informarlo sobre unha oferta de terra que
estaba á venda feita polos dos irmáns Gregory. Esta zona ocupaba máis
de 1.000 ha ó prezo razoable de 10/- o acre (0,405 ha), é dicir, a meta-
de do que custaba a terra ofrecida polo Goberno, superficie que tamén
se engadiu inmediatamente ás terras pertencentes á misión. Brady or-
denoulle ó padre Salvado que a mercara e ofreceulle unha das súas du-
bidosas obrigas de pagamento coma fianza. Esta decisión tomouse ma-
lia que o sínodo resolveu mercar só 405 ha. O padre Salvado estaba en-
cantado con esta decisión, pero tamén foi moi astuto porque lle escri-
biu a Serra que se atopaba en Europa, para aconsellarlle que fose a Ir-
landa co neno indíxena para solicitar fondos, e engadiu que esta ad-
quisición constituía “un bo anaco de terra... 20 km2, con máis de 3 km
de lonxitude a cada un dos catro lados”17. Esta afirmación era carac-
terística do padre Salvado: demostraba o seu carácter de precisión, te-
nacidade, perspicacia e un coñecemento práctico de cómo acadar re-
sultados.

Antes de 1848 xa conseguira adquirir o arrendamento de 7.290 ha
de terra, o cal significaba que coas 18 ha da cesión inicial que estaban
a ser cultivadas, un rabaño de ovellas e algúns animais domésticos a
misión convertíase nunha empresa de cría de ovellas cunhas condi-
cións económicas de tipo medio. Ó ano seguinte marchou a Europa e
durante os oito anos posteriores debido a varias circunstancias non foi
posible un maior desenvolvemento da misión.

Nesta primeira etapa o padre Salvado aínda cría que o seu éxito da-
ba fe do acerto e viabilidade futura do plan que se decidiu no sínodo.
Tamén puido decatarse de que as chairas de Victoria axiña se ían en-
cher de novos colonizadores con rabaños de ovellas. A súa tarefa no fu-
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turo consistiría en suscitarlles o interese pola causa dos aborixe para
evita-la súa desaparición na zona, xa que, de feito, foi por eles polo que
fora alí desde o principio. Este obxectivo que se propoñía ía alcanzalo,
pero mentres tanto os acontecementos que se estaban a desenvolver
provocáronlle unha gran preocupación.
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8

O EQUILIBRIO
Serra en Europa (1848-1849); en Perth (1850-1853)

Salvado en Nova Nursia (1849); en Europa (1849-53)

Cando Serra marchou a Roma, foi visita-lo Papa para lle presenta-
lo informe do sínodo engadíndolle unha petición dunha fundación de
benedictinos completamente nova en Australia Occidental na que tra-
ballarían monxes de Europa, principalmente de España e Italia. Expre-
soulle a súa esperanza de crear un noviciado para forma-los monxes
aspirantes procedentes de Europa e estendeu a invitación de ir con el
a monxes profesos que se viran afectados polas revolucións liberais, xa
que moitos destes estaban vivindo no exilio en Italia. Ademais dos vo-
tos normais que un monxe benedictino estaba afeito a facer, Serra pro-
puxo que fixesen outro: o de dedica-las súas vidas ó traballo para civi-
lizar e converte-los aborixes. Estas propostas demostran o optimismo
tanto de Serra coma do padre Salvado en relación coa súa misión e o
que significaría esta para os aborixes.

Sen embargo, tódolos plans para Nova Nursia víronse alterados po-
lo nomeamento e consagración de Serra, o 15 de agosto de 1848, como
bispo de Porto Victoria, onde está erixida na actualidade unha estatua
de Darwin. O padre Salvado non soubo nada dese nomeamento no
momento de se producir e cando se lle informou máis tarde, ese mes-
mo ano, invadírono novos temores polo futuro de Nova Nursia, por-
que non sabía que ía acontecer cos monxes que estaban a traballar alí
e cos cartos que Serra estaba a recadar neses momentos en Europa que
se supoñía que ían se-los que os axudarían a construí-la vila misión.

Por este motivo quedaba patente a ineficacia de Brady como ad-
ministrador xa que deixara débedas que os estaban obrigando a con-
siderar calquera medio posible de mante-lo establecemento. Xa da-
quela víase a tendencia cara á que ía Nova Nursia, é dicir, a súa de-
pendencia da diocese de Perth, e con ese obxectivo Brady enviou a
dous irlandeses leigos para que xestionasen a granxa da misión. Ade-
mais enviaba constantemente a xente para ir buscar productos pro-
pios da misión, feito que ás veces deixaba a comunidade de Nova
Nursia sen provisións. Tamén había conflictos lamentables no tocan-
te ás funcións que debían desempeñar na misión os irlandeses leigos
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en relación cos monxes españois. Resultaba difícil considerar esta ac-
ción como unha manipulación maquiavélica por parte de Brady, que
nun principio actuara a favor da misión de Nova Nursia cunha acti-
tude aberta, semellante á que mostrara Lorenzo o Magnífico. Acerca
disto o padre Salvado escribiu o seguinte: “Eu era totalmente cons-
ciente de que a misión para os aborixes non era máis ca un nome; de
feito era a granxa do Dr. Brady”1. O razoamento de que tódalas em-
presas católicas que había na colonia pertencían a unha soa gran fa-
milia feliz non lle afectou a este monxe decidido, que viñera a Aus-
tralia para crea-la misión de Nova Nursia co obxecto de axuda-los es-
quecidos aborixes. Sen embargo, isto foi motivo dunha gran desilu-
sión para o padre Salvado, o cal é perfectamente comprensible. Esta-
ba preparado para resistir certa oposición por parte de funcionarios
da colonia e políticos locais totalmente indiferentes á causa dos abo-
rixes, pero o que non esperaba era a falta de colaboración por parte
dos seus compañeiros católicos. De feito, primeiro Brady e logo Serra
ían resultar se-los principais obstáculos para acada-lo seu ansiado ob-
xectivo.

Nesta situación e neses momentos non semellaba difícil para o pa-
dre Salvado abandona-la súa misión, que lle estaba a dar tantos pro-
blemas e que resultaba tan frustrante. Recibira xa unha invitación do
bispo Polding de Sidney, que evidentemente oíra rumores da súa loita
desesperada dentro dunha diocese de Perth vida a menos, para crear
unha misión indíxena en Nova Gales do Sur, mais o padre Salvado re-
xeitou a súa oferta2.

Cando a finais de 1848 o padre Salvado levaba un cargamento de la
para Perth, Brady ordenoulle marchar a Europa para pedir axuda e
neste momento o padre Salvado decatouse da dificultade de progresar
na súa misión sen a axuda ou da Igrexa ou do Goberno, polo que tivo
receos sobre o que ía ocorrer en Nova Nursia na súa ausencia. Ade-
mais, non se fiaba das negociacións que estaban a facer nas altas ins-
tancias, das que ata o momento non recibira máis ca insinuacións ben
preocupantes. Sen embargo, obrigado polo seu voto de obediencia,
embarcou cara a Europa o 8 de xaneiro de 1849, acompañado de dous
nenos aborixes chamados Francis Conaci e John Dirimera, que eran
alumnos da escola da misión. Así, neste momento Brady tiña acceso to-
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tal ós productos da granxa de Nova Nursia, coma único medio para
salda-las súas débedas.

Despois dunha longa viaxe chegaron os tres a Europa, onde o pa-
dre Salvado e os dous rapaces foron primeiro a Dublín a ver a Serra e
alí soubo da noticia de que o primeiro prazo do pagamento das terras
de Nova Nursia se saldara. Neste momento o propio padre Salvado
tomou parte activa na procura de apoio para a misión e cartos para
salda-las débedas do seu bispo en varios países de Europa. Así, en In-
glaterra Madden, o ex-secretario colonial de Perth, e o cardeal Wise-
man, arcebispo de Westminster, ofrecéronlle axuda. En Francia, púxo-
se en contacto co Nuncio Papal en Lyon co fin de obter apoio dunha
pequena sociedade misioneira leiga fundada por Pauline Jaricot, para
que lles axudasen nas misións estranxeiras. En Italia, achegouse ó rei
e á raíña de Dúas Sicilias, e en España recibiu o patrocinio da raíña
Isabel II.

Mentres tanto, o papel xa confuso que desempeñaba o padre Sal-
vado foi a máis por mor dos acontecementos que ocorreron en Roma.
Brady dirixiu unha petición a Roma para que lle enviasen un coadxu-
tor e como non confiaba en Serra, nomeou ó padre Salvado para o
posto. Pero por algunha razón aínda sen aclarar, unha vez que Roma
nomeara a Serra bispo do novo asentamento de Porto Victoria, o pa-
dre Salvado foi trasladado a ese mesmo lugar. A notificación oficial
deste traslado foi enviada só a Brady e este agochou a información
coa esperanza de manter a Serra afastado da súa administración. Lo-
go Propaganda procedeu a nomear a Salvado bispo electo de Porto
Victoria.

Ó padre Salvado non lle agradou nada a noticia do seu ascenso ó
episcopado, xa que deste xeito se poñía en perigo a súa volta a Nova
Nursia e polo tanto o futuro da súa querida misión. Ademais temía
que Serra volvese a Perth con cartos e homes para a misión e que des-
viase a Perth estes recursos que tanto traballo lle custara conseguir. Po-
lo tanto, marchou rapidamente a Roma coa esperanza de convencer a
Propaganda de que o dispensasen do seu nomeamento episcopal e lle
permitisen volver de inmediato a Nova Nursia. A súa petición non ob-
tivo o resultado desexado, porque como observou no seu xornal: “O
xastre e os seus axudantes xa me estaban probando os hábitos”3. Así, o

O equilibrio

81

3 Memoriale, SCPF (1857) (citado na biografía breve do padre Salvado escrita por un
monxe descoñecido de Samos), iam cit.



15 de agosto de 1849 foi consagrado bispo, o cal significaba que a pe-
quena Igrexa de Australia Occidental tería tres bispos católicos.

Aínda que nestes momentos o padre Salvado se preguntara máis ca
nunca onde se atopaba o seu destino, continuou recrutando homes e
reunindo donativos para Nova Nursia. Dúas semanas despois da súa
consagración fixo unha viaxe a Barcelona, onde recibiu a 28 novicios e
os levou ata Cádiz para reunírense con outros once que estaban con Se-
rra. Tódolos novicios xunto con Serra partiron cara a Australia Occi-
dental no barco español chamado Ferrolana, proporcionado pola raíña
de España para esa viaxe.

O padre Salvado ía quedar en Europa ata que se tomasen medidas
para levalo á súa diocese de Porto Victoria que daquela deixara de ser
colonia dos británicos. A súa estancia forzada en Europa beneficiouno
porque nese período escribiu moitas cartas para obte-lo apoio á súa
misión. Tamén nesta época comezou a escribi-las súas memorias en
italiano que levaban o título de Memorie Storiche dell’Australia, partico-
larmente della Missione Benedettina di Nuova Norcia, nas que contaba con
todo detalle os seus avances e contratempos desde a súa chegada a
Australia Occidental, ademais da descrición detallada dos costumes,
hábitos e crenzas dos aborixes.Tamén rexeitou enerxicamente calquera
falso rumor que chegara ó Vaticano, algúns dos cales procedían mes-
mo de homes que desempeñaban cargos importantes. Este libro foi pu-
blicado en Roma en 1851 e un historiador cualificouno como unha
“descrición fiable dos aborixes, cun estudio descritivo e estatístico
equilibrado sobre o progreso dos asentamentos dos brancos”4.

Cando lle chegou a noticia de que o asentamento de Porto Victoria
fora abandonado, o padre Salvado insistiulle unha vez máis ó Papa Pío
IX para que lle permitise volver a Nova Nursia. O Papa, ó oír tódalas
frustracións que sentía, suxeriulle que quizais San Bieito non quería
que volvese á súa misión e o padre Salvado contestoulle que segura-
mente eran homes, non Deus, os que non querían que volvese. Final-
mente accedeu á súa petición e o 1 de outubro de 1851 Serra, que da-
quela estaba en Perth, recibiu noticias oficiais de Roma de que o padre
Salvado “tiña permiso para volver a Nova Nursia para dedicarse á
conversión dos aborixes baixo a obediencia da Súa Señoría”5.

Pero sen embargo houbo máis atrasos á súa volta a Australia por-
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que o Papa Pío IX enviou ó padre Salvado a que mantivese conversas
co abade Casaretto de Subiaco (Italia), quén ía face-lo laborioso traba-
llo de reorganiza-los mosteiros italianos para intentar achega-la vida
monástica ó movemento misioneiro do século XIX.

Casaretto, alcumado o “Monxe Misioneiro”, creou unha escola mi-
sioneira en 1846 no seu mosteiro de Genoa, que gañou o recoñece-
mento do que acababa de ser elixido Papa, Pío IX, que tiña como ob-
xectivo formar monxes para que traballasen en misións estranxeiras.
Casaretto era un verdadeiro romántico, xa que lembraba a Idade Me-
dia e os logros que acadaron no traballo de civilizar e cristianizar os
pobos bárbaros nos seus intentos por encher de entusiasmo ós seus
contemporáneos para que traballasen entre as razas primitivas nos
novos imperios coloniais. Oíulle falar de Australia ó arcebispo Pol-
ding, o cal enviou a catro estudiantes a Genoa para que recibisen for-
mación co fin de marchar a Sidney. Casaretto recibiu moitos ánimos e
axuda de San Vicente Pallotti, que tamén fundara unha escola misio-
neira.

Como a maioría das cidades europeas, Genoa viuse afectada polo
estalido da revolución en 1848, a consecuencia da cal o colexio misio-
neiro foi pechado e os monxes foron exiliados. Estes refuxiáronse du-
rante un tempo nun mosteiro illado, ata que en 1850 o novo Papa in-
vitounos a tomar posesión do mosteiro de Santa Escolástica en Subia-
co, onde en 1852 se creou formalmente o colexio e Casaretto conver-
teuse no seu primeiro Superior.

Cando rematou o período de formación monástica, Casaretto esta-
bleceu que os potenciais misioneiros pasasen a depender da dirección
da Congregación de Propaganda e os puidesen enviar a calquera par-
te do mundo. Con isto, ademais de acepta-lo ideal misioneiro, Casa-
retto tamén quería que os seus monxes fosen fieis á vida ordinaria de
estricta obediencia, reclusión e silencio. Durante este tempo caeu bai-
xo a influencia do bispo Salvado.

O padre Salvado indicoulle a Casaretto que en Nova Nursia os seus
monxes terían dificultades para vivir nas condicións de clausura que
vivían nos mosteiros italianos, xa que eles pasaban a maior parte do
tempo entre os aborixes, viaxaban a longas distancias e comían dife-
rentes alimentos. El quería autonomía para determina-la natureza da
súa propia comunidade monástica, mantendo sempre unha relación
coa congregación monástica modelo de Monte Cassino.
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Sen embargo, o padre Salvado conseguiu seis prazas en Subiaco pa-
ra formar a seis novicios que logo fosen destinados a Nova Nursia. En
1853 enviou catro novicios irlandeses e tres españois e, aínda que este
número superaba a cota, pensou que ó ‘Gran Abade’ non lle impor-
taría, xa que levaban un ano de atraso. Ademais tiña a esperanza de
enviar no futuro a aborixes, cando conseguise educalos ata o nivel de
estudios necesario para poder seguir unha formación monástica6.

O problema que tiña Casaretto era que trataba de combina-los ide-
ais monásticos e os misioneiros, cousa que segundo os seus contrin-
cantes, era incompatible.

Por outra banda, o padre Salvado tamén se ocupaba de recoller do-
nativos e recrutar artesáns con experiencia para que se formasen como
monxes da misión. En primeiro lugar foi a Nápoles para ve-lo rei Fer-
nando II e logo a Palermo, onde recibiu a axuda do cardeal Pignatelli.
Despois de facer un chamamento público, axudado pola prensa, reca-
dou ata o equivalente a 360.000 PTA. Cando volveu a Roma, recibiu
máis garantías de axuda por parte de Propaganda e un agasallo de
dous valiosos cadros de parte do Papa. Logo foi a Lyon, onde a Socie-
dade para a Propagación da Fe garantiulle o pagamento das pasaxes a
Australia Occidental de tódolos seus misioneiros e a súa equipaxe. En
España creou comités nas principais cidades para recadar fondos e
buscou artesáns de entre os monxes dos mosteiros desmantelados. Fi-
xo unha escapada a Tui onde estivo cinco días coa súa familia, e logo
marchou a Londres, onde fixo os trámites necesarios co seu axente pa-
ra embarcar e por último fixo unha visita rápida a Irlanda. Viaxou dun
lado ó outro do país visitando parroquias e pronunciando sermóns nos
que pedía candidatos con vocación para a misión de Perth. Entre os
que conseguiu mandar estudiar para sacerdote estaba Matthew Gib-
ney, un futuro bispo de Perth. Outros dous foron a Subiaco (Italia) a
prepararse para a vida monástica en Nova Nursia, chegaron a Austra-
lia Occidental acompañados dun sacerdote e dous catequistas. Mar-
chou cara ó porto de Cádiz co froito da súa campaña: 36 monxes ar-
tesáns, cinco cregos, dous catequistas e unha substancial suma de car-
tos: máis de 1.500.000 PTA. A viaxe foi atrasada por mor dunhas
avarías no barco, pero arribaron a Fremantle o 15 de agosto de 1853.

Durante este tempo, ó padre Salvado chegáronlle noticias sobre
algúns problemas que xurdiran na diocese de Australia Occidental, o
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cal lle fixo sentirse pouco optimista con respecto á situación que ía
atopar á súa volta7. Malia os grandes esforzos que fixeron el e máis Se-
rra por mellora-la situación xeral, estaba claro que a situación econó-
mica de Brady empeorara moito, e este queixábaselle ó padre Salvado
da falta de colaboración de Serra ó negarse “a liberarmos os cartos que
recadara”8. A versión de Serra era que cando volvera en decembro de
1849, as finanzas de Brady atopábanse nunha situación tan desespera-
da que o feito de salda-las súas débeda puidera paralizar tódalas acti-
vidades da Igrexa en Australia Occidental. 

Despois disto iniciouse un longo período de liortas e litixios que
prexudicaron tódalas actividades desenvolvidas en Nova Nursia como
misión para os aborixes.

A historia das liortas de Serra comezou cando chegou por primeira
vez de volta a Perth en 1849 con 39 misioneiros e unha gran cantidade
de cartos. Entre os misioneiros estaba un antigo monxe trapista ir-
landés chamado Dominic Urquhart, que xa tivera moitos problemas
con Serra durante a viaxe. Cando Serra enviou os monxes a Nova Nur-
sia, Urquhart negouse a ir alí, polo que quedou en Perth, onde tivo moi
boas relacións co bispo Brady.

Serra ingresou os cartos no banco para mantelos fóra do alcance de
Brady e renunciou publicamente a tódalas débedas que non se contra-
eran no seu nome. Logo achegouse ó bispo Brady e lembroulle o caos
financeiro ó que levara a diocese e díxolle que o Papa o nomeara a el
bispo administrador de Perth, é dicir, bispo coadxutor de Brady. Ade-
mais, anuncioulle que a raíña de España lle concedera un “título de
cabaleiro”.

Sen embargo, Brady permaneceu impasible ante as novas de Serra,
malia verse importunado por acredores enfadados. Máis ben ó contra-
rio, tomou represalias e nomeou vicario xeral ó inimigo acérrimo de
Serra, Dominic Urquhart. Urquhart considerou este nomeamento co-
ma unha oportunidade para vingarse da humillación que lle fixera pa-
sar durante a viaxe a Fremantle.

De feito, durante algún tempo o padre Salvado xa lle advertira a Se-
rra dos abusos que cometera Brady en Nova Nursia e agora informá-
bao de que Brady puxera ó seu nome tódalas propiedades de Nova
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Nursia.
O 8 de febreiro de 1850 Brady partiu cara a Roma, deixando a ad-

ministración da diocese nas mans do seu vicario xeral, e deulle ordes
de que expulsara a Serra e ós seus monxes de Nova Nursia, xa que es-
ta misión constituía o seu único medio de subsistencia. Así, Urquhart,
cunha alegría malévola, levou un alguacil ata Nova Nursia e botounos
de alí a punta de pistola.

Os monxes que estaban alí pasaron moitos sufrimentos e humilla-
ción: por exemplo, Martin Griver, que máis tarde foi bispo de Perth,
describiu a camiñada de tres días de duración desde Nova Nursia tras
seren botados de alí. Era Semana Santa e semellaba como se cada un
dos monxes levase ás costas coma unha cruz as súas poucas pertenzas.
Un deles derrubouse pola febre e o esgotamento e outro esperou con
el ata que lles puidese enviar algún tipo de axuda. O grupo chegou a
Guilford despois de sufrir pola fame e o cansazo provocados polos
días e noites que pasaron no bush e alí Serra meteunos nunha casa alu-
gada e escribiulle ó padre Salvado o seguinte: “Satanás fixo soa-la súa
trompeta para levanta-las armas contra a nosa nova misión. Sen dúbi-
da, debe sentirse triunfador”9.

Os monxes españois saíron adiante con gran esforzo en Guildford,
cultivando viñedos e colleitas que lles proporcionasen recursos para
satisfacer as necesidades máis básicas para os vindeiros sete anos. A
casiña na que vivían servíalles de mosteiro e de igrexa e nunca se laia-
ban, senón máis ben continuaron vivindo en silencio traballando e re-
zando. Sen embargo, a misión de Nova Nursia, con tódalas súas pose-
sión e existencias, estaba agora en mans dun vicario xeral, falto de
escrúpulos.

Neste momento Urquhart emprazou a Serra perante o tribunal do
civil para litigar pola posesión de tódalas propiedades da misión.
Aproveitouse da vantaxe que lle proporcionaba o dereito británico, xa
que este obrigaba a Igrexa a mante-la propiedade a nome de persoas
individuais ou de fideicomisarios. Serra reclamou todo o que tiñan os
benedictinos, mesmo as súas posesións en España. De feito non lles
quedara nin un boi ou carro que lles permitise moverse de alí. Tamén
reclamou 400 libras esterlinas (unhas 80.000 PTA) por danos causados
á súa propiedade, e non satisfeito con iso, pediulles ós acredores de
Brady que fixesen o mesmo. Serra, perplexo ante todo isto e limitado
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polo pouco dominio que tiña do inglés, foi levado a xuízo por todo o
que tiña a misión.

Escribiulle ó padre Salvado para contarlle a situación desastrosa na
que se atopaba10 e este, pola súa parte, mantivo informado a Propa-
ganda o mellor que puido de todo o que lle contara Serra. Como con-
secuencia disto, o cardeal Prefecto envioulle unha carta oficial a Serra
para nomealo bispo coadxutor con responsabilidade absoluta en tóda-
las eventualidades11.

Serra publicou esta carta no xornal de Perth chamado Gazette e uti-
lizou o seu poder para excomungar a Urquhart e expulsouno do seu
posto de vicario xeral. Urquhart non se quixo render e organizou co-
mités de católicos irlandeses para que o apoiasen e, algúns deles, mes-
mo ameazaron a Serra pola forza polo que fixera contra Urquhart.

Mentres tanto, en Roma Brady fora detido no Castelo de Sant’An-
gelo e privárono de tódalas súas facultades. Urquhart, ó oír esta nova
fuxiu da colonia. Brady, cando volveu na Noiteboa de 1851, esperaba
que o seu vicario xeral fose recibilo, pero veuse sorprendido por un
grupo de irlandeses que o informaron do que acontecera durante a súa
ausencia e logo levárono á igrexa de Fremantle, onde o padre Griver
estaba vestido para celebrar unha misa. Brady ordenoulles que evita-
sen que o español fose ó altar e todo este altercado causou tanto bal-
bordo que tiveron que chamar á policía para restablece-la orde.

Un incidente similar aconteceu en Perth, onde unha multitude de
irlandeses asaltou a catedral de Santa María e intentou evitar que Se-
rra celebrase a misa do que informou ó padre Salvado, comparando es-
tes sucesos coas tácticas que empregaban os ‘revolucionarios liberais’12.
Como consecuencia destes acontecementos, Roma envioulle unha no-
tificación a Serra na que se lle comunicaba que Brady era destituído do
cargo e que debía abandona-la colonia. Cando Serra se enfrontou a
Brady, este, igual ca Urquhart, recorreu a decisión perante os tribunais
do civil.

Aínda que pareza incrible, os católicos irlandeses apoiaron ó seu
bispo, coa excepción das Irmás da Caridade, que aínda que eran irlan-
desas seguiron sendo fieis á persoa designada por Roma ante o cal
Brady púxose furioso e atacounas na prensa. Cando o 3 de outubro de

10 Ibíd, 28/8/1852, et al.
11 Decreto, SCPF, Roma, 8/6/1850 (carta).
12 Correspondencia, de Serra ó padre Salvado, 8/12/1850. ANN.
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1851 Serra publicou finalmente o decreto do Papa Pío IX polo que des-
tituía a Brady do seu cargo, abríronselles os ollos ós católicos irlande-
ses. Retiráronlle o seu apoio a Brady e o desafortunado prelado foi
condenado; ó quedar só decidiu leva-los seus agravios ós tribunais
civís.

No mes de marzo o padre Salvado escribiulle a Propaganda desde
Nápoles e pediulles que no perdesen máis tempo na resolución do li-
tixio, xa que Brady xa lle fixera moito dano á Igrexa de Perth13. Roma
actuou axiña e envioulle unha carta ó arcebispo Polding de Sidney, or-
denándolle que marchase a Perth xulga-lo proceso civil entre os dous
bispos. Trouxo a Brady perante ó altar e pediulle que xurase non reco-
rrer ó dereito civil e Brady aceptou, pero ó día seguinte continuou o
seu proceso contra Serra. Brady non era un home coherente nin forte
nas accións que emprendía.

O abraiado bispo afirmou nunha carta que lle escribiu a Propagan-
da en agosto de 1852, o seguinte:

Este proceso por parte do bispo Brady inclíname a crer que ou ben ca-
recía de principios relixiosos ou honrados, ou que non estaba ben da ca-
beza. Máis tarde confirmáronme que debido ás circunstancias do seu
pai e dalgúns parentes, que traballou afectado por unha enfermidade
mental

14
.

Polding insistiulle a Brady que renunciase ó seu posto de xefe da
Igrexa en Australia Occidental e lle entregase tódalas propiedades des-
ta institución. Todo este asunto rematou cando transferiu a propieda-
de a nome de Serra en calidade de fideicomisario. Máis tarde, Brady
abandonou a colonia e viviu fundamentalmente en Francia, onde mo-
rreu en 1871.

Cando o padre Salvado volveu a Perth en 1853, atopou que Serra
tiña toda a diocese de Perth ó seu cargo e como temía, seguira permi-
tindo que Nova Nursia fose unha granxa para abastece-la diocese e
non fixese “absolutamente nada polos pobres indíxenas”15. Ademais,
desviara tódolos misioneiros españois á súa propia fundación en No-
13 Libro de actasde Serra (1848-1852), AACP. Para detalles dos xuízos, véxanse tamén os
Arquivos do Tribunal Supremo de Perth (1850-52), especialmente p. 162/1852.
14 Carta, de Polding a Propaganda, 26/8/1852, Arquivos do SCPF.
15

Informe para SCPF (1857).



va Subiaco, preto de Perth, onde ían traballar na construcción de igre-
xas e escolas para os colonizadores católicos da colonia. O padre Sal-
vado desexaba urxentemente toma-la rendas outra vez en Nova Nur-
sia. Escribiulle inmediatamente ó Papa para presentarlle a súa dimi-
sión coma bispo de Porto Victoria, pero tivo outro duro golpe cando
Serra decidiu ir outra vez a Europa e o padre Salvado viuse obrigado
a permanecer en Perth ata que volvese Serra.
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9

ADMINISTRADOR DE PERTH
Serra en Europa (1853-1855); en Perth (1856-1861)

Salvado en Perth (1853-1857); en Nova Nursia (1857)

O padre Salvado estaba en Nova Nursia cando recibiu a noticia de
que Serra ía marchar a Roma para encargarse de desbota-las preocu-
pacións desta “colonia desafortunada”. Serra resignábase con escribir-
lle ó cardeal Franzoni en novembro de 1853 para dicirlle que esperaba
“ir á gruta de Subiaco a remata-los seus días”1. O mal temperamento e
a impaciencia de Serra deran lugar a conflictos con practicamente to-
do o mundo, incluídas as leais Irmás da Caridade.

Malia a súa aversión pola vida en Perth e a súa negativa a estar lon-
xe de Nova Nursia, o padre Salvado tiña horizontes novos e máis am-
plos abertos a causa da marcha de Serra. O posto que ocupaba facili-
toulle poñerse en contacto con tódolos niveis da sociedade colonial,
circunstancia que tiña claras vantaxes para a súa misión. A nova colo-
nia comezara a prosperar desde a introducción de convictos e a che-
gada de máis emigrantes libres. Nestes tempos estábase a desenvove-
la actividade da construcción tanto en Perth coma nos centros rurais, o
cal significaba que a sociedade no seu conxunto estaba a progresar
considerablemente. Polo tanto, a Igrexa Católica tiña que segui-lo rit-
mo de progreso que lle marcaba a sociedade, o que significaba unha
gran reorganización e un amplo programa de construcción de infraes-
tructuras. O padre Salvado díxolle a Propaganda que cumpría que o
bispo estivese na capital para atende-los seus asuntos e que desexaba
que Serra volvese, para que el tamén puidese regresar a Nova Nursia.
Mentres tanto, sen embargo, comunicábase co goberno “case a diario”,
actividade que lle ocupaba “día e noite”2.

É certo que o padre Salvado estaba ocupado levando cuestións de
administración, para o cal se mostraba perfectamente capacitado. Tiña
que organiza-la contratación de capeláns, especialmente para os con-
victos, para capelas ou centros onde se celebrase misa nas zonas re-
motas e organizar e fomenta-lo traballo dos católicos, o cal significaba
que tiña que escribir moita correspondencia e visita-los despachos ofi-
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ciais dos funcionarios británicos. A súa presencia e conversa afable im-
presionou a aqueles que non o coñecían e o seu engado fixo que per-
soas de distintos credos e nacionalidades quixesen axudalo e favorece-
lo. Todas estas accións do padre Salvado redundaron en favor da boa
reputación da Igrexa que el representaba e xerou respecto cara a esta
institución.

O seu cargo pastoral e administrativo obrigáballe a viaxar moito.
Así, o 20 de marzo de 1854 foi a cabalo ata o sudoeste a visita-los cen-
tros rurais de Bunbbury, Vasse e Dardanup; cinco días máis tarde pu-
xo a primeira pedra da nova igrexa de Dardanup. O 15 de maio mar-
chou de Perth cara a Toodyay, Northam e York, para satisfacer tódalas
necesidades persoais e espirituais das persoas que habitaban nesas co-
munidades agrícolas remotas pero que estaban en continuo desenvol-
vemento. O 4 de xuño volveu a Perth para a celebración do Pentecos-
te e dous días máis tarde a Fremantle para oficia-la celebración da Pri-
meira Comuñón “dunha gran cantidade de nenos”3. En outubro ofi-
ciou o funeral dunha nena indíxena chamada Cucina, que morreu no
convento de Perth, feito que contou no seu diario con gran desolación:
“Esta adorable pequena criatura está sen dubida agora no Ceo”4.

Ademais o cargo que ocupaba de bispo obrigáballe a responsabili-
zarse do coidado dos sacerdotes da enorme colonia, dos que se encar-
gaba el persoalmente, alegrando a súa conversa amable a moitos pas-
tores solitarios durante as visitas que lles facía. Decatouse de que a vi-
da que levaban era principalmente unha vida de traballo sen recom-
pensas ningunhas e en moitos casos de morte prematura e desgracia-
da. Afectoulle moito a nova de que o sacerdote novo que trouxera de
Irlanda o ano anterior e que tiña só 25 anos, morrera de súpeto, e tiña
que encargarse el de comunicárlle-la nova ós seus pais5. Ó padre Sal-
vado angustiábao o feito de que homes novos, na flor da súa carreira
sacerdotal, morresen tan cedo pero, sen embargo, estaba sempre pre-
parado para sacrificarse facendo longas viaxes baixo calquera condi-
ción meteorolóxica para acompañalos nas súas enfermidades, porque
non podía soportar pensar que un crego morrese sen a axuda doutro e
sen lle administra-lo sacramento da Santa Unción.

Por outra banda, as Irmás da Caridade que había en Perth e en
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Guildford pasaran moi malos momentos cando Serra era bispo, por-
que non fora quen de ver que a casa na que vivían non estaba ben e fi-
xo que unha vida dura xa de por si fose aínda máis penosa a causa das
innumerables restriccións que lles impoñía. Por outra banda, durante
o período que o padre Salvado levou a administración, proporcionou-
lles unha residencia axeitada e polo tanto as monxas atoparon no seu
novo bispo un bo amigo. El resultou ser un verdadeiro ‘pai’ para elas
e a súa amabilidade e consideración tróuxolles en palabras da supe-
riora, a nai Úrsula “meses de paz e tranquilidade”6. Estas accións cons-
tituían para o bispo en tódolos aspectos unha verdadeira vida misio-
neira.

Serra volveu a Perth en marzo de 1855 e o padre Salvado escribiu
inmediatamente a Roma pedindo permiso para volver a Nova Nursia
para traballar entre os aborixes. Sen embargo, estaba disposto a obe-
decer a Serra, xa que recoñeceu que el tiña poder na diocese, na que es-
taba incluída Nova Nursia, de onde tamén era o seu superior. Sen em-
bargo, o padre Salvado foi retido en Perth, feito que lle causou moita
desilusión porque ía en detrimento do seu traballo na misión.

O padre Salvado sempre fora popular entre a xente, pero agora
converteuse no seu ídolo. Foron testemuñas da súa devoción desinte-
resada, e eles respondéronlle cun verdadeiro sentimento de afecto. O
prestixio da Igrexa, que decaera moito durante os dous anteriores
mandatos, aumentou considerablemente mentres el exerceu o cargo de
bispo, mentres que Serra cando fora bispo non chegou a comprender
ben á súa xente e o seu comportamento autoritario creoulle moitos ini-
migos.

As relacións de Serra coa xente agreáronse polo uso que facía dos
homes e recursos, que ían destinados para a misión de Nova Nursia,
para a construcción do seu impoñente pazo episcopal7. Ademais as
súas relacións co Goberno tampouco foron afortunadas. Insistiulle ó
gobernador Kennedy que só aceptaría o tratamento de “Reverendísi-
mo” na correspondencia oficial, e co gobernador comportouse moi
mal, xa que o insultou en varias ocasións. O resultado deste compor-
tamento foi o rexeitamento case total por parte dos círculos oficiais e
unha gran vergonza para os católicos e o padre Salvado. A pesar da
boa aceptación deste e a súas intervencións ocasionais, púidose facer
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moito dano á causa da Igrexa Católica en Perth.
A peor características de Serra mostrábase no tratamento coas Irmás

da Caridade. Decretou unha orde que baixo pena de excomuñón, as
irmás que supostamente o insultaran deberían abandona-lo convento.
As monxas de Guildford tamén tiñan moitos problemas polos mesmos
motivos, e aínda que a superiora, a nai Ursula Frayne lles fixo as ob-
xeccións respectuosamente, Serra permaneceu inflexible e mesmo che-
gou a ordenarlles a tódalas irmás que se confesasen con el e durante
un tempo prohibiulles comungar.

Por se fora pouco, privou das súas funcións e do seu mando á nai
Ursula, negouse a libera-las demais monxas dos castigos que lles im-
puxera e, por ultimo, privounas do consolo doutros confesores coma o
padre Griver ou o bispo Salvado. Cando o gobernador e Lady Ken-
nedy tomaron interese polo convento e foron alí en visita oficial, Serra
obxectou ó ‘entusiasmo mal dirixido’ das monxas. Así, ordenoulles
que retiraran a invitación que xa lle entregaran a Lady Kennedy, polo
que as monxas enfrontábanse ó dilema de desobedecelo ou ofende-la
dona do gobernador, que era unha boa amiga delas. Decidiron obede-
cer pero nas circunstancias nas que se atopaban non puideron ex-
plicárlle-lo motivo da súa conducta a Lady Kennedy, polo que ela se
sentiu ofendida e retiróulle-lo seu patrocinio ás monxas, o que supoñía
daquela unha perda considerable na sociedade de Perth.

Toda a colonia estaba escandalizada pola conducta despótica de Se-
rra e pensaban que non tiña respecto por ninguén. A posición na que
se atopaba nestes momentos o padre Salvado non era nada grata por-
que, por unha banda debíalle lealdade a Serra como bispo e inmedia-
to superior, e por outra sentíase moi dorido pola malicia das mentiras
que contaba Serra sobre as monxas8, o cal demostraba que Serra non
tiña ningún sentimento de mágoa.

Finalmente, nunha petición na que loaba o traballo das irmás por
se-lo “único lazo de unión en termos de amistade entre os católicos e
os protestantes”, o padre Salvado pediulle a Propaganda que liberase
as monxas das censuras ás que as tiña sometidas Serra e que tomasen
medidas para garantir que no futuro non tivesen que sufrir tanto en
mans do seu bispo9. Ademais tamén informou a Propaganda de que a
actitude e o comportamento de Serra eran motivo de escándalo públi-
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co e que sentía que todo este asunto chegara ata tal límite que se vía na
obriga de intervir nel, moi ó seu pesar. Nese momento chegarase a un
estado tal da crise que dúas das Irmás da Caridade decidiran abando-
na-la diocese e marchar a Melbourne. A valoración que fixera o padre
Salvado da crise veuse apoiada ó ano seguinte polo arcebispo Polding
de Sidney quen reprendeu seriamente a Serra por excederse na súa au-
toridade e actuar inxustamente coas monxas. Así ó seu debido tempo
Serra foi obrigado a absolve-las monxas, pero el ofendéraas tanto
tratándoas de forma tan inxusta e irregular, que elas negáronse a iren
canda el para recibi-lo ‘sacramento da paz’. Polding aconselloulle a Se-
rra que escoitase o consello do seu sabio e virtuoso amigo, o bispo Sal-
vado, cousa que Serra non aceptou de boa gana. Serra e a súa admi-
nistración tiñan os días contados10.

A inimizade persoal que tiña o gobernador Kennedy co bispo Serra
converteuse en hostilidade cara a toda a comunidade católica. Serra
chegara demasiado lonxe ó publicar un ataque a Kennedy na prensa
local e a consecuencia disto, o gobernador decidiu retirarlle tódalas
axudas ás obras católicas, pero o padre Salvado intercedeu e debido ó
seu carácter afable e amable acougou o gobernador. As súas negocia-
cións con Kennedy levárono a aumenta-la cantidade asignada á Igre-
xa, pasando de 50 a 650 libras esterlinas (dunhas 10.000 a 130.000 PTA)
nun tempo no que os católicos non esperaban nada de axuda do seu
Goberno. Isto mesmo vese expresado nun informe da nai Ursula, que
di o seguinte:

Durante dezanove meses, desde outubro de 1853 ata abril de 1855, can-
do o bispo Serra se atopaba en Europa, o bispo Salvado non tiña dife-
rencias (co gobernador). Máis ben ó contrario, a través da súa xestión
prudente, sen comprometer nin o máis mínimo o seu deber, conseguiu
do goberno cuantiosas asignacións de diñeiro e parcelas de terra, e sen
dúbida puidera obter moito máis para que a relixión se promovese...

11

Por suposto, o padre Salvado non se librou do desagradable enfado
de Serra, que se queixou a Roma de que este lle usurpara o seu poder.
Sen embargo, malia a relación tirante que mantiñan, o padre Salvado
continuou traballando na diocese de Perth trala volta de Serra da súa
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viaxe a Europa, aínda que se produciron liortas entre os dous como
consecuencia do mal carácter que mostraba Serra.

En opinión do bispo Salvado, o dano que lle fixera a conducta e as
actitudes de Serra á Igrexa era tan grave que non dubidou en infor-
marlle a Roma de que a nova Igrexa que había en Australia Occidental
estaba sufrindo por mor da actitude intolerante do bispo. A cuestión
que formulaba máis frecuentemente, tanto con Serra coma con Roma,
era a de Nova Nursia, que baixo o mandato de Serra convertérase nun-
ha mera granxa para sustenta-los proxectos imprudentes de construc-
ción de Serra. O padre Salvado suplicoulle a Propaganda que lle per-
mitisen volver á misión, queixándose de que se estaban estragando os
recursos e de que non se fixera nada polos aborixes, que constituían o
motivo principal da creación da misión.

O padre Salvado tamén lle formulou a Propaganda o asunto dos
misioneiros españois que viñeran á colonia a traballar exclusivamente
para os aborixes pero que agora Serra os mandara ir traballar a Perth.
Convertera o mosteiro de Nova Subiaco na súa casa e ignoraba total-
mente o que había en Nova Nursia, e algúns frades que xa comezaran
a traballar cos aborixes o campo, Serra fíxoos volver a Perth. O padre
Salvado opinaba que os propios aborixes consideraban o feito de reti-
ra-los monxes da misión como unha mostra de desconfianza e polo
tanto, opinaban que os monxes españois lles debían permitir volver a
Nova Nursia para segui-la súa verdadeira vocación12.

Sen embargo, e a pesar de todo elo, o padre Salvado semellaba go-
zar da súa vida de traballo, esgotadora e con longas e incesantes via-
xes, porque ó mesmo que continuaba co seu traballo espiritual entre os
cristiáns brancos da colonia, facía visitas frecuentes a Nova Nursia.
Nela estivera de director o padre Aragón na súa ausencia, que intenta-
ba mante-la misión acorde cos seus obxectivos, sen deixar que se con-
vertese nunha simple granxa que servise de sustento para a diocese.
Salvado mandou que se reparase a igrexa e se utilizase só para de-
sempeñar funcións lexitimas emprendendo un amplo programa de
obras de construcción. En 1854 envioulle un informe ó secretario colo-
nial, que dicía o seguinte:

Tras ordena-la construcción de varias casas para as familias aborixes de
Nova Nursia, teño a honra de informarlle para a consideración da Súa
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Excelencia de que na miña última visita alí hai algúns meses, atopei
dúas delas case rematadas

13
.

Na mesma carta faláballe das leiras cultivadas que, nas súas pala-
bras, constituían “a propiedade das familias indíxenas”. Ó ano se-
guinte, o maxistrado de Toodyay envioulle un informe sobre o que alí
vira e contoulle o seguinte:

Había un excelente muíño que seguramente facíalle un gran servicio ó
distrito, un grandeiro, currais, valados perfectos e moi resistentes, e
tamén unha gran capela... Os frades tiñan cultivados 150 acres (unhas
60 ha). Os seus arados, a xulgar pola aparencia que tiñan os cultivos,
eran moi eficaces.. e tamén un encoro formado por un muro de con-
tención que atravesaba o río Moore

14
.

O padre Salvado estaba moi entusiasmado con Nova Nursia e os
seus aborixes, e non lle importaría nada deixa-lo cargo tan ambiguo
que ostentaba no Oeste e acepta-la invitación, ou máis ben petición,
que lle fixera o arcebispo Polding de crear unha misión en Porto Vic-
toria. A resposta que lle deu o padre Salvado a esta petición clarificou
moito a súa actitude:

Síntome moi feliz de saber que a Súa Ilustrísima mantén certa esperan-
za de crear unha misión para os aborixes na costa norte de Australia.
De feito isto constituiría unha gran obra de caridade para ese pobo des-
graciado. Na miña humilde opinión, todo o tempo e medios empregá-
molo no beneficio da poboación branca, deixando a un lado ó mesmo
tempo os pobres australianos, coma se non estivesen entregados ó no-
so coidado paternal. O Todopoderoso sabe que eu estou a facer todo o
que podo por eles; e mesmo renunciei ó cargo de bispo de Porto Victo-
ria, á dignidade episcopal, para poder facer algo máis pola súa salva-
ción

15
.

Sen embargo, el declinou amablemente a súa invitación pola simple
razón de que era necesario para a supervivencia de Nova Nursia.

Administrador de Perth

99

13 Incluído nunha carta con data do 24/11/1854.
14 Informe do Maxistrado Residente de Toodyay (1855).
15 Correspondencia, do padre Salvado a Polding, 19/6/1854.



Ó final, a constante súplica do padre Salvado por volver a Nova
Nursia obtivo unha resposta: Roma outorgoulle o permiso, pero o pa-
dre Salvado tiña que seguir baixo as ordes de Serra.

Serra aceptou este trato sempre e cando a misión de Nova Nursia
pagase 200 libras esterlinas (unhas 40.000 PTA) ó ano á diocese de
Perth e lle proporcionase ó clero cinco cabalos. Foi neste tempo cando
Serra soñaba con ver tantas misións benedictinas en Australia Occi-
dental como institucións franciscanas houbera na costa occidental de
América e, sen dúbida, este foi o motivo da súa obsesión pola nova mi-
sión que quería fundar en Nova Subiaco, que a consideraba como par-
te fundamental deste plan e á que dirixía tódolos cartos e recursos hu-
manos procedentes de España. Neste momento só lle interesaba Nova
Nursia coma fonte de recursos agrícolas para as súas funcións en
Perth.

A nova misión de Subiaco iniciou as actividades en xaneiro de 1851,
cando Serra enviou un pequeno grupo de monxes desde Guilford pa-
ra construír cabanas nun terreo que abranguía dúas parcelas de 4 e 81
has. respectivamente, preto dos lagos Monger e Herdsman, que ían ser
empregadas como granxa-misión. Aquí ían empregar toda a madeira
da zona para construír un pequeno mosteiro coma o que había en No-
va Nursia, ó cal Serra deulle o mesmo nome có de Subiaco en Italia,
que foi o lugar onde San Bieito implantou por primeira vez o monaca-
to en Occidente.

Gracias ó duro traballo que realizaron os monxes de Nova Subiaco,
a misión foi rematada axiña e plantouse un viñedo con máis de 600.000
vides, un horto, un campo de oliveiras e un bo abastecemento de auga
gracias unha vez máis, a que os monxes cavaron pozos en lugares es-
tratéxicos. En febreiro de 1858, Serra mandoulles ós monxes, que che-
garan á misión de Nova Nursia en 1853, construír un mosteiro. En
1859, fixo un informe no que daba conta de que xa remataran o ‘edifi-
co de pedra’, e describiuno do seguinte xeito:

Os seus muros exteriores medían más de 90 cm de groso e tiña tres an-
dares. Estaba situado no cumio dunha pintoresca montaña que tiña un-
ha vista extraordinaria a dous lagos e estaba só a uns 5 km de distancia
de Perth, a capital da colonia e o meu lugar de residencia

16
.
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Serra estableceu a súa comunidade monástica seguindo as directri-
ces estrictas do abade Casaretto en Italia, coa intención de que os seus
monxes se ativesen á Regra de San Bieito ó pé da letra. Nisto diferen-
ciábase do padre Salvado, que recoñecía a necesidade de adapta-la á
vida colonial e ademais tamén de mante-lo sabor hispano-italiano nun
asentamento británico. O feito de conservar estrictamente a Regra be-
nedictina fixo que Nova Subiaco non estivese nada adaptado ás con-
dicións locais. Por outra banda, o padre Salvado foi sempre conscien-
te da necesidade de adaptar ó máximo a súa comunidade de Nova
Nursia ós cambios, aínda que pequenos, que se producían dentro da
colonia. Sabía que seguía habendo condicións inestables e vía que o
sistema monástico podía engadir un elemento de estabilidade.

Serra non foi capaz de darlles ós seus monxes a estabilidade que a
Regra demandaba e deste xeito, moitos deles abandonaron Nova Su-
biaco completamente frustrados, ou ben para restablece-la súa vida
monástica en Ceilán, onde xa había un mosteiro e unha misión bene-
dictina, ou para continua-la súa vocación na colonia. Así, Serra ía ver
cómo fracasaba a súa misión en Nova Subiaco e os monxes que que-
daban ían adherirse á misión rival en Nova Nursia.

Por outra banda, Serra semellou sufrir un cambio de personalidade
debido ó litixio con Brady que durou demasiado tempo. A hostilidade
que espertou na comunidade dos católicos irlandeses, que apoiaban ó
seu querido bispo, deixou a súa pegada. Polding acusouno de traballar
baixo condicións de ‘graves alucinacións’17. O seu obvio complexo de
persecución ía mesmo dirixido contra ó seu avogado, George Stone,
que lle contestou enfurecido: “¿Como o estou a acosar? ¿Por que é es-
pañol?”18. Máis tarde decidiu non defender máis a Serra. En canto ó pa-
dre Salvado, que noutra época fora o seu mellor amigo, Serra comezou
a tratalo coma se fose o seu peor inimigo. Ó final Serra veu que non era
quen de cumpri-las súas funcións, dimitiu e volveu a España en 1861.

Nesa época o padre Salvado xa estaba de volta en Nova Nursia, a
onde chegara en 1857. Alí pasou case outros cincuenta anos, sen preo-
cuparse máis pola función pastoral de Perth. Para que Nova Nursia ti-
vese éxito, cría que había que adoptar unha política de expansión de
terras, a cal permitiría que a misión prosperase e lle fornecería grandes
beneficios ós aborixes. Este pensamento resúmese nunha carta que lle
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escribiu a Polding na primavera de 1859:

O feito é que canto máis traballamos e fixamos a nosa atención neste
viñedo místico do Señor, mellor prospera e recompensa o noso traballo,
e tamén podo engadir que grandes medios illados non son suficientes
para cultivar este tipo de traballo..., senón que deberían ir acompaña-
dos pola bendición de Deus en primeiro lugar, e logo por unha gran
perseveranza, paciencia, prudencia e carácter desinteresado por parte
dos traballadores

19
.
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10

O HOME PERFECTO NO LUGAR AXEITADO
O padre Salvado en Nova Nursia (1857-1864)

Cando o padre Salvado volveu á súa residencia agora xa definitiva
en Nova Nursia en febreiro de 1857, non lle deu importancia ningun-
ha ós oito anos anteriores de dura loita e espera. Volveu coa súa xente
e miraba con entusiasmo ó futuro no que gozarían dos beneficios do
Cristianismo e maila civilización. Ós corenta e tres anos de idade
atopábase en plena madurez, o seu carácter endurecérase pola adver-
sidade e a firmeza nas súas intencións e tenacidade eran máis grandes
que nunca. Había tres cousas que sobresaían claramente nas súa ideas
e que dominaban todo o seu pensamento e política:

1.  A independencia total da misión con respecto á diocese de Perth.
2.  A construcción dunha vila misión en Nova Nursia totalmente au-

tosuficiente seguindo o modelo das primeiras cidades monásti-
cas de Europa.

3.  A posta en práctica do seu plan de benestar para os aborixes.
Sen embargo, unha cousa era saber que se debía facer e outra ben

diferente consegui-la autoridade e liberdade necesarias para levar a ca-
bo os seus plans. O padre Salvado decatouse de que o posto que ocu-
paba como superior era exactamente igual de inestable cós de xestores
leigos e clericais dos últimos oito anos porque, de feito, o bispo de
Perth podería cesalo en calquera momento. Polo tanto, empezou unha
vez máis a escribir unha serie de oito cartas ó cardeal Barnabó, prefec-
to de Propaganda1. Unha delas tiña unha extensión de non menos de
16.000 palabras e nela expresaba a súa opinión a favor de que Nova
Nursia fose unha misión independente para os aborixes e non unha
“granxa práctica” para proporcionarlles ingresos ós colonizadores
brancos da diocese de Perth. Suplicoulle que Nova Nursia dependese
da autoridade directa do Papa. Opinaba que “a separación axudaría a
consegui-lo obxectivo da misión, é dicir, á conversión e á civilización
dos aborixes”2.

Sinalaba que aínda que el persoalmente fora ben recibido polos su-
cesivos gobernadores (houbo cinco entre 1846 e os anos en que manti-
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vo esta correspondencia, 1857-58) os membros da Asemblea Lexislati-
va, non mostraban moita comprensión con respecto ó Catolicismo e
polo xeral sentíanse molestos coas loitas entre faccións dentro da co-
munidade católica3. Deixou claro que o seu posto non era ó do abade
Wimmer en América con quen mantiña correspondencia, porque Wim-
mer situábase nunha posición máis favorable na súa misión cos indios,
xa que tiña a axuda dunha poboación numerosa e “bastante rica” com-
posta polos seus compatriotas que se asentaran no Occidente Medio.
Pero o padre Salvado non estaba só moi premido polos cartos, senón
que tamén os propios recursos que tiña e malia os donativos prove-
nientes de España outorgados co fin específico de axuda-la misión,
eran continuamente confiscados para financia-la diocese de Perth. Ó
prefecto de Propaganda expresoulle a súa exasperación polo feito de
que Serra pedira toda a colleita de millo en Nova Nursia en 1857 para
o uso da diocese e preguntoulle se esperaba que eles comesen pedras4.
Mentres continuaba a loitar pola súa causa por tódolos medios que
tiña no seu poder, conseguiu manter certo grao de silencioso optimis-
mo: “simplemente traballando e esperando a que chegasen tempos
mellores”5.

Os tempos mellores comezaron o 1 de abril de 1859 cando chegou
un decreto de Roma que proclama a independencia da misión de No-
va Nursia da diocese de Perth e nomeaba o padre Salvado coma o seu
único superior. A confirmación deste nomeamento tivo gran repercu-
sión no padre Salvado, porque agora que xa tiña a autoridade e plenas
competencias para alcanza-lo seu obxectivo, volveuse máis serio e
mesmo máis enérxico, práctico e decisivo, aínda que pola súa liberda-
de de conciencia, tamén estaba disposto a atreverse a máis. Como es-
cribiu o padre Garrido:

En canto a Súa Ilustrísima tivo baixo o seu mandato persoal a xestión
do establecemento, a súa gradual prosperidade espiritual e temporal
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manifestouse positivamente, malia as moitas dificultades e obstáculos
que atopou daquela

6
.

Ó mesmo tempo que Roma nomeou a Salvado, tamén lles deu ós
numerosos candidatos á vida monástica que xa se atopaban na colonia,
a opción de quedar en Nova Subiaco baixo o mandato de Serra ou
marchar a Nova Nursia baixo o mandato do padre Salvado. Vintecatro
elixiron axiña Nova Nursia e outros sete foron pouco despois. En 1859
aproximadamente Nova Nursia tiña unha comunidade composta por
corenta e sete membros. O padre Salvado, que ata entonces tivera acor-
dos con mosteiros españois e italianos para que formasen os xoves pa-
ra a súa misión, decidiu agora forma-los monxes el mesmo.

Ata 1859 tódolos seus esforzos centráronse principalmente na mi-
sión e agora o padre Salvado propúxose deliberadamente crear un
mosteiro en Nova Nursia. Ese mesmo ano abriu un noviciado con oito
españois que, de acordo co padre Salvado, foran “postulantes durante
dez anos en Subiaco, algo novo para os anais dun monxe”7.

O padre Beltrán, un monxe de Subiaco (Italia), converteuse no pri-
meiro mestre de novicios e ó ano seguinte gran parte da organización
interna do mosteiro foi confiada ó padre Garrido, que veu de Ceilán
para ocupa-lo cargo do primeiro Prior en 1860. A comunidade monás-
tica que o padre Salvado consideraba esencial para o establecemento
da misión estaba agora adquirindo forma.

O anonimato envolvía os irmáns do mosteiro e o seu traballo. Eran
relixiosos sinxelos que preferían a súa escuridade silenciosa á vida ata-
fegada do mundo exterior. Dentro do mosteiro levaban unha vida
ascética de oración e disciplina e nas leiras ou nos obradoiros estaban
completamente dedicados ó traballo manual. Moitos deles exercían o
seu oficio con grande habilidade. Un colonizador dos arredores des-
cribía o seu establecemento como “unha pequena vila con todo tipo de
servicios, cregos e aprendices, ferreiros e cociñeiros, viñateiros e médi-
cos, labradores e serradores, un bispo e un xastre”8.

O padre Salvado coñecía a fortaleza destes homes humildes que
tiña baixo o seu mando, a súa lealdade e dedicación ó traballo, e a súa
indiferencia cara ás diversións e recompensas do mundo exterior.
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Sabía como inspiralos para transforma-las chairas illadas nunha vila
cunha capela e un mosteiro no centro dunha grande cantidade doutros
edificios, incluídas escolas e obradoiros. Tamén confiaba en que, baixo
a súa dirección e axudado polos irmáns fieis, ós aborixes se lles puide-
se ensina-lo valor da vida civilizada. Agora era o momento oportuno
para acada-lo segundo obxectivo que se propuxo o padre Salvado:
“converter a Nova Nursia nunha vila misión autosuficiente”.

Unha das súas queixas sobre o réxime anterior era que a capela ori-
xinal de madeira fora empregada para outros fins e estaba case en ruí-
nas. A súa primeira obra foi substituíla por un grande edificio de pe-
dra, os alicerces do cal foron postos o 1 de marzo de 1857 e, aínda que
era pequena, era moi significativa coma centro tradicional da vida be-
nedictina. Dela saía a comunidade pola mañá para traballar nas leiras
e nos obradoiros e a ela volvía pola noite para poñer un selo espiritual
ós labores do día. Máis tarde este edificio ampliouse e en 1861 foi des-
crita coma “unha fermosa igrexa cruciforme (de 102 x 20), coas pare-
des de pedra, o chan todo de caoba (Jarrah), madeira, vigas e táboas, e
cun teito con vigas e táboas finas”9.

Despois de remata-la igrexa, os irmáns e os aprendices locais conti-
nuaron traballando para construí-las casas dos indíxenas, os almacéns,
a ferrería e un gran muíño de fariña de dous andares. Construíron as
casas de pedra e ladrillo escuro e tiñan dúas habitacións para alberga-
los indíxenas casados; máis tarde estas casiñas foron obxecto de admi-
ración por parte dos visitantes. Tamén comezaron as obras do gran
dormitorio do edificio que albergaba o mosteiro (120 x 20m), o cal tiña
tres andares cunha galería na parte de arriba que medía oito pés (2.5
m) de ancho á que se lle engadiu un comedor que se deixou sen teito
durante algún tempo. O padre Martelli, que era un crego italiano que
viviu durante algúns anos na misión, deu algunhas indicacións sobre
as obras en 1857 e escribiulle a un amigo dicíndolle:

Desde que a Súa Ilustrísima tomou o mando da comunidade aquí van
moi ben as cousas. As casas para os indíxenas non se están a construír
con moita rapidez debido a que os traballos agrícolas importantes ocu-
pan unha gran cantidade de tempo dos irmáns. Cando se remate o ara-
do da terra seguirase coas casas sen interrupción... Todo o mundo está
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a traballar moito nas súas respectivas tarefas e todos semellan felices
baixo a xestión suave e paternal do tan amable Rosendo (Salvado) que
é, de feito, o home correcto no lugar axeitado

10
.

Toda a vila misión e especialmente as casas, constituíron un intento
de asenta-la xente nun ‘lugar definitivo’. Para alimenta-la comunidade
cada vez maior organizaron a limpeza doutra parcela de terreo que
tiña en total 300 acres (120 has.): cultiváronse douscentos acres (80 ha),
que produciron unhas trescentas fanegas (10.910 kg) de trigo e cebada
e moito feo para o gando. Garrido relatou o seguinte:

Máis de 3 acres (1,2 ha) de viña, das cales se fixeron mais de 200 galóns
(900 l) de bo viño, ademais de comeren as uvas: hai tamén 2 acres (0,8
has.) de terra dedicados á horta, na que medran ben varias árbores froi-
teiras que producen demasiada froita cada ano, moita verdura, xudías
e patacas; e tamén se cultiva a planta de tabaco que produce unha co-
lleita dunha tonelada ó ano

11
.

A decisión máis importante tomouse en 1859, cando o padre Salva-
do lle propuxo ó gobernador Kennedy que se lle transferisen ó seu no-
me as terras pertencentes á misión. Os cincuenta acres (20 ha) orixinais
concedidos en 1847 mantivéraas en fideicomiso o bispo Brady e un
grupo de fideicomisarios leigos. O gobernador Kennedy estaba dis-
posto a nomea-lo padre Salvado coma o único fideicomisario baixo o
título de “plena propiedade”, pero o fiscal xeral descubriu a ilegalida-
de desta operación. Afirmou que:

A concesión en plena propiedade debería facerse estrictamente en rela-
ción coa cesión inicial. Satisface-la actual solicitude, sen o consenti-
mento expreso do Dr. Brady e dos outros fideicomisarios nomeados,
aínda vivos, contraviría as normas legais mencionadas polo fiscal xe-
ral

12
.

O padre Salvado púxose en contacto cos fideicomisarios vivos e
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conseguiu obte-lo seu consentimento para transferírlle o fideicomiso a
el, e en 1865 recibiu o poder absoluto sobre as terras.

Tamén lle foron transferidas ó seu nome as terras arrendadas pola
misión para o pastoreo, no nome dos antigos xestores leigos ou do
monxe Aragón. En 1864 elaborouse unha lista de dezasete arrenda-
mentos que abranguían 180.000 acres (72.720 ha), que estaban todos a
nome do bispo Salvado.

A intención do padre Salvado era establece-la autonomía económi-
ca en Nova Nursia, o cal significaba que tería que gañar uns ingresos
fixos e producir alimento dabondo para a vila. Para poder exercer un-
ha actividade agrícola que resultase rendible necesitaba grandes áre-
as de terras agrícolas e de pasteiros e arredor de 1860 xa mercara 3.405
¼ acres (1.376 ha) de plena propiedade e arrendou 179.107 acres
(72.360 ha)13.

A la constituía a principal fonte de ingresos da colonia e por iso o
padre Salvado centrouse na industria ovina para producir non só la
senón tamén años cebados e gando de cría. Sen embargo, a súa pro-
ducción de la non era abondosa, xa que a producción media de 3 libras
(1,3 kg) por ovella era moi pouca comparada coas produccións das
propiedades próximas nese tempo. Toodyay, por exemplo, producía
vellóns que pesaban entre 4 e 5 libras (1,8-2,2 kg), aínda que non eran
boas en comparación coas produccións das colonias orientais. Sen em-
bargo, cada ano o rabaño de Nova Nursia medraba en número de ove-
llas e polo tanto en producción.

En 1860 as terras da misión tiñan 4.928 ovellas cunha producción de
la de 13.693 libras (6 t). En 1868, 12.420 ovellas producían 33.700 libras
(15 t) e no mesmo ano o padre Salvado mercou a propiedade chamada
Marah que tiña 3.000 ovellas.

Como a cría de ovellas proporcionaba a principal fonte de ingresos
da misión e a súa organización ocupaba unha boa parte do tempo, o
padre Salvado tivo que contratar a pastores e gardiáns de cabanas pa-
ra conducir e vixia-las ovellas. Empregou a once convictos durante es-
te período e os seus sete pastores e gardiáns de cabanas eran tamén
convictos ou ex-convictos. Os aborixes involucráronse en tarefas tan
esgotadoras como parir años e tosquiar ovellas, mentres que uns pou-
cos que se especializaron en detecta-la auga, axudábanlles ós irmáns a
cavar unha rede de pozos para combate-la escaseza de auga que sufría
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todo o distrito.
Sen embargo, a sarna, que era unha enfermidade que padecían as

ovellas provocada pola falla de auga e dun baño en boas condicións,
empezou a diminuí-lo número de ovellas e a provoca-lo descenso na
producción de la. O único tratamento eficaz resultou ser somerxelas en
tabaco e por este motivo a misión cultivaba gran cantidade de tabaco
dunha calidade tan boa que conseguiu un premio na Feira de Toodyay.
En 1864 o padre Salvado informou que a misión empregaba 710 libras
(322 kg) de tabaco “para cura-la sarna das ovellas”14, e como non se
cultivara con éxito o tabaco noutras partes da colonia, pedíronlle que
lle ensinase ó secretario colonial os métodos empregados en Nova
Nursia.

O trigo era o principal cereal producido na misión, onde se cultiva-
ban 150 acres (60 ha) en 1864. O padre Salvado dinos que a terra era
pobre e só producía unha media de 9-10 fanegas (327-363 kg) por acre
(unha producción comparable á da zona de Toodyay nese tempo), pe-
ro o cereal empregábase para facer unha “fariña excelente” coa que os
irmáns cocían o seu propio pan. Tamén cultivaban uns 20 acres (8 ha)
de cebada e avena, 17 acres (6 ha) de feo, 8 acres de hortalizas e 2 acres
(3 ha) de xudías, mentres que os viñedos ocupaban 4 acres (8 has.), das
que producían 200 galóns (900 l) de viño en cada estación. O gando as-
cendía a 40 porcos, 100 vacas leiteiras e 300 cabalos. A maquinaria agrí-
cola que empregaban a finais da década abranguía: “10 carretas, 1 ca-
rro, 1 montura de cabalo, 1 aventa, 1 prensa de la, 22 arados e 1 carro
de rodas”15. As abellas foron introducidas a finais dos anos 60 pero
pronto deixaron as súas colmeas para iren ás árbores do bush. Logo a
recollida do mel silvestre converteuse nun pasatempo favorito para os
indíxenas.

Mentres tanto, a cría de cabalos, principalmente para exportar ó
exército británico que se atopaba na India, seguiu aumentando. Un dos
famosos cabalos de Nova Nursia recibiu os eloxios de John Forrest,
que o montou por terra ata Adelaida nunha das súas expedicións de
explorador. Mesmo despois desta longa cabalgada, esta monta acadou
10/10/ libras, “o segundo mellor prezo” acadado pola venda dun ca-
balo16. Un home da zona informaba que “a colonia de Nova Nursia tiña
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o maior número de animais e estes sempre estaban dispoñibles para os
granxeiros que os necesitaban”17.

Todos estes foron os logros persoais do padre Salvado. Mediante un
traballo duro e tenaz convertérase nun agricultor e administrador de
categoría. Sen embargo, sempre seguiu sendo o cabaleiro e o crego, e
case nunca se vía sen o hábito negro dos monxes benedictinos. Moitas
veces se dicía del que, malia a súa vestimenta de campesiño e a súa
constante asociación coa xente de cor, sobresaía como un home de edu-
cación e refinamento. A impresión que lles daba ós colonizadores das
chairas de Victoria era a dun home culto, urbano e cunha integridade
absoluta.
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11

UN POSTO AMEAZADO
O padre Salvado en Italia (1864-1867)

Para o padre Salvado a carreira de obstáculos continuou en Nova
Nursia, xa que alí agardábano máis dificultades e preocupacións: non
só as continuas faenas e tarefas rutineiras coma os que relataba o 16 de
xullo de 1864, cando despois dun duro día de traballo na granxa da mi-
sión (dirixindo as actividades, animando ós indíxenas no seu traballo,
visitando a escola, supervisando as clases de música e substituíndo a
un dos mestres que marchara a outro sitio por unha temporada, e logo
pola noite atendendo a correspondencia) senón tamén o tedioso que
resultaba o feito de verse atrapado nas redes das ambicións misionei-
ras e monásticas de Casaretto.

O padre Salvado integrárase en Nova Nursia coa Congregación de
Cassinese, a cal se comprometera a formar novicios para levalos a No-
va Nursia no colexio misioneiro de Subiaco, pero nin un só monxe pro-
feso viñera a Nova Nursia. Por este motivo, o padre Salvado, nun re-
cordatorio que lle enviou ó prefecto de Propaganda, botoulle a culpa
disto ó “punto de vista persoal de dúas persoas”, que era mellor non
mencionar1. O máis seguro era que estas dúas persoas fosen o bispo Se-
rra e o abade Casaretto.

O padre Salvado nunca tivera a intención de somete-la autonomía
da súa fundación ó Presidente da Congregación. O seu illamento e a
vida misioneira incomparable que levaba entre os aborixes esixía in-
dependencia do control burocrático central. Ademais, o seu mosteiro
non estaba demasiado ligado á Congregación italiana de Cassinese e o
control que exercía Propaganda sobre el era moi remoto, feito que non
lle gustaba nada a Casaretto, especialmente desde que coidaba que o
traballo misioneiro do padre Salvado se separara do monacato bene-
dictino tradicional.

En 1864 Casaretto fixo un intento por centraliza-lo control das fun-
dacións misioneiras baixo o poder do Abade Xeral en Roma e deste
xeito ter só abades superiores temporais en cada un dos mosteiros2.
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O padre Salvado coñeceu a nova deste plan a través do cardeal Bar-
nabó en xullo de 1864. Coidaba que se se levaba a cabo poríase en pe-
rigo a mesma existencia da súa misión e do mosteiro, e que polo me-
nos dada a falta de proximidade xeográfica entre Nova Nursia e Euro-
pa, sería desexable que as decisións que afectasen á misión as debería
tomar un home que estivese no lugar e completamente familiarizado
coa situación que se vivía alí. Como consecuencia de todo isto, cando
o padre Salvado foi convocado a unha cita en Roma, marchou com-
pletamente decidido a loitar pola independencia de Nova Nursia.

De acordo cos plans antes mencionados, o posto do padre Salvado
resultaba algo ambiguo, xa que ó abeiro dun decreto aprobado o 1 de
abril de 1859, foi nomeado vicario apostólico de Nova Nursia, aínda
que o abade Casaretto seguía a se-lo seu superior monástico. En 1864,
debido a algunhas razóns descoñecidas para o propio padre Salvado,
o posto que ocupaba viuse ameazado xa que semellaba, polo menos
para o padre Salvado, como se Casaretto tivese a intención de desti-
tuílo, pero como era bispo, non sería nada doado facelo. Aínda así o
padre Salvado veuse ameazado e tiña na mente a súa destitución e po-
lo tanto veríase obrigado a marchar da súa querida misión de Nova
Nursia. Acerca deste pensamento que tivo, escribiu o seguinte: “Sabía
que non podía permanecer máis tempo en Nova Nursia ou como su-
perior ou en calidade de bispo, á mercé de quen quixese nomear Ca-
saretto para substituírme e polo tanto condenado ó desterro”3.

A situación do padre Salvado era aínda máis complicada polo feito
de que Nova Nursia, desde o punto de vista monástico, estaba dentro
da provincia de Subiaco e polo tanto estaba suxeito á visita do seu aba-
de en calidade de abade visitante; por outra banda, o apostolado mi-
sioneiro estaba suxeito ás ordes de Propaganda Fide. Desde o seu afas-
tado reducto, cando recibiu en xullo as cartas do cardeal prefecto de
Propaganda e de Casaretto, convocándoo para ir a Roma, o padre Sal-
vado sentiuse illado e invadiuno o pensamento de que o Papa, Propa-
ganda e Casaretto estaban confabulados para botalo de Nova Nursia4.

Ademais tamén sentía que non tiña a ninguén de confianza a quen
acudir e por ese motivo, sentíase máis desilusionado e frustrado xa
que todo se arranxara dese xeito sen contar con el para nada. O golpe
foi tan amargo coma inesperado, a xulgar polas palabras coas que ex-
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presou o seu sentimento: “Un decreto tan inesperado e amargo com-
pletamente inimaxinable”5. Aínda así non tivo máis remedio que agar-
dar ata que chegase a Roma e o fíxoo coa paciencia suprema e ecuani-
midade que o caracterizaban.

Abandonouse a Deus, tal como o demostra o seu informe de 1865
enviado a Propaganda: “Pensar demasiado nestas desgracias levaría-
nos á desesperación. Polo tanto, abandonámonos á Divina Providencia
e seguimos levando a cabo coma sempre o noso traballo filantrópico,
construíndo unha nova igrexa e dúas casas bastantes grandes, unha
para os nenos e outra para as nenas indíxenas”6.

A multiplicidade de preocupacións que tiña en Nova Nursia cons-
tituían en si mesmas un acougo para a súa infelicidade, aínda que
tamén unha intensificación desta, xa que el tiña que dedicarse a ins-
pecciona-lo traballo feito durante anos e a supervisa-lo que se estaba a
levar a cabo nese momento: os monxes levaban as ovellas pastar a un-
ha distancia de entre 30 e 50 km da misión, cavaban pozos nos prados
completamente secos e tronzaban, desbastaban e partían a madeira pa-
ra facer táboas para os novos tellados.

Escribiu longos informes a Propaganda e a Casaretto, nos que facía
unha descrición con todo detalle do estado do apostolado misioneiro
en Australia Occidental, especialmente en Nova Nursia a principios
dos anos 1860. No mundo escuro e pechado da sociedade aborixe os
nómades deambulaban por aquela terra en condicións tan duras na
procura de alimentos que cando non podían atopar nada que comer,
non tiñan reparos en matar un neno para alivia-la súa fame. Alí, o pa-
dre Salvado e os demais monxes procedentes de España, estableceran
a súa misión cos corpos e os nervios esnaquizados polos case vinte
anos de traballo. Remontouse a 1846 cando el e Serra construíran a súa
pequena cabana e soportaran as duras condicións físicas que supoñía
camiñar longas distancias cos aborixes baixo todo tipo de condicións
meteorolóxicas, e percorrendo un camiño terriblemente monótono e
aburrido. Falaba das novas remesas de monxes que trouxeran de Es-
paña en 1849, 1853 e 1855; da forma en que cortaban a madeira, roza-
ban a terra e criaban máis animais, ademais de ocuparse todo o tempo
de preto dun cento de aborixes. Ademais diso, tiñan que atende-lo
hospital e loitar desesperadamente contra as enfermidades europeas.
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Sen embargo, eles foran os que máis tiveron que atura-lo peor das pre-
ocupacións, xa que os indíxenas non se preocupaban de nada e mesmo
os tiñan que obrigar a traballar para gaña-lo seu sustento. Malia todas
estas dificultades, conseguiu crear unha comunidade cristiá neste re-
moto recuncho do mundo, e por ese motivo agora era o home que máis
sabía sobre os aborixes australianos. Pero non lle preocupaba moito fa-
lar disto, senón que máis ben o que facía era mostrar unha relación dos
seus ingresos para 1863:

Venda de la...........................  £ 998/ 15/ 4
Animais.................................     £ 42/ 1/ 5
Alugamento da casa............     £ 25/ - / -
Ingresos da Igrexa...............        £ 8/ 1/ -
Subvención do goberno......    £ 100/ -/ -

£ 1.173 / 17 / 9
menos gastos 571/ 7 / 3½

Beneficios netos £ 602 / 10 / 5½

O padre Salvado tamén contaba como recibira xenerosos donativos
de España, pero sen embargo, estes cartos considerábaos como ingre-
sos extraordinarios para a misión. Os bens que tiñan eran os seguintes:
5.594 ovellas (que constituían a súa meirande fonte de ingresos), 192
cabalos, 157 vacas e máis de 14.000 ha de terras de plena propiedade7.

O padre Salvado despediuse do seu bo amigo Garrido (“mio alter
ego”), ó que lle concedera plena autoridade na misión durante a súa
ausencia. Logo despediuse dos monxes e dos aborixes que reunira alí,
despedida que ben podía parecer que era para sempre, e marchou ca-
ra ó carro sen mirar atrás á comunidade para agocha-las súas emo-
cións, xa que a xente se amoreaba polo camiño e os prados próximos
para despedirse do que fora o seu padre caritativo durante moitos
anos.

O padre Salvado partiu de Albany cara a Roma o 24 de setembro de
1864 e chegou a Cività Vecchia, o porto de Roma, nun día chuvioso tí-
pico do inverno no mes de novembro. Todo o que atopou alí era desa-
pracible, símbolo do seu propio desacougo, e tivo certas dificultades
para conseguir transporte cara á cidade, a onde chegou o 17 de no-
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vembro de 1864.
Dous días despois foi visita-lo cardeal Barnabó, prefecto de Propa-

ganda Fide e cinco días máis tarde foi recibido en audiencia polo Papa
Pío IX. Faloulle da ‘cuestión monástica’, é dicir, no caso do padre Sal-
vado, do destino de Nova Nursia; para el o tema da ocupación da sé
vacante de Perth xa era secundario.

Propaganda oíra falar tan ben das calidades administrativas do pa-
dre Salvado que quería encomendarlle o desventurado Bispado de
Perth, pero el rexeitouno enerxicamente. Elaborou un memorando no
que declaraba a súa falta de valía para ocupar ese cargo e a iso enga-
diulle a razón máis convincente de todas: que o desempeño dese car-
go entraría en conflicto coa súa vocación, que era a chamada a traba-
llar para a civilización e conversión dos aborixes. Propuxéronlle outras
posibilidades, coma bispados en Europa, pero rexeitounas todas. Des-
pois disto, o cardeal De Imola foi ver persoalmente ó prefecto e díxo-
lle que para a misión da Igrexa Católica en Australia Occidental sería
un duro golpe que o trasladase, dada a boa consideración que tiñan
del. Sinaloulle os traballos tan proveitosos que levou a cabo e cómo foi
capaz de conseguir que os aborixes se alimentasen e vestisen.

O padre Lecaille de Bunbury, que se autonomeara representante do
clero colonial en Australia Occidental, escribiulle a propósito a Propa-
ganda para dicirlle que o traslado do padre Salvado de Nova Nursia
suporía unha gran desgracia e que aínda que tódolos sacerdotes da co-
lonia estarían encantados de telo entre eles, sen embargo o seu verda-
deiro lugar estaba entre os aborixes cos que xa dera mostras de ser un
‘experto’8.

Nese momento, o bispo Serra, o antigo rival do padre Salvado,
tamén estaba en Roma. Serra renunciara á sé de Perth en 1862 e volve-
ra a Europa (morreu en España en 1886). Serra suxeriu enviar ó padre
Salvado á súa diocese de Porto Victoria, onde tería aborixes de abon-
do, tanto no continente coma nas illas de Timor e Nova Guinea9, por-
que alí aínda non se fixera nada por eles. Finalmente, en 1865 tomou-
se unha decisión: o Papa declarou con rotundidade que o padre Salva-
do era o home perfecto para estar entre os aborixes e que polo tanto
volvería a Nova Nursia. Sen embargo, todo o mundo se preguntaba
qué posto pasaría a ocupar alí.
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Mentres tanto Roma, como territorio papal, viuse ameazada polo
desexo dos nacionalistas italianos de convertela na capital da Italia
unificada. As tropas papais, axudadas polos franceses, resistiron na ci-
dade, pero a súa situación era precaria. Por ese motivo, o padre Sal-
vado viu a necesidade imperiosa de solucionar rapidamente a súa
‘cuestión monástica’ antes de que a ‘cuestión romana’ fose tan urxen-
te que fixese imposible a solución de tódolos problemas, agás os máis
urxentes10.

A situación de Casaretto non se viu favorecida pola Lei de Supre-
sión das Ordes Relixiosas en Italia, de 1866. Sen embargo, o propio
mosteiro que tiña Casaretto en Subiaco non se viu afectado por esta lei
e continuou presionando para que o seu plan con respecto a Nova
Nursia saíse adiante. Por este motivo, o padre Salvado comezou a im-
pacientarse, pero se negaba a crer que a súa viaxe a Roma ía rematar
en fracaso pola súa causa, especialmente desde que xa conseguiran
convencer a Propaganda de que o mellor destino para el era volver cos
seus aborixes a Nova Nursia. Presentoulle o seu caso de forma moi
convincente a Casaretto, insistíndolle na diferencia que había entre
Nova Nursia e calquera outro mosteiro de Europa e demostrándolle
que a súa experiencia era moi valiosa para o futuro progreso da mi-
sión, da que agora Propaganda estaba convencida que era unha inicia-
tiva moi atinada. Para apoia-la súa súplica tiña unha solicitude de to-
da a comunidade de Nova Nursia na que pedían que o padre Salvado
volvese alí e ademais ía acompañada de recortes de xornais que loaban
o traballo do padre Salvado a favor dos aborixes e declaraban que el e
maila súa comunidade eran os únicos que se comprometeran seria-
mente neste traballo11. Ó final Casaretto convenceuse de que o padre
Salvado tiña un carisma especial para traballar cos aborixes de Aus-
tralia e acabou cedendo. A volta do padre Salvado a Nova Nursia es-
taba así garantida, pero non de forma inmediata. Sen embargo, a per-
manencia no cargo si que lle foi asegurada.

En marzo de 1867, o Papa decretou que Nova Nursia pasaría a ser
unha Prefectura Apostólica e Abadía Nullius co seu propio territorio
independente da diocese de Perth e que o padre Salvado sería o seu
abade de por vida12. Tódolos centros benedictinos de Australia Occi-
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dental ían pasar a depender del directamente e Nova Nursia ía situar-
se entre as abadías máis famosas do mundo. As súas competencias non
recaían só sobre os monxes da abadía, senón tamén sobre o clero e os
segrares do territorio que o rodeaba. Conseguir todo isto naquela épo-
ca era moi pouco común, xa que o poder ficaba centralizado en Roma
e ós superiores só se lles outorgaban competencias de carácter tempo-
ral. Pero o padre Salvado era diferente: era outro tipo de monxe mi-
sioneiro, único na Roma deses tempos, e custoulle moito sufrimento
que as autoridades o considerasen así.
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UN COLEXIO MISIONEIRO
O padre Salvado en España (1867-1869)

En maio de 1867 o padre Salvado fixo outra viaxe máis a España,
concretamente a Madrid. Á idade de 53 anos e considerado xa un ho-
me de recoñecido prestixio, sen embargo sentíase un pouco estraño alí
despois de pasar tanto tempo no estranxeiro, pero malia este senti-
mento non se deixou afastar do obxectivo que se propuña: conseguir
recursos humanos e cartos para a súa misión en Nova Nursia. Este ob-
xectivo obrigábao a impulsa-los seus proxectos.

En España xa rematara a terrible persecución que sufrira a relixión
pero aínda persistía un sentimento anticlerical. Os mosteiros seguían
pechados e os monxes íanse amañando como mellor podían, levando
unha vida privada coas súas familias ou simplemente subsistindo nas
abadías que caeran no abandono. Ademais, aínda se consideraba un
delicto grave levar posto o hábito de monxe ou levar unha vida
monástica. Sen embargo, o padre Salvado visitou os mosteiros, reuniu
os monxes, animounos e faloulles das posibilidades que terían de re-
toma-las súas vidas monásticas noutro país. Tamén administrou o sa-
cramento da Confirmación en moitas dioceses, escoitou confesións,
deu a comuñón a milleiros de persoas, a pesar das prohibicións que
rexían nese momento en España.

Visitou a súa vila natal de Tui na que lle brindaron unha recepción
pública. Foi camiñando cara á súa vella casa, polas rúas estreitas dei-
xando atrás as casas antigas (desde o tempo no que vivira el alí xa
había moitas casas novas), e púxose a cavilar nos vellos tempos. Era
primavera e el atopábase na súa casa, naquela vila antiga chea de be-
leza, na que se formara na súa mocidade. Embargouno a emoción ó
sentirse de novo na súa terra, pero a súa estancia alí foi moi breve por-
que tivo que marchar apresurado cara a Madrid, ‘o lugar conflictivo’,
como llo describiu ó seu amigo o abade Zelli, para negociar co novo
Goberno1.

Na Noiteboa de 1867 un dirixente revolucionario foi asasinado en
Madrid e o novo Goberno prometeu dar fin a tódolos conflictos que
había nese momento, pero o padre Salvado non confiaba neles. Tal co-
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mo lle dixera ó abade Zelli de San Paulo de Extramuros, os revolucio-
narios eran demasiado activos como para que fose posible unha paz
duradeira2. Aínda que recoñecía as virtudes do Liberalismo, especial-
mente os seus logros a favor da Igrexa Católica en Australia, como con-
secuencia dos abusos que cometera o Liberalismo español, non sentía
moita simpatía cara ós que profesaban esta ideoloxía. Non podía es-
quece-los centos de mosteiros e centros relixiosos que foran destruí-
dos, os moitos sacerdotes e leigos asasinados e as famosas obras de ar-
te que se perderan para sempre pola súa culpa.

Este Goberno liberal, sen embargo, non era tan radical. O padre Sal-
vado decatouse de que a política era un asunto completamente dife-
rente e o que tiña entre mans era unha cuestión política, polo tanto, de-
cidiu seguir o xogo dos liberais (negociar, no sentido metafórico da pa-
labra). Intentou poñerse en contacto con alguén vinculado ó Goberno,
cousa que lle resultou verdadeiramente difícil á vista do seu historial
de espoliacións e liortas. Sen embargo, deu un primeiro paso e foi ve-
los ministros do Estado, dos que lembra os seus nomes e cargos: seño-
res Claros e Nocedal, ámbolos dous deputados polas Cortes, a mais do
Nuncio e o patriarca das Indias. Por último, foi ve-la raíña quen, se-
gundo a súa opinión, “reinou, mais non gobernou”. Nunha descrición
fermosa desta visita, comentáballe a Frei Garrido, o seu prior, o se-
guinte:

A raíña pediume que bendicise ó príncipe e mailas infantas, catro en to-
tal. Logo mantivemos unha longa conversa, durante a cal eu estaba
sentado entre a Súa Maxestade e o seu consorte; mais sentíame tan a
gusto, coma se estivese sentado entre o indíxena Bilagoro e a súa dona

3
.

España seguía a ser un país católico, pese a que o grupo dominan-
te, é dicir, os revolucionarios liberais e algúns outros políticos, man-
tiñan unha actitude anticlerical violenta. Quería consegui-lo control do
país e o fin da influencia da Igrexa sobre a xente; sen embargo, duran-
te aquel tempo reinaba a paz, despois da sinatura dun Concordato co
Vaticano en 1851. O Goberno recoñeceu a inxustiza que supoñía a con-
fiscación continua dos bens da Igrexa pero, sen embargo, consideraba
imposible volver recuperalos, xa fose en metálico ou en propiedades,
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porque os levaran todos. Así, o Estado prometeulle ó clero pagarlle sa-
larios como compensación pola perda das súas propiedades, pero es-
tes eran moi irregulares. Certamente, un político honrado coma Noce-
dal, que era membro do Goberno desde 1856, fixo todo o que puido
para levar a cabo este acordo co Papa, pero os anticlericais radicais non
paraban de provocar liortas4. Os monxes non foron oficialmente perse-
guidos, pero o Goberno non estaba disposto a permitirlles abri-los
mosteiros ou a recupera-los vellos, se iso fose posible. Os programas
educativos e relixiosos foron reinstaurados, aínda que agora levaban o
selo da influencia secular. O padre Salvado non confiaba máis no Go-
berno ca outros bispos españois da época, aínda que vía algunhas po-
sibilidades coa axuda das leis. Confioulle a Zelli que o Goberno non
quería cousas vellas coma mosteiros5, polo que tiña que actuar segun-
do unhas directrices ben definidas e con moita cautela se quería con-
seguir abrir un centro relixioso dalgún tipo para formar misioneiros
para levalos a Nova Nursia.

Para isto tiña varias posibilidades: por unha banda, podía recruta-
los monxes dispoñibles procedentes das comunidades disoltas e tra-
mitar un permiso para que puidesen emigrar a Australia Occidental;
por outra, podería abrir unha escola de misioneiros en España e pro-
porcionarlles formación in situ. Pero, sen dúbida, o que quería por en-
cima de todo era conseguir unha fonte de recursos para prover mon-
xes de forma continua, é dicir, un centro educativo para aspirantes a
monxes de tal xeito que os mozos recibisen unha preparación para tra-
ballaren entre os aborixes. Dada a situación que se vivía daquela, esta
tarefa resultaba case imposible, xa que o feito de poder conseguilo po-
dería significar o restablecemento total do monacato en España, é di-
cir, cambia-lo rumbo da tendencia política do Goberno liberal, que re-
almente sería o ideal. Sen embargo, nese momento só quedaba unha
posibilidade, xa que aínda non chegara o momento oportuno para dar
ese paso. Tan realista coma sempre, díxolle a Zelli que se contentaría
con ver aberto un mosteiro benedictino en España, xa que iso suporía
un principio que abriría as portas para o futuro6.
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Coñeceu por casualidade ó bispo de Nova Cáceres nas illas Filipi-
nas. Alí, por moi estraño que pareza, aínda que o monacato fora su-
primido por lei, fixérase unha excepción cun colexio monástico que
formaba a misioneiros para iren traballar ás illas. O padre Salvado re-
coñeceu que este bispo sería un defensor convincente para el fronte ó
Goberno, xa que tiña un aspecto agradable ademais de autoridade e bo
humor. Acordaron ir xuntos ve-lo representante do Goberno para pro-
poñerlle e defende-lo seu punto de vista, o cal redundaría na gloria de
España e no prestixio do novo Goberno, aínda que como misioneiros a
preocupación principal era a de amplia-la misión da Igrexa en terras
estranxeiras.

Os dous bispos foron xuntos ve-lo ministro de Ultramar. O padre
Salvado simplemente lle pediu permiso para crear un colexio en Es-
paña no que formasen misioneiros para levalos á súa misión de Nova
Nursia en Australia Occidental. Sen dúbida, esta petición non tiña pre-
cedentes.

No século XIX experimentárase un rexurdimento do interese polas
empresas misioneiras por parte dos gobernos imperiais, que ían em-
parelladas a andainas colonizadoras, e había moitas razóns para crer
que o Goberno español non desexaba quedarse atrás con respecto a
outras grandes nacións imperiais. Como había moitos monxes dis-
poñibles, que eran considerados inútiles e unha carga para o Estado li-
beral, non resultaba difícil persuadi-lo ministro de que o feito de en-
viar monxes coma misioneiros ó estranxeiro, especialmente ás colonias
españolas, reportaríalle beneficios á nación. Sen embargo, o padre Sal-
vado engadiulle unha novidade a esta invitación, ofrecéndolle ó Go-
berno a oportunidade única de exercer unha certa influencia española
na colonia británica, e para demostrarlle isto presentoulle recortes de
xornais de Perth, concretamente de The Inquirer e The Gazette, nos que
falaban do sorprendente éxito que tivera a súa misión en Nova Nur-
sia7. O ministro parece que quedou impresionado e dese xeito outor-
goulle o permiso en nome do Goberno o 11 de febreiro de 1868.

Os bispos redactaron unha petición conxunta na que declaraban as
súas necesidades con respecto ó colexio para a formación dos misio-
neiros:

1.  Liberdade de acción para establecer unha comunidade benedic-
tina no sitio que elixisen da Península.
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2.  Recoñecemento legal da comunidade.
3.  Exención de pagamento de impostos.
4.  O superior do Colexio debía te-los mesmos dereitos cós Superio-

res doutras ordes relixiosas que enviasen misioneiros ás illas Fi-
lipinas.

5.  Os gastos da pasaxe dos misioneiros correrían a cargo do estado8.
De feito, o que lograron o padre Salvado e mailo bispo de Nova Cá-

ceres marcou un fito moi importante na historia relixiosa de España,
nun tempo no que tódolos esforzos da Igrexa fracasaran no intento de
obter concesións reais dos gobernos anticlericais. Conseguiron manter
viva a influencia espiritual do monacato, polo menos ó principio, dán-
dolle recoñecemento nunha época na que o seu golpe de gracia xa so-
ara en España que semellaba que ía encamiñada cara á secularización.
O máis importante desde a perspectiva española era que os dous mi-
sioneiros déranlles ás autoridades eclesiásticas unha lección obxectiva
de como tratar con gobernos revolucionarios que non estaban dispos-
tos a facer concesións de privilexios.

De feito, a xerarquía española recibira unha boa lección de diplo-
macia, algo do que o padre Salvado xa se fixera experto nos seus tra-
tos co Goberno colonial. Só uns cantos anos antes, un funcionario do
Vaticano enxalzou a eficacia que alcanzara o padre Salvado coa súa di-
plomacia no tratamento cun goberno protestante en Australia Occi-
dental, que non simpatizaba para nada coa causa católica, que lle ou-
torgara terras para construír igrexas e escolas e aumentara a súa sub-
vención de 150 a 580 libras esterlinas ó ano (entre 30.000 e 160.000 PTA)
para o traballo da relixión católica. O relato deste acontecemento foille
enviado a un prelado español que había en Trinidad, o cal recorrera á
posición tradicional da Igrexa e invocara os seu privilexio sen obter
ningún resultado positivo9. O padre Salvado decatouse de que a Igre-
xa xa non podía basea-lo seu poder no apoio gobernamental, senón
que máis ben tiña que reunirse cos gobernos no seu propio terreo e con
liberdade para decidir a súa propia función dentro do novo Estado.
Neste sentido el tamén tiña ideas liberais.

Despois de facer boas negociacións co Goberno, o padre Salvado
púxose a buscar un lugar axeitado para establece-lo seu colexio. Había
cantidade de mosteiros baleiros na Península; así que comezou a súa
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viaxe de inspección e visitou centros monásticos tan famosos coma os
de Estella, Vitoria e Bilbao, pero ningún deles era axeitado. O que
quería era un mosteiro cun terreo arredor o suficientemente grande co-
mo para que os futuros misioneiros aprendesen a arte da agricultura.
O padre Salvado volveu a Madrid algo desanimado despois de perco-
rrer España dunha punta á outra durante varios meses sen atopar
ningún sitio axeitado para o seu colexio misioneiro. En Madrid, des-
pois de facerlle unha pequena visita ó mosteiro do Escorial, reuniuse
con Antonio Claret (na actualidade San Antonio María Claret), que era
o confesor da raíña e o director do mosteiro do Escorial, e a través da
súa influencia o padre Salvado converteuse no seguinte director do Es-
corial.

O Escorial era patrimonio da Casa Real Española e foi construído
no século XVI polo rei Felipe II en lembranza do seu ilustre pai, o rei
Carlos V. Era un edificio austero, ou máis ben un grupo de edificios, no
que había un pazo real, unha gran igrexa, un mausoleo para tódalas fa-
milias reais de España e un mosteiro. Estaba situado nas montañas e
afastado da populosa capital, no centro dun sitio tranquilo; un dos lu-
gares máis fermosos de toda España, e polo tanto, unha localización
ideal para un colexio misioneiro.

A xestión desta inmensa institución estaba a cargo dun director que
era directamente nomeado pola raíña. O mosteiro, que estaba dedica-
do a San Lourenzo e semellaba a grella na que, segundo a tradición, foi
queimado vivo, estivera baixo a responsabilidade da Orde dos Xeróni-
mos, pero esta fora expulsada polos revolucionarios. Agora só queda-
ban uns poucos estudiantes e catedráticos da vella Universidade, que
vivían alí sen desempeñar ocupación ningunha e sen obxectivos con-
cretos dentro das salas e espaciosas habitacións do mosteiro. Monseñor
Claret, que era moi activo como predicador e se opoñía enerxicamente
ós abusos cometidos polos revolucionarios, mantiña un posto precario
na Corte, porque os rebeldes estaban comezando a ensucia-lo seu no-
me e a ataca-la súa persoa. Por ese motivo, a mellor solución para el
era fuxir a outro país e así, marchou a Francia en 1868. Nunha cea de
despedida antes de marchar propuxo o padre Salvado como o seu su-
cesor na dirección do Escorial. Necesitaría sacrificio e enxeño para
mante-lo funcionamento da vella gran institución e coidaba que o pa-
dre Salvado era a persoa máis axeitada para levar a cabo esa tarefa.

Deste xeito, os ollos do bispo de Australia Occidental comezaron a
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abrirse, coma os dun pescador cando descobre unha nova técnica de
pesca. Tomando este mesmo exemplo chanceaba con Garrido dicíndo-
lle: “Estou pescando e collín unha balea en vez dunha sardiña. Se non
rompen nin o anzol nin a corda, a balea é miña”10. Como administra-
dor de primeira orde que era, o padre Salvado podía ver innumerables
posibilidades para este mosteiro e as súas amplas zonas de terra agrí-
cola. Ademais, recibía doazóns da familia real, o cal significaba que
non tiña custos administrativos ningúns. Tamén sabía que o Escorial
era o símbolo do gran Imperio Español e un lugar predilecto para os
eruditos, o cal significaba que atraería os mellores cerebros do país pa-
ra a súa misión de Nova Nursia.

Non atrasou a súa decisión nin un só día máis. Así, axiña lle notifi-
cou o seu nomeamento ó ministro de Ultramar porque quería que fo-
se recoñecido legalmente. Mentres tanto comezaba a reunir catedráti-
cos e a facer previsións sobre os estudiantes. A vella Congregación de
Valladolid aínda tiña antigos profesores que deambulaban polo cam-
po con case nada que facer, polo tanto púxose en contacto co famoso
cardeal Pitra (1827-1889), un monxe de Solesmes, a quen coñecera alí
en 1845 e que vivira con el en San Calixto en Roma durante a década
dos 60. Era un home recoñecido en Europa polos seus coñecementos,
e a quen acudiu o padre Salvado na procura da súa axuda para conse-
guir profesores e crear un plan de estudios11.

Como o padre Salvado perdera contacto cos profesores universita-
rios españois polo paso do tempo, o cardeal puido aconsellalo sobre as
mellores posibilidades. Así presentoulle ó Dr. Ildefonso Infante, que
era un benedictino de Valladolid, destacado erudito e profesor e que
aceptou se-lo rector do colexio misioneiro. Outros cinco máis pro-
cedían da mesma congregación, incluído o seu propio irmán Santos
Salvado, que fora durante algún tempo o confesor da raíña.

Deste xeito, semellaba que xa todo estaba arranxado. O padre Sal-
vado conseguira abri-lo seu colexio misioneiro nun dos mosteiros máis
coñecidos de España e converteuse ó mesmo tempo no primeiro di-
rector dunha das institucións máis prestixiosas do país. Esta nova es-
tendeuse a tódolos mosteiros benedictinos e a repercusión que tivo so-
bre eles foi enorme.
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Frei Heptonstall, un benedictino que era o axente do padre Salvado
en Londres, expresou unha grande emoción polo triunfo acadado por
el e desexaba que algo semellante puidese acontecer en Inglaterra. Es-
ta nova tamén chegou a Nova Nursia e todos se sentiron igual de en-
tusiasmados ca se recibisen unha nova de predicción de choiva nun
tempo de seca. O cóengo Martelli lembraba a repercusión que tivo es-
ta nova na pequena comunidade deste xeito:

“Esta foi unha nova que ninguén agardaba. Os pensamentos do padre
Garrido ían noutra dirección (Monserrat), pero non se lamentou do
erro que cometeu. Tiveron un retiro espiritual aquí en Nova Nursia
neste momento, pero estas espléndidas novas aínda non se puxeron en
coñecemento da comunidade. ¡Pouco se imaxinan eles que xúbilo lles
agarda cando remate o retiro!”

12
.

Continuou describindo a súa perspectiva sobre a formación de mi-
sioneiros para Nova Nursia no Escorial, loando a constancia e perse-
veranza mostrada polo padre Salvado durante o seu doloroso exilio do
seu país, e agora imaxinábao no Escorial contribuíndo a revivi-lo mo-
nacato. De vez en cando facía referencia ás obras de arte (os cadros dos
mestres españois, os tapices de Goya, os manuscritos da biblioteca e os
antigos mapas do novo mundo), todos situados baixo o ollo observa-
dor do padre Salvado. E no tocante á raíña de España... “ela gardaría
para sempre a Nova Nursia baixo o seu manto protector”13. Pero aínda
antes de que o padre Salvado recibira a carta de Martelli, o gran mo-
mento chegou ó seu fin e todo o entusiasmo que o rodeara foi en van.

De súpeto, cando todo progresaba sen complicacións, xurdiu un
contratempo que deixou en nada todo o traballo que fixera o padre
Salvado. Foi un arrebato que lle deu ó cardeal Nuncio de Madrid, o cal
escribiulle a Propaganda Fide en Roma para protestar polo nomea-
mento do padre Salvado como director do Escorial14.

Este coidaba que ese cargo lle quedaba demasiado grande, posto
que significaba que tiña que facerse cargo de tres mil persoas, admi-
nistrar dúas comunidades (unha relixiosa e outra segrar), e todo isto ó
mesmo tempo que desempeñaba o cargo de abade da afastada misión 
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de Nova Nursia. Ademais, o cargo de director do Escorial implicaba
residir no mosteiro e o padre Salvado xa estivera ausente da súa
abadía durante tres anos. O cardeal tamén expresou a opinión de que
o nomeamento do padre Salvado prexudicaría as Congregacións Eu-
ropeas máis antigas, xa que os seus intereses, mesmo os da prestixiosa
Congregación de Cassinese e os do abade Casaretto, estarían inevita-
blemente subordinados ós de Nova Nursia. Recomendoulle que se lle
encargase a administración do Escorial ós Xesuítas, que tiñan máis ex-
periencia na dirección de grandes colexios universitarios. O enfoque
que formulaba o cardeal era o dun clérigo conservador, típico dos ecle-
siásticos do século XIX, que estaban completamente desvencellados da
realidade social do momento; pero sen embargo, a súa opinión final-
mente prosperou.

Así, o 30 de xullo de 1868, o cardeal prefecto de Propaganda orde-
noulle ó padre Salvado regresar inmediatamente a Nova Nursia e este
rebateu a orde, posto que o Papa lle autorizara persoalmente a mar-
char a España para poñer en marcha unha escola de formación para
misioneiros, xa que non había outra forma de garanti-la subsistencia
da misión dos aborixes que tivera tan bos comezos. Ademais, Austra-
lia Occidental era un país protestante e os aborixes non conseguiron
aínda un nivel de coñecementos suficiente que lles permitise recibir
formación específica para o sacerdocio. Por iso, España debía se-lo “so-
lo onde se plantase a semente de Nova Nursia”15. A única obxección
que lle fixera ó Papa era que coidaba que a situación política en España
podería provocar roces, pero o Papa insistiulle que seguise adiante co
seu proxecto.

O padre Salvado sinalou que o éxito que tivera á hora de persuadi-
lo Goberno non se podía considerar como un feito sen importancia, xa
que lle supuxo moitos sacrificios e gastos, e non vía razón ningunha
pola que se deixase que quedara en nada. No que se refire á obxección
que lle puxo o Nuncio ó feito de que el dirixise O Escorial cando el xa
administraba unha gran abadía noutro lugar, o padre Salvado contes-
toulle que xa decidira delega-las súa funcións nun superior que tería
competencias plenas. En canto ó feito de que el perseguise a súa pro-
pia ambición, o padre Salvado considerou que esta opinión era com-
pletamente absurda, e a isto replicoulle deste xeito: “Ben podería dicir
que non fun eu o que veu ó Escorial; máis ben foi (O Escorial) o que se
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achegou a min”16. O mosteiro do Escorial estaba oficialmente pechado
e a raíña ofrecérallo a el. O seu argumento era convincente e irrebati-
ble; e aínda que cortesmente, expoñía os prexuízos que mostraba o
Nuncio na súa carta.

Sen embargo, mantívose a decisión que tomara Propaganda, posto
que había dificultades políticas á hora de quedar alí, ademais do pro-
blema da residencia. Propaganda pensaba que era mellor que regresa-
se a Australia Occidental e que residise alí; ademais podía intentar ato-
par outro lugar para o colexio de misioneiros na Península pero nou-
tra época menos problemática.

Sen embargo, estábase a xestar unha vez máis a revolución violen-
ta, acontecemento que o padre Salvado relatou deste xeito: “O 11 de se-
tembro de 1868 o Señor Topete, comandante en xefe da Mariña, suble-
vouse en Cádiz”17. O mecanismo da propaganda revolucionaria esti-
vera funcionando durante algún tempo e agora daba os froitos da re-
belión en centros tan importantes coma Sevilla e Córdoba. Durante es-
ta época o padre Salvado aínda residía no mosteiro do Escorial e pui-
do ser testemuña de primeira man da entrada das novas tropas reais
na capital. Pouco despois, un nobre chamado o conde de la Torre, au-
toproclamouse xeneral das forzas revolucionarias e a violencia come-
zou no momento máis indicado para os revolucionarios, que axiña
ocuparon as posicións máis estratéxicas. Producíronse escaramuzas
nas rúas, a raíña foi expulsada do seu pazo co berro de “¡fóra os
Borbóns!” e tivo que fuxir a París. Despois de seis horas de batalla san-
guenta, moitas persoas resultaron mortas, e aínda houbo máis feridos
e outras foron levadas ó cárcere. Os revolucionarios entraron desfilan-
do triunfantes en Madrid. Os amotinados tomaron o poder, saquearon
conventos relixiosos e perpetraron moitos actos de crueldade.

Finalmente, como se se tratase dunha mera formalidade, o Goberno
provisional aprobou un decreto o 18 de outubro de 1868, polo que se
eliminaban de novo tódolos mosteiros e ordes relixiosas. Tanta inhu-
manidade e inxustiza provocoulle un inmenso pesar ó padre Salvado,
porque aínda que non se producira unha rebelión, xa non tiña a liber-
dade para quedar alí. Polo tanto, a obediencia obrigouno a marchar e
así, cinco semanas despois de abandonar todo con moito esforzo, mar-
chou de alí e escribiulle a Garrido unha carta contándolle o seguinte:
16 Ibíd.
17 Correspondencia, do padre Salvado a Garrido, 18/9/1868. ANN.



¡Resulta difícil expresar o doloroso que foi para todos nós deixar un tra-
ballo que comezara tan ben e prometía ter uns resultados excelentes! O
home propón e Deus dispón

18
.

O 27 de marzo de 1869 o padre Salvado recibiu unha carta oficial do
novo ministro de Asuntos Exteriores, na que lle retiraba o permiso pa-
ra establecer un colexio misioneiro en España.

O tempo que pasou en España rematara e o padre Salvado marchou
a Inglaterra.
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13

UNHA PARÉNTESE BREVE PERO MOI AXITADA
O padre Salvado en Inglaterra (1869);

en Nova Nursia (1869);
en Roma (1869-1870)

Era 4 de novembro de 1868 cando o padre Salvado chegou a Lon-
dres. Tivera que andar con moita cautela para non verse involucrado
nos disturbios que se produciron en Madrid. O plan que tiña para o co-
lexio de misioneiros do Escorial non chegou a fraguar, pero sobre esta
cuestión estaba completamente decidido a volver a España nalgún ou-
tro momento, no futuro, e crear un centro de formación para misionei-
ros que logo fosen destinados a Australia Occidental para traballar cos
aborixes. Custase o que lle custase, a misión dos aborixes en Nova
Nursia debía continuar e consideraba que España podería se-la única
fonte que fornecese de voluntarios á misión australiana.

Sen embargo, non se pode dicir que da súa visita a España non sa-
case ningún proveito. Mantivera gran cantidade de correspondencia e
varias xuntanzas con moitos dos grandes homes do momento, feito
que o situou nunha boa posición para unha futura negociación, nece-
saria para levar adiante os seus plans coa República Española. Ade-
mais, tamén establecera boas relacións coa raíña pero sobre todo, o seu
maior logro foi que conseguiu trinta e tres novos misioneiros proce-
dentes de España para a súa misión. Reuniunos a todos en Londres e
saíron cara a Australia Occidental o 3 de febreiro de 1869.

Mentres permaneceu en Inglaterra, visitou as escolas benedictinas
de Downside, Ampleforth e Belmont e mantivo conversas cos seus su-
periores e co cardeal Wiseman sobre o tema das ordes relixiosas nun
mundo en estado de transformación. Ó mesmo tempo volveu visitar a
vellos amigos. A última vez que o padre Salvado estivera en Downsi-
de foi en 1845 e resulta de gran interese le-las descricións que fai dos
avances que percibiu desde entón: “Só quedan tres membros da anti-
ga comunidade: dous monxes e un frade. Os edificios do colexio expe-
rimentaron unha gran mellora e o número de alumnos medrou moito.
Entre os novos deputados do Parlamento inglés acabado de inaugurar
están seis antigos alumnos de Downside”1.
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Na Noiteboa dese mesmo ano escribe unha carta na que fala da súa
estancia na escola benedictina de Ampleforth:

Atópase a uns 400 km ó norte de Londres e a uns 30 km ó norte de York,
cidade pola que pasei onte. Este colexio ten uns cen alumnos e trinta e
cinco membros relixiosos da comunidade. ¿Sabes que atopei o meu ve-
llo amigo dos primeiros tempos, o irmán Denis Tutell? Non hai moito
tempo que volveu de non sei que sitio de Australia e foi admitido co -
mo obra de caridade para ocupar un lugar entre os irmáns, pero non
cos monxes, aínda que é un subdiácono. Traballa exercendo esa mesma
función baixo o mandato da obediencia

2
.

Logo continuou co relato das ampliacións do colexio e do novo cen-
tro de noviciado en Belmont.

Noutra carta que escribiu no Aninovo reflicte un sentimento de pre-
ocupación con respecto á súa volta á casa cos voluntarios españois e in-
siste en que deberá estar todo listo para cando eles cheguen. Dálle as
seguintes instruccións ó seu prior:

Leva un frade a cabalo ata Fremantle antes do 20 de abril e agardade alí
ata que vexades chegar o barco. Logo el pode continua-la súa viaxe de
volta a Nova Nursia para anuncia-la nova da nosa chegada. De segui-
do podes ordenar que os carros marchen cara a Perth... Teño o desexo
especial de que os novos misioneiros, ó chegaren á misión, sexan ins-
truídos co exemplo do comportamento e a forma de vestir de todos vós
e a razón disto é que a primeira impresión sempre queda

3
.

O capitán do barco observou a impaciencia que mostraba o padre
Salvado e garantiulle que tiñan previsto atracar en Fremantle en se-
tenta e cinco días. Amablemente fíxolle tódalas honras do barco ó pa-
dre Salvado pero este, sen embargo, preferiu permanecer cos seus mi-
sioneiros. Tódalas conversas que mantiña o abade cos oficiais do bar-
co versaban sobre a súa misión cos aborixes en Nova Nursia. Cando o
barco atracou no peirao o 21 de maio de 1869, os ollos do padre Salva-
do resplandeceron de alegría por estar de volta na casa. Consideraba
este país como a súa terra de adopción e desexaba que os que acaba-
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ban de chegar a ela tamén a considerasen así.
A primeira parada que fixeron os misioneiros foi na catedral, onde

se detiveron a canta-lo Te Deum en agradecemento por chegar sans e
salvos. Logo, o padre Salvado levounos visita-las Irmás da Caridade
que estaban no convento contiguo e a continuación, coma un pai bo,
ensinoulles as rúas da pequena cidade. Despois de camiñaren un ana-
co cara ó campo, albiscaron uns indíxenas e o padre Salvado faloulles
da súa bondade. Ó principio os indíxenas fuxiron, pero cando algún
deles recoñeceu o padre Salvado ou mesmo veu que el e mailos seus
compañeiros non lles querían facer dano, axiña volveron silandeira-
mente. O simple feito de ve-las súas facianas abondaba para demos-
trarlles ós misioneiros que o mundo dos brancos os corrompera e o pa-
dre Salvado puido contarlle ó seu grupo de voluntarios que o seu tra-
ballo faríalle moito ben a este pobo tan difamado.

Finalmente, unha fermosa mañá de outono, os acabados de chegar
partiron en carros cara a Nova Nursia, co padre Salvado e Garrido en
cabalo á cabeza do grupo. O primeiro día de viaxe o tempo cambiou e
choveu forte, o cal os obrigou a atrasa-la viaxe, aínda que chegaron a
Cockman’s (na actualidade Bulls) Brook no serán, onde secaron a súas
roupas. Ó día seguinte foron ata Bindoon Hill, onde había un arco e
unha cruz na estrada na súa honra. Quedaron alí pola noite e conti-
nuaron a súa viaxe á mañá seguinte. Aparecían algúns grupos de co-
lonizadores ó longo do camiño que os saudaban con entusiasmo. Pa-
raron outra vez no lugar de Clune, onde un séquito de vinte xinetes se
uniron a eles e os levaron ata o río Moore. Alí reuníronse cun grupo de
indíxenas e frades na beira norte do río, os cales ondeaban bandeiras
en honor a aquela ocasión. O padre Salvado baixou do cabalo e acom-
pañounos a pé ata o mosteiro de Nova Nursia. Cando a cerimonia de
benvida rematou, o padre Salvado presentóulle-los seus misioneiros ó
resto da comunidade, incluídos os aborixes.

O padre Salvado xa estaba de volta en casa outra vez, aínda que por
moi pouco tempo. Pouco despois da súa chegada a Nova Nursia, reci-
biu unha invitación para ir a Roma o antes posible co fin de asistir ó
Concilio Vaticano. No curto período de tempo que permaneceu alí an-
tes de ter que marchar de novo, o padre Salvado continuou sen inte-
rrupción o traballo habitual da misión. De tódolos xeitos daba a im-
presión de que estaba preocupado, tiña que deixar outra vez a súa ben-
querida comunidade e soporta-la incerteza dunha nova viaxe a Roma.

Unha paréntese breve pero moi axitada
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En setembro de 1869, o padre Salvado estaba navegando de novo en
dirección á Cidade Eterna. 

Esta vez a súa estancia ía ser bastante máis curta.
Chegou o 26 de novembro e aloxouse no convento benedictino de

San Calixto. Nas sesións de preparación do Concilio, foi invitado a reu-
nirse coa xerarquía española para formar parte dun comité baixo a di-
rección do arcebispo de Valencia. Intentou varias veces ve-lo cardeal
inglés Manning, pero non o conseguiu.

En Roma mantivo moitas xuntanzas con vellos amigos e xente in-
fluínte. Acompañou ó cardeal Pitra á Exposición de Roma e ceou con
el en varias ocasións. Visitou o mosteiro de San Paulo de Extramuros
cando se celebraban cerimonias e grandes festas e pasou algún tempo
co seu amigo o abade Zelli, ó que lle pediu que levase para alí a novi-
cios e os formase para que logo puidesen ir traballar á misión de No-
va Nursia, pero o abade non aceptou a súa oferta a causa da falla de si-
tio no seu mosteiro4. O antigo director do Escorial, Antonio Claret, fí-
xolle unha visita e faloulle sobre a situación que se estaba a vivir en Es-
paña. Ademais atopou outra vez ó bispo Serra, o cal intentou formu-
larlle a cuestión da súa administración de Perth, pero o cardeal prefec-
to de Propaganda estaba de acordo co padre Salvado en que ese era un
asunto pechado. Antes de marchar do Vaticano mantivo unha audien-
cia privada co Papa Pío IX.

O 22 de decembro de 1869 tivo lugar unha reunión xeral dos bispos
misioneiros e vicarios apostólicos da Congregación de Propaganda pa-
ra falar sobre o apostolado misioneiro5. O padre Salvado inspirouse na
súa experiencia en Australia Occidental para dar razóns en contra da
vella opinión de que o traballo misioneiro non formaba parte da vida
monástica.

Defendeu firmemente o punto de vista de que unha clausura nun
mosteiro debería ser respectada nas misións, que debía se-lo centro da
vida benedictina, pero sostiña que non era sempre posible que os mon-
xes misioneiros estivesen dentro do mosteiro. Na maior parte dos ca-
sos os sacerdotes que vivían con eles víanse obrigados a facer moitas
labores pastorais como predicar, ensinar e coidar dos enfermos dentro
dos territorios que estaban baixo a xurisdicción do abade misioneiro.
Ademais, os irmáns artesáns tiñan que ensinárlle-las súas destrezas ó
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pobo indíxena como parte do proceso de civilización e por ese motivo,
o propio abade tiña que mesturarse na vida segrar da colonia, por se-
lo dirixente desta. Dese logo, isto que lles contaba formaban parte das
súas propias experiencias.

No tocante ós bens e ós donativos que recibiu a misión, o padre Sal-
vado quería manter unha contabilidade propia e administra-los bens
con moito tino. Lembraba moi ben as liortas que tivera cos bispos
Brady e Serra na misión de Perth por este motivo. De xeito irónico, o
padre Salvado advertiu sobre os perigos que supoñían para as súas vi-
das de pobreza e os problemas que poderían xurdir como consecuen-
cia do duro traballo e a austeridade da comunidade monástica. O en-
tusiasmo co que traballaban os frades na terra garantía que Nova Nur-
sia levase camiño de converterse no poder económico máis importan-
te da nova colonia. Estes temores explican a razón de que levase un
control tan estricto da austeridade dentro da súa comunidade monás-
tica.

O padre Salvado tamén defendía un retiro espiritual de cinco días ó
ano para reanimar a eses monxes comprometidos no traballo misio-
neiro. Durante sete días deixarían de facer tódolos labores fóra do
mosteiro para dedicarse plenamente ós exercicios espirituais.

Abraiado coma o resto do mundo pola chegada das Camisas Ne-
gras de Garibaldi a Roma, o padre Salvado viu como as sesións do
Concilio tiveron un fin repentino en 1870, en canto se aprobou o De-
creto de Infalibilidade. Aínda así se pode dicir que el se distinguía dos
demais en que foi o único bispo australiano que propuxo unha empre-
sa eclesiástica para que fose tomada en consideración pola Igrexa uni-
versal. Influído sen dúbida polas longas loitas que mantivo co abade
Casaretto sobre a organización interna das ordes monásticas no mun-
do moderno, presentou un documento para o debate sobre os asuntos
internos das ordes relixiosas, cando se discutiron os decretos sobre es-
tas e a súa vida común6. Lamentablemente, o seu documento foi ar-
quivado para ser tratado en momentos máis propicios7. Sen embargo,
resultaba moi significativo, á vista da gran preocupación que mostra-
ban os bispos pola infalibilidade, o feito de que un prelado dun novo
continente, onde a xerarquía aínda acabada de nacer, se dirixira ós re-
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lixiosos reunidos para falarlles do apostolado misioneiro da Igrexa no
estranxeiro.

O padre Salvado tomou un verdadeiro interese por todo o que
aconteceu no Concilio. Estivo presente en tódalas sesións e prestou
moita atención ós detalles, destacando e tomando apuntamentos sobre
os aspectos máis importantes nos papeis impresos que lles entregaran
para os debates xerais. Escribiu unha lista en latín das distintas sesións
nas que participaran os bispos desde o 13 de maio ata o 4 de xullo. O
20 de maio, por exemplo, pedira falar diante dos relixiosos reunidos no
Concilio, aínda que lle permitiu a outro falar en vez del (“cedo la pa-
labra y no hablo” anotou no seus apuntamentos), probablemente por-
que coidaba que o outro tiña un asunto máis urxente que tratar no
Concilio8. De tódolos xeitos, traballou cos bispos do resto do mundo a
favor da liberdade e a supremacía do Papa e estaba de acordo en que
se as forzas do Liberalismo triunfaban, entón perderíase a liberdade
para a Igrexa así como a autoridade legal. Esencialmente cría que as
forzas liberais rexeitaban o Papado por motivos relixiosos e políticos,
e que se triunfaba poderían desaparecer as antigas institucións.

Sen embargo, as forzas revolucionarias disolveron o Concilio e ocu-
paron Roma, paralizando deste xeito a actividade cotiá no Vaticano.
Como consecuencia disto, o padre Salvado volveu inmediatamente ó
mundo tranquilo de Australia Occidental.
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OUTRA AMEAZA: PORTO VICTORIA
Os intentos do padre Salvado de renunciar á súa diocese (1870-1889)

Antes de poder emprende-la tarefa de construír Nova Nursia se-
guindo as directrices que se propuxera, o padre Salvado tiña que ga-
rantir dunha vez por todas que Propaganda aceptase a súa dimisión
como bispo da sé de Porto Victoria. Se a existencia da diocese de Por-
to Victoria, separada do resto do territorio da abadía Nullius por unha
distancia de máis de 1.600 km, supoñía unha ameaza para o posto do
padre Salvado como superior residente de Nova Nursia, tamén su-
poñía un risco para o desmantelamento da misión dos aborixes, cousa
que o padre Salvado endexamais podería permitir, sempre que estive-
ra nas súas mans. Redactou unha memoria para Propaganda na que
subliñaba a importancia da súa presencia en Nova Nursia e das posi-
bles consecuencias que podería implicar para os aborixes a súa mar-
cha. Con esta clara exposición dos feitos tiña a esperanza de que Pro-
paganda tomase por fin a decisión de acepta-la súa dimisión. Sen em-
bargo, el insistía en que estaba disposto a obedecer, fose cal fose a de-
cisión tomada. E, de feito, díxolle ó Papa Pío IX o seguinte: “Se a Súa
Santidade considera oportuno que deixe a misión de Nova Nursia e a
estes indíxenas, e que marche cara ó norte, eu estou disposto a facelo,
e digo con todo o meu corazón que prefiro morrer mil veces obede-
cendo ca vivir outros mil anos cumprindo a miña propia vontade”1.

O padre Salvado foi nomeado bispo de Porto Victoria en 1848 e dei-
xou o cargo en 1889. Durante os anos intermedios fixo varios intentos
de dimitir do seu cargo de bispo e estes esforzos implicaron que escri-
bira unha gran cantidade de cartas e informes. Todos estes documen-
tos, aínda que están escritos desde o punto de vista dun misioneiro
fondamente preocupado polo pobo aborixe ó que lle afectaba inevita-
blemente a colonización dos brancos, tamén presentan un relato vivo
dos intentos e fracasos do Goberno británico de establecer colonias no
norte de Australia. O padre Salvado atribúelle coma causas principais
dos fracasos o clima adverso, unha terra árida e erma e a gran distan-
cia que había con respecto a outras colonias. Sen embargo, para poder
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proporcionar feitos, estatísticas e mapas co obxectivo de defende-los
seus principais argumentos, tamén se fixaba en informes dos xornais,
documentos oficiais e as experiencias doutras persoas.

Foi un comerciante o primeiro que lle suxeriu ó Ministerio das Co-
lonias que un asentamento británico debería establecerse na costa nor-
te de Australia. Se puidesen descubrir un porto natural, podería ser un
porto axeitado xa que se atopaba nas rutas marítimas cara a Oriente e
nunha situación moi propicia para fomenta-lo comercio con Malaisia e
China. De feito os habitantes de Makasar (hoxe Ujungpandang, Indo-
nesia) intercambiaban trepang(*) por seda e té chino. Ademais, os ho-
landeses mantiveran un comercio moi activo nesa mesma zona duran-
te algún tempo e os franceses tamén comezaran a aparecer por alí.
Cando se lle comentou isto ó Ministro das Colonias, inmediatamente
autorizou o establecemento en 1824 dunha cidade guarnición en Porto
Essington, situado na Península de Cobung.

En 1826 o pequeno asentamento formado por cen convictos, solda-
dos da infantería de mariña e outros soldados foron subitamente
abandonados. O padre Salvado atribúelle o fracaso desta colonia ás
duras condicións do clima tropical e á falla de auga que facían as con-
dicións de vida insoportables, e á soidade, monotonía, enfermidades,
depresión e privacións que levaba consigo a vida nese lugar. Sen em-
bargo, non menciona a razón que, de acordo cos informes oficiais, se
consideraba fundamental para abandona-la empresa: os problemas
que tiñan cos aborixes.

Outro intento frustrado de establecérense na zona tivo lugar en
1827 na Baía de Raffles na mesma península, que foi abandonada en
1829 polas mesmas razóns.

Os intereses comerciais, especialmente os chineses, aproveitáronse
da influencia do viaxeiro británico George Earl, que coñecía as posibi-
lidades de negocio do arquipélago malaio, para propoñe-lo restablece-
mento do asentamento na costa norte de Australia; pero nin sequera o
escoitaron. Sen embargo, non se deixou intimidar e valeuse da axuda
dun grupo de presión moi poderoso, que moveu a Lord Gleneg para
que fixese algo nesta dirección. Así, en 1836 Glenelg autorizou a fun-
dación do novo asentamento e a principal razón que deu para iso foi a
presencia de forzas estranxeiras, especialmente dos holandeses, aínda
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que o desexo de explota-las posibilidades comerciais do Oriente Pró-
ximo constituía claramente o motivo do asentamento. Así comezou a
terceira colonización denominada Victoria, nun asentamento situado
na costa oeste dun porto, que tiña auga dabondo para construír un pei-
rao, e por ese motivo foi denominado Porto Victoria2.

¿Decataríase a institución romana de que este era o lugar onde o seu
compañeiro, o padre Angelo Confalonieri, atopou a morte en 1848? O
padre Salvado deu a entender que unha particularidade dese calibre
puido impedir que Propaganda estudiase a historia dos asentamentos
no norte de Australia, xa que foron moitos os mozos do exército e da
armada e as súas donas e fillos, que morreron alí, e onde tamén se pro-
duciron moitos naufraxios nos arrecifes. Sen embargo, non foi ata 1849
cando o Goberno británico abandonou por completo o asentamento.

Sen embargo, no fondo de todo foi por razóns de coherencia polas
que o padre Salvado fixo unha última súplica ó tribunal romano. Ro-
ma non sabía e non podía valora-las dificultades que implicaba o esta-
blecemento de asentamentos en Australia Occidental xa que, para em-
pezar, pouca xente coñecía algo sobre Australia. En 1873 o padre Sal-
vado envioulle un mapa do continente ó seu amigo o prior Moncaldi,
que estaba en Cava, para explicarlle ónde estaban as colonias austra-
lianas e para que se fixera unha idea do tamaño destas e do pequenos
que eran os asentamentos. Porto Darwin, que era o final do percorrido
do telégrafo por terra constituía para o padre Salvado a fronteira da
súa diocese de Porto Victoria, o nome da cal pertencía ó pasado. Se-
gundo a súa opinión, a xente non continuaría alí, se é que alguén ía
aínda a ese lugar, atraída polo feito de que os británicos elixiran un lu-
gar para unha nova cidade que se chamaría Palmerston3.

Era certo que Palmerston converteuse ó final no centro da cidade e
Darwin no porto para o novo asentamento que o Goberno australiano
ocupou durante os anos sesenta, tralas exploracións levadas a cabo por
Stuart; pero isto aconteceu algún tempo antes de que esa ocupación se
levase a cabo. En efecto, o goberno tiña a intención de venderlle-la te-
rra ós especuladores ingleses para paga-los gastos do asentamento.
Sen embargo, malia as vendas que fixeron, pasaron varios anos e aín-
da outro grupo máis fracasou antes de que o asentamento dese mos-
tras de estabilidade nos anos setenta. En 1875 estableceuse un tribunal
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en Palmerston presidido por un xuíz do Tribunal Supremo que veu
acompañado do seu séquito, pero a maioría deles tiveron a desgracia
de morrer afogados cando o barco no que viñan de volta naufragou.
Por este motivo, este maldito asentamento viuse envolto nunha sorte
de mal agoiro4.

Nunha carta que o padre Salvado lle escribiu ó abade Zelli en 1875
explicáballe as razóns do desenvolvemento de Darwin: a liña de telé-
grafos que unía o sur co norte chegaba ata Palmerston e ademais des-
cubrírase ouro. Deste xeito, a poboación da cidade estaba formada po-
los traballadores do telégrafo, buscadores de ouro e tribos de aborixes
diseminadas. O padre Salvado xa lle dera a coñecer directamente a
Propaganda a situación na que se atopaba e os obstáculos que tiña que
superar o asentamento, e cantas desgracias acompañaran os moitos in-
tentos de formalo5. Como a xente que vivía alí estaba baixo a dirección
pastoral del, polo menos en teoría, comentoulle a Roma que acordara
enviarlles un sacerdote con Reynolds, que noutrora fora bispo de No-
va Nursia e agora ocupaba ese mesmo cargo en Adelaida. Mais o sa-
cerdote non puido chegar alí xa que caeu enfermo no camiño. A través
desta mesma carta sabemos que posteriormente arranxouno todo para
que enviasen outro sacerdote.

Ó final desta carta o padre Salvado expresaba a esperanza de que o
Papa o librase da pesada carga que lle supoñía o deber de facerse car-
go de tanta xente a tan longa distancia e pediulle a Zelli que lle dese a
coñecer ó Papa este desexo seu6. Esta forma de solicita-la axuda de Ze-
lli era moi típica do padre Salvado quen, para alcanza-los seus obxec-
tivos, adoitaba enviar información a moitos dos seus amigos das altas
instancias en Roma. Por exemplo, pediulle tamén ó abade de San Pau-
lo en Roma que lle informase da súa situación ó cardeal Pitra, que
exercía unha gran influencia, para que intercedese por el nos círculos
axeitados co fin de conseguir que Propaganda aceptase a dimisión do
padre Salvado do cargo que ocupaba na diocese de Porto Victoria.

Sen embargo, Propaganda cambiou de parecer e expresou o desexo
de que o padre Salvado marchase a Porto Victoria mentres non renun-
ciase ó seu cargo en Nova Nursia. A Congregación consideraba que a
súa capacidade de organización beneficiaría a diocese mentres a súa
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influencia se mantivese en Nova Nursia. O padre Salvado considerou
esta decisión arbitraria e contestoulle unha longa carta avogando elo-
cuentemente pola súa causa e dándolle razóns moi convincentes para
non marchar de alí.

O padre Salvado comezaba esta carta dicindo: “Houbo moitos in-
tentos de fundar unha colonia”, facendo referencia a tres deles e ó tem-
po que duraron. Despois de 1849 xa non quedaba nada das tres colo-
nias máis ca unha triste lembranza. Eran necesarios moitos cartos pa-
ra fundar unha colonia no norte e o Goberno británico non estaba dis-
posto a gastalos sen a esperanza de obter beneficios. Logo contaba co-
mo o Goberno británico lle concedera ás autoridades de Adelaida o de-
reito de establecérense no territorio do norte e como, ó mesmo tempo,
tiñan mapas do terreo trazados polos topógrafos que propoñían un
plan para vendela e emprega-los cartos obtidos para un asentamento.
Os especuladores ingleses mercaron terreos sen os ver antes, pero non
ata o punto que se esperaba, xa que investiron menos cartos dos que se
agardaba. De feito, todo o terreo non era máis ca un deserto pedrego-
so de chairas áridas e lagoas de sal que reflectían a luz. Por último, fa-
laba na carta do proxecto da liña do telégrafo o cal na súa opinión, era
unha estratexia política que favorecía máis ós intereses dos especula-
dores británicos cós novos colonizadores. Sen embargo, mencionaba as
vantaxes que traería e o entusiasmo que espertaron na xente os traba-
lladores do telégrafo pola esperanza de desenvolvemento que alberga-
ba e o seu anuncio de que se descubrira ouro. Tralo anuncio desa no-
va, barcos cargados de colonizadores partiron cara a Darwin, pero a
maioría deles volveron con informes desfavorables sobre o lugar. Máis
tarde Darwin ía converterse na capital e algúns maxistrados ían vir de
Adelaida para administra-la xustiza. Adelaida tiña que velar polo seu
destino e as avalanchas de buscadores de ouro proporcionáranlles in-
migrantes; pero pronto se decataron de que as esperanzas que alber-
gaban foran demasiado prematuras. De acordo co padre Salvado, cara
ó ano 1881 a poboación total ascendía a 2.734 chinos e 717 europeos7.

A importancia deste informe reside en que demostra que o padre
Salvado estaba a falar de cousas que coñecía ben pero que sen embar-
go Propaganda non sabía. Por ese motivo, ¿como podía coñecer a ins-
titución romana que pasaba na afastada Australia do Norte? Pode que
os seus burócratas fosen moi intelixentes e poderosos, pero carecían de
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coñecementos sobre o que alí se vivía. O padre Salvado contoulle que
nos trinta anos que pasara en Australia a experiencia ensináralle a non
deixarse levar polas emocións e os entusiasmos fáciles, xa que moitas
veces experimentara as tristes consecuencias ás que o levaran esas fal-
sas esperanzas, e ese era o motivo polo que o asunto de Adelaida non
lle afectara moito8. Sen embargo, como dirixente espiritual que era, si-
nalou as medidas que adoptara en colaboración co bispo de Adelaida,
para enviar un sacerdote que se fixese cargo da xente de alí.

Concluíu a carta cun longo relato acerca dos traballos que levaba a
cabo en Nova Nursia, do cariño que sentía polos aborixes, da súa saú-
de achacosa por mor da súa idade avanzada, o cal lle impedía viaxar
moi lonxe a cabalo nun terreo tan accidentado coma o que rodeaba a
Porto Victoria, como necesitaría facelo se fose alí. Por ese motivo, coi-
daba que os seus anos para desenvolver ese tipo de actividades xa re-
mataran e daquela achegaba unha solicitude formal de dimisión para
que se lle enviase ó Papa. Como adoitaba facer sempre, ó final do seu
relato engadía un comentario interesante: o norte xa non estaba prepa-
rado para ter un bispado; abondaría con ter un sacerdote estable alí, o
cal significaría que a Igrexa tiña alí un punto de apoio e podía manter-
se en contacto cos principais centros a través do telégrafo. Esta idea ex-
presouna do seguinte xeito: “Os asuntos civís rematan en Adelaida e
tamén deberían ficar os espirituais, alomenos polo momento”9.

Ademais, nesta época os xesuítas estaban a crear alí unha misión
para os aborixes. Por ese motivo, o padre Salvado envioulle unha car-
ta ó seu superior, o padre Atrele, para aconsellarlle que, pola propia ex-
periencia, debía establecerse preto dun río para que, cando chegase a
época entre os meses de maio e agosto, os misioneiros xa tivesen tem-
po de aclimatárense ó lugar. No tocante á terra, aconselloulles adqui-
rir unha reserva nos terreos tribais dos aborixes cos que traballarían, e
que o goberno llo recoñecese antes de faceren calquera intento de mer-
cala.

A misión dos xesuítas tivo o seu comezo en 1882 con tres sacerdo-
tes e un monxe, a cal semellaba imita-la de Nova Nursia, aínda que os
xesuítas afastábanse da idea dos benedictinos de ter un centro estable
coma o mosteiro. Decidiron asentarse en varios lugares dentro de di-
ferentes territorios tribais, en total había finalmente dezanove xesuítas
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na zona e todos eles aplicáronse no estudio da vida e a cultura dos
indíxenas. Dominaban as linguas que alí se falaban e, igual có padre
Salvado, animábanse a cantar nos dialectos indíxenas. A xustiza admi-
nistrábase de acordo co establecido na tradición local sempre que fose
posible, e os misioneiros adaptábanse moi ben ós costumes indíxenas.
Non aceleraron as conversións pero estaban contentos de inculcar len-
tamente os hábitos e crenzas cristiás, aínda que carecían da esplendi-
dez ritual dos benedictinos españois para impresionar a esa xente que
estaba tan afeita ás cerimonias místicas dos seus propios ritos relixio-
sos.

Ademais, igual que en Nova Nursia, os xesuítas pretendían crear
unha comunidade de agricultores aborixes tras un período de proba e
baixo a supervisión dos frades. Entre 1893 e 1898 tiveron máis de dous-
centos aborixes na misión. Ademais, os misioneiros dirixían escolas
para os nenos, co fin de ensinárenlles oficios adaptados á sociedade
dos brancos. Nesta etapa a súa prosperidade semellaba garantida, xa
que tiñan numerosos rabaños pero as enfermidades e as inundacións
arruinaron as súas reservas e as colleitas.

O padre Salvado viviu para ser testemuño do fin desta valente em-
presa a favor dos seus queridos aborixes no ano 1899. Abatidos polas
enfermidades e a morte, pola falta de homes dispoñibles doutras zo-
nas para que viñesen na súa axuda, os xesuítas víronse obrigados a pe-
char definitivamente a misión. Tal como repetira tantas veces o padre
Salvado, os bispos de Australia uníronse ós seus compatriotas e negá-
ronse a axudar ó que consideraban unha raza en vías de extinción. Es-
ta foi a principal causa do fracaso da misión dos aborixes no Norte10.

O resultado final de toda esta andaina foi que o padre Salvado en-
viou o seu último informe a Propaganda en 1882, no que se detallaban
máis feitos históricos en defensa da súa reivindicación de que Porto
Victoria non tivese un bispado, xa que era demasiado pequena e o seu
asentamento era aínda bastante inseguro. Xa fixera tres intentos de di-
mitir baseados en que el era necesario en Nova Nursia, que si era un-
ha misión xa ben afianzada.

Esta vez Propaganda aceptou a súa petición e o padre Salvado ce-
sou no seu cargo de bispo de Porto Victoria, pero atribuíronlle a titu-
laridade da sé de Adriana. O decreto do seu cesamento e posterior no-
meamento formalizouse en 1889. O padre Salvado tiña neste momen-
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to 75 anos, pero era realista e exclamou o seguinte: “¡Corenta anos bis-
po nun lugar que nunca vin e agora un novo cargo!” ¿Que significado
tiña este nomeamento cando a súa vida atafegada de misioneiro aínda
tiña que continuar?
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2ª PARTE





1

OS TEÓRICOS
As actitudes dos brancos cara ós aborixes (1846-1848)

Australia Occidental era unha colonia cunhas características únicas
con respecto ós demais asentamentos de Australia: estaba illada das
colonias de convictos que se atopaban no leste, sen orixe ben definida,
e os colonizadores alí asentados eran homes ricos e con ideas liberais.
Comezaron a súa andaina nunha época moi favorable para desenvol-
ve-la súa propia política a favor dos aborixes, nun momento no que a
civilización e a relixión británica xa foran aceptadas polo pobo indíxe-
na, que agora se podía beneficiar de novas oportunidades.

As actuacións dos colonizadores, de tódolos xeitos, non resultaron
en absoluto prometedoras. Así, nun intento decidido por presentar un
informe razoable da situación dos aborixes na colonia, o bispo Brady
escribiulle unha longa carta ó ministro, o conde Grey, o 16 de xullo de
1846. Entre outras queixas que fixo, afirmaba que “o goberno local...
non recomendara ou levara a cabo ningunha medida que pagase a pe-
na destacar en favor da civilización e mellora dos aborixes de Austra-
lia Occidental... Pero para alivia-las nosas penas, para compensar
dalgún xeito as inxustizas cometidas cos pobres indíxenas, apresurá-
ronse a ofrecerlles e garantirlles ós pobres nenos indíxenas desampa-
rados de Australia Occidental, os medios para proporcionárlle-las van-
taxes da civilización e da relixión”1.

O bispo Brady celebrara un sínodo en Nova Nursia o 12 de 1848, no
que se tratou como asunto principal a posibilidade de establecer un
plan de traballo para os aborixes. O terceiro canon aprobou a Regra de
San Bieito por “se-lo único método práctico que se debía seguir para a
civilización e cristianización dos aborixes”. En realidade, o que facía
era defini-las vantaxes do estilo de vida colonial sobre o nómade. A no-
ta á marxe (escrita en francés) feita por Brady indicaba o seu desexo de
axudar ós misioneiros de tódolos xeitos posibles ata que expandisen a
súa influencia a tódalas tribos da colonia occidental. Ademais, tiña a
esperanza de establecer, co paso do tempo, mosteiros en todo o país
para poder acada-lo seu fin, desexo que expresaba deste xeito: “Debe-
mos ter misións auxiliares traballando coas outras tribos e converte-la
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misión central no fogar ou centro dos aborixes, especialmente para os
nenos”2. Polo tanto, Nova Nursia ía converterse no centro, no baluarte
da raza indíxena que se embebería da cultura cristiá a través do con-
tacto co estilo de vida benedictino. Brady mantivo esta imaxe de gran
institución medieval para inspirar a tódolos membros do sínodo.

O plan tan desmesurado que tiña Brady prevía que os indíxenas fo-
sen separados de “tódolos brancos malvados” e que os seus pensa-
mentos fosen dirixidos cara a “hábitos establecidos de traballo e á ad-
quisición dalgún emprego útil”3. Este plan tamén incluía un programa
educativo especial para a formación dos nenos indíxenas que, segun-
do Brady, absorbería a maior parte da atención dos misioneiros. Neste
aspecto equivocouse, especialmente durante os primeiros anos nos
que o padre Salvado estaba máis preocupado por establece-los alicer-
ces para albergar unha granxa que posibilitara darlles de comer ós
aborixes.

Brady, aínda que tiña moi bo corazón e era moi xeneroso, realmen-
te non tiña idea do que significaba isto, da man de obra e dos cartos
necesarios para levar a diante estes plans. Ademais tiña tendencia á
esaxeración e a concibir plans insensatos irrealizables e que, tal como
demostraron os feitos, viuse incapaz de levalos a cabo. Calcúlase que
antes de finais de 1849 as débedas que tiña ascendían a 10.000 libras es-
terlinas (uns dous millóns de pesetas) e cando Nova Nursia comezou
a prosperar, veuse obrigado a pedir axuda para salda-las débedas es-
quecendo completamente o seu traballo nas misións e os aborixes.

Para acadar este obxectivo, en febreiro de 1848 Brady enviou desde
Perth a un catequista chamado Fowler para que axudase no traballo da
misión e a outro leigo chamado William Butler para substituír a Serra.
Non pasou moito tempo antes de que o padre Salvado se decatase de
que Fowler e Butler estaban a invadi-lo seu propio terreo nas tarefas que
exercía de xestor das terras da misión, aparentemente coa complicidade
de Brady. Ademais, tamén era posible que os fracasos das misións do
norte o do sur probasen a imposibilidade de realiza-los soños do bispo.

Malia que os soños de Brady quedaron en nada, sen embargo, per-
cibíase un interese cada vez maior polos aborixes por parte dos huma-
nistas británicos. Quizais a primeira vista, podería parecer que este inte-
rese era o mellor que lle puido ocorrer nunca ós aborixes. Este grupo es-
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taba formado por escritores, políticos e persoas socialmente conciencia-
das que estaban dispostos a renunciar ós seus propios privilexios, gas-
tar cartos e facer sacrificios para axudar a seres oprimidos e desvalidos
coma os aborixes. Querían que os aborixes compartisen a súa propia
herdanza cultural da civilización e a relixión. En Inglaterra presionaron
ó Ministerio das Colonias para que se acometesen cambios, elevaron o
asunto ó Parlamento e redactaron follas e panfletos para apoia-la súa
causa. As medidas que adoptaron para mellora-la condición da raza
aborixe foron enviadas ós gobernadores das colonias para que estes as
aplicasen e tamén querían que se lles administrase a xustiza ós aborixes.

Ata o ano 1846 o gobernador Hutt fora o mellor representante des-
te grupo na colonia de Australia Occidental e a política que aplicaba
semellaba moi prometedora. Concedeu subvencións e axudas para as
misións e ofreceulles primas ós empresarios gandeiros con terras que
lles ofrecesen emprego ós aborixes. Pediulle á xente que se mostrasen
dispostos a civilizalos e cristianizalos, feito que xa de por si sería moi
positivo. Cando non se cumpriron as súas expectativas, dedicou moi-
to tempo a informar ó Goberno británico sobre o asunto. Non cría que
a dependencia de Gran Bretaña fose imposible de levar a cabo, e moi-
to menos na situación na que se atopaban nese momento, pero os seus
sucesores no cargo renunciaron por completo a esta causa.

En primeiro lugar, o gobernador Clarke (1846) estaba moi enfermo
como para poder ocuparse deste asunto e o administrador provisional
non quería involucrarse nun problema tan complicado. Por outra ban-
da, o gobernador Fitzgerald (1848) modificou a función de “protecto-
res”, os cales defendían os dereitos e as persoas dos aborixes, polo de
“protectores” (sic)(*) que máis ben velaban polos intereses dos coloni-
zadores. A opinión dos habitantes locais inclinábase cara a esta última
opción, xa que consideraban que era máis urxente cá “mellora das
condicións e a civilización da raza aborixe”4.

En 1849 o Dr. R. R. Maden, que ocupaba o cargo de Ministro das Co-
lonias desde 1848 e exerceu de gobernador durante gran parte do tem-
po que durou a enfermidade de Clarke, criticou os membros da asem-
blea do goberno local pola indiferencia que mostraban coa “maltrata-
da poboación indíxena”. Ó mesmo tempo, mostrouse rancoroso por-
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que os acusou de adquiriren “grandes parcelas de terreo” e de reduci-
ren os aborixes á “escravitude”5. Finamente dimitiu do seu cargo en si-
nal de protesta por estas accións.

As relacións entre as dúas razas fóronse deteriorando rapidamente.
O novo ministro Newcastle retirara o apoio financeiro liberal antes de
1854 e ordenoulles ás colonias que sufragasen os custos da súa propia
administración. Deste xeito, non quedaba nin a máis mínima esperan-
za de facer algo positivo polos aborixes a nivel oficial. Os membros do
Goberno local que se aproveitaran das vantaxes de recibiren unha edu-
cación británica e a relixión deste país sentíanse superiores; deberon
interesarse pola vida dos aborixes e buscar unha solución para eles,
cousa que é evidente non fixeron, aínda que as razóns polas cales ac-
tuaron así non están nada claras. Quizais pensaron que xa tiñan unha
solución; pero máis ben o que tiñan era un prexuízo con respecto ós
aborixes, xa que crían que non eran capaces de recibi-la nobre herdan-
za cultural que eles personificaban e moitos deles, incluídos coloniza-
dores e funcionarios do goberno, mesmo manifestaron as súas dúbidas
sobre a humanidade dos aborixes.

Certamente, Madden non pensaba que os membros da Asemblea
Lexislativa fosen honrados ou que estivesen realmente interesados po-
la causa da civilización dos aborixes. Afirmou categoricamente ó Mi-
nistro das Colonias que os aborixes estaban “dotados de facultades
mentais sumamente capaces de mellorar”, e citaba o traballo do padre
Salvado como un programa práctico que estaba a desenvolver para
formalos para a civilización. Explicou claramente que a actitude que
mantiñan os funcionarios coloniais só servía para priva-los aborixes de
“tódolos dereitos civís e privilexios que pertencían á sociedade”6, e ex-
hortounos a adoptar medidas de compensación. Sen embargo, non
existen probas de que o Ministerio das Colonias lle respondese.

A colonia tamén posuía pastos para ovellas e os aborixes estaban a
invadi-las súas propiedades de forma ilegal, polo que era conveniente
que por estas e outras razóns os membros da elite dirixente ignorasen
ós aborixes. Simplemente os que facían iso pasaron por alto a idea que
tiñan os empresarios da cría de ovellas de que eran os aborixes os que
ocupaban as súas terras.

Os exploradores falaron ben dos aborixes, aínda que iso non pro-
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duciu efecto. John Forrest, que tiña boas experiencias con eles ata o
punto de chegar a compartir expedicións por terra, declarou o seguin-
te: “Cando están civilizados son persoas moi intelixentes e bondado-
sas”7, o cal demostra que mantiña a mesma actitude condescendente
dos políticos que, cando obtiveron a autonomía política e administra-
tiva, seguida da prosperidade que trouxo o ouro, reducíronlle-las sub-
vencións ós aborixes para asignárense a importante porción que debe-
ra ir destinada a eles para obras públicas. Este é un exemplo máis do
predominio dos intereses materiais e egoístas sobre a dignidade hu-
mana dos aborixes, que certamente non constituía unha honra para un
político que estaba moi ben considerado.

A actitude de Forrest semella moi hipócrita no sentido de que por
unha banda rendía tributo ós aborixes como raza e como amigos, e por
outra non utilizaba a súa gran influencia política para axudalos. Nun-
ha ocasión descubriu unha placa en lembranza de Tommy Windich,
que fora o seu guía durante toda a súa travesía polo bush nunha das
súas expedicións, e rendeulle un tributo especial á súa lealdade, inteli-
xencia e compañeirismo. Se cría que os aborixes posuían estas calida-
des, o máis normal era que pensase que tiñan capacidades suficientes
como para recibiren unha educación, pero os homes do século XIX non
pensaban así e polo tanto non fixeron nada ó respecto.

Sen embargo, a actitude que mostraba o padre Salvado cara ós abori-
xes era completamente diferente. El viu a oportunidade de transmitirlles
o patrimonio do Cristianismo e da civilización europea. Coa intelixencia
que lle caracterizaba, non atopou dificultade ningunha en atribuírlles ós
aborixes “humanidade e dignidade”, igual que fixeran Torres e Quirós(*),
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e xunto con eles coidaba que os pobos indíxenas eran capaces de adqui-
riren unha educación a través do traballo cos misioneiros. Coma misio-
neiro español asentado nunha colonia británica, o padre Salvado ache-
gouse ó pobo indíxena cunha actitude bondadosa e de confianza. Can-
do chegou alí, non sabía moito sobre eles pero estaba disposto a apren-
der, e nesta actitude diferenciábase dos seus contemporáneos. Ademais
sabía distinguir ben entre raza e cultura, entre os trazos físicos e un esti-
lo de vida organizado, algo que, na súa opinión, se podía ensinar. Dota-
do do coñecemento do saber europeo, adoptou facilmente a política ci-
vilizadora e ademais estaba de acordo coa idea de que o catolicismo era
a forma universal do Cristianismo. Así, o feito de comunicar esta idea
era a forma de como interpretaba o que podía se-la segunda parte desa
política civilizadora, é dicir, a da cristianización dos aborixes.

Polo tanto, o seu obxectivo consistía en crear unha comunidade
monástica formada por monxes e aborixes, que compartiría o froito do
seu traballo e os valores das súas vidas. Pensaba que este estilo de vi-
da daríalles ós aborixes un sentido de pertenza e así quitaríaselle-lo
complexo de inferioridade que tiñan, feito que xa observara noutros
lugares. Mesmo, os esforzos conxuntos de falar inglés uniríaos moito.
Quería cambiar, pero de xeito gradual, aínda que coidaba que a inicia-
tiva debía vir dos aborixes, simplemente a partir das vivencias que to-
marían dos europeos civilizados que viviran entre eles.

Non sabía dicir cal sería a influencia moral e espiritual do Cristia-
nismo sobre eles, pero tiña moitas esperanzas de que esta fose boa. Es-
taba decidido a facer grandes progresos co seu traballo entre eles.
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2

OS PRIMEIROS LOGROS
Salvado e os aborixes (1846-1849)

O coñecemento e actitude do padre Salvado cara ós aborixes na pri-
meira parte da súa misión chéganos principalmente a través das súas
Memorias, o cal é pouco habitual xa que se escribiron en 1851, cincuen-
ta anos antes da súa morte.

Esta obra foi escrita durante a estancia forzosa do padre Salvado en
Italia, entre 1850 e 1853, cando se enfrontou á posibilidade de non po-
der volver nunca máis á súa misión. Polo tanto escribiuna coma unha
defensa (unha apoloxía) da misión de Nova Nursia coa esperanza de
que se lle permitise continua-la súa obra alí e dedicoulla ó cardeal Pre-
fecto da Congregación de Propaganda Fide no Vaticano. Dados os ob-
xectivos que se formulaba o padre Salvado, non cabe agardar que o
seu relato constitúa as derradeiras palabras sobre os aborixes, porque,
tal como admitiu el mesmo, atopou o obstáculo da falla de material, xa
que tivo que marchar de Australia Occidental para Europa a toda pré-
sa, sen que lle dese tempo ou tivese oportunidade de reuni-los seus li-
bros de notas sobre Nova Nursia. As perspectivas máis maduras virían
despois de moitos anos de experiencia entre os aborixes.

Por outra banda, o seu coñecemento da vida aborixe resulta bas-
tante sorprendente, xa que revela que é un home concentrado no estu-
dio das vidas deste pobo, do que soubo gaña-la súa confianza. Tamén
nos di algo moi valioso sobre o autor, os seus ideais e o seu carácter.
Semella un home cun selo de identidade propio.

Este capítulo baséase case por completo nas Memorias do padre Sal-
vado: simplemente narra a súa actividade en nome dos aborixes nos
primeiros anos e non trata de ser unha crítica ou avaliación exhaustiva.

Unha das primeiras cousas que fixo o padre Salvado foi transferir-
lles tres acres (121 ha) de terreo a catro dos aborixes de máis confian-
za, nas que ían traballar baixo a súa supervisión. Serra describiuno
deste xeito: “Creouse unha especie de asociación de agricultores abo-
rixes, a cada un déronselles unhas hectáreas e sementes para traballar
para que sacasen o seu propio beneficio”1. O padre Salvado cría que
antes de civiliza-los aborixes debían converterse en traballadores e que
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o mellor incentivo para acadar este fin era concederlles pequenas gran-
xas para eles. Estaba convencido de que cultivando o seu propio gran
e recollendo as súas propias colleitas, chegarían a recoñece-lo motivo
dos hábitos europeos.

Para animalos e ensinárlle-lo valor do diñeiro como medio de in-
tercambio, decidiu pagarlles un salario mensual por todo o traballo fei-
to na misión, ensinándolles a deposita-lo seu salario en pequenas cai-
xas das que el gardaba as chaves. Simplemente explicoulles cómo se
podían emprega-los seus aforros para mercaren reservas eles mesmos,
tal como facían os colonizadores brancos. Despois dun curto período
de tempo as repercusións eran perceptibles e Salvado lembraba cómo
lles oía ós aborixes falar dos seus aforros e do que mercarían con eles.

Anos despois, Salvado avaliou a natureza da valoración que tiñan
os aborixes dos cartos e da propiedade nun dos seus informes:

Adquire unha idea correcta en pouco tempo e no sucesivo estudia dili-
xentemente cómo pode mellora-la súa condición; pero se se lle fixese
sentir só as cargas da civilización sen as súas vantaxes (o salario que se
lle pagaba era tan insignificante como para facelo inimigo do traballo),
prefire a liberdade da vida silvestre e volve ó bush2

.

Esta era a perspectiva contraria á dos colonizadores, que decote
eran culpables de explota-los indíxenas co traballo, xa que pensaban
que os indíxenas non tiñan o concepto de diñeiro e, sen dúbida, os co-
lonizadores non se esforzaron en implantar ese concepto.

O padre Salvado tiña a impresión de que ós aborixes non lles gus-
taban os traballos agrícolas. Eles querían asentarse; moitos mesmo
querían construír cabanas para eles e as súas familias, pero pediu pa-
ciencia ata que Serra puido volver de Europa cun equipo de irmáns pa-
ra traballar, que construirían as casas e, ó mesmo tempo, lle ensinarían
á xente oficios. Tódolos homes aborixes foron recibidos dentro da mi-
sión, pero neste momento o padre Salvado non foi capaz de alberga-
las mulleres e os nenos.

Nese tempo polo menos, o padre Salvado contaba con todo o apoio
e a colaboración dos indíxenas das chairas de Victoria e o seu traballo
deu froito. Cando naceron os años no ano 1848 aumentou o rabaño ata
1.200 ovellas e os aborixes estaban moi entusiasmados con segui-lo seu
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dirixente na procura de novos pasteiros. O padre Salvado nunca tivo
liortas con eles; no bush decatábase que eles eran os donos, polo tanto
usaba como vantaxe a súa experiencia.

O padre Salvado destacou no seu libro que os aborixes que vivían
na veciñanza da misión eran cada vez máis numerosos; en tódalas par-
tes onde ía atopábaos e tomou nota dos seus nomes e de a qué grupo
pertencían. Mentres estaba a construí-la estrada a Bindoon e durante o
período que estivo á procura de pasteiros, atopou pequenos grupos e
invitounos a axudarlle na construcción da misión. En total conseguiu
unha man de obra de setenta e catro homes aborixes e con este núme-
ro tan esperanzador púxose a construí-la escola de nenos en Nova
Nursia, que se inaugurou o 8 de decembro de 1847.

O padre Salvado instaurou o seu programa educativo coa inaugu-
ración da escola de nenos, que empezou con tres alumnos que se cha-
maban Upumera (6 anos), Conaci (8 anos) e Dirimera (10 anos). Axiña
esta escola de nenos de Nova Nursia converteuse nun lugar moi po-
pular. A poucos meses da súa inauguración varios rapaces novos dei-
xaron os seus pais no bush para establecérense como residentes na no-
va residencia, atraídos especialmente pola sopa que lles daba o padre
Salvado dúas veces ó día. Moitos deles non chegaron a recibir unha
formación porque para eles os misioneiros non eran máis ca curiosi-
dades.

Algún dos nenos quedaría durante pouco tempo e logo volvería va-
gar polo bush, mentres que outros se establecerían, se non de forma to-
talmente permanente polo menos tempo dabondo para animalos a
continuar. Tódolos aborixes mirábanos e acababan por volver, aínda
que fose só polo sustento e o padre Salvado aproveitaba tódalas opor-
tunidades que tiña para traelos á misión. Escribiu o seguinte:

Axiña se estendeu a noticia de que as nosas colleitas eran boas e de que
se repartía sopa tódolos días, co resultado de que os indíxenas viñeron
correndo de tódalas partes para conseguir un pouco de nalgo ou ma-
ragna, é dicir, comida. Aproveitámo-la ocasión para darlles instruc-
cións e para poñelos a traballar durante algún tempo connosco

3
.

O padre Salvado puido ver que non pagaba a pena intentar educa-
los aborixes adultos, porque o seu pensamento xa se establecera nun
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contexto completamente diferente e as súas crenzas e costumes forma-
ran parte deles durante moito tempo. Abondaba con comprometelos
en traballos sinxelos ós arredores da misión. Sen embargo, puido ob-
servar rapidamente que os nenos podían recibir unha formación e re-
coñeceu a súa intelixencia inmediatamente defendéndoa sempre en
contra dos seus detractores. Comezou a ensinarlles a ler e escribir e, pa-
ra axudarlles a reter algunhas leccións de Cristianismo, contáballes his-
torias da Biblia seguindo a arraigada tradición aborixe de contar con-
tos. Axiña se decatou das súas respostas sensoriais perspicaces e a súa
propensión ás actividades ó aire libre e tamén observou o seu oído pa-
ra a música e o canto. Máis tarde desenvolvería todas estas aptitudes.

O padre Salvado sabía que se abriran escolas para aborixes noutras
partes da colonia onde ós alumnos indíxenas lles aprendían ó “xeito
europeo, as materias europeas”, feito que criticaba porque o conside-
raba inadecuado para os indíxenas. Recoñeceu a necesidade de levar a
cabo una educación práctica, que non estivese “separada da súa forma
de vida”. O seu obxectivo era atrae-lo seu interese pola súa propia cul-
tura. Ós indíxenas ensináraselles “demasiada aritmética, lectura e es-
critura pero non traballos manuais, canto e xogos e outras cousas que
se adaptaban ás súas aptitudes naturais”. Constantemente insistía:
“Ensinádelles a valérense por si mesmos”. En resumo, quería un siste-
ma educativo relacionado cun obxectivo práctico4.

O seu programa educativo para os aborixes nese tempo ía princi-
palmente dirixido ós rapaces do distrito, pero non se esqueceu da edu-
cación das nenas. Tomou a decisión de levalas ás Irmás da Caridade de
Perth, despois dun incidente que aconteceu en 1848. O padre Salvado
saíra para Perth cunhas cantas provisións, un carromato e seis bois e
unha nena aborixe de seis anos. Estaba chovendo moito e os regatos
asolagáronse, e o seu carro envorcou por mor dunha corrente de auga
tendo que pasar apuros para libera-los animais dos seus xugos e para
salvarse el e a nena. Logo continuou a súa viaxe cara a Perth a pé coa
nena indíxena ós seus ombros. A irmá Úrsula recibiu a esta rapaza tí-
mida, que ía vestida cunha prenda composta de dous panos de home
mal cosidos, con aberturas para o pescozo e os brazos. O padre Salva-
do tamén fixera o mesmo para el. Ó se-la primeira nena indíxena que
viña á escola, recibiu unha agarimosa benvida e o bispo Brady invitou
a moitos colonizadores importantes ó seu bautizo. Puxéronlle os no-
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mes cristiáns de María Cristina e mantivo o seu nome indíxena, Cuci-
na, como apelido.

Nestes primeiros días da colonia, cando as escolas escaseaban e era
difícil atopar profesores, o convento da Misericordia estaba a gañar
moita reputación polo bo funcionamento da escola; moitas fillas dos
colonizadores eran enviadas alí para recibiren a súa educación, pero
nunca houbera antes unha alumna aborixe. O número de indíxenas
que ían asistir á escola estaba destinado a medrar e en pouco tempo
había doce nenas aborixes. A irmá Úrsula informaba sobre elas así:

A estas nenas se lles ensinaba o seu catecismo e entendían as explica-
cións relixiosas. Podían aprender a ler e escribir pero non se lles podía
ensinar aritmética. Recibían os sacramentos con regularidade e con
grande devoción, pero a civilización semellaba ser mais do que elas
podían aturar. Todas morreron novas

5
.

Outra parte do proceso de civilización dos aborixes consistía en
darlles a coñece-la roupa. O padre Salvado fixo o seguinte informe so-
bre o xeito de facelo:

Para comezar a civilizalos e sacalos da súa condición miserable, consi-
deramos que era unha boa idea adopta-la norma de que calquera que
viñese ó mosteiro na procura de sopa tiña que levar posta unha pel de
canguro

6
.

Os aborixes adoitaban andar pola misión espidos, pero o padre Sal-
vado obrigounos e ensinoulles a faceren camisas para levaren postas
no recinto da misión. As mulleres foron as primeiras que as probaron
e facían rir ó resto metendo os seus longos brazos polas mangas e
movéndose de forma estraña (os indíxenas tiñan un sentido do humor
un pouco especial). Axiña estas camisas pasaron duns ós outros den-
tro do grupo e en poucos días chegaríanse a entregar ata a trinta indí-
xenas. Logo, ou ben se lles devolvían ós seus donos orixinais comple-
tamente desfeitas ou nunca máis se volvían ver. Sen embargo, co paso
do tempo as mulleres adoptaron o hábito de leva-las camisas postas to-
do o tempo e cando unha muller aborixe doutra parte viña á misión,
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os membros da misión á que pertencía advertíanlle rapidamente que
levase roupa posta.

Pouco tempo despois viuse en Perth a un aborixe vestido con cami-
sa e pantalóns todo fachendoso levando a cabo transaccións comerciais
da misión. Esta foi unha artimaña deliberada por parte do padre Sal-
vado, que quería que os resultados da súa misión se fixesen públicos
na colonia. Fixo saber que tódolos aborixes da misión tiñan traxes di-
ferentes para o traballo e para leva-los domingos e festivos.

O padre Salvado adoptou a política de conversión gradual ó Cris-
tianismo. A finais de 1848 os misioneiros bautizaran só oito nenos e a
maioría deles estaban a piques de morrer. De feito preparouse para
deixar a un lado o proselitismo activo ata que coñecese ben ós abori-
xes. O seu obxectivo era entender primeiro o modo de vida dos abori-
xes compartindo de verdade todo o que podía e logo, pouco a pouco
educalos coa cultura e relixión occidentais. Aínda que como monxe-
crego o padre Salvado víase chamado a ensinar relixión, decatouse de
que non debía forza-lo pobo indíxena a practica-la súa relixión.

Moitos misioneiros protestantes agardaban a conversión total e in-
mediata, mais Salvado preparouse para emprega-lo ritual católico co-
mo medio para conseguir que os indíxenas participasen na liturxia.
Así, el cría que virían os resultados non tanto por unha catequización
apresurada senón mais ben polo proceso lento e gradual da influencia
do contorno. Este punto de vista era diferente ó dos evanxelistas que
ensinaban a relixión alí tanto coma en Inglaterra, introducindo deste
xeito os aborixes nunha relixión completamente allea á súa propia tra-
dición relixiosa: a súa visión de Deus era a dun inglés da clase media
e o padre Salvado tratou de evitar este erro7. Nun informe dos primei-
ros anos dicía:

A formación relixiosa que se lles dá ós indíxenas e que non vén acom-
pañada nin apoiada polo argumento convincente do bo exemplo é un-
ha simple teorización. Estou convencido de que a fe prodúcese a través
do feito de escoitar, e sobre todo e con máis seguridade, a través do fei-
to de ver

8
.

O padre Salvado empregou o seu talento musical para lograr que os
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nenos cantasen cantos relixiosos con el en lingua aborixe e co seu pro-
pio ritmo. Tamén traduciu algunhas oracións á lingua aborixe. Esta é a
versión do Noso Pai:

O padre Salvado descubriu que o feito de preguntarlles directa-
mente ós aborixes sobre as súas crenzas máis sagradas tiña pouco éxi-
to; tiña que buscar métodos máis sutís para consegui-la devandita in-
formación. Pola noite á beira do lume, cando os vellos falaban e escoi-
taban os seus invitados, o padre Salvado facíalles preguntas sobre as
crenzas relixiosas fundamentais e entretíñaos contándolles historias.
Un comentarista dicía que “esta forma de ensinar tiña máis vantaxes
cós sermóns máis elocuentes”9.

A propia rareza das crenzas dos aborixes obrigou ó padre Salvado
a elixir un método de formación que ía do persoal ó abstracto. Un
exemplo que menciona nas Memorias foi a súa forma de ensina-la dou-
trina da alma inmortal, asombrando á xente coa afirmación seguinte:
“Eu non son só un como vós pensades, senón dous nunha soa persoa”
e cando remataron as risas explicoulles que: “un dos dous é este gran
corpo que vedes; o outro atópase dentro do meu peito e é máis peque-
no, pero vós non o podedes ver; o grande morre e entérrase baixo a te-
rra; pero o máis pequeno bótase a voar cando o grande morre”. Esta
explicación atopárona fácil de entender porque eles tamén crían no
voo da alma trala morte. O padre Salvado estaba satisfeito de ver que
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Noso Pai que estás no Ceo        :
santificado sexa o teu nome     :  
Veña o teu Reino :  
E fágase a túa vontade :  
Aquí na Terra coma no Ceo      :  
Dános hoxe o noso pan de 
cada día :  
e perdoa as nosas ofensas :  
como tamén perdoamos nós
a quen nos ten ofendido :  
non nos deixes caer na
tentación :  
mais líbranos do mal :

Mamam n-garla yera yaka
Nunda kwella gwabba-djel
Maya nunda n-garla yang-a
Nunda kwen-djel Bumbar Mamam
Yera-ka G-narda  ka

Yai maranj n-garla yang-a
N-garla windong nunda unyan

Windong wamma n-garla unyan

Windji-djel n-garla windong caia
Nunda n-garla mara murutj.
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tiñan unha crenza na alma e que se chamaba “Cacin” (Kadjin)10.
Ninguén era máis consciente có padre Salvado das diferencias que

existen entre os aborixes e os modelos de vida europeos e o problema
de adaptación dos indíxenas a unha nova perspectiva e economía. Es-
ta xente era vulnerable e non estaba en absoluto preparada para en-
frontarse á ampliación dos límites da colonia e, polo tanto, o padre Sal-
vado consideraba os misioneiros non só coma provedores de destrezas
ou mestres dunha cultura allea, senón que tamén constituían unha ba-
rreira entre as dúas culturas nun período de choque cultural. Só á
través dun esforzo absoluto se podía evita-lo conflicto, e o padre Sal-
vado e os seus compañeiros estaban dispostos a facelo. Estaba con-
vencido de que vivindo as normas de vida dos benedictinos no seu
seo, animándoos a traballar e ensinándolle-la artesanía de Europa, os
misioneiros axudaríanlles ós aborixes a adaptárense a unha forma de
vida diferente. O que o padre Salvado dixera nun informe anterior ex-
plica esta postura:

Non tiñamos nin a máis mínima idea, nin podiamos atopar a ninguén
que nos ilustrase sobre a vida e os costumes dos aborixes australianos.
Unha vez que chegamos a Australia descubrimos inmediatamente que
as opinións sobre estes temas eran moi variadas entre os colonizadores
europeos. Eu mesmo cheguei axiña á conclusión de que a mellor ma-
neira de alcanza-los nosos obxectivos era instalármonos con eles no
bush , onde non penetraran os males da civilización europea

11
.

O programa diario en Nova Nursia adquiriu rapidamente un mo-
delo recoñecible. A misa, precedida de oracións, celebrábase pola mañá
cedo: Ós aborixes invitábaselles a asistir e o padre Salvado daríalles
unha breve instrucción sobre o que ían facer e logo, tras un almorzo es-
caso xuntos, todos ían ós seus respectivos traballos nas leiras ou na
construcción de edificios. O feito de reunilos a todos xuntos foi a orixe
da vila, a cal desexaba trae-los indíxenas á comunidade monástica.

O padre Salvado valoraba a sinceridade e a seriedade da confianza
que depositaban nel os aborixes. Contaba nas súas Memorias cómo a
xente competía entre eles para acompañalo nunha viaxe, o dispostos
que estaban a mostrar destreza e rapidez en transmitir mensaxes e o
10 Salvado, Memoirs, p. 61.
11 Report to SCPF (1853).



interesados que estaban no cultivo de millo, que vían medrar ata que
chegaba o momento de axudar na colleita. Acontecía o mesmo coas
ovellas; os indíxenas mostraban coidado e dilixencia se se perdía unha
no monte, e buscábana coma o pastor afanoso do Evanxeo.

Despois dun tempo o padre Salvado comezou a comparecer peran-
te o tribunal para defende-los aborixes acusados de roubar ovellas. Re-
sultoulle fácil comprender que se os pastores non se introducisen nas
chairas e escorrentasen delas o canguro salvaxe, que era a fonte de ali-
mento dos aborixes, non tiña por que haber matanzas nos rabaños.
Consideraba inxusta a lei que trataba de condena-los aborixes que non
comprendían a súa suposta cultura. Era tal o seu poder de convicción
e de convencemento perante un maxistrado que puido conseguir libe-
rar a algúns aborixes para telos baixo a súa custodia e vixilancia. Des-
pois dun destes casos, reflexionou sobre a lealdade e a honestidade dos
aborixes deste xeito:

Coido que cómpre destacar que, mentres que estes indíxenas estive-
ran arrestados por roubar dezaseis ovellas nunha soa ocasión dun
pastor cerca da nosa misión, moitas veces dirixiran o noso rabaño a
pastar sen perderen nin unha soa cabeza. De feito, ás veces aconteceu
que un año ficaba desencarreirado e era devolto ó día seguinte por ou-
tros indíxenas que o atoparan por casualidade. Para un indíxena fa-
mento este feito require un acto de autocontrol que pode chegar ó he-
roísmo

12
.

Decote o padre Salvado tería que marchar da casa e estar fóra va-
rios días e mesmo nese momento podía confiar nos indíxenas. Cónta-
nos unha vez máis que “os indíxenas tíñanlle tanto respecto á cabana
que cando volvía non faltaba nada. Pola contra, coidaban de tódolos
nosos intereses, mesmo do millo no cercado”13.

O padre Salvado non quería que esta experiencia de confianza fose
unha ilusión para eles. O mundo no que quería que eles confiasen era
o seu propio mundo, un lugar ó que pertencían, onde puidesen de-
senvolve-la súa propia personalidade, e este ía se-lo seu mundo real e
non tiña porque suporlles ameaza ningunha como pobo. Sen embargo,
o que si significaba era un cambio na súa condición humana, inevita-
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blemente producida pola chegada doutro pobo dunha cultura diferen-
te. O padre Salvado desexaba de verdade que os aborixes puidesen vi-
vi-las súas propias vidas independentes, pero isto era imposible como
civilización avanzada. Polo tanto, está a ser testemuña da resposta que
daban á confianza que expresaba esa condición e que era absoluta-
mente esencial para o proceso de converterse nun ser humano civili-
zado, xa fose branco ou negro.

Con esta idea na súa mente marchou a Perth en agosto de 1848, con
motivo da chegada do novo gobernador. O gobernador Fitzgerald che-
gou o 11 de agosto e o padre Salvado falou con el sobre os aborixes coa
esperanza de obter apoio, pero de pouco lle serviu, xa que a actitude
de Fitzgerald cara ós aborixes veuse influída pola viaxe que fixo á zo-
na da baía de Champion, durante a cal un grupo de indíxenas asaltou
o campamento dos brancos e ó gobernador ferírono nunha perna cun-
ha lanza. Por ese motivo cambiou a política de protección dos aborixes
preconizada por Hutt pola de protección dos colonizadores14. Nin en-
tendía os aborixes, nin intentaba entendelos, nin animaba os seus fun-
cionarios para que os entendesen.

Durante o mandato do gobernador Clarke (1846-7), o padre Salva-
do solicitara a nacionalidade británica coma medio para favorece-lo
seu traballo cos aborixes e pediu, no caso de que se lle denegase, o re-
coñecemento como membro da raza aborixe. Clarke transmitíralle ó
Goberno británico a intención do padre Salvado de dedicarse “o resto
dos seus días ós labores dun misioneiro nesta colonia para forma-los
indíxenas nas verdades de salvación do Cristianismo”. Tamén indicou
a posición do padre Salvado na colonia:

Durante as súas visitas ocasionais a Perth, a súa destreza coma orga-
nista e pianista de primeira levárano a mesturarse moito coa parte pro-
testante da comunidade, a cal lle tiña unha boa consideración coma
persoa

15
.

Fitzgerald tivo a honra de recibi-lo decreto que lle concedía a na-
cionalidade ó padre Salvado en maio de 184916.

Co transcurso do tempo entendeuse a actitude de respecto que mos-
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traban os misioneiros benedictinos polos aborixes, feito que axudou a
establecer vínculos entre os que acababan de chegar e os indíxenas.
Durante este período o padre Salvado viviu só cos aborixes e puido ver
que comezaban a respectalo e admiralo pola súa actitude cara a eles.

Os propios aborixes expresaban os seus sentimentos de moitas for-
mas: non tiñan por que sentir que eran perseguidos para botalos das
súas terras. Puideron ver que os misioneiros estaban interesados no
seu benestar, mentres que os colonizadores, que buscaban o seu propio
interese, perderan todo o respecto dos aborixes desde o tempo en que
se estableceron os primeiros contactos. Ademais estaban a adquirir te-
rras nas chairas de Victoria que pertencían ós aborixes, os cales atopa-
ron agora que xa non podían vivir alí como o fixeran antano. Os mi-
sioneiros fixeron que os aborixes se sentisen acollidos e querían que
considerasen a terra da misión como a súa propia; esta era unha acti-
tude moi práctica, xa que agora podían emprega-la terra de xeito dife-
rente e sacarlle máis proveito.

Despois do ano 1847 os aborixes que vivían nas chairas de Victoria
tiveron a súa primeira experiencia de discriminación por parte dos
brancos, cando algúns colonizadores chegaban ás chairas atraídos po-
los bos pasteiros. Erickson comentaba que “os pastores estendíanse en
tódalas direccións seguindo os regatos afluentes do sistema fluvial do
Moore”17. Oíran falar do éxito que estaban a te-los misioneiros, tanto
na cría de ovellas como de cultivos e, como sinala Erickson, o seu re-
sentimento medraba porque a misión contrataba os aborixes en vez
dos pastores brancos. Pola razón que sexa, os pastores aparentemente
crearon malestar dicíndolles ós aborixes que os cregos envelenaban a
comida e contaminaban a auga. O padre Salvado avaliou os resultados
das relacións dos brancos cos aborixes cando escribiu o seguinte: “Nun
curto período de tempo decatámonos dunha asombrosa dexeneración
na conducta moral dos nosos indíxenas e fomos conscientes de que
viñan con menos frecuencia á misión e quedaban alí menos tempo”18.

Tiveron máis problemas cando unha das mulleres indíxenas apare-
ceu na misión cunha enfermidade venérea contaxiosa. O padre Salva-
do foi a Perth á consulta dun médico e engadiu: “¿Que pode saber un
monxe da natureza e a cura desa enfermidade?” Insistiu en que se
debía segrega-la misión para “mante-los indíxenas alleos ó contacto
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das influencias corruptas”19.

Ademais dos que se apropiaron das súas terras, chegaron outros al-
borotadores, por exemplo: un fanático relixioso chamado Hazelwood,
de Bindoon. Conseguiron persuadir a unha tribo para que fose á mi-
sión na procura de comida dicindo o seguinte: “Fóra o Papa”. En pa-
labras de Philip Chauncy, agrimensor e cronista:

Os aborixes eran ignorantes e non entendían o enfado de Serra cando
cincuenta ou sesenta homes, mulleres e nenos estaban a acosalo, a rir e
falar... e o máis atrevido deles que non o vira antes e coñecía moi pou-
co dos brancos, acosouno e tiroulle da súa longa barba.

En opinión de Chauncy, os aborixes eran persoas sinxelas que
podían recibir facilmente malas influencias, aínda que recoñecía a “re-
lación de amizade que tiñan os misioneiros cos indíxenas do distrito”20.

Cando en febreiro de 1848 Serra levou un neno aborixe chamado
Upumera a Roma a estudiar para crego, o pai do rapaz e algúns ami-
gos viñeron onda o padre Salvado preguntarlle se era certo que o ne-
no morrera no mar e o guindaran pola borda do barco. O padre Salva-
do garantiulles que esa información era falsa, e exclamou indignado:
“Hai algunhas persoas que, por non ter sentimentos filantrópicos ou
caritativos cara ós indíxenas, aproveitan tódalas oportunidades para
volvelos na nosa contra”21.

Non consistía simplemente en mante-los aborixes afastados da in-
fluencia negativa dos europeos, senón que o padre Salvado estaba con-
vencido da necesidade dunha segregación total dos aborixes. Aínda
que sabía pouco sobre a sua cultura, decatouse de que mante-lo intere-
se no seu territorio tribal era esencial para a estabilidade social. O temor
de que unha desintegración demasiado repentina dos seus vellos cos-
tumes evitase que asimilasen correctamente a cultura europea, levouno
a propor consegui-la segregación durante polo menos un período de
adaptación. Así, desde este momento o padre Salvado reivindicou un-
ha política de segregación total ata que os indíxenas estivesen mental e
tecnicamente preparados para viviren entre a poboación branca.
19 Salvado, Memoirs, p. 71.
20 P. Chauncy, Diary, 22/3/1868.
21 Salvado, Memoirs, p. 76.
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OS FRADES NEGROS
O padre Salvado en Europa (1849-1852)

En decembro de 1848 o bispo Brady, que xa quedara sen diñeiro, en-
vioulle unha carta ó padre Salvado ordenándolle que lle mandase a
Perth a producción anual de la da misión. O padre Salvado pretendía
ir a Perth e, como Butler, o empregado leigo que había na misión, es-
taba enfermo, viuse obrigado a conducir el mesmo un dos carros. En-
tre os aborixes que o acompañaban estaban dous dos seus alumnos da
escola monástica, chamados Dirimera e Conaci.

Os dous rapaces non cabían en si do ledos que estaban polas cousas
tan bonitas que vían en Perth e trala súa mirada realmente agochába-
se a fascinación polos barcos que navegaban sobre o río Swam e os que
se atopaban ancorados en Fremantle. Nunca viran nada igual e, por
ese motivo, o padre Salvado levounos a navegar nun barco polo río,
experiencia que lles suscitou gran curiosidade e sorpresas: por exem-
plo, unha das preguntas curiosas que fixeron foi que se os barcos pe-
quenos naceran dos barcos de vapor e logo medraran ata chegar a al-
canza-lo tamaño dos seus barcos nai.

Brady invitou ó padre Salvado a quedar en Perth durante o Nadal
e informouno de que estaba pensando en ir a Roma, pero el, ó se-lo
único crego da colonia, sentíase inquedo polo feito de ter que deixar
sos ós aborixes no Nadal. O modelo de vida tribal continuaría sen in-
terrupcións, pero el coidaba que polo feito de ser misioneiro debía ce-
lebrar con eles o Nadal.

Sen embargo, Brady cambiou de opinión sobre a viaxe que se pro-
poñía facer e ordenoulle ó padre Salvado que fose a Roma en vez del
para defende-los seus intereses en Europa. Toda esta decisión pare-
ceulle moi caprichosa, xa que se decidiu isto cando chegou un barco a
Fremantle de forma inesperada, polo que o padre Salvado non tiña
tempo de volver a Nova Nursia para deixar tódolos asuntos arranxa-
dos. Brady quería conseguir un sacerdote para substituí-lo padre Sal-
vado e, polo tanto, ordenoulle a este que lle dese unhas leccións rápi-
das de teoloxía a Timothy Donovan, o catequista irlandés que fora or-
denado sacerdote dúas semanas antes da marcha do padre Salvado a
Europa.
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Os dous rapaces aborixes negáronse obstinadamente a quedaren
sen o padre Salvado á súa beira e polo tanto pedíronlle insistentemen-
te que os levara con el. Cando obtivo o permiso dos seus pais para le-
valos accedeu ós seus desexos e informoulle disto ó bispo Brady, o cal
tomou a decisión rápida de bautizalos inmediatamente e pediulles ó
Ministro das Colonias, o Dr. Madden, e á súa dona que fosen os seus
padriños. Púxolle-los nomes que lles deran na misión: Juan Bautista
Dirimera e Francisco Javier Conaci.

Cando o barco partiu de Fremantle o 8 de xaneiro de 1849,
cumpríanse exactamente tres anos desde o día no que o padre Salvado
chegara á colonia. Nese momento, acompañado de dous rapaces abo-
rixes e cargados con algunhas pertenzas atadas en fundas de almofa-
das, partiu de novo cara a Europa.

O padre Salvado tiña a intención de proporcionarlles ós estudiantes
aborixes un alto nivel de formación nunha escola monástica europea
para que puidesen volver canda ó seu pobo co fin de ensinárlle-los
coñecementos que adquiriran da cultura europea. Neste aspecto esta-
ba a pasar por alto moitas consideracións que se orixinaran nos costu-
mes e actitudes da tribo.

Ámbolos dous rapaces querían moito ó padre Salvado, considerá-
bano como o seu pai espiritual e respectábano coma o home que fora
vivir e traballar para eles, malia as dificultades que supoñía levar un-
ha vida no bush e, polo tanto, estaban dispostos a facer calquera cousa
por el. O padre Salvado, pola súa banda, tratáraos con tenrura e xene-
rosidade, porque estes sentimentos víñanlle de xeito natural e, a longo
prazo, foron as virtudes que o levaron a trae-los dous rapaces con el a
Europa. Se facía caso omiso dalgúns aspectos propios dos aborixes, era
porque xulgou, demasiado precipitadamente, o feito de que o modelo
educativo europeo conformaría o seu futuro e axudaría a mellora-la
súa raza.

A idea orixinal do padre Salvado consistía en educa-los nenos abo-
rixes lentamente e de acordo coas súas tradicións e cultura, para situa-
los gradualmente nunha posición na que puidesen ocupar un posto na
sociedade dos brancos. Estes dous rapaces que ían con el non foran
máis ca dous alumnos da escola da misión durante un ano e, por iso,
o padre Salvado viu na viaxe a Europa unha oportunidade que se lles
brindaba para poder ter unha formación mellor que a que tiveran en
Nova Nursia; pero os rapaces simplemente querían facer esa viaxe pa-
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ra non separarse del. Sen embargo, o padre Salvado, que era astuto
dabondo, decatouse do valor publicitario que tería a presencia dos ra-
paces en Europa, ademais do interese humano que espertaría cando
fora pedir pola súa misión en Australia Occidental.

Sen dúbida, nese momento o padre Salvado viuse influído por Se-
rra, que levara ó neno indíxena Dirimera ó colexio de Propaganda en
Roma o ano anterior, aínda que non chegou a saber que o neno mo-
rrería alí antes de remata-lo ano. Ademais existía outra razón pola que
o bispo Brady quería que os rapaces o acompañasen: tratábase, qui-
zais, do éxito que tiveran os misioneiros españois cos mozos indios de
América do Norte e do Sur nas universidades españolas, os cales vol-
veran ós seus países de orixe para ocupar un posto destacado na súa
sociedade. Sobre todo deixouse levar pola intelixencia e a bondade
destes estudiantes tan prometedores e polas aspiracións que o padre
Salvado tiña depositadas neles.

O relato que fai da viaxe, contado nas súas Memorias, expresa a gran
alegría e emoción polas mostras de fascinación dos rapaces cos lugares
que visitaban e a xente que coñeceron. Conta esta historia desde o pun-
to de vista das impresións que tiveron os rapaces coa imaxe de Euro-
pa. Nos anos que seguiron, que foron moi poucos porque ámbolos
dous rapaces morreron traxicamente moi novos, o seu desenvolve-
mento relixioso e intelectual tería lugar nun contexto europeo. Desde
que os nenos recibiran unha educación e mostraran unha intelixencia
áxil e unha gran capacidade para a percepción, o padre Salvado pen-
sou que podía fiarse deles para manexar calquera situación que pui-
dese xurdir nunha escola monástica italiana.

A longa viaxe que durou 109 días superou tódalas expectativas que
tiñan os rapaces e fascinounos. Despois de adaptárense ó mar, un no-
vo mundo espertou ante os seus ollos e eles comezaron a velo a través
da súa experiencia e mailo coñecemento das persoas maiores e das
súas propias vidas que eran máis limitadas. Ó padre Salvado resul-
toulle difícil apreciar e facer consta-las súas reaccións, xa que moitas
veces quedaban ensimesmados por unha nova sensación pero, sen em-
bargo, relatou algunhas.

A primeira que contou aconteceu en Cidade do Cabo onde os abo-
rixes viron e oíron por primeira vez unha banda de música militar. As
súas boas dotes para a mímica foron empregadas nos músicos, espe-
cialmente nos movementos que facían e os sons que emitían os seus
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instrumentos. Estes constituíron unha fonte recorrente de deleite du-
rante algúns días e despois de escoitar esta banda trataban de revivir
esta experiencia tocando os instrumentos imaxinarios e imitando os
sons. O padre Salvado considerouno como unha percepción das súas
vidas tribais do pasado e un sinal do que serían as súas vidas rexene-
radas como cristiás no futuro.

Europa embriagounos con novas sorpresas: a máquina de vapor, a
locomoción, os misterios das linguas estrañas, as cidades modernas e,
sobre todo, a cultura occidental nas súas formas tan complicadas e so-
fisticadas. Simplemente somerxéronse nun mundo descoñecido, moi
diferente do mundo e misterios dos seus antecesores.

Cando chegaron a Swansea o 27 de abril de 1849, fixeron unha via-
xe en tren ata Liverpool. Os rapaces querían saber por qué o padre Sal-
vado non levaba esta especie de “lume” a Australia. Dixéronlle o se-
guinte: “Sería máis rápida a viaxe en “lume” desde a misión ata Perth
ca a cabalo ou nun carro de bois”1.

No inverno de 1849 chegaron a un París afectado polos últimos gol-
pes da revolución que o azoutara no mes de xullo anterior. Os rapaces
puideron ver cos seus propios ollos a crise dos revolucionarios, con ba-
tallóns de homes armados que os perseguían. Os dous estaban aterro-
rizados e mantíñanse pegados ó seu protector, ó que lle facían pregun-
tas sobre os estraños acontecementos. O padre Salvado preguntábase
cómo podía mostrarlles a uns nenos de doce anos a situación política
en Francia e, así, explicóullela en termos dos “bos e os malos” e co
exemplo de que unha banda armada perseguía a outra para mantelos
en orde.

Eles cavilaron sobre a escena durante un momento e decatáronse
de que levaban pistolas a ámbolos lados. Preguntáronlle ó padre Sal-
vado que por qué non ía e se situaba entre os soldados e os malos, lles
quitaba as pistolas e os mandaba fóra da casa grande, ofrecéndose eles
a axudalo. O padre Salvado quedou abraiado por esta pregunta que
lle fixeron os rapaces, xa que pola experiencia que tivera ata ese mo-
mento, nunca oíra suxestión semellante. Por ese motivo contestoulles
rapidamente: “Porque este non é o meu país e non sei nada dos loita-
dores”.

Pero esta resposta que lles deu non lles pareceu suficiente, polo que

O señor abade do ermo

172

1 Como gran parte deste material provén das Memorias do padre Salvado non conside-
rei necesario poñer constantemente referencias ás páxinas.



un deles dixo: “Pero iso non importa, ti non pertences ó meu país tam-
pouco e non coñéce-los indíxenas, e mais cando estaban dispostos a
pelexar ou xa comezaran, metícheste entre eles, collíche-los seus “gid-
jis” (lanzas), pecháchelos na casa da misión e así rematou todo. ¿Por
que non fa-lo mesmo aquí?”

Esta reflexión do rapaz era dunha lóxica rotunda e o padre Salvado
fixo conxecturas sobre ela deste xeito:

Este argumento, que viña tan ó caso e ó mesmo tempo era tan inespe-
rado para un neno que oito meses antes estaba vagando espido polo
bush e era tan primitivo coma o pode ser un indíxena, privoume de dar-
lle unha resposta satisfactoria. Non quería dicirlle que nun caso coma
este resultaba máis doado obter bos resultados dos indíxenas ca da-
queles que presumían de ter alcanzado o apoxeo da civilización

2
.

Os rapaces durmiron para repoñérense da súa confusión e marcha-
ron de París cara a Marsella. O inverno europeo, a comida e o cansazo
da viaxe estaban a pasar factura. Dirimera púxose enfermo e, despois
de consultar cun médico que lle aconsellou un clima máis cálido, saí-
ron cara a Italia. Chegaron a Gaeta o 3 de xullo de 1849 onde fixeron
os trámites necesarios para ve-lo Papa, que estaba exiliado alí. Ó día
seguinte partiron cara a Cava, chegando primeiro a Nápoles, onde
quedaron durante unha semana no Lazarette para axudar a Dirimera
a recupera-las súas forzas.

Alí contemplaron os cumios do volcán Vesubio a medida que ían
su-bindo cara ó mosteiro de Cava, que estaba no alto da montaña e
tamén viron cae-la auga clara e cristalina pola ladeira do val que se
atopaba no pe da montaña. Aquí o aire que sopraba era fresco pero
moi suave; polo tanto, Dirimera podería estar ben aquí xa que o clima
era máis cálido.

O 29 de xullo o padre Salvado levou os cativos que tiña ó seu cargo
de volta a Gaeta para visita-lo Papa Pío IX. Dentro del ardía o desexo
de leva-los aborixes para que o Papa lles impuxese o hábito monásti-
co. Este decatouse de que levaban pequenos vultos baixo os seus bra-
zos e preguntoulles que tiñan dentro. O padre Salvado contestou por
eles:
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Santidade, cada unha destas bolsas de tea branca contén un hábito
monástico, e como estes dous rapaces van converterse nos primeiros
monxes benedictinos de Australia, de feito da quinta parte do mundo,
humildemente lle suplico que lles permita te-la gran honra de recibi-lo
hábito das súas mans

3
.

O Papa Pío IX accedeu á súa petición e procedeu a vestirlle o hábi-
to primeiro ó neno máis alto, Juan Bautista, ó que lle engadiu ó seu
propio nome bautismal o de María; logo investiulle o hábito a Francis-
co Javier, e a este permitiulle mante-lo seu propio nome, explicando
que Australia tiña unha gran necesidade de ter outro santo coma San
Francisco Javier.

O feito de que a xente vise os nenos negros de Australia vestidos
cun hábito benedictino polas rúas de Nápoles espertou moito interese
e supuxo un gran apoio para a misión de Nova Nursia. Entre os pa-
trocinadores do padre Salvado estaban o rei e a raíña de Dúas Sicilias,
que tiñan o seu pazo residencial en Gaeta. O padre Salvado levou os
nenos a coñece-la familia real: entraron nunha sala de audiencias ma-
xestosa e os rapaces quedaron alí abraiados. Non paraban de observa-
la gran cantidade de soldados que se atopaban arredor do trono e de-
catáronse do esplendor que tiña todo o que alí había, comentándollo ó
oído con total naturalidade ó padre Salvado. O rei mostrou curiosida-
de por saber que lle dixeran ó padre Salvado e el interpretou as súas
palabras: “Debe ser un home bo e valente para ter todos eses solda-
dos”. O rei quedou encantado por este comentario que fixeran os ne-
nos e xunto coa súa dona desfíxose en atencións cos nenos. Eles, ó ve-
ren as liberdades que lles permitían, decidiron divertirse e actuar para
os anfitrións reais. Unha das cousas que fixeron foi abanicarse, cousa
que lle agradou moito á raíña e decidiu agasallalos cun abanico. O pa-
dre Salvado estaba orgulloso deles porque mesmo na alta sociedade
souberan comportarse ben e demostraban que posuían unha persona-
lidade atractiva.

Tras dunha estancia dunha semana en Nápoles, o padre Salvado
devolveu os rapaces ó mosteiro de Cava para comeza-lo seu novicia-
do. Deixounos alí durante algúns días mentres facía os preparativos
para a súa viaxe de volta pasando primeiro por España, pero estes
plans quedaron en nada. O padre Salvado foi chamado de novo a Ná-
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poles polo secretario papal e este informouno de que o Papa decidira
nomealo bispo de Porto Victoria. Malia a súa protesta por este nomea-
mento, foi consagrado o 15 de agosto de 1849. Despois volveu outra
vez ó mosteiro de Cava para visita-los seus dous novicios e produciu-
se esta patética escena:

“- Marcho mañá. ¿Queredes volver comigo?
- Non. 
- ¿E por que non?
- Porque non rematámo-los nosos estudios. Cando volvamos a Aus-

tralia os nosos pais e amigos vannos preguntar se coñecémo-los “pa-
peis falantes” (libros e cartas) e se podemos facelos nós mesmos (se sa-
bemos escribir), se podemos facer cabalos e árbores (se sabemos debu-
xalos) e moitas outras cousas; e se dicimos que non podemos facer es-
tas cousas eles dirannos que aínda somos Jun-ar (Jung-ar), é dicir, ho-
mes primitivos como realmente o somos. Polo tanto, é mellor que ti
marches agora; mentres tanto nós estudiaremos moito e cando poida-
mos comprender tódolos “papeis falantes”, saibamos cantar e tocar cos
dedos (tocar instrumentos musicais), e dicir misa, o cal nos gusta moi-
to, farémosche un “papel falante” (non sabían que eu debía marchar a
máis de 3.200 km de distancia de Nova Nursia), e ti virás reunirte con-
nosco á auga (o porto de Fremantle) con dous cabalos. Logo marchare-
mos na casa ambulante (barco), e nó-los dous partiremos cara ó bush en
diferentes direccións e traeremos a tódolos nenos que atopemos á esco-
la misión. Pero agora nós non sabemos nada e non podemos ensinárlle-
la escola a outros, mais pronto poderemos facelo, xa verás”

4
.

Este diálogo agradoulle moito ó padre Salvado e marchou de alí
confiando en que deixara ós nenos ó seu cargo ben encarrilados.

Non sentía que fosen diferentes dos outros rapaces, porque eran fe-
lices e gozaban da vida coma os seus semellantes. Aínda así, os mozos
aborixes non eran máis ca superficialmente felices porque acababan de
chegar a Cava e recibiran moitas atencións e experimentaran moitas
cousas novas. Ademais estaban ansiosos por agrada-lo seu amigo e pai
espiritual. Pero, por outra banda, tiñan que aprender unha nova lingua
e un novo estilo de vida, que non comprendían. Co paso do tempo ían
chegar a comprendelo todo pero tamén lles ía pasar factura.
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Aconteceu que o padre Salvado non puido ir á súa nova diocese du-
rante algún tempo porque, en realidade, non había asentamento en
Porto Victoria xa que os británicos se retiraran por terceira vez. Men-
tres tanto, o padre Salvado pasara gran parte do tempo no mosteiro de
San Paulo en Roma, escribindo a súa apoloxía a favor da misión de
Nova Nursia e agardando correspondencia. Entre as cartas que recibiu
durante este período había tres dos seus novicios aborixes que se ato-
paban en Cava. Estas cartas infantís dinnos moito sobre a relación que
mantiña o padre Salvado cos aborixes e utilizounas coma proba de que
o aborixe australiano era capaz de recibir unha educación superior.

A primeira é unha carta conxunta dos dous cativos escrita o 24 de
xuño de 1850, e que está traducida do italiano. Di o seguinte:

Benquerido Rosendo:
Estamos moi ledos de recibi-la túa carta e de saber que estás ben. Nós
rezamos polos australianos e por ti. ¿Por que non vés ó mosteiro pola
lúa nova? Agradaríanos moito verte. Estamos ben e somos felices. Eu,
Francis, estudio moito. John non estudia moito, pero pórtase ben.
Poderías sauda-lo noso Santo Pai, o Papa, da nosa parte e o pai Mestre.
Por favor, prega por nós na misa e gustaríanos ter unha imaxe sagrada.
O pai Mestre mándache saúdos e tamén tódolos nosos compañeiros.
Coidaremos moito a túa carta, bicámo-la túa man e pedímo-la túa ben-
dición.

Francis Conaci
John Dirimera

A nota á marxe que escribiu o padre Salvado dicía así: “Esta carta
denota a transición do estado primitivo ó civilizado”.

A segunda carta mostra o impresionante progreso feito por Fran-
cisco en dous anos. Di así:

Cava, 18 de xullo de 1851
Ilustrísimo Monseñor:
Con gran pracer recibín a súa tan apreciada carta do 10 de xullo, a
través da cal souben que goza de boa saúde, e garantímoslle que nós
tamén. Tiñámo-la esperanza de que os seus asuntos o deixasen libre,
polo menos algúns días, para que puidesemos te-lo consolo de velo ou-
tra vez e de bica-la súa man.
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Para que teña unha proba do meu progreso nos estudios, envíolle un
certificado que conseguín nos exames públicos que tiveron lugar o pa-
sado mes de setembro, xunto cunha medalla de prata coa nota de “moi
ben” gravada nela e que garda o pai Mestre.
John non sacou pouco ou máis ben ningún proveito dos seus estudios e
ata agora aínda non aprendeu a ler. Só avanzou un pouco nunha cousa,
que é a escritura como poderá comprobar no escrito que xunto a este.
Agradecémoslle o cadro que nos enviou e pedímoslle que nos traia un
pequeno libro de oracións de preparación para a Primeira Comuñón.
Querido Monseñor, bicámo-las súas mans e os meus compañeiros fan
o mesmo, especialmente Frei Silvano e rematamos pedíndolle a súa
bendición sagrada.
O seu máis afectuoso fillo en Cristo,

F. Francisco Javier.

(Nota: O presente escrito demóstralle o seu gran orgullo e atención po-
lo seu traballo, todo seu. F. Bernard Gaetani, superior).

Nesta carta queda ben claro que Francis posuía algunhas dotes pa-
ra o estudio pero non acontecía o mesmo co outro rapaz. Tamén é dig-
no de mención que o padre Salvado omite nas súas Memorias a parte
intermedia da carta, na que conta a actuación de John, ademais da car-
ta de John enteira, que se cita a continuación:

Ilustrísimo e Reverendísimo Monseñor:
A súa carta agradoume tanto que non o podo expresar con palabras. A
través dela vin que vostede, gracias a Deus, goza dunha excelente saú-
de e tamén demostra que se lembra de min.
Fago o curso que me corresponde o mellor que podo para continua-los
meus estudios e para cumpri-los seus desexos, por moi mediocre e des-
coidado que sexa. Nunca deixarei de pregar por vostede a Deus para
que lle conceda tódalas gracias que o seu corazón desexa. Pido a ben-
dición do ceo para vostede e bico o seu anel.
O seu fillo en Xesús Cristo,

John Dirimera.

(A nota desta carta afirma que a caligrafía é a súa, pero que copiou
o resto do seu compañeiro).
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Os asuntos que tiña o padre Salvado entre mans deixárono libre pa-
ra que puidese facerlles outra visita de sorpresa ós seus protexidos an-
tes do Nadal de 1851. A medida que os cabalos cansos percorrían con
dificultade zigzagueando a estrada de montaña cara ó mosteiro de Ca-
va, o padre Salvado albiscou un grupo de novicios e con eles dúas per-
soas de color que baixaban a montaña. Ordenoulle ó cocheiro que pa-
rase. En canto o recoñeceron os nenos indíxenas, correron á súa beira
e bicáronlle as mans con gran emoción. O bispo saíu do carro e subiu
con eles de novo pola estrada facéndolles preguntas sobre os seus es-
tudios e dándolles pequenos agasallos. Falaron durante moito tempo
antes de que o padre Salvado se despedise deles pola noite; ía velos
outra vez á mañá seguinte cando a comunidade se congregase para re-
za-los matíns. A súa mirada fixábase só nos rapaces, ós que observaba
coma un pai orgulloso e debeu rebordar de alegría cando Francis Co-
naci avanzou cara ó facistol para ler unha lectura en latín para un dos
oficios nocturnos. O rapaz lía con tanta soltura que o padre Salvado
“podía comprobar que a linguaxe lle era familiar”5. 

A marcha do padre Salvado foi moi triste. Cando se achegaron ou-
tra vez a bica-la súa man, el dirixiuse a eles chamándoos “meus fillos”,
sendo consciente da enorme carga de responsabilidade que pesaba so-
bre el e sobre os dous rapaces. Trouxéranos acabados de saír do bush
australiano a este contorno descoñecido e, malia o seu carácter alegre
e aberto e o interese que mostraba nos seus estudios, os anos que pa-
saron en Cava deberon ser moi duros para eles. Ademais do clima, os
rapaces tiñan que enfrontarse a unha cultura completamente diferente
á súa e ás dificultades inherentes que implicaba a vida monástica para
rapaces tan novos que nunca tiveran esta experiencia na vida. A medi-
da que o carro se afastaba, reflexionaba sobre isto coa esperanza de que
cos anos esta experiencia non lles resultase tan cruel senón que máis
ben lles permitise sobrevivir e aprender moito para a vida que levasen
despois. No seu xornal observou que o feito de atribuírlle tanta im-
portancia ós aborixes dependería destes anos: “¡Cantas cousas non
serán capaces de facer estes rapaces polo seu propio pobo arredado,
sendo da súa propia sangue e linguaxe e coñecendo as súas crenzas e
costumes!”6.

A principios do mes de marzo de 1853, o abade de Cava amoestou
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seriamente a Propaganda polas graves condicións que estaban a sufri-
los novicios aborixes. Despois de consultar cos médicos, incluído o
médico do Papa que lles diagnosticou doenzas de corazón que se agra-
varon por mor do clima, o abade aconsellou que fosen enviados de
volta a Australia co bispo Salvado. Aínda que só tiñan quince e deza-
sete anos respectivamente, estaban civilizados de abondo para seren
misioneiros, e polo tanto para devolverllos ó padre Salvado, que ben
sabería que facer con eles7.

Conaci pasou dous meses nun hospital de Nápoles e logo foi en-
viado ó mosteiro de San Paulo de Extramuros en Roma, para convale-
cer da súa enfermidade antes de volver a Australia pero, sen embargo,
a saúde do pobre rapaz deteriorouse rapidamente. O abade de San
Paulo fixo esforzos desesperados por materializa-la volta do rapaz ó
seu país, pero Conaci morreu o 10 de outubro de 1853 antes de que se
puidese atopar un barco. Dirimera acompañou ó padre Salvado na via-
xe de volta en xaneiro de 18558.

John Dirimera chegou de volta a Australia en maio de 1855, pero
nunca volveu á misión por mor da enfermidade que padecía. O padre
Salvado ordenoulles ós seus frades que lle construísen unha cabana no
bush, onde ó ía visitar a cotío. Sen embrago, nunca chegou a recupe-
rarse e morreu o seguinte mes de agosto. Algúns autores coma Daisy
Bates interpretaron o seu caso coma unha proba de que os aborixes nin
podían vivir na sociedade europea nin tiñan capacidade para recibir
unha educación superior9, pero o padre Salvado rexeitou estes dous
puntos de vista(*). O exemplo de Conaci demostra o contrario, xa que
proba a capacidade dos nenos aborixes para seren educados ata alcan-
zaren o nivel de estudios dos brancos. O padre Salvado opinaba que a
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educación superior non tiña ningún interese práctico para a maioría
dos aborixes, que ademais estaban a sufrir unha gran discriminación.
Existen probas de que o padre Salvado tiña a esperanza de forma-los
aborixes para o sacerdocio máis adiante, cando estivesen máis afeitos
ós costumes europeos. Danse anomalías aparentes neste experimento,
por exemplo, cando tratou de educa-los aborixes nun mosteiro italia-
no para vivir con monxes españois nun país angloparlante. Resulta
irónico o feito de que os españois fosen ben recibidos polos aborixes, ó
tempo que podería pensarse que o padre Salvado apresurouse dema-
siado nas súas accións cos aborixes, pero realmente non foi así. Proba-
blemente eles poderían morrer novos polas enfermidades que sufrían
os brancos se quedaran na misión igual que lles pasou ós outros(*). Non
se ía acepta-lo feito de que a súa estancia en Europa fose a causa da súa
morte e que a simple presencia dos brancos entre eles ía matalos. O pa-
dre Salvado e os seus colaboradores simplemente suavizaron as aspe-
rezas do contacto coa civilización branca, que lles resultara tan des-
tructiva ós aborixes.
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4

OBSERVACIÓNS E MÁIS LOGROS
O padre Salvado en Nova Nursia (1857-1860)

(i)

Como xa se comentou no capítulo 9, o padre Salvado viuse obriga-
do a administra-la diocese de Perth a partir do ano 1853 por mor da
marcha de Serra a Europa. Pero non foi ata 1857 cando puido estable-
cerse permanentemente en Nova Nursia, acontecendo isto precisa-
mente nun momento en que a sociedade dos brancos de Australia per-
deu tódalas esperanzas de poder conseguir algo positivo cos aborixes.
Daquela foi cando o padre Salvado volveu a Nova Nursia para ocu-
parse deles o resto da súa vida.

O padre Salvado nunca pensara en abandona-la súa misión aínda
que as autoridades de Australia non visen a utilidade de continuar con
ela. De tódolos xeitos, tanto Brady coma Serra sentíanse optimistas po-
la posibilidade de crear un apostolado para os indíxenas, aínda que
máis tarde perderon as esperanzas. A volta do padre Salvado á misión
deu lugar a que adoptaran unha actitude diferente, influíndo niso a ex-
periencia que adquirira en tódalas viaxes que fixera, nas que aprende-
ra moito e tamén cometera moitos erros; sen embargo seguía a estar
tan concienciado coma sempre, aínda que agora era máis humilde, po-
lo que se mostraba máis aberto e disposto a poñe-la súa intelixencia ó
servicio da tarefa de descubrir máis cousas sobre os aborixes.

Aínda que o padre Salvado fixo moitos comentarios sobre os hábi-
tos, costumes e crenzas dos aborixes entre os anos 1847 e 1849 e mo-
lestouse en rexistralos todos na segunda parte das súas Memorias, un-
ha boa parte dos seus escritos están baseados en documentos da épo-
ca, aínda que estes fosen escasos e profundasen pouco no tema. Un au-
tor chamado Hancock comentaba o seguinte: “As persoas cultas desta
época case nunca sentían un impulso forte para formular preguntas
sobre a vida dos aborixes xa que as respostas eran moi evidentes (po-
lo menos iso pensaban eles) para calquera europeo”1. 

Sen embargo o padre Salvado era unha excepción porque non só
formulaba dúbidas sobre a vida dos aborixes, senón tamén sobre a vi-
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da que el mesmo estaba levando entre eles. Dentro do que constituía a
súa formación relixiosa incluíase a análise dos motivos que o levaran
a facer ese traballo cos aborixes e a revisa-lo que xa fixera. Deste xeito
púxose a analiza-lo traballo que fixera polo pobo aborixe, ó que se de-
dicara por completo, tratando de buscar formas de mellora-los seus
métodos de achegamento a eles en tódalas dimensións do seu traballo.
A morte dos dous rapaces aborixes realmente afectáralle moito, pero
non ata o punto de chegar a desesperarse: non podía acepta-la derrota
ou o fracaso e, tal como lle correspondería reaccionar polo seu carácter
de galego, sairía adiante apoiado polo enxeño e as dotes de mando que
tiña.

O padre Salvado nunca dubidara que o seu deber era quedar alí en-
tre os aborixes porque este pobo fora abandonado á súa sorte polos co-
lonizadores británicos e, como consecuencia disto, viuse obrigado a
competir con eles para que non se extinguisen como raza. Neste con-
texto comprendeu perfectamente cál era o seu cometido pastoral alí:
coñecía perfectamente o aliciente que representaba para os pobos de
pastores pobres e illados as terras cubertas por pasteiros novos, e a ex-
pansión cara a un novo territorio.

O padre Salvado era ben consciente da importancia política e
económica desta actividade gandeira, xa que os británicos eran em-
presarios gandeiros que posuían terras de pastos, pero os aborixes, en-
tre os que viviu, non o eran. Por ese motivo, como o padre Salvado era
ante todo un misioneiro, o seu obxectivo sería crear tamén unha em-
presa de gando ovino nas terras dos aborixes para facilitarlle-la iden-
tificación coas terras da súa propiedade e ademais, deste xeito, capaci-
talos para competir cos seus veciños brancos á hora de sacarlle rende-
mento á terra. Aínda que os aborixes ignoraban o que lles estaba a
acontecer, o padre Salvado acolleunos con ledicia e comezou a ensi-
narlles todo o que puido sobre o seu estilo de vida e o que implicaría
a súa adaptación ás novas circunstancias.

Axiña descubriu que estaba a tratar cun pobo homoxéneo, coñeci-
do co nome de Bibbulmun, que ocupaba o canto sudoccidental da colo-
nia, desde a baía de Jurien no norte ata Esperance no extremo sur. A
chegada dos brancos á colonia xa provocara a desaparición das tribos,
coa consecuente dexeneración a medida que os indíxenas foron adop-
tando o hábito de bebe-lo alcol dos brancos. Por outra banda, as enfer-
midades contra as que non eran inmunes e os conflictos bélicos, como
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a masacre de Pinjarra de 1834, reduciran moito a poboación indíxena
pero, aínda así, era un pobo admirable e, de feito, os aborixes “máis
admirables” da colonia. En 1833 un xornal de Perth nun artigo que fa-
laba dos aborixes que vivían arredor de Perth, describíaos como “un-
ha raza inofensiva, liberal e bondadosa que tiña uns costumes extre-
madamente sinxelos”2.

A tribo ou tribos coas que o padre Salvado tiña contacto directo, es-
taban divididas en moitos grupos menores que falaban a mesma lin-
gua, pero con variantes dialectais de carácter local. Un grupo denomi-
nado por uns os Murara ou Maura3, e por outros os Mourin, que era
tamén o nome dun estanque do río Moore que visitaban con moita fre-
cuencia, ocupaban o territorio das chairas de Victoria4.

Os grupos tribais dos arredores que daban os nomes ós distritos de
Gingin, Dandaragan, Bindoon e Goomalling, visitáronos en ocasións
nas que se celebraba algún evento especial. Malia a presencia doutros
grupos, cada tribo levaba unha vida de moita liberdade compartindo
con tódalas tribos actividades como a caza ou a exploración do bush;
ademais estaban moi vinculados por lazos de parentesco, polo que re-
almente non existían conflictos entre eles5, senón que pola contra
acollíanse uns ós outros. Un topógrafo que pasou moito tempo na zo-
na nesa primeira época da misión destacou que unha tribo numerosa
de indíxenas que pertencía á localidade, tamén eran moitas veces visi-
tada por indíxenas doutros lugares6.

Calcúlase que o padre Salvado chegou a entrar en contacto con ata
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and Western Australia During the Years 1837, 1838 and 1839. Vol. 2, Londres (1841).
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ria e Guildford desde 1850 ata 1870. Escribiu unha obra titulada “Tales of the Austra-
lian Aborigines” (1868), na que dedica unha parte á misión de Mourin (proporcionada
pola familia Chauncy).
5 Semella que existe unha gran dificultade á hora de definir con precisión qué é unha
“tribo” aborixe. Segundo Berndt, este termo “emprégase de forma xeral para denomi-
nar calquera grupo de persoas que viven e se moven dun lugar a outro xuntos”. Exis-
ten grupos locais, clans e unidades familiares. E. M. Curr, na obra The Australian Race,
Melbourne (1886), denomina “tribo” a tódolos grupos. Por outra banda, Berndt
atribúelle cinco características á “tribo”. Eu emprego o termo “tribo” para describir un-
ha importante sección de aborixes, mentres que cando fago referencia ós que viven
nunha zona pequena, emprego o termo “grupo”.
6 P. Chauncy, Diary, 28/3/1868.



seiscentos aborixes, dos cales uns douscentos cincuenta pertencían ó
grupo que vivía nas chairas de Victoria7. O propio padre Salvado ela-
borou un censo completo dos nomes e número de indíxenas que el
coñecía nos distritos dos arredores8, que se citan a continuación:

ZONAS HOMES  MULLERES  NENOS  TOTAL

Maura
Veciñanza de Nursia 28 28 36 92
Bindoon 13 16 16 45
Gingin 23 27 29 79
Yatheroo 9 11 12 32
Walebing 21 21 17 59
Curo 23 29 47 99
Bibino 14 18 31 63
Dandaragan 24 25 37 86
Toodyay & Northam 185

740   

Entre os aborixes que coñeceu descubriu que catro nomes designa-
ban os “apelidos familiares” ou os nomes do sector ó que pertencían,
po exemplo:

TIRARU
TUNDARUP
BALARU
KIRAYUK.

Pero sen embargo non se puido constatar que algunhas familias ti-
veran algunha ascendencia sobre as outras. Ademais destes apelidos
engadiu outros seis apelidos ou nomes de subsectores que pertencían
a unha escala inferior de importancia, entre os que destacan:

TIRAROP
NOCOGNOK (N-OIOGNOK)
PALAROP
TANDOROP
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MONDOROP
JIRAGIOK.

Estas familias estaban constituídas por pequenos grupos que recla-
maban unha parte do territorio dun clan con descendencia pola liña
materna9. Segundo parece, os líderes de cada un destes grupos
reuníanse nunha especie de Consello de cando en vez para decidir on-
de podían ir e outras cuestións relacionadas coa vida nas tribos. O pa-
dre Salvado fixo un censo completo de tódolos aborixes que vivían nas
zonas e estableceu relacións de amizade con eles. Por outra banda, re-
sulta interesante o feito de que neste período anterior á epidemia de
sarampelo, houbese unha proporción maior de adultos ca de nenos,
que constituían só o corenta por cento, o cal indica que a poboación
aborixe xa se atopaba en declive.

Cada familia tiña o seu territorio no que gardaba a comida e, se-
gundo parece, cooperaban moito tanto no interior dos grupos coma
uns grupos cos outros. Sen embargo, o contacto cos colonizadores
brancos, que daquela xa eran moitos nas chairas, prexudicou seria-
mente, pouco despois, a busca de alimentos, polo que os aborixes de-
cidiron marchar en grupo cara á misión, que aínda non estaba ben
equipada para acoller a tantos aborixes.

Algúns deles pasaron a integrarse como man de obra das propie-
dades da granxa ovina nas zonas onde habitaban as tribos ás que per-
tencían, o que os convertía en estraños na súa propia terra. A transición
de grupos familiares en réxime de cooperativa que vivían no bush a
grupos desintegrados que vivían nunha nova sociedade estaba a pro-
voca-lo empobrecemento e perda de identidade destes grupos tribais.
Por ese motivo o padre Salvado tiña a intención de devolverlles unha
nova identidade en relación coa terra que estaban agora a habitar e ini-
ciou un amplo programa de construcción de vivendas para eles co fin
de poder axudarlle ó maior número posible de indíxenas.

O grupo que habitaba nas chairas de Victoria non se atopaba nun-
ha boa situación desde o punto de vista europeo porque a meirande
parte do territorio que lles pertencía estaba moi afastado e era pouco
atractivo, e ademais o clima era cálido e seco no verán e frío e húmido
no inverno. Sen embargo, esas chairas tan extensas e monótonas che-
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gaban ata as montañas que permanecían verdes mesmo no verán, de-
bido as correntes de auga que fluían do río e a algúns mananciais na-
turais. Lonxe do río había tamén grandes extensións de eucaliptos e ár-
bores resinosas. Desde o punto de vista dos aborixes, este era o lugar
ideal para vivir xa que era o hábitat dos canguros, que constituían o
elemento principal da súa dieta. 

Ademais tamén comían parrulo salvaxe e outras aves acuáticas,
peixes, serpes, lagartos, larvas e calquera froito pequeno ou planta que
a natureza lles proporcionase.

Sen embargo, o problema ó que se tiña que enfrontar agora era o de
alimenta-los aborixes, o cal non consistía simplemente en darlles res-
tos de comida como fixeran outras institucións. O seu medio de vida
habitual estaba a se destruír, polo que o padre Salvado buscou o modo
de admitilos na súa comunidade e deixarlles que compartisen cos fra-
des e sacerdotes a mesma comida; pero quizais o máis importante era
que compartisen o mesmo traballo como medio para gaña-lo pan.

O padre Salvado alimentárase de moita comida aborixe cando os
indíxenas o introduciran na súa sociedade no bush, e moitas destas se-
sións reflíctense con moito sentido do humor nas súas Memorias. Por
exemplo, conta unha anécdota que se produciu durante unha excur-
sión que fixo con dous aborixes. Xa percorreran certa distancia cando
caeu a noite e o padre Salvado estaba preocupado porque non foran
capaces de atopar auga e tiñan fame. De súpeto, un dos aborixes pediu
un pouco de fariña para facer un pan basto que chamaban damper. O
padre Salvado, que estaba afeito a observa-lo lado bo das cousas, pre-
guntoulle que cómo faría pan sen auga. O indíxena titubeou e logo pe-
diulle ó padre Salvado que prometese que ía comer con el o damper. En
canto o padre Salvado aceptou a súa proposta, o aborixe encheu a bo-
ca de fariña e comezou a mastigala e logo cuspiuna nunha pel de can-
guro. O outro aborixe fixo o mesmo có seu compañeiro despois de
acender un lume. Logo tocáballe a quenda ó padre Salvado que, como
se se tratase dun milagre, observaba que había masa de abondo como
para facer tres dampers. Cando lle ofreceron o producto cociñado, re-
xeitouno coa man, pero axiña decatouse de que o aborixe enfrontárase
a esta situación sen vacilacións, polo que, o padre Salvado abandonou
o seu código de hixiene e someteuse ós últimos desexos da hospitali-
dade indíxena.

O outro problema co que se atopaba era o da vivenda para os abo-

O señor abade do ermo

186



rixes e o de proporcionarlles roupa axeitada, porque o seu fogar era o
bush e nel non construían habitáculos máis estables cós refuxios de ma-
leza. Cando facía frío vestíanse con vestidos feitos de peles de cangu-
ro con pelo no interior e no verán ían completamente espidos.

Por outra banda, as armas que empregaban eran moi primitivas:
tiñan a lanza (gidji), o búmerang e o pao de escavar (wanna), pero non
eran un pobo agresivo. O padre Salvado atopou probas de canibalismo
e infanticidio e observou actos de salvaxismo. Aínda así, as loitas dos
aborixes normalmente constituían un ritual no que os malfeitores eran
castigados e os intentos de eliminar esas loitas poderían provocar máis
problemas cás propias loitas en si. O padre Salvado, ó decatarse disto,
non ía permiti-las loitas nas proximidades da misión, senón que máis
ben persuadiu os aborixes para que deixasen as armas detrás do edifi-
cio do mosteiro e se querían pelexar, debían pedilas e retirárense ó
bush. De tódolos xeitos, as agresións e as represalias que había noutros
lugares entre aborixes e colonizadores nunca ocorreron aquí. Ás veces,
as mulleres viñan berrando para pregarlles ós misioneiros que evita-
sen que houbese mortes, e a simple aparición dos misioneiros no lugar
da liorta paraba a pelexa. Pero acontecese o que acontecese, os monxes
sempre coidaban dos feridos, igual cós enfermos, co resultado de que
os indíxenas se sometían a eles pacificamente aínda que empuñasen as
armas contra os colonizadores agresivos.

O padre Salvado descubriu axiña que os aborixes non podían facer
traballo físico duro durante longos períodos de tempo e que lles cus-
taba moito traballo acepta-la idea de traballar. Comprendeu que tiña
que ter moita paciencia despois da experiencia que tivera cun dos abo-
rixes chamado Bob Nogolot, que viñera un día á misión en 1847 para
traballar arreo e que desaparecera outro día mentres estaba a roza-lo
monte, volvendo un ano despois cun pao na man para pedir que lle
pegasen. O padre Salvado non lle pegou pero faloulle da necesidade
de traballar, e como consecuencia disto, Bob quedou na misión ata que
morreu en 1905.

Houbo ocasións nas que o padre Salvado ordenaba un castigo cor-
poral ós que abandonaban o seu traballo de forma irresponsable pero,
a non ser que se volvesen totalmente indisciplinados, case nunca bota-
ba os infractores da misión.

Desde o principio o padre Salvado atopou traballos que os aborixes
eran capaces de facer e organizounos en equipos, empregándoos como
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pastores ou como peóns que traballaban nas colleitas e en traballos co-
mo a construcción de estradas. Un aborixe que recibiu formación para
exercer de carteiro, levaba o correo a pé entre a misión e Perth, distan-
cia que tardaba tres días en percorrer. As cartas sempre intrigaron ós
aborixes, que facían referencia a elas chamándoas “papeis falantes”.

Un dos obxectivos que se propuña o padre Salvado para os abori-
xes era a posta en práctica dun plan para animalos a establecérense nas
terras e para demostrarlles as vantaxes persoais e o amor propio que
se derivaba diso. Agradáballe moito observar que o emprego na mi-
sión xa lles axudara a moitos aborixes a establecérense e que estivese
actuando como “un control beneficioso sobre a indolencia natural do
aborixe australiano”10. 

O padre Salvado desexaba converte-la misión nun centro estable de
asentamento aborixe e para iso precisaba dispor de terras. Pediulle ó
goberno máis de 2.000 ha, lembrándolle a súa responsabilidade de fo-
mentar un novo estilo de vida para este pobo, ó que se desposuíra das
súas terras sen ningunha compensación a cambio. Como consecuencia
desta solicitude, o Goberno concedeulle en arrendamento unhas 2.000
ha de terras de labranza “para fomentar tanto máis as ocupacións agrí-
colas de varios aborixes da misión”11.

Garrido realizou un informe en 1867 no que indicaba que ós “indí-
xenas máis aplicados” se lles asignaba un terreo dunhas 600 ha para
cultivar para o seu propio e exclusivo beneficio, sen teren que pagar
un alugamento, e en 1860 o padre Salvado concedeulles este privile-
xio a Bob Nogolot, Benedict Cuper, Tom Yawel e Albert Turgiel. Para
conseguir que tódolos indíxenas se deran conta perfectamente da im-
portancia da propiedade privada, reuniunos e, levando un boi, diri-
xiunos nunha cerimoniosa procesión ata a cabana de Bob Nogolot ó
que lle regalou o animal. Logo díxolles a tódolos alí reunidos que tan-
to o boi coma a terra lle pertencían a Nogolot por dereito, igual cá súa
esposa, e que ninguén llos podía quitar. Recalcou a necesidade de que
un home traballase para gañar para el e maila súa familia cousas tan
útiles como utensilios para a casa e ferramentas ou víveres para a
granxa; tamén destacou os beneficios espirituais da paz e a satisfac-
ción no traballo.
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Os aborixes responderon con gran entusiasmo a esta iniciativa, tal
como describiu un testemuño presencial:

Viu a dous aborixes e un monxe moi atarefados rozando, queimando
e preparando o terreo para o arado... e noutra leira un indíxena e vin-
te nenos aborixes que estaban ocupados rozando o terreo para as co-
lleitas

12
.

Tamén se decatou de que debían te-los seus propios bois, carros e
arados. Por outra banda, a misión prestáballe-los animais e o equipa-
mento que precisasen e tamén as sementes para a primeira tempada,
coa condición de que se lles devolvese en especie despois da colleita.
Os resultados que se conseguiron coa iniciativa emprendida con estes
catro aborixes foron tan bos a finais do primeiro ano (uns 6.900 kg de
trigo), que lles asignaron parcelas de terreo a outros tres indíxenas
chamados William Monop, Tom Donabut e Jack Konel.

A prensa daba testemuños frecuentes da resposta dos aborixes a es-
ta iniciativa: por exemplo o editorial que apareceu no xornal Inquirer
en 1867, que di o seguinte:

Moitos indíxenas que recibiran formación e educación na misión teñen
pequenas parcelas de terreo en propiedade, despois de casaren e esta-
blecérense en pequenos bloques producían o seu propio millo e criaban
o seu propio gando. Neste momento esta granxa de gando lanar ten
uns sesenta inquilinos entre homes, mulleres e nenos, e todos eles reci-
biron educación e formación acerca dos hábitos de aforro e dilixencia e
isto dálle-la oportunidade de ocupárense en calquera oficio mecánico

13
.

Axiña se decataron dos beneficios que lles proporcionaba o seu tra-
ballo e quedoulles gravado o feito de que a súa colleita anual de trigo
e cebada era toda da súa propiedade. Sen embargo, aconsellábanlles
que gardasen parte da semente para a seguinte tempada e que vende-
sen o resto. Ademais a misión tamén mercaba sempre o trigo a prezos
actualizados e animaba á xente para que mercase as existencias e o
equipamento para poder amplia-las colleitas. O padre Salvado, que
sempre miraba polo futuro do seu rabaño, debeu sentirse moi anima-
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do cando en 1867 recibiu un informe enviado desde Roma por Garri-
do, no que dicía o seguinte:

Benedict Cuper e Albert Turgiel están arando e sementando as súas res-
pectivas leiras con dúas xugadas de bois e empregan para iso un arado
inglés que é da súa propiedade. Axúdanse entre si por quendas para
que nin eles nin os animais, ós que alimentan con feo, cansen. Tom Yo -
well e Bob Nogolot fan o mesmo ca eles. Tom mercou un arado inglés
para que a labranza se faga a l’Anglaise14

.

Esta carta demostra o entusiasmo co que afrontaban os aborixes o
traballo contrapoñéndose ó que dicía a maioría dos brancos que vivían
en Australia que os aborixes non eran capaces de traballar. Tamén si-
nala a cooperación entre eles e, aínda que o padre Salvado non o di, cos
frades da misión que traballaban tanto coma eles e eran ademais moi
dilixentes. Esta colaboración era moi importante xa que a maioría dos
empresarios gandeiros trataban os aborixes coma escravos, polo que
estes chegaron a considera-lo traballo coma unha carga. Pódese poñer
como exemplo desta actitude cos aborixes a que manifestaron tres gan-
deiros pioneiros que vivían nas chairas de Victoria, antes de que a in-
fluencia do padre Salvado chegase a axudalos. Jeremiah Clune chegou
ás chairas de Victoria coa súa familia desde o condado de Cork, en Ir-
landa. Era pobre e aprendera as dificultades da vida nunhas poucas
hectáreas rochosas de solo irlandés que lle proporcionara a penas un-
has cantas patacas que non abondaban para vivir. Tiña moi mal xenio
e nunha ocasión azoutara o indíxena que traballaba para el, o cal esca-
pou para o bush e despois veu á misión con marcas dos golpes no lom-
bo. O padre Salvado botoulle unha reprimenda a Clune e levou o ra-
paz indíxena a vivir permanentemente á misión, polo que Clune pro-
testou, pero o Ministro das Colonias insistiu en que o aborixe quedaría
co bispo Salvado. Máis tarde, Clune nun arrebato declarou que o pa-
dre Salvado non só lle quitara a súa terra senón que tamén o rapaz
indíxena que tiña para axudarlle a traballa-la súa terra15.

Este tipo de actitudes cara ós aborixes e outras aínda peores dában-
se en toda a colonia, e mentres seguisen así non había esperanza de ci-
viliza-los negros. De tódolos xeitos, máis tarde, gracias á influencia do
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bispo Salvado, os descendentes de Jeremiah Clune ían colaborar tamén
no traballo cos aborixes.

Por outra banda, os novos empresarios gandeiros chamados Gerald
de Courcy e Anthony O’Grady Lefroy, que eran moi emprendedores,
empregaron a aborixes para que lles axudasen a crea-la súa inmensa
propiedade de pasteiros en Walebing. Un deles expresou no seu diario
o desexo de “ve-la morte do derradeiro aborixe na zona”, porque os
consideraban como parasitos e, polo tanto, canto antes se extinguisen
sería mellor para tódolos interesados, é dicir, os seus compañeiros nas
empresas da gandería ovina. Estes dous homes conseguiran dispersar
a tódolos aborixes da zona cando se decataron de que non traballarían
como eles querían e que non aceptarían a pequena remuneración que
lles ofrecían. Estes dous homes tamén foron os primeiros que fixeron
unha campaña a favor do traballo dos convictos.

Estes homes non mostraron ter consideración ningunha respecto ós
intereses dos aborixes, nin enxeño como para desenvolve-las súas em-
presas de gando en beneficio dos seus veciños aborixes. Sen embargo,
un fillo dun deles participou moito no traballo da misión e colaborou
co padre Salvado en moitos proxectos a favor dos aborixes16.

Ademais, había dous escoceses chamados Duncan e John MacPher-
son, que na súa loita por acada-la prosperidade e o éxito na actividade
gandeira, seguiron o mesmo modelo cós outros no que se refire ó tra-
tamento dos aborixes: simplemente explotáronos. A actitude habitual
cara ós aborixes era a de desprezo total tanto de pensamento coma de
obra, e un exemplo desta actitude de desprezo dos dereitos de propie-
dade das terras demostrouse cando Duncan MacPherson mercou case
40.000 ha mantidas en réxime de arrendamento pola misión para o be-
nestar dos aborixes. O 8 de novembro de 1861 o Ministro das Colonias
informoulle ó padre Salvado de que a misión non tiña dereitos sobre a
terra pero que, sen embargo, o comprador da terra tiña o dereito de
desposuír dos pasteiros o ocupante principal; pero o padre Salvado
non se rendeu. As últimas etapas desta particular batalla tiveron lugar
entre MacPherson e o padre Salvado no Ministerio das Colonias en
Perth. Alí, o padre Salvado declarou que se ós aborixes non se lles con-
cedían dereitos sobre as súas terras, non se podía esperar que respec-
tasen a civilización branca. Ademais sinaloulles o xuíz asesor ó gober-
nador e a Stone, unha cláusula excepcional da normativa sobre pro-
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piedade de terras referida ó “uso ou beneficio dos habitantes aborixes
deste país”. O 26 de novembro de 1861 recibiu unha carta que dicía o
seguinte:

En contestación á carta da Súa Señoría con data do 30 de setembro pa-
sado en relación coa compra dunhas 40.000 ha de terra da clase de li-
cencia “a” de 1549, diríxome a vostede en nome da Súa Excelencia o
Gobernador, en Consello Executivo, para informarlle á Súa Señoría de
que esta venda foi autorizada involuntariamente e que era a intención
do Gobernador reservar esta terra para favorece-los obxectivos dos
aborixes

17
.

Esta carta remataba dicindo que MacPherson recibiría notificación
disto. Se non fose porque o padre Salvado loitou por defende-los de-
reitos dos indíxenas, este exemplo sería un máis do abandono e priva-
ción en relación cos seus dereitos. Máis tarde, os dous irmáns ían cola-
borar para recupera-los dereitos sobre as terras da misión, especial-
mente afastando os seus pastores dos aborixes da misión, ós que lles
deran alcohol e por ese motivo tiveron que enfrontarse a un xuízo.
Houbo ocasións nas que o propio padre Salvado tivo que bota-los pas-
tores da misión.

En 1865 o bispo anglicano de Perth deu unha serie de conferencias
nas que chamaba a atención sobre o abandono que estaban a sufri-los
aborixes e propuxo iniciar unha nova misión. Despois disto unha per-
soa escribiulle e pediulle que a nova misión fose ó estilo da de Nova
Nursia, porque ata daquela era o único proxecto que tivera éxito. Ade-
mais engadiu que alí os mozos recibían formación para cultiva-la terra,
coida-los cabalos e as ovellas, tosquiar, colleitar e convertérense en bos
traballadores e servidores dunha empresa estable18. O que realmente
estaba a defender era a imitación da tradición benedictina de construír
unha comunidade arredor dun centro semellante a un mosteiro, o mes-
mo que pediría máis tarde en 1880 o gobernador Broome.

Por outra banda, as tarefas que se lles esixían ós mozos que vivían
na misión ás veces supoñían un traballo moi duro que, en palabras do
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padre Salvado, era simplemente un “continuo xogo de nenos”. De-
fendía que era mediante os xogos como a xente aprendería pouco a
pouco a traballar e que o máis importante era crear un ambiente ale-
gre, cousa que conseguiu porque tódolos visitantes quedaban abraia-
dos pola felicidade que se respiraba na comunidade da misión, na que
tanto os monxes coma os aborixes semellaban ser unha familia feliz.

O feito de adopta-lo xogo na educación amosaba como o padre Sal-
vado se adiantaba ó seu tempo. El decatouse de que o comportamen-
to formal e organizado non lles agradaba ós nenos aborixes, polo que
lles permitiu saírse das normas e seren eles mesmos, xa que os xogos
pertencían ós seus instintos naturais. O padre Salvado permitiulles dar
renda solta a estes instintos do xeito que quixesen, mentres que os
maiores simplemente supervisaban os xogos e ás veces xogaban tamén
con eles, como aconteceu durante os seráns musicais nos que cantaban
ou tocaban xuntos instrumentos musicais; ademais os aborixes sobre-
saían tamén facendo mímica. Todas estas actividades que realizaban
fomentaban que os nenos non se sentisen inferiores e así adquiriron
sentimentos de satisfacción e pertenza que eran absolutamente nece-
sarios para o desenvolvemento da persoa. O padre Salvado considera-
ba que ese sentimento de satisfacción, que non se apreciaba noutros lu-
gares da colonia, constituía un ingrediente esencial da civilización.

Deste xeito, o misioneiro perspicaz consideraba o xogo como un
costume cultural moi rico e o seu compromiso coa verdade cristiá
esixíalle defender que o feito de participar dunha cultura rica e huma-
na non era a prerrogativa de calquera raza “superior”, senón que era
sinxelamente unha condición indispensable para o ser humano. Por
ese motivo, o padre Salvado considerou que o primeiro paso que había
que dar para introduci-los aborixes na Igrexa cristiá era a presentación
do Deus ludens.

Cómpre destaca-la cantidade de veces que o padre Salvado empre-
gaba as expresións “gradualmente” e “pouco a pouco”. Tamén desta-
caba con frecuencia o erro que supoñía “mira-lo indíxena con ollos eu-
ropeos”, onde tamén manifestaba a súa actitude de “cambio gradual”.
Propugnaba a necesidade de considera-lo punto de vista dos aborixes
e os riscos que supoñía o feito de querer acelera-lo ritmo do cambio,
actitude que reflectía un recoñecemento intelixente e valoración do es-
tilo de vida dos aborixes. Isto fomentábao entre os frades ós que lles
daba clases en lingua vernácula.
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(ii)

Unido ós aspectos prácticos da súa misión, o padre Salvado trataba
de darlle énfase tamén ó aspecto esencialmente relixioso. Sabía que
perdía o tempo intentando ensinarlle ós adultos, que se sentían moi se-
guros coas súas crenzas e o contorno no que vivían e preferían todo is-
to antes ca “tódalas vantaxes e comodidades da vida civilizada”18. Os
adultos tiñan uns conceptos propios e moi ben definidos do ben o do
mal, respectaban a boa conducta (douba) e desprezaban o mal (winda),
e por iso a énfase que o concepto europeo de moralidade poñía nos de-
reitos da propiedade individual non significaba moito para eles que le-
vaban unha vida errante e en réxime comunal. Como o seu “espírito
creador” que todo o provía, satisfacíalles tódalas súas humildes nece-
sidades desde tempos inmemoriais, non distinguían entre mata-la ra-
za dos colonizadores ou matar un canguro ou unha ema no bush. Polo
tanto, o padre Salvado deixoulles ós adultos liberdade para entrar e
saír cando quixesen, centrando os seus esforzos nos mozos, sen igno-
rar, sen embargo, a tradición relixiosa dos aborixes, senón que máis
ben continuou baseándose nas crenzas aborixes sempre que lle fose
posible.

Ó traballar con nenos decatouse de que era importante facerlles
comprende-lo ritual ademais das doutrinas cristiás. Sen embargo, aín-
da que os aborixes tiñan crenzas e costumes moi definidos que lles
transmitían ós seus fillos, a súa relixión tiña como característica desta-
cada a falta de doutrinas, ademais de non se ver nela vestixios de sa-
crificios ou oracións. O papel que desempeñaban os maiores na tribo,
á hora de dirixi-los mozos nas cerimonias de iniciación, era especial-
mente significativo porque eles estaban resoltos a facerlles entender ós
mozos que como membros da tribo tiñan obrigas sagradas con respec-
to ós seus antepasados. Por ese motivo, consideraban que o gran don
da vida e dos espíritos providentes atopábase nunha misteriosa con-
ducta con respecto ós antepasados, de tal xeito que a tradición de prac-
ticar cerimonias rituais constituía un deber moi importante na vida
dos aborixes, á que ía unida unha especie de obriga moral.

Ó padre Salvado non lle resultaba estraño o feito de que os aborixes
conmemorasen o pasado ou os feitos dos seus antepasados porque ó
fin e ó cabo ¿non era tamén a misa unha cerimonia conmemorativa?
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Sen embargo, non estaba seguro sobre de onde procedía o costume de
que o soño fose un modelo de conducta, a non ser que se interpretase
como algún tipo de memorial. Se a relixión lle daba significado e ob-
xectivos á vida, quizais os mitos e o folclore dos aborixes estaba a res-
ponder a algunhas preguntas sobre os seus estraños estilos de vida. De
tódolos xeitos, do que non cabía dúbida era de que os rituais relixiosos
eran moi importantes para toda a tribo.

O ritual do corroboree espertaba un interese especial no padre Sal-
vado, non só polo comportamento pouco habitual que manifestaban
os que nel participaban, senón tamén porque resultaba moi difícil con-
seguir que invitasen a unha persoa allea á tribo. Cando estaba presen-
te nalgún destes rituais preocupábase de reter mentalmente o número
de aborixes que participaban, os adornos que levaban no corpo, os ins-
trumentos que empregaban para acompaña-los que cantaban (ou be-
rraban), o lugar onde se levaba a cabo, o tipo de danzas e os cantos, mi-
mos e arengas que acompañaban a cerimonia. O oído musical tan fino
que tiña foi dun valor inestimable nesas circunstancias e permitiulle
facer “gravacións” exactas das súas notas. Moitas veces entregáballes
ós seus amigos follas con notas e escalas e aparecen referencias sobre
estas en libros como o de M. Skinner titulado The Fifth Sparrow19. O pa-
dre Salvado fai referencia a este rito coma relixioso, querendo dicir con
iso que o consideraba como unha posible introducción ó rito da misa.

Algúns destes corroborees representaban de novo os ritos do soño. O
uso que facían os católicos do incenso e as vestimentas que levaban
probablemente lembrábanlles ós aborixes certos corroborees nos que
tamén había un ambiente místico con fume procedente dos lumes e la-
pas, así como homes adornados para tal ocasión. O padre Salvado co-
mentou que os indíxenas chamábanlle á misa Jalaru, que era un termo
empregado para unha danza cerimonial ou “festa da danza”20.

De feito, os aborixes afeccionáronse á misa con naturalidade, por-
que recoñecían que a linguaxe, aínda que para eles era inintelixible, fó-
ralles transmitida ós seus amigos misioneiros, ó igual cós cantos e ce-
rimonias que eran transmitidos dunha tribo a outra. A misa resultou-
lles máis satisfactoria có ritual relativamente estático do canto dos sal-
mos, que constituía a principal celebración das comunidades evanxé-
licas. Polo tanto, en xeral resultaba moi significativo o feito de que o

Observacións e máis logros

195

19 M. L. Skinner, The Fifth Sparrow. Sidney (1972).
20 Salvado, Memoirs, p. 126.



padre Salvado adquirise un coñecemento da filosofía e as crenzas dos
aborixes e intentase crear una cultura cristiá aborixe baseándose nes-
tes fundamentos.

Por outra banda, o padre Salvado recoñeceu o valor da música pa-
ra comprende-lo estilo de vida dos aborixes: consideraba a súa música
e a danza como un comentario sobre a vida porque a linguaxe da mú-
sica expresaba significados e comunicaba en profundidade máis do
que podía expresa-la comunicación verbal. A través da música o padre
Salvado ía aprender moitas cousas sobre a relixión e a filosofía dos
aborixes. Por outra banda, os movementos da danza expresaban signi-
ficados coma o temor á morte, a furia co inimigo, os celos por unha
muller e moitas outras emocións. Os movementos do corpo, os sons da
voz, os xestos, os ruídos dos instrumentos eran formas de expresáren-
se sen palabras e, de feito, tiñan un rico patrimonio musical que con-
servar e que ofrecer ós que acababan de chegar ó seu país. A estes le-
voulles necesariamente algún tempo facerlles chegar a comprende-la
expresión musical da sociedade e a cultura colonial. Cando o padre
Salvado non comprendía a linguaxe empregada no ritual recorría ós
signos e xestos porque a formación que recibira tanto de músico coma
de monxe capacitábano para iso. Os signos manuais formaban parte
da comunicación empregada polas ordes relixiosas de clausura duran-
te os longos silencios impostos pola súa regra monástica e os aborixes
eran expertos na interpretación destes e outros signos.

O padre Salvado non se sentía inclinado a facer unha clara separa-
ción entre a cultura e a relixión dos aborixes. Fixouse moi pronto na
súa cultura musical e plasmou as notas musicais tal como as oía. Un
mestre coma el decatouse axiña de que os indíxenas tiñan un bo oído
para a música e rexistrou cousas coma o ritmo dunha canción, o nú-
mero de tons diferentes que soaban nunha melodía (se eran altos ou
baixos), os ritmos e outras características fáciles de distinguir. De feito,
recolleu toda a información posible e sistematizouna: anotou cousas
tan comúns como o ton ou o tempo. Recentemente o Museo de Etno-
musicoloxía de Pontevedra publicou un folleto sobre o padre Salvado,
onde fai unha especial referencia á música aborixe21. Cabe preguntarse
se non resulta estraño o feito de que houbese unha institución deste ti-
po (única en España), fundada no século pasado na provincia na que
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está a vila natal do padre Salvado e que gardase parte das súas obras
musicais e a resposta é que igual cós eucaliptos e acacias de Tui e Com-
postela, esta obra musical podería se-la herdanza directa do padre Sal-
vado.

No período anterior á súa investigación sobre a cultura aborixe, o
padre Salvado non estaba seguro de se os aborixes tiveran un funda-
mento relixioso para as súas vidas. Nas súas Memorias escribiu o se-
guinte:

Os indíxenas que vivían nos arredores de Nova Nursia non veneran
ningunha divindade: ¿verdadeiro ou falso? Sen embargo, teñen unha
idea dun ser todopoderoso, creador da Terra e do Ceo, ó que chaman
Motogon22

.

Cando un antropólogo chamado Curr lle preguntou ó padre Salva-
do se os indíxenas tiñan algunha idea de Deus, el admitiu que lle re-
sultaba difícil contestar a esa pregunta; dixo que tiñan unha idea moi
vaga e remota dun Creador de tódalas cousas, ou máis ben dun espí-
rito grande e forte que fixo tódalas cousas mediante o poder da súa pa-
labra23. Na lista de palabras indíxenas que elaborou o padre Salvado
apuntou a palabra que el cría que significaba Deus (Motogon), mais cun
interrogante. Sen embargo, buscou elementos positivos na súas tradi-
cións sobre os que podía basea-las crenzas e prácticas cristiás. Así des-
cubriu que os aborixes tiñan algunha crenza nun ser todopoderoso e
tamén nun espírito malo que era superior a eles. En todo caso, para
eles os espíritos eran importantes, aínda que recoñecía que moitas ve-
ces estaban vinculados á bruxería, exercendo ás veces influencias ad-
versas nas súas vidas que os podían levar a cometeren as peores atro-
cidades.

O padre Salvado fixo referencia nas súas Memorias á crenza en ma-
los espíritos como o “Cienga”, que saía pola noite e andaba polo bush,
e ó poder perverso de “Boyla”, que residía no menciñeiro da tribo.
Mencionou tamén un espírito creador chamado o “Motogon”, que cre-
ou a Terra, as augas e os animais. Impresionouno especialmente o con-
cepto que tiñan os aborixes do seu gran espírito, que “respiraba” na
súa obra creadora, segundo un modelo do espírito creador que se ase-
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mellaba moito ó que se reflectía no libro da Xénese; tamén quedou sor-
prendido polas conviccións que tiñan sobre as calamidades causadas
por seres sobrenaturais, ós que non facían nada por aplacar.

Polo tanto, a relixión no seu significado esencial, era algo propio
das súas vidas dentro da tribo e cerimonias coma o corroboree, que ex-
presaban doutrinas inspiradas en mitos e lendas, desempeñaban un
papel importante á hora de clarifica-lo significado último da vida. Os
maiores da tribo memorizaban as historias míticas e transmitíanlle-las
ós mozos en xuntanzas que tiñan lugar arredor do lume. Coma tódo-
los grandes mitos e lendas, que teñen unha mensaxe primaria ininteli-
xible pero tamén capacidade para seren transmitidos polos sentidos da
percepción, os contos folclóricos contiñan algunhas verdades doutri-
nais. Mais o problema que lle formulaban ó padre Salvado era o de dis-
tinguir cáles eran estas verdades e cómo poder expresalas nos seus
propios termos.

O padre Salvado tratou de alcanzar un xusto equilibrio entre as
dúas relixións e polo tanto cumpría identifica-las diferencias e selec-
ciona-los elementos esenciais. A imaxinación dos aborixes empregaba
con bastante naturalidade as imaxes de animais, árbores e plantas co-
ma tótems, fecundaba os seus mitos coas realidades máis crúas do te-
mor e a morte e ofrecía os primeiros froitos da caza pola razón sagra-
da do sacrificio e todo isto tiña un significado para alumea-los miste-
rios das súas vidas.

Todas estas crenzas controlaban e inspiraban a maior parte dos as-
pectos da súa existencia, mais ningún deles era completamente alleo á
mentalidade ou experiencia do padre Salvado. Así, empregou a lenda
do gran Creador “Mamon Kumbar”, na que se lles envía a auga, o can-
guro e a donicela, dos que procedían e ós que volverían de novo para
ensinárlle-la do Deus Todopoderoso, que recompensa e castiga a tódo-
los homes creados por El e que lles reserva un lugar de felicidade ou
tormento eternos noutro mundo, dependendo deles elixir un ou outro
camiño24. Ademais considerou importantes moitos outros costumes.
Por exemplo, o de consultar todo cos maiores ós que lles tiñan moito
respecto; a forma que tiñan de unxi-los seus corpos e atribuírlle a esta
unción un significado espiritual e virtudes coma as da despreocupa-
ción así como moitas outras inclinacións xenerosas.

Máis tarde escribiu as principais doutrinas do Cristianismo nun pe-
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queno catecismo, no cal demostrou cómo a relixión aborixe se podía
harmonizar coa cristiá permitíndolles ós aborixes ve-las diferencias por
si mesmos. Tamén os animou a le-lo Novo Testamento que el ou algún
outro frade lles explicara, para que puidesen asimila-lo espírito real do
Cristianismo, baseado na vida de Cristo. O padre Salvado demostrou
con isto que era un catequista soberbio, o cal levou a Garrido a desta-
car que os aborixes ben instruídos se converterían en bos cristiáns.

Neste tempo non había probas de apostasía aborixe, pero o padre
Salvado era moi consciente de que a cultura e os principios morais dos
indíxenas se estaban a esboroar como consecuencia do contacto que
mantiñan cos brancos. Por ese motivo, pretendía levar a cabo unha sín-
tese que rexeitase os elementos máis negativos do comportamento dos
brancos e garantise a continuidade e que resumise nun plan a longo
prazo no que ó final os indíxenas ficarían completamente integrados
na comunidade dos brancos.

(iii)

Aínda que os maiores podían permanecer insensibles ó novo réxi-
me imposto á tribo, recoñecían de feito que os nenos víanse agora atra-
pados nun mundo que estaba a experimentar grandes cambios, polo
que a maioría deles estaban contentos de confia-la educación dos ne-
nos ós misioneiros.

O padre Salvado construíu dúas casas de madeira que medían cada
unha 92 x 16 m2, nas que vivían os nenos e as nenas separados, estas
últimas coas súas familias. En 1862 había vintedous nenos na residen-
cia e nos anos 1864-65 había dez nenas matriculadas na escola, onde
recibían a educación a cargo de Judith Butler, filla dun colonizador
católico irlandés. O programa diario que seguían os nenos era super-
visado rigorosamente, esixíalles erguérense á mañanciña, lavárense,
vestírense e iren á misa a cantaren himnos. Logo almorzaban ás 7:00 h
e realizaban algunhas faenas da casa que eran variables ata as 8:00 h e
logo facían algún traballo suave nas seguintes tres horas. Ás 11:00 h
comían un anaco de pan e xogaban ata a hora do xantar. Ían a clase
desde as 14:00 h ata as 17:00 h cando ía máis calor e desde as 14:00 h
ás 16:00 h no inverno. O padre Salvado, consciente de que non eran de
constitución forte e de que polo tanto corrían o risco de sufriren fatiga
física e mental, insistía en que nunca debían pasar máis de tres horas
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na clase. Ás 17:00 h os nenos tomaban outro anaco de pan e reinicia-
ban os seus xogos (o padre Salvado describíaos como “exercicios
ximnásticos necesarios para eles”25). No serán simplemente facían acti-
vidades lúdicas como xogar ás bólas, cantar, bailar, etc., e o padre Sal-
vado, ó observa-lo seu amor pola música, moitas veces tocaba o piano
para eles e cantaba cancións españolas coa súa “boa voz de barítono”.
Gran parte do seu éxito cos aborixes debeuse á súa capacidade para re-
coñece-las aptitudes dos aborixes, a súa valoración das naturezas aga-
rimosas e o seu gusto polos xogos.

Axiña convenceuse de que a maioría dos aborixes nunca se adap-
tarían para realizar traballos administrativos ou de oficina, polo que
non seguiu enviando os mellores a facer estudios superiores. As súas
aspiracións en relación coa formación dos mozos aborixes para o sa-
cerdocio xa fracasaran, pero tiña moitas dúbidas sobre o valor do en-
sino tradicional. Sen embargo, os seus esforzos por facelos interesarse
polos oficios prácticos tiveron un gran éxito, algo que manifestou en
1864 nun informe ó Consello Lexislativo do seguinte xeito:

Coido que á hora de civiliza-los aborixes de Australia, a aprendizaxe
do abecedario debería ser secundaria; a formación relixiosa e o traballo
físico, os dous ó mesmo tempo, deberían ir en primeiro lugar

26
.

Os humanistas discrepaban dos métodos que empregaba o padre
Salvado e tampouco aceptaban os principios que preconizaba. Eles
querían darlles ós aborixes unha educación ó estilo inglés, que sen em-
bargo era completamente allea á súa cultura, pero o padre Salvado
opoñíase a isto por principio, porque significaba que limitaría os abo-
rixes de cara a un só tipo de institución para toda a súa vida e ademais
privaríaos da oportunidade de adquiriren destrezas prácticas. En re-
sumo, con este tipo de educación só se converterían en parasitos da co-
munidade, aínda que, iso si, serían parasitos cunha moi boa forma-
ción. Sen embargo, o padre Salvado quería ver que a xente era feliz e
capaz de cumpri-las súas obrigas con Deus e a sociedade cristiá a
través dunha educación relixiosa, técnica e moral axeitada, ademais
dun coñecementos básico dos tres erres27.
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En consecuencia, á hora de elabora-los plans de estudios dos abori-
xes, o padre Salvado tivo en conta as súas aptitudes naturais: por
exemplo cos animais, ensinoulles a domar e reuni-los cabalos que a
misión criara para venderlle-los ó exército británico que estaba na In-
dia. Tamén ensinóulle-la arte de tosquia-las ovellas que se desenvol-
veu en réxime de contrato a 4/6 por tanto, e que lles reportou intere-
santes beneficios. En 1867 foi contratado na misión un equipo de tos-
quiadores formado por catro brancos e quince aborixes para tosquiar
8.572 ovellas, das cales 5.413 o foron polos operarios indíxenas. Un
mestizo estaba á cabeza de todos eles, despois de tosquiar 1.412 ove-
llas en 25 días. Un aborixe de pura raza tosquiou 990 ovellas e un mo-
zo indíxena 838. En conxunto, toda esta actividade supuxo un triunfo
para os traballadores aborixes, que lles axudou a subi-la moral.

O padre Salvado, como bo pai, sempre se mostraba indulxente coas
necesidades e puntos débiles dos seus fillos. Se notaba que un aborixe
non podía remata-lo seu traballo por mor da fatiga e a perda de inte-
rese, mandábao dar un paseo porque pensaba que o feito de que un
indíxena volvese ó bush, que era o seu hábitat natural, era unha condi-
ción indispensable para que o aborixe estivese a gusto, e por ese moti-
vo tódolos xoves tiñan o día libre para iren cazar, por forraxe ou sim-
plemente durmir se o desexaban.

Por outra banda, o padre Salvado fixo todo o que puido para eleva-
lo status social das mulleres aborixes. En xeral foran víctimas de terri-
bles vexacións, como por exemplo seren obrigadas a exerce-la prosti-
tución o que ás veces se facía co consentimento do seu home, aínda
que este factor non calmaba o seu sentimento de inxuria. Moitas delas
contraeron enfermidades venéreas (isto non ocorreu en Nova Nursia)
e foron abandonadas mesmo polos membros da súa propia tribo. An-
te estes feitos o padre Salvado non ía consentir máis a idea que preva-
lecía nese tempo de que a muller indíxena puidese ser degradada, así
como tampouco aceptaba que a extinción dos aborixes fose inevitable.

Os seus esforzos por casalos co sacramento cristián e mantelos na
misión cun sustento axeitado non só os libraba dunha sociedade pre-
dominantemente masculina, que non se preocupaba nada delas a nivel
persoal, senón que tamén as axudou a recupera-la súa dignidade. Un
correspondente dun xornal informou deste xeito sobre unha voda
dunha indíxena que se celebrou en 1866:

Observacións e máis logros

201



A noiva e o noivo foron educados na misión... A noiva apareceu vesti-
da de branco e moi ben amañada tamén, axudada por unha dama de
honra que tamén ía moi ben vestida. O noivo tamén apareceu moi ben
vestido e acompañado polo padriño, que ía vestido á última moda.
Cando rematou a cerimonia (que foi moi interesante e solemne), a pa-
rella que acababa de casar, acompañada polos seus amigos, saborearon
un delicioso almorzo, xa que o rito do matrimonio se celebrara ás 8:00h.
Á festa que se celebrou no serán asistiron cincuenta indíxenas. A súa
conducta e presencia non deixaba nada que desexar con respecto a dos
brancos

28
.

O irmán Miro encargouse do cortexo nupcial e de tódolos arranxos
para as rapazas desde 1865 ata a súa morte en 1908. Facía de casa-
menteiro, negociando cos rapaces indíxenas dispostos a casar e comu-
nicáballe-las súas propostas ás rapazas, arranxando citas e notificán-
dollo ó padre Salvado ó seu debido tempo, que celebraba os matrimo-
nios de acordo cos costumes matrimoniais dos indíxenas. Tomouse
moitas molestias con estas cerimonias para que a xente nova tivese ben
en mente a importancia do matrimonio.

Desde o principio o padre Salvado tiña unha verdadeira preocupa-
ción polo baixo status social que tiñan as mulleres aborixes e cando viu
de que forma eran inxuriadas e vexadas, pensou na maneira en que o
Cristianismo podería mellora-la súa posición nunha sociedade primi-
tiva, como era a de Nursia. Así, en primeiro lugar, cambiou o papel que
desempeñaban as mulleres na misión, empregando os seus talentos
para axudar na economía da misión. Ensináronlles a coser, a lava-la la
e a face-las tarefas domésticas. O padre Salvado expresou a súa sor-
presa pola rapidez coa que aprendían, simplemente observando unha
muller ocupada no traballo de calcetar calcetíns. As mulleres facían to-
da a roupa: as saias e blusas para as rapazas, as camisas e pantalóns
para os rapaces, aínda que ás veces as aprendices facían tamén as bo-
tas de coiro. De feito, os obradoiros semellaban ás veces unha colmea
onde, segundo o padre Salvado, as mulleres competían entre elas para
ver quen era a que facía os mellores deseños.

Cando remataban a construcción da cabana dun indíxena, as mu-
lleres colaboraban para face-las cortinas e outros labores de costura pa-
ra a decoración da casa e tamén pasaban moito tempo recollendo e
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arranxando os mobles. Moitos visitantes fixábanse no coidadas que es-
taban as casas dos aborixes.

Non cabe dúbida de que as mulleres aborixes recibiron unha for-
mación completamente ó estilo europeo, especialmente cando tiñan
profesoras como a irlandesa Judith Butler. Sen embargo, o propio pa-
dre Salvado recoñeceu tamén a necesidade de permitirlles ir de paseo
cos seus homes e fillos e deixarlles leva-los tradicionais paos de esca-
var como fixeran sempre.

Tamén resultaban sorprendentes os cambios experimentados polas
mulleres no papel que desempeñaban nas cerimonias relixiosas das
que eran tradicionalmente excluídas. Pero na misión o papel que tiñan
que desempeñar nestas cerimonias quizais era máis importante có dos
homes porque elas formaban parte do coro, cantaban nas misas dos
domingos e días festivos e ían á igrexa tódolos días para arranxa-las
vestimentas dos sacerdotes e decora-lo altar para a misa aborixe. Ade-
mais, os preparativos das vodas na igrexa corrían na súa totalidade a
cargo delas, especialmente na confección dos vestidos e na decoración
dos salóns e das casas. A moitas das nenas ensinábaselles a tocar ins-
trumentos musicais, a ler boa literatura e a practicar outras artes e mo-
dais femininos: en xeral o modelo que se lles ensinaba constantemen-
te a seguir era o da feminidade da Virxe María.

O padre Salvado levou a cabo nun bo momento un cambio moi im-
portante tanto no que se refire ó status coma ó papel das mulleres abo-
rixes na sociedade, porque cría que coa súa proximidade á misión, o
Cristianismo axudaríalles ós homes a aceptaren mellor os cambios
máis drásticos que se producirían nas súas vidas.

Mais o 19 de decembro de 1860, cando todo marchaba ben na mi-
sión, apareceu o primeiro caso de sarampelo en Nova Nursia. Nese
tempo a colonia enteira estaba a sufrir unha epidemia de sarampelo e
de tose ferina, que afectaba especialmente ós aborixes porque eles non
tiñan inmunidade contra as enfermidades comúns europeas. Estas en-
fermidades provocaron unha situación na que había indíxenas enfer-
mos e moribundos tanto nas rúas coma no bush afastado, que lle sus-
citaba un problema moi serio ó goberno porque non había hospitais
para coidalos e, polo tanto, tiñan que buscar outro lugar onde levalos.
En Bunbury, por exemplo, atoparon a indíxenas desamparados nas
rúas que foron recollidos e levados a un refuxio cerca do hospital para
recibiren coidados por parte dun asistente non cualificado.
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O padre Salvado atopou as mesmas condicións nos arredores de
Nova Nursia: os indíxenas fuxían cara ó bush con horror e logo atopá-
banos mortos ou moribundos, mentres que os aborixes sans solicita-
ban axuda da misión para os seus parentes afectados pola enfermida-
de no bush. Ante esta situación os frades acudían inmediatamente nun
carro para trae-los enfermos ó hospital da misión e alí tivo lugar unha
dura batalla contra as enfermidades que padecían. O padre Salvado
describiu a situación das víctimas da tose ferina dicindo que sufrían
convulsións, cos ollos desencaixados e falla de respiración e engadiu
que nunca vira nada igual29. Converteu as cortes e almacéns nun hos-
pital onde el e mailos seus fieis irmáns coidaban tanto dos aborixes co-
ma dos colonizadores brancos que estaban enfermos.

Ó mesmo tempo, moitos indíxenas foron vacinados contra a varío-
la, enfermidade que tamén contribuíu a reduci-lo número de aborixes
na colonia. Os coidados que recibiron foron tan eficaces que unhas se-
manas despois do brote o padre Salvado deixou abraiado ó médico ofi-
cial da colonia cando lle informou que non morrera ningún dos pa-
cientes que estaban ó seu coidado. Mais falou demasiado rápido, por-
que pouco despois a misión emitiu un comunicado no que informaba
que perderan a “un gran número dos mellores mozos que tiñan”30.

Pese a todo, en 1862 o gobernador Kennedy, que simpatizaba moi-
to cos católicos en xeral, recoñeceu os esforzos que fixeran os benedic-
tinos cos aborixes e os europeos e outorgoulles un abastecemento de
mantas e 100 libras esterlinas ó ano. Esta subvención provocou unha
crítica tan feroz e dura por parte dalgúns sectores que o padre Salva-
do viuse obrigado a contestarlles que algúns eran incapaces de “com-
prender que un home se puidese sacrificar por outro sen conseguir
ningunha recompensa material a cambio”31.

En 1864 o padre Salvado pediulle ó Ministro das Colonias que lle
proporcionase un médico castrense para o distrito de Toodyay:

Eu non son médico nin teño aquí a ninguén que teña pretensións de
exercer esa profesión científica e lamento dicir que non podo obter fa-
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cilmente a asistencia dun profesional en caso de enfermidade, xa que o
máis achegado atópase a 50 millas (uns 80 km) deste lugar

32
.

É escusado dicir que non conseguiu este médico castrense, pero iso
non o desanimou porque conseguiu que lle mandasen para facer este
traballo ó monxe español Amelian Coll, que fixera estudios de medi-
cina. Así Amelian Coll chegou a Australia Occidental en 1853 como
novicio. A súa ordenación sacerdotal foi a primeira que realizou o bis-
po Serra no seu mosteiro de Subiaco no ano 1856. Logo foi destinado
a Albany, onde construíu a primeira igrexa en 1857. De tódolos xeitos,
a xente lembrábao polos servicios que lles prestou ós enfermos. Os bos
coñecementos de medicina que obtivera en España permitíronlle exer-
cer esta profesión de médico de forma non oficial, de tal xeito que en
1860 Serra solicitoulle ó Vaticano que lle retirase as súas restriccións
canónicas e concedéronlle o permiso. Despois de que Serra marchase
o padre Salvado invitou a Coll a vir a Nova Nursia onde chegou no
ano 1864.

A súa reputación chegou moi lonxe e axiña os seus servicios tiveron
moita demanda en todo o distrito. A xente viña de moi lonxe para re-
cibilos, pero el nunca cobraba nin pola consulta nin polos medicamen-
to que despachaba a través da farmacia da misión. Morreu en 1908 e
un autor que viviu no distrito no que exercía a súa profesión, escribiu
o seguinte sobre el: “Un médico excelente, aínda que non era profesio-
nal; a súa experiencia en medicina é tan boa que os seus servicios son
requiridos en todo o país”33.

A gran cantidade de mortes provocadas pola epidemia constituíu
un duro golpe para o desexo que tiña o padre Salvado de construír un-
ha gran vila de cristiáns aborixes na zona das chairas de Victoria. De-
catouse de que traer xente nova doutras zonas non resultaría satisfac-
torio, xa que cada grupo tribal tiña tradicións propias e un apego es-
pecial ó seu propio territorio. Polo tanto, decidiu experimentar coa
idea de crear varios centros misioneiros e en 1868 inaugurou pequenas
sucursais da misión en Wyeniung a 40 km ó leste de Nova Nursia, e
Marta a 64 km ó norte. Ningunha destas pequenas misións prosperou

Observacións e máis logros

205

32 Correspondencia, do padre Salvado ó Ministro das Colonias. Correspondencia , ANN, Li-
bro 2 (1864).
33 J. T. Reilly, Reminiscences of 50 Years Residence in Western Australia . Northam -Austra-
lia Occidental (1901).



xa que, segundo parece, nunca houbo máis dun grupo pequeno de
indíxenas nos dous lugares. O padre Salvado loitou intensamente pa-
ra evitar que Nova Nursia se convertese nun centro institucionalizado
para a xuventude aborixe que se desvinculara da súa tribo pero, sen
embargo, foi algo inevitable e durante os anos 70 tivo que aceptar a va-
rios mozos doutras zonas, incluído un do correccional da illa Rottnest.

A maioría da xente deste tempo pensaba que a extinción da raza
aborixe era inevitable, xa que en 1789 entre un tercio e a metade do po-
bo indíxena xa morrera de varíola34. O bispo Ullathorne de Sidney tes-
tificou en 1837 que nos lugares onde había maior densidade de pobo-
ación europea era onde morrían máis rápido35. Anthony Trollope ex-
presaba a opinión da maioría cando en 1871 escribiu o seguinte: “o seu
destino é o de seren exterminados. Canto antes se cumpra o seu desti-
no para que non haxa crueldade mellor será para a civilización”36. John
Forrest tamén chamou a atención sobre a extinción desta raza no su-
doeste.

En 1860 Florence Nightingale comezou a cartearse co padre Salva-
do e nas súas cartas expresáballe o seu interese pola saúde dos abori-
xes. Confesou que cando examinou os arquivos do hospital non puido
descubri-las causas da morte dos aborixes e fixo a seguinte observa-
ción: “A evidente necesidade física de implantar hábitos da civiliza-
ción en razas primitivas de forma progresiva por medios de adestra-
mento físico sistemático semella estar hoxe recoñecido en tódolos si-
tios, agás na escola benedictina de Nova Nursia en Australia Occiden-
tal”. Noutra carta posterior preguntoulle ó padre Salvado se era posi-
ble civilizalos sen matalos37.

O padre Salvado, que sempre se apresurou en rexeita-la idea da
“inevitable extinción”, sinalou que tódalas razas sufrían enfermidades
pero non por ese motivo se podía pensar que ían extinguirse. Suxeriu
que os indíxenas enfermos necesitaban un tratamento especial porque
a súa doenza era tanto física coma espiritual, xa que sufrían a depre-
sión e a “nostalxia” de presencia-la desintegración do seu propio mun-
do, coa consecuencia de que moitos, especialmente os que vivían nas
zonas máis poboadas, perderan as ganas de vivir.
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Portada das Memorias do padre Salvado (1851).



Sarah, a xefa da Oficina de Correos
de raza indíxena, eloxiada polo
gobernador Robinson en 1876.

Alec Wenola (Wegnola), capitán do
equipo de cricket “levado a ombros

desde o campo de xogo”.

Cerimonia bautismal na misión.



Neste pensamento o padre Salvado mostrou a súa habilidade profé-
tica, xa que esa “nostalxia” á que facía referencia é a enfermidade que
sofre hoxe un cuarto de millón de habitantes marxinais con parte das
súas orixes procedentes da raza aborixe, os cales ó vérense privados da
cultura indíxena, nunca foron capaces de adaptárense á cultura euro-
pea. Describiu un caso máis ou menos típico dun “indíxena novo e for-
te que nunca soubo qué era o licor ou os vicios europeos” e que foi ad-
mitido nunha institución europea. Salvado continuou:

Durante algún tempo estivo ben, ledo e cheo de vida, pero en poucos
meses, ou quizais despois dun par de anos unha fatal melancolía to-
mou posesión del. Ó preguntarlle qué lle pasaba, el respondeu: “Na-
da” “¿Estás enfermo?” “Non, señor” “¿Tes algunha dor?” “Non señor”
“¿Por que non estás tan ledo coma antes?” “Non o sei”. Come coma
sempre, non ten febre, pero día a día adelgaza máis, perde folgos e
saúde

38
.

Ó contrario de moitos puntos de vista que sostiñan outros, o padre
Salvado revelou o método que empregou en Nova Nursia: “Despois
de consultar moito cos médicos sobre as estrañas enfermidades dos
aborixes sen obter ningún bo resultado, cheguei á conclusión de que o
indíxena australiano era un misterio para o mundo da medicina”39. Fi-
nalmente a súa propia experiencia e sentido común estableceu un pro-
grama de traballo en tres direccións: evita-las enfermidades mediante
o desenvolvemento diario da súa forza corporal, mantelos ocupados
facendo algo útil e introducilos pouco a pouco nos hábitos da vida ci-
vilizada e do traballo.

O “traballo lixeiro” que o padre Salvado lles mandaba facer ós ne-
nos aborixes era “proporcional ás súas respectivas idades e forza físi-
ca”40. Confesou que en tódolos casos de debilidade espiritual na misión
sempre seguía a súa propia “teoría”, da que deu o seguinte exemplo:
“Un mozo indíxena estivera arando aquí na súa propia leira durante
tres semanas e ó rematar ese período ordeneille interrompe-lo traballo
de arado porque observei que non se sentía ben... Deixeille ir cazar ca-
balos, etc. Despois de pasados varios días o indíxena volveu para con-
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tinua-la súa vida habitual na misión”41. Esta última expresión (“Conti-
nuar unha vida normal na misión”) supoñía proporcionarlles oportu-
nidades de traballo como medio de vida, o que representaba unha boa
razón para encher de sentido a vida dos aborixes.

Non sempre eran as enfermidades dos brancos as que provocaban
a morte. As tribos en guerra eran tamén as responsables dalgunhas de-
las mentres non finalizasen as batallas sanguentas que tiñan entre eles.
O padre Salvado pon exemplos dalgunhas destas loitas e de cómo evi-
tou algunhas mediante a influencia que exerceu á hora de reducilas a
unha mera mostra de fortaleza ou de botar fóra ós causantes das lior-
tas. Os frades da misión recibiron a orde de coidar dos feridos. Ás ve-
ces o costume indíxena de aplica-lo “ollo por ollo dente por dente”
provocou tamén mortes, dándose na misión algún caso destes. En 1858
Garrido expresou este temor nunha carta na que fai referencia a dous
homes que quedaron viúvos recentemente: “Espero que continúen na
misión sen vingarse como era habitual da morte das súas viúvas e asis-
tan ás clases diarias de relixión para alcanza-la vida eterna”42.

É unha mágoa que a morte levase por diante tantas vidas dos abo-
rixes nas chairas de Victoria nos anos 60, momento no que os indíxe-
nas mostraban unha resposta moi prometedora ó traballo dos misio-
neiros porque se sentían orgullosos e contentos de vivir na misión cos
monxes. Aínda así, fíxose todo o posible para mante-la saúde física e
espiritual dos aborixes a cargo do padre Salvado e, malia a cantidade
de mortes que se produciron, non chegarían a ser tan fortes se non fo-
se polo coidado e dedicación do padre Salvado e o seu equipo.

41 Garrido, informe para o Consello Lexislativo, sup., pp. 4-5.
42 Correspondencia, de Garrido ó irmán Beleda, 15/3/1868, ANN.



5

CAMBIO DE ACTITUDES
As actitudes dos brancos cara ós aborixes na década dos anos 1860

A década dos sesenta trouxo un cambio radical na actitude cara ós
aborixes. En 1859 publicouse o libro de Charles Darwin titulado A ori-
xe das especies, que lle deu forza á idea, xa predominante, de que os
aborixes como raza estaban abocados á extinción. Non se pode saber
con certeza cómo influíu a teoría da “selección natural” para induci-los
homes a mata-los aborixes sen aparente remordemento de conciencia,
pero o que está claro é que os colonizadores crían na superioridade da
raza británica e que estaba de máis ensinarlles ós indíxenas a cultura e
a relixión británica cando eran incapaces de aprendela. Para eles, os
aborixes simplemente pertencían ó nivel máis baixo da humanidade.
De feito, o prexuízo racial foi obxecto de investigación científica du-
rante varias xeracións, e a política iniciada en Exeter Hall que pre-
tendía civilizar e cristianiza-los aborixes desapareceu para sempre1.

Os intentos por aprender máis sobre a vida dos aborixes nin se-
quera se facían, como tampouco se facían esforzos por preserva-la súa
cultura, debido a que os homes daquela época non crían sequera que
podían ter unha cultura. Sen embargo, o padre Salvado fixo un inten-
to real desde o momento que chegou en 1846, cando se puxo a com-
pilar e cotexar tanta información como lle foi posible. Na Parte II das
súas Memorias dá boa conta deste traballo e outros informes e escritos
dan a coñece-los seus últimos achados, incluído un estudio antro-
polóxico.

Non cabe dúbida de que cometeu erros pero tamén é certo que tra-
tou de poñer por escrito as súas observacións cientificamente a partir
do coñecemento directo da vida das tribos nas chairas de Victoria. É la-
mentable que este coñecemento só chegase a unhas cantas persoas da
elite. El deu información sobre as características físicas, a linguaxe, os
hábitos, os costumes, as leis, a intelixencia, o goberno e os medios de
sustento dos aborixes, sempre a partir da situación real. Os primeiros
informes foron importantes, aínda que observacións posteriores como
as que escribiu en 1864 e que foron presentadas ó Consello Lexislativo,
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tiveron que modificar e mesmo corrixi-los puntos de vista anteriores.
Polo tanto mediante os seus escritos e traballo, o padre Salvado

condenou as actitudes imperantes máis ca calquera outro home do seu
tempo. Ía moitos anos por diante do seu tempo, tal como o demostra a
resistencia pasiva que atopou na súa propia Igrexa. Correspondeulle a
el, un español, esperta-la conciencia social dos británicos con respecto
ó pobo aborixe que habitaba nos dominios destes. Aínda así non pasou
tempo teorizando cando había que tomar medidas prácticas antes de
que as actitudes imperantes se estendesen ó seu propio distrito.

¿Hasta que punto estaba preparado o padre Salvado para aprender
sobre o complicado tecido social da vida dos aborixes? Sen dúbida, os
seus propios coñecementos culturais e relixiosos influíron no enfoque
do estudio que fixo sobre a vida dos aborixes. Había nel un sentido da
tradición moi rico que lle permitiu captar moi facilmente as tradicións
do pobo en Nova Nursia e, en termos xerais, existían tres elementos
fundamentais na súa propia tradición: o cristián, o católico español e o
benedictino.

O padre Salvado consideraba os aborixes como iguais pero diferen-
tes e apuntou a necesidade de comprendelos e querelos. A súa habili-
dade artística e formación musical levouno a introduci-lo seu patri-
monio musical, mentres que a súa formación eclesiástica levouno a in-
teresarse polo ritual e cerimonial dos aborixes. O padre Salvado pro-
porcionou xenealoxías completas dos aborixes que vivían nas chairas
de Victoria, manifestando así o seu coñecemento dos matrimonios in-
tertribais e irregulares, o crime e o castigo tribal e a lei e o goberno das
tribos. El mesmo estaba culturalmente formado para ve-las cousas nun
marco legal, e para este fin empregou unha árbore xenealóxica para in-
dica-los graos e clases permisibles no matrimonio e tamén proporcio-
nou unha gran cantidade de información sobre a organización social,
indicando que fixera un estudio exhaustivo das vidas daqueles cos que
convivía. Tampouco ignoraba a importancia de estudialos baixo as no-
vas circunstancias dunha misión asentada cando unha comunidade
maior de homes habitaba a zona. Os seus apuntamentos e informes
están cheos de observacións, aínda que aquí só se poida facer unha
breve mención deles.

O estilo de vida estable na misión significaba un cambio de vida pa-
ra os aborixes; pero para o padre Salvado non significaba máis ca en-
sinarlles basicamente a ter unha relación diferente co seu contorno nat-
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ural. Na súa vida tradicional os aborixes camiñaban na procura de ali-
mento e bebida como medio de supervivencia. Pero o padre Salvado
defendía que a natureza distribuía o alimento e a auga por estacións
nas diferentes áreas e a mobilidade das súas vidas constituía simple-
mente o seu xeito de adaptárense eles mesmos a estas condicións bási-
cas. Sen embargo, se cambiaban as condicións, cría que os aborixes se
adaptarían ás condicións das actividades agrícolas e de pastoreo que
cambiaron e tamén ó cerimonial e ás doutrinas da relixión católica. A
vida na misión satisfaría tamén os gustos estéticos e emocionais e con-
servaría a súa identidade como raza e como pobo diferente que era
sería sempre merecente de dignidade. Coidaba que co tempo o desexo
de levar unha vida nómade pasaría ou, polo menos, se canalizaría
noutra dirección, a través do seu propio traballo e o dos monxes de
Nova Nursia.

Introduciu o gando para substituí-los animais salvaxes que se ían
extinguindo, os pozos fondos para completa-las fontes ordinarias de
auga e cultivou trigo onde houbera flora autóctona. Como tódalas co-
munidades compartían os mesmos alimentos e valores, as diferencias
non eran moi importantes, e os anos setenta dan testemuño disto.

Había moitas cousas na vida dos aborixes que o padre Salvado ato-
paba difíciles de entender, algunhas delas non as podía soportar, aín-
da que sempre as cambiaba diplomaticamente. Cando, por exemplo,
quería cambia-lo seu hábito de iren espidos, empregaba a persuasión
máis cá censura, convertendo en norma o feito de que puxesen roupa
cando viñan á misión na procura de sopa. Nunca semellou ser hostil ás
súas ideas místicas e naquel tempo xa dominaba ben a súa lingua. Pa-
ra alguén coma o padre Salvado que non compartía nin a nacionalida-
de nin a relixión da maioría da colonia, a súa influencia foi forte e ex-
tensa e utilizouna para o ben dos aborixes, e disto hai moitos exem-
plos.

En 1864 dous indíxenas que traballaban para el foron acusados de
estaren bébedos e de mala conducta; ofreceu unha fianza de 10 libras
por cada un, pero ó face-la investigación descubriu que os brancos
trouxeran bebidas alcohólicas á misión e non foran debidamente casti-
gados. Considerou que os “presuntos infractores” os dous aborixes,
foran tratados inxustamente pola lei, cando polo mesmo delicto deixa-
ran libre a un colonizador británico con só unha amoestación. Sinalou
a imposibilidade práctica de administra-lo dereito británico ós indíxe-
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nas, os cales non o entendían, e obtivo a liberdade dos dous indíxenas2.
Por outra banda, en 1867 escribiu desde Roma para interceder por

un indíxena fiel chamado Bilagoro cando soubo que fora enviado ó
cárcere de Rottnest por un delicto menor. Escribiu con este estilo con-
tundente:

Ben sei que desde 1846, con toda a verdade, que non coñezo calquera
outro indíxena de Australia Occidental dun carácter máis tranquilo e
pacífico do que é, ou polo menos do que foi. Á hora de arranxar liortas
entre os indíxenas cos que estivera, xa en moitas ocasións foi unha
grande axuda para min, e eu ben sei que el é ou foi un pacificador mes-
mo cando se atopaba só con outros aborixes. Ademais, debería engadir
que ten o dereito do meu agradecemento polos grandes servicios que
me fixo nos primeiros anos que vivín no bush , servicios que ningún
diñeiro pode pagar

3
.

Casos coma este houbo moitos e a partir deles o padre Salvado con-
tribuíu ó comportamento pacífico entre os aborixes.

Os colonizadores dos arredores non sempre estaban de acordo co
padre Salvado, especialmente no tocante á relixión, aínda que seme-
llaban estar completamente de acordo co seu programa misioneiro. Es-
taban preparados para axudar decididamente contratando a traballa-
dores nativos por recomendación do padre Salvado e pasivamente,
non opoñéndose ós seus proxectos cos indíxenas. A xenialidade do seu
temperamento e a boa disposición do padre Salvado á hora de facilita-
los recursos da misión ós educadores, fixo desaparecer diferencias de
opinión sen importancia, xa que todos eles sentían a necesidade de co-
laborar nesa fronteira pioneira axudándolles a acada-los seus obxecti-
vos inmediatos.

Os seus dotes de mando e de organización eran evidentes polo éxi-
to que obtivo ó conseguir que a misión puidese autoabastecerse. Tra-
tou con tódolos tipos de homes  pioneiros, pertinaces coma el, ou opor-
tunistas que simplemente pasaban por alí para botar unha ollada, os
seus irmáns leais e sinxelos e os funcionarios e gobernadores, sempre
ocupados, da colonia, a tódolos cales puido manexar con eficacia. Sen
dúbida demostrou que sabía cómo facer productivo o traballo da súa
2 Correspondencia, Salvado ó Secretario Barlee, 22/11/1864.
3 Correspondencia, Salvado ó Secretario Barlee, 22/4/1867.



propia comunidade de irmáns e aborixes. Deixaba ver á xente, mesmo
ós visitantes ocasionais que cada vez viñan máis, que Nova Nursia era
un verdadeiro centro de vida aborixe. En 1865, cando a presencia dos
aborixes adquiriu maior relevancia na prensa, as súas opinións indica-
ban que Nova Nursia era a única institución verdadeiramente com-
prometida co traballo para a súa civilización4.

Antes de que rematase a década dos sesenta, o nome e a obra do pa-
dre Salvado xa eran coñecidos, non só en Australia Occidental senón
en toda Australia e en partes de Gran Bretaña e Europa. En 1864 a Se-
cretaría de Estado para as Colonias recibiu unha misiva da Súa Ma-
xestade cun folleto informativo escrito por Florence Nightingale sobre
as escolas e os hospitais dos indíxenas da misión5.

Polo tanto, non ía ser sorprendente que en 1866 o arcebispo Polding
de Sidney o recomendase para ocupa-lo posto de bispo de Perth, pro-
posta que o padre Salvado rexeitou nunha longa carta, afirmando que
a súa vocación era a de “traballar, non importaba canto ou onde, sem-
pre e cando estivese dentro do seu ámbito, entre os habitantes negros
ou os indíxenas, fóra do cal non se sentiría a gusto”6.
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6

RELACIÓNS POLÍTICAS PARA ACADAR UNHA LEXISLACIÓN
O padre Salvado e os gobernadores Weld e Robinson (1869-1877)

Arredor de 1870 o padre Salvado xa coñecía ben os costumes e o es-
tilo de vida dos aborixes e foi nese momento cando se puxo a pensar
no lugar que debían ocupar estes na sociedade colonial. En xeral, re-
coñeceu que a súa posición social non era boa e que non se lles conce-
deu un posto axeitado dentro da comunidade, malia o detalle de face-
los súbditos británicos ou de outorgárlle-los privilexios do dereito
británico. Tamén puido observar que as antigas políticas de civiliza-
ción e cristianización dos aborixes xa desapareceran e que aínda que
os brancos non se mostraban abertamente hostís, no mellor dos casos
moitos mantiñan unha actitude de indiferencia cara a eles. O padre
Salvado, evidentemente, non só non compartía as súas opinións senón
que se opoñía radicalmente a elas.

Baixo estas circunstancias, se había algo que se puidese facer polos
aborixes era consegui-lo apoio da lei dentro da colonia, de tal xeito que
os colonizadores debían facerse responsables destas persoas que, aín-
da que eran radicalmente diferentes e tiñan unha cultura moi distinta,
sen dúbida formaban parte da sociedade colonial. Durante algún tem-
po estivera a cavilar acerca do lugar que debían ocupar na sociedade
en relación cos homes que ostentaban o poder e decatouse de que o go-
bernador era por lei o que máis poder tiña, aínda que un órgano coma
o Consello Lexislativo podía influír sobre as súas decisións. A situación
era delicada xa que a maioría dos membros do órgano máis influínte
eran empresarios gandeiros con terras de pasteiros e polo tanto indife-
rentes coa causa aborixe. Aínda así tíñanlle gran estima ó padre Salva-
do porque compartía moitos dos seus intereses por exercer tamén el de
gandeiro.

O que o padre Salvado quería conseguir era unha lexislación para
poder axudarlle ós aborixes e outorgarlles algúns dereitos para supe-
ra-los obstáculos que atopaban aqueles que, coma el, estaban a traba-
llar entre eles. Pero sen embargo, pensaba que non sería fácil alcanzar
estes obxectivos mediante unha simple fórmula, aínda que coidaba
que a lexislación que protexese os aborixes podía impulsa-la xente a
consideralos coma seres humanos que non podían ser maltratados sen
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impunidade. Por conseguinte, buscou o poder necesario para cambia-
las condicións sociais indesexables que estaban a provoca-la desinte-
gración e extinción da raza.

Por moi sorprendente que poida parecer, o padre Salvado meteuse
en política e o fixo precisamente pola súa preocupación relixiosa por
un pobo oprimido co que se implicara directamente. Así viuse obriga-
do, non tanto polo desexo de levar unha vida pública senón como con-
secuencia das circunstancias, a considerar coma unha obriga relixiosa
a causa dos aborixes. Recoñeceu o valor da acción política porque
sabía que tiña poder e prestixio na colonia e, como xefe da única mi-
sión de aborixes que tivera éxito no país, sentía que estaba capacitado
e tiña o dereito de falar en nome deles. Pero ademais do poder que os-
tentaba na colonia, o que necesitaba era atopar un gobernador que se
interesase polas cuestións dos aborixes e ese home foi o gobernador
Frederick Weld (1869-1875)1.

Frederick Aloysius Weld foi nomeado gobernador por Australia Oc-
cidental en 1869. Unha das primeiras impresións do padre Salvado so-
bre el era “que o gobernador tiña moito máis poder e responsabilida-
de... ca noutra colonia”2. Outra das súas opinións era que os aborixes
non recibían un bo trato e por iso foi polo que o padre Salvado pensou
que este era o home que lle podía axudar.

O padre Salvado pediu a colaboración de Weld para alcanza-lo
seu obxectivo non só porque tiña moito poder na colonia, senón
tamén porque os dous tiñan moitas cousas en común. Weld era un
católico procedente dunha familia inglesa á que pertencía un cardeal
da Igrexa de Inglaterra. Tamén lle cedeu unha antiga casa, Stony-
hurst, ós xesuítas para fundaren unha escola e distinguiuse polo seu
xeneroso traballo a favor da causa católica na Inglaterra postrefor-
mista.

Frederick Weld foi educado polos xesuítas no colexio de Stonyhurst
e logo continuou os seus estudios na Universidade Católica de Fribur-
go (Suíza), onde completou a súa educación formal. Cando era estu-
diante, recibiu unha gran influencia dun sacerdote xesuíta que lle in-
culcou un forte sentido da xustiza e da dignidade persoal dos homes,
calidades que ía demostrar en Australia Occidental. Como cabaleiro
católico que era, e a pesar da sua boa formación, resultoulle difícil ato-
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par traballo en Inglaterra polo que emigrou a Nova Celandia en 1843
para probar sorte como criador de ovellas. Despois de traballar moito
e de pasar por moitas vicisitudes, converteuse nun próspero empresa-
rio gandeiro con pastos e máis tarde entrou na política. O gobernador
Grey ofreceulle un posto no Consello Lexislativo pero el rexeitouno
porque cría que Nova Celandia debía ter un goberno representativo.
Máis tarde foi nomeado membro do Consello Lexislativo en 1860, e
adquiriu unha gran experiencia como ministro de Asuntos Indíxenas.
A culminación da súa carreira política en Nova Celandia foi o seu
mandato como primeiro ministro durante o período 1864-65 e en 1869
foi nomeado gobernador de Australia Occidental polo Ministerio das
Colonias3.

O feito de coñece-la devoción que tiña Weld polo catolicismo e a súa
reputación coma “experto” en asuntos indíxenas levou ó padre Salva-
do a gaña-la súa amizade. En setembro de 1869, o padre Salvado mar-
chou apresurado cara a Albany cun documento asinado por toda a súa
comunidade, tanto monxes como aborixes, no que lle daban a benvida
ó novo gobernador. Así foi como o padre Salvado entrou en contacto
co home co que ía traballar pola causa dos aborixes durante os se-
guintes seis anos.

A primeira alegría que levou o padre Salvado foi cando Weld adop-
tou una política a favor dos aborixes idéntica á súa, feito que o con-
venceu definitivamente de que Weld como xefe do Goberno exercería
unha enorme influencia debido ó seu fondo compromiso relixioso e á
súa disposición a facer algo polos indíxenas cando outros renunciaran
a iso.

Cando estaba de piques a marchar outra vez para Roma para asistir
a un Concilio Vaticano, o padre Salvado escribiulle ó seu prior Garrido
contándolle o seguinte: “O novo gobernador preguntoume qué podía
facer para axudarlle ós aborixes durante a miña ausencia e eu díxenlle
que había moitas cousas que podía facer, pero que el carecía de expe-
riencia na vida local. Coido que poderían xurdir moitas dificultades se
se precipitan as cousas, polo tanto agarde ata que eu volva”4.

Ata este momento o traballo que se levara a cabo a favor dos abo-
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rixes fora sempre a cargo de persoas individuais que cando analiza-
ban o papel que debían desempeña-los aborixes nos asuntos da colo-
nia, sempre quedaban abraiados porque estes se comportaban dun
xeito máis humano cós colonizadores5. Aínda así, esta causa foi tan
impopular que os que a adoptaron foron considerados como es-
traños.

Os filántropos británicos na era das primeiras colonizacións en Aus-
tralia aceptaran como axioma que a civilización viría despois da cris-
tianización dos aborixes, sendo isto tan inevitable coma que despois
da noite vén o día. Sen embargo, a falla de resposta por parte dos indí-
xenas a esta visión tan limitada dos preceptos evanxélicos levara ós
profesionais a abandona-la tarefa apostólica. En 1867 un xornal local
laiábase da falla de interese mostrado polos ministros da Igrexa pro-
testante no tocante ós aborixes afirmando o seguinte:

Poucos esforzos se fixeron para trae-los aborixes baixo a influencia do
Cristianismo e os ministros cristiáns sentíronse indignados cando se
lles dixo que formaba parte do seu deber predicar e ensina-lo Evanxeo
a esas criaturas ignorantes

6
.

A estes primeiros evanxelizadores non se lles ocorrera que civiliza-
ción podía significar calquera cousa agás a aceptación total do estilo de
vida británico, ou que había algo que gañar intentando comprender
primeiro os conceptos aborixes de relixión e comportamento social. De
feito, a suxestión de que os aborixes puidesen posuír un sistema de
crenzas propio e organizado podería ser considerado como un rapto
de tolemia.

Por outra banda, desde o momento da chegada do gobernador, o
padre Salvado comezara a facer un estudio exhaustivo da estructura
social, os costumes, a lingua e os conceptos relixiosos dos aborixes. El
e mailos seus colaboradores nunca adoptaran coa xente o enfoque dis-
tante tipicamente británico, senón que máis ben mesturáranse con eles
dispostos a compartiren e integrárense no seu estilo de vida co fin de
avalialo. Esta actitude, que contribuíu ó éxito do padre Salvado, conti-
nuou durante toda a súa vida e un dos seus seguidores posteriores
lembrouna con morriña como “as vellas relacións familiares dos mon-
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xes cos indíxenas”7.
O padre Salvado non só toleraba senón que valoraba moitas das

crenzas e costumes dos aborixes e decatouse de que se podían adaptar
ó Cristianismo. O feito de que eles estivesen dispostos a desvelarlle
tantas das súas crenzas e cerimonias máis sagradas, algo pouco fre-
cuente, respondía ó éxito do seu achegamento.

Por outra banda, considerou o traballo que estaba a desempeñar
como parte do proceso necesario de adaptación ós cambios produci-
dos pola imposición dunha cultura dominante porque, por moi satis-
factorio que fose o vello estilo de vida dentro dunha estructura inter-
tribal illada, non se podía eludi-la necesidade de adaptarse a un cam-
bio total de contorno. Por moi contradictorio que poida parecer, á vis-
ta dos preceptos cristiáns, o aborixe debía esquecer moitos dos seus
principios de vida comunitaria e propiedade común se quería sobrevi-
vir na nova economía. A non ser que fose desprezado ou aniquilado
polo pobo invasor, debía aprende-lo concepto de propiedade indivi-
dual da terra e da necesidade de mellora-la productividade. Ademais,
os seus antigos métodos para cazar e fornecerse de forraxe debían ser
substituídos polos das plantacións e pastos e o hábito de iren espidos
polo de levar roupa.

Consciente da situación completamente anómala na que vivían, o
padre Salvado intentou segrega-la súa comunidade durante o período
de transición e axusta-las súas actividades ó ritmo e tendencias dos
aborixes. Calquera cousa que lles ensinaba facíao tendo en conta os
costumes aborixes e as súas aptitudes naturais; a táctica que adoptou
de facer modificacións graduais foi levada a cabo respectando coida-
dosamente as tradicións mantidas durante moito tempo. Satisfixo os
hábitos de camiñantes da xente consentindo que cada indíxena pasase
unha semana no bush, permitiu algunhas cerimonias tribais e corrobo-
rees, e aceptou o temor que tiñan dos malos espíritos e as almas dos
que acababan de morrer.

Ademais fixo todo o que puido para facerlles atractivos e compren-
sibles os costumes europeos. Pagábanlles salarios por traballar e
ofrecíanlles incentivos por traballos extras coa promesa de darlles te-
rras e gando. Ó decatarse de como o traballo duro, tal como o en-
tendían os europeos, podería semellarse á escravitude para a xente que
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estaba afeita á liberdade da vida no bush, fíxolles levadío o seu traba-
llo proporcionándolles maquinaria e un equipo de frades que colabo-
raban con eles no traballo.

Nunca tivo a esperanza de que ó longo da súa vida conseguise un
cambio profundo nos hábitos e forma de pensar do pobo no seu con-
xunto pero, sen embargo, conseguiu progresar moito. Decatouse des-
de o principio da importancia que lle outorgaban os aborixes á vida
comunitaria e tendo isto en conta transferiu á misión de Nova Nursia
e ós outros asentamentos gran parte dos hábitos de compartir cousas
da familia que se vivía nos campamentos do bush. A xente coa que
vivía non se sentían parasitos “que ían ó sucre e ó arroz” que se ceba-
ban da productividade do establecemento, senón que participaban ac-
tivamente na súa prosperidade. Os misioneiros eran os seus amigos e
protectores e a misión era o seu refuxio e sentíanse orgullosos dela.

A medida que a colonia ía medrando o padre Salvado foise conver-
tendo no voceiro e defensor dos aborixes na colonia, o cal era tamén un
sinal da medida do seu éxito, circunstancia que non tardou nada en fa-
cerlle chegar ó gobernador Weld.

O propio Weld tiña moita confianza na súa situación de dirixente da
colonia e da capacidade para administrar un goberno que fose xusto e
pacífico e que tratase por igual tanto ós brancos coma ós negros. Can-
do chegou á colonia, quedou horrorizado polo desprezo e insensibili-
dade que existía polo benestar dos indíxenas e por iso mirou cara a
Nova Nursia para tomar contacto coas cuestións aborixes, facendo a
súa primeira visita a esta misión nada mais chegar.

Chegou a considerar Nova Nursia como o seu fogar espiritual e ó
bispo Salvado como o seu pai espiritual e amigo íntimo. Cando foi por
primeira vez de visita á misión, un aborixe pronunciou un discurso de
benvida e Weld, na súa réplica, declarou que se sentía moi contento de
ver como tantos indíxenas estaban a recibir formación sobre os “hábi-
tos da civilización, o traballo e a relixión”. Ademais afirmou que a
raíña déralle instruccións “para fomenta-la civilización e o Cristianis-
mo entre os indíxenas e os monxes eran o resultado práctico deste
mandato”8.

Weld centrou axiña a súa atención na hostilidade cada vez maior
que se percibía con respecto ós aborixes no Noroeste e mostrou man
dura á hora de reprimi-la inxustiza. Cando a incipiente industria da re-
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collida de perlas, que empregaba a homes e mulleres aborixes para
mergullárense no mar, foi acusada de explotalos cruelmente, Weld vi-
sitou a zona da baía de Niclo e observou cos seus propios ollos as con-
dicións ás que estaban sometidos os aborixes. Como consecuencia dis-
to, en 1871 aprobou a primeira lei que regulaba o emprego dos abori-
xes e prohibía o uso de mulleres mergulladoras. Máis tarde a Lei de
pesca de perlas que regulaba a contratación e servicios que podían
presta-los indíxenas aborixes empregados na industria impoñía fortes
multas por cometer abusos. Insistiu en que para realizar esta tarefa os
aborixes debían ter unha boa preparación física, comprende-lo contra-
to de traballo e aceptalo voluntariamente. Ademais, tódolos funciona-
rios do Goberno recibiron ordes de vixiar que se cumprisen as normas
e como consecuencia deste control destituíu ó Xuíz Permante Scholl
por incumpri-la lei9.

Weld tamén adoptou unha postura firme contra o comportamento
agresivo que mostraban os empresarios gandeiros no Noroeste, espe-
cialmente no caso Landor contra Burges de 187210, referente ó asasina-
to confeso dun indíxena por un ocupante ilegal chamado Burges. O
aborixe en cuestión roubara unha sela e Burges perseguiuno e captu-
rouno; pero cando o indíxena escapou a pé, Burges atropelouno co ca-
balo e disparoulle ata matalo. A verdade é que non era frecuente que
os colonizadores tomasen a xustiza pola súa man deste xeito, pero o
certo é que cando Weld tivo coñecemento deste incidente ordenoulle ó
maxistrado de Perth, de nome Landor, que procesase a Burges por dis-
pararlle a un indíxena coa intención de matalo. Sen embargo, Landor
alterou os cargos que se lle imputaban polos de disparar coa intención
de provocarlle só un dano corporal e Weld interpretou esta reducción
dunha acusación que está penalizada coa pena de morte á dun delicto
menor, coma un intento de desautoriza-la xustiza que afectaba os indí-
xenas mostrando partidismo cara a unha familia branca moi influínte,
e por ese motivo destituíuno do seu cargo de xeito fulminante.

Cun aliado que tiña tanto poder, o padre Salvado esperaba conse-
guir moitas cousas para os aborixes. Así, comentoulle ó gobernador as
desigualdades do dereito británico con respecto ós aborixes, así como
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o absurdo que resultaba administralo cando os aborixes non o en-
tendían. Condenou a inxustiza que supoñía perdoarlles ós coloniza-
dores británicos, ás veces só cunha amoestación, por cometeren delic-
tos contra os aborixes, cando neses mesmos casos os aborixes serían
sentenciados co cárcere ou mesmo coa morte. Weld comentou que
ningún home branco fora aínda sentenciado polo asasinato dun negro.
Ademais, ós aborixes non se lles permitía testificar para poderen de-
fenderse porque como non eran cristiáns, non estaban obrigados a fa-
cer un xuramento. Malia estas dificultades, posuían o seu propio de-
reito no que existían sancións que estaban baseadas en tradicións moi
arraigadas. O padre Salvado fíxolle saber a Weld a inxustiza que esta-
ban a sufrir polo tratamento que recibían e este apoiouno, prometén-
dolle que levaría a Nova Nursia ós rapaces aborixes sentenciados ó
cárcere en Rottsnet.

Nunha carta persoal que lle dirixiu Weld ó padre Salvado expre-
soulle os seus motivos e grandes ideais con respecto ós dereitos e o be-
nestar dos aborixes:

Resulta moi doloroso observar como pouca xente considera a morte
dun indíxena coma un asasinato. Recibín peticións asinadas e mostras
de apoio a Landor e a min considéranme “o perseguidor de Burges”.
Algúns dos máis prudentes considérano unha conspiración papista pe-
ro pásanse de listos, aínda que Landor comentoulle isto mesmo nunha
carta ó Ministro, carta que, por certo, está chea de insinuacións e acu-
sacións contra min

11
.

Nunha carta posterior reveloulle a súa fonda preocupación polos
aborixes, o cal ía en prexuízo del mesmo. Afirmaba o seguinte:

No tocante a Landor, lamento que tivese que cesalo, pero era necesario
que actuase con contundencia polo ben da protección dos aborixes e
pola honra dos funcionarios públicos; e a súa conducta posterior evitou
que eu pedise que o Ministro das Colonias o tratase con indulxencia.
De feito o seu comportamento púxome á defensiva e cando me defen-
do a min mesmo estou a defende-los débiles contra a opresión, que pa-
ra min son máis importantes cá miña persoa

12
.
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Díxolle a Lord Kimberley que cando se enfrontase a ese xuízo, da
sentencia que dictase dependería o futuro da “máis desgraciada, de-
sesperada e solitaria de tódalas razas indíxenas que se achegaban ó
Goberno imperial na procura de protección13. Noutras palabras, cons-
tituía un xuízo que ía sentar xurisprudencia e que serviría para deter-
mina-lo futuro da xustiza cos aborixes e por ese motivo, Weld non ía
botarse atrás.

Weld estaba disposto a utiliza-la súa autoridade para interferir no
procedemento xudicial co fin de que se fixese xustiza e, apoiado polo
fiscal do Tribunal Supremo, Burt, pediu que se volvese celebra-lo xuí-
zo perante o Tribunal Supremo. Mostrouse inflexible ante tódalas pe-
ticións formuladas pola familia, amigos e persoas en xeral que apoia-
ban ó acusado, pero non serviron de nada porque Burges foi senten-
ciado a cinco anos de cárcere por homicidio.

Algúns funcionarios do Ministerio das Colonias non estaban de
acordo con Weld alegando que obstaculizaba os labores dunha maxis-
tratura competente e fiable e estaban predispostos a considera-la súa
acción coma unha proba dun “poder despótico”14. O máis probable era
que todo este asunto da xustiza aborixe se convertese nunha arma
política da elite de empresarios gandeiros, que trataba de restituír no
posto a Landor, liberar a Burges e reprimi-lo poder do gobernador e ós
seus partidarios. Deste xeito, Weld foi censurado polo Ministro das
Colonias, pero el escribiu unha protesta contra a petición difamatoria
levantada contra el, que a consideraba sobre todo como un reflexo dos
prexuízos contra os aborixes. Na carta escribiu o seguinte: “Lonxe de
valora-las vidas dos súbditos aborixes da Súa Maxestade, mirábannos
con compaixón considerábanos hipócritas e referíanse ós delictos co-
metidos polos que o asasinaron como “persecución””15. Weld citou na
súa dilixencia ó Ministerio das Colonias a postura inflexible do gober-
nador Gipps que, no caso Myall Creek defendía:

“a forza dunha poderosa aristocracia de ocupantes ilegais para a ad-
ministración imparcial da lei... Como eu adoptei a mesma postura
confío en que, se son tan afortunado como para recibi-lo mesmo

13 Correspondencia, de Weld a Lord Kimberley, 20/6/1872, ANN.
14 Hugessenm, subsecretario de Estado para as Colonias, nunha Acta para Kimberley,
11/8/1872; en Dispatches and Other Papers, etc., cit. En s.. Nota 10.
15 Correspondencia de Weld a Kimberley, 18/7/1872.



apoio, os meus esforzos... poidan fomenta-la Xustiza equitativa para
tódalas clases de súbditos da Súa Maxestade na colonia confiada ó
meu cargo”

16
.

Pero os esforzos de Weld non conseguiron ningún resultado posi-
tivo. Aínda que puido acada-lo apoio para tódalas demais “medidas
progresistas” da súa administración, non puido facer cambiar de pa-
recer á clase dirixente que, no que respecta ós aborixes, carecía com-
pletamente de conciencia social e, como consecuencia diso, o Minis-
tro das Colonias restituíulle o posto a Landor e reduciu a sentencia
de Burges de cinco anos a un. O padre Salvado deulle a Weld toda a
súa confianza, malia a falta de apoio que tivo o gobernador en Ingla-
terra onde recibiu presións por parte do Ministerio das Colonias
facéndose eco do clima de opinión que se xerou na colonia. Estas di-
ficultades animaron ó padre Salvado a fomenta-las acción a favor dos
aborixes.

Despois da primeira visita que fixo Weld a Nova Nursia en 1869,
deulle ordes ó seu secretario para que lle redactase unha carta ó prior
Garrido para pedirlle que aceptase na misión a aborixes que infrinxi-
ran a lei. Moitos deles eran delincuentes xuvenís sobre os que Weld
mostrara gran preocupación, especialmente cando foron levados ó cár-
cere de Rottnest a case 20 km de Fremantle e foran sometidos a condi-
cións deplorables; moitos morreron de frío e desnutrición, pero Weld
fixo moito para alivia-la súa miseria na illa introducindo concesións
tan humanitarias coma unha cunca de te os domingos, tempo libre pa-
ra ir cazar pola illa e a liberación absoluta dos aborixes que estiveran
moi enfermos. O seu secretario recalcou a crenza de Weld no contido
da súa carta ó prior Garrido:

Sería moito mais proveitoso levar a eses delincuentes indíxenas a unha
institución na que se lles ensinasen hábitos de traballo e moralidade, ca
estar pechados na prisión de Rottnest ou noutro sitio

17
.

Esta era a razón pola que quería que fosen aceptados en Nova Nur-
sia e o prior mostrouse disposto a colaborar, aínda que o padre Salva-
do estivese de viaxe no estranxeiro para asistir a un Concilio Vaticano,
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de tal xeito que aqueles que eran considerados “casos urxentes” fosen
inmediatamente admitidos. O padre Salvado escribiulle ó gobernador
desde Roma para dicirlle que aceptaba a súa proposta pero cunha se-
rie de condicións: os aborixes infractores da lei non debían ter máis de
dezaseis anos e “serían mantidos, educados e controlados e farían o
mesmo traballo cós demais”; ademais insistiu en que el mantería a au-
toridade absoluta en Nova Nursia en relación con eses rapaces,
negándolles ós funcionarios do Goberno, mesmo o dereito de facé-
rense responsables deles para o uso dos cartos subministrados polo
Goberno para a manutención dos delincuentes sen antecedentes pe-
nais, porque non desexaba que a súa misión se convertese nunha víc-
tima da burocracia.

Cara ó ano 1860 o padre Salvado xa se decatara de que o cumpri-
mento do seu obxectivo dependía en boa medida de esforzos conxun-
tos en tódolos ámbitos. Apelou a tódolos organismos misioneiros cató-
licos para que se esforzasen en nome dos aborixes, e en 1865 envioulle
un informe a Propaganda no que lle comunicaba a imposibilidade de
que as misións illadas conseguisen resultados bos ou permanentes. In-
sistía en que “tódalas dioceses deberían facer algo”18, e con isto quería
dicir que os bispos debían implicarse coas restantes tribos aborixes que
aínda quedaban nos territorios tribais das súas dioceses, porque ¿de
que outra maneira se podía preserva-la integridade básica nos grupos
tribais que xa se dispersaran antes do achegamento do home branco;
ou ¿como se podía evitar que a xente de raza pura das zonas coloniza-
das sucumbise á bebida, á prostitución ou á epidemia de enfermidades
introducidas polos brancos?

O padre Salvado ben sabía os problemas que todo isto implicaba e,
por iso, non dubidou en enfrontarse a eles para non permitir que o
asoballasen. Arredor de 1870 observou que as cousas cambiaran e que
se o seu soño fracasara nun sentido, podería aínda prosperar noutro.
Comezou a falar con sentido realista e flexible da misión como unha
institución para “os aborixes e os que tiñan procedencia aborixe”e a
recoller a nenos desamparados por toda a colonia. Aínda que lles pu-
xo a condición de permitirlles recibir só a xente nova en idade escolar
e de quitar do medio os delincuentes e alborotadores, na práctica tiña
pouco que facer para mante-la calidade da súa comunidade. Estaba
claro que Nova Nursia se ía converter nunha institución para abori-
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xes que abandonaran as súas tribos, inadaptados e principalmente
mestizos.

Cando o padre Salvado volveu de Roma en 1870 despois do Conci-
lio Vaticano, comezou inmediatamente a darlle consellos a Weld sobre
a cuestión aborixe e a explicarlle o seu plan. Invitou ó gobernador a
Nova Nursia para falar con el e preparoulle unha benvida grandiosa,
para a que se revestiu por completo de pontifical. Weld quedou tan
impresionado que nunha carta que lle escribiu á súa dona lle dicía:
“Cando volva teño moito que contarche sobre esta misión e o seu fun-
dador”. Confesou que aprendera moito sobre os aborixes e o que se fi-
xera por eles19, e, realmente era certo que adquirira moitos coñece-
mentos nesta visita e noutras posteriores e que estes coñecementos os
empregou para mellora-las condicións dos aborixes. Cando Weld se
enfrontaba a un problema relativo ós aborixes o consultaba co padre
Salvado ademais de ofrecerlle que se achegase a el persoalmente por
calquera asunto relacionado cos aborixes.

O padre Salvado entretivo a Weld en Nova Nursia coa esperanza de
insistirlle desde o principio do seu mandato como gobernador na ne-
cesidade dunha maior responsabilidade oficial con respecto ós abori-
xes. Falaron por extenso sobre as necesidades dos aborixes, chegando
á conclusión de que o máis urxente era conseguir para eles protección
fronte á crueldade e ós asasinatos, á inxustiza en relación co emprego
e, ata certo punto, deles mesmos despois de manter contactos cos bran-
cos. A propia lei, que lles concedía ós aborixes igualdade de dereitos
cos súbditos británicos, era en esencia de carácter meramente protec-
tor xa que evitaba só que se cometesen determinadas maldades contra
eles. Aínda así, o padre Salvado quería que se fixesen maiores esforzos
para civiliza-los aborixes da colonia. Despois desta visita Weld mar-
chou convencido de que ela representaba un importante episodio do
proceso de civilización dos aborixes.

Na primeira reunión do Consello Lexislativo que tivo lugar baixo o
goberno representativo, comentoulle o seguinte ós seus membros: “A
protección e mellora das condicións dos aborixes constitúe un deber
imperativo que espero que se vexa cada vez máis recoñecido”20. Ó fi-
nal do seu mandato informoulle ó conde de Carnarvon de que “am-
pliara a protección policial ós distritos afastados do centro para que be-
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neficiase por igual ós aborixes e ós brancos”21.
Weld observou que a primeira tarefa que tiña que levar a cabo era

a de reprimi-los disturbios e evita-la violencia cos aborixes para que
os misioneiros coma o padre Salvado puidesen levar adiante os seus
plans de civilización. Por esta razón outorgoulles subvencións ás mi-
sións, especialmente á de Nova Nursia, e estaba disposto a reservar
terras para o aproveitamento exclusivo destas. Ademais, introduciu
outras reformas de maior alcance como a loita contra a fame, o coida-
do dos enfermos e axuda ós aflixidos, así como o alivio espiritual e
consolo. Como católico devoto uníase ó padre Salvado na preocupa-
ción polas súas almas e a colaboración entre eles deu orixe a unha ver-
dadeira morea de cartas, algunhas das cales aínda existen. Cando
Weld necesitaba informes para presentarllos ó Consello Lexislativo
consultaba cos monxes de Nova Nursia e así, pediulle ó padre Salva-
do que lle redactase unha memoria e un informe que presentou ó Con-
sello Lexislativo en 1871. Nesta ocasión tamén se lle pediu a Garrido
que presentase un informe sobre as condicións nas que se atopaban os
aborixes.

Estes informes complementaban outro que o padre Salvado lle ela-
borara nun principio ó gobernador Hampton en 1864, en relación coas
enfermidades aborixes, no que esbozaba os seus principios educativos
e programas de traballo. Por outra banda, Garrido falaba no seu infor-
me da evolución da misión ata 1870 demostrando como se chegara a
crear unha comunidade entre os aborixes e os españois, baseada na co-
laboración entre as dúas razas. Ámbolos dous informes demostraban
o que era posible cando os brancos colaboraban cos aborixes para aca-
da-lo seu benestar.

Weld decatouse de que a tarefa de facer leis xustas para o benestar
dos aborixes era realmente difícil e que se necesitaba algo máis cá súa
boa vontade e sentido da xustiza; necesitaba unha “disposición para
acepta-la súa cultura”, o cal só se pode conseguir a través dunha rela-
ción longa e estreita con eles. Sen embargo, debido ó seu curto man-
dato na colonia non chegou a conseguir esta relación. De tódolos xei-
tos, se quería promover a través da lexislación calquera valor desta zo-
na, tería que fiarse de alguén que mantivese unha relación duradeira,
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compasiva e intelixente co pobo primitivo, e este home sería sen dúbi-
da o padre Salvado, que era o home con máis experiencia en toda Aus-
tralia no tocante ós aborixes. O coñecemento que tiña o padre Salvado
deles nacera tanto do amor coma do estudio asiduo e intelixente da
súa vida e costumes. Fora admitido entre eles, os cales lle contaban as
súas lendas e soños e coñecía os seus costumes, hábitos e debilidades.
Ademais, era realista no seu enfoque sobre a relación entre eles e os co-
lonizadores brancos. O gobernador fixo ben en confiar nel xa que, sen
dúbida, o padre Salvado era o sabio conselleiro que se necesitaba ne-
sas circunstancias.

Tanto Weld coma o padre Salvado decatáronse de que o primeiro
paso para mellora-la condición dos aborixes e acada-la integración coa
poboación branca, consistía en dispor de leis axeitadas para protexe-
los dereitos dos aborixes. Polo tanto comezaron a traballar para conse-
guir que o Consello Lexislativo aprobase esta lexislación, o cal, debido
a que estaba formado por homes con intereses nos pastos en moitos ca-
sos, non se mostraría excesivamente desexoso de poñer en pé de igual-
dade ós aborixes cos brancos e deste xeito privalos dunha man de obra
barata.

Como adoitaba facer, o padre Salvado solicitou a axuda de George
Shenton, un rico empresario e membro influínte do Consello Lexislati-
vo, para conseguir que este organismo aprobase a lexislación. A co-
rrespondencia de Shenton co padre Salvado, ó igual ca de Weld, era
longa e detallada nas explicacións sobre as necesidades dos aborixes22.
Os dous trataban de inspirarse nos seus coñecementos profundos e ex-
periencia cos aborixes pero aínda así, Shenton, ó igual que Weld, in-
tentou refrea-lo entusiasmo do padre Salvado.

No tocante ó benestar dos aborixes, unha das primeiras leis que se
aprobaron durante a administración de Weld foi a Lei de Educación
Elemental de 1871, que establecía educación obrigatoria para tódolos
nenos entre 6 e 14 anos. O padre Salvado considerou esta lei pouco sa-
tisfactoria para os nenos aborixes, porque non impoñía castigos polo
absentismo tanto dos brancos coma dos aborixes, senón que máis ben
definía só o papel da persoa responsable da asistencia dos nenos á es-
cola. Esas persoas, entre as que se atopaba o padre Salvado con res-
pecto ós aborixes de Nova Nursia, recibían o nome de titores, pero a
lei mencionaba moi vagamente o seu poder para impoñe-la asistencia
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dos nenos aborixes á escola. O que o padre Salvado reclamaba con
razón, era que esas persoas, se non recibían o apoio de sancións e cas-
tigos legais, non podían realizar un traballo eficaz á hora de leva-los
nenos á escola e garanti-la asistencia regular; el fixo fincapé na escola
como instrumento poderoso de civilización e evanxelización dos abo-
rixes, obxectivos que tanto Weld coma o padre Salvado tiñan a inten-
ción de alcanzar.

Polo tanto, o padre Salvado tivo que loitar intensamente para con-
seguir leis e normas máis precisas para garanti-la asistencia e conti-
nuación dos estudios na escola por parte dos aborixes. Neste aspecto
separábase ata certo punto dos seus colaboradores: de Shenton, no te-
ma de obriga-los aborixes a asistir á escola, aínda que a asistencia obri-
gatoria interferise coa “liberdade da persoa”. A réplica do padre Sal-
vado a isto demostraba os seus sentimentos: “Disque a liberdade indi-
vidual non debería ser coartada, que non se podería obrigar ós pais ne-
gros a darlles unha educación ós seus fillos. Pero logo, ¿cómo é que os
pais europeos si están obrigados a envia-los seus fillos á escola?”23.

O padre Salvado, ó insistir na liberdade para educa-los aborixes es-
quecidos e elevalos á categoría de colonizadores útiles, quería equili-
brar mellor a influencia da escola e o control dos pais. Polo tanto, se-
gundo argumentaba, un período de escolarización máis longo daríalle-
la oportunidade de manter relacións sociais coa comunidade branca e
este proceso permitiríalles mesturarse con máis liberdade e compor-
tarse como pobo integrado racialmente.

O padre Salvado recorreu á súa experiencia para demostrar que
moitos nenos aborixes eran remisos a ir á escola e cando ían moitas ve-
ces eran convencidos por parentes para que a abandonasen xusto can-
do xa se adaptaran á sua rutina. Moitos destes nenos foran apartados
da vida salvaxe do bush e a súa volta levaría consigo en moitos casos o
maltrato e, nalgúns casos a morte, por parte dos indíxenas que vivían
no bush. Puxo o exemplo dun que fora engaiolado para abandona-la
escola de Nova Nursia e máis tarde foi atopado morto no bush. Polo
tanto, o padre Salvado chegou á conclusión de que permiti-la liberda-
de dos indíxenas para asistir ou non á escola constituía “a causa de que
os nenos indíxenas permanecesen en estado primitivo”.

Díxolle a Weld que non existía ningunha lei que obrigase a mante-
los na escola pasado un período de seis meses e que quería que hou-
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bese unha lei precisa que os obrigase a permanecer na escola. Ade-
mais, sinalou que as nenas aborixes tiñan xa protección xurídica nun-
ha escola e consideraba que os nenos tamén debían tela. Tamén lle de-
mostrou que resultaba imposible informar a un xuíz da desaparición
dun aborixe da escola e polo tanto, que se lle debería outorga-la auto-
ridade para mantelo alí ó director da Escola de Indíxenas. Con esta
proposta estaba apelando á igualdade de dereitos para a raza aborixe,
tal como lle explicou sinxelamente ó gobernador: “Ámbalas dúas razas
deben situarse ó mesmo nivel”24.

O camiño cara á lei definitiva foi longo, precedido de moitas horas
de reflexión e conversa, esixindo viaxes a Perth e unha morea de car-
tas. En maio de 1873 o padre Salvado díxolle a Weld que lle gustaría
ser “xurista” para poder redactar el mesmo unha lei que satisfixese as
necesidades dos aborixes e da sociedade en xeral, porque estaba claro
que non había ningunha lei que puidese trata-los aborixes no baleiro.
Como isto non era posible, sen embargo, apuntaría as súas ideas para
unha lei. 

Nesta “lei ficticia” pretendía que os nenos aborixes fosen protexidos
de traballos prexudiciais para eles e reafirmou a súa crenza de que
eran fisicamente incapaces de realizaren traballos duros, que estaban
culturalmente indispostos para iso e que a súa mentalidade diferente
debía ser ben entendida. Por iso, consideraba que era necesaria unha
boa lexislación. Con isto estaba pedindo que unha lei lles permitise ós
directores das institucións indíxenas converterse nos titores legais ab-
solutos de tódolos aborixes que estaban ó seu cargo e díxolle a Weld
que esta medida constituiría “un paso na boa dirección para conseguir
civilizalos”.

Weld temperou a impaciencia que mostraba o padre Salvado con
respecto á súa lei e demostroulle que a aprobación desa lei requiría un
traballo lento e delicado. Deulle a seguinte explicación:

Celebrei onte un Consello Executivo para considera-las cuestións dun
proxecto de lei con respecto ós nenos indíxenas nas institucións e che-
gouse ó acordo de que se redactaría un proxecto de lei que se aplicaría
de forma xeral ós orfanatos, reformatorios e institucións indíxenas an-
tes da seguinte sesión; pero se presentasemos un proxecto de lei axiña,
co fin de dar cabida ó teu caso, probablemente fose rexeitado. Polo tan-
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to, supoño que terás que agardar ata a seguinte sesión, na que presen-
taremos un proxecto de lei que, non o dubido, cumpra os teus desexos,
e mentres tanto poderemos ver como se alcanzan estes obxectivos. Se-
mella que hai algunhas dúbidas sobre se o cambio que nos propoñemos
non estea suxeito a obxeccións xurídicas en Inglaterra

25
.

A constante presión que exerceu o padre Salvado contribuíu a que
se aprobase a Lei de escolas profesionais o 6 de agosto de 1874. Esta lei
prevía “a educación dos fillos e descendentes da raza aborixe”, e ou-
torgáballes amplas competencias ós directores e xestores das escolas
profesionais. Con respecto a cada neno menor de 21 anos que asistise
voluntariamente ou fose enviado a unha institución, ó director ou-
torgábaselle a mesma autoridade sobre el cá que tiña un pai natural so-
bre os seus fillos. Polo tanto, podía colocalo de aprendiz, deixar de coi-
dar del cando quixese e tiña o dereito de castiga-los delincuentes xu-
venís. Prevíanse castigos para os que se escapasen ou os que sacasen
os nenos da escola sen permiso. No seu conxunto, a lei outorgaba as
competencias necesarias e esixía os castigos por infracción que o padre
Salvado quería.

O 15 de setembro de 1874 a escola e o orfanato de Nova Nursia re-
cibiron autorización para acoller a nenos aborixes ó abeiro do artigo 5
da Lei de escolas profesionais, e o padre Salvado foi nomeado xestor e
titor. Nunha carta privada que lle escribiu ó padre Salvado o 29 de
agosto de 1874, informouno da iniciativa: a misión recibiría un xilín ó
día por cada neno que tivesen alí26.

Desde a data da autorización viñeron a Nova Nursia candidatos de
toda a colonia: desde Albany no sur, dos arredores de Greenough no
centro e desde os distritos pastorais de Wyndham no norte. O número
de alumnos pasou de 30 en 1874 ata máis de 80 en 1900 cando morreu
o padre Salvado. Entre as décadas dos 80 e os 90 o número de alumnos
dos que se dispón información, foi o seguinte: 84 en 1883, 117 en 1887,
116 en 1893, 121 en 1894, 149 en 1895, 133 en 1897 e 132 entre 1898 e
1900, e a maioría deles eran nenos. En 1893 por exemplo, había 85 ne-
nos na misión, 34 deles vivían coas súas familias e 51 nos orfanatos.
Practicamente tódolos nenos que vivían nos orfanatos foron abando-
nados polos seus pais, moitos a causa da desesperación, porque
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querían que os seus fillos tivesen a oportunidade que eles non puide-
ran ter no novo mundo civilizado dos brancos.

A traxedia do baixo nivel cultural (a ollos do mundo occidental) da
raza vese reflectida nas simples cruces que poñían coma sinaturas pa-
ra deixa-los seus fillos ó coidado do padre Salvado. O formulario ha-
bitual dicía así:

Eu, o abaixo asinante.......................................X.................................. titor
de ................................................................................................... neno/nena
indíxena aborixe, pola presente sométoo voluntariamente ó coidado da
Súa Señoría ó abeiro do artigo 5 da Lei de Escolas Profesionais

27
.

Os formularios eran sempre asinados cunha cruz.
O feito de que Nova Nursia se convertese nunha Escola Profesional

ó abeiro da lei, xunto coa aceptación do padre Salvado dos delincuen-
tes xuvenís aborixes trouxo como consecuencia que a natureza da ins-
titución cambiase por completo. Non é que Nova Nursia se converte-
se nun reformatorio, senón que impediu que o padre Salvado levase a
cabo o seu plan orixinal que consistía en civilizar a aqueles que tiñan
as mesmas tradicións tribais. Sen embargo, intentou salvar este princi-
pio básico enviando os aborixes das mesmas tribos ás delegacións da
misión en Marah e Wyening, pero estaban formadas por grupos moi
pequenos. Era certo que os aborixes da parte sur da colonia de Aus-
tralia Occidental, que incluía as chairas de Victoria, estaban a se extin-
guir, e isto constátao un médico que visitaba habitualmente a misión
nos anos noventa, cando escribiu o seguinte:

Tódolos primeiros habitantes dos arredores de Nova Nursia morreran
xa había bastante tempo e a principal esperanza que tiñan os misionei-
ros centrábase nos nenos

28
.

A taxa de mortalidade de Nova Nursia aínda era alta malia os in-
tentos do padre Salvado de mellora-la hixiene e os servicios sanitarios.

Por outra banda, desde que Nova Nursia se convertera nunha ins-
titución que acollía nenos aborixes procedentes de todo o Estado, o
problema dos mestizos ocupaba gran parte dos pensamentos do padre
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Salvado e mesmo llo mencionou ó gobernador e a Shento. Fíxose un
intento de obriga-los pais brancos destes nenos a mantelos, mediante
a aprobación da Lei da Bastardía de 1871. En 1875 Shenton escribiulle
unha carta comentándolle o seguinte:

O goberno prometeunos a Padbury e a min presentar unha cláusula ó
abeiro da Lei da Bastardía que contemplase os fillos das mulleres indí-
xenas con pais brancos... Coido que isto é o que ti querías

29
.

O padre Salvado contestoulle o seguinte:

Non penso moito nos cartos e pódese dicir que non me importan nada.
O que realmente me importa e desexo ter non é o diñeiro dos pais pu-
tativos, senón os propios fillos para convertelos en membros útiles da
sociedade civilizándoos, igual que fixen con outros da mesma clase

30
.

Esta lei foi reformada baixo o período de mandato do gobernador
Robinson o 21 de decembro de 1875 e o novo texto non facía mención
explícita ós nenos aborixes mestizos. Tal como comentou Hasluck, “as
leis nunca semellan invocarse para garanti-lo mantemento do fillo dunha nai
negra ou mestiza por parte do pai”31.

Weld, aínda que estaba ansioso por facer algo polos aborixes e dis-
posto a ofrecer toda a colaboración que estivese no seu poder, tamén
compartía os prexuízos dos seus compatriotas e a crenza de que eran
superiores ás razas indíxenas. Sen embargo, o padre Salvado era dife-
rente porque, aínda que cría que cada raza tiña a súa propia cultura,
a partir do seu coñecemento íntimo dos aborixes coidaba que en moi-
tos aspectos eran superiores ós brancos, especialmente no contorno
do seu bush autóctono. Aceptou a proposta de Weld de admitir abori-
xes de diferentes costumes e territorios ademais dos seus propios
indíxenas, porque sostiña que os estranxeiros terían moitas máis cou-
sas en común cos seus aborixes cos do cárcere do Goberno e polo tan-
to estarían máis motivados para cultiva-lo que tiñan en común e con-
verterse nun pobo con toda a comunidade misioneira, incluídos os
monxes.
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O padre Salvado adoptou a política de acepta-las diferencias sen
reivindica-la superioridade dos brancos. Recoñecía, sen lugar a dúbi-
das, que os monxes e a civilización occidental tiñan moito que ofrecer-
lles ós aborixes e desexaba, polo ben dos aborixes, que puidesen al-
canza-lo seu nivel de vida para mellora-la dignidade humana dalgun-
has zonas. Sen embargo, non quería destruí-la cultura aborixe por
completo, senón que máis ben desexaba engadir ós seus valores a sa-
bedoría do mundo occidental cristián.

Para iso, o padre Salvado tiña que enfrontarse ó problema do de-
reito tribal en relación co dereito colonial para Australia Occidental. O
conflicto era necesariamente máis importante no tocante ós dereitos
de propiedade e matrimonio, xa que os aborixes máis novos, educa-
dos na misión, sentían angustia porque desexaban casar cunha muller
que eles mesmos elixiran, mentres que os seus maiores desexaban
mante-lo seu dereito a acordar novos matrimonios. Os directores das
institucións indíxenas, aínda que legalmente eran os titores dos que
tiñan baixo a súa custodia, non podían consentir tales matrimonios
para os nenos que tiñan ó seu cargo, de acordo coa lei que esixía o con-
sentimento dos pais, o cal non resultaba doado cando se trataba de
nómades.

Por ese motivo, o padre Salvado considerou que sería necesario
desvencella-los matrimonios das vellas leis e costumes tribais, se se
quería chegar algunha vez a evanxeliza-lo pobo. Para iso loitou inten-
samente para gaña-lo dereito de poder invalida-los dereitos tribais das
persoas maiores en relación cos aborixes que tiña ó seu cargo. Nunha
carta privada que lle escribiu ó gobernador, comentoulle claramente o
seguinte:

Non me sinto obrigado con respecto ás persoas e moito menos á lei, nin
sequera ó Consello Lexislativo coma institución. Non é por min senón
polo ben deles polo que pido que se faga algo... Me importa un comino
que a lei me recoñeza protector ou titor dos aborixes que teño baixo a
miña tutela. Eu son moito máis

32
.

O padre Salvado conseguiu o que se propoñía unhas semanas máis
tarde cando se lle concedeu o dereito de dar permisos de matrimonios
de menores a “directores legais de institucións” que tivesen baixo a
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súa custodia, entre os que se incluían tódolos poderes e privilexios dun
pai.

Así mesmo, o padre Salvado tivo que loitar coa mesma intensidade
polos dereitos laborais e de propiedade do “seu” pobo, xa que así o
consideraba el. No informe elaborado pola comisión parlamentaria de
investigación en 1871 acerca da normativa sobre propiedade de terras
para o Consello Lexislativo non se fixo mención ningunha á concesión
de terras ós aborixes. O padre Salvado insistira en que se debía facer
algo “mediante concesións de terreos a aqueles aborixes recomenda-
dos polo director da institución”.

Na normativa relativa á propiedade de terra de 1872 e 1873, Weld
fixo importantes cambios administrativos e creou o cargo de Comisa-
rio do Patrimonio da Coroa pero conservou a cláusula pola que se re-
servaba a terra “para o uso ou beneficio dos habitantes aborixes do
país”. Deste xeito deixaba aberta unha invitación ós directores das
institucións para que solicitasen concesións de terras para os indíxe-
nas. O padre Salvado acolleuse a esta cláusula e en 1874 reserváron-
se case 1.200 ha de terreo para a misión de Nova Nursia. Gracias a es-
ta concesión, varios indíxenas que habitaban nas casas da súa pro-
piedade establecéronse nos anos setenta coas concesión de terra do
Goberno.

A Lei de Aprendices de 1874 decepcionou ó padre Salvado porque
esperaba que se incluísen nela moitas das súas suxestións para os mo-
zos traballadores aborixes. Inmediatamente chegou á conclusión de
que a comisión parlamentaria de investigación nomeada para consi-
dera-la cuestión indíxena interpretou mal tanto a el coma á riqueza
dos aborixes. Todo o que facía a lei era regular acordos entre patróns
brancos e aprendices brancos iguais cos que estaban “en vigor en In-
glaterra o 1 de xaneiro de 1873” e aplica-las súas normas á colonia. O
padre Salvado insistiu en que conviña lexislar de xeito excepcional pa-
ra a colonia e excluí-la raza aborixe, que tiña as súas propias leis. Ade-
mais insistiu en que non debían obrigalos a cumpri-lo dereito británi-
co, a non ser que fosen educados nel, como por exemplo, que tivesen
que saber qué era un aprendiz e qué se lles esixía.

Ademais o padre Salvado explicou que as vidas dos aborixes xa se
vían afectadas polas institucións que existían para integralos na pobo-
ación branca e que para evitar maiores trastornos se debía ter en con-
ta o enfoque que tiñan do traballo dos negros. Por iso, o padre Salva-
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do non se cansaba de repetir continuamente que esta lei estaba feita
para os brancos, non para os negros.

En 1874 Weld presentou outra lei para protexe-los animais salvaxes
durante a época da reproducción, que prohibía a morte de fauna
autóctona a tódalas persoas agás os aborixes, ós que se lles permitía
“matar animais de caza para a súa subsistencia”33. O padre Salvado xa
expresara a súa opinión sobre a importancia que tiña o canguro e a
ema para os indíxenas en varias ocasións. De seguido, exprésase a súa
opinión sobre a destrucción do canguro:

Paréceme demasiado difícil permiti-la destrucción do canguro e se se
fai prívase e, ata certo punto permítese que morran de fame os abori-
xes, simplemente por cartos. Se matámo-los canguros do bush , non te-
riamos dereito a queixarnos de que os homes que alí viven maten o no-
so gando ou ovellas, xa que eles teñen que vivir do que consideran un
dereito tan bo coma nós. Sacámoslle-la súa terra e agora comezamos a
quitárlle-la súa comida. ¿Que será o seguinte? ¿É iso todo o que nós po-
demos facer por eles en compensación? ¿É ese o método, o xeito me-
diante o cal pretendemos civilizalos?

34
.

O padre Salvado cría que os aborixes debían recibir un trato xusto
por parte da lei e fixo recomendacións a Weld a este respecto. Sina-
loulle as dificultades que tiñan á hora de testificar nos xulgados e in-
sistía constantemente en que non podían ser tratados coma os euro-
peos, polo menos ata que se fixese moito máis por eles no que respec-
ta á súa integración na comunidade dos brancos. Sen dúbida, no to-
cante ós delictos contra os brancos, con coñecemento absoluto do que
estaban a facer, os aborixes debían ser castigados, aínda que o padre
Salvado omitira este punto se Weld non o formulase. Sen embargo,
non aceptaba que os xuíces tratasen con máis dureza ós aborixes cós
brancos.

Por exemplo, cando en 1873 Weld lle pediu ó padre Salvado que le-
vase un neno mestizo chamado John Calgaret, a quen un xuíz senten-
ciara a prisión por roubar, o padre Salvado foi en persoa ve-lo rapaz.
Explicoulle claramente que roubar contraviña a lei dos brancos e que
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esa conducta non se lle permitiría na misión pero que, por outra ban-
da, Nova Nursia lle brindaría a oportunidade de traballar e gañar to-
do o que necesitaba. Así, foi admitido ó seu debido tempo e posterior-
mente o seu nome aparecía habitualmente nos equipos de traballo. O
padre Salvado díxolle a Weld que sería instruído na doutrina cristiá e
engadiu que se fose enviado a Rottnest, sería moito peor para el35.

O padre Salvado estaba igualmente preocupado pola aplicación da
lei colonial ós delictos cometidos entre os propios aborixes. A el gus-
taríalle que se creasen tribunais indíxenas para que se lles puidese
aplica-lo seu propio dereito, pero tamén se opoñía rotundamente a
algúns costumes aborixes, por exemplo, o de matar un aborixe ino-
cente en vinganza por unha morte natural, e ás veces a alguén total-
mente descoñecido para o morto. Este costume de vinganza tamén
poñía en perigo o seu traballo na misión porque non en poucos oca-
sións, no transcurso de tales vinganzas, os aborixes que vivían no bush
atacaban e mataban os aborixes da misión. Por exemplo, pódese cita-
lo caso do neno Willaway, que aínda que sobreviviu, foi atacado cun-
ha lanza unha noite na misión. O padre Salvado pediulle ó policía Try
que perseguise ó agresor e o levase perante o xuíz de Toodyay e logo
levou a Willaway a que testificase no xuízo36.

Weld escribiulle ó padre Salvado desde Watheroo para informarlle
sobre un aborixe chamado Caramara que supostamente ferira a outro
aborixe e causáralle a morte, para preguntarlle qué debía facer. O pa-
dre Salvado lamentou a realidade desta práctica e aconselloulle a Weld
que acusase ó culpable perante un xuíz e que lle permitise a un paren-
te do aborixe morto que testificase contra o asasino37, pero nesa época
os xuíces negábanse a acepta-lo testemuño dos aborixes.

En 1871 Weld fora o responsable da reforma da Lei de declaracións
de testemuñas, que prevía que as persoas coma os aborixes, que eran
considerados non aptos para facer un xuramento, puidesen facer unha
declaración antes de dar testemuña38. Outra lei elaborada por Weld, es-
ta vez en 1874, para reformar “unha ordenanza que prevía un xuízo su-
mario e castigo ós delincuentes indíxenas aborixes en determinados casos”,
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tivo a súa orixe nas ideas do padre Salvado. Nesta lei tamén se
atendían as necesidades dos delincuentes mestizos39.

Malia os esforzos que fixeron o padre Salvado e Weld, a situación
dos aborixes de Australia Occidental non resultaba moi prometedora
de cara ó futuro. Sen embargo, dérase un primeiro paso, aínda que a
Lei de pesca de perlas de 1871, a Lei de educación elemental de 1871,
a Lei da bastardía de 1871, a Lei de escolas profesionais de 1873, a Lei
de caza de 1874 e a reforma da Lei de declaración de testemuñas de
1874, eran de carácter proteccionista, circunstancia que en si mesma
apuntaba á posición dos aborixes coma unha especie de relación “me-
nor” coa poboación branca. Sen dúbida, a función do dereito consiste
en protexe-los grupos minoritarios en calquera sociedade, pero sen
embargo non é o único obxectivo que ten a lei. Por desgracia a lexisla-
ción de Australia Occidental tiña moitos elementos de coacción por
medio de leis e castigos e poucos elementos positivos para axudar a es-
te pobo para quen a civilización occidental non resultaba ser un men-
saxeiro con boas novas de salvación, senón máis ben de malas novas
sobre unha cultura destructiva e allea.

Non abondaba con proporcionarlle seguridade ó pobo aborixe, ba-
seada na forza da lei; por sorte para a raza, había alguén que, coma o
padre Salvado, Weld, Shenton e Padbury, observábaos desde un pun-
to de vista cristián sincero coma homes e irmáns. Para estes homes a
forza da lei non abondaba para civiliza-los aborixes, senón que outras
influencias, máis persuasivas e amables, eran esenciais especialmente
para o control interno. Intentaron proporcionar esas influencias, pero
recoñeceron que sen unha acción política non se podía conseguir nada,
mesmo por parte de homes coma o padre Salvado, que lle tocou a sor-
te de vivir con eles e orientalos cara a un novo estilo de vida na civili-
zación cristiá occidental que se practicaba na sociedade colonial.

O padre Salvado e Weld fixeran moitas cousas xuntos para o be-
nestar dos aborixes nun tempo no que a tendencia ía cara a un rexei-
tamento forte destas responsabilidades. Durante o mandato de Weld
esta tendencia detívose, pero por desgracia non se inverteu. Weld foi
castigado pola súa política de “mima-los negros” e gañou a reputación
de ser algo así coma un chifrado. Marchou da colonia en 1874 entris-
tecido por esta actitude cara a el, pero o padre Salvado permaneceu
para continua-lo seu traballo, confiando en que xa construíran unha
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estructura legal eficaz para concederlles ós aborixes o seu lugar lexíti-
mo na sociedade. Seguiron sendo grandes amigos ata a morte de Weld
en 1891.

A técnica de recorrer á elite gobernante para pedir axuda mantívo-
se durante o primeiro mandato do gobernador Sir William Robinson
(1875-1877), que valorou o padre Salvado non só como amigo co que
compartira un interese común, a música, senón tamén coma experto en
asuntos aborixes. Robinson invitouno á súa residencia oficial e nos
seráns que pasaban xuntos falaban de xeito informal sobre a cuestión
aborixe. En 1875 Robinson presentou unha Lei de reforma da Lei de
declaración de testemuñas para os aborixes nos xuízos pero non se in-
cluíu nada máis no código de leis ata que chegou o gobernador Sir Fre-
derick Broome (1883-1890)40.
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7

VIDA COMUNITARIA EN NOVA NURSIA
Unha perspectiva da década de 1870; 

O padre Salvado en Europa (1882)

Durante a viaxe de regreso de Roma en 1870 o padre Salvado visi-
tara o mosteiro benedictino da Congregación Silvestrina en Colombo.
Durante varios meses non tivera novas de Nova Nursia aínda que alí
sucederan moitas cousas. Sentíase nervioso e decidiu ir a Colombo coa
esperanza de recibir unha carta con boas novas; pero cal foi a súa sor-
presa que tiña unha na que se lle anunciaba a repentina morte do seu
prior, o padre Garrido.

Venancio Garrido fora a man dereita do padre Salvado en Nova
Nursia, probablemente debido á súa fonda espiritualidade e manifes-
ta eficacia. Era un home amable e ascético, que tiña unha boa reputa-
ción dentro da súa orde polo éxito que tivera na formación de monxes
novos, eido no que mostrara moita experiencia en España antes de ir a
Australia Occidental, a onde chegou en 1849 coa primeira fornada de
misioneiros de Serra. Baixo a administración de Serra pasou a maior
parte do seu tempo exercendo de crego parroquial en Bunbury, Dar-
danup e Vasse, viaxan-do a longas distancias para administra-lo seu
desencarreirado rabaño. Despois de pasar algúns anos de dificultades
e illamento, foi trasladado a Fremantle, onde chocou co autocrático Se-
rra, o cal sen razón aparente máis cá súa propia natureza desconfiada,
enviouno a Ceilán, polo que deixaba a moita xente sen o coidado espi-
ritual do seu devoto sacerdote. Por este motivo, Serra recibiu protestas
enérxicas por parte do padre Salvado:

Meu Señor, suplícolle co meu respecto, ademais da nosa gratitude ó pa-
dre Garrido, que revogue a orde que lle impuxo de deixa-la diocese e
que lle permita vir a Nova Nursia para o noso beneficio, e polo benes-
tar dos pobres aborixes. Por eles abandonou Europa e renunciou a to-
do o que amaba e máis quería no seu país de orixe. Frei Garrido, meu
Señor, non é novo nesta colonia ou descoñecido para nós. Meu Señor,
vostede foi testemuña do seu traballo e das dificultades que soportou
polo ben da nosa misión. Durante todos estes anos foi o noso pai espi-
ritual e, nas nosas tribulacións e dificultades, consolounos e guiounos
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coas súas palabras amables e bos consellos. Tamén nos insistiu me-
diante o argumento irresistible do seu exemplo e gran paciencia

1
.

O padre Salvado tamén notificou a Roma a actuación de Serra e
cando Roma se manifestou a favor del e lle concedeu o control inde-
pendente de Nova Nursia, este enviou a Garrido alí para converterse
no primeiro prior, o cal tomou posesión do seu cargo o 1 de xaneiro de
1860.

Como prior, Garrido proporcionoulle gran apoio ó padre Salvado
na xestión de tódolos asuntos da misión e do mosteiro, especialmente
durante as longas ausencias do seu abade en Europa (1864-69). Resul-
tou ser un administrador moi intelixente por dereito propio, que ma-
nexaba as finanzas e trataba cos funcionarios do Goberno coa mesma
eficacia e cortesía có padre Salvado, e continuou as iniciativas do seu
abade cos aborixes. Mantívose fiel á Regra da orde benedictina:

O prior deberá facer reverentemente o que o abade lle ordene, e non
fará nada en contra da vontade ou instrucción do abade. (Capítulo 65).

O informe que redactou Garrido para o Consello Lexislativo e moi-
tas cartas existentes conteñen probas da súa competencia. Entre os
monxes da comunidade gañou a reputación de santidade debido ó seu
fondo ascetismo, que se veu suavizado polos bos modais que manifes-
taba con todo aquel que atopaba.

A morte de Garrido obrigou ó padre Salvado a facerse cargo por
completo da administración de Nova Nursia. El estaba contento de es-
tar por fin na casa, nunha comunidade, trala axitación que vivira nun-
ha Italia azoutada pola guerra. Axiña asumiu de novo a supervisión
persoal de toda a misión e os seus diarios demostran a súa atención ós
mínimos detalles da administración, mesmo ata o punto de anota-los
nomes dos frades e os aborixes durante os períodos de sementeira e
arado.

En 1873 os equipos de traballo cos seus cabalos organizábanse des-
te xeito:

1. Irmán Domingo con Captain e Roger
2. Irmán Albuino con Damsel e Jenny
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Francis Conaci e John Dirimera, os novicios aborixes.

O Papa Pío IX outórgalle-lo hábito ós dous novicios.





3. Irmán Eugenio con Duke e Gary
4. Irmán Adelmo con Bobby e Farmer
5. Irmán Atilano con Terry e Spectator
6. Irmán Franquilo con Champion e Butcher
7. Irmán Bertario con Prince e Dragon

Os cocheiros indíxenas eran os seguintes:
8. B. Cuper con Star e Diamond
9. W. Monup con Kitty e Tilly

10. C. Ponan con Noble e Darling
11. P. Yappo con Punch e Major
12. T. Butler (branco) con Nelson e Betsy

2
.

Coa mesma minuciosidade falaba do horario dos labregos, e así o
menciona no seu diario:

3:30h Dar de comer ós cabalos, dous frades cada semana.
4:00h Un frade para axudar a dar de comer ós cabalos.
4:15h Misa.
5:00h Leva-los cabalos a beber e telos limpos.
5:45h Almorzo.
6:15h Engancha-los cabalos ó carro e saír a traballar.

11:00h Volta ás cortes para dar de comer ós cabalos.
12:00h Xantar.
13:00h Engancha-los cabalos ó carro e saída a arar e sementar.
17:15h Volta ás cortes, dar de comer ós cabalos, etc; cea e corta-la 

avea para os cabalos.
20:00h Retirada ás celas

3
.

A vida tan activa que levaba o padre Salvado (nesta época a que nos
estamos a referir tiña 59 anos), vese reflectida na cantidade de anota-
cións que fai no seu diario relacionadas co traballo que se estaba a le-
var a cabo na misión. O 17 de abril o padre Salvado sinalou as direc-
trices para a fundación da nova Oficina de Correos e Telégrafos da que
informou sobre o avance satisfactorio das obras o 2 de maio. Ademais,
outros estaban ocupados pisando uvas para facer viño, e o resultado
foi a producción de 3.640 litros de viño novo e 1.365 de “viño de se-
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gunda” ou tamén denominado “viño-cervexa”. O 21 de abril enviou
catro carros conducidos por dous frades e dous indíxenas á misión de
Marah con provisións, mentres que continuaban os labores agrícolas. 

Semellaba que os aborixes traballaran ben cos frades baixo a direc-
ción do padre Salvado. Ás veces algún aborixe faltaba ó traballo por-
que se afastaba da misión, especialmente cando o deixaban so duran-
te algún tempo. Por outra banda, era outro indíxena o que traía de vol-
ta ó que marchara da misión, cousa que lle aconteceu a Charlie Ponan
que foi devolto á misión por Dongell: “Xusto despois do mediodía
Charlie Ponan trouxo ante min ó indíxena fuxido Dongell, o cal recibiu
unha forte reprimenda diante de Ponan e aconselleille perseveranza.
Despois diso envieino ás leiras aprender a arar4.

Moitas veces a función do padre Salvado consistía en facer reco-
mendacións conmovedoras ós frades e aproveitábase desta situación
para garantir que a lección chegase a toda a comunidade. Por suposto,
a integridade do traballo diario era sometida habitualmente ó control
do superior mediante o mecanismo, incluído no regulamento, coñeci-
do como o capítulo de faltas que consistía en que un monxe se acusaría
das súas faltas diante da comunidade e o superior lle imporía unha pe-
quena penitencia por estas. Os aborixes tampouco se libraban desta
disciplina aínda que modificada nalgúns aspectos.

O 4 de setembro iniciouse a actividade de tosquia-las ovellas, para
a que designaron a nove frades e trece indíxenas, ademais de empre-
gar a tres indíxenas para atar e envolve-la la e outros catro para pren-
sala; así conseguiron tosquiar 16.626 ovellas ó seu debido tempo. O pa-
dre Salvado sentiuse satisfeito do traballo que fixeran, loou os indíxe-
nas por iso e deulles unha recompensa que anotou máis tarde no seu
diario: “Pagueilles a todos polo traballo de tosquia-las ovellas, tanto
grandes coma pequenos, casados e solteiros”5. Ó mesmo tempo, os
equipos formados por frades e aborixes cortaban feo e as rapazas indí-
xenas xuntábano e amoreábano.

A saída de carros que transportaban a la cara a Perth constituía to-
do un acontecemento e a viaxe á cidade era unha gran aventura para
os aborixes. Seis carros tirados por tres cabalos eran levados por tres
frades e tres aborixes e ademais levaban un carro tirado por seis bois
dirixido por tres irmáns e un aborixe.
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Outro dos logros do padre Salvado consistía en que non só conse-
guiu unir Nova Nursia con Perth mediante a creación da Oficina de
Correos e Telégrafos senón que ademais nomeou unha muller como
encargada dela, á que o propio padre Salvado lle ensinara o código
morse, despois de que un funcionario do Goberno llo ensinara a el. In-
sistiu en que quería el mesmo elixir ó aborixe que ía encargarse desta
tarefa o por iso mesmo tomouse a molestia de ensinarlle o uso de ins-
trumentos e o propio código. 

Pero tamén era probable que esta muller non confiase en ninguén
máis ca nel para recibir estas ensinanzas. Esta muller indíxena chamá-
base Helen Cuper e chegara á misión de moza, onde foi educada e on-
de casou. Recibiu moitas gabanzas pola xestión intelixente da Oficina
de Correos, pero viuse obrigada a xubilarse por anticipado debido a
unha enfermidade, da que morreu o 12 de xaneiro de 1877 á idade de
32 anos. O seu home, Benedict Cuper, que era un traballador fiel da
misión e que tiña a súa propia parcela de terreo, colocou no cemiterio
unha lápida e el correu con tódolos gastos.

O feito de colocar a Helen Cuper nun posto de tanta responsabili-
dade constitúe un exemplo da confianza que depositaba o padre Sal-
vado na posibilidade de educa-los aborixes e formalos para levar á
práctica con eles algúns traballos importantes, así como do triunfo do
seu labor nesta primeira época da misión.

En novembro de 1873 o padre Salvado enviou a dous monxes e ca-
tro aborixes á terra que posuía en Wyening para medila e delimita-los
prados para os labores agrícolas. Ó mes seguinte levou ó seu com-
pañeiro fiel Henry Indich para explora-los catro sendeiros ó este e nor-
te de Namban que ocupaban en total unhas 810.000 ha que lle solicitou
ó Ministerio do Territorio. Estiveron ausentes durante dúas semanas e
media e nese tempo un aborixe de estirpe pura chamado George adoi-
taba levarlles provisións desde Marah. Cando chegou a hora de medi-
lo terreo, o padre Salvado puido ser substituído polos mellores homes
do seu tempo.

Resulta interesante le-lo diario do padre Salvado cando fala de
Henry Indich. Segundo conta, este mozo aborixe mostrou unha extra-
ordinaria dilixencia e constancia no seu traballo. O padre Salvado con-
tratouno como axudante para levalo a todas partes, xa fose ó conven-
to da Caridade ou a unha cea na residencia oficial do gobernador.
Tamén lembra no seu diario o orgulloso que estaba cando preparaba a
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“araña”(*) para realiza-las súas viaxes a Perth, o pracer que lle propor-
cionaba o feito de viaxar á capital e as interesantes conversas que man-
tiñan. Tamén lle confiou a Indich traballos que lle esixían unha gran
responsabilidade, como por exemplo cando lle encargou ir ata Tood-
yay con 24 libras esterlinas para pagar un imposto sobre as ovellas ou
a xestión da Oficina de Correos en 1877, cando só tiña 19 anos. Este ac-
to constituía unha mostra especial de confianza nun aborixe, nun tem-
po no que moitos brancos nin tan sequera se molestaban en identifi-
carse con eles e moito menos en confiárlle-los cartos. O nome de Henry
Indich sobreviviu nunha elegante lápida, rodeada por unha reixa bran-
ca no cemiterio da misión e nela había a seguinte inscrición: “Dedica-
do na memoria de Henry Indich que morreu en Nova Nursia o 3 de
marzo de 1896 ós 39 anos”.

O ano 1874 comezou cunha morea de actividades. O 2 de xaneiro
seis monxes e sete indíxenas estaban ocupados bañando as ovellas e
uns días despois dous gandeiros, un monxe e un indíxena, levaron un
rabaño formado por 21 vacas, 11 bois, 5 burros, 5 asnos, 3 touros e 1 va-
ca ata Marah. Deixaron un boi na casa de Lefroy e pola mañanciña do
día seguinte dous monxes e sete indíxenas levaron o carro de cabalos
ata Marah para baña-las ovellas. Cando todo isto se estaba levando a
cabo, o padre Salvado adquiriu outras 810.000 ha de terra ó nordés e ó
sur dos mananciais de Yargalin.

O feito de que os indíxenas participasen activamente na vida da mi-
sión pode constatarse na seguinte anotación que fai no seu diario o 3
de marzo:

Escavación dun pozo en Marah. Un neno indíxena leva un cabalo a
Thompson. Benedict Cuper vendeulle un cabalo por dúas libras ester-
linas a un gandeiro. Eu teño a intención de vender terreo en tres luga-
res dos arredores de Marah. Traen madeira para a casa que estamos a
construír, que é a que está á beira da Oficina de Correos e que xa ten
teito. Están a coce-la cuarta fornada de ladrillos. Continúan pisando
uvas para facer viño. Os monxes están construíndo marcos para as fies-
tras para levar a Marah. Estase a facer unha mesa para o comedor na
casa de hóspedes. Un coro está ensaiando para canta-las Lamentacións
para a Semana Santa. Están cargando 250 cargamentos de leña para as
cociñas. Están preparando os arados para a vindeira estación. Están

(*) N. da T.: Aquí fai referencia ó carro de cabalos.



construíndo muíños de fariña para comezar a moer en canto rematen o
edificio. Están facendo 2 caixas abatibles. Eu estou deseñando un res-
paldo de madeira para que se constrúa nos asentos do coro da igrexa
pública

6
.

En todo caso cando falaba en 3ª persoa do plural referíase ós abo-
rixes.

Cinco carros cargados de provisións partiron cara a Marah dirixi-
dos por tres monxes, e os indíxenas Charlie Ponan e Paul Yappo can-
do ían comeza-los partos das ovellas. En xuño un carromato de bois
trouxo os materiais e provisións e levounos a tódalas fincas dos arre-
dores da misión. En Damper o monxe encargado era o irmán Xirgu e
vivía co irmán Roberto, que era o cociñeiro, dous pastores indíxenas,
Alfred Johns e Dugmara que coidaban as ovellas, Billy e Bob coas súas
donas, que se encargaban dos años. Fixouse un modelo de traballo si-
milar para as fincas de Carpigna, Babro-Yulgarin e Ticon.

O historiador australiano, sire Keith Hancock, escribiu recentemen-
te que os aborixes “deberían poder atopar algún significado e interese
no traballo, recibir unha recompensa axeitada por el e atopar com-
pañía, se querían integrarse por completo na sociedade dos brancos”,
criterios que se cumprían admirablemente en Nova Nursia7.

O padre Salvado, como monxe benedictino que era, formaba parte
dunha longa tradición de hospitalidade e, de aí que levase esa grata
tradición a Nova Nursia. Desde o principio, os empresarios gandeiros
dos arredores e os viaxeiros que ían de paso eran acollidos para com-
parti-la comida da comunidade. Entre os seus hóspedes atopábanse as
MacPherson e a súa tía (presbiterianas escocesas), que chegaron o 23
de marzo de 1874 desde a finca próxima de Glentomie. O padre Sal-
vado levounas para ensinárlle-la misión e deulles para que tomasen
viño da adega e froita da horta. Aínda que existía unha certa preven-
ción inicial en relación con todo o que se levara a cabo, o padre Salva-
do observou que se sentían moi satisfeitas e quedaron alí ata as 6 da
tarde. Este tipo de hospitalidade estendeuse a tódolos hóspedes, pero
se os funcionarios do goberno entremetidos intentaban inmiscirse nos
asuntos da misión escorrentábaos. Incluso homes coma Dale eran tra-
tados con hospitalidade e consideración para que se sentisen a gusto
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na seguinte etapa da viaxe. Dale chegou a media noite e atopou aloxa-
mento na comisaría de policía, pero ó día seguinte marchou cedo visi-
ta-lo padre Salvado para informarlle de que viñera “inspecciona-la súa
institución”. Presentouse como Dale, e aínda que ó padre Salvado non
lle agradou nada esta presentación levouno dentro e falaron durante
un anaco. O padre Salvado díxolle con cortesía: “Sr. Dale, vostede é
benvido na misión coma moitos outros que viñeron antes ca vostede.
Respondereille ás preguntas que me faga e as miñas respostas pode
que lle sirvan de axuda cando visite outros lugares. Tamén lle ensina-
rei tódalas instalacións da misión. Pero o emprego que fai da palabra
“inspección” implica que vostede está violando a propiedade priva-
da”8. Despois disto, o padre Salvado deulle unha comida e pediulle ó
monxe encargado dos hóspedes que lle limpara unha habitación para
que durmise unha sesta, levouno a ve-la igrexa e logo ordenoulle ó
mestre de invitados que lle dese provisións e que o levase de volta a
Perth. Despois deste incidente o padre Salvado escribiu ó Ministerio
das Colonias unha carta de reprobación moi firme.

Por outra banda, o 20 de marzo Alexander Forrest e tres compañei-
ros chegaron a Nova Nursia antes de embarcarse nunha expedición
desde a baía de Champion ata Darwin. Pasaron alí a noite e o padre
Salvado agasallounos cun cabalo chamado Prince, que completaba ata
nove o numero de cabalos que tiñan, aínda que para o padre Salvado
Prince era o “mellor do grupo”9.

En Nova Nursia estábanse a construír constantemente edificios e o
ano 1874 non foi unha excepción. Estábanse a construír casas tanto en
Nova Nursia coma noutras sedes da misión e o traballo era comparti-
do polos monxes e os indíxenas, os cales rozaban o bush a 2 libras es-
terlinas por acre. Un monxe xunto con algúns indíxenas ían a unha can-
teira carretar pedras para os alicerces dunha nova zapatería e xastrería,
xa que a estructura que había e o teito de madeira estaban caendo.

O padre Salvado foi moi prudente á hora de permitirlles ós indíxe-
nas facer transaccións comerciais cos brancos porque moitas veces
eran enganados. O seu comportamento tímido e rebuldeiro revelaba
moitas veces a súa falla de responsabilidade e iso permitía que moitas
veces fosen explotados. Por ese motivo, reuniu os homes e nenos abo-
rixes e ensinóulle-la importancia que tiña coñece-lo valor das cousas e
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a forma de ler, escribir e sumar cifras. Tamén lles falou sobre o salario
xusto nunha linguaxe que comprendesen ben e citou o caso do indíxe-
na Piramino coma exemplo de cómo podían ser enganados ata o pun-
to de que non puido mercar comida. Ademais déronlles ordes de que
nunca mercasen ou vendesen nada sen notificárllelo primeiro ó mon-
xe que estaba ó seu cargo.

Por outra banda, o padre Salvado era sempre o “veciño bo” que asi-
naba peticións de mellora do distrito, ou o que levaba os enfermos da
zona á misión para que recibisen un tratamento, tradición que aínda
non existía na misión de Kalumburu no noroeste, onde un pequeno
hospital da misión poñíase á disposición dos homes e mulleres dos lu-
gares achegados en épocas de necesidade.

No diario do padre Salvado demóstrase que estaba sempre dispos-
to a colaborar cos seus veciños, de tal xeito que cando un día Duncan
MacPherson e a súa dona foron a Nova Nursia para pedirlle que asi-
nase unha solicitude dunha ponte sobre o río Moore, ó sur de Nova
Nursia, e o nomeamento dun xuíz local, o padre Salvado asinouna
xunto co resto. Logo, MacPherson pediulle que recibise a un mozo
aborixe chamado Alec, que estaba “moi enfermo” na casa dos Mac-
Pherson e o padre Salvado aceptouno de inmediato. Acordaron que
MacPherson traería ó neno nuns días, pero o neno non chegou, polo
que o padre Salvado enviou a outro indíxena chamado Ginguicoro pa-
ra indagar que ocorrera. Esa mesma tarde chamaron á porta e cando
foi a abrir atopouse coa sorpresa de que o neno indíxena traía nos seus
brazos ó enfermo desde a casa dos MacPherson, que estaba a unha dis-
tancia de 8 km. O padre Salvado loou a fazaña heroica de Ginguicoro,
púxose a cavilar sobre a razón que levara a un home civilizado como
MacPherson a permitir semellante atrocidade e comentou o seguinte:
“Non puiden cre-lo que tiña ante os meus ollos: que MacPherson per-
mitise un acto sobrehumano deste calibre cando Alec estaba tan enfer-
mo, que mesmo puido morrer no camiño, pola distancia tan longa que
había e con tanta incomodidade para ámbolos dous, malia que el pro-
metera traelo aquí”10. Sen embargo, cos coidados que lle administraron
na misión, o rapaz logrou recuperarse axiña e, por sorte, o grave des-
coido deste home branco non tivo peores consecuencias.

Pero en Nova Nursia non era traballo todo o que se facía, porque o
padre Salvado tiña un gran sentido da festa e celebraba moitas oca-
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sións festivas que lle ofrecía a liturxia da Igrexa ou os aniversarios da
xente que vivía con el. Un evento festivo foi o 15 de agosto de 1874, no
que celebraron as vodas de prata da súa consagración como bispo. Ese
día no que traballou na misión, celebrouse unha misa solemne na igre-
xa principal, os monxes e os aborixes cantaron xuntos e o bispo home-
naxeado presidiu esta celebración no trono episcopal erixido por Ga-
rrido mentres o padre Salvado estaba de viaxe en Roma. Os aborixes
sempre atoparon atractiva a forma española da liturxia polos orna-
mentos das vestiduras, o incenso e os cantos, que lles lembraban á súa
cerimonia do corroboree, polo que se implicaban nas cerimonias con
moito agrado. A banda de música creada polo irmán Oltra a finais dos
anos sesenta tocou durante o serán, desfilando con aire marcial ó rit-
mo das cornetas e tambores e, mentres soaba a música os mozos com-
petían polos premios que consistían en tabaco, caramelos e doces. Nin
sequera o tempo, que era frío e anubrado, ameazando chuvia, puido
estraga-la “troula”. Cando se puxo a chover, o único que fixeron foi
traslada-la festa ó interior. 

Os monxes tamén tiveron a súa gratificación, porque a partir dese
día o padre Salvado permitiulles beber un vaso de “viño-cervexa” no
xantar do mediodía. O viño que tomaban non era moi forte porque, se-
gundo escribe o padre Salvado no seu diario, era “semellante ó viño,
mais realmente era un resto do viño bo depositado en toneis ó que se
lle botaba auga para absorbe-lo sabor, cor e textura”11. Permitíalles be-
ber viño puro só nas grandes festas e, mesmo nestas ocasións, sempre
con moderación. De feito, tiña a comunidade adaptada á mortificación
do corpo polo que aspiraba só ás cousas espirituais.

Unha ocasión festiva similar celebrouse o 1 de marzo de 1875, can-
do o padre Salvado bendiciu a primeira pedra dunha nova adega de
viño e a ala sur do mosteiro, que ademais coincidía co 29 aniversario
da súa chegada a Nova Nursia. Introduciu na pedra as medallas de
San Gregorio, San Agostiño e San Bieito, unha do Papa Pío IX (1868) e
outra da raíña Victoria (1873). Unha placa de chumbo colocada enriba
da pedra tiña gravada a data do evento. Para celebrar esta ocasión, to-
da a comunidade tivo unha cea na que cada monxe recibía un vaso de
viño puro, mentres que ós indíxenas se lles permitía tomar só “viño-
cervexa e caramelos”12.
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O día de Aninovo de 1875, o padre Salvado fai a seguinte anotación
no seu diario: “Cantouse o Te Deum despois da misa coma acción de
gracias por tódolos beneficios que recibimos durante o ano pasado. No
serán xusto despois das Completas todos nós escollemos un santo co-
mo patrón, xunto coa nosa Señora, para que nos protexesen durante o
novo ano, e unha virtude que todos e cada un de nós debía esforzarse
por adquirir durante o transcurso do ano” 13. Logo os monxes baixaron
polas escaleiras axeonllados en dirección ás súas celas. O padre Salva-
do axeonllouse no seu reclinatorio para rezar e pensou que nese ano
fixérase moito pero que aínda quedaba moito por facer, xa que aínda
que o centro monástico de Nova Nursia estaba garantido moitas das fa-
cianas coñecidas xa non estaban alí. Con tantos cambios e facianas no-
vas preguntábase se sería posible mante-la súa misión seguindo os
principios sólidos sobre os que a fundara, despois de que morresen tan-
tos aborixes, ou todo o que lles acontecera a moitos traballadores e agri-
cultores que ían participar máis na vida da colonia; e finalmente que on-
de estaban as tribos aborixes civilizadas e cristianizadas. En compara-
ción coa poboación aborixe total, o número de aborixes que traballaban
cos monxes na misión era escaso, polo tanto, ¿debía admiti-lo padre Sal-
vado un fracaso despois de propoñerse ideais, aspiracións tan altas e un
programa de traballo tan esixente, por mor dunha cadea de acontece-
mentos e circunstancias que estaban fóra do seu control? Cando o pa-
dre Salvado comezou a traballar no campo misioneiro da colonia, ¿quen
podía prever con qué rapidez se alterarían, disolverían e desmorali-
zarían os grupos tribais integrados que vivían nas fronteiras do asenta-
mento? ¿Quen podía preve-lo descenso espectacular da poboación ori-
xinal por mor das epidemias e enfermidades contra as que non eran in-
munes? ¿Quen podía prever nesa época a rápida propagación e efectos
da mestizaxe que creou un pobo que non era nin europeo nin aborixe,
unha xeración rexeitada e incomprendida por todos, que trataba de
buscar unha identidade coa súa propia clase e transmitir a outras xera-
cións, que estaba totalmente desarraigada e era nómade ata un punto
que nunca chegara a se-lo pobo orixinal, confinado ás fronteiras tribais?

Aínda que o padre Salvado nunca admitiu o fracaso, recoñeceu
anos máis tarde que este proceso, xunto cunha serie doutros factores,
estaba a debilita-lo seu plan, progresista e intelixente, que se propuxe-
ra nun principio; pero a forza de mante-la súa confianza na Providen-

Vida comunitaria en Nova Nursia

255

13 Diario (1/1/1875).



cia, continuou co traballo da misión.
Nunha das primeiras anotacións que fai no seu diario en 1875, re-

coñece indirectamente o decaemento da forza e do número de aborixes
na misión: “O irmán Xirgu xunto co indíxena Bob Noglogot, marchou
apresurado na procura do indíxena Dickey que se atopa gravemente
enfermo no bush. Trouxérono para a misión, xa que é o irmán de Bob”14.
Tal como demostra este comentario, as enfermidades estaban a levar
por diante moitas vidas dos aborixes que vivían na misión. Incluso o
coidado que tivera o padre Salvado por fomentar matrimonios entre os
aborixes que vivían na misión, non tanto coas persoas de fóra, non
conseguira dete-la diminución da poboación. Por iso, a anotación que
fai no seu diario inmediatamente despois da que se refería á enfermi-
dade de Dickey referíase á “política” adoptada polo padre Salvado en
materia de casamentos (se é que se lle pode chamar así); comenta que
autorizou inmediatamente o matrimonio de cinco mozos con cinco
mulleres aborixes na misión, despois de que as rapazas garantisen o
seu consentimento. Deste xeito exerceu a potestade que lle outorgara a
lei durante a administración Weld en materia de matrimonios de me-
nores de idade no artigo 5 da Lei de escolas profesionais. 

O padre Salvado impuxo esta política como consecuencia da súa
determinación a axuda-los aborixes a conserva-la identidade da raza,
pero tamén demostra un respecto semellante polos seus costumes ra-
ciais con respecto ás condicións laborais que imperaban na misión. In-
sistía en que os aborixes traballasen, pero recoñecía que non podían
aguantar durante longos períodos de tempo baixo condicións de tra-
ballo moi duras. Decatouse de que o costume que tiñan os aborixes de
vagar polo bush era para eles unha necesidade e, polo tanto, alternaba
períodos de traballo con períodos de relaxación, como o que ordenara
en febreiro de 1875. A anotación que fai no seu diario o 22 de febreiro
sinala que o traballo de malla-lo millo, a cebada e a avea xa rematara e
que polo tanto decidira envia-los aborixes “Yappo, Jackamarra, Vera-
mino, Carruyungo e dous zapateiros axudantes chamados Wally e Jat-
ter” ó estanque de Gillingarra para que tomasen algúns días de des-
canso15. Sen embargo, cómpre subliñar que lles ordenou ás súas res-
pectivas esposas que quedasen na casa en Nova Nursia.

O padre Salvado coñecía os costumes indíxenas pero negábase a

O señor abade do ermo

256

14 Diario (9/1/1875).
15 Diario (26/2/1875).



aceptar algúns deles, feito que ás veces provocaba problemas cos indí-
xenas que vivían no bush. Por exemplo, unha vez a dona e a filla dun
labrego que vivía nos arredores da misión volvían da misa e atoparon
un grupo de aborixes que vivían na misión que estaban cravándolle
unha lanza a un mozo aborixe chamado Willaway. Cando os aborixes
agresores viron os brancos, fuxiron cara ó bush, pero mentres tanto o
rapaz ferido foi levado á granxa e chamaron á policía. Aquela tarde o
fillo do labrego trouxera o rapaz a Nova Nursia, onde o padre Salvado
e mailo padre Coll, que era o enfermeiro, o examinaron. Cando Coll lle
dixo ó padre Salvado que o paciente tiña moi poucas posibilidades de
sobrevivir, el exclamou en castelán: “¡Que Deus non o queira así!”. O
padre Salvado descubriu axiña os culpables cando os indíxenas da mi-
sión Kayanga e Nelabut, que estaban implicados neste ataque, inten-
taron fuxir inmediatamente e se decataron de que o seu compañeiro
era parente de Walebing. A morte xa levara a dous dos seus parentes
maiores, pero, segundo o costume indíxena, permitíaselles vingarse
desa morte. O padre Salvado pediulle ó policía que os arrestase e que
o fixese comparecer perante un xuíz. Un deles achegouse ó padre Sal-
vado coa esperanza de que intercedese por el porque afirmaba que fo-
ra obrigado a comete-lo crime por indíxenas que vivían no bush. Des-
pois disto o padre Salvado condenou categoricamente este costume e
nas súas Memorias fixo unha alegación contra el16. Poden observarse
exemplos similares de agresións así como dos sentimentos que lle sus-
citaban en referencias que fai no seu diario sobre as novas relativas á
sentencia imposta ós inculpados: “É certo que non debemos alegrarnos
das desgracias dos nosos inimigos, pero certamente neste caso debo
dicir que o merecen”17.

Por outra banda o padre Salvado levou outra gran decepción cando
o informaron do abandono dos aborixes en relación cos traballos de
arado e sementeira realizados por un equipo de monxes e indíxenas
fieis que labraban a súa propia terra. En referencia a este feito, afirmou
simplemente o seguinte: “O indíxena casado, John Walley, marchou da
misión coa súa familia polo seu ben. Este mesmo procedemento sería
levado a cabo por parte de Ponan, Yappo e Indich se as súas esposas
os seguisen pero elas negáronse rotundamente a marchar”18. Todos eles
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estiveran na misión desde a súa infancia e foran educados alí, polo tan-
to pódese dicir que estaban completamente integrados na comunida-
de da misión xa que posuían o seu propio terreo, que labraban eles e
foron amplamente recompensados polo traballo que realizaron no ou-
tro sitio da misión. Por ese motivo, non tiñan por qué estar desconten-
tos da vida que levaban e semellaba que, polo menos a ollos dos euro-
peos, perderan unha oportunidade de ouro, pero non tiña por qué
acontecer irremediablemente o mesmo cos que quedaban na misión.
Sen embargo, ¿onde están na actualidade os labregos aborixes? Seica a
maioría deles quedaron polo camiño.

O padre Salvado estaba descontento pola conducta dalgúns dos
seus aborixes, polo que decidiu reunilos e preparouse para falar con
eles. Chamou polo nome a algúns deles, pediulles explicacións pola
súa conducta e fíxolles algunhas advertencias para o futuro. Ningún
deles protestou por isto, polo que o padre Salvado continuou coas súas
correccións e pensou que sería oportuno nese momento anuncia-la
chegada de Patrick Troy, o novo policía de Nova Nursia.

Por contraste, uns días despois, tivo o gran pracer de escoller un
aborixe chamado Tom Tangel para que aprendese o oficio de zapatei-
ro e alegrouse de que a súa dona, Mary Anne, fose contratada como
mestra na escola. A promesa de estabilidade que atopou nesta parella
casada levouno a face-lo seguinte comentario no seu diario: “¡Viva a
santa perseveranza!”19 O mestizo John Maher tamén foi empregado co-
ma aprendiz, ocupou o posto de John Walley, que xa aprendera o ofi-
cio, e foi logo contratado en Guilford, gañando 20/- á semana.

A principios de outubro o gobernador Robinson, a súa dona e o sé-
quito viñeron a Nova Nursia onde foron recibidos cunha calorosa ben-
vida por parte da comunidade de aborixes e monxes. O que máis im-
presionou ó gobernador foi a naturalidade coa que convivían en har-
monía as dúas razas e o ben que cantaban xuntos e tocaban instru-
mentos musicais. Examinou a vida que se levaba na misión e agra-
doulle especialmente observar como a rapaza indíxena chamada Sarah
enviaba unha mensaxe por telégrafo.

En 1876, o primeiro acontecemento que se lembra foi unha misa so-
lemne na festa dos Reis Magos na que o coro de nenos indíxenas can-
taron a varias voces dirixidos polo irmán Oltra. Pero o bo humor cam-
biou axiña porque non pasaran nin tres semanas cando o padre Salva-
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do recibiu a notificación de que os indíxenas que vivían no bush inten-
taran matar a un indíxena que vivía na misión como desquite pola mor-
te de Piramino, aínda que Nelabut, un antigo delincuente, disuadiunos
de cometer este crime. Sen embargo, dez días despois orixinouse outro
altercado, xa que Monup pedira permiso para asistir a un corroboree que
se celebraba en Mulanda, unha vila que se atopaba a uns 5 km da mi-
sión, e como o deixaron ir outros sentíronse animados a face-lo mesmo.
O padre Salvado deulles tamén permiso pero insistiulles en que debían
marchar de alí na tardiña. Por iso, cando viu que un dos indíxenas vol-
veu cedo pola tarde, entroulle a sospeita e pediulles a dous monxes que
fosen alí ver que estaba a acontecer. Os conspiradores querían tender-
lle unha emboscada a Monup e matalo cravándolle unha lanza en vin-
ganza pola morte de Piramino, pero os monxes interviñeron e conse-
guiron que a desexada víctima puidese volver á misión sa e salva.

No seu diario o padre Salvado reflexionou unha vez máis sobre o
carácter extraordinariamente primitivo que tiñan os aborixes despois
de tantos anos, e tamén sobre o comportamento odioso que mostraban
con eles algúns colonizadores brancos. Expresou esta idea así: “O indí-
xena Piramino foi asasinado o pasado mes de xaneiro nunha liorta con
aborixes que se intoxicaran cun licor que lles proporcionaran dous
brancos chamados Butler e Fitzgerald, os cales tiveron que pagar cada
un unha fianza de 38 libras esterlinas no tribunal como castigo polo
delicto que cometeran”20. Tamén reflexionou sobre a valía persoal da
víctima: era “un músico con moito talento ó que lle ensinara a tocar va-
rios instrumentos o irmán Oltra”21.

Sen embargo tiña algunhas razóns para sentirse esperanzado: dous
aborixes chamados Ponan e Cuper, traballaban tan ben que foran ca-
paces que cavar dous pozos, polo que lles pagaron moi ben. Iso fíxolle
reflexionar sobre se sería posible que houbese traballos que podían re-
alizar sempre a cambio dun diñeiro extra. Cando lembraba as activi-
dades realizadas por estes dous aborixes expresábao con moito pracer:
“Ámbolos dous posúen as súa propias granxas dunhas 450 ha cada
unha nos arredores de Nova Nursia, e as cultivaban baixo a supervi-
sión dun monxe. A pasada tempada pagueilles 50 libras esterlinas a ca-
da un pola súa colleita”22. Para o beneficio destes agricultores indíxe-
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nas o padre Salvado creou un banco rural para que lles proporcionase
créditos para as súas granxas e deste xeito, puidesen mercar ovellas e
gando, o cal significaba que podían converterse en empresarios gan-
deiros por dereito propio e, coa experiencia adquirida na misión,
podían establecerse pola súa conta en calquera lugar de Australia Oc-
cidental.

Os labores de sementar e arar continuaron coma sempre organiza-
das en equipos formados por aborixes e monxes. Os esforzos que fixo
o padre Salvado por conseguir máis e mellores pasteiros implicaban a
necesidade de contratar a máis homes polo que, ó mesmo tempo que
os aborixes traballaban cos monxes, tamén contratou a brancos, ós que
lles supervisaba el mesmo todo o posible, e tomou tódalas precaucións
necesarias antes de deixalos traballar cos aborixes. Como era habitual,
pasou moito tempo cavilando e planificando para asignarlles a cada
un o traballo correspondente, pero sempre o facían en equipos, xa que
lle atribuía un gran valor ó traballo en equipo, especialmente cando se
trataba dos aborixes.

O 24 de agosto de 1876 escribiu unha anotación no seu diario na que
lembraba que a nena indíxena Mary Rose fuxira, pero volveu a mesma
noite. Ó día seguinte desapareceu outra vez sen razón aparente, polo
que algúns membros da comunidade buscárona e trouxérona de volta.
Esta práctica de fuxir era bastante común entre os mozos aborixes que
procedían doutras partes das chairas de Victoria e chegaron á misión
na década dos anos 70, cando a misión era unha institución para abo-
rixes e mestizos procedentes de toda a colonia. Non tiñan afinidade
ningunha coa terra na que habitaban e polo tanto non conseguiron da-
la mesma resposta que tiñan no seu propio territorio. O problema que
supuxo conseguir adaptalos ás diferentes condicións de vida provo-
coulle ó padre Salvado moitas dores de cabeza.

Desde o punto de vista do padre Salvado, os indíxenas que vivían
no bush non constituían unha parte integral da vida da misión. Se ían
alí e se atiñan á disciplina da misión, dábaselles comida e aloxamento
pero non sempre ocorría así. Moitas veces foran previamente botados
de alí sen levaren nada, xa que os consideraban unha ameaza para a
harmonía da misión porque exercían malas influencias sobre os abori-
xes que vivían alí, ós que o padre Salvado coidaba coma se fosen os
seus propios fillos. Algúns dos monxes que vivían co padre Salvado
poñían obxeccións a esta actitude cara ós indíxenas que vivían no bush,
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especialmente o irmán Beleda23, que protestou por isto ó abade de tal
xeito que, cando máis adiante un grupo de indíxenas do bush veu ó
mosteiro durante a noite facendo moito ruído, berrando e golpeando
os seus instrumentos, o padre Salvado botounos, pero con menos con-
tundencia do que puidera facer algún tempo atrás. Conseguiu a paz e
a tranquilidade e recuperou o sono para a comunidade, pero só des-
pois de que invitara ós aborixes a volver ó día seguinte para compar-
ti-la comida da misión24.

Entre 1875 e 1877 Nova Nursia foi adquirindo cada vez máis a apa-
rencia dunha pequena vila florecente. O 29 de novembro de 1876 o pa-
dre Salvado lembraba que se estiveran abrindo gabias para establece-
los alicerces dun xulgado que estaba a construír á beira da Oficina de
Correos. Este edifico foi rematado o 9 de outubro de 1877 e tiña unha
estructura dominante que aínda hoxe resulta impresionante, xa que
está situado na ladeira norte do mosteiro. No seu tempo cumpriu moi-
tas funcións: serviu para a celebración das reunións do Comité de In-
fraestructuras e para as comparecencias dos tribunais de primeira ins-
tancia, e incluso como consultorio médico.

O ano 1877 tamén resultou moi proveitoso, xa que pode que fose
valorado non só polo aumento da poboación aborixe, senón tamén po-
lo número e diversidade de visitantes que chegaron a Nova Nursia.
Por exemplo, pódese ler no diario do padre Salvado a seguinte anota-
ción: “25 de abril: un italiano pasou uns cantos días connosco pero ho-
xe pola mañá marchou cara a Perth. Deille víveres, algo de diñeiro e un
par de zapatos, dos que tiña verdadeira necesidade”25. Un membro da
familia Butler veu vivir á misión para sempre e un da familia Drum-
monds pasou algún tempo no hospital da misión. Daquela, pódese di-
cir que Nova Nursia se convertera nun centro para todo o distrito.

Cando se trataba dun aborixe non había nada que lle pasase desa-
percibido, por exemplo, destaca que cando (o 5 de novembro de 1877)
levaron a Perth a producción anual de la, dous zapateiros aborixes fo-
ron mercar coiro ás tendas da cidade. Así mesmo, lembra na anotación
do seu diario do 9 de setembro do mesmo ano o seguinte: “O indíxena
Charlie Ponan estaba xogando ó criquet e tivo moi mala sorte cando
foi golpeado por unha bola. Perdeu dous dentes e recibiu un corte moi

23 Beleda, Diario (1870-1872).
24 Diario (27/8/1878).
25 Diario (2/4/1877).
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desagradable no beizo superior”26.
Outro gran impulso para a economía da misión foi a adquisición

dunha malladora e unha máquina de vapor que trouxo o padre Salva-
do de Inglaterra o 8 de xullo de 1877, da que proclamou con orgullo
que era a primeira que había na colonia. O enxeñeiro mostráralle como
podía funciona-la máquina de vapor por medio da enerxía proceden-
te do muíño tirado por un cabalo, pero o padre Salvado decidiu cons-
truír un muíño novo exclusivamente para ese fin, que foi traído de In-
glaterra e as pedras de Francia, e comezou a funcionar en 1878.

As anotacións que fixo no seu diario no período que abarca os anos
1875-1877 manifestan a constancia dos servicios que prestaba a misión
ás poboacións dos arredores. Por exemplo, os labregos levaban á mi-
sión o seu gran para moelo no muíño; ademais, o padre Salvado per-
mitía que o gando dos seus veciños bebese nas fontes da misión e mes-
mo lles prestaba gando ós labregos con problemas para axudalos a es-
tablecérense, normalmente un bo cabalo de raza ou un cabalo de sela.
De tódolos xeitos, o que era máis valioso era o conxunto de datos
científicos relacionados coa agricultura e o pastoreo que conseguira
compilar minuciosamente durante varios anos. Deste depósito sacaba
información sobre a cantidade de chuvia caída durante unha época de-
terminada, as condicións do solo e a mellora, as colleitas e os tipos de
solo, as enfermidades das plantas e dos animais, e permitíalle a todo o
mundo acceder a esta información. O feito de adquirir para a bibliote-
ca de Nova Nursia moitos libros sobre a cultura europea e as ovellas
de España (as nosas meiriñas eran orixinarias de España), demostra
que o padre Salvado estudiara todo o que podía atopar sobre temas de
certa relevancia para a misión. Sen embargo, gran parte dos seus coñe-
cementos sobre agricultura e pastoreo procedían da súa propia expe-
riencia nas chairas de Victoria e da súa humilde docilidade e disposi-
ción para aprender todo o que estivese ó seu alcance sobre a terra dos
aborixes, ós que lles debe os coñecementos que tiña sobre os costumes
e hábitos da vida no bush, que realmente os aprendeu moi ben.

Por outra banda, semella bastante comprensible o feito de que gran
parte da man de obra formada por monxes e aborixes estivese ocupa-
da na elaboración de proxectos de construcción antes de que chegase
a época de cultivo intensivo. Como consecuencia disto, as anotacións
que fai o padre Salvado no seu diario no mes de novembro de 1877 fan
26 Diario (9/9/1877).



referencia a un intenso programa de construccións no que tamén par-
ticipaban os aborixes. O 17 de novembro o irmán Eugen e o indíxena
Ponan serraban vigas para os proxectos de construcción e dous días
máis tarde os serradores enviaron vintedúas vigas desde o bush, pero
o padre Salvado rexeitounas por considerar que non eran axeitadas e
mandou os serradores a outra zona, onde podían atopar mellor ma-
deira. Unha anotación que fai no seu diario o 30 de novembro sinala
que “20.000 táboas foron carretadas hoxe desde o bush e o traballo de
construcción continuou sen interrupción”27. Outros traballadores da
misión estaban encargados de carretar ladrillos. Sen embargo, a misión
tamén sufriu os inevitables reveses, por exemplo, un incendio aconte-
cido o 31 de decembro, que destruíu a lavandería, malia os esforzos
que fixeron todos por salvala.

En 1878 veu un home de Perth para axudarlles a poñer en funcio-
namento a nova malladora: a un monxe asignóuselle a tarefa de en-
cargarse da máquina de vapor, xunto con outro para axudalo e un ter-
ceiro para supervisa-la malladora28. O padre Salvado estaba moi orgu-
lloso da nova maquinaria que adquirira e preocupábase moito dela pe-
ro, sen embargo, isto non evitou que lles negase ós aborixes a súa par-
ticipación na posta en funcionamento do novo proceso. Tres aborixes
encargábanse de carga-la máquina coa colleita formada por millo, ce-
bada e avea e outros tres encargábanse de poñerlle as gavelas á malla-
dora; outros sete dedicábanse a retira-la palla e había dous que estaban
preparados para levar auga para a caldeira e un para leva-la leña;
había outros dous máis, un a cada lado da máquina, agardando para
botar unha man onde se necesitase29.

É digno de mención o feito de que, en xeral, os aborixes estaban
contentos de estaren na misión e que só algúns volveron de forma de-
finitiva ás súas tribos no bush. Unha excepción moi famosa era a do
indíxena Monup e a súa familia que foron expulsados da misión. Co-
mo o home estaba moi entristecido por isto, os seus amigos e familia-
res trouxérono arrepentido onda o padre Salvado e pedíronlle que o
volvese admitir na misión. Monup axeonllouse diante do bispo e pe-
diulle perdón, prometéndolle rectifica-lo seu comportamento, polo
que o padre Salvado perdooulle sempre e cando el e mailos seus ami-

Vida comunitaria en Nova Nursia

263

27 Diario (30/11/1877).
28 Diario (31/1/1878).
29 Diario (10 e 13/4/1877).



gos se comportasen mellor no seu traballo. Tres días despois a anota-
ción que facía o padre Salvado no seu metódico diario resumía este
asunto así: “Monup e maila súa dona asinaron un novo acordo”30.

O padre Salvado elaboraba informes habituais para as autoridades
civís nos que falaba de que os aborixes ían progresando na súa civili-
zación, feito que non lles debía sorprender xa que os aborixes estaban
dedicados por completo e decididamente ó traballo da misión. No seu
diario dedicado ó ano 1878 dá certa idea da actividade que se estaba a
levar a cabo na misión nesa época: os nenos aborixes cantaban nas mi-
sas; estaban a punto de remata-la construcción de tres casas novas, nas
que vivirían outros tres matrimonios, que ían aumentando cada vez
máis; utilizábanse materiais extraídos ou sacados do bush para a nova
ampliación do mosteiro; e por último, un monxe e tres conductores
aborixes ían a Perth cos carros para levar millo durante un ano malo
para a colleita. Intentou estar constantemente ó tanto do que satisfacía
mellor as necesidades dos aborixes: por exemplo, cando un dos habi-
tantes máis vellos da misión, chamado Bob Noglogot, veu pedirlle per-
miso para marchar para esquece-la morte do seu fillo pequeno que
morrera había dous días, o padre Salvado compraceu os seus desexos,
aínda que o feito de que Bob marchase implicaría unha gran perda pa-
ra a comunidade. Sen embargo, estipulou que volvera seis semanas
despois e logo tratou de atende-las súas necesidades, deulle bos con-
sellos e despediuno con verdadeiro afecto. O padre Salvado ben sabía
que Bob estaba preparado para gaña-la vida en calquera sitio da colo-
nia pero tiña receos sobre a capacidade dos aborixes, nese estado de
desenvolvemento, de sobrevivir moito tempo nas condicións sociais
que prevalecían nesa época no occidente, e esa foi a razón da condición
que lle impuxo a Bob de volver seis semanas despois.

Cando os aborixes demostraban que eran capaces de exercer res-
ponsabilidades e de xestionaren eles sós as súas granxas, o padre Sal-
vado axudábaos incondicionalmente para aumentar ou mellora-la súa
terra. Un exemplo disto aconteceu en agosto de 1878, cando Benedict
Cuper e Charles Ponan foran sometidos constantemente a probas du-
rante os anos que viviran na misión e demostraran ser capaces de tra-
ballar eles sós a súa terra. Tiñan varias cabezas de gando e un peque-
no rabaño de ovellas que recibiran como compensación polos servicios
que prestaran, feito que lles permitiu terlle moito apego á terra. Tamén
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demostraron ser bos aforradores, polo que foron capaces que mercar
equipamento pola súa conta e iso convenceu ó padre Salvado para ou-
torgarlles máis terras.

A través dos diarios que escribiu neste período pódese constata-la
autenticidade da existencia dunha comunidade hispana en Nova Nur-
sia nesta época, xa que as dúas razas estaban perfectamente mestura-
das. Sempre fai mención delas xuntas: por exemplo, cando un monxe
ía a unha canteira recoller pedra, sempre ían tres indíxenas axudarlle;
ou cando se baleiraban ou se fortificaban os pozos, o equipo de traba-
llo estaba formado na súa meirande parte por aborixes; por último,
cando o bispo, que daquela xa tiña 64 anos, ía a cabalo a Perth ou saía
na procura de novos pasteiros, os aborixes sempre o acompañaban.
Fose a onde fose un aborixe, había sempre un monxe á súa beira e
sempre se recoñecía a superioridade do acompañante do monxe no
bush.

Malia o gran éxito que tiveron os españois cos aborixes, foron criti-
cados simplemente pola súa nacionalidade e por un home como A. O.
Neville, a quen deberon coñecer mellor. O principal protector dos abo-
rixes escribiu o seguinte: “Deberiamos garantir que no futuro os nosos
misioneiros e homes que traballan nas misións sexan de orixe e senti-
mento británicos, ou polo menos que posúan o mesmo punto de vista
ca nós”31. A propósito disto, un escritor chamado Lhotsky describiu o
punto de vista británico deste xeito: “Confirmáronme... que os britá-
nicos actuaran con estes negros coma a xente da alta sociedade fai nor-
malmente cos pobres ou mendigos, é dicir, botándolles un codelo de
pan da súa mesa ou un penique do seu peto, sen estaren dispostos a
investigar realmente sobre as súas necesidades ou a darlles consellos
para remedia-la súa pobreza de xeito radical mediante o traballo”32. De
acordo con estas opinións, podería parecer que os aborixes estaban ex-
cesivamente controlados e que o réxime que se seguía con eles en No-
va Nursia baixo o mandato do padre Salvado tiña un carácter dema-
siado paternalista. Pois ben, en efecto, pódese dicir que era paternalis-
ta pero resulta moi difícil dicir se podería ser diferente nas circunstan-
cias nas que se atopaban. Sen embargo, hai que admitir que o padre
Salvado fixo todo o posible para fomentar que os aborixes se estable-
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cesen pola súa conta en terras da súa propiedade, criasen gando e
mesmo se convertesen en comerciantes independentes. Se na maioría
dos casos nos equipos de traballo existía unha excesiva dependencia
dos monxes, esta circunstancia resultaba comprensible, xa que estes
eran os mentores e exemplo que debían seguir e imitar, porque doutro
xeito os aborixes non poderían alcanza-los obxectivos que pretendían.
Cómpre decatarse de que a necesidade inmediata que tiñan era a de
comida, vivenda e roupa, algo que a misión por si soa lles proporcio-
naba. Sen embargo, se non dependesen tanto dos monxes e dun plan
máis a longo prazo, chegaríase á integración final dos aborixes na so-
ciedade colonial, o que significaría a desaparición total da misión, que
era o único grupo que, de acordo coa opinión case unánime, se preo-
cupaba de verdade polo benestar da raza indíxena.

De tódolos xeitos, outros grupos interesados no benestar dos abori-
xes recoñeceron que o padre Salvado fixera todo o posible e non viron
outro xeito de fundar misións semellantes ca segui-las directrices que
el establecera. Así, o 4 de outubro de 1878, o bispo anglicano de Perth,
Dr. Perry, pasou unha noite en Nova Nursia e, despois de visita-la mi-
sión, consultou co padre Salvado sobre a posibilidade de crear unha
misión baseada nas mesmas directrices e díxolle de xeito confidencial
ó bispo Salvado: “Témo-la intención de segui-las súas pegadas”33. Pe-
ro o padre Salvado non lle contestou, simplemente reflexionou para si
o seguinte: “¿Onde podería consegui-los homes humildes, traballado-
res e con tanta dedicación necesarios para semellante iniciativa?”. Aín-
da lle ofreceu o seu apoio e ánimo. Falaron os dous durante moitas ho-
ras; o padre Salvado comentoulle os seus programas educativos, a súa
política de “traballo suave” e da necesidade de basearse ó máximo nos
costumes e tradicións aborixes. Ademais advertiulle que as enfermi-
dades e sometemento excesivo ás condicións da sociedade dos brancos
podería mingua-lo pobo de raza pura e recalcou a responsabilidade
que tiña o misioneiro de protexe-lo pobo indíxena da aniquilación físi-
ca, ademais de facer progresa-la súa redención espiritual mediante un
ensino intelixente do Cristianismo.

Os gobernadores coloniais continuaron mostrando interese por No-
va Nursia, aínda cando o poder lexislativo non resultaba especialmen-
te eficaz á hora de elaborar políticas e leis relativas ós aborixes. O 9 de
setembro os monxes e os indíxenas estiveron moi ocupados preparán-
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dose para a chegada do gobernador Ord e o seu séquito á misión nun-
ha visita oficial. Como adoitaban facer sempre nestas ocasións, coloca-
ron un arco atravesando a estrada no que estaba escrita a palabra
“benvidos” en letras grandes. Todo estaba preparado para o goberna-
dor: o salón, as alfombras, os mellores servicios de mesa e a vaixela,
cando chegou un telegrama que anunciaba que por mor da chuvia a
comitiva non ía vir. O padre Salvado quedou defraudado e comentou
o seguinte: “É incrible que un soldado lle teña medo a un pouco de
chuvia”34. Sen embargo, o gobernador Ord chegou o 10 de outubro e
ofrecéuselle a tradicional recepción35.

Así rematou esa década dos setenta, tan movida, na que houbo moi-
tos indíxenas que se ofreceron voluntarios para sementar, tosquiar, co-
merciar e exercer outros múltiples oficios na misión de Nova Nursia.
No seu conxunto, os logros do padre Salvado foron variables, aínda
que en termos de material humano, resultaron moi prósperos. O in-
forme enviado a Propaganda en 1880 remontábase a esta década e re-
feríase a ela en relación coa política de civilización e cristianización dos
aborixes. Aínda que demostrou que se adherira a este ideal en teoría,
a experiencia do padre Salvado ensináralle que o obxectivo estaba aín-
da moi lonxe de cumprirse. É ben certo que tomara medidas intelixen-
tes para alcanza-lo obxectivo: por exemplo, aumentou a posesión de
terras e colocou os aborixes e os monxes xuntos nas dependencias da
misión fóra de Nova Nursia con este obxectivo. Xa deixara claro que
os seus irmáns relixiosos estaban comprometidos “a tempo completo”
cos aborixes e, como consecuencia disto, moitos aborixes convertéran-
se en prósperos labregos e outros en comerciantes autosuficientes. En
Nova Nursia había nestes momentos unha poboación de 61 aborixes,
número que aumentara considerablemente en relación á década ante-
rior, e todos eles consideraban a misión como a súa casa. Por este mo-
tivo, o padre Salvado chegou á conclusión de xeito moi realista de que
a misión de Nova Nursia estaba evolucionando a un ritmo digno de
ter en conta.

Sen embargo, a experiencia do padre Salvado na loita por consegui-
lo apoio do Goberno para un programa positivo co fin de axuda-lo po-
bo aborixe convencérao de que o destino de Nova Nursia dependía
dos esforzos que el mesmo fixese, sempre apoiado polos xenerosos
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monxes que vivían con el. Sen embargo, era necesario concibir un plan
para garanti-la continuidade da misión no futuro. Era evidente que
non atoparían efectivos para a comunidade monástica en Australia Oc-
cidental e, por iso, o padre Salvado decatouse de que quizais durante
moito tempo o feito de vir a Nova Nursia dependería de que España
lles fornecese de forma constante misioneiros. Por iso, decidiu pedir
misioneiros a España, para o cal marchou en febreiro de 1882 co bispo
Griver. Martin Griver fora nomeado bispo de Perth en 1873, despois de
ser administrador apostólico da sé desde a dimisión de Serra en 1862.
Morreu en Perth pouco tempo despois da súa volta da paréntese eu-
ropea en compaña do padre Salvado en 1886.

A suma da súas idades daba 136 anos, sendo o padre Salvado 6 me-
ses maior ca el. Pero aínda que fosen moi maiores para faceren esa via-
xe tan perigosa fixérona, segundo palabras do padre Salvado, “como
se fosen de Sicilia a Nápoles”36. Na década dos 80, xa expresara moitas
veces a súa preocupación polo futuro da misión, xa que moitos dos
monxes que vivían con el tamén eran vellos. Díxolle a Zelli que este te-
ma o preocupara durante moito tempo e a solución estaba nas mans de
España37.

Así, o padre Salvado viaxou a varias cidades de Europa para reunir
cartos e facer negocios para a misión de Nova Nursia. Desde Roma foi
a Marsella, onde se reuniu con algúns benedictinos franceses, e de aí
foi a Lion para tramitar axudas financeiras para os novos misioneiros
que esperaba conseguir para a misión e para falar dos negocios monás-
ticos co abade. Logo marchou a Bélxica para adquirir novos breviarios
para os seus monxes, e mercou algo de tea para face-los hábitos. Vol-
veu a Roma para factura-los “dous grandes baúis de mercancía” para
Nova Nursia38.

O padre Salvado entrou en España a través de Portugal, de tal xei-
to que puido visita-la súa vila natal de Tui. Cruzou a ponte solitaria
que atravesa o río Miño e que separa Tui da pequena vila medieval na
fronteira portuguesa. Aquí chegaron grandes multitudes para recibilo
e déronlle unha benvida chea de celebracións inesquecibles que dura-
ron tres días. Intentou marchar de alí pero tiña que renderlle tributo á
hospitalidade mostrada pola súa xente, que insistía en facerlle home-
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naxes ó seu célebre monxe39. Trasladouse ata Compostela, onde o arce-
bispo enviara o seu carro para ir buscalo á estación de ferrocarril. Pola
insistencia do seu sobriño, que agora era catedrático de Medicina na
Universidade, quedou na súa casa durante tres días. Logo o arcebispo
requiriuno durante o resto da súa estancia.

Máis adiante lembraba con ledicia os acontecementos da súa visita
a Compostela. Celebrou misa no altar maior do mosteiro de San Mar-
tiño e no altar principal da catedral e visitou os sepulcros e lugares que
coñecía tan ben nesa fermosa cidade. Desde alí foi ata Samos que se
atopa na parte oriental de Galicia. O vello mosteiro benedictino de Sa-
mos fora pechado pola revolución de 1835 pero, sen embargo, o padre
Salvado atopou vivindo alí 113 monxes e tres irmáns leigos, entre os
que estaba o famoso músico D. Pedro Pérez, “completamente desola-
do porque non tiñan un órgano”40. O abade persuadiu ó padre Salva-
do para que quedase algún tempo e visitase á pobre xente que non tiña
bispo para confirmalos. Cumpriu o seu desexo e nun só día veu tal nú-
mero de persoas que tivo que estar sete horas.

En decembro de 1883, foi retido en Burgos cando ía de camiño a
Madrid por mor do mal tempo e as fortes nevaradas mantivérono pre-
so no pazo arcebispal durante varias semanas. Burgos era unha das ci-
dades de maior altitude de España e, polo tanto, a neve no inverno era
moi habitual, aínda que non ata o extremo que experimentou o padre
Salvado nesa viaxe; pero ó final conseguiu chegar a Madrid41.

O obxectivo xeral do padre Salvado nesta etapa da viaxe era atopar
un centro onde formar misioneiros que fosen a Australia Occidental,
pero os colexios misioneiros non eran fáciles de crear. Xa pasara moito
tempo desde que en España se formara un gran número de misionei-
ros para as súas misións no Novo Mundo. De feito, esas andainas per-
tencían á idade de ouro, na que España dirixía un gran imperio basea-
do fundamentalmente no sistema de misións, pero xa pasara un sécu-
lo ou máis desde que se dedicaran en serio ós campos de misións. Es-
ta inactividade debíase en gran parte ós gobernos anticlericais e á si-
tuación política inestable que se vivía en España nese tempo. O padre
Salvado sabía que non podía cumpri-lo seu obxectivo sen a autoriza-

39 Correspondencia, do padre Salvado a Zelli, 11/12/1882.
40 Correspondencia , do padre Salvado a Zelli, 23/11/1884. En Samos hai un busto gran-
de do padre Salvado no seu claustro.
41 Correspondencia, do padre Salvado a Zelli, 11/12/1883.



ción do goberno civil pero non tiña idea de como conseguila. Coidaba
que existía un precedente no intento frustrado de alcanza-lo permiso
en 1868. Por outra banda, tiña que buscar unha vez máis un colexio e
atopar ministros que o apoiasen.

A primeira República, iniciada en 1873, tivo ata catro presidentes no
primeiro ano e diso dedúcese que simplemente non funcionou, polo
que o rei Alfonso XII volveu ó trono en 1874. Cesaron os altercados
políticos e a maioría dos políticos fixéronse monárquicos liberais. Co-
mo consecuencia disto pódese dicir que xa estaba creado o escenario
para a aparición de estadistas destacados como Cánovas del Castillo,
que foi o arquitecto político da Constitución de 1876. España foi de-
clarada monarquía constitucional, con dúas sedes do goberno, o Con-
greso e o Senado, e recoñeceuse a tolerancia relixiosa de acordo cos
principios liberais. Isto significaba que podían restablecerse as ordes
relixiosas por dúas vías: ou ben mercando os seus mosteiros poxados
ó mellor ofertante, ou fundando outros novos. Noutras palabras,
podían ter garantida a autorización do Estado, polo que o padre Sal-
vado tomou a precaución de obte-la sanción das autoridades segrares
como defensa contra os ataques de futuros gobernos hostís e, por este
motivo, decidiu rexistra-lo novo colexio ó abeiro da Lei de asociacións.

Viaxou por toda España, indo dunha cidade a outra para buscar un-
ha localidade axeitada e negociando con ministros do Estado e clérigos
destacados. Un dos lugares que visitou foi o mosteiro abandonado de
Cárdena en Burgos a principios de 1884. Atopou o mosteiro en ruínas:
o claustro estaba derrubándose, medraban árbores e herba dentro dos
vellos edificios, había vacas pacendo no patio e os teitos dos edificios
estaban derruídos e caendo, aínda que a igrexa atopábase en bo esta-
do. Investigou sobre o valor das leiras dos arredores e considerounas
tan caras que o custo da restauración do mosteiro non sería unha em-
presa rendible. Logo visitou Silos, tamén na provincia de Burgos, mos-
teiro que estaba moi illado dos centros urbanos o cal probablemente
axudou a que se salvase da espoliación levada a cabo polos revolucio-
narios. Alí había algúns monxes franceses que se ocupaban de restau-
ra-lo mosteiro, aínda que para el xa estaba ben conservado. Botoulle
unha ollada ó mobiliario e ás obras de arte, asombrándose de que “se
libraran dos lobos feroces da revolución”42.

O mosteiro de Silos foi restaurado pola Congregación francesa de
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Solesmes cun coidado e minuciosidade que faría ruborizarse coa cobi-
za ós gobernos. A biblioteca, por exemplo, xa estaba rematada e ben
encamiñada para converterse no centro dun instituto histórico e ar-
queolóxico cunha escola de paleografía famosa en toda España. Máis
adiante o padre Salvado visitou o mosteiro de Solesmes e felicitou ó
abade polos logros acadados polos seus monxes en Silos. Pensaba que
o traballo que fixeran marcaría unha importante etapa na restauración
dos mosteiros en España.

Sen embargo, ó padre Salvado non lle preocupaba en absoluto que
nin Samos nin Silos chegasen a se-la sede do seu colexio. Por unha ban-
da, Samos atopábase na súa Galicia natal, o cal lle garantía unha van-
taxe moi importante, pero tamén era demasiado pobre como para po-
der ofrecerlle a axuda que precisaba. Por outra banda, a razón que es-
grimía para non elixir Silos era precisamente o seu vínculo con Fran-
cia, que desde o punto de vista político estaba demasiado cerca do
volcán revolucionario. Polo tanto, ¿qué debía facer?

En xuño de 1884 anuncioulle a Zelli, o abade de San Paulo de Ex-
tramuros en Roma, que descubrira un “novo ministro” que o animara
a achegarse ó goberno civil, que xa lle autorizara o seu plan en 1868,
para que lle renovase o permiso para crear un colexio misioneiro en Es-
paña43. A dificultade que atopaba, sen embargo, consistía en que Nova
Nursia estaba nunha colonia británica e non mostraba interese ningún
polos funcionarios españois. Polo tanto, tiña que agochar Nova Nursia
detrás das Filipinas para negociar cun goberno que se mostraba com-
pletamente indiferente coa causa da misión. Visitou persoalmente a
ministros e escribiulles cartas a funcionarios ata que conseguiu que lle
outorgasen a autorización. Sen embargo, o que aínda quedaba por fa-
cer era atopar un lugar axeitado para situa-lo colexio; polo tanto, apre-
surouse a visitar Monserrat para ver qué podía facer neste famoso san-
tuario.

Montserrat (que significa “montaña serrada”) sobresae uns 1.200 m
de altitude por encima do val que a rodea. Desde o funicular pode con-
templarse unha vista inesquecible do formidable macizo de rochas, de
formas e tamaños perfectos, por enriba dun saínte ó nivel das rochas
no que está construído o mosteiro benedictino, as tendas e os hostais.
Este mosteiro é un dos máis vellos (data de 1025) e máis famosos do
mundo. Pero non é menos famosa a estatua da Madona negra co neno,
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xa que de tódalas fermosas madonas de Europa pintadas e esculpidas
por artistas, poucas teñen o atractivo desta virxe co neno nas rochas re-
alizada por un artista anónimo. Esculpida no tempo no que os mouros
ocupaban España, foi un deleite para santos e pecadores desde os tem-
pos en que San Francisco de Asís veu en peregrinación no século XII.

Montserrat é un lugar de gran beleza, pero iso non é suficiente pa-
ra describi-la pureza e a paz que o invade. As flores que hai ó longo
dos seus sendeiros, o cántico das vésperas na igrexa inmensa, todo
xunto transmite o significado real da montaña e o mosteiro. Todo o que
rodea ó mosteiro de Montserrat fai as delicias do visitante e mesmo lle
esperta a fame de experiencias espirituais, en procura das cales viñe-
ron por primeira vez os monxes á montaña sagrada hai tanto tempo. 

A fermosura do edificio e o contorno relixioso, xunto coas presta-
cións que ofrece a biblioteca para a erudición e investigación atraeron
a moitos mozos españois e, por ese motivo, o padre Salvado fixou a
súa atención no mosteiro de Monserrat como lugar para establece-lo
colexio misioneiro. Para iso, o padre Salvado contactou en primeiro lu-
gar co abade de Monserrat o 11 de setembro de 1884 e solicitou o mos-
teiro para a creación dun colexio. Díxolle ó abade que o feito de per-
mitir que se crease un colexio para formar misioneiros que logo fosen
traballar ó estranxeiro resultaría moi útil para o goberno. Sen dúbida,
terían que incluír nesta iniciativa ás illas Filipinas, cuestión que xa tiña
prevista e organizada. O abade ía controla-lo colexio na ausencia do
padre Salvado e de acordo cos deberes que se derivaban do seu cargo
de abade do mosteiro. O padre Salvado estaba de acordo en que o co-
lexio non fose na práctica unha entidade á parte e que os candidatos a
misioneiros se integrarían nunha vida monacal absoluta. Simplemente
o seu obxectivo final sería diferente, é dicir, cara ós campos misionei-
ros das Filipinas e Nova Nursia44.

O padre Salvado quería que o colexio fose establecido en Monserrat
e financiado pola comunidade. O abade, pola súa banda, reivindicaba
o dereito de enviar novicios, ou ben ás misións no estranxeiro, ou ben
que ocupasen os postos que el xulgase axeitados dentro do mosteiro.
Pola súa banda, o goberno comprometeuse a sufraga-los gastos que
supoñía envia-los misioneiros ó estranxeiro. No caso de que morrese o
padre Salvado, o abade insistía en que el sería o director do colexio por
dereito e que ese cargo pasaría ós seus sucesores.
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Finalmente o colexio foi autorizado polo abade e o bispo de Barce-
lona, que temía que o gran mosteiro perdese a súa identidade ó con-
verterse nun centro misioneiro, pero o padre Salvado encargouse de
aplacar estes temores, insistíndolle en que o abade conservaba o con-
trol pleno e que o goberno civil aceptaba a reserva de que o mosteiro
volvese exercela súa función orixinal no caso de que cesasen as activi-
dades do colexio misioneiro. A autoridade civil tamén aceptou estas
condicións e o rei Alfonso XII deu o seu consentimento, de tal xeito que
o colexio foi oficialmente autorizado o 13 de novembro de 1884.

Este logro constituíu para o padre Salvado un verdadeiro triunfo,
xa que para conseguilo tivera que tratar persoalmente con personali-
dades e intereses moi diversos. Poderíase dicir que creou o colexio ra-
pidamente e de forma urxente coa autorización do goberno, nun mo-
mento no que nin o abade do mosteiro nin a comunidade de monxes
estaban particularmente interesados nas andainas misioneiras no es-
tranxeiro, senón máis ben no restablecemento da súa propia vida
monástica. Os monxes de Monserrat tradicionalmente dedicábanse á
vida litúrxica da Igrexa que se levaba a cabo dentro dos recintos do
mosteiro, polo tanto a súa actividade non estaba orientada cara ó exte-
rior como as misións. Por outra banda, o bispo de Barcelona e o Go-
berno mostrábanse indiferentes con respecto a este compromiso e, en
particular, o goberno simplemente o tiña en conta desde un punto de
vista político porque deste xeito podía gaña-lo apoio da Igrexa, da que
non estaba moi seguro. A dobre lealdade do padre Salvado a Nova
Nursia e a Monserrat presentaba outro obstáculo para que esta em-
presa saíse ben: por unha banda, el non podía supervisar persoalmen-
te a formación dos monxes e, polo tanto, non resultaba sorprendente
que o abade perdese de vista o obxectivo principal do colexio; de aí
que o fluxo constante de monxes cara a Nova Nursia se detivo, feito
que desanimou moito ó padre Salvado nos últimos anos da súa vida.

Ademais, o padre Salvado coidara moito as negociacións que leva-
ra a cabo co Goberno, co que non se podía mete-la pata. Con Roma e
especialmente coa Congregación de Propaganda, que era tradicional-
mente lenta e dilatoria, foi hábil de abondo como para apurar ó máxi-
mo as negociacións, pero actuando sempre con moito tino. Confioulle
o funcionamento do colexio ó abade Deas de Monserrat, pedíndolle
simplemente que intentase ve-las cousas como as vía o padre Salvado,
é dicir, a través dos ollos dun misioneiro. O padre Salvado outorgara-
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lle a Deas poder e confianza para colaborar de cheo na preparación dos
monxes que aspiraban a convertérense en misioneiros. Pero, sen em-
bargo, as cousas non se tornaron coma o padre Salvado agardaba xa
que o abade demostrou que non estaba moi de acordo con levar adian-
te esta empresa.

Antes de marchar de Monserrat o 8 de marzo de de 1885, o padre
Salvado investiulle o hábito benedictino a vintecatro novicios novos,
abrindo deste xeito o que el consideraba “unha nova era para Monse-
rrat”45. En 1886 o mosteiro convertérase nun proxecto importante e re-
al, con máis de cincuenta monxes, con existencia civil e capaz de po-
suír propiedades para esta nova andaina do colexio misioneiro. Os de-
reitos de propiedade eran os resultados da insistencia do padre Salva-
do ó goberno para que proporcionase terras co fin de forma-los misio-
neiros en labores agrícolas para marcharen ó estranxeiro.

En xullo de 1885 reuniuse en Londres cun grupo de doce misionei-
ros para marchar a Fremantle. Díxolle a Zelli que deberían marchar
máis monxes, pero debido a circunstancias imprevistas non puideron
viaxar con eles46. Non se ten coñecemento de cáles foron estas circuns-
tancias, pero dáse por suposto que o bispo Serra foi o responsable de-
las. Sen dúbida, o padre Salvado coidaba que tivera éxito no traballo
que levara a cabo en España e a creación dun colexio misioneiro para
fornecer continuamente monxes para Nova Nursia xustificaba a súa
opinión. Ademais, durante algúns anos seguiron indo monxes alí pe-
ro, co paso do tempo e coa consolidación de Monserrat na súa prácti-
ca tradicional de vida monástica, a maioría dos monxes ficaron alí.
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8

UNHA BIBLIOTECA NO DESERTO
Creación dun centro cultural en Nova Nursia nos anos 70

Unha vez, o padre Salvado escribiulle unha carta a Frei Bérengier,
monxe erudito de Solesmes e comentoulle o seguinte: “Teño a inten-
ción de crear pouco a pouco unha biblioteca, o máis grande posible,
neste deserto de Australia”1.

Como monxe benedictino resultaba bastante normal que o padre
Salvado pretendese crear unha boa biblioteca, xa que os benedictinos
estaban afeitos a elas: estaban orgullosos das súas antigas bibliotecas
desde os tempos de Alceino na época de Carlomagno. Ademais disto,
ó padre Salvado en particular gustábanlle moito os libros e apreciaba
a sabedoría e virtudes que se incluían neles, polo que quería que esti-
vesen a disposición da súa comunidade monástica. Unha vez chegou
a dicir isto sobre os libros: “Unha comunidade monástica sen libros e
coma un exército sen armas”2.

Aínda que o padre Salvado non era un erudito no sentido profesio-
nal da palabra (a vida que levaba era demasiado activa para dedicarse
a iso), apreciaba moito a erudición. Era un lingüista destacado e fora
unha especie de latinista, a xulgar polo número de obras en latín que
trouxo á biblioteca de Nova Nursia. Pero, sen embargo, a súa visión da
erudición non era en absoluto limitada, xa que cría que os monxes ne-
cesitaban a influencia de moitos temas e autores diferentes para chegar
a se-la comunidade ben formada que desexaba. Por iso, trouxo a Nova
Nursia unha gran cantidade de libros escritos en tódalas linguas e pro-
cedentes de tódalas culturas posibles: clásicos en latín, grego, español,
italiano, francés e inglés.

Para poder alberga-los seus libros, o padre Salvado construíu unha
biblioteca que ocupa un ala moi espaciosa do segundo andar da es-
quina sudoeste do mosteiro. Esta obra levouna a cabo en 1870, cando
a vida no mosteiro era próspera e ben asentada, e polo tanto podía cen-
trarse en converter a Nova Nursia no centro cultural que esperaba que
fose.

Ata a década dos 70 o padre Salvado xa estivera tres veces en Eu-
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ropa e en dúas ocasión quedara durante moito tempo. Alí tivo a opor-
tunidade de visitar tódolos mosteiros que lle foi posible, viaxando ata
ás Illas Británicas para observa-las súas bibliotecas e falar cos bibliote-
carios. As bibliotecas que máis describe na súa correspondencia son as
de Monserrat e a do Escorial en España, a de Solesmes en Francia, a de
San Paulo de Extramuros en Roma e a de Santa Escolástica en Subia-
co, ámbalas dúas en Italia e, por último, a da Abadía de Downside en
Inglaterra. Tamén menciona un mosteiro bávaro e agradécelle ó abade
os agasallos que lle deu para Nova Nursia.

Pero foi durante a segunda viaxe que fixo a Europa entre 1865 e
1869 cando o padre Salvado se dedicou a facer unha busca máis inten-
sa de libros nas cidades europeas. Visitou a Corte española e recibiu o
xeneroso padroado da raíña Isabel II. Ademais, a través da influencia
do seu irmán Santos Salvado, conseguiu moitos libros e cadros moi va-
liosos. Menos ostentosos, aínda que non por iso menos xenerosos, fo-
ron outros moitos patrocinadores que atopou por toda Europa, e non
foi menos o seu “axente de Londres”, Frei Heptonstall, que pertencía á
comunidade benedictina inglesa de Downside. Dedicouse a mandarlle
caixas de libros a Nova Nursia e a responder ás preguntas que lle for-
mulaba o padre Salvado sobre os trámites de envío por barco. Por ou-
tra banda, Frei Bérengier obrou en representación del en París, onde
estaba en funcionamento o traballo da “Imprimerie Catholique”, que fo-
mentou a reaparición da literatura relixiosa. En Roma, o seu amigo o
abade Zelli decote o aconsellaba sobre obras de temática misioneira e
relixiosa pero, sen embargo, non se atopaba en condicións de poder
envialos. A Congregación misioneira de Propaganda, pola súa parte, si
mandou a Nova Nursia moitas das súas publicacións misioneiras, sen-
do a máis destacada a obra titulada Annales de la Propaganda Fide, de 23
tomos, publicada en Lion en 18273.

A través da influencia do cardeal Pitra, o padre Salvado conseguiu
as primeiras edicións das famosas patroloxías latinas e gregas de Mig-
ne. Como xa tiña os tomos en grego (156 libros), tamén lle agradeceu
moito os tomos en latín (220 en total) que lle enviou Bérengier nunha
carta que lle escribiu en 1874, na que lembraba a emoción que sentiu a
primeira vez que os viu4. Neste envío tamén recibiu a Biblia políglota
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(Biblia Regia), a Biblia Magna e a Biblia Maxima, as obras completas de
Santo Tomé de Aquino, dos Bolandistas, a Acta Sanctorum da Orde de
San Bieito escrita por Mabillon, a Biblioteca de Ferrari e varios dicciona-
rios.

Tódolos andeis da biblioteca están dedicados a el e por el, xa que
tiña o costume de poñe-lo seu nome nos libros e cando o consideraba
oportuno, incluía o do seu patrocinador. Hai tomos que levan os no-
mes da raíña Isabel II, do Papa Pío IX, e do mosteiro de San Martiño
Pinario de Compostela. As obras que conseguiu son tan excepcionais e
valiosas que paga a pena facer algún comentario sobre cada unha de-
las.

A Biblia do Rei (Biblia Regia), que está formada por oito tomos do
excepcional Políglota de Anveres, foi editado polo teólogo español
Arias Montano e foi o legado de Felipe II. Os tomos máis importantes
do conxunto son os dous últimos que conteñen crítica, léxicos e anota-
cións gramaticais nas grandes linguas bíblicas, é dicir, o hebreo, o ara-
meo, o grego e o latín.

A gran Biblia de Comentarios Literais (Biblia Magna) foi publicada
en cinco tomos polo erudito franciscano La Haye en 1643. O texto está
escrito en latín vulgar, e contén comentarios despois de cada capítulo.

A Biblia das Versións e Anotacións (Biblia Maxima), publicada tamén
por La Haye, ten dezanove tomos e mostra as variantes que existen nas
diferentes versións da Biblia e intenta harmonizalas coa Vulgata. Os re-
xistros incluídos nestes tomos indican que proceden da biblioteca de
San Martiño Pinario, que o padre Salvado coñecía moi ben. Resulta
difícil saber como os conseguiu, pero o máis probable é que alguén que
sabía onde estaba a colección, indicoulle onde podía atopala e coa ex-
traordinaria memoria que tiña soubo especifica-los libros que quería.
Moitos libros dos que hai en Nova Nursia teñen a dedicatoria da bi-
blioteca de San Martiño Pinario.

Por outra banda, dos benedictinos franceses de San Mauro e dos
eruditos xesuítas de Anveres, coñecidos coma os Bolandistas, pro-
cedían valiosísimas adquisicións no eido da erudición, que nestas dúas
escolas se cultivou de forma tan concienciuda que se chegaron a des-
cubrir moitas das obras literarias falsas que procedían da época me-
dieval, contribuíndo tamén a elaborar obras de auténtica erudición.
Dúas das obras benedictinas máis famosas foron As Vidas dos Santos
Benedictinos, en oito tomos, publicada en 1773 en Venecia e Os Anais da
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Orde de San Bieito, en cinco tomos, impresa en Luca (Italia) en 1749.
A obra bolandista titulada Acta Sanctorum, que foi iniciada en 1643

e que consta de 67 tomos, constituíu un fito na investigación histórica.
Os eruditos xesuítas traballaron a partir de documentos e criticaron
moito a autores dubidosos. O padre Salvado conseguiu os volumes pa-
ra Nova Nursia, pero foi tamén unha sorte para Australia Occidental
que aproveitase as espléndidas oportunidades e o patrocinio que tivo.

Desde logo, ningunha biblioteca católica estaría completa sen as
obras completas de Santo Tomé de Aquino. O padre Salvado conse-
guiu unha edición orixinal en latín da Summa Theologica en tres tomos,
que se completa cun comentario do cardeal Cajetan, que era un famo-
so tomista. Esta obra foi impresa en Lion en 1587.

O Centro Católico de París, tamén coñecido co nome de “Imprimei-
re Catholique” envioulle ó padre Salvado a colección completa da Ency-
clopédie Théologique de Migne, formada por 171 tomos. Ademais, o pa-
dre Salvado tamén mercou a valiosa obra teolóxica titulada The Book of
Theology, impresa en 1516.

O padre Salvado tiña unha predilección especial polos diccionarios,
que, ó igual cás enciclopedias modernas, constituían un instrumento
útil para adquirir coñecementos. Coleccionou o diccionario eclesiásti-
co que leva o título de Biblioteca de Ferrari, en sete tomos, impreso en
Roma en 1844, para consultas rápidas sobre temas eclesiásticos. Conti-
nuou co diccionario políglota de Passeret, que era un erudito francés
do século XVI. Ademais tiña o diccionario histórico de Moreri, impre-
so en París en 1732. En lingua inglesa conseguiu os seguintes diccio-
narios: Dictionary of the Arts & Sciences, Londres (1768); Wonders of Na-
ture de Pluche (traducido do francés); e Natural History de Buffon, en
38 tomos, Barcelona (1832). Unha das primeiras edicións das obras de
Shakespeare pertence a este período, ó igual ca outros clásicos da lite-
ratura inglesa. En francés conseguiu a obra titulada Le Monde Primiti-
ve, escrito por Monde e publicado en París en 1709. O libro máis anti-
go que hai na biblioteca é a enciclopedia latina impresa en Basilea en
1509, que leva o título de Margarita Philosophia.

Ó padre Salvado tamén lle gustaban moitos as obras clásicas en
latín: na biblioteca de Nova Nursia atópanse sete libros de Cicerón pu-
blicados en Venecia en 1772, e obras do historiador Livio, publicadas
tamén en Venecia en 1555.

A obra máis famosa que hai na biblioteca e a Políglota de Brian Wal-
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ton en seis tomos, publicada en Londres entre 1654 e 1657 baixo o pa-
trocinio de Oliver Cromwell. É un libro de gran erudición e, debido ó
carácter global e a valiosa crítica bíblica que contén no sexto volume,
moitos expertos considérana a mellor das biblias políglotas. Os libros
da Biblia aparecen en nove idiomas: hebreo, samaritano, arameo, gre-
go, latín, etíope, sirio e persa, con traduccións ó latín. O Pentateuco, por
exemplo, aparece en oito idiomas diferentes e o Novo Testamento en
cinco.

Outras obras das Sagradas Escrituras dignas de mención que o pa-
dre Salvado levou á súa biblioteca do deserto son os trinta e tres tomos
escrito por Ugolino e publicados en Venecia en 1744;, a obra de co-
mentarios en francés composta por nove tomos, escrita por Calmet e
editada en París en 1724; a obra de dez tomos de Testatus, editada en
Venecia en 1728; a obra de Cocceji de dez tomos, editada en Amster-
dam en 1701 e, por ultimo, o famoso investigador xesuíta das Sagradas
Escrituras, chamado Maldonatus, aparece en dúas edicións, unha de
Venecia (1597) e outra de Maguncia (1611).

Outra adquisición valiosísima foi a obra en catro tomos do teólogo
xesuíta Robert Bellarmine, editada en París en 1620. No mosteiro de
Monserrat o padre Salvado conseguiu o que nos seus tempos se consi-
deraba como unha xoia da erudición: Sylva Allegoriarum Totius Sacrae
Scripturae, París (1583), escrita polo monxe español Jerónimo Laureto
de Cervera; History of the Old and New Testaments, en oito tomos, Vene-
cia (1778), escrito polo erudito dominico Natalis Alexander; e, por úl-
timo, a obra en dez tomos de Cornelius à Lapide, editada en Nápoles
en 1854.

Como Nova Nursia ía transformarse nun Centro de Estudios para
formar a mozos novicios en teoloxía, o padre Salvado adquiriu edi-
cións dos primeiros padres da Igrexa, entre os que destacan as obras
de San Epifanio (Basilea, 1689), San Agustín (París, 1571), e as obras de
San Gregorio o Grande (Roma, 1593), San Bernardo (París, 1690), edi-
tada por Mabillon, Blosius (Anveres, 1632) e os tres volumes da Regra
de San Bieito.

Coma constructor pioneiro, o padre Salvado recorría a obras de ar-
quitectura. Durante as viaxes que fixo por toda España en 1868 fixo
unha parada en Segovia, que constitúe unha das glorias de España, e
alí recibiu un agasallo dun tal señor Pasimiro Pérez, que consistía nun-
ha colección de dez libros que levaba o título de Arquitectura de M. Vi-
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truvio Polion, Madrid (1787), polo que semella que ese arquitecto se dis-
tinguira coma arquitecto nesa elegante cidade. En Oviedo adquiriu a
obra Arte de Arquitectura, Madrid (1667) de Lorenzo de San Nicolás e
no Escorial fíxose cun libro sobre a construcción do mosteiro de San
Lourenzo escrito por Francisco de los Santos e editado en Madrid en
1667 e outros dous do mesmo autor de 1719 e 1741 escritos a man. O
interese que espertaba O Escorial no padre Salvado proviña da época
na que fora nomeado director. 

Desde Inglaterra o seu axente envioulle dous volumes encaderna-
dos das revistas The Building News (1872) e The Magazine of Art, Lon-
dres (1882), en 14 volumes.

É posible que o padre Salvado adquirise as obras sobre arquitectu-
ra do gran contemporáneo de Bernini, Borromino, como agasallo da
Congregación de Propaganda5, que é moi probable que llos enviase ó
padre Salvado debido as súas constantes relacións con esta congrega-
ción, xa que era un gran benfeitor da misión. Moitas outras obras so-
bre arquitectura que hai na biblioteca foron probablemente adquiridas
polo abade Torres, que era tamén un gran arquitecto.

No eido da arte, o padre Salvado mercou a obra titulada Teoría de
la Pintura, de Antonio Palomino de Castro y Valesco, en dous tomos,
editado en Madrid en 1715. Moitos dos libros de arte que había en No-
va Nursia proviñan da Corte de España, onde o seu irmán Santos ac-
tuaba baixo a presión do bispo e así chegáronlle moitas obras premia-
das, por exemplo un estudio dos principios de paleografía titulada De
Re Diplomatica, de Mabilon, en dous tomos (Nápoles, 1789), con facsí-
miles de personaxes históricos coma Clovis, Peppin, Carlos o Calvo,
Luis o Pío, etc.

O padre Salvado tamén levou á biblioteca moitas importantes re-
vistas estranxeiras como, por exemplo, Acta Sanctae Sedis, The Downsi-
de Review, Revue Benedictine, The Dublin Review, etc, que foron encader-
nadas polos monxes, xa que a encadernación era unha arte que se
practicaba na misión.

En definitiva, o padre Salvado quería que a biblioteca de Nova Nur-
sia fose un centro cultural e un monumento á erudición benedictina en
Australia. Ademais dos moitos libros impresos que había, reuniu
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tamén gravados e mapas, xa que el mesmo era un cartógrafo de cali-
dade. Unha visita ó museo de Nova Nursia revela os variados intere-
ses deste home tan culto, entre os que cómpre subliña-la vitrina nu-
mismática, que contén unha ampla colección de moedas antigas, moi-
tas delas coleccionadas polo propio padre Salvado.

Tamén levou famosos cadros, algúns dos cales foron agasallos de
grandes personalidades europeas. Por exemplo, hai unha destacada
reproducción dunha madona de Murillo, chamado Mater Pulchrae Di-
lectionis, que foi un agasallo dun nobre de Madrid. Cando o padre Sal-
vado o viu, quedou abraiado do asombro e isto levou ó doador a co-
menta-lo seguinte: “Sei o que lle estou a dar, pero a madona agradece-
ramo”6; o padre Salvado tamén sabía o valiosas que eran estas obras de
arte que lles regalaron.

Por outra banda, o padre Salvado encargouse dos arquivos de No-
va Nursia, que se construíron coma un engadido da biblioteca. Alí dei-
xou os seus cadernos de notas, diarios, copias de cartas, talonarios de
recibos, xunto cos diarios e cadernos de notas dos monxes. Manifestou
o desexo de que os arquivos de Nova Nursia se abrisen a investigado-
res, porque o padre Salvado cría que a súa misión conseguira moitos
logros para a historia de Australia.
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Frei Amelian Coll, o médico-crego
para os aborixes, na súa consulta.

Un irmán, cos axudantes aborixes.

Os monxes fóra da igrexa un domingo pola mañá.



9

Nova Nursia na década dos 80

Entre os anos 1878 e 1885, cando chegou a Nova Nursia a Compañía
de Ferrocarrís de Midland, o padre Salvado foi quen de ampliar máis
o seu imperio agrícola. O obxectivo que tiña consistía en integra-la mi-
sión no modelo rural do distrito e a extensión do seu territorio ás te-
rras lindantes así como a da creación de novas granxas, todo o cal sig-
nificaba que estaba contribuíndo inevitablemente ó desenvolvemento
global do país. Malia todo isto, seguía mantendo a política de afasta-
las súas posesións do tecido social xeral ata que os aborixes estivesen
civilizados de abondo como para poder resisti-lo choque cultural. Afir-
mou que quería crear unha “vila de aborixes traballadores e civiliza-
dos” que chegasen a ser completamente independentes1.

En primeiro lugar, dedicárase a rozar unhas 280 ha para sementar
millo, cebada e avea en Nova Nursia e continuou durante tres anos o
sistema de barbeito; pero, como xa se destacou noutro capítulo, as pro-
duccións medias de millo non eran moi abundantes2. Trouxo de España
as sementes para moitas colleitas que utilizou de xeito experimental, e
tamén os viñedos que foron cultivados nas ladeiras do terreo do mos-
teiro pola banda do norte. Informou á Comisión de Agricultura do go-
berno de que o viño que alí se producía seguía o modelo de Italia e Es-
paña e que desde 1874 os monxes empezaron a bebe-lo viño produci-
do por eles. Esta actividade desenvolveuse tan rápido que se pode di-
cir que o mosteiro se converteu “nun dos maiores productores de viño
do Estado”3. Tamén introduciron de España os oliveiras, que son as ár-
bores que rodean os edificios do mosteiro, tal como están na actualida-
de, e que producen abundante aceite tódolos anos. O padre Salvado
cando volveu dunha das súas viaxes a España, trouxo a Nova Nursia
avellas e describiu con humor o traballo que lle custou mantelas vivas
no camarote durante unha viaxe tan longa. En 1881 un xornal infor-
maba de que se obtiveran uns trece litros de mel das avellas que había
no distrito das chairas de Victoria, e que o bosque estaba cheo delas4.
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Por outra banda, cando o padre Bérengier lle enviou á misión ovos
de vermes de seda como agasallo a finais dos anos 70 plantáronse mo-
reiras, e durante os anos 80 recolléronse 13.000 casulos. Ademais exis-
ten informes sobre a existencia de amendoeiras en flor e da recollida
de “80 cargamentos de sandías” en 18785. Outra colleita exótica que in-
tentaran cultivar anos atrás era a de café, da que o padre Salvado in-
formou ó gobernador Weld o seguinte: “Despois dos apuros que pasei
para cultivar café aquí, ó final non conseguín nada máis ca dúas plan-
tas, que na actualidade miden 2,74 m e semellan moi sas”6. Tamén cul-
tivaron tabaco en grandes cantidades.

Tal era a actividade agrícola que se levaba a cabo na misión que o
padre Salvado puido dicirlle a Shenton en 1875 que tiña “15 arados tra-
ballando”, o mesmo que nos obradoiros os homes estaban moi ocupa-
dos na realización de diversos oficios, que ían desde a realización de
grandes rodas para carretar madeira para a construcción, ata a fabri-
cación de máis de 9.000 kg de xabrón ó ano. Lady Broome, despois de
facer unha visita á misión, puido informar de que “os misioneiros ob-
tiñan resultados alentadores do seu traballo e dedicación”7.

A cría de cabalos continuou exercéndose con éxito; parte empregá-
base para fins internos da misión, o resto vendíase; unha boa parte es-
taba destinada ó exército británico que había na India.

A meirande parte da producción da misión era para o consumo in-
terno, pero sen embargo coa la era diferente, xa que o padre Salvado
considerábaa unha sólida base financeira para a misión. Os rabaños e
os terreos de pasteiros que tiña experimentaron unha ampliación in-
mensa nos anos 70 e en 1885 as terras que posuían chegaban ata case
400.000 ha, reducidas na década dos 90 a unhas 270.000 ha. As súas te-
rras estendéranse ata chegar tan lonxe coma Wyening, Marah, Badge-
warren, Quarreling e as montañas de Wongan.

Moitos aborixes e non poucos brancos atoparon traballo na indus-
tria gandeira de Nova Nursia, xa que o padre Salvado contratounos
como pastores, gandeiros, tosquiadores e peóns agrícolas. A práctica
de leva-los rabaños de ovellas a zonas afastadas da misión esixía a
construcción de cabanas remotas no bush e a contratación de gardiáns
para vixia-los pastores. Ademais, construíronse enormes estanques de

O señor abade do ermo

286

5 Correspondencia, do padre Salvado a Shenton, 3/7/1875. AB, 354ª.
6 Correspondencia, do padre Salvado a Weld, 7/3/1872. ANN.
7 Lady Barker-Broome, Letters to Guy. Londres (1885), p. 89.



lavado ó estilo español para baña-las ovellas e tamén para limpa-la la
antes de tosquiala, (práctica que diminuía o peso da la e aforraba cus-
tos de fregamento e porte). A construcción e mantemento de grandes
alpendres para tosquia-las ovellas, o traballo de reunir e tosquia-las
ovellas, de embala-la la para enviar por barco e cargala en carros de
bois, levábase a cabo con notable eficacia e, de feito, un capitán de
barco dixo unha vez que “a la da misión era a mellor embalada da co-
lonia”8.

O padre Salvado gastou moito tempo e cartos percorrendo o campo
na procura de auga mediante a localización de pozos e fontes, dos que
lembraba os nomes en lingua vernácula. Por exemplo, citaba estes no-
mes nos formularios de solicitude que presentaba na Oficina do Ca-
tastro: “O nome de manancial correspóndese co de Curpipy; saqueino
do nome dun indíxena nativo que vivía nese lugar, e ó que lle puxeran
o seu nome a partir do do manancial”9. Os monxes e os seus colabora-
dores cavaban pozos facendo buratos de entre 4,5 e 6 metros de pro-
fundidade, revestíndoos con pedras e construíndo logo plataformas
sobre o chan desde onde podían extrae-la auga. Arredor de 1875 o pa-
dre Salvado xa cavara máis dunha ducia de pozos en Nova Nursia, on-
de lembraba que non atopara “nin pinga de auga” cando chegou por
primeira vez10. Logo estendeu o seu traballo ata os distritos máis afas-
tados coma o das montañas de Wongan, chegando a cavar máis de
douscentos pozos.

O padre Salvado amaba a terra coma un agricultor máis esforzán-
dose por transmitírlle-lo concepto europeo de propiedade e dos labo-
res agrícolas ós aborixes cos que saía de exploración. Sempre estaba
disposto a reivindica-lo dereito da misión á posesión de terra fronte ós
empresarios gandeiros rivais e á hora de defende-la súa titularidade
sobre unha nova propiedade adoitaba argumentar ó reservar terras pa-
ra Nova Nursia que o goberno estaba a facer algo polo menos para res-
tituírlle ó pobo a terra que se lle que quitara. Moitas veces facía refe-
rencia á cláusula incluída no regulamento na que prevía a doazón de
terras “para o uso ou beneficio dos habitantes aborixes deste país”11.
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11 Correspondencia, do padre Salvado ó Ministro das Colonias, 26/9/1861; 30/9/1861; et
passim .
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No interese que se manifesta actualmente polos aborixes, sinalouse
que a nosa poboación indíxena é a única á que se lle denegou a titula-
ridade sobre a terra aínda que, de feito, o padre Salvado fixo todo o
que estaba no seu poder para concederlle este dereito.

Cando en 1885 a Compañía de Ferrocarrís de Midland ameazou
con apropiarse de grandes extensións de terreo propiedade da misión,
o padre Salvado estaba en Monserrat recrutando máis monxes. Cando
se informou disto, escribiulle unha carta ó gobernador Broome para
esixirlle que interviñese neste proceso e para advertirlle que Wad-
dington, o enxeñeiro promotor da obra, ó que el persoalmente desa-
fiara pola súa falla de escrúpulos na apropiación de terras que estaba
a levar a cabo, que non tiña intención de “recoñecer e respecta-las súas
terras mentres o goberno mantiña a reserva destas terras”12. Ó mesmo
tempo, o padre Salvado contrarrestaba esta acción solicitándolle ó Pa-
trimonio da Coroa unha reserva de 10.120 has. de terreo en Marah pa-
ra evitar que a compañía expulsase os aborixes. Comentoulles ós fun-
cionarios do ministerio que unha reducción das súas terras, por moi
pequena que fose, poría seriamente en perigo o benestar do pobo indí-
xena, engadindo o seguinte: “Podo dicir sen lugar a equivocarme que
é a única misión de indíxenas que resultou un éxito, e que lles pro-
porcionou ós aborixes unha forma de civilización”. A consecuencia
disto foi que en 1886 concedéronlles a Nova Nursia e a Marah reser-
vas dunhas 5.200 e 10.100 ha de terras respectivamente13. Pódese ob-
servar ata que punto utilizou a influencia de amigos tan poderosos co-
ma o gobernador Broome ou o alcalde Shenton nunha carta que lle es-
cribiu Shenton ó padre Salvado informándolle deste cambio. A carta
di así:

Finalmente decidiuse altera-la vía do ferrocarril de Midland levándoa
cara ó oeste de tal xeito que agora non interferirá para nada con voste-
de en Nova Nursia. Espero que se sinta contento por isto

14
.

En relación con esta decisión o enxeñeiro da empresa comentoulle
o seguinte ó padre Salvado: “Vostede debe ser un gran amigo do go-

12 Correspondencia, do padre Salvado ó gobernador Broome, 15/1/1885; ANN.
13 Correspondencia, do padre Salvado ó gobernador Broome, 6/12/1884, ANN. Véxase a
revista do goberno Gazzette, nº 22 (1886), p. 260.
14 Correspondencia, de Shenton a Salvado, 30/4/1891.
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bernador”15. Pero malia todo isto, ó final nos anos noventa gañou o
oportunismo, cando se lle cedeu á Compañía de Ferrocarrís de Mid-
land 11.735 ha dos terreos arrendados pola misión.

As terras do padre Salvado víronse aínda máis reducidas debido ó
Regulamento de Terras de 1887 que presentou John Forrest para per-
mitir que os pequenos titulares de bens sen terras puidesen mercar
parcelas dunhas 40 ha a prezos razoables. O padre Salvado escribiulle
a Forrest felicitándoo por estas medidas revolucionarias que permitían
que moitos traballadores irlandeses pobres (a maioría deles ex-convic-
tos ós que o padre Salvado lles ofrecera ir á misión para traballar e on-
de aforraran algo de diñeiro) puidesen mercar parcelas nas chairas de
Victoria e nos arredores. Por ese motivo, o padre Salvado sentíase feliz
de poder ceder parte das súas terras, xa que en certo modo foran
arrendadas para este fin.

En 1873 as terras do padre Salvado ampliáronse cara ó distrito das
montañas Wongan ó norte das chairas de Victoria, onde comezou ad-
quirindo seis bebedoiros para consolida-los seus curros. Nos anos oi-
tenta, aínda que xa era moi maior, marchou explora-las montañas
Wongan a cabalo e adquiriu neste distrito 178 ha de plena propiedade
e 29.136 ha en réxime de arrendamento.

Nas moitas liortas que tivo sobre as terras con outros empresarios
gandeiros, o padre Salvado sempre se mostrou firme, xusto e amable,
engadindo mesmo un toque de humor no punto álxido da discusión.
Unha vez Alexander Forrest, un topógrafo moi novo, suxerira que o
padre Salvado se trabucara ó marcar un linde confundindo unha fon-
te indíxena cunha morea de rochas. O padre Salvado contestoulle que
resultaba “estraño que un manancial desaparecese da face da Terra e
se convertese en rochas”16. Por outra banda, tamén tiña un veciño moi
irascible chamado Jeremiah Clune, co que tivo moitas liortas por mor
das terras, aínda que semella que Clune nunca puido chegar a compe-
tir con el.

Máis graves foron as acusacións feitas contra o padre Salvado por
duros opoñentes de Perth, algúns dos cales o acusaron de monopoli-
za-la terra e de facerse con tódolos mellores bebedoiros. Un político
moi radical chamado J. Horgan, que era moi dado á esaxeración, refe-
riuse ó padre Salvado como o “maior usurpador de terras e ocupante

15 Salvado, Diario (14/2/1886).
16 Correspondencia, libro 3, 13/6/1872, ANN.



ilegal da colonia”, mentres que J. Forrest, cando lle conviña para a súa
política, chamáballe a Nova Nursia “enorme latifundio”17. Outros es-
taban escandalizados de que un monxe-crego acumulara tantas terras,
involucrándose en actividades agrícolas e gandeiras fóra da súa voca-
ción normal. Moitos dos que o criticaban eran os que, despois de pri-
va-los aborixes do seu medio de vida arrebatándolle-las súas terras,
non fixeron nada por devolvérllelas.

É certo que o padre Salvado arrendou unha boa cantidade de terra
desde 1870 en adiante, pagándolle ó Goberno o alugueiro establecido
de 1 libra esterlina por cada 405 ha. Ademais tamén era necesario abas-
tecer de auga a cada terreo de pasteiros arrendado e isto supoñía un
gran custo, polo que decidiu cavar el mesmo os pozos por 200 libras
esterlinas cada un. Estes pozos resultaron de gran proveito para o dis-
trito xa que outras persoas podían facer uso deles e, tal como comenta
un xornal, “a auga permítelles a outros colonizadores quedar no te-
rreo, mentres atendía as necesidades doutro abastecemento de auga
nos seus terreos”18.

O padre Salvado estableceu a algúns aborixes nos seus terreos e in-
tentou establecer a máis en Marah e Wyneing, onde mercaron propieda-
des para este fin, pero viuse obrigado a reduci-las súas posesións de te-
rra polo descenso da poboación indíxena, entre os que había neste perío-
do unha gran proporción de nenos. Por iso, o padre Salvado, como ho-
me con sentido práctico, respondeulles ós que o criticaban deste xeito:

Acusáronme de converter a Nova Nursia nunha misión de ovellas e
gando. Pois ben, os que din iso que veñan aquí traballar para estes indí-
xenas sen medios de sustento ó mesmo tempo. Isto podería resultar
viable en calquera outro sitio, pero non é o caso dos aborixes australia-
nos. Cando eu vin a Australia non tiña nin idea de cómo traballa-la te-
rra, cria-las ovellas e garda-las súas pertenzas. O meu ideal daquela era
o de ensinarlle ós salvaxes a relixión cristiá e o meu bo bispo atendería
as miñas necesidade corporais. Sen embargo, este ideal viuse axiña de-
rrubado debido á crúa realidade que alí se vivía. As experiencias duras
ensináronme cómo traballar na miña misión

19
.
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17 C. T. Stannage, “The Roman Catholic Hierarchy and Electoral Politics in Western
Australia 1880-1897”, Journal of Religious History , xullo de 1971.
18 Herald (xornal do distrito de Newcastle), 6/7/1901.
19 Citado en B. Lázaro (O.S.B.), “New Norcia”, en WAHS Journal (1928), p. 47.



Noutra ocasión, o padre Salvado comentou o seguinte:

A esta misión chámanlle granxa de gando lanar. Din que nós non so-
mos pastores de homes, senón máis ben pastores de ovellas. ¿Non sería
mellor que eses cabaleiros tan beatos que falan así metan as mans no
peto e nos proporcionen os medios para alimentar, etc., a estes desgra-
ciados indíxenas, e dese xeito conducilos cara a Deus? O que outros fan
mediante vendas benéficas, donativos na igrexa e poxas de arte ou cou-
sas polo estilo, os meus pobres irmáns e máis eu estamos a facelo me-
diante a suor da nosa fronte. Non culpamos a aqueles por facelo do xei-
to que o fan: que deixen que outros non digan nada en contra do noso
método e así nós sos temos de sufrir por el coa suor da nosa fronte e a
dor dos ósos

20
.

Para a maioría dos empresarios gandeiros de Australia Occidental,
e non menos nas colonias do Leste, o éxito na creación dos seus pe-
quenos imperios de terra dependía da continua exploración e levanta-
mento de planos de novos pasteiros. Ademais, tamén formaba parte
do seu modelo de loitar polos lindes e, a este respecto, tal como mani-
festan as cartas escritas polo seu administrador de fincas George Shen-
ton, o padre Salvado era igual ca el. Sen embargo, non temía a crítica,
nin tampouco se desorientou coa resposta que lle deu Monsignor Ca-
palti, o secretario de Propaganda, cando lle chamou a Nova Nursia un-
ha “misión de pan”, ó que o padre Salvado lle contestou así:

Aquí neste colexio (Propaganda) teñen arredor de 100 estudiantes. Se-
guramente danlles de comer tódolos días. Deixen de alimentalos tódo-
los días e xa me dirán cantos marchan ó día seguinte. Polo tanto, mes-
mo o seu ilustre colexio tamén é un colexio de pan

21
.

Nos anos 80 a misión entrou no seu período de maior prosperida-
de, o cal constituíu un motivo para o optimismo, especialmente por-
que daquela xa había varios aborixes que se dedicaban a cultiva-la te-
rra da súa propiedade. Tal como se informou á Comisión Roth de 1905,
algunhas destas familias continuaron desenvolvendo tan ben as acti-
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vidades agrícolas, que chegaron a gañar unha boa fortuna e recibir
“suficientes cartos como para proporcionarlles alimentos a un home, a
súa esposa e fillos e poder aforrar unha boa cantidade de cartos”22.

Esta testemuña confirmou a experiencia da misión ata a época na
que os aborixes se converteron en “bos pastores, cocheiros e tosquia-
dores”, e na que algúns traballaban en Marah coas ovellas, algúns en
Wyening, onde cultivaban viñedos ademais de criar gando e ovellas.
Sen embargo, o padre Salvado decatouse de que o aliciente da vida no
bush aínda era moi poderoso para os seus evasivos “fillos naturais” e
de que aínda estaban moi lonxe de poder establecerse de xeito perma-
nente como agricultores.

O bispo Torres, que foi o sucesor do padre Salvado en Nova Nursia,
dixo que os aborixes que se criaron e recibiron formación na misión de-
sexaban e estaban perfectamente capacitados para levar a cabo a xes-
tión de granxas pola súa conta, pero matizou a súa afirmación coa ob-
servación de que non eran “de constitución forte e non podían atura-
lo traballo constante coma os brancos”. Tamén afirmou que eran moi
bos “aradores, cocheiros e tosquiadores e sabían cómo cultiva-la te-
rra”23. As conclusións que se sacan da experiencia dos benedictinos du-
rante cincuenta anos foron que había mostras evidentes de que os abo-
rixes se imbuíron da cultura europea na forma de cultiva-la terra, pe-
ro máis coma labregos que compartían o traballo ca coma auténticos
propietarios independentes.

A opinión xeral que se deixaba oír na colonia era que os aborixes
non eran persoas estables e que por ese motivo non se entregaban de
cheo os labores agrícolas. A Comisión de Investigación dos Aborixes
en Australia Occidental declarou en 1887 que non había “nin un so
exemplo dun indíxena libre que cultivase a terra durante algún perío-
do de tempo, nin que vivise nunha casa coa súa familia, excepto nas
misións”24. O experimento de Nova Nursia non se pode considerar co-
ma unha contradicción directa desta afirmación, porque non existen
outras probas por parte dos aborixes en temas de cultivo de terras e
dos labores do fogar á parte dos que fixeron baixo a influencia misio-
neira. Sen embargo, non cabe dúbida de que gracias á inspiración dos
monxes, moitos indíxenas traballaron moi ben no sector agrícola e vi-

O señor abade do ermo

292

22 Roth Report (1905), p. 119.
23 Torres, Informe ó gobernador (1902), AACP.
24 Documentos relativos ó tratamento dos aborixes en A.O., G.P., Perth (1887), p. 9.



viron felices en cabanas familiares proporcionadas pola misión. O dia-
rio da misión de Marah, que foi dirixida por cinco monxes e varios
aborixes, subministrou suficientes probas de que a súa cooperación
deu moi bos resultados. Un exemplo desta cooperación constitúeno un
monxe e un indíxena chamado George Nevel, que entre os dous man-
tiveron 130 cabezas de gando, criaron unha nova raza dun “bo touro”,
mantiveron porcos e “levaron as vacas dun lado ó outro a Nova Nur-
sia”. Varios indíxenas traballaron coma pastores e recibían un soldo
medio de 15/- ó mes. Un home chamado Billy Molonga coidaba os ra-
baños de Nardy e recibía a cambio 2 libras esterlinas ó mes, mentres
que outro chamado Billy Moninga foi contratado como “peón xeral” e
recibía un salario de 15/- ó mes25.

O panorama de Nova Nursia era moi semellante ó exposto ante-
riormente, tal como se describe nun documento desta época: “18 abo-
rixes levaban 40 cabalos a Perth para seren enviados en barco a Calcu-
ta”26. En 1898 un xornal confirmou o achado da Comisión, cando es-
cribiu o seguinte:

É característico dos nosos aborixes que nunca fosen coñecidos no seu
estado primitivo por face-lo máis mínimo achegamento ó cultivo da te-
rra... nunca foron levados a sementar ou plantar por si sós... nin lles
gustaba a agricultura... a única excepción a esta regra da que eu tiven
noticias é o establecemento aborixe dos benedictinos en Nova Nursia
(Australia Occidental), onde algúns dos negros tiñan granxas. En cada
unha delas reside un home coa súa dona e fillos, cultiva a terra arando
ó estilo tradicional e vive dos beneficios, vendendo unha porción da
súa colleita para permitirlle mercar carne e outros productos indispen-
sables

27
.

Sen dúbida, a reputación dos indíxenas nos eidos agrícola e pasto-
ral difundiuse dentro da colonia, xa que houbo moitas demandas pa-
ra seren contratados. Un exemplo provén de Geraldton, onde se solici-
tou un aborixe para coidar a 200 ovellas e algúns porcos, e un chama-
do J. Sparks, que se consideraba que estaba “moi ben cualificado”. Por
ese motivo, o padre Salvado, que nunca animara ós aborixes a tras-
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ladárense lonxe das súas zonas de orixe, informou de que “a maioría
dos aborixes traballan no seu posto”, pero en 1880 comentoulle ó aba-
de Wimmer da Arquiabadía de San Vicente en Latrobe (Pensilvania)
que “varios (indíxenas da misión) estaban a traballar para os europe-
os” e que eran “bos peóns agrícolas”. Engadiu que os que foran for-
mados na granxa da misión atoparon facilmente emprego e que non
había nin un “só exemplo de que os indíxenas con formación volvesen
ó bush para viviren outra vez un estilo de vida primitivo”28.

Non cabe dúbida de que Nova Nursia foi unha das comunidades
agrícolas máis eficaces da súa época. Introduciron alí moitas reformas,
incluída unha “máquina monstruosa” para trillar, aventar e cortar
barcias, un muíño de dous andares que tiña máis espacio para alma-
cenamento e enerxía para moe-lo millo, o que significaban que a car-
ga de traballo era menor en Nova Nursia ca na maioría das outras
granxas agrícolas locais. Case tódalas ferramentas que se empregaban,
como arados de madeira, sachas, palas e paos de escavar, facíanse nos
obradoiros da misión, onde traballaban coma aprendices algúns indí-
xenas cos monxes, en diversos oficios como a carpintería, zapatería,
ferrería e panadería. Algúns dos carpinteiros indíxenas realizaron
obras admirables nos edificios que se estaban sempre construíndo
arredor da misión. Un zapateiro indíxena chamado John Walley che-
gou a establecerse pola súa conta en Perth, traballou alí durante algún
tempo e conseguiu moito éxito co seu traballo. O padre Salvado in-
formou de que “era un dos mellores zapateiros da colonia”29. É escu-
sado dicir que se recibiron moitas solicitudes destes traballadores da
misión, pero poucos sucumbiron á tentación de marchar lonxe e sepa-
rarse da agradable compaña da comunidade de Nova Nursia. Por ou-
tra banda, un considerable número de rapazas entraron a traballar no
servicio e demostraron grandes dotes para o traballo doméstico nas
facendas coloniais.

Sen embargo, non existen probas rechamantes de bos resultados
académicos entre os aborixes, nin tampouco esperaba o padre Salvado
ningún despois dos seus intentos frustrados de establecer un sacerdo-
cio indíxena. Sen embargo, sempre estaba ó asexo dos alumnos inteli-
xentes que había na escola e na década dos 80 seleccionou a unha ne-
na indíxena moi brillante para que lles fose dar clase ás tres fillas dun-
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ha familia inglesa emigrante que se establecera nas chairas de Victoria.
Estaba tan contento de ver como un aborixe lles ensinaba a estas nenas
brancas, que recalcou no informe que fixo disto que non era nin máis
nin menos que “como debía ser”30. Se por este motivo foi acusado de
ter prexuízos, os seus non eran realmente moi comúns para aquela
época.

Na década dos 80 había 22 familias establecidas nas cabanas da mi-
sión preto dos edificios do mosteiro. Ademais destes edificios tamén
había un pazo de xustiza na parte alta, unha oficina de correos, unha
comisaría de policía e un consultorio médico, edificios que foron todos
construídos polos traballadores da misión. Non é de estrañar que un
visitante tan eminente coma o ministro de Agricultura comentase que
“o termo misión queda moi pequeno para expresa-lo que significa No-
va Nursia, que é realmente unha cidade e moito máis fachendosa ca
outras que presumen de ter un alcalde, un concello e contribuíntes”31.

Por outra banda, gracias á influencia que exerceu o padre Salvado
sobre o gobernador Robinson, o mozo H. B. Lefroy foi nomeado xuíz
de paz, que tiña practicamente tódalas competencias dun xuíz. O mon-
xe recoñecera axiña o gran potencial que tiña este rapaz inglés que es-
tudiara nun colexio privado e describiuno como “listo..., de bo carác-
ter, constante, prudente e moi aplicado”32. O padre Salvado xa o esti-
mulara e fixera uso do seu talento, primeiro coma adestrador dun
equipo de criquet, e logo cando o meteu na política local e da colonia.
Os dous homes exerceron cargos xuntos durante moitos anos no Co-
mité de Infraestructuras das chairas de Victoria, e nos anos 90 foi o
propio padre Salvado o que recomendou que Lefroy mantivese o pos-
to como membro en representación do distrito. Por outra banda, a pre-
sión que exerceu o padre Salvado levou ó goberno a nomear policía a
un home chamado Try e en 1890, médico castrense residente ó Dr. Dan
Connor, que recibiu unha contribución de 5 libras esterlinas ó ano por
parte de Walter Padbury.

Cando se puxo enferma Helen Cuper, a primeira administradora de
correos do distrito, o padre Salvado formou rapidamente a unha rapa-
za aborixe para que ocupase o seu posto. Lembra que lle daba moita
alegría ver que a “comunicación telegráfica e postal fose encomenda-
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da a unha rapaza indíxena educada e formada na misión”33. O gober-
nador Robinson, cando lle escribiu unha vez ó conde de Carnarvon, in-
formoulle de que a substitución da rapaza enferma foi asignada a Sa-
rah “unha muller indíxena extraordinariamente intelixente, que fora
educada na escola da misión”. Cando visitou Nova Nursia, “atopou a
Sarah ó cargo da oficina, que demostrara estar completamente capaci-
tada para exerce-las súas funcións”. Díxolle á súa secretaria que a ob-
servou “enviar unha mensaxe a Perth” e engadiu que cría que tiña
razóns para xustificar que a felicitase por se-la primeira aborixe de ra-
za pura que alcanzaba un posto de tanta confianza ó servicio do go-
berno34. Máis tarde Robinson escribiulle ó padre Salvado para contar-
lle que a historia de Sarah estaba nos “arquivos de Londres” e que ela
constituía o único exemplo de entre moitos indíxenas de Nova Nursia
á que se lle ensinara a adaptarse a través do traballo ós costumes dun-
ha nova sociedade. Na época moderna, Rowley réndelle tributo á ida-
de de ouro de Nova Nursia deste xeito:

Hai un século esta misión sentaba as bases da formación técnica e co -
mercial dos aborixes; e o aborixe de aquí tiña habilidades que non son
comúns entre os aborixes mestizos

35
.

Na época da que estamos a falar, o reverendo James Innes, que era
un ministro presbiteriano, rendeulle un tributo similar: “A colonia (de
Nova Nursia) é coma unha colmea de avellas” e invitou a outros a vi-
sitala para seren “testemuñas presenciais de que os indíxenas non eran
incorrixibles, senón que eran capaces de ser civilizados e cristianiza-
dos”. Tamén lamentou que unha institución como esta non estivese
“baixo a instrucción e supervisión dos protestantes”, pero recoñeceu
“o beneficio tan evidente que achegaron os católicos romanos”36.

Nos anos 80 Nova Nursia era famosa polas actuacións musicais que
realizaban os aborixes máis novos. O padre Salvado, que era un ver-
dadeiro mestre, detectou axiña que os indíxenas tiñan un “bo oído pa-
ra a música”. Tiña un conxunto de corda formado por uns vinte abori-
xes e tamén unha banda de vento, as dúas supervisadas e dirixidas po-
33 Report, Libro 3 (1876), ANN.
34 Correspondencia, de Robinson a Carnarvon, 20/1/1876; ANN.
35 C. D. Rowley, The Destruction of Aboriginal Society , A.N.U., Canberra (1970), p. 106.
36 Perth Gazette e West Australian Times, 10/3/1871.



lo irmán Oltra, que morreu en 1896. A banda de música estaba dirixi-
da por un aborixe chamado Paul Piramino, que colaboraba co coro e
tocaba o órgano. As dúas bandas tocaban para os visitantes que viñan
ó mosteiro ou nalgunhas festividades na cidade, por exemplo, cando
os gobernadores Weld e Broome os invitaron a tocar en concertos cele-
brados na Casa do Concello. En 1883 Lady Broome deu testemuño de
que recibían unha formación formidable a cargo dun “irmán leigo con
moitas dotes musicais”, que tiña “unha banda de rapaciños (negros co-
ma o acibeche) intelixentes, con boa presencia e bos modais”37.

O coro, composto na súa totalidade por nenos aborixes que canta-
ban tódolos tipos de cancións (desde pezas populares e lixeiras ata as
misas máis solemnes), constituía outro dos elementos característicos
da vida que se desenvolvía en Nova Nursia. O padre Salvado, que evi-
taba tódalas complexidades da música litúrxica contemporánea, facía
arranxos en misas para adaptalas a eles, unha das cales se dividía en
catro partes para sopranos, tenores, barítonos e baixos. Foi deste am-
biente musical de onde xurdiron dous curmáns con moito talento cha-
mados Paul e Peter Jatter que se converteron en músicos itinerantes e
que actuaron en concertos en tódolos asentamentos da colonia, espe-
cialmente en Perth onde gañaron unha boa reputación. En Semana
Santa e en ocasións festivas volvían a Nova Nursia para tocar como de-
talle de agradecemento á súa Alma Mater.

Un dos fenómenos desta época dignos de mencionar foi o equipo
de criquet de Nova Nursia formado por aborixes que obtivo éxitos re-
almente sorprendentes en toda a colonia. O equipo foi creado en 1879
por H. B. Lefroy, que desde que xogara ó criquet en Inglaterra,
ocorréuselle a idea de formar un equipo na misión. O padre Salvado
considerou esta idea tanto unha influencia da civilización como unha
forma de engancha-los rapaces en actividades de lecer. Ademais facía-
lle gracia a actitude dos británicos cara a este xogo, e unha vez co-
mentoulle o seguinte ó cardeal prefecto de Propaganda: “Cabaleiros de
nobre carácter, mesmo membros da alta sociedade, practican este de-
porte”. Resultaba bastante doado crer que o criquet era un deporte que
colocaba a todos en pé de igualdade social na colonia británica. O pa-
dre Salvado coidaba que a opinión xeral dos ingleses era que calquera
que xogase ben ó criquet debía ser un cabaleiro, ou unha especie de ser
superior. Unha vez escribiu o seguinte: “Son completamente fanáti-
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cos”. E continuou burlándose das actitudes que mostraban con res-
pecto ós xogadores de criquet aborixes: “Eles pensan que os aborixes
que saben xogar ben ó criquet son máis civilizados ca se coñecesen de
memoria a Summa de Santo Tomé”38.

É significativo que o padre Salvado puidese ve-las vantaxes sociais
de permitirlles ós aborixes xogar ó criquet contra os equipos de bran-
cos en Perth, Fremantle e pequenas vilas reais. Era o medio máis eficaz
para establecer lazos de amizade co mundo civilizado e culto porque
consideraba que “só as clases superiores da sociedade inglesa xogan ó
criquet”. Máis en serio, a súa opinión sobre este tema era a seguinte:
“O criquet non é o xogo dos parvos, e os indíxenas demostráronlles ós
ingleses que non só non son parvos e moito menos bestas, senón que
son capaces de ser civilizados e de asimila-la cultura intelectual que
moitos lles negaron”39.

Malia o sentido do humor que mostraba adrede a través dos seus
comentarios, o padre Salvado manifestou desde a seriedade deste últi-
mo comentario (sintomático da gran inhumanidade que se mostraba
neses momentos cara ós aborixes), que os británicos aínda estaban moi
lonxe de recoñecer que os indíxenas eran seres humanos completos ca-
paces de asimila-lo mellor da cultura e vida occidental. Aínda así, ob-
servou que a corrente da civilización se volvía en certo modo cara a
eles cando as súas habilidades no criquet, por exemplo, puideron dar
fin ós conflictos raciais, que lles permitiron ás dúas razas reunirse sen
mostrar diferencias de modais ou comportamento, polo menos nas zo-
nas urbanas.

Os propios indíxenas afeccionáronse tanto ó criquet que ían a pé a
Perth ou a Fremantle xogar un partido. O equipo gañou un trofeo en
Toodyay que levaba a seguinte inscrición: “para o equipo de criquet
aborixe de Nova Nursia pola súa proeza no campo, 1881”. O bispo de
Adelaida, Dr. Christopher Rewynolds, que durante algún tempo nos
anos 50 foi membro da comunidade de Nova Nursia e que a visitaba
con frecuencia, escribiu sobre a “conducta viril dos xogadores novos e
de cómo se desfacían facilmente dun equipo favorito dos seus irmáns
brancos no campo de xogo... dándolles nunha entrada unha malleira
vergonzosa”40.
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Un xornalista comentou que “os indíxenas pasaron case desaperci-
bidos na sociedade de Perth ata a visita dun equipo de criquet indíxe-
na de Nova Nursia en 1882” e destacou con asombro que “o MCC de
Perth case perde un partido con eles e o Club de Fremantle perdeu 31
carreiras nun partido de dous tempos”41.

Tal foi a fama que colleron que se fixeron coñecidos no estranxeiro
nunha época na que só aparecían escasas novas de Australia nos xor-
nais estranxeiros. En 1879 unha revista inglesa, The Graphic, fixo unha
reportaxe completa nun partido entre os equipos líderes do Fremantle
e o Nova Nursia, no que describía como a victoria foi parar ó equipo
indíxena. Destacou a actuación do capitán indíxena, Wenola, polos
seus lanzamentos da bóla e describiu o entusiasmo dos seus com-
pañeiros de equipo, que o levaron ó lombo desde o campo de xogo. A
natural predilección da multitude cara ó máis débil era evidente no in-
forme que dicía que “había unha gran xuntanza de espectadores que
mostraban gran simpatía polo equipo negro”42.
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10

MAIOR PROTECCIÓN
As actitudes do goberno cara ós aborixes na década dos 90

Lamentablemente, o goberno que sucedeu á etapa de Weld adoptou
unha política de simple protección dos aborixes, e non fixo nada máis.
Isto pode considerarse como un reflexo da actitude xeral que mantiñan
os colonizadores, os cales non só abandonaran a esperanza de civiliza-
los aborixes, senón que xeraron un certo desprezo por eles e polo seu
estilo de vida. Esta actitude non resultaba sorprendente, xa que á par-
te da comunidade de Nova Nursia, os aborixes non manifestaran mos-
tras de acepta-los costumes da sociedade branca: non se sometían ós
patróns de traballo tradicionais, incumprían os contratos cos patróns e
continuaban roubando e estragando a mercadoría, por exemplo,
cravándolle as lanzas. No sudoeste considerábase que o pobo de raza
máis pura estaba a se extinguir rapidamente, principalmente como
consecuencia da desesperación e as enfermidades, e unha xeración
mestiza con costumes semellantes ás dos xitanos e cunha tenacidade
considerablemente superior, estaba a ocupa-lo seu lugar.

No Noroeste o pobo orixinario aínda era moi numeroso e a medida
que a colonización se estendía cara a esa área, manifestábanse cada vez
con menos docilidade, en moitos sentidos, cá mansa raza Bibbulmun
do sur. Sen embargo, debido á escaseza de traballo, os seus servicios
eran requiridos nos sectores da gandería e da recollida de perlas, polo
que comezaron a difundirse polo estranxeiro historias de explotación
nestes campos. De aí que se iniciasen protestas enérxicas desde Gran
Bretaña e algúns humanistas comezaron a alza-las súas voces dentro
de Australia Occidental, especialmente o sucesor do bispo Griver, Dr.
Matthew Gibney1, o cal propiciou a aprobación da Lei de protección
dos aborixes de 1886, que intentaba proporciona-la máxima protección
e unha mellor orientación na defensa dos aborixes, depositando o seu
coidado nas mans dun órgano independente coñecido co nome de Co-
mité de Protección dos Aborixes. Este comité, que dependía directa-
mente do Goberno británico, estaba composto por cinco membros e un
secretario e o seu fin consistía en redactar informes sobre as condicións
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de vida dos indíxenas, distribuír víveres e mantas entre eles e subven-
ciona-las misión a partir duns ingresos anuais estipulados nun 1% dos
ingresos anuais da colonia ou nun mínimo de 5.000 libras esterlinas ó
ano. Aínda que teoricamente era independente de tódolos órganos do
goberno agás do gobernador, na práctica dependía de moitos organis-
mos do goberno local (xuíces, xuíces de paz, médicos castrenses e a po-
licía) para poder desempeña-lo seu traballo2.

Como xa se comentou nun capítulo anterior, debido ó descenso da
poboación de aborixes nas chairas de Victoria, o padre Salvado viuse
obrigado a cambia-la súa política e a recibir nenos aborixes e mestizos
orfos ou abandonados e adultos mestizos que proviñan de moitas par-
tes da colonia. Algúns destes aborixes foron enviados a Nova Nursia
por funcionarios do Goberno, outros por sacerdotes de distritos rurais,
entre os que destaca o padre Lacaille de Geraldton, Martelli de Bun-
bury e Mateau de Albany. Coa colaboración dos colonizadores de moi-
tas confesións, como por exemplo Clinch, Clune, Padbury, MacPher-
son, Macintosh, Butler e Lefroy, o padre Salvado puido colocar a
algúns dos aborixes con mellor formación nas granxas locais. En Perth
recibiu a axuda de políticos e funcionarios como Forrest e Fraser, em-
presarios e profesionais coma Shenton e Burt. De feito, tiña unha boa
amizade con gobernadores e funcionarios pero, tal como sinalou Row-
ley, non era “un axente da política do goberno”3. En certo sentido, exer-
cera as súas funcións pasando por riba da administración oficial e elu-
dira moito papelorio burocrático, pero os cambios na política goberna-
mental tiveron repercusións en Nova Nursia e o avellentado abade,
empeñado en aferrase ó que el creara, ainda estaba ben preparado pa-
ra loitar cos novos réximes impostos polo Comité de Protección dos
Aborixes.

Semellaba, pois, que ninguén agás o padre Salvado, Gibney e o pa-
dre McNab da sección noroccidental da colonia, consideraba que os
aborixes poderían estar na mesma posición cós europeos. Ó chegar a
este punto, cando as cousas para os aborixes se atopaban no seu peor
momento, chegou ó poder un gobernador ben informado, chamado
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Frederick Napier Broome (1883-1890). Este home chegou a Australia
Occidental en 1883 e antes de entrar no Ministerio das Colonias, exer-
ceu gran variedade de oficios, desde granxeiro de ovellas en Nova Ce-
landia ata escritor de obras literarias en Londres. O seu temperamento
artístico manifestouse, por unha banda, a través das súas apaixonadas
reaccións cos seus opoñentes políticos (entre os que se atopaban homes
ambiciosos coma o topógrafo xeral novo, John Forrest e o xuíz Onslow,
que foi privado temporalmente do seu escano no Parlamento) e, por
outra banda, a través do seu fondo sentimento pola difícil situación
que estaban a atravesa-los aborixes. Os seus esforzos situárono xunto
con Weld, coma un dos dous gobernadores que fixeron máis por me-
llora-la situación dos aborixes no século XIX.

Pola contra, o gobernador Robinson (1875-1877; 1880-1883; 1890-
1895), que era amigo e admirador do padre Salvado, seguiu o sentir da
maioría á hora de apoia-la política de protección dos colonizadores
brancos en vez dos aborixes. Nun informe que elaborou para Lord
Kimberley afirmaba o seguinte: “A dificultade que entraña proporcio-
nar protección policial ós colonizadores... nunca deixou de ocupa-la
miña atención”4. O propio Robinson admitiu que manter un corpo de
policía en tódalas zonas colonizadas supoñíalle ó goberno un custo de
20.000 libras esterlinas (uns 4.000.000 de PTA) ó ano. Por outra banda,
o bispo Gibney chamou a atención sobre os custos importantes que su-
poñían estas “medidas represivas” e laiábase de que o Comité de Pro-
tección dos Aborixes non facía nada por civilizalos.

Unha das primeiras medidas que adoptou Broome foi crear unha
comisión para elaborar informes sobre o tratamento que recibían os
aborixes na colonia. Ó igual que Weld, viaxou ó noroeste e ós distritos
afastados para familiarizarse coas condicións nas que vivían. Iniciou
determinadas reformas liberais como a reducción de sentencias por
delictos menores e previu xuízos máis xustos exercendo un control so-
bre o Goberno. Tamén aboliu prácticas como as de azoutar ou encadea-
los aborixes (a medida que propuxo foi aprobada polo Consello Lexis-
lativo con moita oposición). Apoiou a proposta do goberno responsa-
ble de 1887 sobre a condición de que se lle debería proporcionar unha
protección axeitada ós aborixes, e foi de feito o seu traballo o que deu
lugar á creación do Comité de Protección dos Aborixes. Logo conti-
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nuou coas súas medidas e co proxecto de lei constitucional que levou
a Londres para ser aprobado polo Goberno do país e que recibiu a san-
ción real o 18 de agosto de 1890.

A comisión parlamentaria de investigación creada en 1887, nos co-
mentarios xerais que redactou para Broome, dixo o seguinte:

A misión de Nova Nursia que está baixo a dirección do padre Salvado
intentou e fixo máis que calquera outra institución, e ten unha existen-
cia duns 40 anos, pero na actualidade hai só 84 indíxenas (35 de estirpe
pura e 49 mestizos) na misión

5
.

Este informe remataba dicindo que o beneficio máis grande de No-
va Nursia foi realizado de cara á misión e non á colonia en xeral. Este
comentario era un pouco inxusto dado o ámbito que abranguía a mi-
sión así como a negativa do Goberno a acepta-la experiencia adquiri-
da na misión para logo aplicala en zonas aborixes máis poboadas da
colonia. Broome fixo tres visitas a Nova Nursia e adquiriu unha boa
impresión da misión e admiración persoal polo padre Salvado. Ren-
deulle moitos tributos á misión e ó seu abade, como por exemplo o que
se cita a continuación:

O aborixe australiano é difícil e, a non ser que sexa collido de novo, po-
lo xeral, considérase un caso desesperado para o misioneiro; pero o bo
bispo e os benedictinos perseveraron no seu intento e tiveron éxito
tamén no seu traballo admirable e con moita dedicación. Conseguiron
moitas cousas, e moito máis ca calquera organismo de Australia. O pri-
meiro principio... é que está por enriba da escolarización e ensino reli-
xioso... traballar de xeito práctico

6
.

Nunha carta que lle escribiu ó bispo Gibney, o gobernador Broome
declarou o seguinte:

A súa Igrexa fixo moitas boas accións en Australia Occidental, por
exemplo, a misión de Nova Nursia provista polo bo, máis ben diría, o
gran bispo Salvado

7
.
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No libro de visitas de Nova Nursia escribiu o seguinte:

Nesta época de egoísmo, de turbulencias, de incredulidade, Nova Nur-
sia é testemuña para o mundo, de que a devoción, o sacrificio, a enerxía
e a seriedade aínda seguen a ser forzas que poden traballar xuntas na
vida moderna e poden conseguir resultados importantes e grandiosos

8
.

O informe da comisión parlamentaria de investigación sobre a mi-
sión di o seguinte:

É bastante seguro que a mellor forma de ensina-los aborixes (é a través
dos) homes que dedicaron as súas vidas ó traballo; dispostos a aturar
privacións e dificultades coa esperanza de inculca-los coñecementos ós
indíxenas, sen agardar recompensa ningunha máis ca ve-los bos resul-
tados na felicidade da raza

9
.

Todos eles defenderon o Estado liberal para as misións (algo que
Nova Nursia nunca aceptou) e o ensino de “destrezas prácticas” para
os aborixes. Defendían a opinión utilitarista de que o aborixe nunca
sería nada “máis ca un criado para o home branco”, nin deseñaron
ningún plan positivo para civilizalo e axudalo a atopar un lugar digno
na sociedade colonial. Este punto de vista só reflectía a opinión xene-
ralizada de que os aborixes non podían ser civilizados, pero o padre
Salvado demostrou que el si podía facelo.

A regra xeral do padre Salvado nos anos 80 consistía en “mante-los
indíxenas en Nova Nursia ata que aprendesen as súas obrigas e a tra-
ballar e gaña-los medios para vivir coma cristiáns na sociedade”. Aquí
facía referencia ós aborixes formados na misión que foron contratados
na colonia e afirmou que “o ensino de habilidades por medio do tra-
ballo foi unha das razóns polas que Nova Nursia obtivo tantos éxi-
tos”10. Mesmo chegou a reivindicar que “unha das principais causas do
fracaso das misións protestantes... foi que ensinaron unicamente os
tres erres”, pero non destrezas prácticas. Gibney confirmou a reivindi-
cación do padre Salvado cando, nunha carta que lle escribiu ó Minis-
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tro das Colonias, chamou a atención sobre o “gran traballo realizado
en Nova Nursia” e describiu o método empregado deste xeito:

Ós aborixes introdúcenos e familiarízanos pouco a pouco coa necesi-
dade de traballar, que constitúe o trampolín da civilización, sen prohi-
birlles comprace-los seus costumes tribais e indíxenas, e de aí que se
lles permita entrar e saír da misión seguindo os seus instintos. A expe-
riencia adquirida durante moito tempo demostrou que pechalos ou li-
mitalos levaríaos á morte

11
.

Deste xeito, en contra dos resultados do informe do comité, Gibney
puido reivindicar Nova Nursia coma proba de que os aborixes eran
“capaces de someterse á civilización”. Mesmo Broome non estaba
completamente de acordo cos membros da comisión porque, aínda
que recoñecía a dificultade de obter bos resultados de forma perma-
nente, sentía que se podían tomar algunhas medidas que lles outor-
garían algúns beneficios ós indíxenas que vivían no noroeste. Favore-
ceu a axuda ás misións que ofrecían material ademais de vantaxes es-
pirituais ós aborixes, é dicir, que civilizasen e cristianizasen ó mesmo
tempo. Suxeriu o seguinte:

Se se puidese crear algo semellante á misión católica romana de Nova
Nursia (non necesariamente polos católicos romanos) nalgún lugar dos
distritos do norte, tería un amplo campo de actuación e podería acadar
resultados importantes

12
.

Esta era a opinión tan favorable que tiña Broome do traballo do pa-
dre Salvado.

Broome nomeou protectores dos aborixes, que tiñan como función
“civilizalos e salvalos da destrucción”, e incluíu ó padre Salvado nos
nomeamentos que fixo en 1887 debido ó seu “gran traballo realizado
entre os aborixes”13. O padre Salvado insistiu en que se lle enviase un-
ha copia da Lei de protección dos aborixes antes de que aceptase o
nomeamento. Despois de estudiar minuciosamente a lei, aceptou o
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cargo crendo, tal como lle dixera Weld anteriormente, que era “moito
máis ca un protector” en calquera caso.

O novo Comité de Protección dos Aborixes constituíu continua-
mente un tema de preocupación para o padre Salvado, posto que nun
principio dar 6 d. ó día para a manutención dos indíxenas en Nova
Nursia non abondaba, pero non especificaba se esta axuda era só para
nenos ou para todo o mundo, incluídos os que traballaban alí para
gaña-lo sustento. O padre Salvado pechou toda a correspondencia e foi
a Perth a negociar persoalmente cos membros do comité, que daban
unha subvención de 250 libras esterlinas, cantidade que non resultaba
satisfactoria14. O padre Salvado non quedou nada contento coa canti-
dade que lle asignaron posto que os protestantes recibían unha presta-
ción de 1/- ó día por cada aborixe que tiñan baixo a súa custodia. Can-
do en 1894 Gibney lle comentou nunha carta ó Ministro das Colonias
o inxusta que lle parecía esta diferencia, este manifestoulle que os cen-
tros de Swam e Vasse rexentados por protestantes recibían 900 libras
esterlinas por 20 e 14 aborixes respectivamente; polo tanto, seguindo
ese mesmo criterio, Nova Nursia debería ter recibido 1.478/5/-. En
1889 o comité concedéralles 2.700 libras esterlinas ás institucións, das
cales 250 foron parar ás institucións católicas, malia o informe que emi-
tiu a comisión en 1883 que dicía o seguinte: “Nova Nursia fixera máis
ca calquera outra institución”, pero sen embargo a “parte protestante
da poboación fixera moi pouco”. Durante toda a década dos 90 o pa-
dre Salvado estivo en continua loita co comité para conseguir cartos
para mercar millo, e as cartas que escribiu revelan o seu descontento
cun organismo tan pouco eficaz.

O principal adversario do comité era John Forrest, que fixo unha
crítica deste organismo que foi resumida por un membro contemporá-
neo deste como “unha continua queixa chea de imprecacións”15. Cer-
tamente empregou na súa crítica termos fortes ó describi-lo comporta-
mento da institución como “inconstitucional”, “incompetente” e inca-
paz de desempeña-lo seu traballo sen a axuda dos organismos gober-
namentais. Ademais manifestou que quería que a abolisen e que non
estaba disposto a aceptar calquera amaño. Así, iniciou as negociacións
enviando un memorando directamente ó Ministro das Colonias, Lord
Ripon.
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O gobernador Robinson, pola súa banda, que sucedera a Broome en
1890 para inicia-lo seu terceiro mandato, apoiaba o mantemento do co-
mité como organismo independente pero tiña en conta reformas inter-
nas que “estean máis en consonancia cos sentimentos do público”16.
Nos despachos que lle enviaba a Lord Ripon defendía o comité contra
a “afronta non merecida” de Forrest e o seu partido. Consideraba que
este comité era capaz de realizar un “traballo valioso” e recomendou o
nomeamento dun ministro do Goberno. O goberno nacional púxose
máis de parte de Robinson ca de Forrest, afirmando expresamente que
non consideraban os políticos da colonia o suficientemente maduros
como para domina-los seus propios asuntos e suxería que a súa acti-
tude cara ós aborixes servía como proba de que non alcanzaran esa
madurez.

Pero, arredor de 1895 o comité xa se sensibilizara coas “acusacións
imprudentes” e solicitou unha investigación independente. O descu-
brimento de ouro en 1892 aumentara considerablemente tanto os seus
ingresos coma a súa responsabilidade, xa que moitas tribos aborixes
entraran en contacto cos brancos nos novos asentamentos mineiros17.

A verdadeira mazá da discordia co comité nesta época non só era
que os membros non tiñan competencias e eran ineficaces para satis-
facer tódalas necesidades dos aborixes, como era certo, senón que
tiñan grandes cantidades de diñeiro á súa disposición, que nin el nin
o seu goberno podían tocar18. A Lei de Constitución de 1889 garantí-
ralle ó comité un mínimo de 5.000 libras esterlinas ó ano para asignar
ó benestar dos aborixes, que representaba o 1% da totalidade dos in-
gresos, que ascendían a 500.000 libras esterlinas. Forrest calculaba que
os ingresos anuais ascendían a 1.250.000 libras esterlinas en 1896, can-
do en realidade ó comité lle correspondían 20.000 libras esterlinas. O
gobernador Smith, antes de suxeri-la abolición do Comité de Protec-
ción dos Aborixes, recomendou institucións alternativas que se dedi-
casen ó coidado desta raza, xa que non quería somete-lo seu destino
“ás vicisitudes dun debate anual no Parlamento”19. Chamou a aten-
ción sobre:
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as distintas misións e institucións, especialmente as que están baixo a
supervisión da Igrexa Católica Romana, que fixeron un excelente tra-
ballo a favor do desenvolvemento deductivo, relixioso e moral da po-
boación indíxena e con resultados satisfactorios

20
.

Esta aparente confianza nas misións como principais axentes da súa
política en asuntos indíxenas puido leva-los métodos empregados po-
lo padre Salvado á vangarda dos asuntos indíxenas. Pero desgraciada-
mente Smith continuou a política negativa da maioría dos seus prede-
cesores e apoiaba a iniciativa adoptada en 1897 a favor de que o Parla-
mento Colonial se fixese cargo dos asuntos aborixes. Nin el nin os seus
funcionarios protestaron cando os membros do Goberno Forrest, que
eran tan “humanos e considerados”, volvesen ó vello sistema de con-
ceder unha cantidade mínima de 5.000 libras esterlinas ó ano, malia
que se produciu un aumento da poboación aborixe que estaba en con-
tacto cos asentamentos brancos e dos ingresos coloniais. Baixo o anti-
go sistema de concede-lo 1% dos ingresos, a cantidade que recibirían
chegaría a case 30.000 libras esterlinas.

Durante gran parte do período obxecto de estudio neste capítulo, o
bispo católico de Perth era Matthew Gibney que viñera a Australia moi
novo desde Irlanda para exercer de crego en 1863. A súa gran habili-
dade e enerxía conducírano ó fronte da vida pública e a ocupar un pos-
to de dirixente da súa Igrexa na colonia. Utilizou a súa influencia para
ir en contra de calquera inxustiza cometida contra os aborixes me-
diante “denuncias intrépidas dos acontecementos do norte”, que el
mesmo presenciara nunha visita que fixera alí en 1878. O seu punto de
vista sobre o benestar dos indíxenas, que proviña principalmente do
seu coñecemento do traballo desenvolvido polo padre Salvado, consi-
derábase “en canto á integración gradual baixo a dirección dos misio-
neiros”21. Converteuse no voceiro dos aborixes, intentando por tódolos
medios esperta-la conciencia cristiá de tódolos brancos membros da
comunidade con respecto ós dereitos dos aborixes. Trala morte de Mar-
tin Griver en 1886, converteuse no bispo de Perth e morreu en 1925.

Por outra banda, Gibney afirmaba que o comité era inxusto cos
católicos, que foran os que máis fixeran polos aborixes da colonia.
Dicía que Nova Nursia era “a única misión indíxena que se creara nes-
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ta colonia e que conseguira bos resultados”22. Foi tan lonxe como para
acusa-lo comité de “intolerancia relixiosa”. Segundo el, a súa obriga
consistía en defende-los intereses dos aborixes e facerse cargo do seu
benestar, cousa que non facían, aínda que debería empregar a organis-
mos con experiencias e competencia “permitindo todo tipo de axudas
para os que sacrificaban de forma desinteresada as perspectivas mate-
riais e as súas vidas por unha causa á que o comité estaba chamado a
respectar”23.

Non é que ámbolos dous bispos estivesen sempre de acordo e se
apoiasen o un ó outro. Gibney representaba a perspectiva irlandesa en
política, que tendía a ser liberal e agresiva, e non sempre era diplomá-
tica; ademais identificábase cos irlandeses desvalidos e estaba dispos-
to a loitar contra a clase dominante dos protestantes ricos e con privi-
lexios. O padre Salvado pertencía máis ben á pequena burguesía que
era conservadora e protestante e, polo tanto, non estaba disposto a
apoiar moitos dos plans políticos de Gibney, ben porque non estaba de
acordo con eles ou porque en política só cedería cando estaba en xogo
o benestar dos aborixes. Ademais sentía que a política esgotaba as
enerxías necesarias para o traballo da misión.

Nestes últimos anos, o padre Salvado pasou moitas horas intentan-
do persuadi-lo comité para que axudase ós aborixes, pero descubriu
que este estaba máis preocupado pola burocracia. Antes de asignarlle
unha subvención a Nova Nursia, esixía listas discriminatorias de mes-
tizos, os de raza pura, orfos, adultos e nenos. Cando se lle proporcio-
naban as listas, aínda atrasaba máis o envío dos cartos e noutras oca-
sións xustificaba que “quedara sen fondos”. O padre Salvado, confuso
e desesperado, escribiu o seguinte:

Infórmeme de se me vai pedir que lle envíe ó comité unha lista men-
sual de indíxenas desta misión para obter calquera axuda do comité, ou
se terei que esperar a facelo e non recibir ningunha axuda ata que o fun-
cionario do comité faga a visita pertinente e ata que o comité reciba e
considere o informe elaborado por ese funcionario e decida que facer

24
.

Dous meses máis tarde o comité contestoulle que ía enviar a un fun-
22 J. T. Reilly, op. cit. (citando a Gibney na súa totalidade).
23 Ibíd., pp.: 428-429.
24 Correspondencia , do padre Salvado ó Comité de Protección dos Aborixes, 8/6/1894.



cionario a Nova Nursia e pospoñer todo ata que volvese. O axente do
comité chamado Straker chegou a Nova Nursia o 29 de setembro de
1894, é dicir, tres meses despois de recibi-la contestación do comité e fi-
nalmente decidiu “volver ó vello sistema” e concederlle 250 libras es-
terlinas25. O padre Salvado contestoulle que a cantidade de 300 libras
se achegaría máis o obxectivo e suplicoulles que tivesen en conta “as
moitas dificultades e gastos que estaban a soportar para poder mante-
la misión e a civilización destes pobres nenos indíxenas”26.

O padre Salvado considerou especialmente desagradable o hábito
que tiña o comité de utilizar subterfuxios sobre o feito de se os nenos
eran orfos ou se deixaran xa de ser nenos ós ollos do comité. En relación
con este tema, paga a pena citar unha das cartas que lle escribiu ó comité:

Algúns son orfos de pai, outros de nai, outros non son orfos e outros
non sei o que son. Seica son orfos en todo o sentido da palabra segun-
do os meus coñecementos. Non sei se son orfos porque nunca me inte-
resei por ningún asunto particular, e nunca me interesei en ningún
asunto particular porque esta misión benedictina de Nova Nursia nun-
ca tivo a intención de ser un orfanato, e tampouco o é.

Logo reiterou o seu ideal:

de civiliza-los apoucados aborixes deste país en todo o que estea no
meu poder, coa axuda de Deus para facelo. E de acordo co meu obxec-
tivo non lembro negarme nunca a admitir aquí a ningún neno ou nena,
con pais ou nais (vivos ou mortos) que fosen aborixes ou mestizos; nin
de fixarme nin sequera se eses nenos eran ou non orfos; pero aquí nun-
ca admitín a ningún neno con pais brancos; Nova Nursia non é un lu-
gar destinado para eses nenos

27
.

Así mesmo, mostrábase igualmente despectivo co tema da idade:
en relación coas nenas dicía que se vía obrigado a botalas contra a súa
vontade por mor da súa idade, que era case o mesmo que tiralas pola
borda28. 
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Nunha ocasión, cando un crego de Coolgaride enviou a Nova Nur-
sia a unha “familia aborixe que estaba morrendo de fame”, o comité
negoulle a subvención esgrimindo a razón de que en Coolgardie se
podía conseguir comida a un prezo máis barato. O padre Salvado con-
testoulle furioso dicíndolle que o obxectivo da súa misión non con-
sistía simplemente en salvar á xente de morrer de fame29. Esta actitude
do comité confirmaba o argumento de Gibney de que “o benestar dos
indíxenas ten un sentido moito máis amplo cá simple significación
dun desexo de comida e mantas”30. Ó igual có padre Salvado, mantiña
firmemente que civilización significaba ademais ensinarlles a adquirir
destrezas técnicas para poderen gaña-lo seu sustento a partir do traba-
llo realizado.

Cando o padre Salvado recibiu unha subvención extra do comité a
causa dunha tempada especialmente mala, comunicóuselle que non o
tomase coma un “precedente”. Por moi molesto ou puntilloso que fo-
se o comité, sen embargo o padre Salvado sempre expresou a súa gra-
titude polas subvencións que recibira e mesmo invitou ós funcionarios
a “vir e ver” o que se estaba a facer en Nova Nursia. Pero igual que
Prinsep, que máis tarde converteuse no protector principal dos abori-
xes, nunca accederon á súa invitación31.

Cando en 1897 o comité publicou unha declaración de que houbera
só 17 aborixes en Nova Nursia o ano anterior, preguntou se cometeran
algún erro ou se se equivocaran adrede, xa que a cifra real de 1896 era
133. Este era unha vez máis o vello problema do comité de distingui-
los orfos do resto.

O padre Salvado contestoulle a isto así:

O obxectivo de Nova Nursia é admitir, criar, formar e civilizar a tantos
aborixes e indíxenas mestizos do seu país como fose posible; homes ou
mulleres, mozos ou vellos, non importa cal sexa a súa idade ou sexo,
por tempo indefinido o superior da misión pode que o considere con-
veniente de acordo coas circunstancias persoais de cada indíxena

32
.

29 Ibíd., 17/8/1894.
30 J. T. Reilly, op. cit., p. 421
31 Correspondencia, do padre Salvado a A. P. B., 19/4/1897.
32 Ibíd., 7/5/1897.



Decatouse de que un orfanato tiña un carácter diferente e non se
podía regular seguindo as mesmas directrices ca unha misión. 

Durante a década dos 90, o número de aborixes que había na misión
variou algo, pero a media situouse nuns 130. En 1894 había un total de
121, dos cales 31 eran adultos, 59 nenos menores de 12 anos e 31 maio-
res de 12; en 1895 o número total ascendía a 149. Cando o comité pe-
diu en 1897 comprobar se cada indíxena do distrito recibía 10/- e par-
ticipaba nunha “festividade inesquecible” para celebra-lo XVI aniver-
sario do reinado da raíña, o padre Salvado díxolle que había 200 e ex-
plicou a diferencia polo feito de que a poboación variaba con moita fre-
cuencia, posto que os aborixes do distrito tiñan a liberdade de entrar e
saír da misión cando quixesen33, pero o padre Salvado coñecíaos per-
soalmente e coidábaos cando decidían volver. Aínda que as cifras na
misión manifestaban un aumento temporal, a raza estaba a desapare-
cer nos arredores de Nova Nursia e, en xeral, na parte sur da colonia.

A era do comité rematou en 1897, pero no baixo o seu mandato, no
que tiña un control absoluto sobre a administración dos asuntos dos
aborixes, non lle resultaron nada fáciles as cousas ó padre Salvado, xa
que obstaculizaba a súa independencia na xestión da comunidade de
aborixes baixo o seu cargo, nun tempo no que tanto el como a súa ins-
titución estaban pasando unha época de declive. Veuse obrigado a re-
correr ó comité para solicitar axuda económica, aínda que, como dixo
Gibney, nada estaba máis claro que o feito de que “os fondos á dispo-
sición do comité non se utilizaban de forma axeitada”34. Ademais dis-
to, tivo que loitar constantemente coa súa falla de experiencia e pre-
xuízos para mante-las mellores condicións posibles en Nova Nursia.

O coidado dos aborixes pasaba agora a mans do goberno de Forrest,
que os situou baixo o coidado do protector xefe, Henry Prinsep, que
era un inglés moi culto que viñera á colonia na súa mocidade e pasou
varios anos traballando no campo en Dardanup antes de ser funciona-
rio do goberno. En 1893 converteuse no xefe do Ministerio de Minería,
que se acababa de crear, e máis tarde, en 1898, nomeárono Protector
Xefe dos aborixes. No primeiro ano que desempeñou este cargo gastou
máis de 10.000 libras esterlinas, o cal significaba que se viu obrigado a
pedir subvencións do goberno35.
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O padre Salvado tiña 85 anos e xa estaba canso e enfermo, cando foi
negociar con Prinsep. Desculpouse pola “lentitude” das súas respos-
tas, escusándose por estar enfermo na cama durante catro días polo
que foi incapaz de durmir36. Prinsep acordou que se lle concedería a
Nova Nursia unha subvención de 450 libras esterlinas ó ano, admitin-
do que non era suficiente, comparado con outros casos (as institución
protestantes), pero aínda así consideraba que o padre Salvado debería
acepta-la cantidade que lle concedera o comité, mencionando como
xustificación as reservas de terra da misión e os labores agrícolas coa
súa gran producción anual para completa-la subvención37. O padre
Salvado contestoulle así:

¡O meu consentimento! Sen dúbida, o comité quería o meu consenti-
mento... Eu estaba agradecido... de acordo co principio xeral de que
máis vale ter ca desexar

38
.

O que seguía a esta carta de contestación a Prinsep era un intento
de ilustralo sobre o “traballo caritativo” que a comunidade formada
por 49 monxes fixera de balde ó mesmo tempo que vivían con gran
austeridade. Sinalou ademais que a propiedade do mosteiro era priva-
da, igual cá do gobernador ou dos seus ministros, e independente dos
seus salarios. Tamén lle lembrou a Prinsep que a misión pagaba un
alugueiro anual ó goberno por cada hectárea de terra de reserva39.

O padre Salvado tiña a impresión de que os aborixes da colonia
nunca ían acada-lo recoñecemento pleno dos seus dereitos, porque o
esforzo que fixera por conseguir convence-lo comité da responsabili-
dade que este tiña con respecto ós aborixes da colonia só deu como re-
sultado un éxito moi relativo. El esperaba máis axuda dos represen-
tantes do adiñeirado goberno de Forrest, que tiña á súa disposición os
ingresos provenientes do descubrimento de ouro en Coolgardie e Kal-
golie, pero non a conseguiu. Desilusionouse moito con Sir John, que
durante a década dos 90 representara a Australia Occidental nas Con-
vencións Federais.

As Conferencias e Convencións Federais de 1890, 1891, 1897-98, pa-
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saron completamente por alto os aborixes nos seus esforzos por deter-
mina-los futuros cidadáns australianos40. O que ocorreou foi simple-
mente que os delegados das asembleas coloniais, que redactaron a
Constitución Federal, non os mencionaron.

O que sorprendeu ó vello bispo foi que os aborixes non tiñan a nin-
guén que falase por eles nas convencións ou ninguén que se preocu-
pase pola súa humanidade. Viuse obrigado a preguntar que por qué
principio cristián estes representantes das colonias puideron omitir to-
talmente no cálculo ós habitantes aborixes que viviran alí durante sé-
culos41.

O padre Salvado loitou ata o final, sen cesar, contra a avaricia e o es-
cepticismo, por unha banda, e a incoherencia e indiferencia por outro,
pero nunca se rendeu nin se sentiu derrotado.
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O FINAL DUNHA ERA
Os derradeiros anos do padre Salvado (1897-1900)

A medida que pasaban os anos e se achegaba o novo século, o pa-
dre Salvado, que xa tiña 80 anos, comezou a prepara-la misión para
unha nova era e un novo dirixente.

Por unha banda, o padre Salvado era o único fideicomisario da pro-
piedade da misión, xa que todo estaba rexistrado ó seu nome. Polo tan-
to, despois da súa morte podíanse reclamar gran parte das propieda-
des a non ser que se transferisen e se volvesen rexistrar como institu-
ción benéfica constituída en sociedade ó abeiro da Lei de asociacións.
A aparición en 1897 da Lei de obrigas das persoas falecidas obrigouno
a tomar medidas inmediatamente, que tiveron como consecuencia que
desde 1898 en adiante a misión deuse a coñecer co nome de “A Co-
munidade benedictina de Nova Nursia”1.

O ano anterior nomeara como abade coadxutor ó prior Fulgencio
Domínguez. Este monxe, nacido en Valencia en 1831, chegou a Aus-
tralia Occidental co padre Salvado en 1853 como irmán misioneiro. Foi
ordenado sacerdote en 1875 e logo pasou varios anos exercendo o car-
go de director da misión de Marah. O padre Salvado considerábao co-
mo o seu principal sucesor como abade e para iso instruíuno na admi-
nistración práctica da misión e presentoulle ó seu axente de negocios
en Perth. Tamén o recomendou como suplente ó gobernador Smith.

O 15 de agosto de 1899 o padre Salvado celebrou as vodas de ouro
da súa consagración episcopal e con motivo desa celebración en Nova
Nursia, anunciou a súa intención de ir a Roma. Entre as felicitacións
que recibiu había unha carta de Fulgencio Torres, un monxe que era o
párroco da igrexa española de Nápoles, na que lle ofrecía a súa casa en
Nápoles. Unha vez arranxou tódolos asuntos pendentes en Australia,
o padre Salvado marchou para Roma o 30 de novembro de 1899, onde
esperaba confirma-la condición monástica de Nova Nursia unido ó de
Monserrat, a reapertura do cal como escola de formación para misio-
neiros en terras estranxeiras puxera el mesmo en marcha. Nunha car-
ta que lle escribiu ó abade de Monserrat describiu os sentimentos que
lle producía o feito de emprender esa viaxe á súa idade: “Algúns pre-
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guntáronme se tiña medo de emprender unha viaxe tan longa á miña
avanzada idade de 85 anos e 7 meses. Eu respondinlles que non tiña
ningún medo en absoluto, que gozaba de boa saúde, gracias a Deus, e
que pensaba que estaba a cumprir un deber sagrado, fose cal fose o re-
sultado. De feito, é certo que se puidese arranxar tódolos asuntos sen
ter que marchar de aquí eu o preferiría; pero iso non é posible. Polo
tanto, dígoo outra vez, non será estraño se me atopo en Roma ó come-
zo do Ano Santo 1900, a non ser que Deus dispoña outra cousa”2.

Torres atopou ó padre Salvado no porto de Nápoles e levouno á súa
casa que estaba á beira da igrexa. Xuntos visitaron o mosteiro de Cava
e o padre Salvado faloulle ó seu anfitrión de Nova Nursia. Pero o pa-
dre Salvado, que estaba ansioso por arranxar tódolos asuntos penden-
tes en Roma, marchou unhas semanas despois. 

O mosteiro do padre Salvado fora temporalmente irmandando á
Congregación italiana de Cassinese en Subiaco, pero el quería que ti-
vese unha afiliación española, porque consideraba a España como so-
lo fértil para producir misioneiros destinados a Nova Nursia, e xa
plantaran as sementes mediante a fundación dun colexio misioneiro
alí. Polo tanto, acordou rapidamente conferencias co abade Primado
Hemptinne e o abade xeral Serafini para darlle a coñece-lo seu obxec-
tivo e ámbolos dous superiores acordaron e aceptaron a súa viaxe a
España.

Antes de marchar, o padre Salvado tivo noticias da morte de
Domínguez, que faleceu o 14 de abril de 1899, vinte meses antes de
morre-lo padre Salvado. Polo tanto, tiña que atopar un novo sucesor e
considerou que en Nova Nursia non había ninguén capaz de desem-
peñar esa tarefa, polo que buscou entre os monxes benedictinos con
máis talento que había en Europa e elixiu a Frei Fulgencio Torres.

Torres procedía do mosteiro español de Monserrat e, ó igual que
moitos monxes españois dese tempo, a súa formación monástica viuse
interrompida polos disturbios políticos. Pasou algúns anos na Univer-
sidade de Barcelona, onde obtivo os títulos de licenciado en Filosofía e
Letras e Ciencias e máis tarde deu clase de matemáticas e ciencias no
colexio misioneiro de Monserrat. Tamén lle gustaba moito a música,
mostraba interese pola pintura e a filosofía e adquirira bos coñece-
mentos de medicina. Por todo isto, semellaba que ía ser un bo candi-
dato para ocupa-lo cargo en Nova Nursia.
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Despois de recuperarse do duro golpe que supuxo para o padre
Salvado a morte de Domínguez, invitou a Torres a ir a Roma para pre-
pararse para desempeña-lo papel de abade. O seu tempo xa case se es-
gotara pero antes de que rematase, foi rapidamente a Monserrat para
que a congregación aceptase o nomeamento de Torres. Alí o padre Sal-
vado tivo un recibimento dos reis e atribuíulle o seu papel na funda-
ción do colexio misioneiro en 1885, ano no que Torres ingresara no
mosteiro. Chegou en outubro de 1900, esgotado pola viaxe e non só
persuadiu ó abade de Monserrat para que lle permitise a Torres ir a
Nova Nursia, senón que tamén conseguiu un famoso profesor de mú-
sica e outros tres cregos para a súa comunidade, ós que esperaba po-
der acompañar ó seu novo destino.

De volta en Roma polo Advento, o padre Salvado hospedouse no
mosteiro de San Paulo de Extramuros, onde estivo en cama debido a
unha enfermidade indeterminada, xusto antes de Nadal. A derradeira
anotación no seu diario, fielmente gardado, lembraba que Torres o vi-
ra en San Paulo de Extramuros e que ía a Subiaco para retirarse en
preparación para o desempeño do seu cargo en Nova Nursia3. A fin
chegou axiña: foi unha morte por cansazo máis que por enfermidade,
non sinalada por ningún incidente dramático.

O 29 de decembro de 1900 o padre Salvado recibiu o sacramento da
unción de enfermos que el tan ben administrara, e logo morreu tran-
quilamente, murmurando os nomes dos nenos aborixes da misión e
movendo as mans e dedos como se os estivese chamando para que fo-
sen onda el4.

Un xornal de Australia Occidental publicou a seguinte crónica so-
bre a súa morte:

Se os católicos da colonia tivesen que chora-la morte dun pastor da Fe,
que honrou á súa Igrexa e lles deu recoñecemento, os colonizadores
perderon un home que lles proporcionou un exemplo e un saber facer
de cómo se estableceu un asentamento pioneiro que enriqueceu a colo-
nia e aumentou a súa reputación. Na morte do bispo Salvado debe re-
coñecerse un acontecemento e unha época que se viu marcada pola súa
persoa

5
.
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O padre Salvado propuxérase cumprir dous obxectivos principais
en Nova Nursia: unha misión para o benestar dos aborixes e un mos-
teiro benedictino como base para fundar outros mosteiros e conseguiu
os dous obxectivos. Pero logo, ¿por qué o plan idealista previsto polo
bispo Brady en 1848 e executado de forma realista polo padre Salvado
desde ese momento, non conseguiu o obxectivo de estende-la súa in-
fluencia a tódalas tribos da colonia occidental? ¿Que lles ocorreu ós
moitos comerciantes e labregos aborixes que puideron proporcionar
man de obra cualificada en toda a colonia? ¿Onde estaban os anfitrións
dos aborixes civilizados e cristianizados que, despois de recibiren for-
mación en centros monásticos de todo o país, ían participar de forma
activa e formativa na vida colonial? ¿Onde estaban os mosteiros dos
que se orixinaran? ¿Era certo que a finais do século XIX Nova Nursia
seguía a se-la única comunidade monástica de Australia Occidental?

Ninguén podería negar que o padre Salvado, que entrara en Aus-
tralia Occidental coma un forasteiro estraño, “un español de pel more-
na”6, exiliado por elección persoal no bush australiano, convertérase
nunha das grandes figuras da colonia. Formado para a vida espiritual
do claustro e sinalado pola “doce arte da música”, non buscaba máis
có benestar dun pobo agraviado. Implicárase nos asuntos terreais dos
labregos, políticos e empresarios, e destacara entre eles coma un home
de integridade sen tacha e habilidade impresionante, rico e pobre ó
mesmo tempo, cheo de entusiasmo e humor. Non só aturou a dura ru-
tina da vida no ermo que moitos consideraban embrutecedora, senón
que a encheu de intereses absorbentes e levou ata alí gran parte da cul-
tura e ambiente do Mediterráneo.

Non se podía esperar que o padre Salvado atopase unha solución
definitiva a un problema que, o noso entender é tan serio e permanen-
te, xa que ningunha institución, ningún goberno e ningún home foi ca-
paz de facelo. El veu que o problema era máis cá simple loita entre as
forzas sociais e culturais pero, aínda así, levou a súa propia vida cul-
tural e espiritual para compartila cos aborixes. A súa vida consistía en
solucionarlles tódolos problemas ós aborixes.

Sen embargo, o seu maior logro en Nova Nursia é un indicio do que
podería chegar a ser se os seus contemporáneos se achegasen, aínda

O señor abade do ermo

320

6 Weekly Register. Londres, 4/3/1877: “A aparición destes españois de pel morena con
capuchóns foi sumamente diferente ó que nós puidesemos esperar atopar nun país
inglés protestante”.



que fose remotamente, á súa comprensión humana e espírito cristián.
Pero nin nesta época de busca das esencias nacionais a perspectiva que
adoptou pode cualificarse de anticuada en calquera dos seus aspectos
esenciais. Foi un visionario do seu tempo, e aínda non somos quen de
alcanza-los seus ideais, iguala-la súa enerxía ou afronta-la súa tenaci-
dade. Levou o seu espírito intrépido a acepta-la causa dun pobo des-
prezado nunha terra desagradable e mantivo ata o final unha excelen-
te reputación de líder. A verdadeira medida do seu éxito non vai ser
atopada en termos materiais, senón na persistencia da súa motivación
relixiosa, na súa disciplina ascética e na súa integridade persoal.

No padre Salvado había moitas das características dun conquista-
dor (a súa fe apaixonada, amplitude de miras e cortesía no cumpri-
mento), e estas calidades, suavizadas pola disciplina da vida monásti-
ca e enriquecidas pola súa continua busca de Deus, foron a raíz e o se-
gredo do seu éxito. Foi amable e colaborador dos homes entusiastas
cos que estivera na misión no seu apoxeo; cos que atacaron a misión e
a el mesmo mostrouse firme e forte na defensa, sobre todo coas críticas
referentes ó seu traballo. Tódolos membros da súa comunidade consi-
derábano como o seu pai e dirixente, pero ninguén máis cós aborixes,
que, coma dixo Prinsep cando morreu, “perderan o mellor amigo que
tiveran desde sempre”7.
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ANEXO I

DECRETO DE SEPARACIÓN DE NOVA NURSIA DE PERTH.
Arquivos da Sagrada Congregación para a Propagación da Fe,

Cartas e Decretos, (1859), Vo. 350, ss. 250, v. 250).
(Traducido do latín)

DECRETO
A Sagrada Congregación considerou que para a propagación do Sa-

grado Nome sería moi vantaxoso para o Señor que a misión de Nova
Nursia en Australia sometida á autoridade do arcebispo de Perth, se-
xa administrada de forma independente da diocese por razóns espe-
ciais. Hai algúns anos ordenouse unha separación da propiedade e po-
sesións desta mesma misión de Nova Nursia de tódalas demais pro-
piedades e posesións da diocese de Perth.

Como consecuencia disto, os eminentísimos e reverendísimos pa-
dres da anteriormente citada Sagrada Congregación, nunha reunión
que tivo lugar o 14 de marzo de 1859, votaron a favor de solicitarlle á
Súa Santidade que o anteriormente mencionado decreto relativo á di-
visión de posesións siga tendo validez e que se digne a nomea-lo re-
verendo padre Dom Rudisendo Salvado, bispo de Porto Victoria, como
responsable da administración de Nova Nursia con dependencia in-
mediatamente e exclusiva do secretario apostólico. O secretario, o re-
verendo padre Dom Cajetan Bedini, arcebispo de Tebas, deu a coñecer
esta votación da Sagrada Congregación á Súa Santidade o papa Pío IX
nunha audiencia mantida o 27 de marzo de 1859. A Súa Santidade
amablemente aceptouna e ratificouna, e ordenou o presente decreto
sobre o asunto que será redactado en lugar dun Sumario.

1 de abril de 1859

341



CONSTITUCIÓN DE NOVA NURSIA NUNHA PREFECTURA
APOSTÓLICA E NUNHA ABADÍA NULLIUS

(Traducido do latín)

A misión de Nova Nursia en Australia, que foi establecida pola
Congregación de Monte Cassino da Orde de San Bieito, é elevada á ca-
tegoría de prefectura apostólica e abadía que non pertence a ningunha
diocese, separada xunto co seu territorio da diocese de Perth, polo pa-
pa Pío IX.

Este documento redáctase para que a decisión estea vixente de for-
ma permanente.

1. Temos informes de que os monxes da comunidade de Monte
Cassino da Orde de San Bieito emprenderon eles sos traballos
moi duros en Australia Occidental. Cun afán inspirado pola gra-
cia divina iniciaron a misión hai varios anos no lugar chamado
Nova Nursia. Este traballo tivo a súa continuidade ata o día de
hoxe con moi bos resultados, de tal xeito que os aborixes que ha-
bitan nese distrito recibiron a influencia da Fe Católica. Nós te-
mos un sincero desexo de promover e difundir tan sagrada ini-
ciativa da mellor forma posible. Polo tanto, tralas consultas per-
tinentes con vostedes, os nosos irmáns, os cardeais da Santa Igre-
xa Romana responsables dos asuntos da Propagación da Fe,
tomámo-la decisión de eleva-la devandita misión de Nova Nur-
sia á categoría de prefectura apostólica e abadía libre de control
diocesano co seu propio territorio.

2. Como consecuencia desta decisión e de acordo cos consellos dos
nosos venerables irmáns da Congregación, tras unha longa deli-
beración e ser amplamente informados sobre o asunto, pola pre-
sente empregamos nesta carta a nosa autoridade apostólica. Me-
diante esta carta elevámo-la categoría da misión de Nova Nur-
sia, iniciada, como xa comentamos, deste xeito, en Australia Oc-
cidental por monxes da Congregación de Monte Cassino da Or-
de de San Bieito. Constituímola en prefectura apostólica e abadía
do mesmo nome libre de todo control diocesano, co seu territo-
rio independente da diocese de Perth. Este territorio polo mo-
mento e ata que a Santa Sé non dispoña outra cousa, terá 16 mi-
llas cadradas (41,43 km2). Isto significa que incluirá toda a zona
que abrangue o distrito de Melbourne, responsable ata este mo-
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mento da xestión dos monxes de San Bieito, que ocupa dous mil
cincocentas sesenta acres (1.036 ha) co engadido dunha milla en
tódalas direccións. Como consecuencia disto, retirámo-lo territo-
rio descritopermanentemente da xurisdicción do noso venerable
irmán o bispo de Perth. Concedémoslle e asignámoslle á abadía
de Nova Nursia deste xeito a condición de liberdade do control
diocesano. Decretamos que a presente carta é e será no futuro de-
cisiva, válida e eficaz, que asigna e mantén tódolos seus efectos
e concede todo o seu apoio para os efectos que sexan pertinentes
agora e no futuro. Decretamos que, polo tanto, debe ser xulgada
e definida por xuíces, xa sexan titulares ou suplentes, e mesmo
por cardeais da Santa Igrexa Romana. Calquera intento de con-
tradicir este obxectivo que eluda esta responsabilidade, realiza-
do por unha persoa calquera que sexa a autoridade que exerza,
sexa a sabendas ou por ignorancia, é nulo e inválido.

3. Decidimos e ordenamos isto na medida en que poida ser necesa-
rio anula-la nosa norma e a da chancelería Apostólica relativa a
non suprimir un dereito que se tratou de conseguir suprimindo
os recordos recollidos de Bieito XIV, o noso predecesor sobre a
división dos bens materiais e outras constitucións e ordenacións
xerais ou especiais administradas en consellos sinodais univer-
sais e provinciais, que anulan tamén os estatutos da anterior-
mente mencionada igrexa de Perth, mesmo cando son afianza-
das por un xuramento, pola confirmación apostólica ou por cal-
quera outra forma de ratificación que exista, así como polos cos-
tumes ou calquera outra cousa que estea en contra.

Concedido en Roma en san Pedro baixo o anel do Pescador, o 12 de
marzo de 186, no ano XXI do noso pontificado.

Anexo I
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ANEXO II

INSCRICIÓNS QUE APARECEN NA TUMBA DO BISPO SAL-
VADO EN NOVA NURSIA (Traducido do latín)

DESCANSE EN PAZ

>>
NA PAZ DE CRISTO 

AGARDANDO A GLORIOSA RESURRECCIÓN
XACE AQUÍ

ROSENDO SALVADO, O. S. B.
BISPO TITULAR DE ADRIANA, 

FUNDADOR E PRIMEIRO ABADE DE NOVA NURSIA

“Nacido de nobre familia en Tui (España), elixiu a vida dun após-
tolo. Superando dificultades case innumerables, con moito traballo se-
mentou a fe e a relixión nos corazóns dos aborixes. Engalanado cunha
alma heroica, sinxeleza no seu comportamento e tódalas virtudes. Foi
un predicador exemplar do Evanxeo”

“Despois de facer brillar á Igrexa Católica e á súa orde relixiosa, mo-
rreu da mesma maneira que viviu: en olor da santidade no mosteiro de
San Paulo, fóra das murallas de Roma, o 29 de decembro de 1900, ós
87 anos de idade, con 70 anos de dedicación á súa profesión e 51 de
episcopado”.
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