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O
Consello da Cultura Galega leva máis dunha década promo-

vendo actividades sobre a figura de Rosendo Salvado. O noso 

obxectivo é rescatar a inmensa obra deste ilustre galego asen-

tado na Australia e botar luz sobre un home do seu tempo, 

que estivo en contra do seu tempo pero tamén moi por riba 

do tempo que lle tocou vivir. Unha figura que desenvolveu un traballo pioneiro 

que dialogou cun lugar da afastada Oceanía no que tratou de atopar unha sínte-

se entre a civilización occidental que el levaba canda si e unha cultura aborixe, 

diferente e supostamente inferior, que encontrou ao chegar a Australia. 

Rosendo Salvado non era, con todo, moi coñecido en Galicia. Pero desde 

1999 foise incorporando á cultura galega grazas a varias exposicións, congresos 

e publicacións que amosaban a especial dimensión dunha personalidade marca-

da por un pluralismo cultural e renovador para o seu tempo. Fixo gala do enten-

demento de culturas distintas, das relacións entre o mundo occidental e o 

mundo aborixe, que descubriu a partir de 1845, cando realizou a súa primeira 

viaxe a Nova Nursia. A mostra elaborada daquela tamén viaxou a Australia, o 

que permitiu anoar con máis forza os vencellos entre as dúas patrias do ilustre 

tudense.

Salvado levantou en Australia unha comunidade beneditina asentada sobre 

un atípico plan de civilización que comezaba con algo tan próximo como o 

nome. Fomentou que os aborixes tomasen un nome de pía bautismal pero que 

mantivesen o seu apelido indíxena, como unha forma inicial de tratamento. Pero 

tamén amosou un inusitado interese pola educación fronte á incomprensión 

manifestada reiteradamente desde Roma. Esta estratexia de Salvado derivou na 

creación de varias escolas e, sobre todo, en ensinarlles aos aborixes un oficio: «coa 
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instrución adecuada, o aborixe adquire unha idea cabal do valor dos cartos e da 

propiedade», deixou escrito nos seus abondosos manuscritos. Na súa maneira de 

entender o colonialismo creou un pioneiro banco rural que concedía créditos 

para as súas granxas e proporcionou salarios a cambio do seu traballo. Para 

Salvado que os homes traballasen sen recompensa faría que sentisen o peso da 

civilización sen as súas vantaxes. E estas foron algunhas das receitas do seu 

éxito.

Nas páxinas que seguen poderase descubrir unha figura preocupada polos 

dereitos dos aborixes, nos que deixou unha fonda pegada. Pero tamén a descri-

ción dun amplo legado que repousa na Comunidade de Nova Nursia a través de 

mapas, diarios, letras, libros de contas, rexistros de empregados…; un material 

persoal que permite descubrir boa parte da súa sensibilidade para atraer unha 

comunidade onde ninguén o fixera antes. Posiblemente a súa condición de gale-

go, de orixes celtas, con tradicións precristiás que aínda sobreviven nun mundo 

de espíritos e supersticións e gardan unha próxima relación coa terra, permitiulle 

conectar tan ben cunha comunidade moi espiritual que preservou a súa memoria 

ata hoxe.

A parte máis substancial do legado de Rosendo Salvado está recollida e 

analizada neste libro. Os seus contidos son o resultado do laborioso traballo dos 

profesores Ramón Máiz e Tiffany Shellam, que coordinaron un congreso que 

trouxo desde os antípodas figuras destacadas como Susan Bally ou Peter Hocking 

e, desde lugares máis próximos, Giulio Cipollone, Antonio Linage Conde ou 

María Jesús Lorenzo Modia. Grazas a estes estudos e á mostra que percorreu 

Galicia durante o ano 2014, a figura de Rosendo Salvado ten na actualidade uns 

trazos moito máis plurais e complexos que aquela imaxe estereotipada que o 

resumía no seu suposto vencello coa difusión do eucalipto en Galicia. Tamén 

neste caso debemos extraer da biografía do propio Salvado o mellor guieiro para 

os nosos tempos: tolerancia e comprensión do outro, sen renunciar á propia 

identidade.
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A realización das actividades que promoveu o Consello da Cultura Galega 

durante o ano 2014 arredor da figura de Rosendo Salvado foi posible grazas ao 

esforzo de membros do Plenario (Ramón Máiz, F. Díaz-Fierros, Segundo Pérez) 

e de traballadores da institución. Tamén de axudas externas procedentes das 

instancias máis diversas: o bispado de Tui, o arcebispado de Santiago de Com-

postela, a Universidade de Santiago de Compostela e, nomeadamente, a 

Embaixada de Australia en España, daquela ocupada por Ms. Jane Hardy. 

A todas estas persoas e institucións, moitas grazas pola súa axuda.
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A conmemoración do douscentos aniversario do nacemento de Rosendo Salvado 
(Tui, 1 de marzo de 1814) constitúe unha boa ocasión para profundar nun 
aspecto clave da súa vida e obra; de feito, a clave de bóveda de toda a súa extraor-
dinaria andaina: o seu pensamento e práctica indixenistas. Foi o seu un compro-
miso co mundo aborixe que desbotaba radicalmente a brutal perspectiva etno-
céntrica e racista sólita na época do Imperio británico; a saber: aquela que os 
consideraba miserentos corpos «sen alma», refugallos dunha «raza destinada a 
extinguirse» (doomed race theory) e, mesmo, seres da caste «dos orangutáns». 

O fincapé feito na súa extraordinaria dimensión misioneira ou a desnortada 
atención á súa lendaria importación do eucalipto a Galicia agacharon a cerna 
mesma do seu proxecto vital, os seus ímprobos esforzos a prol da autonomía 
persoal e política dos aborixes australianos como seres humanos dotados de 
dereitos e, xa que logo, de futuro cívico. Labor que desenvolveu en todo 
momento en aberta belixerancia contra discursos e prácticas establecidos tanto 
da man do protestantismo como do catolicismo, discorrendo ben lonxe dos 
modos dos evangelists of empire. Non hai máis que comparar a súa actitude 
aberta, desprexuizada e dialogante coa moi tradicionalista e pechada do seu 
compañeiro de orde e fatigas australianas desde os tempos de San Martiño 
Pinario en Compostela, José Serra. Nas súas propias palabras: «En Australia os 
europeos absorben toda a mente, todo o tempo, todos os medios dos misioneiros, 
e os pobres salvaxes permanecen enteiramente abandonados e esquecidos […]. 
Todo, absolutamente todo, se fai a prol dos europeos; nada, absolutamente 
nada, a prol dos salvaxes» (Salvado, 1883: 432).

A recente edición galega das Memorias históricas sobre a Australia e particular-
mente sobre a Misión Beneditina de Nova Nursia e os usos e costumes dos australia-
nos (Salvado, 2014) quizais permita agora, entre nós, un máis acaído achegamen-
to e requintada atención á súa excepcional traxectoria, que agarda aínda por 
novos descubrimentos ao fío da transcrición, en curso, dos seus Diarios, manus-
critos polos responsables do Arquivo de Nova Nursia.
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Chama a atención a lucidez do propio Salvado de estar desenvolvendo, a raíz 
da esgotadora experiencia e reflexión cotiá no medio inclemente do ermo, unhas 
ideas e principios propios, innovadores no seu tempo, por cabo heterodoxos, 
sempre a contrafío da visión dominante. Alicerce daquel orixinal Salvado
method, daquela New Norcia exception que sabería descubrir desde a metrópole 
aquela extraordinaria muller —enfermeira, estatística, epidemióloga, feminista 
senlleira, precursora da defensa da saúde pública— que foi Florence Nightinga-
le. O seu asombro ante as respostas do abade do ermo á súa enquisa sobre o 
estado de saúde dos aborixes do Imperio constituíu o primeiro recoñecemento 
de que aló, na Australia Occidental, había un frade galego que cuestionaba as 
prácticas racistas do Imperio (Nightingale, 1863; Ride, 2007: 198; Shellam, 
2012a). Consciente do novo achegamento que estaba a desenvolver mediante a 
dura aprendizaxe no terreo, Salvado vai máis aló dun mero coñecemento prácti-
co, improvisado e vagamente humanitario no contacto co mundo aborixe. No 
seu texto Information respecting the aboriginal natives of Western Australia, dirixi-
do ao secretario colonial, afirmaba: 

Podería dicirse desta hipótese que é, en rigor, máis que unha teoría, pero verdadeiramen-
te é unha teoría […] e esta teoría é a que ten regulado as miñas actuacións aquí, e aquela 
hipótese non é outra cousa que a posta en práctica daquela teoría co obxectivo de acadar 
o noso caritativo, desexado e sincero obxectivo, a conversión e civilización dos aborixes da 
provincia. (Salvado, 1864: 6-7)

As investigacións recentes sobre mundo aborixe australiano e a nova historia 
poscolonial de «contacto e conflito» e «asimilación», se non «xenocidio» (Hae-
bich, 2000, 2005, 2008; Rowse, 2002, 2012; Shellam, 2009, 2012b), poñen as 
bases para unha máis exacta interpretación do labor do abade desde a súa dife-
renza específica fronte a aquela «extermination by neglect» (Haebich, 2004: 
279). E dan cumprida conta da pertinencia da capital pregunta de Nightingale: 
«Podemos civilizar os aborixes sen acabar con eles?». Pola súa parte, o testemuño 
contemporáneo dos indíxenas non deixa lugar a moitas dúbidas ao respecto: 

O establecemento da misión aborixe en Nova Nursia tivo un profundo efecto sobre a 
vida das comunidades locais, o pobo yued, pertencente á nación noongar […]. Con-

16
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sideramos o bispo Salvado un amigo do pobo yued […] [que] tivo un grande interese 
e respecto polo pobo aborixe, e con ese ánimo deixou constancia da súa lingua, cultu-
ra e costumes. Esa documentación serviu para fornecer importante información histó-
rica sobre o pobo noongar, que mesmo se usou para fundamentar as reclamacións 
referidas á propiedade da terra que presentou esta nación. (Nannup, Drayton e 
Willaway, 2014)

Salvado, cinguíndose rigorosamente á regra de san Bieito, era ben conscien-
te da importancia de deixar constancia da historia; e, así, documentou dun 
xeito case obsesivo todos os aspectos da existencia na misión, da vida monástica, 
da realidade daquel asentamento e do día a día no ermo e os bosques que rodea-
ban Nova Nursia, e fíxoo desde a súa chegada a Victoria Plains en 1847 ata o 
seu pasamento en 1900. Ao ver dos investigadores das ciencias sociais, o legado 
da constancia histórica que deixou Salvado fica patente no Arquivo de Nova 
Nursia: aquí podemos ler, en distintos documentos, o relato dos primeiros 
encontros entre os misioneiros e os aborixes yued nos limiares da colonización; 
podemos consultar neses arquivos informes censuais que preparou Salvado con 
datos referidos aos grupos aborixes da contorna que narran a historia de como 
a vida nativa tradicional se funde coa realidade beneditina, de como uns matri-
monios cristiáns pasan os días entre os «nativos dos bosques» e os monxes. 
Existen diarios da misión, cartas privadas e correspondencia oficial, partes remi-
tidos á Propaganda Fide, circulares que tratan da saúde dos aborixes, a súa 
educación e a súa conversión ao cristianismo. Se lemos con atención tamén 
podemos enxergar voces e actuacións aborixes que quedaron plasmadas neste 
arquivo europeo, pois os residentes nativos adoitaron escribir peticións e misi-
vas da súa propia man unha vez que, xa alfabetizados, deron en valerse desas 
competencias aprendidas en Nova Nursia para lles dar voz ás súas queixas e 
preocupacións, para manifestarse sobre aquilo ao que consideraban ter dereito 
ou simplemente para lle escribir a Salvado e lle desexar un feliz aniversario 
mentres el se atopaba en Europa.

O Arquivo de Nova Nursia atesoura moitas historias. A súa complexidade 
vese acrecentada pola multiplicidade de linguas en que están escritos estes docu-
mentos: español, inglés, italiano, latín e, abofé, un inglés aborixe que tamén 
podemos albiscar de cando en vez. E esa riqueza procede tamén das moitas par-
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celas que abrangue da historia colonial, as cales chamaron a atención de estudo-
sos de diversas disciplinas, entre as que se contan a historia relixiosa e misionei-
ra, a teoloxía, a historia aborixe, a musicoloxía, a arte, os estudos italianos e 
hispánicos, a historia da agricultura, da viticultura e do medio natural e, nun 
sentido máis xeral, a historia social e cultural.

Salvado, sabendo da importancia dese seu labor de crear un legado que deixar, 
e ante a necesidade de recadar fondos para a misión, deu ao mundo a súa propia 
«historia oficial» xa en 1851, coa publicación das súas memorias, que apareceron 
por vez primeira, no devandito ano, en Roma, nunha edición italiana, que foi 
seguida pola española, de 1853, e a francesa, de 1854. Logo, paseniño, os frades 
residentes en Nova Nursia tamén foron collendo a pluma e compuxeron o seu 
marco vital a partir da documentación elaborada durante a época de Salvado. 
Estes relatos, cuxos autores tiveron acceso a «información privilexiada», com-
prenden, entre outros, os manuscritos —na súa meirande parte inéditos— do 
padre Flood, sacerdote secular irlandés que morou tres anos en Nova Nursia a 
principios da década de 1900, e os de don William Giminez, don Romanus Rics 
e o padre Eugene Perez, historiadores relixiosos afeccionados todos eles, que 
presentan unha visión fragmentaria e parcial dos inicios da historia de Nova 
Nursia. A súa valiosa erudición abre pequenas xanelas en que poden debruzarse 
os alleos que desexen contemplar a historia de Salvado, pois, ao escribiren desde 
a propia comunidade, nos anos que abranguen a primeira metade do século XX,
estes redactores residentes entrelazaron a súa historia, de moitos xeitos, co legado 
de Salvado, facéndose cómplices da súa creación e da súa perpetuación. De feito, 
un dos irmáns, o abade Catalán, axudou a extraer do arquivo información refe-
rida aos aborixes residentes en Nova Nursia para que se puidese incluír nun 
capítulo da obra editada por Hal Colebatch A Story of a Hundred Years: Western 
Australia, 1829-1929, que se publicou en 1929; capítulo que, segundo o descri-
biu Tom Stannage, «[é] un himno de loanza aos “pioneiros” […], que superaron 
as dificultades iniciais con enerxía e coraxe, con paciencia e eficiencia» (Stanna-
ge, 1993: 4). Pois ha de dicirse que en Australia este período da historiografía se 
caracterizou, en termos máis xerais, polo silencio que se deitou sobre as antigas 
vivencias aborixes: estas historias misioneiras e coloniais presentaban un relato 
en que non aparecían as voces, actos e perspectivas dos yued que si contén o 
arquivo (Stanner, 1968), senón que falaba do glorioso imperio e das heroicida-
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des de homes como Salvado que se enfrontaron aos rigores dun medio intratable 
e, contra todo prognóstico, saíron vitoriosos. 

Non foi ata 1977 cando os falantes de inglés puideron consultar as memorias 
de Salvado —ricas como son en información etnográfica e narracións dos pri-
meiros encontros cos yued—, traducidas e editadas por E. J. Stormon e publi-
cadas pola University of Western Australia Press. Non se pode subestimar ata 
que punto a publicación deste texto en inglés contribuíu a proxectar a historia 
de Nova Nursia, e a de Salvado, no pensamento dos estudosos e, en xeral, na 
comunidade de Australia Occidental, publicación que coincidiu no tempo 
cunha serie de grandes mudanzas nas prácticas historiográficas dos historiadores 
da zona (e tamén, nun sentido máis amplo, do resto do mundo), derivadas do 
rexeitamento que empezaban a suscitar aquelas actitudes de loanza cara ao 
«Imperio», das que ao cabo se prescindiu en favor dun interese polos grupos 
minoritarios ou historicamente desatendidos: por exemplo, as mulleres, os abo-
rixes e o medio natural (De Garis, 1993). Así, os historiadores de principios do 
século XX, como J. S. Battye, tiveran palabras de encomio para Salvado e, na 
Encyclopaedia of Western Australia, de 1912, este autor tratara a cuestión do 
Imperio británico sen meterse en complexidades, vinculando o legado do bispo, 
«apóstolo da libre empresa», ao deixado polos practicantes do pastoreo en Aus-
tralia Occidental. Porén, a raíz da emisión na ABC, en 1968, das Boyer Lectures, 
ou conferencias Boyer, impartidas por W. E. H. Stanner, nas que este se referiu 
ao esquecemento a que os historiadores condenaran as vivencias aborixes, as 
interpretacións históricas deron en mudar de rumbo. Por conseguinte, cando se 
publicaron en inglés as memorias de Salvado, foron lidas por un público mixto 
composto por estudosos que albergaban moi diversos pareceres sobre o lugar que 
ocupaban Nova Nursia e Salvado na historia da expropiación a que se viran 
sometidos os aborixes, o colonialismo e a supervivencia destes pobos. Entre os 
historiadores suscitouse a seguir un debate arredor do bispo e dos misioneiros 
australianos en xeral: o seu peso na vida dos nativos era nocivo ou beneficioso? 
E de que maneira se poden cuantificar os logros dos misioneiros se eses logros 
foron á custa da destrución da cultura aborixe? (Stannage e Reece, 1981).

Seguindo de preto a publicación en inglés das memorias de Salvado e as acti-
tudes que provocaron na crítica, en 1980 George Russo deu ao prelo a biografía 
do abade titulada Lord Abbot of the Wilderness: The Life and Times of Bishop Sal-
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vado [O señor abade do ermo: A vida e a época do bispo Salvado] (Russo, 1980), 
que escribiu cun estilo defensivo, eloxiando a Salvado polo seu «éxito» misioneiro 
e por todo aquilo que acadara como pioneiro. En 1991 o padre Placid Spearritt, 
prior encargado da administración de Nova Nursia, constituíu un Comité de 
Arquivos, Investigación e Publicacións, conformado por historiadores de Austra-
lia Occidental, irmáns leigos e arquivistas que asumiron a función de axudar a 
Nova Nursia a abrir os seus arquivos e coleccións a unha nova xeración de estu-
dosos e asesorar a comunidade sobre a posible realización de proxectos de inves-
tigación e publicación a longo prazo. O comité instaurou un Día de Estudos de 
Nova Nursia, que reuniu especialistas e membros da comunidade de Australia 
Occidental interesados en saber o que ofrecía a documentación contida nos 
arquivos e coñecer a historia deste lugar, e logo do cal se publicou unha revista, 
o New Norcia Studies Journal. Na súa primeira edición (1991), un dos membros 
fundadores do Comité de Arquivos, Tom Stannage, presentou unha panorámi-
ca dos temas dos que poderían ocuparse os futuros historiadores ante a nova 
vaga de crónicas xurdidas de Nova Nursia: «[A] próxima relación que se faga 
deste lugar debe asumir un compromiso espiritual, supoñer un desafío intelec-
tual e ter arraigamento social», recomendacións que os estudosos veñen acep-
tando desde aquela (Haebich, 1988; Rooney, 2014; Reece, 2014). Unha das 
publicacións máis fascinantes das elaboradas neste tempo é o libro de 1995 
A Town Like No Other: The Living Tradition of New Norcia [«Unha vila como 
non hai outra: A tradición viva de Nova Nursia»], editada polos membros do 
Comité de Arquivos, Investigación e Publicacións David Hutchinson, Christo-
pher Power e Wendy Pearce, magnífica achega á complexa e variada historia de 
Nova Nursia, con historias que sacaron á luz os irmáns residentes, os historiado-
res e antigos aborixes que viviran na misión (Hutchinson e Pearce, 1995).

En anos máis recentes, e a raíz de que os historiadores desen en ocuparse de 
como era a vida nas misións e cales foron as experiencias dos aborixes no con-
texto da crise da colonización australiana, os relatos da historia acrecentaron a 
complexidade do legado de Salvado. Nestas últimas décadas, os historiadores e 
os estudosos das ciencias sociais centraron a súa atención na destrución da cul-
tura aborixe e, ademais, no grande interese que demostraran algúns membros 
destes pobos por tomar parte na vida da misión; dous temas que non teñen por 
que ser mutuamente excluíntes. E, así, analizáronse a destreza dos músicos abo-
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rixes, os abraiantes logros dos xogadores de críquet nativos saídos de Nova Nur-
sia e como esta xente atopou, entre os irmáns de Nova Nursia, un lugar ao que 
podían chamar fogar. Esta recente xeración de expertos non pasou por alto os 
demais relatos existentes sobre o legado de Salvado, mais temperounos conside-
rándoos dentro de novos marcos que se ocupan da índole trasnacional das expe-
riencias misioneiras e se formulan á luz dos discursos sobre a raza nos que Salva-
do tomou parte (Hills, 2008; Shellam, 2012a). 

*   *   *

Na vontade de rescatar a Salvado dos tópicos e, mesmo, do descoñecemento 
das dimensións e o significado da súa obra e traxectoria, centrándonos nesta 
altura no seu en boa medida ignoto labor indixenista, o Consello da Cultura 
galega organizou o congreso Rosendo Salvado e o Mundo Aborixe, do que pro-
ceden a maioría dos textos recollidos neste volume. A pretensión dos organiza-
dores foi establecer un diálogo dos antípodas sobre a obra do abade, reunindo 
investigadores europeos e australianos para debatermos diversos aspectos da súa 
vida e da súa obra, para darmos cumprida conta daquel desprexuizado «on my 
way» co que Salvado irrompeu con grande ímpeto no corazón mesmo do impe-
rialismo e colonialismo da súa época.

Este libro organízase en dúas partes: unha primeira recolle os relatorios e 
intervencións dos congresistas; a segunda pon a disposición do lector ou lectora 
unha selección de textos de Salvado que facilite o achegamento directo á súa 
obra e permita a cadaquén tirar conclusións de seu ao respecto. 

Os capítulos de Doireaan MacDermott, Ronald Berndt, Francisco Díaz-
-Fierros e Antonio Linage abordan, desde diversos ángulos, a biografía e o des-
envolvemento da obra de Salvado, resaltando a súa orixinalidade, os seus desa-
fíos, a dolorosa aprendizaxe do «outro» e o seu impacto. Peter Hocking, arqui-
veiro de Nova Nursia, amosa de xeito requintado e en toda a súa extensión a 
enorme riqueza que atesoura aquel Arquivo e Biblioteca, fundada polo excepcio-
nal abade. Susan Ballyn achéganos unha acaída panorámica dos pobos aborixes 
en Australia e as súas loitas a prol do recoñecemento. Dar conta do pensamento 
e prácticas indixenistas de Salvado constitúe o obxectivo dos capítulos de Giulio 
Cipollone, Anna Haebich, Tiffany Shellam e Ramón Máiz. M. J. Lorenzo 
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Modia explora as vicisitudes dos tan esquecidos contactos culturais e literarios 
entre Galicia e Australia. Finalmente, Paul Willaway, director executivo da New 
Norcia Aboriginal Corporation, pecha esta sección expoñendo o punto de vista 
aborixe sobre a obra de Salvado.

Na selección de textos incluímos, en primeiro lugar, os capítulos I e II da 
parte terceira —«Os australianos»— das Memorias históricas sobre a Australia,
polo seu relevo para dar conta da orixinal perspectiva de Salvado sobre o mundo 
aborixe. A continuación poñemos á disposición dos interesados diverso material 
inédito de gran substancia, procedente do Arquivo de Nova Nursia. Ante todo 
facilitamos ao lector ou lectora un texto clave para ter unha aproximación cabal 
á extraordinaria lucidez do abade, «Información verbo dos nativos aborixes da 
Australia Occidental», que dirixiu en 1864 ao secretario colonial do Imperio 
británico. A continuación inclúense, en elocuente testemuño da súa visión dia-
lóxica da misión, varias cartas dos aborixes e do propio Salvado. Engadimos ao 
devandito a contestación de Salvado á enquisa de Florence Nightingale sobre a 
situación dos aborixes no Imperio británico. E finalizamos a antoloxía coa árbo-
re familiar dos aborixes da misión, de 1857, e o contrato de Basil Takankut con 
esta, do mesmo ano.

Temos, de certo, a esperanza de que, a través dunha combinación de fontes 
arquivísticas e historias aborixes contemporáneas, seremos quen de enxergar, no 
modo de vida dos residentes aborixes, a súa autonomía, para a partir de aí apun-
tarmos que por veces nas facendas misioneiras o cambio cultural proviña dunha 
negociación, máis que dunha mera imposición. Deste xeito, talvez vexamos a 
posibilidade de loar os heroicos afáns de Salvado, pioneiro no seu traballo misio-
neiro, e a capacidade do pobo aborixe para achar unha maneira de vivir, e un 
fogar, nas terras das misións, que eran tamén por cabo terras yued.
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O ano 1978 representa unha data importante no curso da longa e frutífera cola-
boración que con Australia mantén o Departamento de Filoloxía Inglesa da 
Universitat de Barcelona. Non fora tarefa doada introducir unha materia tan 
exótica coma os Estudos Australianos nos nosos programas tradicionais, dedica-
dos ás culturas de Gran Bretaña e os Estados Unidos de América. Porén, ese ano 
principiamos un proxecto novo e magnífico: co título, notablemente ambiguo, 
de Civilización, abrangueriamos todos os países da Comunidade de Nacións 
británica para considerarmos as relacións existentes entre colonizadores e indíxe-
nas. Deles, Australia sería o primeiro caso de estudo. 

Ese ano de 1978 tamén quedou gardado na miña memoria por ser o do meu 
primeiro encontro coa impresionante figura de don Rosendo Salvado. Por unha 
feliz coincidencia, en Barcelona tiña eu unha amizade, do campo da medicina, 
que tamén era ávida coleccionista de libros raros, e que me remitiu un exemplar 
das Memorias de Salvado, escritas orixinalmente en italiano pero dispoñibles en 
tradución para o español. Pareceume unha narración extraordinaria, redactada 
cun brío e un humor excepcionais. Quen era este curioso personaxe que tomara 
a determinación de marchar para o bush australiano, lonxe da civilización, e alí 
establecer contacto cos aborixes e dedicarlles a vida enteira a estes habitantes 
misteriosos e descoñecidos da rexión?

Fixen unhas procuras e descubrín que a súa abadía, fundada a mediados do 
século XIX no medio de grandes dificultades e reveses, aínda existía, e medrara 
e prosperara baixo o sabio goberno dunha sucesión de abades españois. Escribín 
para pedir máis información e recibín unha resposta moi cordial do padre Ans-
car McPhee, bibliotecario e custodio dos tesouros artísticos do mosteiro, con 
quen mantiven unha interesante correspondencia. 

Naquela altura Australia fora invadida por un curioso fenómeno que os pro-
pios australianos describían co termo cultural cringe: unha especie de complexo 
de inferioridade cultural que os levaba a pensar que a súa historia e literatura 
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non eran o bastante coñecidas nin estaban o suficientemente consideradas no 
resto do mundo. Por este motivo, a nova de que se ían impartir estudos austra-
lianos na Universitat de Barcelona espertou o interese das autoridades culturais 
do país, e comezamos a recibir visitas de académicos australianos de renome. É 
de supoñer que a información que levaron de volta resultou positiva, xa que en 
1980 me chegou do Goberno australiano un convite que me sorprendeu, moi 
xeneroso, para que visitase o seu país. Solicitáronme que elaborase unha ruta de 
todos os lugares que desexase visitar e enviei un proxecto que abarcaba gran parte 
do país, mais suxerín que a miña primeira parada fose Perth, na Australia Occi-
dental, coa idea de me pasar pola abadía de Nova Nursia.

Este pedimento, un tanto infrecuente, chamoulle a atención ao profesor Bob 
Brissenden, daquela presidente da sección literaria do Consello Artístico Austra-
liano (Australia Council for the Arts) de Camberra, como tamén ao Dr. Michael 
Costigan, que ocupaba un cargo semellante en Sydney. Ambos ouviran falar de 
Nova Nursia, mais a ningún deles se lle ocorrera nunca visitala. Malia ser moi 
longa a viaxe do leste ao oeste de Australia, os dous se declararon dispostos a 
emprendela; reuniríanse comigo en Perth e acompañaríanme naquela aventura.

Deste xeito foi como todos nos atopamos en Perth: os dous profesores do 
leste e mais a Dra. Veronica Brady, monxa e docente na University of Western 
Australia, moi coñecida en todo o país pola súa contundente defensa dos derei-
tos dos aborixes. Naquel tempo, precisamente, estas persoas andaban envoltas 
nunha agre disputa co goberno rexional por haber zonas onde os intereses minei-
ros ameazaban a terra sagrada dos nativos. Así mesmo, viña connosco naquela 
viaxe un australiano de ascendencia italoirlandesa, George Russo, con quen 
tamén mantivera eu correspondencia e que escribira unha obra sobre Salvado 
que aínda non estaba publicada.

Os cento vinte quilómetros de ruta, cubertos en dous vehículos amplos e 
cómodos, fixéronsenos interesantes e agradables, mais non podiamos evitar pen-
sar no arduos que tiveran que lles resultar a Rosendo Salvado e ao seu compa-
ñeiro catalán, José Benito Serra, naquela primeira incursión pola terra ignota
silvestre, que realizaran por carreiros de mala morte unicamente cun carro de 
bois no que levaren a equipaxe. 

En Nova Nursia dispensoume unha cálida recepción a congregación, agora 
pequena, de monxes españois: abofé, non é que chegasen moi a miúdo visitantes 

Doireann MacDermott
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procedentes de España. Eran todos bastante maiores, os últimos vestixios da era 
de Salvado. Levaban moitos anos en Australia, mais falaban aínda un fermoso 
castellano1 e seguían interesados no que acontecía na súa patria; de feito, estaban 
subscritos a un xornal español. A conversa transcorreu con animación ata que, 
de súpeto, adoptou un ton notablemente melancólico cando pasamos a reflexio-
nar sobre o feito de eles seren os últimos superviventes españois. Cando finasen, 
Nova Nursia sería de todo australiana e só falaría inglés. Despois de don Rosen-
do houbera outros tres abades españois destacados, mentres que o actual, Ber-
nard Rooney, designado en 1971, era de ascendencia irlandesa. 

Eu estaba afeita aos mosteiros beneditinos, pois na miña infancia adoitaba 
acompañar o meu pai á abadía de Quarr, na illa de Wight, para gozar do belo 
canto gregoriano, e máis adiante frecuentara aqueloutra grande abadía de Silos. 
Entendía bastante ben, xa que logo, que nestes recintos se vivía enclaustrado e 
gran parte dos edificios quedaban fóra do alcance das mulleres; porén, o padre 
McPhee estaba resolto a que eu vise polo menos algúns dos elementos máis 
valiosos que don Rosendo trouxera nada menos que desde Italia para enriquecer 
a súa abadía.

Máis tarde visitamos o pequeno cemiterio, no que cento vinte cruces de ferro 
de aspecto modesto marcaban o lugar onde se situaban as tumbas dos monxes 
españois e, así mesmo, de xornaleiros e artesáns traídos de España para construír 
a abadía, a maioría dos cales foran contratados en Cataluña e se fixeran á mar en 
Barcelona rumbo ás terras distantes. Deles anotei algúns nomes para informar os 
seus parentes de España.

Concluída a miña estadía en Perth, seguín camiño a Melbourne e fun na 
procura do padre Edward Stormon, xesuíta que en datas recentes, en 1977, tra-
ducira as Memorias para o inglés. Pasei con el unha tarde agradable na súa casa 
falando daquel home tan notable. De cal fora o segredo da súa excepcional 
habilidade para gañar a confianza e o afecto daqueles infelices cuxo antigo modo 
de vida, que lles permitira sobrevivir miles de anos nunha terra áspera, quedara 
destruído dun xeito tan brusco e tan brutal. Para o invasor branco, eles non eran 
máis que vermes molestos que só servían para seren exterminados ou explotados 
no sometemento ao duro traballo do home branco.

BUSCANDO A ROSENDO SALVADO EN 1978

1 En español no orixinal. [N. da T.]
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Salvado era unha figura moi culta, un músico excelente que coñecía as prin-
cipais obras de arte. Un home de presenza impoñente e gran determinación. 
Coma Ulises, enxeñoso na adversidade. Apreciado e respectado polos seus iguais, 
mais tamén dotado do que Rudyard Kipling chamaba common touch, unha sen-
sibilidade pouco frecuente á hora de tratar con persoas sinxelas ou primitivas, na 
liña daqueles misioneiros dominicos que foran frei Tomás de Berlanga e o seu 
sucesor Bartolomé de las Casas, que séculos atrás entenderan que, antes de con-
verter os pobos indíxenas a outra fe e a outra cultura, era preciso estudar a súa 
lingua e as súas crenzas e coñecer a natureza que os arrodeaba.

Salvado non tiña formación específica en etnoloxía: era un home fundamen-
talmente práctico que sabía como extraer o mellor dos talentos que esta xente 
tiña en por si. Admiraba as súas magníficas destrezas manuais, o seu sentido 
artístico, o seu gusto pola música e o baile. Aprendeulles a cavar pozos e cultivar 
alimentos. Mais, por riba de todo, defendeu o seu dereito a existiren e, na medi-
da do posible, a se adaptaren a este novo mundo, tan estraño, que lles sobrevi-
ñera.

Para concluír, unha última idea. É certo que don Rosendo pasou a meirande 
parte da súa vida lonxe da patria. No entanto, non cabe dúbida ningunha de que 
era gallego2. Na súa nenez e xuventude tivo que ter contacto con aquela Galicia 
rural de orixes celtas onde sobreviviran as tradicións precristiás: un mundo de 
espíritos e supersticións que mantiña unha estreita relación coa terra. Por que 
non ía ser este outro dos factores que determinaron a compaixón que sentía 
polos seus queridos aborixes?

Doireann MacDermott

2 En español no orixinal. [N. da T.]
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1  Editado inicialmente en E. J. Stormon (editor e tradutor) (1977): The
Salvado Memoirs: Historical Memoirs of Australia and Particularly of the 
Benedictine Mission of New Norcia and of the Habits and Customs of the 
Australian Natives / By Dom Rosendo Salvado, Nedlands, W. A., University 
of Western Australia Press, pp. 267-274. Tradución de Maricha Díaz-
Fierros Tabernero.
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antropólogos australianos, autor de numerosos libros, artigos e 
comunicacións. O museo de antropoloxía da West Australian University 
leva o seu nome. [N. da T.]
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O bispo Salvado escribiu as súas Memorias durante o período no que se estaba 
a escribir a historia do noso estado. Sir George Grey publicara a súa obra Jour-
nals en 1841 e George Fletcher Moore, o seu Descriptive Vocabulary… en 1842. 
En 1846 Salvado chega a Fremantle canda o seu grupo de misioneiros; en 1840i,
Smithies, o misioneiro de Wesley, estaba a dirixir unha escola de nenos aborixes, 
e encontrábanse en marcha tamén outras experiencias, como a dos anglicanos 
en Fremantleii. Salvado non perdeu o tempo: a sede na que inicialmente se 
estableceu fundouse no ano en que chegou ao estado, e o seu primeiro contacto 
con aborixes armados (pp. 37-38) é unha boa ilustración non só de práctica 
relixiosa senón tamén de sensatez e comprensión da natureza humana, procu-
rando a paz mediante a oferta de alimentosiii. En 1847 a misión mudouse a un 
lugar situado preto do río Moore (ou Maura) e, se reparamos nas dificultades 
que tiveron que aturar Salvado e seus compañeiros ao penetraren nun territorio 
practicamente descoñecido, admíranos pensar, hoxe, que aquilo ocorría a só 
oitenta millas ao norte de Perth. Aquí estivo en contacto con aborixes que non 
tiñan ningún ou apenas ningún coñecemento dos colonizadores europeos.

Moi pouco despois da súa chegada ao primeiro lugar de establecemento, 
Salvado comezou a aprender a lingua local. Decatouse da importancia que tiña 
levar a cabo esta tarefa se quería comunicarse cos nativos e progresar na súa 
relación con eles. Desde logo que el non era o único misioneiro que concibira esa 
idea, mais entre os colonizadores da época o seu si constituíu, abofé, un caso nada 
frecuente: poucos recoñecían a necesidade vital dese achegamento. Valéndose de 
cadernos, comezou a recoller «cada palabra […], co seu significado a carón» e,
deste xeito, «[adiantaban] moi pouco en tan pesado estudo»3. O apéndice I das 

3  Rosendo Salvado (2014): Memorias históricas sobre a Australia e particularmente sobre a Misión Beneditina 
de Nova Nursia e os usos e costumes dos australianos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Parlamento 
de Galicia / Consello da Cultura Galega, 210. [N. da T.]
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Memorias proporciónanos un vocabulario, non tan elaborado coma os que 
empregan os lingüistas na actualidade, senón máis directo, ao achegar as claves 
necesarias para identificar a súa ortografía.

O bispo Salvado era un home da súa época: a súa actitude ante os problemas 
inmediatos aos que se tiña que enfrontar e a concepción que albergaba sobre eles 
reflectían, en termos xerais, o que era o habitual naquela altura. Pero tamén 
había algo máis ca isto: unha boa intelixencia e unha mentalidade chea de curio-
sidade, xa que, por unha banda, quería sempre saber máis sobre os aborixes, non 
só porque lle podía servir para a evanxelización, senón tamén por ter se coñece-
mento teórico. Por outra parte, estaba interesado neles como persoas e procurou 
coñecer tamén polo menos algúns aspectos da súa vida sociocultural. Finalmen-
te, preocupábase polas súas relación cos colonizadores e o papel que desempeña-
ban os aborixes, desde un punto de vista económico, nesta sociedade nova 
dominada por Europa.

Nas súas Memorias Salvado preséntalle ao lector unha visión etnográfica dos 
aborixes locais. Na época en que as escribiu, a antropoloxía estaba a dar seu 
primeiros pasos. O denominado «período converxente»iv, que abarca desde 
1835 ata 1859, non facía máis que comezar. Darwin aínda non publicara a súa 
obra Origin of Species (A orixe das especies, 1859), nin Karl Marx Zur Kritik der 
Politichen Oekonomie (Contribución á crítica da economía política, 1859). Porén, 
J. C. Prichard xa sacara á luz a súa obra Natural History of Man («Historia natu-
ral do home», 1843), e antes, De Humani Generis Varietate («Sobre a variedade 
do xénero humano», 1808), libro ao que fai referencia Salvado. A obra de Pri-
chard exerceu unha influencia decisiva nos seus contemporáneos, feito que se 
reflicte na propia obra de Salvado, e produciuse un aumento do interese polas 
formas de vida dos diversos pobos. Australia foi protagonista desta corrente 
durante os primeiros sesenta anos do século XIX, e a contribución de Salvado 
debe destacarse entre as máis importantes. É certo que está escrita na linguaxe 
desa época, tal como cabería agardar, pero mostra unha preocupación por cues-
tións que son, na súa maioría, fundamentais para nós na actualidade (na nosa 
condición de etnógrafos ou antropólogos): a idea da existencia dunha divindade 
aborixe (p. 126), o concepto de alma (pp. 61 e 127), o patriarcado na vida fami-
liar (p. 130) e, máis en xeral, as teorías da emigración (p. 112) e un debate 
acerca das razas do home (parte 2) e da variedade lingüística (p. 112). Aínda que 

Ronald M. Berndt
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4  Da tradución: íd., 254. [N. da T.]

todos estes temas eran previsibles, o estilo con que os trata, nada especulativo e 
moi directo e produtivo, reflicte que Salvado tratou sempre de vincular as súas 
descricións a feitos empíricos. Para obter este feitos, como indiquei antes, apren-
deu a lingua local e abordou o seu estudo de forma sistemática. Ademais utilizou 
o que denominamos hoxe, nos seminarios sobre métodos e técnicas novas apli-
cables ao traballo in situ, «observación participativa» (p. 54), o que debe consi-
derarse un feito importante, alén de «moderno». Recoñeceu a necesidade de 
mesturarse coa xente para escoitala e facerlle preguntas. Cando os aborixes des-
cansaban arredor do lume falando entre eles, comentando acontecementos dia-
rios ou plans de futuro, contando historias ou cantando, eses momentos podían 
aproveitarse para aprender moito: «Se o misioneiro sabe como sacar proveito 
desta situación, aprenderá moito máis nunha soa noite ca en meses que pase con 
eles camiñando polo monte».

Por outra parte, Salvado era, en primeiro lugar e sobre todo, un misioneiro: 
chegou para cumprir unha función, a saber, «traballar entre os indíxenas», para 
«convertelos e civilizalos». Isto era completamente normal, como aínda o é en 
determinados contextos, que, de todas as maneiras, se poden considerar dun 
xeito diferente na actualidade. Ao falar de que os aborixes empregaban traxes de 
pel de canguro (p. 70), tocaba o tema da nudez e admitía que a eles non lles 
importaba nada, pero indica ao respecto:

Para comezar a obra da súa civilización e sacalos daquel infeliz estado, demos a orde de 

que calquera salvaxe que viñese ao mosteiro […] a tomar a sopa […] debía presentarse 

cuberto cunha capa de pel de kangarú. Mais non lle dixemos a ninguén por que razón 

deramos esta orde por non malicialos, pois aínda que aqueles desventurados non teñen a 

menor idea do pudor, non obstante, ningunha das infinitas veces que durmín entre eles 

e viaxei na súa compaña advertín nin a máis pequena acción deshonesta ou impropia4.

De todas as maneiras, quizais se achegase máis á actitude convencional que 
tiñan os misioneiros naquela altura a súa afirmación (p. 84) sobre os aborixes que 
coñeceu en 1846: «Homes que fuxían dos europeos como dunha fera; que des-
coñecían por completo o traballo. Homes, en fin, que non tiñan culto ningún e 
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que, en consecuencia, aínda que tiñan a idea dun espírito maléfico, non adora-
ban ningún deus, nin verdadeiro nin falso»5. O que non impediu que no capí-
tulo 16 das Memorias, «Crenzas relixiosas», escribise sobre elas.

Ao mesmo tempo, menciona en varias ocasións o seu aprecio pola vida abo-
rixe e pola súa xente. Cando se desprazou desde Nova Nursia ata Perth, pasando 
por Bindoon, cun grupo de aborixes da misión, no segundo día de viaxe tomou 
contacto cun grupo de nativos descoñecidos para el. O encontro descríbeo como 
un acontecemento cheo de formalidades e xestos de amizade. Comenta que 
«[quedou] moi sorprendido ao ver unha cortesía tal que máis tiña de civilizada 
que de salvaxe» (p. 66)6. Outro exemplo atópase no seu relato do lume que 
ameazou as leiras de millo e o milagre que se produciu: en canto puxeron un 
cadro da Virxe María ante as lapas que se aproximaban, cambiou o vento e sal-
vouse a colleita (p. 67). Salvado lembra a actitude dos aborixes con respecto a 
este acontecemento.

Máis un exemplo deste aprecio de Salvado se atopa cando di:

Moitos salvaxes vin eu que, pola súa beleza, polo maxestoso do seu porte, polo seu aire 

de frío e atento observador e mais pola extremada semellanza das súas faccións coas dos 

europeos, me fixeron lembrar moitas persoas ás cales tiven o gusto de tratar noutrora. 

Entre os nenos, en particular, vin algúns de seis a sete anos que pola fermosura e pola 

elegancia das súas formas superarían quizais a mellor obra de escultura grega. (P. 116)7

Ao falar da linguaxe poética dos aborixes —sobre todo, os seus cánticos—, 
escribe o seguinte: «[E]u debo confesar que as moitas veces que o presenciei [as 
actuacións] sentado na súa compaña xunto ao lume me divertín tanto coma eles 
[…]. A música australiana ten a súa parte fermosa e chistosa como a fenicia, e a 
súa parte grave e seria como a dórica» (p. 133)8. Mais tamén había cantos rexou-
beiros. Salvado tiña bo oído para a música, tal como demostra a descrición que 
fai nas súas Memorias dun concerto que ofreceu co fin de recadar fondos para a 
misión (pp. 42-43), e, aínda que non menciona nelas os cánticos de entretemen-

5  Da tradución: íd., 275. [N. da T.]
6  Da tradución: íd., 249. [N. da T.]
7  Da tradución: íd., 320. [N. da T.]
8  Da tradución: íd., 344. [N. da T.]
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to, o volume escrito por un crego irlandés en 1908 (p. 22, nota 3) si menciona 
que fixo unha versión, que el mesmo acompañou ao piano, dunha canción cha-
mada Black-fellow’s Corroboree, que cando foi interpretada, «dos aplausos que 
suscitou, case fixo que o local viñese abaixo».

Os aborixes cos que conviviu en 1846 pertencían ao pobo yuet (ou juet), 
que ocupaba a zona da contorna de Nova Nursia e Moora, Mogumber e o río 
Moore, polo xeral ata a costa. Moi pretiño de Nova Nursia estaban os balar-
dong, que se asentaron nos outeiros de Wongan, en Northam e en York. As 
dúas linguas faladas por estas tribos están practicamente extintas na actualida-
de, excepto nalgúns casos de vocabulario coñecido por uns poucos dos seus 
descendentesv Como entidades sociais xa desapareceron e os aborixes que si 
sobreviven conforman unha mestura cos doutras zonas e cos colonizadores 
australiano-europeos.

Sábese pouco das características etnográficas destes pobos, agás polos escritos 
de Salvado, Grey e Moorevi. Daisy Bates publicou algo sobre a súa organización 
social en 1905-1906, 1914 e 1925, pero estes últimos traballos non son moi 
fiables. No volume de Curr, Salvado elaborou o que chamou «unha árbore 
xenealóxica», que é o debuxo dunha árbore con seis pólas principais, cada unha 
das cales está relacionada co que denominou «apelido». O apelido herdábase por 
liña materna e só había matrimonios entre dous grupos; estaba prohibido que 
unha persoa casase con outra do mesmo «apelido» e dun ou dous máis. Esta 
consideración de Salvado é lúcida e tamén interesante desde o punto de vista 
antropolóxico. Radcliffe-Brown recolleu, si, algunha «información escasa» en 
1910, pero non quedou claro o sistema: por desgraza, a información dispoñible 
non está suficientemente detalladavii, xa que aparentemente os seis apelidos non 
constitúen rexiónsviii. Radcliffe-Brown fala de metades (moieties) exógamas que 
exercen a súa influencia nesta zona, mais de acordo cos datos achegados por 
Salvado non semella probable, pois a distribución dos «apelidos» pasa por riba 
de toda norma que xustifique a exogamia entre as ditas metades. Tal como apun-
tan Salvado e Radcliffe-Brown, estes apelidos representan divisións «totémicas» 
por liña materna (clans), asociadas cada unha delas a unha criatura ou ser espi-
ritual totémico. Os apelidos que dá Salvado son os seguintes: Mondorop, Jira-
giok, Tondorop, N-oiognok, Tirarop e Palarop. N-oiognok sería probablemen-
te Nagarnuk, nome derivado de nagarn, que é un peixe pequeno; e Palarop, 
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Balarak, que provén de balard, especie de donicela (véxase Radcliffe-Brown, p. 
217; existen tamén outras traducións). Así mesmo, parece claro, a partir das 
consideracións de Salvado (pp. 130-131), que as unidades territoriais (probable-
mente por liña paterna) eran moi importantes, pero el insistía en que a unidade 
aborixe básica era a familia, monógama ou polígama, e, a teor da información 
que temos hoxe, esta situación está —ou estaba— xeneralizada por toda a Aus-
tralia aborixe.

Un dos aspectos máis fascinantes dos estudos etnográficos de Salvado é o 
debate que propón acerca da poboación de aborixes australianos en xeral (p. 114). 
Observa que, na súa maioría, os cálculos feitos respecto dela teñen pouco valor. 
No tempo no que escribiu, gran parte do continente era descoñecido para os 
europeos e podíase dicir que a poboación aborixe estaba «espallada de forma 
irregular e vaga[ba] dun lugar a outro ad infinitum». Con todo, presenta un 
punto de vista interesante: «[D]ébese admitir que, se calculamos a poboación 
total a partir das cifras comprobadas en diferentes partes do país, haberemos 
concluír que non pasan dos 300 000 habitantes». Agora ben, esta afirmación é 
anterior a 1851 e desde esa época ata a actualidade vense repetindo a mesma, nin 
máis nin menos. A este respecto, A. R. Radcliffe-Brown compilou en 1930 todos 
os datos comprobados de que se tiña constanciaix e, logo de analizar sistematica-
mente diversas zonas de todo o continente, calculou que a poboación orixinal de 
Australia acadaba con seguridade «máis de 250 000 habitantes, e é posible, ou 
mesmo probable, que máis de 300 000» (p. 696, nota 9). Elkin tamén indicou 
que en 1788 o número de aborixes podía chegar a 300 000x. Eu mencionei a 
mesma cifra, citando a Elkin, e o feito de que outros chegasen tamén a ela fai 
pensar que non se trata dunha simple coincidencia. O propio Salvado, como 
deixei dito, apuntou esa cifra de maneira cautelosa, sen estar nada seguro dela, 
xa que resulta obvio que naquela altura non era posible facer un cálculo razoa-
blemente preciso. De todas as maneiras, Salvado mesmo púxoa como cifra «lími-
te». Agora, co noso coñecemento do número de «tribos» australianas e unidades 
lingüísticas existentes en todo este continente, os diferentes contornos socio-na-
turais, a índole da vida seminómade e as actividades de caza e recolección de 
alimentos, ademais da relación home-terra dalgunhas rexións, deberíanos ser 
posible propor algo mellor ca esta cifra aproximada que achegan tanto Salvado 
como Radcliffe-Brown. Se o beneditino ten razón —e varios antropólogos con-

Ronald M. Berndt



39

temporáneos, de feito, deron esa cifra por válida ata certo punto—, iso di moito 
da súa perspicacia e intuición.

O material etnográfico presentado nestas Memorias resulta particularmente 
interesante. É típico do tempo no que as escribiu que considerase que a posición 
da muller aborixe estivese absolutamente subordinada á do seu home e, na prác-
tica, á de todos os homes (pp. 83-84). Esta opinión sublíñase cando fala da 
beleza das mulleres aborixes e do desastroso que isto podía chegar a ser (pp. 
139-140). Porén, malia que os homes non se metían nas liortas das mulleres (p. 
83) e, de feito, entre os aborixes australianos considérase tal cousa como dereito 
consuetudinario, a imaxe das mulleres que instan os homes a que defendan a súa 
honra (pp. 167-168) representa a outra cara da moeda.

Tamén atraeu a súa atención o canibalismo (pp. 84 e 162), do que dicía que 
se practicaba en tempos de fame extrema, aínda que parece que nunca foi teste-
muña de ningún exemplo real. Por outra parte, relatou que, sempre en casos de 
extrema necesidade, unha persoa que acababa de morrer podía ser exhumada (p. 
162) e comida. Non hai, en absoluto, moitas referencias á exhumación (levada 
a cabo logo de tres días e dúas noites) entre os aborixes australianosxi, malia que 
esta práctica se mantiña nalgunhas partes das rexións montañosas centroorien-
tais de Nova Guineaxii. O relato de Salvado, aínda que non o fixo como teste-
muña, soa a certo, pois el apunta que comer a carne descomposta podía causar 
diarrea e que os parentes do defunto reaccionaban violentamente en contra dos 
profanadores da tumba.

No relativo á vida relixiosa, o bispo Salvado subliña que os aborixes «[puñan] 
o maior coidado en ocultar aos estranxeiros os seus usos e as súas crenzas» (p. 
125)9. De todas maneiras, el, ata certo punto, puido descubrir o seu segredo. 
Fala de Motogon (que traduce como «Deus») en tanto que ser creador e estable-
ce unha analoxía co libro do Xénese. Tamén se refire a determinados mitos (os 
do Sol e a Lúa, por exemplo) e do luceiro da alba (p. 128), así como da gran 
serpe multicolor que vive en determinadas charcas, mito común en moitas zonas 
de Australia. En cambio, omite toda mención a moitas das cousas que podería-
mos esperar atopar dentro desta categoría. Con todo, queda ben claro que si oíu 
cancións sagradas —falando das cales (p. 132) di que eran «transmitidas cunha 
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especie de veneración tradicional»10— e observou danzas rituais de carácter 
tamén sagrado (pp. 134-135), das que destaca a imitación de posturas dos emús 
e canguros e cancións que lembran os «feitos históricos»11. Mais para compensar 
estas crenzas existen rituais de bruxería —nos que se conta Chienga, personaxe 
malvado, como espírito gardián (pp. 126-127)— e o médico indíxena (pp. 127-
-128 e 170 e ss.), que tanto pode ser bruxo como menciñeiro.

Por falla de espazo non podo estenderme máis sobre a gran variedade de 
información recollida por Salvado verbo de temas como o embarazo, o nace-
mento e o infanticidio (p. 136), o matrimonio e os esponsais, a loita e a morte. 
Tocante a este último tema fai achegas especialmente interesantes sobre o trata-
mento do cadáver, a extracción das unllas e a construción dun panteón na sepul-
tura que fai referencia á alma do defunto (pp. 174-175). Probablemente a 
información máis detallada sexa a incluída no capítulo 19 das Memorias, acerca 
dos métodos de adorno corporal, no 20, sobre armas e ferramentas, e nos capí-
tulos 21 e 22, sobre caza e recolección de alimentos.

Como xa dixen, o bispo Salvado estaba interesado en todos os aspectos da 
vida dos aborixes, non só nos etnográficos. A súa preocupación materializábase 
especialmente nos aspectos prácticos do seu benestar. Desde o principio viu que 
o alimento espiritual tiña que ir acompañado do benestar material (p. 86), e os 
seus tratamentos médicos e algunhas curas eficaces (pp. 50-51) achandaron o 
camiño. Pero tamén proporcionou parcelas de terra nas que os aborixes podían 
cultivar a súa colleita e deste xeito comprar produtos —«vestidos, ovellas, porcos 
ou calquera outro animal» (p. 82)12. As súas afirmacións expresan claramente 
esta idea: 

Nin se pode dicir que o salvaxe non sabe apreciar o valor dos cartos nin o das propiedades, porque axiña 
adquire de todo isto unha idea clara, e entón procura por todos os medios aumentar os seus propios 
intereses e mellorar a súa condición. Pero se se lle fan sentir as cargas da civilización e non as súas 
vantaxes, e se o reducido valor e insuficiencia do premio lle quitan as ganas de traballar en proveito 
doutro, entón prefire a liberdade da vida salvaxe ás incomodidades da civilizada, e volve ás súas selvas. 
(P. 86)13

10 Da tradución: íd., 342. [N. da T.]
11 Da tradución: íd., 347. [N. da T.]
12 Da tradución: íd., 271. [N. da T.]
13 Da tradución: íd., 277. [N. da T.]
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Moito do que aquí manifesta Salvado vale para hoxe, máis de cen anos des-
pois de que escribise estas palabras. Dito doutro xeito, pero sendo en esencia o 
mesmo; o autorrespecto e a solvencia económica son aínda, abofé, elementos 
que procura a poboación medio aborixe que queda nestas áreasxiii.

Salvado expresouse ben claro e con firmeza en contra do tratamento que lles 
deron os colonizadores aos aborixes, rexeitando a súa explotación económica e o 
desprezo e o maltrato aos que os sometían (p. 119), e dá exemplo do que si se 
pode facer. Fala das súas «facultades intelectuais» (p. 118 e ss.)14 e apunta que 
«todo leva a facer crer que se se cultivasen con esmero os australianos serían quen 
de toda educación, xa nas artes, xa nas ciencias»15. Engade que «[a]ntes que todo, 
convén satisfacer no australiano as necesidades da existencia e achegarlle para 
este fin os medios máis prontos para procurarse por si mesmo o xeito de as soco-
rrer coa agricultura e cos oficios máis bastos, e, despois, abrirlle o entendemento 
ás ciencias e aos adornos da sociedade»16. Esta afirmación era como clamar no 
deserto naquel tempo e pronunciouse moitos anos antes de que se intentase facer 
algo construtivo a maior escala. Pero el, e outros coma el, estableceron as direc-
trices para que se comezasen a realizar actividades que asentasen o futuro benes-
tar, o que lles debemos agradecer moito. Con todo, non foi ata 1860 cando se 
viu claro o camiño cara ao progreso que debía levar Nova Nursia, e o seu papel 
máis importante neste sentido desempeñouno entre os anos 70 e 80 e finais de 
séculoxiv.

A partir da redacción das súas memorias, a figura de Salvado érguese como a 
dun gran humanista. Aínda que sexa un relato persoal, non canta as súas loanzas, 
senón que é máis ben a través dos seus feitos e das súas palabras como podemos 
valorar o home: fondamente interesado nos aborixes que o rodeaban, suavizando 
seu ímpeto misioneiro co sentido práctico, preocupado polo benestar material e 
espiritual dos que estaban ao seu cargo e defensor dos seus dereitos (que naquel 
tempo apenas foron recoñecidos). Foi un home do seu tempo e con visión de 
futuro, e é por isto polo que o seu tratado non ten simplemente interese histó-
rico, senón relevancia directa e indirecta para o presente.

14 Da tradución: íd., 318 e ss. [N. da T.]
15 Da tradución: íd., 322. [N. da T.]
16 Da tradución: íd., 323. [N. da T.]
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i No Departamento de Antropoloxía da University of Western Australia estase a elaborar un relato dos 
primeiros anos de existencia da colonia do río Swan baseado nas cartas do reverendo John Smithies. Estas 
cartas foron compiladas e reunidas polo reverendo W. McNair baixo o título «Pioneer Christian: Western 
Australia’s First Aboriginal Mission».
ii Paul Hasluck (1942): Black Australians, Melbourne, Melbourne University Press, 89-91.
iii A moderada descrición que fai Salvado desta xuntanza nas súas Memorias contraponse dun xeito moi marcado 
ao hiperbólico relato que se presenta na obra de 1908 New Norcia: The Remarkable Aborigines Institution of 
the Australian Commonwealth Situated in the State of Western Australia: A Monument of Benedictine Courage, 
Patience and Charity / The Tribute of an Irish Priest, London, Burns & Oates, 12.
iv Thomas Kenneth Penniman (1952): A Hundred Years of Anthropology, London, Gerald Duckworth & 
Co., capítulo III.
v A información lingüística de Salvado que aparece no apéndice I das súas Memorias está ordenada en tres 
columnas; a primeira é yuet e a segunda, probablemente, balardong. Ten outra lista breve na obra de 
Edward Micklethwaite Curr (1886) The Australian Race, Melbourne, J. Ferres, vol. 1, 318-321. Resulta 
interesante mencionar que a designación tribal yuet significa yuat ‘non!’. Era bastante corrente que se esco-
llesen termos coma este como denominacións de tribos, que servían para distinguir uns grupos doutros que 
empregaban palabras diferentes para expresar, neste caso, ‘non’. Reviste particular importancia neste con-
texto o estudo levado a cabo por W. H. Douglas sobre as linguas do suroeste en 1965, cando era membro 
do Departamento de Antropoloxía da University of Western Australia (véxase Wilfrid Henry Douglas 
(1968): The Aboriginal Languages of South-West Australia, Australian Aboriginal Studies No. 14, Linguistic 
Series No. 4, Canberra, Australian Institute of Aboriginal Studies, second ed. 1976; e, sobre a lingua de 
Australia suroccidental, ‘Aboriginal Man in Southwestern Australia’, Journal of the Royal Society of Western 
Australia, Vol. 56 (1973), Parts 1 and 2, 48-50). Douglas clasifica a fala de Nova Nursia como dialecto do 
njungar (ou nyungar) e indica que se denominaba tjapanmay (ou djabanmai). Salvado traballou cunha 
anciá aborixe da que en 1965 se dixo que era «a única falante que queda[ba] deste dialecto» (p. 3). Ao leste 
do tjapanmay situábase o watjanmay, do que non se coñecen falantes vivos. No seu vocabulario njungar, 
Douglas presenta a palabra yuwat ou yuwad (é dicir, ‘yuet’) como significante de ‘non!’.
vi Para consultar un breve bosquexo de como era a vida aborixe no suroeste de Australia Occidental véxase 
Ronald Murray Berndt (1973): «Aboriginal Man in Southwestern Australia», Journal of the Royal Society of 
Western Australia, Vol. 56, Parts 1 and 2, 50-54, e especialmente as figuras de 2 a 4.
vii Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1930): «The Social Organization of Australian Tribes», Oceania, 1:2, 
216-219.
viii Ronald Murray Berndt / Catherine Helen Berndt (1968): The World of the First Australians, Sydney, 
Ure-Smith, 49.
ix «The Aboriginal Population: Former Numbers and Distribution of the Australian Aborigines», en Offi-
cial Year Book of the Commonwealth of Australia, No. 23 (1930), Melbourne, 687-696.
x Adolphus Peter Elkin (1954): The Australian Aborigines, Sydney, Angus & Robertson, 10-11.
xi Tampouco se observan casos en R. e C. Berndt, 400-403.
xii Ronald Murray Berndt (1962): Excess and Restraint, Chicago, The University of Chicago Press, 183, 
272, 284, 287 e 289.
xiii Véxase Ronald Murray Berndt (ed.) (1969): Thinking About Australian Aboriginal Welfare, Perth, Uni-
versity of Western Australia Press.
xiv Hasluck, en íd., 98.
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Nunha publicación editada no ano 2014 pola Comunidade Beneditina de Nova 
Nursia, en Australia, para conmemorar os douscentos anos do nacemento de 
Rosendo Salvado, os representantes da Corporación Aborixe escribían: 

O establecemento da misión aborixe en Nova Nursia tivo un profundo efecto sobre a 

vida das comunidades locais, o pobo yued, pertencente á nación noongar […]. O bispo 

Salvado mostrou un fondo respecto e interese polos aborixes recollendo e preservando a 

nosa lingua, cultura e costumes […]. Con espírito de reconciliación, gustosamente par-

ticiparemos nos eventos que conmemoran a vida e o legado do bispo Salvado.

Este testemuño abonda para amosar o recoñecemento que sobrevive cara ao 
beneditino tudense nos corazóns dunhas comunidades que foron moi duramen-
te castigadas pola historia. Privadas dos dereitos máis elementais, e decimadas 
por doenzas e desnutricións, só con moito esforzo e decisión conseguiron, xa ben 
andado o século vinte, situarse como iguais entre as diferentes etnias e legados 
culturais que integran a poboación australiana. Hoxe séntense orgullosos do seu 
pasado e defenden con fachenda uns costumes e tradicións que (sábeno moi ben) 
constitúen os máis xenuínos alicerces culturais dese continente, novo e con todo 
o futuro por diante, que os primeiros colonizadores, alá polo século XVII, bauti-
zaron co nome de Nova Holanda.

En Galicia, e mesmo en España, Rosendo Salvado era moi coñecido no seu 
tempo. Cando chegaba de terras australianas comentaba con humor que non 
había «ni perros ni gatos» que non soubesen dos seus pasos. Foi obxecto frecuen-
te de reportaxes ou comentarios, como fixeron na primeira metade do século XX

revistas gráficas galegas como Vida Gallega, La Temporada, Finisterre, etc. Lem-
branzas que duraron, cando menos, ata a conmemoración, en 1945, do cente-
nario da marcha de Salvado a Australia. Nese ano, reeditáronse as súas Memorias
históricas sobre a Australia, ergueuse o monumento en Tui e, nesta cidade e mais 
no mosteiro de San Martiño, en Santiago, dedicáronselle dous vítores. 
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Nos últimos anos, no ámbito internacional, investigadores como G. Cipollo-
ne, J. Á. Barreda e C. Orlandi, a partir dos arquivos do Vaticano, e A. Haebich 
e T. Shellam, entre outros, a partir dos australianos, foron rescatando trazos 
importantes da figura de Rosendo Salvado que confirman a valoración actual da 
súa obra como defensor dos aborixes da Australia Occidental. O propio pobo 
australiano sumouse a este recoñecemento dedicándolle unha estatua e unha 
estrada en Subiaco (Perth) e instituíndo no ano 2009 o «Camino Salvado» como 
ruta de peregrinación, seguindo o modelo de Santiago, para perpetuar a memo-
ria do beneditino.

No ano 2001, o Consello da Cultura Galega, con motivo do centenario do 
pasamento do padre Salvado, organizou unha exposición conmemorativa nesta 
cidade e publicou, traducida ao galego, a excelente biografía que realizou en 
Australia George Russo. Con estas actividades tentaba reparar parcialmente o 
esquecemento en que semellara caer nos últimos tempos en Galicia o beneditino 
tudense, do que pouco máis se lembraba que a súa suposta relación coa chegada 
dos eucaliptos a Galicia.

Nos catorce anos transcorridos desde aquela data, algo se ten camiñado cara 
a ese obxectivo. Pero aínda fica moito por facer. Pouco se sabe, en Galicia, da 
súa obra culturizadora e, moito menos, da súa epopea: as fondas dificultades que 
tivo que vencer para que os aborixes australianos puidesen equipararse nos seus 
dereitos aos colonos occidentais, ou que a abadía que ergueu en Nova Nursia, 
ao xeito dos mosteiros medievais, fose, e siga a ser, un foco de cultura viva para 
a súa contorna. En definitiva, nesta terra descoñécese aínda moito dunha perso-
nalidade cun carácter singular, que tanto lle permitiu compartir os costumes e 
tradicións das tribos aborixes nos recunchos máis afastados da selva como tratar 
e negociar con reis e papas.

A sensibilidade actual cara aos xenocidios, directos ou indirectos, que a civi-
lización occidental provocou nos países colonizados e o sentimento de culpa e 
de reparación que normalmente comportan non deberían impedir que se valo-
rase o labor, normalmente heroico, de persoas como Las Casas, en América, ou 
Salvado, en Australia, que, máis alá do seu obxectivo evanxelizador, souberon 
recoñecer e defender os valores propios do ser humano e dos seus dereitos.

O Consello da Cultura Galega, no ano 2014, no que se conmemoraron os 
douscentos anos do nacemento na cidade de Tui do padre Rosendo Salvado, 

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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lembrou, unha vez máis, a figura deste galego egrexio con diferentes actividades, 
entre as que destacou a organización dunha exposición conmemorativa que se 
inaugurou en Tui, o 1 de marzo, e despois en Santiago, o 3 de abril, en San 
Martiño Pinario, mosteiro onde transcorreron os anos da súa formación, e, pos-
teriormente se levou, nos meses de xullo e agosto, á abadía beneditina de Samos.

Esta mostra tiña un obxectivo claramente orientado a destacar o labor de 
Salvado a prol dos aborixes australianos e de aí o seu título: Rosendo Salvado, 
valedor do pobo aborixe. Resaltouse nela o talante decidido e arriscado do bieito 
galego nos seus primeiros contactos cos nativos, así como o tacto, intelixencia e 
discreción con que realiza a inmersión na súa cultura e tradicións. Tamén, á par 
do seu idealismo misioneiro, o seu sentido organizador fóra do común, 
planificando con detalle cada un dos pasos que se daban na construción da 
abadía de Nova Nursia e na consolidación da explotación agrogandeira que a 
sustentaba. Así mesmo, a insistencia e a decisión con que tivo que loitar en 
contra dun sentir xeral que consideraba as comunidades aborixes como etnias 
inferiores e practicamente irrecuperables para a civilización. E, finalmente, como 
o seu carácter xeneroso, aberto e comunicativo e a súa ampla cultura, humanista 
e musical pero tamén rica en saberes técnicos, lle abriron moitas portas e serviron 
para amolecer moitas vontades que non vían, inicialmente, os seus proxectos cos 
mellores ollos. En fin, era un home, como acertadamente o cualificou a profesora 
MacDermott, «fecundo en recursos».

O discurso expositivo desta mostra amosouse, fundamentalmente, a partir 
de vinte paneis que presentaban como fondo, a maioría deles, vellas fotografías 
dos aborixes, da autoría doutro tudense singular, Santos Salvado, irmán de 
Rosendo. Ao pé dos paneis figuraba unha palabra da lingua aborixe tomada do 
glosario elaborado por Salvado a partir dos seus estudos etnográficos, e todos os 
paneis, no seu conxunto, describían, por orde cronolóxica, os principais fitos 
do seu labor culturizador a prol do pobo aborixe. Eran coma unha biografía 
sucinta do beneditino, na que se resaltaban aqueles trazos que podían deixar 
unha maior pegada nas mentalidades pragmáticas destes albores do século vinte 
e un. A exposición complementouse cunha serie de pezas da época, que axuda-
ban a visualizar, no concreto, as ilusións dun misioneiro que, co paso dos anos, 
se foi adaptando ao mundo material e espiritual dos nativos ata facerse coma 
un deles. 

A RECUPERACIÓN EN GALICIA DA MEMORIA DE ROSENDO SALVADO
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Para levar a bo porto este traballo expositivo foron de inestimable axuda o 
labor e os consellos de D. Avelino Bouzón, director do Arquivo Diocesano. 
Sempre amable e sempre disposto a destacar o valor a figura e a obra do padre 
Salvado, de quen o coñece case todo. Outras persoas e institucións tudenses e 
galegas tamén colaboraron prestando, con xenerosidade, diversas pezas para esta 
exposición. De entre elas, é salientable o Concello de Tui, que desde o primeiro 
momento axudou con eficacia o Consello da Cultura Galega na montaxe, sem-
pre complexa, desta mostra. Así mesmo, as comunidades beneditinas de Tras-
mañó, en Galicia, e de Nova Nursia, en Australia, e a Biblioteca Xeral da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, así como o prior da abadía de Samos, o 
padre José Luis Vélez Álvarez, OSB. A todos eles, o agradecemento máis sincero.

O 2014 pasou e, da mesma maneira que as actividades do ano 2001 foron 
deixando os seus pequenos pousos na recuperación da memoria dun galego ilus-
tre, cos actos deste ano tentouse dar o paso definitivo na consolidación da figu-
ra de Rosendo Salvado como un dos tres beneditinos singulares que, xunto con 
Sarmiento e Feijoo, deu Galicia á historia universal.

Rosendo Salvado foi un gran músico, aspecto da súa biografía que o Consello 
da Cultura Galega non quixo deixar pasar nesta celebración. Editou a súa músi-
ca culta para piano e fixo o encargo dunha obra para percusión ao compositor 
galego Antón Alcalde, inspirada na melodía aborixe Maquieló, que Salvado 
transcribiu. Unha música coa que os nativos do pobo yued se animaban no 
traballo. Hai outras transcricións de Salvado sobre músicas aborixes que perma-
necen inéditas. Ritmos e harmonías, todos eles, que deberon estar presentes na 
vida do beneditino como unha paisaxe afectiva que serviría de encadre vital para 
seus heroicos e difíciles logros. Por iso, para rematar, estimo que estas palabras 
dun poema de Pere Casaldàliga poderían servir como un bo resumo do que foi 
a vizosa peregrinación de Rosendo Salvado polas terras austrais: Fai do canto do 
teu pobo / o ritmo do teu marchar.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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O poeta Paul Claudel, tras a súa volta ao catolicismo, ao oír en Notre-Dame de 
París o canto do Magnificat un día de Nadal, pasou unhas xornadas na abadía 
beneditina de Ligugé, para estudar unha posible vocación monástica. Alí, sen 
enxergar ningún outro camiño, sentiu irrevogablemente que aquel non era o seu. 
Logo da súa morte, que se fixo agardar, algún dos seus estudosos preguntouse o 
que sería, de existir, un Claudel beneditino. O certo é que el se atopou comoda-
mente percorrendo o planeta e vivindo en países exóticos, un ambiente que 
achou acaído para a súa obra, de alento épico e dramático bíblico. Cal sería 
noutro caso a pegada creadora do seu paso pola terra?

O monxe beneditino Rosendo Salvado era un home dotado dunhas aptitudes 
sobresalientes para triunfar no persoal e deixarlles aos demais a súa achega en moi-
tos eidos da actividade humana. Abonde o dato de que lle foi ofrecido un posto 
de traballo musical na cidade inglesa de Bath, simplemente porque lle oíron un 
concerto que deu a beneficio da súa proxectada misión, aproveitando unha esca-
la na súa viaxe a Australia. As súas pezas profanas, escritas aínda na súa terra 
nativa, mesmo esquecidas, sobre todo polo propio desinterese do autor, ao se 
entregar integramente a outra vocación, contarían ou contan na historia da com-
posición romántica. E, se a elaboración que fixo das experiencias cos seus abo-
rixes foi cualificada de sorprendente e avanzada, tendo en conta as circunstan-
cias, polos etnólogos profesionais, podemos preguntarnos ata onde chegaría se 
lle prestase a esa materia unha dedicación máis libre e intensa1.

Ora ben, no outro prato da balanza habería que poñer o que se perdería, para 
o seu tempo e a posteridade, de non ser o noso home un monxe beneditino. 
Pensemos na súa comunidade, nos dous colexios, en toda esa cidadela claustral 
que chegou a ser Nova Nursia.

1 Malia ser posible que o emprego exclusivo dos métodos científicos, sen o pulo cordial que a el o guiou, 
non dese certos froitos.
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Así as cousas, entrar na avaliación dunhas e doutras consecuencias e renuncias 
sería dunha puerilidade indefendible. É outro o camiño por onde podemos 
reflexionar verbo da valoración da obra que dom Rosendo consumou. 

Hai que partir da base de que, ante todo, el actuou e pensaba como un misio-
neiro da Igrexa católica, cun pleno acatamento dos dogmas e da disciplina desta. 
O seu ideal era a comunicación ás poboacións do seu apostolado do legado e a 
mensaxe da Igrexa, con miras á súa conversión a ela. E a cuestión que nesa 
encrucillada nos xorde é a de se este resultado non era esixente dalgunha renun-
cia a unha parte, xa que non ao todo, da súa propia cultura2.

Con todo, hai que recoñecer que, se ben o respecto ás culturas alleas é un 
valor, agás no que poidan apartarse de valores humanos máis altos e inconmovi-
bles, e é condenable toda agresividade nese terreo, iso non implica que sexa 
negativa sen máis a influencia dunhas culturas noutras, ao ser igualmente porta-
dora de valores. Concretamente, no caso dos australianos nativos, o mantemen-
to integral da súa cultura propia non resultaba posible logo da creación do novo 
país polos brancos, de non aceptar o que comportaría algunha degradación.

Mais non é cousa de continuarmos polos camiños destas hipóteses, pois son 
as realidades as que nos reclaman. Só imos caer na tentación de lembrar que as 
consecucións do Salvado beneditino foron posibles no beneditinismo que se 
abriu paso na historia monástica e eclesiástica na fase de restauración e renova-
ción que seguiu á case total exclaustración que puxo fin ás maneiras do Antigo 
Réxime. Mais discorrer o que podería ser un Salvado monxe dun San Martiño 
Pinario intacto, transplantalo a unha das evocacións que fixo don Ramón Otero 
Pedrayo daqueles días e xentes, xa sae de calquera tolerancia que puidésemos 
pretender para estas divagacións.

Nada máis queremos atraer a atención cara a unha postura que ao axuizar a 
exclaustración se abriu mesmo no ámbito monástico. Neste condénase irrevoga-
blemente aquela medida, xaora, dado que alén de suprimir os mosteiros conde-
nou o ideal e a vida monásticos en si3. Mais, canto ás súas consecuencias, admí-

2 A propósito das críticas beneditinas a Salvado desde este punto de vista, ás que logo me referirei, lembro 
que lle oín en Nova Nursia ao abade Spearritt que podían deberse a unha xeneralización a todos os aborixes 
de situacións exclusivas dalgúns dos seus grupos.
3 Aínda que se tratase de buscarlle unha cobertura ideolóxica a un ordenamento xurídico tendente a xusti-
ficar unhas medidas de expropiación e conseguinte enriquecemento. Algo así coma os ditadores persoais 
que se revestiron de supostos ideais alleos á súa exclusiva conquista do poder.

Antonio Linage Conde
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tese que levou consigo unha purificación, ao facer desaparecer certas estruturas 
caducas e mesmo estados de cousas non defendibles. O evidente é que a empre-
sa de Salvado non sería posible na situación anterior. Isto non quere dicir que se 
debese directamente á exclaustración, pois esta o que fixo foi, malia que non á 
mantenta, pechar vieiros mortos, non abrir outros novos. E, de non subsistiren, 
cando acó tivo lugar, mosteiros noutros territorios, sería imposible. 

A VELLA ESPAÑA NA NOVA AUSTRALIA

Evocar os camiños que chegaron a Australia, tamén os camiños sen máis desta 
mesma terra illada, é instrutivo para o historiador e alén disto sinxelamente 
suxestivo para o espírito tout court. Ante todo, ten algo de lección de humildade. 
E temos in mente, por unha banda, unha desas lagoas da historiografía que che-
gan a desesperantes; por outra, unha das frustracións da historia mesma. Pois 
está comprobado que os astrónomos chineses houberon facer desde aquel conti-
nente certas observacións nos primeiros séculos da nosa era. Pero máis nada 
sabemos deles. En cambio, si nos constan das navegacións dos nosos compatrio-
tas pilotos de altura arredor da que eles mesmos chamaron Terra Austral do 
Espírito Santo, mais sen chegaren a enxergala, reservada como estaba a proeza 
para os seus endémicos rivais ingleses e moito tempo despois. Chegada que foi a 
descuberta, é a encrucillada entre a ética, o azar e a vontade humana o que nos 
resulta un meditativo estímulo. Pois a conversión do continente novo en colonia 
penal e tanto o panorama horripilante do traslado a ela dos condenados como as 
súas condicións de vida alí son das páxinas negras da aventura humana4.

A mediados do oitocentos, ese sistema estaba a transmontar na Australia 
Oriental. Xurdira xa nesa vasta terra unha sociedade «respectable», a cal por 
unha banda quería esquecer o seu pasado e pola outra tiña medo da renovación 
do sangue presidiario, malia que o traballo forzado deste, en beneficio dos colo-
nos, lles viñese ata daquela decisivamente ben. Mentres que todo o inmenso 
oeste, unha terceira parte do país, ou sexa, «un corpo do tamaño de Europa e o 
cerebro dun neno de peito», seguía virxe e descoñecido. De 1826 a 1831 hou-

4 Robert Hughes (1989): La costa fatídica, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
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bera unha gornición na súa banda meridional, onde agora está a cidade de 
Albany. Ao seu norte, tamén en 1826, foi evacuada precipitadamente outra que 
se asentara na illa Melville, preto do actual Darwin. E máis nada.

Foi o encargado desta evacuación, un capitán de navío, James Stirling (1791-
-1865), quen puxo en marcha a primeira empresa colonizadora, se ben que ao 
outro extremo, na desembocadura do río Swan, ao que chegou arrodeando toda 
a costa, unha travesía de 4300 millas. En 1829 fundouse o porto de Fremantle, 
que é o da actual cidade de Perth. Recibiu a súa denominación polo nome do 
capitán que estaba ao mando da fragata para isto chegada, a Challenger. E foi a 
primeira vez que se usou o nome de Australia5. Mais as ilusións de prosperidade 
resultaron unha miraxe. En 1850 só había no territorio 58 886 brancos, cunha 
economía deficitaria. Por iso pediran había catro anos que os declarasen colonia 
penal, coa única esperanza posta nesa man de obra. E así o foi, desde 1850 ata 
1868, ano en que se lle puxo fin a tal status ante a indignación das demais colo-
nias, temerosas de se contaminar dos seus prófugos e liberados. En 1871 os seus 
habitantes eran máis nada ca 25 4476. Data esa na cal xa abriran uns beneditinos 
da vella España dos antípodas algúns puxantes camiños nas súas soidades desa 
parte da nova Australia.

O ano 1836 quedaran baleiros e foran confiscados todos os mosteiros espa-
ñois. Xurdiu entón un novo tipo humano, o exclaustrado, de vicisitudes moi 
varias segundo o caso de cadaquén. Uns poucos deron continuado vivindo a súa 
vocación monástica en comunidades de fóra, malia estas seren escasas, xa que a 
maioría dos países da vella Europa tamén as suprimiran.

Un deles foi Rosendo Salvado (1814-1900), un tudense7 profeso do mosteiro 
compostelán de San Martiño Pinario, levado ao de Cava dei Tirreni, no reino 

5 Curiosamente, de Londres esixiron que se lles preguntase aos aborixes se o aceptaban, mais non foi posi-
ble entenderse con eles.
6 Cando xa tiña medio millón Nova Gales do Sur; 7 300 000, Vitoria (con só 77 000 vinte anos antes); o 
sur, 189 000, e Queensland, 122 000. Estacionada seguía Tasmania, a outra última colonia penal. 
7 Antonio Linage Conde (1998): Rosendo Salvado or the Odyssey of a Galician in Australia, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, con bibliografía; sobre a pésima tradución do orixinal inédito, Aidan 
Cusack, Hallel, 24 (1999), 146. Estendéndoo ao período posterior, tratamos a materia en San Benito y los 
benedictinos, Braga, 1995, tomos V, VI e VII ad vocem, e en Recollectio, 8-10 (1985-1987), 143-220, 291-
-348 e 175-239. Máis bibliografía en Josep Massot i Muntaner (2012): «La experiencia monástica de la 
provincia española frente al problema misionero: el caso de Nueva Nursia», en La Congregazione Sublacen-
se: Inizi, ideali e attività missionaria, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 95-113 (reimp. en 
Escriptors i erudits contemporanis, Montserrat, 2013, 9-32).
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de Nápoles, por outro monxe da súa comunidade que xa atopara alí refuxio, José 
Benito Serra (1819-1888). Salvado era un home dotado de sensibilidade fina, 
xenerosidade de miras e calidades sobresalientes e diversas. Tanto que resulta un 
dos casos de vida relixiosa consagrada que nos fan interrogarnos sobre as limita-
cións ao seu desenvolvemento humano integral impostas polos votos desa vida. 
Algo innegable, aínda que tampouco hai que preterir a contrapartida, o cuño das 
irradiacións da personalidade nun molde de aristocracia espiritual. Abonde un 
dato. De paso Salvado na cidade inglesa de Bath, deu un concerto. E tivo sen 
máis a oferta de ficar alí ao servizo da vida musical.

Serra e Salvado, a pesar de atoparen moi boa acollida e estaren a prestar ser-
vizos estimados no mosteiro napolitano, desexaban ser misioneiros en latitudes 
remotas. E dese xeito foi como toparon co seu destino australiano, ao coincidi-
ren en 1845 en Roma co bispo irlandés John Brady, quen estaba á fronte da moi 
recente diocese de Perth. Por certo que nin el nin o seu rival anglicano conse-
guiron que os traballadores presos lles construísen cadanseu pazo episcopal. Da 
índole primaria da xeografía eclesiástica de entón dános unha idea que Australia 
dependese nun principio do vicariato apostólico chamado do Cabo de Boa Espe-
ranza, malia radicar na illa Mauricio. En 1818 fóralles confiada precisamente aos 
beneditinos ingleses, o primeiro dos cales, William-Bernard Ullathorne, tivera, 
pois, que se mergullar disidentemente na horrible urda daqueles desapiadados 
anos da deportación.

A viaxe de Brady, Serra e Salvado a Australia durou do 17 de setembro de 
1845 ao 7 de xaneiro do ano seguinte, no vapor Elizabeth, desde Gravesend, 
na desembocadura do Támese, ata a baía de Fremantle ou Gage Road. Tratá-
base dunha travesía sempre algo accidentada. Por iso o propio Salvado descri-
biu con detalle nas súas Memorias as outras e esta; por exemplo, «apenas nos 
somerxemos no estreito de Calais», increpaban «as furias infernais e o pérfido 
elemento»8.

Desde Perth partiron na procura da sede do seu asentamento, no distrito 
de Victoria Plains, informados de que había na contorna bastantes aborixes. 

8 Rosendo Salvado (2014): Memorias históricas sobre a Australia e particularmente sobre a Misión Beneditina 
de Nova Nursia e os usos e costumes dos australianos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Parlamen-
to de Galicia / Consello da Cultura Galega, 184-185. [N. da T.]
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A índole de aventura que incluía o contacto con estes salta á vista. O primeiro 
encontro foi cun grupo numeroso armado con lanzas. Mais sinxelamente ofre-
céronlles pan, té e azucre. Ao veren que os misioneiros comían, eles tamén o 
fixeron. E do azucre gustaron moito. 

Mesmo as viaxes a Perth, de seis ou sete días de duración, malia a distancia 
ser só duns setenta quilómetros, tiñan o seu de imprevistas e perigosas. Por 
exemplo, nunha que só co seu carro e os seus bois fixo Salvado, tivo que os aga-
rrar polos cornos para pasalos á outra beira dun torrente, cando a auga lle che-
gaba máis arriba do van. 

Así as cousas, a súa empresa colonizadora prosperou. Fundouse o mosteiro de 
Nova Nursia ou New Norcia. Fixéronse casiñas para sedentarizar a poboación 
indíxena e puxéronse en explotación as terras da contorna, un tanto bíblica a 
triloxía do trigo, o viño e o aceite. Isto despregado desde Greenough Flats e 
Arrino, ao norte, ata Gingin e Toodyay ao sur e ao leste. Houberon de facer, 
xaora, labores cartográficos e escavar pozos por todas as partes.

A idea de Salvado era cristianizar os nativos e facerlles alcanzable a vida 
monástica. O propio papa Pío IX impúxolles en Roma a cugula a dous dos seus 
adolescentes. Ora ben, isto comportaba forzosamente unha aculturación. Porén, 
o contacto cos colonizadores brancos, deixadas á parte a índole criminal que 
predominou nestes ao principio e a carencia de idealismo no mellor dos casos, 
fixera tal aculturación, polo menos nalgunha medida, ineludible. Por iso a acu-
sación a Salvado de etnocentrismo requiriría ser matizada, mesmo desde o punto 
de vista máis rigoroso9. Pola súa banda, en 1860 Serra acabaría deixando a 
misión e o país. O seu ideal era a implantación do beneditinismo entre a poboa-
ción branca, algo, abofé, máis realista naquela altura. Hai que ter en conta que, 
ao cabo, Salvado non conseguiu vocación indíxena ningunha, nin as houbo ata 
agora. Mais en 1856 el escribíralle a Roma que a súa cidadela monástica seme-
llaba un pequeno Paraguai, aludindo ás reducións que outrora tiveran alí os 
xesuítas.

E desde logo que o viaxeiro que hoxe visita o New Norcia Heritage Trail non 
se atopa ante todo cun gran mosteiro coma os europeos e norteamericanos da 

9 Marion Sitzmann (1987): «Salvado’s Missionary Endeavors for the Social Outcast of Early Colonial 
Australia: The Aborigines», The American Benedictine Review, 38, 127-38.
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época, a pesar de que chegou a selo, coa súa densidade de refinamento cultural 
tamén. Isto débese á dispersión das edificacións e a non haber por iso ningunha 
mole arquitectónica en exceso dominante, nin sequera a propia igrexa. Ou sexa, 
dito noutros termos, a que se trataba dun poboado pequeno máis ca dun gran 
monumento.

Salvado escribiu en italiano as súas Memorias históricas sobre a Australia, a 
guisa de informe ás autoridades eclesiásticas vaticanas. O seu título non é acaído, 
resulta demasiado modesto. Xa que se trata dun bo libro de etnoloxía sen máis. 
E del dedúcese unha estimación do autor pola cultura indíxena que non era nin 
moito menos corrente entre os brancos de entón. A etnoloxía mesma estaba en 
cueiros10, no chamado período converxente, que durou de 1835 a 1859, ante-
rior ás obras capitais de Marx e Darwin, malia que non á Natural History of Man 
(1843), de J. C. Prichard.

Salvado Morreu en Roma cando estaba a transmontar o ano 1900. Cincuen-
ta e cinco anos, pois, de presenza na súa Nova Nursia. Mais hai un detalle 
curioso, nun principio dos que só raian o papel, pero que ao cabo resultan un 
tanto proféticos. En 1848, Serra fora nomeado bispo de Port Victoria, unha 
cidade de nova fundación na baía de Essington, preto do Darwin de hoxe, no 
distante noroeste. Complicacións curiais determinaron que ao pouco tempo fose 
Salvado o que tiña ese título episcopal, mais antes de que puidese tomar posesión 
del a colonia foi suprimida gobernativamente. Porén, gozou dese título ata 
1889. Cando xa a poboación nativa arredor de Nova Nursia ía escaseando e, xa 
que logo, os misioneiros notaban un baleiro. Así as cousas, xa despois da morte 
de Salvado, xurdiu a idea de enchelo noutro espazo, e concretamente naquel 
setentrión.

10 Ronald Murray Berndt (1977): «Salvado: A Man of and Before His Time», pp. 267-274 da versión 
inglesa, The Salvado Memoirs (E. J. Stormon [ed.] [1977], University of Western Australia Press). Hai que 
ter en conta tamén a índole pioneira do libro na bibliografía australiana. Apenas si se citan antes del os 
Journals de George Grey e o Descriptive Vocabulary de George Fletcher Moore.
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A CONTINUACIÓN FECUNDA

A vocación monástica de dom Fulgencio Torres (1861-1914), un eivisenco de 
familia xudeoconversa, foi duplamente tardía11. Por unha banda, cando entrou 
no seminario de Vich, xa rematara a carreira de Farmacia na Universidad de 
Barcelona. Por outra, cando profesou no mosteiro de Montserrat, estaba a 
piques de ser ordenado sacerdote secular. Isto tivo lugar, concretamente a toma 
de hábito, en 1885.

Por entón, Salvado fixera do cenobio catalán a base do seu recrutamento 
vocacional en España, pois co australiano non se podía aínda nin sequera soñar, 
unha situación ademais beneficiosa para Montserrat, xa que a cambio da esixen-
cia dunha fundación nas Filipinas españolas lle daba plena carta de natureza na 
lexislación do país, aspecto este non aclarado desde a xa remota exclaustración 
antes mencionada. A tal fundación na Hispanoasia atrasouse algo. Torres foi 
enviado a ela entre os primeiros, en 1895, mais deixouna moi cedo para se ocu-
par dunha casiña montserratina en Nápoles. Salvado coñeceuno alí, pouco antes 
da súa morte. E inmediatamente sentiu o frechazo de ver nel o seu sucesor. 
Como así ocorreu. A comunidade, que xa viña administrando, elixiuno unani-
memente abade en 1902. E ese foi o home que había levar a misión aborixe do 
suroeste ata o extremo norte, miles de quilómetros lonxe, pero alén diso nun 
territorio descoñecido, de xeito que a escolla do lugar requiriu unha xenuína 
exploración previa.

Descoñecido e illado. De aí que os monxes que se dedicaron ao cabo a ese 
retiro propendesen a matizar un pouco a admiración lendaria suscitada pola 
inicial empresa de Nova Nursia. Pois é que esta nunca careceu de contactos e 
comunicacións cos preexistentes establecementos brancos da contorna, esta xa 
coñecida e coa colonización posta en marcha. Mentres que a do norte com-
portaba a soidade, apenas comunicada, e entre unha poboación nativa que, 
acaso por esa mesma circunstancia, resultou moito menos alcanzable e mesmo 
hostil.

11 Véxase Fulgenci Torres Mayans: Diaris d’un abat-bisbe d’Austràlia (Roma-Nova Núrsia, 1900-1914) 
(Montserrat, 2012); cf. Josep Massot i Muntaner: «Fulgenci Torres, abat-bisbe d’Austràlia», en Escriptors i 
erudits contemporanis, cit., 33-101.
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Mais, como di o prologuista da historia da casa12, Hilton Deakin, se ben que 
«the difficulties they were to face required the stuff of which heroes and heroines 
are made», o certo foi que aqueles beneditinos «had their heroes and heroines in 
the priests, Brothers and Sisters who staffed the mission»; en «such unique situa-
tion», que a seguir escribía o primeiro ministro dese estado, Charles Court.

A misión do río Drysdale estableceuse en Pago no ano 1908, e en 1937 foi 
transferida a Kalumburu, un pouco ao suroeste. Os mapas que a compañía de 
aviación Qantas lles ofrece aos seus viaxeiros sinalan este lugar13. Poucos dos 
españois que se contan entre eles teñen noticia de deberse a compatriotas seus 
ese novo punto do mapa. Está situado 135 millas ao noroeste de Wyndham, na 
baía Napier Broome, onde desemboca o río King Edward, ao norte da rexión de 
Kimberley. En Argon, a sete millas de Kalumburu, conflúen o King Edward e o 
Carson, que forman ao chegaren á misión un illote de corenta pés de elevación. 
Dunha vez, andando o tempo, a cima do illote quedou a mercé das augas, de 
xeito que a tumba dun monxe que pasara nela cincuenta e tres anos, a mellor 
marca de Rosendo Sosa, foi arrastrada por elas, e o seu corpo chegou a flotar 
algún tempo ata se mergullar coa terra envolvente. O clima é monzónico e cicló-
nico. A temperatura oscila entre os 20 e os 36 graos. O territorio é volcánico, 
areento, tendente a estéril, aínda que a misión é coma un oasis fértil que permi-
te o cultivo de froitas e verduras e a cría de gando. A vexetación é de sabana 
tropical, con predominio de dúas variedades de eucalipto.

A encomenda a Nova Nursia de fundar esoutro establecemento no norte 
foille dada ao novo abade polo Concilio Plenario de Sydney o ano 1905. Ao 
seguinte tivo lugar a súa primeira viaxe de exploración costeira. A envergadura 
desta na historia xeográfica do oeste púidose comparar sen esaxeración ás máis 
afamadas alí, a saber: as dos irmáns Forrest, Parker King e F. S. Brockman. Este 
último foi a base orientadora de Torres, pola súa inspección do golfo de Cam-
bridge entre 1882 e 1891, publicada que acababa de ser en 1901. O seu tal 
predecesor seguira o curso do río Drysdale ata o seu esteiro, onde descubriu 

12 Eugene Perez (1977): Kalumburu: The Benedictine Mission and the Aborigines, 1908-1975, Kalumburu, 
Kalumburu Benedictine Mission.
13 Brockman aconsellara en 1901 construír un porto na punta da península de Anjo; ou sexa, non lonxe 
do actual Kalumburu.
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entón o nacemento do citado río King Edward, e examinou as entradas do golfo 
de Admiralty e as baías de Vansittart e Napier Broome.

Pola súa banda, Torres saíu de Fremantle no Bullara, un buque de 1725 
toneladas, o 27 de abril, e o 7 de xuño, desde Wyndham, emprendeu o retorno 
a Perth por Geraldton. Namentres, levara a cabo a súa propia viaxe de «descu-
brimento» un tanto. Xa con vistas a establecer a fundación, volveu saír no 
mesmo buque, o 18 de xuño do ano seguinte, de Geraldton, para non retornar 
a Nova Nursia ata o 1 de outubro, mais a maior parte dese tempo pasouna en 
terra, deitando os cimentos do novo posto apostólico e en contacto coa poboa-
ción nativa. Alí permanecía un trapense, que quedara sobre o terreo cando unha 
tentativa fundacional da súa orde, na baía de Beagle, foi abandonada, Nicolás 
Emo, que tamén escribiu o seu diario, complementario do abacial14 en certos 
aspectos que este silencia.

A exploración comezou o 11 de maio, nun barquiño, o San Salvador, de 
catorce toneladas, para o cal foi contratado o capitán Johnson con catro tripu-
lantes filipinos. Apenas saídos de Broome para Wyndham houberon de evitar 
decontino baixíos, bancos de area e pequenas illas. A costa non estaba cartogra-
fada, e o Almirantado británico advertira o abade do incesante perigo. Só a 
coñecían os aborixes. Con eles ía un, que se enchía de morriña a medida que se 
afastaban do anaco de terra da súa residencia. Pois eles eran sedentarios ata un 
extremo dificilmente concibible para nós. As provisións empezaron a escasear. 
O día de Pentecoste, o abade conformouse cun prato de arroz, e logo pasou dúas 
semanas a pan e auga a fin de aforrar para os demais o pouco que ía quedando. 
Alén dos datos estritamente xeográficos, como o inmenso arrecife situado entre 
a illa Long e a illa Mary, o diario non se recata por veces de consignar o terror 
que aquel mar descoñecido lles inspiraba. A Wyndham chegaron o 15 de xuño. 
Para aquela pequena colonia tan illada, foi un acontecemento. Torres deulles un 
concerto. O que máis de medio século atrás ofrecera Salvado en Perth chegou a 
unha páxina de lenda dourada. Ambos os detalles denótannos o común da for-
mación e do gusto musicais nos homes de Igrexa daqueles tempos.

Elixida a situación inicial que dixemos da misión, malia que só xenericamen-
te, en xuño de 1908 levaron a cabo na mesma embarcación a segunda viaxe, xa 

14 The Diary of Bishop Torres, 1901-1914 (Eugene Perez [ed.]; Kalumburu, 1986).
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con miras á fundación efectiva. Contaban ademais co Mary, un pequeno bote. 
A poboación nativa da súa influencia ía ser a de dúas tribos, os kwini e os kula-
ri, desde o río King George ata o King Edward aqueles, e desde o último dos 
dous ríos ao cabo Voltaire estes. Os primeiros monxes destinados a ela foron os 
padres Planas e Alcalde e o irmán Vicente. Seguiu con eles o trapista Emo. Leva-
ban ademais un matrimonio aborixe e cinco rapaces, e outro matrimonio de 
filipino e timorense que tiña unha nena de doce anos que adoptaran en Broome. 
O cargamento era de dezasete toneladas e houberon de facer a expedición en 
dúas veces. En definitiva, o obxecto concreto desta era a inspección do último 
tramo do río Drysdale. O día da Virxe de Agosto foi o escollido para o nacemen-
to solemne da nova casa. O 1 de outubro, Torres estaba de volta en Nova Nur-
sia despois de cento tres días de ausencia. Un período no cal tivera lugar un 
xenuíno choque armado cos indíxenas, uns trinta. Advertidos por un dos seus 
acompañantes tamén nativos15 de que a actitude destes, a arrodearen os forastei-
ros, era preparatoria para «a guerra», o filipino do grupo repeleu a agresión dis-
parando. «Tivemos sorte de que aqueles non usasen o Boomerang», consignou 
o abade. Teñamos en conta que no suroeste ningún episodio semellante tivo de 
ser afrontado por Salvado e os seus. Nalgún momento, as belezas que había 
arredor del recordáranlle a Torres as visións xa tan atrás de Capri. E como a 
modo de colofón escribiu ter vivido neses tres meses experiencias que satisfarían 
as expectativas do home máis ambicioso delas.

DE PAGO A KALUMBURU 

Desde entón pasou case un século. E non parca en mudanzas a súa historia pre-
cisamente! Mais nós chegamos a tempo de coñecer en Nova Nursia un dos 
españois superviventes da comunidade nun principio composta en exclusiva por 
eles, un aragonés da diocese de Lleida, dom Mauro Enjuanes, que profesa unha 
admiración ardente polo padre Alcalde, a quen chegou a coñecer pola súa vez, e 

15 E parece que o motivo desencadeante foi a imprudencia doutro deles mesmos. Díxose logo que morrera 
no incidente unha moza, mais nada disto consignan os diarios, senón só as feridas dun home, que malia 
todo puido escapar polo seu pé, inmediatamente, coma todos os demais.
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que garda coma unha reliquia un manual de moral copiado da súa propia man. 
Nalgunha ocasión facíase iso daquela para evitar o gasto dun exemplar.

Da escaseza e a maneira dos contactos primeiros cos arelados aborixes dános 
idea que, estando aínda alí Torres, para os atraer cara a si, se lle ocorrese deixar 
colgadas das árbores prendas de roupa. O 27 de setembro de 1913, cento tres 
deles atacaron os monxes e as súas xentes, arrodeándoos mentres lles estaban a 
repartir sandía, e evitouse a matanza por disparar ao aire o seu servidor filipino16.
Andando os anos, o devandito padre Alcalde, un dos alanceados, tiña pesadelos 
intermitentes nos cales se volvía crer na mesma situación. No tempo inmediato, 
os informes de certos confidentes, verbo dos propósitos de paz ou de guerra desa 
poboación, e unha constante tamén entre a doazón e o furto das froitas e horta-
lizas e o gando eran a paisaxe humana da misión. De cando en vez acudían a ela 
algúns que lle roubaran unha muller a outra tribo ou grupo. As mulleres esca-
seaban, e isto era abondo para motivar un permanente estado de guerra. En 
ocasións tratouse de facer os monxes árbitros dela.

A única comunicación era a marítima, agás as exploracións da terra en derre-
dor. Por iso, en 1919, comprouse o primeiro dos barquiños propios, a Voladora,
de dezanove toneladas e media. A comunicación por radio logrouse en 1927. 
Hoxe mesmo, só unha vez á semana vai regularmente o avión postal, alén dalgún 
outro non fixo que leva provisións. Naquela situación, o 9 de xullo de 1916 
atracou un buque de guerra, que lle fixo saber á comunidade que Australia entra-
ra na gran contenda europea. Intercambiáronse galanos entre mariñeiros e 
monxes. En febreiro de 1931 estes salvaron a vida de dous aviadores alemáns, 
que aterraran á forza o seu Junkers Atlantis nas proximidades. Hitler mandoulles 
un harmonio de regalo17.

Entrementres, os monxes ían coñecendo o folclore e as crenzas dos aborixes, 
e facían de médicos destes, a miúdo para lles curaren as feridas recibidas nas súas 
pelexas. Tratando de aprender o dialecto pela, variante da lingua kwini18. Mais 
a crónica da casa consignaba o día 19 de febreiro de 1922: «Unha morte tras 

16 O 27 de agosto de 1926 estiveron a piques de ser atacados, diante dos monxes, o gobernador xeral de 
Australia e o seu séquito. Era a súa primeira visita.
17 Que se conserva, mais paradoxalmente danado no bombardeo de que diremos.
18 Dom Sanz de Galdeano ten inédita a súa obra Pelà-English Language Dictionary and Grammar Used by 
the Kuini Tribe of Kalumburu Mission (1996).
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doutra e ningún nacemento». O cronista glosaba o dato alarmado ante o anun-
cio da desaparición desa raza. Logo diremos con maior extensión disto. 

En 1931 tivo á fin lugar o traslado a Kalumburu, facéndose realidade a arela 
de establecer a misión cabo do río Drysdale. Desde ese mesmo ano houbo nela 
beneditinas misioneiras. O 23 de agosto de 1935 dicía a crónica: «Non debemos 
abraiarnos da grande atracción que a selva e a súa vida teñen para os aborixes, se 
recapacitamos en que tamén ten intenso encanto para nós os brancos». Ese ano 
vivían xa na misión cento seis nativos, cincuenta e un deles cristianizados.

En 1939 chegou un monxe navarro, Serafín Sanz de Galdeano, nado en 
1913, autor en datas posteriores dun estudo etnolóxico inédito19 que vai ser a 
nosa guía no sucesivo. Á vez, a guerra mundial xa declarada, foi construído 
insensatamente ao lado un aeródromo militar, que comportaría de modo inelu-
dible a morte da misión contigua. En efecto, o 27 de setembro de 1943, trinta 
anos xustos despois do ataque aborixe que dixemos, sufriu un bombardeo xapo-
nés que a destruíu e no cal morreu o superior, dom Tomás Gil, cunha muller e 
catro nenos nativos.

Os tales nativos do Kimberley eran moi sociables. A circuncisión iniciábaos. 
Tiñan unha confusa idea dun ser superior, mais vivindo difuso el entre moitos 
bos e malos espíritos, conectados co mundo animal. Malia que só os cans eran 
considerados da familia e enterrados coma os homes. Entre a psique humana e 
todo o mundo material non vían solución de continuidade. Por iso posuían unha 
clasificación ao seu xeito da zooloxía e da botánica da súa área e coñecemento.

Entrementres, Nova Nursia acadara un desenvolvemento espléndido, un 
gran mosteiro cunha propiedade agraria, gandeira e forestal sólida e extensa, e 
unha irradiación pastoral manifestada sobre todo a través de dous colexios, mas-
culino e feminino, San Ildefonso e Santa Xertrude. Unha gran biblioteca, xaora, 
sen descoidar as obras de arte. Que non só había monxes escritores senón tamén 
artistas. Mais case todo isto para a poboación branca, pois a outra pasara a ser 
moi escasa. Pero do seu mundo habemos seguir dicindo, ilustrados por esoutro 
testemuño setentrional a que aludiamos.

19 Metamorphosis of a Race: Kuíni and Kulári Tribes of Kalúmburu Mission (1998); tamén das Memoirs of a 
Spanish Missionary Monk: Dom S.S. de G., O.S.B., M.B.F., O.A.M., C.S.M. (1999; un anticipo, Vida y 
milagros, foi publicado en Bogotá en 1986).
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UNHA CRÍTICA INTERNA

Eran os tempos de Primo de Rivera cando o pequeno Serafín Sanz entrou no 
postulantado beneditino de El Pueyo, sobre un soberbio monte de preto de Bar-
bastro. O abade sucesor de Torres, Anselmo Catalán, navarro tamén, de Corella,
xa fora alí a captar vocacións e entenrecera os seus ouvintes ao lles falar dos pobres
salvaxes australianos. Cando seu pai o soubo, non cabía en si de gozo, ao ter 
presente que Australia estaba aínda máis lonxe ca as metas máis remotas acada-
das polo navarro san Francisco Javier nas súas misións. Comentando a súa pro-
fesión, emitida o 21 de marzo de 1935, escribe nas súas memorias: «Sentíame 
feliz vivindo a vida monástica, como o paxaro nado en catividade é feliz na súa 
xaula».

E ao chegar á misión, da que asegura ser a máis illada do mundo20:

En Pago, as mulleres non formaban unha colección de belezas, por mor da súa dura vida 

na selva e do máis duro trato que recibían dos homes. Habíaas entre elas cos dedos rotos, 

os brazos rotos, as pernas rotas e as cabezas rotas. Mais, como non coñecían nada mellor, 

sentíanse o bastante felices. O mesmo en Kalumburu, onde ficaban os que á vez eran a 

supervivencia e o futuro dos aborixes. Cun grupo de doce nenos de ambos os sexos, 

algún dos cales, se non a maioría, estaban vivos grazas aos misioneiros.

Remontándose ao estado existente ao tempo da fundación, o ano 1908, a súa 
conclusión é que os devanditos nativos, uns setecentos censados os seus visitan-
tes, eran efectivamente os superviventes dunha raza moribunda. Un dato de 
interpretación decisiva cando se atinou con ela: logo do ataque de 1913, os 
misioneiros non se fiaban da amigabilidade dos nativos, porque estes non acu-
dían a eles nunca cos nenos. Ata se daren de conta de que a causa era que apenas 
tiñan nenos. Isto debíase a que pouco antes idearan un método de limitación da 

20 Illamento non só xeográfico: «O social era case completo, pois os aborixes non eran compaña, xa que as 
súas ideas e intereses eran moi limitados, e normalmente se mostraban indiferentes, a non ser que se falase 
con eles de cazar ou matar». Botaba tamén de menos a liturxia solemne de Nova Nursia. Aínda era máis 
intensa a soidade polo mantemento de Pago, preciso para que atracase o barquiño propio, e onde só ficaba 
un monxe. Facían alí quendas de dúas semanas, mais dom Serafín permaneceu voluntario indefinidamente. 
Porén: «As a matter of fact I was completely happy, and therefore it was too good to last».
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natalidade —mángar— consistente en cortar —o corte, nyángal— a uretra do 
pene —mári— cara ao escroto, o que dificultaba a concepción logo da cópula 
ou yun. Alén disto había que ter en conta o abuso sexual das escasas mulleres 
desde cedo de máis e por homes de máis. Canto a homicidios, contabilizáronse 
44 entre 1918 e 1928. No entanto, é interesante a súa afirmación inicial de que 
«os aborixes que [coñeceu], situados no seu estado natural, encarnaban un belo 
e digno exemplo de humanidade».

O exame deste testemuño de dom Sanz sobre esta raza en si, e mais verbo das 
consecuencias do seu contacto coa poboación branca, por unha banda, e por 
outra das sobrevidas ao adquiriren os seus membros en 1967 a plena cidadanía 
australiana, o que levou consigo a súa entrada na seguridade social e ao seu xuízo 
unha excesiva abundancia de diñeiro, e alén disto a conseguinte fin da tutela que 
dalgún xeito exercían sobre eles os misioneiros21, ten ante todo o mérito de ser 
o froito dunha longa e directa experiencia como apenas ningún outro observador 
tivo. E, sobre esta base, non é valedoira unicamente para ilustrar este reduto 
etnolóxico mesmo, senón que no contexto da política democrática contemporá-
nea, ou sexa, a decisoria deste, posúe certo valor sintomático para situacións 
parellas a esta hora da historia. Ademais, instrutivo para moderar un tanto as 
ilusións elucubradoras que non lles deixen aos principios temperarse ao contacto 
coas esixencias ou polo menos as realidades ineludibles da práctica. Por outra 
banda, a presunción de boa fe aos políticos e administradores involucrados nas 
medidas de goberno relativas ao asunto, cando ese sexa o caso, non debe chegar 
a mudar o xuízo obxectivo que dos feitos e da súa avaliación as probas leven a 
formar.

Ora ben, na crítica severa que dom Sanz, fundándose na súa privilexiada e 
longuísima observación inmediata, fai da interpretación predominante que os 
antropólogos, e mesmo os políticos, están a facer do mundo aborixe, hai que ter 
en conta tamén certa intransixencia súa para non aplicar analoxías da súa cultu-

21 Transcribimos sen comentario a súa glosa inicial á exposición desa parte postremeira: 
Que significa ser independente? Para min, quere dicir non ser mandado por ninguén e non precisar nada de ninguén. 
E, en ambos os sentidos, ningún ser humano pode chegar a ser independente. Pois só Un é independente, Deus. Mais 
deixando a unha banda filosofías, de feito, como os aborixes de Kalumburu adquiriron a independencia cando os bene-
ditinos deixaron de ter coidado deles? O caso foi que a chamada dependencia duns poucos misioneiros foi substituída 
por outra dependencia de moitos máis non misioneiros.
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ra con outras, a nosa mesmo, por diversas que elas sexan, como esixindo máis 
ben a concordancia literal. 

Por outra banda, non cabe preterir que os aborixes australianos apenas teñen 
algúns elementos culturais en común entre si, sendo de moitas tribos incomuni-
cadas, polo escaso radio de acción xeográfico da súa vida, o seu pluralismo lin-
güístico o mellor indicio22. De xeito que os estudosos dos que non son nin kwini 
nin kulari puideron chegar lexitimamente a conclusións distintas das do noso 
misioneiro de Kalumburu.

A propósito da relixión, el opina que os seus nativos non teñen palabra de 
contido semellante para a designaren, a pesar de que os etnólogos creran detec-
tar nese eido certa riqueza, de modo que ata o papa os loou pola súa grande 
espiritualidade. Ante isto fai el notar a necesidade de coñecer o seu idioma e o 
perigo de, unha vez eles en contacto coa civilización e a relixión dos brancos, 
extrapolaren ás súas crenzas anteriores algunhas das novamente aprendidas. Por 
exemplo, os devanditos etnólogos teñen por deus o seu Uáloro. El, ao lle pre-
guntar a un aborixe intelixente quen era, recibiu esta resposta: «Ten muller e 
fillo, ou sexa que é a Santísima Trindade». Nega tamén que Gnaui sexa espírito, 
senón máis nada ca alento. E rexeita encadralos no animismo totémico, pois 
cando cazan non lles teñen ningún respecto aos animais tótem da súa tribo. 
Tampouco lle parece posible falar dun dereito aborixe, nin de lugares sagrados 
seus, senón unicamente segredos en que só poden entrar os iniciados, so pena 
de castigos como a cegueira ou outros aínda peores, obra dos espíritos que cren 
que os habitan. Pero ese pavor non comporta o recoñecemento de algo sacro, 
non latexa esta mesma noción no secretismo dito? Máis polémica nos parece a 
súa negativa a lles recoñecer a distinción entre o mal e o ben, no sentido de que 
só a farían pola súa repercusión no medio social deles. Pois non hai que perder 
de vista que certas sociedades están articuladas de xeito que son capaces de 
polarizar os criterios éticos dos seus membros, de modo que penetren na súa 
conciencia íntima, algo así coma se no noso catolicismo non existise separación 
entre os foros interno e externo que tan ben coñecen os canonistas. E que 
diriamos do islam?

22 Agrupáronse en familias os seus idiomas polo criterio de teren ou non en común a palabra designatoria 
de «home».
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En troques, a rentes da terra, dom Sanz testemuña que a súa cultura material 
era menos sinxela do que os etnólogos afirmaran. Por exemplo, cociñaban máis 
ou menos os seus alimentos, isto dependendo da clase destes, das condicións do 
lume e do grao da súa fame, non sendo certo que comesen sempre cru. Ora ben, 
a crenza de estaren esas dúas tribos en vías de extinción non é unha opinión 
persoal do beneditino navarro, senón que todos os demais misioneiros a com-
partiron ata 1940.

Entrementres, arredor de Kalumburu tivera lugar a aculturación, ao contacto 
coa misión. En 1945 só dous homes seguían a vivir no bosque, un deles con sete 
mulleres, a ningunha das cales chegaron a coñecer os monxes. A maioría dos 
demais habitaban permanentemente arredor da misión. Cando, mudado o signo 
da política, os funcionarios enviados a esa lles preguntaron se desexaban volver 
vivir no bosque, un deles respondeulle afirmativamente…, mais só por un par 
de semanas e cun rifle. 

O aumento comportado da riqueza e do nivel de vida era consecuencia da 
mellora nos procedementos de caza e de pesca e no produto da horticultura.

Naturalmente que esa convivencia libremente aceptada esixía a submisión a 
un dereito que tamén era penal. Existía a pena de azoutes, malia que se aplicaba 
raramente, por exemplo aos que pelexaban, e a súa execución tiña lugar coas 
mesmas disciplinas que usaban os beneditinos daquela para si mesmos. A dis-
tracción era o baile discrecional.

A poligamia e o intercambio das mulleres, coa pugnacidade endémica impli-
cada, eran unha barreira que freaba os misioneiros na aceptación dos aborixes no 
seo da cristiandade mediante a administración do bautismo. O primeiro destes 
non se produciu ata 1920, e iso por crerse estar nun caso in articulo mortis. Mais 
en 1939 estaban xa bautizados aproximadamente a metade, e celebráranse matri-
monios canónicos.

As esixencias da aculturación23 consistían no vestido, o tellado, o traballo da 
terra, a aprendizaxe dalgún oficio e adquirir certo sentido do dereito e da orde, 

23 Ante todo, xaora, a renuncia ás dúas prácticas devanditas, ás cales dom Sanz apón a falta de nacementos. 
Sinala neste sentido o decisivo da chegada das relixiosas en 1932, sobre todo para a fecundidade das 
mozas.
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alén da hixiene, deixada á parte a aspiración relixiosa suprema24. Unha pesada 
carga para esas xentes, salta á vista, con independencia tanto das intencións dos 
protagonistas como do balance material: «Para os aborixes, o establecemento da 
misión supuña mudar o seu estilo de vida»25. En cambio, a preguiza no traballo 
non lles era un vicio constante. 

O que resultaba inevitable era a erosión dos valores da vella cultura espiritual, 
por exemplo o idioma: «Os rapaces tiñan que aprender moitas palabras novas 
para designaren cousas que os seus entregos non chegaran a saber que existían. 
Todo idioma precisa recorrer a préstamos doutros para formar neoloxismos, 
mais se se quere preservar a súa pureza hai que chegar a un límite». E natural-
mente que o establecemento dunha fronteira entre o pela e o inglés non era 
viable.

Un exemplo é a actitude deles cara aos cans, que non mudaron nunca ao se 
cristianizaren. Son unha parte da súa familia, coma seres humanos26, equipara-
dos de todo nos funerais e nos enterros. Un dos misioneiros consignou que 
algúns pensaban que se trataba de deuses encarnados regresivamente.

Dom Sanz non se recata na súa defensa da aculturación: «Ao meu ver, a min-
gua do número de aborixes vellos, que era a principal dor dos misioneiros27, foi 
incidentalmente unha beizón, xa que a súa ausencia fixo posible crear nos novos 
a comunidade nativa máis destribalizada, cristiá e pura de Australia».

Unha das acusacións que agora se lles fan aos gobernos australianos é a de que 
lles roubaron os nenos aborixes ás súas familias, para os poñeren baixo a tutela 

24 Nota dom Sanz o difícil de facerlles entender os misterios, pola evidente razón de que tampouco os 
adoutrinadores entenden estes. Por iso o catecismo, o resumo bíblico e as oracións traducidas ao pela por 
dom Tomás Gil non foron moi usados nin útiles. Eu pedinlle a dom Sanz que me dixese o nosopai nesa 
lingua, da que escribiu, como dixemos, el mesmo unha gramática e un dicionario, e díxome que non o 
sabía; o cal quere dicir que a instrución inmediata catequética non chegara a ese grao. Que a oración en 
cuestión só lle fose alcanzable a quen sabía inglés dabondo, e preferir este á lingua vernácula en contra das 
esixencias da Igrexa cando son posibles, é definitivamente instrutivo para captar a situación.
25 En cambio, a sedentarización, ao non ser observadas todas as prácticas hixiénicas posibles nela, causaba 
por conseguinte unhas doenzas, como a lepra e as lombrigas, para as cales o nomadismo comportaba certa 
inmunización.
26 Mais non esquezamos que o actual pontífice é partidario da extensión a toda a creación vivente da 
palinxénese da resurrección paulina. Esa crenza xa a tiñan certos teólogos católicos, e persoalmente ensi-
nouna Martin Luther.
27 Un destes pasou 53 anos na misión e outro 45; cinco morreron e están enterrados nela.
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das institucións axeitadas a fin de os educar nun ambiente branco, de xeito que, 
ao cabo do tempo, a cultura indíxena incompatible co país novo quedaría absor-
bida pola dominante. Dom Sanz nega que este fose o caso da súa misión, xa que 
nela só quedaran os fillos dos aborixes que os ofrecían a ela libremente. Alén 
disto, os mesmos pais vivían arredor dela28 e, afeitos, tocante ás nenas, a entre-
galas maritalmente a vellos cando contaban de oito a dez anos de idade, non 
podían, abofé, ver a nova situación como un empeoramento. Canto ao dereito 
de matrimonio entre primos carnais, que sería incompatible con tal situación, 
simplemente non se podía seguir practicando por falta de nacementos.

Naturalmente que o tema da subtracción dos nenos e a responsabilidade nel 
das igrexas non nos compete, pois o noso argumento cínguese á misión benedi-
tina española. Hai que ter en conta, desde logo, que o afán misioneiro era a 
cristianización da poboación pagá, no cal vían o máximo ben. Puido esa avalia-
ción obnubilar os levitas? Tiñan liberdade para decidiren? Podían ver un mal 
menor en aceptaren as suxestións gobernativas? Limitámonos a deixar presenta-
dos os interrogantes. En todo caso, na opinión australiana común estendeuse 
bastante a crenza de os políticos trataren de descargar abusivamente as súas res-
ponsabilidades nas dos eclesiásticos29, en detrimento da obxectividade das pro-
postas30.

28 Desde 1962 xa vivían na misión cabo dos seus fillos; nela había dormitorios comúns ao principio, que 
logo dom Sanz pechou; confesou que se arrepentira daquilo dado que a medida significaba que os pais non 
corrixirían os fillos, pois isto non era coñecido consonte os seus propios valores culturais: mámangal, así 
chamada a relación paternofilial, allea ao antedito.
29 Cf. Human Rights and Equal Opportunity Commission (1997): Bringing Them Home: A Guide to the 
Findings and Recommendations of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait 
Islander Children from Their Families, e o libro colectivo (coord.: Carmel Bird) privado The Stolen Children: 
Their Stories (Sydney, 1998). 
30 Tampouco hai que excluír a interposición, máis que de intereses creados, de intereses por crear no hori-
zonte distante. Por exemplo, en 1973 presentouse en Kalumburu unha comisión gobernativa —do Depart-
ment of Aboriginal Affairs da Commowealth, State and Regions—, acompañada do abade de Nova Nursia, 
para facer unha enquisa verbo da aceptación polos seus nativos do dereito a unha extensión de terra deter-
minada. Ou sexa, un avance oficial das reclamacións que logo foron presentadas profusamente polos de 
moitas partes de Australia perante os tribunais. Ofrecéronselles 800 000 acres en Carson. O primeiro día 
rexeitárono; o segundo deron o seu asentimento, mais deseguida lle dixeron a dom Sanz que foran forzados. 
Hai que pensar nunha persuasión insistente, abofé, sen chegar á violencia. Ora ben, o argumento esgrimi-
do era sobre todo a posibilidade de designar un xerente ou xestor da terra que, no caso de non estar á 
altura da súa función, podería ser substituído por outro cantas veces fose preciso. Tocante á avaliación 
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A escolarización dos nativos na misión, dun xeito regular e constante, cun 
mestre titulado, non comezou ata 1955, cando a súa densidade a fixo posible. 
Algúns datos dos resultados son reveladores para os comparatistas de culturas, na 
intersección do acervo ancestral e o encontro dun mundo novo. As matemáticas 
eran o principal escollo. Pois é que na súa lingua non se coñecían máis ca os tres 
primeiros números e o xenérico «moito», djáma. Unha resistencia consecuente 
ofrecían para entender a noción de «metade». En cambio facían progresos insos-
peitados no inglés31 e nos modais.

O ambiente da súa formación relixiosa era idéntico ao das familias pías 
daquela altura. Pero chegando por iso mesmo a máis significativa a diferenza 
nalgúns comportamentos, sobre todo indicativos do peculiar xeito da súa asimi-
lación. O que máis lles gustaba e mellor entendían eran as historias bíblicas. 
Unha das antigas alumnas, ao ter un neno, quíxolle poñer Caín. Porque o per-
sonaxe, aínda que maligno, fora vencedor. Ao preguntárselles polo significado 
do «froito bendito do teu ventre» na avemaría, uns dixeron que unha pera, 
mentres que outros preferiron unha mazá. Cando lle rezaban pola mañá ao anxo 
da garda, dom Sanz non entendeu unha palabra que lle pareceu que intercalaban 
no inglés e atribuíuna por iso ao idioma deles, túrrulangay. Mais tratábase do seu 
xeito, de veras incógnito, de pronunciar o pedimento to rule and to guide, que 
eles, xaora, tampouco entendían.

Malia que pareza estraño, eran menos dispostos para os mesteres prácticos; 
polo común non se amosaban capaces de dar un paso neles alén da mera execu-
ción de ordes32. Nun ángulo da escola, foi instalada unha tendiña, co exclusivo 
obxecto de lles ensinar a comprar e a manexar o diñeiro. As excepcións, máis que 

xenérica das súas respostas, hai que ter en conta que unha característica da súa cultura era a de lle dar a 
razón ao que falara primeiro, agás nos casos de pelexa aberta. Así se explican entrevistas tan fantasiosas 
como para inventar casos de antropofaxia: Karen Brown, «Hunger Led to Cannibalism. Trek Survivor: Mr. 
Djángara endured a forced trek, falling bombs and a stockman’s life before settling at Kalumburu», West
Australia, 8-10-1994.
31 Deles saíu algunha boa mecanógrafa.
32 Malia dom Sanz apoñerlle a longo andar esa falta de progreso á «interferencia das autoridades civís, 
mesmo de filántropos, que non coñecían os aborixes nin as súas necesidades e capacidades, e mais ao con-
tacto cos brancos (sobre todo desde que se construíron as cento cincuenta millas de estrada de Gibb River 
a Kalumburu), de moral laxa e vida sofisticada». Esta última causa levara á ruína a misión anglicana de 
Forrest River en 1965, e co tempo acabou resultando incompatible con todas as do continente australiano. 
A avaricia e o suicidio eran descoñecidos entre eles antes, mais non foron raros despois.
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tales, poden ser vistas como anticipo dun futuro distante, mais naturalmente 
pagando o devandito prezo doloroso da aculturación, tal un traballador estable-
cido na Kimberley33 Research Station, en Kununurra, que chegou a ser the pic-
ture of a gentleman. En todo caso, o illamento en centros educativos para brancos 
éralles insoportable e resultou integralmente negativo.

Do que se amosaron capaces sen problema foi non só de axudar na misa en 
latín, senón tamén de a cantar, e non só en gregoriano, senón ata a polifonía. 
Tal, no Nadal seguinte ao bombardeo xaponés, a composta por un eminente 
músico navarro de Nova Nursia, Esteban Moreno, acompañada ao acordeón, xa 
que o harmonio fora destruído na lúgubre ocasión. Malia que esa vez foi un 
oficial da RAF quen fixo de acólito de dom Sanz.

Así as cousas, en 1960 a revista australiana Panorama publicou unha reporta-
xe sobre Kimberley titulada «Unha comunidade feliz»34. Claro está que o epíte-
to respondía a unha situación obxectiva, si, mais tamén á escala de valores do 
autor. Ata que en 1967, ao adquiriren os nativos a categoría de cidadáns austra-
lianos, pasaron a ser beneficiarios da seguridade social, moi xenerosa con eles na 
atribución das pensións de paro. Ao principio chegouse ao acordo de destinar 
unha parte de todo o recibido á misión, a cambio dos servizos desta35. Natural-
mente que pronto xurdiron peticións para que se individualizasen os pagamen-
tos36. Mais o resultado grave foi a aparición da avaricia, o xogo e a embriaguez, 
consecuencias inmediatas dun exceso de diñeiro, xa que as subvencións ían 
moito máis aló das necesidades acordes a ese xénero de vida.

Co cal a independización de todos os aborixes de Australia dos sistemas tute-
lares antes en vigor chegou a ser unha realidade avasaladora, a instigación do que 
por veces se designa como vilis pecunia non de todo hiperbolicamente. De xeito 
que Kalumburu chegou a se tornar nunha excepción que escandalizaba á vez os 
políticos, avogados e antropólogos, mais tamén o World Council of Churches37

33 O testemuño doutro misioneiro: Francis Byrne, OSB (1989): A Hard Road: Brother Frank Nissl, 1888-
-1980: A Life of Service to the Aborigines of the Kimberleys, Nedlands, Tara House.
34 En español no orixinal. [N. da T.]
35 Non era exacta a acusación de estaren a traballar os aborixes para os misioneiros sen máis.
36 Un inconveniente sintomático: para cobrar o paro había que acreditar que non se traballara nas últimas 
dúas semanas, mais o correo da misión era só mensual.
37 No cal daquela non estaba representada a Igrexa católica.
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e, o que xa era decisivo, a propia xerarquía católica; ou sexa, a mesma que insta-
ra en 1908 á súa fundación. Isto non quere dicir que a axitación non chegase 
tamén dentro, protagonistas dela que foron dous dos nativos, nin que non che-
gase a transcender á prensa38.

A acusación era a de estaren os aborixes privados de liberdade. Non foron 
quen de resistir a tensión o episcopado australiano reunido en Sydney e o propio 
abade de Nova Nursia. Este renunciou ao seu cargo de administrador nullius do 
territorio en 1980. E, ao ano seguinte, a Santa Sé suprimiu a xurisdición exenta 
sen máis, que quedou, xa que logo, incorporada ordinariamente á diocese de 
Broome, de xeito que a presenza beneditina só podería continuar mediante un 
acordo co bispo. O 16 de setembro, dom Sanz abandonou o lugar e deixou escri-
to no libro de visitas: «Recedant vetera, nova sint omnia»39. Pero habemos reca-
pitular volvendo ao suroeste das orixes.

OS IDEAIS NA SÚA CIRCUNSTANCIA

Xa vimos como os dous españois fundadores da comunidade beneditina en Aus-
tralia, Serra e Salvado, acabaron separados por unha diverxencia insoluble de 
plans, o cal determinou o afastamento do primeiro. Serra quería consolidar un 
mosteiro ao xeito dos da restauración europea e americana setentrional, só posi-
ble pensando ante todo na poboación católica dos colonizadores brancos. Salva-
do estaba divinamente obsesionado coa atención á poboación nativa, en doloro-
so declive. Que fose o amor cristián o seu móbil inspirador non se pode poñer 
en dúbida. Ora ben, tampouco Serra pode ser condenado sen máis, cal se uni-
camente a arela dunha vida cómoda e próspera estivese no seu horizonte. Que, 
unha vez asumida certa adaptación, desde logo difícil e mesmo co seu de heroi-
ca, ao mundo indíxena, as compensacións gratificantes podían ser máis xenero-

38 No Daily News, 24-6-1981; Peter Yu (mestura de aborixe e chinés), no Kimberley Land Council Newsle-
tter.
39 Escribe no seu libro ter unha copia dun estudo detallado sobre a fin da misión beneditina, mais de 
carácter confidencial. Recentemente, case por unanimidade, os nativos de Kalumburu escribíronlle ao 
abade pedindo o seu retorno.
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sas ca as dunha poboación máis ben pobre, sobre todo integrada daquela polos 
irlandeses económica e socialmente débiles.

E, malia historiograficamente resultar heterodoxa, permítasenos a estas altu-
ras do reloxo da historia unha mirada retrospectiva. As mudanzas sobrevidas no 
mundo desde mediados do século XIX non puideron ser sospeitadas por ningún 
dos nosos entregos, nin sequera polos de imaxinación máis desbordada. Porén, 
xa daquela o prodixio da técnica e a convulsión do cambio de réxime podían 
deixar enxergar novidades capaces de facerlles perder a mesura ás cavilacións. 
Isto explícanos certas ilusións que a expansión europea lle fixo concibir ao bene-
ditinismo que estaba a rexurdir das súas propias cinzas, as da confiscación case 
integral dos seus bens e a dispersión forzosa das súas comunidades. Dom Boni-
facio Wimmer, un bávaro que fundou en Pensilvania, chegou a imaxinar unha 
resurrección da Europa medieval, a das misións monásticas entre os pobos xer-
mánicos, nuns Estados Unidos cuxa configuración aínda non estaba á vista. E, 
ao outro extremo de Australia, John Bede Polding, o primeiro arcebispo de 
Sydney, tratou de reencarnar na súa novísima catedral as monásticas da vella 
Inglaterra, identificados o cabido e o mosteiro40. Así as cousas, a ilusión aborixe 
de Salvado non nos resulta tan estraña. Quizais Serra tiña en cambio unha mente 
máis ancorada nas circunstancias ineludibles a rentes de terra41. Mais o certo é 
que nin un só nativo chegou a ser monxe beneditino ata os nosos días, nin o 
panorama leva camiño de facerse máis expectante sequera.

Cando Kalumburu foi cuestionado, tratouse de comparalo coa Nova Nursia 
de Salvado, pretendendo levantar un balance para el negativo42. Isto suscitou a 
réplica de dom Sanz, quen esgrime uns datos sen máis. Nova Nursia goza dun 
clima mediterráneo e a unhas decenas de quilómetros tivo sempre todo o que a 
colonización branca podía ofrecer, colonizadores que ademais estaban nas proxi-
midades xa, dixémolo. Mentres que do illamento da misión do norte nun clima 
tropical rigoroso xa consignamos abondo. Un detalle: cando Salvado chegou, xa 

40 Desoutra cara, o luxo cultural, unha mostra no artigo de Frank Carleton (1999) «In Quest of Lamsprin-
ge Books», Tjurunga, 57 (11), 75-84 (antes en Biblionews, 23-4 [December 1998], 118-34).
41 A etapa de Serra foi decisiva para o nacemento da poboación de Subiaco, nas inmediacións de Perth; 
Ken Spillman (1985): Identity Prized: A History of Subiaco, Nedlands, University of Western Australia 
Press.
42 Zoltan Kovacs, en The Weekend Australian, polo sesquicentenario de Nova Nursia.
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estaba publicado un dicionario da lingua local; en Kalumburu, tiveron de facer 
esa tarefa persoalmente e partindo do baleiro dom Gil, o superior morto no 
bombardeo xaponés, e o propio dom Sanz, quen engadiu que a raza non estaba 
aló en vías de extinción.

Certa carencia de realismo, polo menos a longo prazo, do proxecto de Salva-
do, un home que contribuíu ao coñecemento etnolóxico dos seus aborixes, non 
o esquezamos, podería deducirse da mesma necesidade do traslado da misión 
para estes ao remoto setentrión, mentres que Nova Nursia acabou sobre todo 
sendo un foco de irradiación monástica e de consolidación católica para os bran-
cos da redonda.

O seu propio sucesor, Torres, á vez que non dubidaba en se facer explorador 
para recoñecer a costa norte na procura do novo lugar de asentamento43, impul-
sou decisivamente o desenvolvemento da Nova Nursia do futuro, ao establecer 
os dous colexios, San Ildefonso e Santa Xertrude, para os nenos brancos44 de 
cada sexo45. As súas nobres fábricas, onde se gardan uns obxectos, imaxes e tex-
tos espertadores da melancolía das esperanzas de recordos daquelas mozas en flor 
e dos seus compañeiros, ao cabo recordos de esperanzas feitas, son decisivas no 
cuño da paisaxe urbanizada de Nova Nursia, que chegou a ser un gran mosteiro, 
coma esoutros occidentais coetáneos de que dixemos, e que no entanto non nos 
suscita arquitectonicamente esa imaxe46. Porque é a dunha cidadela de constru-
cións dispersas a súa vista; o gran mosteiro si, tamén existe, mais englobado, ata 
un pouco desapercibido nela, xa o apuntamos. Ten a súa gran biblioteca, coma 
os daquela, común neles, pero cun luxo excepcional, nada corrente nin sequera 
neses alcázares do espírito estudoso, unha sala de lectura toda decorada de frescos 
onde foi pintada unha summa das letras, as artes e as ciencias, obra que foi do 
beneditino castelán Lesmes González, cuns floridos dísticos latinos escritos por 
dom Román Ríos. 

43 Dom Sanz nota o recoñecemento do profesor Elkin a un monxe de Kalumburu pola súa achega a «Oce-
ania».
44 Continuou o orfanato para os poucos nenos aborixes que quedaban, mentres algúns dos adultos seguían 
establecidos nas casiñas de arredor que xa se construíran nos tempos de Salvado.
45 Evocamos esta atmosfera no noso relato «El sepulvedano de Nueva Nursia», El Adelantado de Segovia,
22-12-1999.
46 Temos en prensa o artigo «Una visita a Nueva Nursia», en Nova et Vetera (Zamora).

Antonio Linage Conde
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E estamos a falar dun fenómeno de aristocracia espiritual que transmontou. 
Eses grandes mosteiros cuxa época dourada enlazou os cincuenta do XIX e os do 
XX son historia xa. Por unha banda, a falta de vocacións está chegando a ameazar 
a súa mesma subsistencia47. Por outra, os ideais do beneditinismo xa son distin-
tos. Encarnados en comunidades sinxelas, pequenas, ligadas á terra, as que ade-
mais florecen nas terras do Terceiro Mundo, onde alén disto existe certa espe-
ranza vocacional.

E na Nova Nursia de hoxe o testemuño mantido cum amore do que foi o 
heritage do novo país, tanto na realidade coma no soño, énos un exemplo que 
vén a tergo da vitalidade da historia, de como o pasado segue a vivir no presente. 
Un hotel cuxa larga tranquilidade seduce, noutrora residencia construída que foi 
para os padres dos colexiais internos, no entanto suscita paradoxalmente a evo-
cación no horizonte dun escenario de Agatha Christie.

47 Un fenómeno universal, que resultou abafante cando foi antecedido de sacudidas particulares. Este foi 
o caso de Nova Nursia, ata a visita apostólica do abade de Prinknash, que levou consigo a expulsión de 
once australianos e dous españois e a prohibición de que fosen máis españois no futuro. A comunidade 
fora ata había non moito un illote hispano, e o tránsito á australiana, desde logo moito máis reducida, foi 
traumático.

ROSENDO SALVADO: UNHA EPOPEA BENEDITINA NOS ANTÍPODAS
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Estou hoxe aquí para falar do legado que nos deixou o bispo Salvado: un legado 
excepcionalmente rico que probablemente non teña parangón entre os arquivos 
privados que existen en Australia e que, con todo, non está carente de proble-
mas; e por tal motivo quero engadirlle outro subtítulo á conferencia —«Como 
facer real o posible»—, mais sobre iso volverei máis adiante con maior detalle.

En primeiro lugar gustaríame describir brevemente Nova Nursia, como se 
estableceu e mais os seus arquivos, para pasar despois a estudar a cuestión de cal 
é o legado de Salvado.

Imaxino que a maioría dos presentes non coñecen moito Nova Nursia, así 
que espero que me desculpen se tomo uns minutos para lles presentar o escena-
rio.

O mosteiro foi fundado en 1846 por un grupo de monxes beneditinos espa-
ñois encabezados polos bispos Rosendo Salvado e José Serra, que tiñan o propó-
sito de crear unha misión para civilizar e converter ao cristianismo a poboación 
aborixe do río Moore. O lugar que escolleron áchase nun meandro dese río, a 
cento corenta quilómetros ao nordeste de Perth, capital do estado de Australia 
Occidental e cidade que, porén, en 1846 se atopaba nos confíns do mundo, no 
mesmo extremo da civilización, polo que xa suporán vostedes que outros cento 
corenta quilómetros máis aló non había nada: só vistas interminables de montes 
e bosques, as ondulacións dos outeiros, escasos recursos hídricos, calor, moscas, 
canguros, serpes e demais fauna perigosa.

Ao longo dos cincuenta anos que seguiron, os monxes, baixo a dirección do 
bispo Salvado, constituíron e ampliaron a misión, estableceron unha explotación 
agrícola, formaron a poboación indíxena do lugar en, entre outras cousas, as 
prácticas da agricultura e construíron unha escola para os nenos. Co segundo 
abade, Torres —quen tamén era arquitecto—, levouse a cabo unha ampliación 
e edificouse outro colexio para os cativos aborixes, canda dous centros de ensino 
verdadeiramente grandiosos: o de St Gertrude en 1908, de pagamento e para 
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rapazas brancas, e en 1913 o de St Ildephonsus, unha institución semellante 
mais para rapaces. Pouco despois, en 1927, ergueuse o outro dos espléndidos 
edificios con que conta Nova Nursia: o hotel, naquel tempo pensión, para lles 
dar aloxamento aos pais que estaban de visita.

Esa segunda fase de desenvolvemento de Nova Nursia —o ensino— pechou-
se nos primeiros anos da década de 1990, e o mosteiro entrou na súa terceira 
etapa coa chegada do abade anterior, o sexto, que foi o finado Placid Spearritt.

O mosteiro serve agora para albergar os nove monxes que quedan (dos arre-
dor de oitenta que se alcanzaron na época de máis ocupación, no ano 1900), os 
cales seguen a practicar a regra de san Bieito. Dado que Nova Nursia é a única 
vila monástica de Australia e tamén ten a categoría de patrimonio protexido, 
resulta bastante natural que o traballo misioneiro e o ensino desen paso ao turis-
mo, que é agora a actividade fundamental; todos os anos visitan a vila máis de 
70 000 persoas.

Dirixamos agora a atención aos arquivos. Grazas a que os abades eran homes 
estudados, ademais de escritores e fotógrafos prolíficos, hoxe contamos, feliz-
mente, cunha vasta colección de misivas e numerosos diarios cuxa redacción 
data da segunda metade do século XIX.

A xente tiña o bispo Salvado en tan alta estima que, tras o seu pasamento no 
ano 1900, parece ser que os seus documentos foron espallados debaixo das camas 
dos monxes para custodialos; e non foi ata as décadas de 1950 e 1960 cando o 
P. Eugene Perez, frade erudito, fixo un labor coordinado de compilación da 
enorme cantidade de material acumulado ao longo dos cen anos anteriores.

Nas décadas de 1970 e 1980, a formalización dun acordo coa biblioteca 
patrimonial de Perth, a Battye, permitiu que se pasase a microfilme o groso 
destes documentos históricos. Chegados a este punto debo mencionar que os 
arquivos de Nova Nursia son privados e por esta razón non reciben automatica-
mente axuda estatal ningunha.

O defunto P. Placid chegou en 1983 e baixo a súa tutela os arquivos conver-
téronse nunha entidade dirixida polo primeiro arquivista do mosteiro, Tony 
James. O propio P. Placid foi membro fundador do Catholic Archives Group 
(Grupo de Arquivos Católicos), en Inglaterra, durante a súa estadía no mosteiro 
de Ampleforth (Yorkshire); el, o mesmo ca Tony James, era un bibliotecario 
cualificado.

Peter Hocking
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En 1984 o Comité de Lotarías concedeu unha subvención coa que se finan-
ciou a creación dun conxunto de salas nas que albergar os arquivos, e unha 
segunda subvención, outorgada en 1986, permitiu elaborar un índice dos 
inmensos fondos fotográficos, tarefa inxente que se emprendeu na biblioteca 
Battye e que levou a cabo Wendy McKinley durante os dous anos seguintes. A 
finais de 1988, Tony James marchou; sendo a súa sucesora lóxica, Wendy asu-
miu o seu posto e, con ela como nova encargada, os arquivos pasaron a ocupar 
cinco salas, introducíronse arquivadores Compactus e iniciáronse prácticas ver-
dadeiramente arquivísticas. Chegaron os ordenadores e pronto o groso dos fon-
dos estivo integrado nunha base de datos. Wendy xubilouse a finais de 2007 co 
desexo de que os arquivos entrasen na seguinte fase —a dixitalización—, que eu 
herdei.

E ben, que conteñen estes arquivos? Nos seis anos e medio que levo de arqui-
vista en Nova Nursia, fica cada vez máis claro que, en efecto, dispoñemos de 
dous arquivos distintos e independentes. Un deles abrangue todo o material que 
vai dende a morte de Salvado ata o día de hoxe, pero, con moito, o máis intere-
sante e importante son os documentos da época deste home, que en nada se 
parecen aos que datan do mandato dos abades que o sucederon. Non deixan de 
ser documentación, diarios e correspondencia, así que que ten a colección de 
Salvado que a faga diferente e senlleira? Trátase dunha pregunta que eu teño 
feito para min moitas veces, e a resposta que me vén reiteradamente, máis ca 
ningunha outra (e máis a miúdo ca ningunha) é «exhaustividade». 

Como bosquexarei nos próximos minutos, todo o que ten que ver co funcio-
namento dun mosteiro na segunda metade do século XIX está aquí: os mapas, os 
diarios, as cartas, os rexistros, os documentos de contratación, os libros de con-
tabilidade. Parte disto, mais non todo, ponse de manifesto nas notas dos abades 
posteriores, nunha medida ou noutra. É case coma se o bispo Salvado acabase de 
saír do cuarto: unha Marie Celeste —ou barco fantasma— monacal, se queren. 
En troques, a documentación dos abades que o seguiron é moito máis burocrá-
tica. A este respecto, en 1905 o Goberno aprobou unha lei, a chamada Lei do 
benestar dos nativos, que basicamente o que fixo foi afastar os nenos indíxenas 
da súa familia e levalos a centros onde recibisen coidados e educación. Antes de 
1905, eran os pais os que deixaban os meniños en Nova Nursia voluntariamen-
te; e moitos deses pais, en calquera caso, traballaban na misión. A partir dese 
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ano, a situación mudou e Nova Nursia converteuse, na práctica e contra a súa 
vontade, en mandataria do Goberno, o cal parece que foi a causa de que se pro-
ducise un cambio notable no que poderiamos chamar o «ton» da documenta-
ción, que se torna cada vez menos compasiva e máis burocrática. 

Se volvemos a vista atrás e examinamos os documentos de Salvado, vemos 
unha sociedade que se mesturaba cos aborixes e os trataba coma se fosen da 
familia, o que contrasta abruptamente coa situación que se viviu despois, en 
especial a partir de 1905. Antes mencionei que o bispo Torres, que seguira a 
Salvado, era arquitecto, e foi tamén el quen levantou os muros destinados a 
separar a comunidade indíxena e a monacal. Non é de estrañar, pois, que o ton 
dos documentos mude, xa que está claro que as actitudes tamén o fixeran.

Así, se nos centramos só na época de Salvado, contamos cun fondo documen-
tal e fotográfico que abrangue cincuenta e catro anos que comezan nos días en 
que se estableceu o mosteiro, en 1847, e van ata o pasamento de Salvado en 
Roma, en decembro de 1900. Que contén ese fondo e por que reviste tanta 
importancia?

Nesta colección, a importancia é, xaora, relativa: por un motivo ou outro, 
todos os papeis a teñen porque dan testemuño ou presentan un relato dos gran-
des temas da historia australiana. Os británicos reclamaron o país en 1788, a 
colonia do río Swan (agora estado de Australia Occidental) fundouse corenta e 
tres anos máis tarde, en 1829, e o mosteiro só dezaoito anos despois desta última 
data, en 1847, o que nos permite observar que Nova Nursia existira case desde 
os primeiros días da colonia do río Swan e tamén desde non moito despois de 
que o capitán Cook reclamara Australia. En consecuencia, eses grandes temas da 
historia de Australia Occidental, que son en gran medida os de Australia no seu 
conxunto, deben buscarse nos rexistros, diarios, cartas e informes do bispo Sal-
vado; temas que comprenden a agricultura, a inmigración, o proceso de asenta-
mento, o ensino, a relixión e a interacción entre poboadores e pobos indíxenas. 
E non se pode esquecer unha cuestión senlleira e moi importante: este relato 
nárrase desde un punto de vista europeo continental, non angloirlandés, como 
adoitaba ocorrer.

Entre os rexistros atopamos os que dan conta dos nacementos, confirma-
cións, matrimonios, pasamentos e enterros que se produciron en Nova Nursia e 
nas parroquias circundantes, dos cales se dixitalizaron ata agora os de bautizos, 
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matrimonios e enterros. Algúns deles foron pasados a microfilme pola Igrexa dos 
Santos dos Últimos días, grazas ao cal é posible atopar as persoas que se buscan 
con moita máis rapidez. Unha consecuencia sorprendente da determinación con 
que Salvado trataba os documentos radica en que as familias aborixes que crece-
ron en Nova Nursia e nos arredores dispoñen hoxe dun recurso marabilloso, que 
é unha base de datos da súa historia familiar que se remonta a moito máis de cen 
anos atrás. Debe lembrarse, a este respecto, que antes da chegada de Salvado a 
comunidade aborixe non contaba con rexistros escritos, senón só cunha tradi-
ción histórica oral.

Documentos agrícolas e inscricións correspondentes aos cultivos, cabalos, 
terras, venda dos produtos, gando e mesmo as condicións meteorolóxicas, como 
a temperatura e a chuvia: todos eles quedaron rexistrados. Alén disto, existe un 
fondo cartográfico valiosísimo e moi amplo formado por máis de trescentos 
planos e táboas, xuntamente con planos manuscritos da zona que datan de 1863, 
que amosan que no seu momento de apoxeo, na década de 1880, as propiedades 
territoriais de Salvado comprendían case un millón de acres, que no sistema 
métrico decimal moderno equivalen a catro mil quilómetros cadrados, dimen-
sións só lixeiramente inferiores á superficie das illas Baleares. Ademais, simple-
mente para resumir as restantes facetas das notas de Salvado antes de pasarmos 
aos documentos máis importantes, posuímos apuntamentos correspondentes á 
explotación agrícola do mosteiro, a construción e a administración deste e, 
nunha época posterior, as escolas, alén de nóminas e outra documentación dos 
traballadores. Poden atoparse tamén rexistros de terras, que, ademais dos planos, 
presentan táboas, arrendamentos e contratos formalizados cos obreiros, xunta-
mente con documentos da construción, planos dos recursos hídricos e da elimi-
nación das augas residuais e plantas dos edificios.

O bispo Salvado era tamén un consumado músico e pianista, famoso por un 
concerto improvisado que ofreceu en Perth para recadar fondos. A música ocu-
pou un lugar importante na vida do mosteiro durante toda a existencia deste, 
malia ser só ese recital de Salvado, unido ao orfeón dos mozos aborixes de finais 
da década de 1940, o que lembra a maioría da xente; e, así, contamos con arqui-
vos musicais aloxados nun recinto aparte (no seo da parte principal do mosteiro) 
que están destinados á conservación da música coleccionada —e creada— polos 
frades. Como podería esperarse, as obras melódicas de Salvado atraeron un con-
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siderable interese nos últimos meses e acábanse de facer gravacións de música 
que levaba moitos anos sen oírse.

Dispoñemos tamén dun notable fondo fotográfico. Calcúlase que comprende 
unhas sesenta mil fotos, moitas das cales datan daqueles primeiros días, entre as 
que se contan dous daguerrotipos: un do bispo Salvado e outro do seu irmán 
Santos. De feito, foi este último, capelán da raíña Isabel II de Borbón, quen 
levou a cámara a Nova Nursia en 1867, e desde entón os monxes colléronlles 
gusto a eses aparellos: existen fotografías de todos os edificios, tiradas desde 
todos os ángulos concibibles a todas as horas imaxinables do día, do mes e do 
ano, o que nos ofrece unha historia extraordinaria do desenvolvemento das cons-
trucións e da vila ao longo dos últimos cento corenta anos. Ata agora levamos 
escanadas arredor de vinte mil destas fotografías e, malia que non se poden ato-
par en ningún sitio web, moitas das imaxes da época de Salvado teñen aparecido 
en artigos xornalísticos, en revistas e en libros, e unha delas mesmo a usou o 
servizo de correos australiano. Así mesmo, este ano vaise celebrar unha exposi-
ción na Western Australian State Library (Biblioteca Estatal de Australia Occi-
dental) na que se van amosar as fotografías dos tempos do bispo Salvado.

Con todo, os dous ámbitos que eu considero os máis importantes son os das 
cartas e os diarios, pois é a través deles como se pode experimentar o que foi a 
vida real da misión e a súa interacción coa colonia do río Swan; é aí onde fican 
representados as ilusións e os medos da Australia Occidental do século XIX, igual 
ca as sorprendentes viraxes que dá a historia e os momentos de felicidade e os de 
tristura, a miúdo cargados de traxedia.

Calcúlase que se conservan preto de vinte mil misivas e outra corresponden-
cia nos arquivos, das cales non todas datan dos tempos de Salvado, pero si unha 
cantidade desmesurada. Entre os interlocutores atópanse membros da realeza 
europea (nomeadamente a raíña Isabel II de España) e da xerarquía da Igrexa e 
do Vaticano, alén do Ministerio das Colonias (Londres), mentres que pola 
banda de Australia Occidental poden citarse o explorador e gobernador sir 
John Forrest, o gobernador Weld e personalidades de renome como Daisy 
Bates, que foi unha famosa antropóloga australiana de finais do século XIX, con 
frecuencia polémica mais sempre excéntrica. A célebre enfermeira inglesa Flo-
rence Nightingale mesmo lle pediu consello ao Bispo Salvado, do asombrada e 
impresionada que estaba ante a extraordinaria saúde de que gozaban os frades e 
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as poboacións aborixes. Existe tamén unha cantidade notable de corresponden-
cia enviada por xente «corrente»: pastores, serradores, tosquiadores, veciños, 
empresarios…, representantes de todo o espectro social, ata chegar aos humildes 
obreiros.

Ao anterior hai que sumar importantes coleccións de cartas, como un 
conxunto de máis de duascentas cincuenta misivas do cóengo Raffaele Martelli, 
sacerdote italiano que acompañou o bispo Salvado a Australia Occidental en 
1853 e que máis tarde pasaría a ser o párroco de Toodyay, unha pequena vila 
situada ao leste de Nova Nursia, e tamén de Fremantle, cidade que lle presta 
servizos portuarios a Perth. Igualmente considerable é a gran colección que 
temos de cartas enviadas por un monxe francés, Léandre Fonteinne, quen, canda 
o irlandés John Gorman, lle serviu de acompañante a Salvado na primeirísima 
expedición que este fixo ao río Moore en 1846, onde, unha noite de chuvia, 
matou dun disparo accidental a Gorman mentres limpaba a arma. Como é de 
supoñer, este suceso tivo fondas repercusións na cordura de Fonteinne, xa que 
posteriormente retornou a Francia, desfeito, e desde alí lle escribiu extensas car-
tas cheas de divagacións e a miúdo incoherentes ao abade Guéranger, de Soles-
mes —preto de París— durante moitos anos. Está tamén a correspondencia de 
Théophile Bérengier, abade da comunidade bieita de Marsella, que forma unha 
colección tan ampla coma as dúas primeiras, se non máis, dado que agora temos 
escanadas as cartas coas que Salvado lle respondeu a Bérengier, descubertas en 
Ganagobie en 2002. Velaquí só tres exemplos de vastas compilacións de misivas 
remitidas por diversos persoeiros, e todas as que acabo de mencionar foron esca-
nadas con fins académicos, do cal falarei máis adiante.

Chegamos por fin aos documentos máis fascinantes e valiosos dos arquivos: 
os diarios. Os diarios de Nova Nursia, que talvez, para sermos máis precisos, 
deberiamos chamar crónicas, conforman un soberbio fondo documental no que 
se presenta unha narración diaria e case continua da historia de Nova Nursia 
desde a súa fundación en 1846. Os diarios de Salvado, escritos cunha letra 
minúscula ata encher un gran número de tomos de dimensións diminutas que 
abranguen un período de medio século, son os documentos máis valiosos con 
que contan os arquivos e durante moitos anos foron obxecto de intenso estudo.

O sucesor de Salvado, o bispo Torres, non era tan dado a escribir diarios 
coma Salvado, mais está claro que se decataba da importancia de levar algún tipo 
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de rexistro da historia da comunidade, porque en 1901 lle deu comezo ao Diario
comunitario ou Crónica comunitaria, no que rexistraba os acontecementos da 
vida cotiá, e este diario prosegue sen interrupción ata os tempos presentes, malia 
que —mágoa!— escrito non con pluma sobre pergameo e á luz dunha candea, 
senón en Word, nun Toshiba e con luz eléctrica. Ata primeiros da década de 
1950 redactouse en español e, no sucesivo, en inglés. Tamén estas notas permi-
ten facer unha viaxe fascinante pola vida diaria do lugar e nelas pódense descu-
brir mesmo os detalles máis correntes; sabemos así, por exemplo, que nas déca-
das de 1930 e 1940 os automóbiles do mosteiro foran un Essex, un Chevrolet, 
un Pontiac e un Hudson, estadounidenses todos, e este último fora o vehículo 
do cónsul alemán ata 1939, ano en que o diplomático se viu obrigado a despe-
dirse del. Chegada a década de 1960, contábase cun Holden, australiano.

Dado que estes diarios son moi importantes non só para a historia de Nova 
Nursia senón tamén pola relación que gardan con todos os acontecementos que 
se estaban a desenvolver en Australia Occidental e moito máis aló, querería tratar 
un pouco máis polo miúdo algúns dos exemplares especialmente destacados para 
vermos o que poden revelar sobre como era a vida na segunda metade do século 
XIX.

Salvado levou un diario durante máis de cincuenta anos e estes tomos son, 
con moito, os máis relevantes, simplemente polo vasto período que abranguen e 
porque foron escritos polo propio bispo. Aínda que el non sempre se atopaba en 
Nova Nursia, pois viaxaba a Europa con frecuencia para recadar fondos e pro-
curar máis misioneiros, os outros redactores antes mencionados —Francisco 
Marsa, Manuel Beleda e Joannes Garrido— encheron os baleiros, sen seren 
conscientes disto, cos seus propios diarios.

Os de Salvado comprenden quince tomos diminutos escritos con letra 
microscópica; preséntanse en español, como é natural, mais poden acharse 
outros idiomas, a saber: latín, francés, italiano, inglés e unha chisca de palabras 
aborixes. Os diarios foron traducidos en parte polo P. Eugene Perez hai moitos 
anos, mais, infelizmente, o padre Eugene tiña fama de ser un pouco revisionista 
cos feitos históricos, polo que non podemos dar por seguro que a súa tradución 
sexa de todo exacta. Non obstante, nos últimos anos recibimos un legado suma-
mente xeneroso que nos permitiu encargar a transcrición dos diarios, o cal repre-
senta un primeiro paso cara ao que un día será a súa tradución. Para esta con-
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ferencia, os exemplos que vou dar están tomados dos diarios de 1876 e 1877. 
A diferenza dos de Beleda e Garrido, os escritos de Salvado contéñeno todo: 
relatos, humor, solidariedade e traxedia, e ao longo da narración somos cons-
cientes en todo momento de como percibía o bispo aquilo sobre o que estaba a 
escribir. Tomemos, por exemplo, a doenza e posterior morte por consunción o 
12 de xaneiro de 1877, á idade de trinta e dous anos, de Helen Cuper, a primei-
ra telegrafista aborixe: o seu lento decaemento, que padeceu durante moitas 
semanas, Salvado deixouno plasmado con fidelidade e compaixón, e xa cara ao 
final os padecementos da muller comezan a dominar as entradas que o bispo fai 
nos seus escritos.

Nalgunhas anotacións chega a manifestarse moito sentido do humor: 
«Domingo 27 de agosto: Viñeron varios aborixes salvaxes e principiaron unha 
xuntanza ritual antes de que soase a campá ás oito do serán, e alí estiveron e non 
daban acabado. Saín dicirlles que despois da campá había que deitarse, que non 
quería oír máis ruído […], e quedaron en silencio o resto da noite». Non é difícil 
verlle humor a isto: vai un grupo de aborixes novos, dispostos a pasar unha cacho 
noite de festa, e resulta que llela suspende un vello rosmón que se quere deitar!

A súa propia saúde e a dos demais foron sempre unha fonte de abraio e preo-
cupación para el; así, o coitado Martin Griver, bispo de Perth, pasou varias sema-
nas doente en Fremantle entre xullo e agosto de 1876, e durante esas seis 
semanas Salvado permaneceu xunta o seu leito velando por el ao tempo que 
escribía o seu diario, no que describiu non só os alarmantes síntomas de Griver 
senón tamén a extraordinaria medicación que se lle daba. O 26 de xullo, por 
exemplo, espertaron o pobre do home a unha hora infame para que se enfron-
tase ao que segue: 4:00, sopa de vitela; 6:00, medicamentos; 8:00, chocolate; 
10:00, medicamentos; 11:00, sopa de vitela; 11:45, laxante; 14:00, medicamen-
tos; 16:00, aceite de rícino; 18:00, medicamentos; 19:00, sopa de vitela; 22:00, 
un ovo; e por último, ás 23:00, outro laxante. Debeu de ser un grande incentivo 
para sandar, como ao cabo sandou, malia o tratamento de Salvado. 

Finalmente, hai que compadecerse do coitado Fr. Melito, cuxo caso serve 
para ilustrar o dura que era a vida na década de 1870 e que o proceso que o levou 
á tolemia tiña máis ou menos tan pouca importancia coma a tarefa de bañar as 
ovellas: «7 de outubro: Bañamos outro rabaño de ovellas, e xa van doce. O irmán 
Melito comeza a dar mostras de loucura e esta tarde volveron os criados do Sr. 
Clinch, que foran levar os cabalos a Fremantle».
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O seguinte diario en orde de importancia, o Diario de Marsa, un único tomo 
escrito en español cunha preciosísima caligrafía, é tan notable coma enigmático. 
A súa significación débese a que continúa a narración desde 1849 ata 1853, 
exactamente os anos en que Salvado se ausentou por se atopar en Europa. O 
irmán Francisco Marsa, impresor, foi un dos trinta e nove sacerdotes e frades 
recrutados polos bispos Rosendo Salvado e José María Serra para iren a Australia 
Occidental a construíren o mosteiro de Nova Nursia. Salvado non puido regre-
sar daquela a Australia —foi o bispo Serra quen dirixiu o grupo na viaxe de 
volta—, de xeito que o seu relato da viaxe de oitenta e cinco xornadas en La
Ferrolana (antigo buque de guerra español) queda despachado nunha oración e 
os primeiros traballos efectuados en Nova Nursia se tratan por riba nunhas pou-
cas páxinas; no entanto, Marsa coñeceu de primeira man as penalidades físicas 
que supuña a colonización de Victoria Plains, a localidade en que está situada 
Nova Nursia, e foi testemuña da complicada axitación eclesiástica que sacudiu a 
colonia nos seus primeiros tempos.

Moi pormenorizadamente, Marsa refire a viaxe á colonia, a súa chegada a 
Fremantle, o difícil desprazamento a Nova Nursia e o traballo e as fatigas que 
comportou a construción do mosteiro, como as causadas polas condicións 
meteorolóxicas e a falta de auga, e tamén ofrece gran cantidade de comentarios 
e observacións sobre os aborixes. O diario de Marsa é importante, xa que logo, 
por constituír o único relato ininterrompido e de primeira man con que se conta 
neste período.

Mais o que resulta fascinante é a historia de como o diario acabou por volver 
a Nova Nursia. Téñase en conta que Francisco Marsa pasou alí só catro anos, 
dado que en 1853 marchou e volveu a Barcelona, onde se fixo sacerdote dioce-
sano. Pois ben: cento cincuenta anos despois, o seu diario, en perfecto estado, 
apareceu na lista de inventario dun libreiro de vello desta cidade, e un anticuario 
estadounidense que estaba de visita viuno, mercouno e levouno para o seu país; 
ao seu debido tempo incluíuno no seu catálogo, que se lles distribuía a todos os 
clientes. E un destes clientes era un comerciante de viños californiano que daba 
a casualidade de que se achaba entre os Amigos de Nova Nursia. Este noso 
amigo comprou o diario e dooullo ao mosteiro en 2005; antes da súa descuber-
ta, ignorábase por completo que existise, aínda que na correspondencia dos 
tempos posteriores a Marsa se menciona unhas poucas veces a figura deste frade. 
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Este diario aínda non está traducido, mais, polo que parece, foi escrito co mesmo 
estilo narrativo ca o de Salvado; e así, pese a que o bispo Rosendo tentou dar 
conta retrospectivamente dos anos que faltaban no seu diario, sería interesante 
ler o que o irmán Marsa tiña que dicir verbo dos acontecementos que se desen-
volvían ante os seus ollos.

Posto que Marsa marchaba en 1853, nese mesmo ano chegou Manuel Bele-
da, o noso segundo escritor contemporáneo dos diarios, canda o grupo que 
encabezaba Salvado; os seus escritos comezan o Venres Santo de 1854 e prosé-
guense ata outubro de 1865, tempo en que marchou da misión e foi traballar 
para James Clinch no veciño val de Berkshire, e as derradeiras entradas datan de 
novembro de 1868. O seu diario, que, máis unha vez, se presenta nun único 
tomo, mais metido nunha carteira de coiro, foi traducido hai uns anos pola 
estudosa Judith Woodward, quen tamén escribiu unha historia sumamente inte-
resante deste home e da súa relación con Nova Nursia na edición de 1994 do 
New Norcia Studies Journal. O diario de Beleda non é unha narración ininte-
rrompida, coma os de Salvado, senón a concisión materializada, ata o extremo 
de que moitas entradas non teñen sentido. Por exemplo, a do 3 de decembro di, 
con algo de misterio: «Sangráronme». Non hai nada nas entradas anteriores nin 
nas seguintes que indique quen eran «aqueles» nin por que o sangraron. 

Con igual brevidade, o apuntamento do 27 de xaneiro de 1865, día en que 
deixou o seu posto de monxe en Nova Nursia, resúmese con magnífica concisión 
con un «Marchei da misión». Do porqué o seu diario non dá pista ningunha; 
agás que, cara á fin do documento, existen lagoas inexplicables, unha escritura 
indescifrable nunha lingua descoñecida (poida que un dialecto) e, nalgúns días, 
unha ausencia de entradas, só liñas duplas que levan as letras «TP». No artigo 
antes citado, Judith Woodward fala do descontento que naquela altura reinaba 
entre os irmáns leigos do mosteiro, e propón a hipótese de que talvez estas ins-
cricións fosen mensaxes en código escritas para si mesmo coas que, para usar as 
palabras de Woodward, «Beleda airea a súa crecente sensación de frustración», a 
cal, pola súa vez, o impulsou a mudarse ao val de Berkshire.

O último dos nosos contemporáneos é Joannes Garrido, prior da misión ata 
o seu pasamento en 1868, cuxo diario tamén reviste importancia por abarcar un 
período que Salvado volveu pasar en Europa, de 1868 a 1870. Este documento 
é outro dos que foron traducidos, máis unha vez polo P. Eugene Perez. 
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Xa que contamos cuns diarios que se solapan, o de Beleda e o de Garrido, 
pensei que sería interesante comparar as súas respectivas entradas corresponden-
tes á marcha de Beleda naquel aciago día de xaneiro de 1865; e facéndoo acha-
mos que a anotación do 27 que deixou Garrido explica en parte o taciturno 
comentario de Beleda. Reza así: «Arredor das nove da mañá, Mauro Beleda 
abandonou a misión e foi xunta o Sr. Clinch […]. Non se despediu de ninguén, 
mais deixou unha carta na que explicaba o motivo da súa marcha, a saber: como 
el mesmo di, compracer a todos os que querían que se fose de aquí. Boa viaxe e 
que Deus o garde e o protexa».

Resulta obvio que Beleda non era feliz, mais cabe preguntarse se si albergaba 
algunha malicia. Aínda que o seu diario non revela animosidade ningunha, tam-
pouco se plasma nel sentimento íntimo de ningún tipo. Persoalmente, dubido 
que houbese nel ruindade cara á misión, pois durante os seguintes anos no seu 
diario se manifesta o desexo de conservar os lazos co mosteiro, non de rompelos. 
O feito de que os seus escritos fosen devoltos a este lugar logo da súa morte, 
consonte os seus desexos, tamén apunta a que Beleda non gardaba xenreira.

Abrín esta conferencia dicindo que este legado, senlleiro e extraordinario, 
non estaba carente de problemas, e que por esa razón me gustaría darlle á charla 
o subtítulo de «Como facer real o posible». A meirande parte da correspondencia 
e a totalidade dos diarios están en español, e velaí o maior problema; de feito, 
este seguiu a ser o idioma predominante no mosteiro ata mediados da década de 
1950, cando se tomou a decisión de que fose o inglés o principal, malia que para 
daquela, en realidade, só a crónica comunitaria continuaba a escribirse en espa-
ñol. Aparte do Dr. De Castro, académico e historiador español e membro do 
persoal dos arquivos, que nos fai un labor extraordinario ao traducirnos docu-
mentos do español para o inglés, e do P. David Barry, residente no mosteiro, en 
Australia Occidental hai moi poucos falantes da lingua de Cervantes, e é tal a 
magnitude da documentación que sería demasiado esperar que o Dr. De Castro 
e o P. David traducisen todo, que desentrañasen todo, para que estivese ao dis-
por de investigadores de fala inglesa.

En 1992 designouse un comité, o Comité de Estudo e Publicacións dos 
Arquivos, encargado de analizar como podería desvelarse e divulgarse o contido 
desta enorme cantidade de material. Unha das consecuencias foi o establecemen-
to dun Día de Estudos, de celebración anual, no que se puidesen presentar os 
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resultados das investigacións realizadas nos arquivos; por norma xeral participa-
rían nel catro relatores. Nos seus vinte e dous anos de existencia, dese Día de 
Estudos xurdiu un compendio asombroso de información extraída dos arquivos 
que abrangue unha inmensa variedade de temas, como a historia de Australia 
Occidental, as prácticas agropecuarias, as relacións e as interaccións de Salvado 
coa comunidade aborixe, a apicultura, biografías e moitos máis. 

De aí, pola súa vez, naceu o New Norcia Studies Journal, formado polos arti-
gos do Día de Estudos dun ano dado —neste chégase á vixésimo terceira edi-
ción— e por outros que, por motivos prácticos, non se puideran presentar ese 
día. O Comité tamén supervisa a publicación de diversos libros, o primeiro dos 
cales foi Salvado’s Memoirs (Memorias históricas sobre a Australia…), tradución 
inglesa da súa Memorie, de 1851, publicada orixinalmente en Roma, que vai xa 
pola súa terceira edición anglófona. Entre outros títulos cóntanse A Town Like 
No Other («Unha vila como non hai outra», que trata distintos aspectos da Nova 
Nursia histórica e mais da contemporánea), Señor Pilich the Monastery Cat 
(«Señor Pilich, o gato do mosteiro»; unha graciosa visión da vida no mosteiro 
desde a perspectiva dun gato) e The New Norcia Story («A historia de Nova 
Nursia»), un volume histórico que se atopa na súa décima edición. 

Tamén mencionei antes que se escanaron con fins académicos algunhas nota-
bles coleccións de correspondencia. Fai catro anos, o Departamento de Italiano 
da University of Western Australia soubo da existencia das cartas do cóengo 
Martelli, escritas ao longo dun período de trinta anos, e, dado que ese departa-
mento estaba e segue a estar interesado en como evolucionou o italiano fóra das 
fronteiras de Italia durante o século XIX, os nosos fondos parecían ser un bo 
recurso para isto. Escanamos as misivas e estas foron xa transcritas e traducidas; 
e, de feito, tan importante era esta colección que agora xa hai traballando nela 
estudantes de intercambio que veñen da Università Cattolica de Milán. Nestes 
catro anos non só conseguimos a transcrición e a tradución, senón que ademais 
o campo de análise é o bastante amplo como para fornecer material que se pode 
usar en polo menos tres titulacións universitarias. Un resultado interesante do 
traballo da Università é que seica o italiano estaba moito máis estendido en Aus-
tralia Occidental do que se pensaba. A publicación das cartas de Martelli está 
prevista para finais de ano. 

OS ARQUIVOS DE SALVADO: UN LEGADO SENLLEIRO



92

As misivas de Léandre Fonteinne tamén foron escanadas, transcritas e tradu-
cidas, e a vanse publicar, xuntamente coas de Martelli, en novembro. O libro de 
Théophile Bérengier Histoire de la Nouvelle Nurcie («Historia de Nova Nursia») 
traduciuse nestes últimos catro anos e vaise publicar nas mesmas datas, sendo 
esta a primeira vez que sae en inglés.

Como imaxinarán, todo este traballo erudito pode resultar caro, motivo polo 
que estamos en extremo agradecidos por un legado extraordinariamente xenero-
so que recibimos e que nos permitiu transcribir as oitocentas mil palabras que 
forman os diarios de Salvado. A este respecto, en 2008 finou o sexto abade de 
Nova Nursia, o P. Placid Spearritt, que fixo un gran labor de defensa dos arqui-
vos e durante moitos anos albergou o soño de aprender español cando se retira-
se e pasar o resto dos seus días neles. Infelizmente, faleceu antes de poder facer 
isto realidade, de xeito que, en honor á súa propia erudición e ás súas ilusións de 
fomentar o estudo dos arquivos, grazas a unha serie de benfeitores moi xenerosos 
se recadou unha cantidade considerable de diñeiro que agora constitúe a base da 
Bolsa en Memoria do Abade Placid Spearritt, que serve para lle aboar a un estu-
doso un estipendio que lle permita investigar nun eido determinado. Ata agora, 
mediante esta bolsa finalizáronse as cartas de Martelli, Fonteinne e Bérengier, a 
tradución do libro deste último e a do informe de trescentas páxinas que Salvado 
escribiu para Propaganda Fide en 1883, e nestes momentos estase a traballar na 
tradución das cartas de Salvado a Bérengier, descubertas en 2002 no mosteiro de 
Ganagobie (Francia), e mais no estudo das orixes italianas dos gravados presen-
tes no seu devandito libro de 1851. Lévase feito moito para desentrañar os 
segredos destes arquivos…, pero aínda falta moito máis.

En conclusión, espero que de todo o dito se poida apreciar que os arquivos 
de Nova Nursia conteñen recursos dun valor único para aqueles que desexen 
estudar os moitos e moi variados aspectos dunha historia, a de Australia Occi-
dental, que hai que recoñecer que é breve. De feito, son tan exhaustivos estes 
documentos que o Dr. De Castro lle puxo o punto final a un artigo que escribiu 
en 2005 afirmando que «[n]on hai historia de Australia Occidental que estea 
completa se non se serve dos documentos de Nova Nursia […] e ninguén quere 
escribir unha historia deste lugar que vaia quedar coxa, non é?».
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A declaración de Australia como terra nullius efectuada polos británicos deulles 
vía libre para invadir e decimar sistematicamente as culturas indíxenas e a vida 
dos seus membros. En efecto, esa declaración imperial pola que se establecía que 
a terra carecía de propietario serviu á perfección para deixar fóra calquera tenta-
tiva de recoñecemento dos pobos indíxenas e dos seus dereitos. O poderío bri-
tánico exerceuse invocando a fundación dunha nova colonia que respondese aos 
fins do Imperio e permitise poñer en marcha un proceso civilizador entre os 
«desgraciados» pobos nativos, que eran considerados o chanzo máis baixo da 
escala da evolución humana, un vestixio de pobos do pasado. O poder dos bri-
tánicos residía en que estaban convencidos de que obraban rectamente ao apro-
piárense daquelas terras, en que xulgaban que os pobos indíxenas non eran case 
nin merecentes de chamarse humanos e, xaora, na súa abafante superioridade 
numérica, nas súas armas e na rapidez da expansión colonial.

As culturas indíxenas do continente tiñan unha concepción totalmente dis-
tinta do poder, o cal as convertía en presas fáciles para o invasor. Así, a terra non 
lles «pertencía», senón que eles eran gardiáns duns territorios que lles foran 
legando, ao longo de milleiros de anos, os espíritos ancestrais da creación. A súa 
cultura transmitíase de xeito oral, mais tamén se explicaba mediante pinturas nas 
rochas e rituais cerimoniais, música, cancións, bailes e pintura corporal. Cando 
esta cultura se viu cara a cara co poderoso invasor, co seu materialismo e a súa 
ansia de lle dar produtividade á terra, segundo Deus dispuxera, as súas probabi-
lidades de supervivencia quedaron reducidas a cero1.

Antes de abordar o tema do choque cultural que se produciu entre os invaso-
res británicos, os colonos e os pobos aborixes de Australia, hei centrarme primei-

1  Nota da autora: Non son aborixe e desexo, en primeiro lugar, deixar constancia do meu recoñecemento 
aos pobos aborixes, aos insulares do estreito de Torres e aos seus territorios. Escribo este artigo consciente 
de que podo cometer algunha inexactitude xa que o meu coñecemento da cultura aborixe nunca poderá ser 
o que ten un aborixe mesmo.
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ro na figura de Rosendo Salvado, a quen se lle dedica este volume no bicentena-
rio do seu nacemento. A profesora Doireann MacDermott expuxo unha dúbida 
que vén moi ao caso cando se preguntou se a historia de Australia cambiaría se 
fosen os españois, e non os británicos, os que invadisen o continente; e, a este 
respecto, eu temo que non, pois, sempre que os europeos ocuparon algún país 
«novo», a historia foi a mesma: un intento de exterminio, se non dos nativos, si 
polo menos da súa cultura. Por este motivo, a persoa de Rosendo Salvado des-
taca pola súa singular actitude ante os indíxenas, neste caso os pobos aborixes de 
Australia.

Salvado cría que o único modo de achegarse ao «outro» consistía en compren-
der plenamente as súas conviccións socioculturais e o seu idioma, sen o cal 
resultaría imposible establecer unha relación de intercambio cultural e respecto 
mutuos. A importancia do traballo de Salvado, avanzadísimo para a súa época, 
oponse diametralmente ao pensamento do seu tempo, o darwinismo social, e á 
crenza, comunmente aceptada, de que os pobos aborixes só estaban un chanzo 
por riba dos animais e eran unha raza moribunda. Non hai máis que confrontar 
as opinións de Salvado coas de Daisy Bates, que desde o ano 1899 viviu varias 
décadas entre os nativos. De Bates, antropóloga e xornalista, aínda que sen estu-
dos formais de antropoloxía, o Australian Dictionary of Biography apunta o 
seguinte:

As súas concepcións antropolóxicas non mereceron apenas o favor dos antropólogos e os 

seus artigos caeron nun letargo que se prolongou tres décadas, malia que nos últimos 

tempos foron obxecto da atención dalgúns estudosos. A utilidade que reviste esta colec-

ción como fonte de información sobre a disciplina reside na liña que segue a súa inves-

tigación, firmemente empírica, asociada a unha precoz manifestación do método antro-

polóxico de residir co suxeito de estudo2.

Bates estaba plenamente convencida de que a raza aborixe se encamiñaba á 
extinción e por tal motivo ela tiña o desexo de «amolecerlle o cabezal a unha raza 

2  «Daisy Bates», Australian Dictionary of Biography (http://adb.anu.edu.au/biography/bates-daisy-may-83) 
[última consulta: febreiro de 2014].
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moribunda»3. Resultáballe aborrecible a idea dos matrimonios mixtos e os mes-
tizos que sairían de aí, como sinalou Bob Reece na conferencia que impartiu en 
2005 sobre esta autora, na que citou o comentario de Bates de que «o único 
mestizo bo é o mestizo morto»4. Charles Darwin apunta en A orixe do home,
publicada en 1871, que «nalgunha época futura, non moi distante se contamos 
en séculos, é case seguro que as razas humanas civilizadas van exterminar e subs-
tituír as salvaxes en todo o mundo»5. Salvado, pola contra, afirmaba categorica-
mente: «[N]on podo convencerme da teoría de que estes homes sexan incapaces 
de mellora, e que a súa extinción, a medida que vaia penetrando no país a raza 
branca, sexa unha necesidade insuperable»6, poñendo en dúbida o pensamento 
de Darwin e doutros autores como Daisy Bates, e é esta confrontación de acti-
tudes a que retrata ostensiblemente as conviccións que albergaba Salvado con 
respecto aos pobos aborixes de Australia: amplas de miras, compasivas e carentes 
de arestas patriarcais.

O 26 de xaneiro de 1788 foi unha data fatídica na historia dos aborixes aus-
tralianos: ese día os británicos invadiron o continente e tomaron posesión da 
terra no nome da Coroa. Para entender os choques culturais que se produciron 
entre o invasor —máis tarde os colonizadores— e os pobos aborixes, temos que 
comprender tamén algúns aspectos dos seus paradigmas socioculturais e espiri-
tuais e ver o diametralmente opostos que eran aos do invasor.

O sistema de crenzas aborixes parte da premisa de que a terra e todos os seres 
vivos e inanimados que forman parte dela son sagrados. A creación do mundo, 
segundo o pensamento aborixe, recibe o nome de Tempo do Soño, ou Soño, 
mais non garda relación ningunha co significado que en Occidente se lle atribúe 
a ese termo. Así, nas brumas do tempo, antes de que o mundo existise, baixo a 

3 The Independent, martes 22 de abril de 2014 (http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/
the-great-white-queen-of-the-nevernever-790488.html).
4  Bob Reece: «»You would have loved her for her lore»: The letters of Daisy Bates», Manning Clark House, 
sábado 1 de xaneiro de 2005 (http://manningclark.org.au/papers/you-would-have-loved-her-her-lore-
letters-daisy-bates).
5 Charles Darwin (1871): The Descent of Man (http://www.gutenberg.org/cache/epub/2300/pg2300.html) 
[primeira data de publicación: 28 de novembro de 1999].
6 Rosendo Salvado (1853): Memorias históricas sobre la Australia y particularmente acerca de la misión 
benedictina de Nueva Nursia y los usos y costumbres de los salvajes, Barcelona [s. n.], Imprenta de los 
Herederos de la Viuda de Pla, 298.
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superficie da terra xacían a agardar os espíritos ancestrais, ata que chegou un 
momento en que agromaron con forza e crearon todos os elementos terrestres, 
tanto animados como inanimados, e a medida que avanzaban foron xerando 
tamén as historias que acompañaban as súas experiencias de creación. Moitas 
delas conteñen as normas polas que se deben guiar os aborixes e instrucións 
sobre como se han relacionar coa terra e entre eles, e deste xeito eses relatos che-
garon a converterse no núcleo da lei sagrada, que tiña que transmitirse sen cam-
bios ao longo do tempo.

Unha vez que os espíritos ancestrais crearan o mundo, tornáronse árbores, estrelas, 

rochas, bebedoiros e outros elementos, que son os lugares sagrados da cultura aborixe e 

posuidores de propiedades especiais. Dado que os entregos non desapareceron cando 

acabou o Soño, senón que ficaron neses ámbitos sagrados, o Soño é interminable e esta-

blece un vínculo entre o pasado e o presente, entre as persoas e a terra7.

En consecuencia, todo individuo e grupo están unidos por lazos inextricables 
á terra, non como propietarios dela, senón como gardiáns encargados de velar 
por que se apliquen as leis ancestrais e permaneza intacta e a salvo a cohesión 
social da colectividade, tanto no seo desta como entre ela e a terra. Aos pobos 
aborixes resultáballes totalmente incomprensible o concepto de propiedade 
territorial, xa que os entregos espirituais lles confiaran o deber de custodiar a 
terra, usándoa con tino e obedecendo as normas sociais ancestrais, que eran 
sagradas. Trátase dunha relación que Bill Neidjie, do pobo gaagudju, sintetiza á 
perfección:

Sinto co corpo. Sentindo todas estas árbores, todo este país. Cando sopra, séntese. O 

mesmo co territorio […], séntese, mírase, pero sentindo […] que iso te fai […]. A nosa 

historia está na terra […], está escrita neses lugares sagrados […]. Os meus fillos van 

coidar destes sitios, é a lei8.

7 «The Dreaming» (http://australia.gov.au/about-australia/australian-story/dreaming) [última consulta: 
febreiro de 2014].
8 Bill Neidjie / Stephen Davis / Allan Fox (1965): Kakadu Man, Darwin, Resource Managers Pty. Ltd., 
51, 65.

Susan Ballyn



99

Como todas as culturas orais, os pobos aborixes concibiron diversos modos 
grazas aos cales a lei e os relatos da creación transmitidos polos espíritos ances-
trais puideron ir calando, sen alteración, ao longo de miles de anos. A principal 
vía de comunicación da sabedoría dos entregos reside na narración, que non é 
un refrito de historias que foron mudando e mutando con cada xeración que 
pasou; todo o contrario: os relatos da creación e as leis polas que debe guiarse o 
pobo chegáronlles na súa versión literal, sen modificación, grazas a que os maio-
res llelos aprenderon aos membros máis novos do clan. Como non se permitía 
alterar nada, as historias que os europeos oíron por vez primeira en linguas que 
lles resultaban inintelixibles non eran nin máis nin menos que as que cantaran 
os espíritos ancestrais mentres creaban o mundo. Ben sabemos que os relatos se 
transmiten de moitos xeitos, e as culturas aborixes non son unha excepción: así, 
da pintura na rocha ou en cortizas á pintura corporal, pasando pola pintura en 
area, os cánticos, o baile e a talla de utensilios, todos eles constitúen modos de 
transmisión. A pintura en area é un medio que, como exemplo, resulta particu-
larmente acaído: consistía en que, sentados os maiores cos novos, facían debuxos 
na area e ao mesmo tempo cantaban a historia do que pintaban. De igual manei-
ra, cando se desprazaban polo territorio entoaban cánticos, contaban contos e 
bailaban en torno ao lume. Explicábase o significado dos lugares sagrados con 
palabras e ritmos que non mudaban nunca. E así os nenos aborixes aprendían os 
grandes relatos da creación e a lei, e quedaba asegurada a continuidade do siste-
ma de crenzas e as terras aborixes.

Enganaríase quen supuxese que toda a comunidade podía participar desas 
historias. En efecto, moitas das cerimonias estaban abertas á participación de 
todos, mais había outras ás que só os iniciados podían asistir para oílas e repre-
sentalas e que lles quedaban vetadas aos demais. Existían ademais relatos só para 
mulleres que só podían transmitirse entre mulleres, como tamén relatos destina-
dos unicamente a homes. Ao culpable de traspasar esta barreira de sexo impúña-
selle un pronto castigo que a miúdo consistía en ser expulsado do clan e, en 
consecuencia, quedar obrigado a vagar sen alma por unha terra allea. Unha vez 
exiliados dese territorio que os alimentaba espiritual e fisicamente, a única libe-
ración era unha morte en soidade.

Aínda que en toda comparación haberá algunha perda de significado, as per-
soas que non son aborixes talvez non teñan máis ca un xeito de entender a 
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importancia que reviste a terra para as que si o son, que consistiría en vela coma 
se fose un texto sagrado que ademais contén os preceptos legais, unha historia e 
unha xenealoxía do pobo, tanto colectivas como persoais, e unha serie de cartas 
xeográficas intricadas e completas. Unha complexa cosmoloxía firmemente cus-
todiada polo grupo e o individuo. O ecosistema do continente era e segue a ser 
un medio delicado no que a vida de todos os seus membros garda unha precaria 
relación coa dos demais, polo que calquera alteración dese ecosistema podería 
producir as consecuencias máis terribles, como deixa patente a desertización de 
Australia, en aumento desde a chegada dos europeos.

Antes da invasión do continente, os aborixes eran cazadores e recolectores de 
vida nómade. Coma noutros pobos destas características, as mulleres recollían 
raíces, mel e demais materia comestible, mentres que os homes se dedicaban á 
caza. Tal era o seu coñecemento do terreo que se movían por el en función de 
se era o momento axeitado para colectar ou cazar algo nunha zona dada; e, a 
medida que se desprazaban, a miúdo ao longo de centos de quilómetros, «can-
tábanlle» á terra e celebraban as cerimonias pertinentes nos diversos lugares 
sagrados que se atopaban no seu camiño. Os aborixes non tomaban da terra máis 
ca o que necesitaban para subsistir e nunca esgotaban os recursos. Tamén usaban 
o lume como ferramenta pseudoagraria (o chamado fire-stick farming), técnica 
consistente en queimar o mato para producir un duplo efecto: conseguíase con 
isto que os animais, ao escaparen das lapas, fosen máis doados de cazar e que, 
unha vez queimada a vexetación superficial, logo nacesen abrochos dos que a 
fauna podía alimentarse para así desenvolverse. Todo o que facían os aborixes na 
súa relación coa terra estaba destinado a garantir a continua abundancia de 
recursos xerados polo medio natural. Non é de estrañar, pois, que, como adver-
tiu Salvado, os sorprendese que o home branco non dese sobrevivido nunhas 
zonas desérticas onde eles sempre achaban auga e alimento. Isto só era posible 
tendo uns amplos coñecementos do territorio e das súas variacións cíclicas, algo 
do que o home branco se fora distanciando desde había miles de anos, alén de 
que agora se atopaba nun medio de todo hostil.

A diferenza de, por exemplo, os maorís de Aotearoa —ou Nova Zelandia— e 
os indios norteamericanos, os pobos aborixes non eran guerreiros estritamente 
ditos. Nunca houbera unha guerra total entre clans, senón, como moito, rifas 
persoais que adoitaban resolverse en combate singular, e nos milleiros de anos 
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que levaban vivindo naquela terra non se lles dera o caso de ter que defendela 
dun invasor nin de loitas territoriais con outros clans, cousa que, infelizmente, 
levara á crenza de que os aborixes non opoñerían resistencia ante o europeo. 
Nada máis lonxe da verdade. Cando se decataron de que o invasor non tiña 
intención de repartir a terra nin de principiar negociacións, senón que se ía apo-
derando dunha extensión cada vez maior dos que tradicionalmente foran os seus 
territorios, logo aprenderon que o ataque e a defensa eran os únicos métodos 
viables de se enfrontar a aqueles estraños. Porén, estaban mal equipados contra 
as armas das que dispuñan os militares e os colonos e en vista diso recorreron 
principalmente ás tácticas de guerrilla: saían da nada, atacaban e volvían desapa-
recer no bush. Mesmo así, como despois veremos, a superioridade numérica e 
armamentaria dos europeos e o xenocidio continuado que estes lles inflixiron 
acabarían por decimalos e deixalos no bordo do esgotamento espiritual e físico.

Ao invadiren Australia, os británicos fixeron uso de dous termos cos que 
comezou o proceso de invisibilizar os pobos aborixes e anular os dereitos que 
puidesen ter sobre a súa terra. Para empezar, Gran Bretaña ocupou o continen-
te recorrendo á expresión terra nullius, que grosso modo pode traducirse por 
«terra que non pertence a ninguén» e que no dereito internacional denota aquel 
territorio que nunca estivo sometido á soberanía de ningún estado nin pobo, de 
tal maneira que calquera que o ocupe pode reclamar tal soberanía. Ao invocaren 
esta lei, os británicos estipularon xa desde o principio que, no que ao dereito 
internacional se refería, os aborixes non existían e non podían reclamar as terras 
que ocupaban. Por outra banda, o segundo termo que serviu para invisibilizar 
eses pobos foi precisamente o de «aborixe». Se temos en conta que todos somos 
aborixes dalgún sitio, chamarlles así aos nativos de Australia constituíu un inten-
to deliberado de, primeiramente, metelos a todos no mesmo saco, sen recoñecer 
as diferenzas que había entre eles, e, en segundo lugar, referirse aos nativos cun 
nome que non era nome. Cando os británicos ocuparon Norteamérica, aínda 
que se empregou o termo xeral de «indio», cada tribo foi coñecida pola súa deno-
minación; e, así, temos os síux, os apaches e demais. Alén disto, asináronse tra-
tados —por moi dubidosas que resultasen as súas condicións— entre o coloni-
zador británico e algunhas tribos. Mais no caso de Australia non se asinou 
tratado ningún porque, como aquela era unha terra nullius, os nativos non tiñan 
dereitos. Así se inauguraron os primeiros intentos de invisibilizar e negar a exis-
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tencia dun pobo que se atopaba á marxe da civilización e, en consecuencia, 
estaba condenado á extinción. Non obstante, a pregunta segue aí: como é que 
os pobos aborixes empezaron a morrer tan rápido?

Como ocorreu con outros grupos invadidos e colonizados, sobre todo en 
Norteamérica e no Pacífico, o sistema inmunitario dos aborixes non estaba en 
condicións de contraatacar en presenza de enfermidades como a varíola, a gripe, 
a tose ferina e demais afeccións, múltiples e variadas, que introduciu o invasor, 
motivo polo cal estas doenzas causaron unha gran mortaldade. A medida que o 
colonizador ocupaba as terras aborixes, expulsou os que alí moraban dos que 
tradicionalmente foran os seus terreos de caza e fontes de alimento, e, á marxe 
deste aspecto físico, é ben sabido que os pobos aborixes, cando se afastan dos 
seus territorios, quedan debilitados espiritualmente e o bastante deprimidos 
como para morrer da tristura que lles causa separarse da terra que tiñan baixo a 
súa custodia e coa que estaban en comuñón desde había miles de anos. Este 
estado de ánimo tamén lles deprimía o sistema inmunitario, o cal sumaba máis 
mortes ás xa debidas ás doenzas dos brancos. 

Hai que engadir a iso que se produciron enfrontamentos terribles entre os 
colonizadores e os aborixes. Así, cando estes roubaban gando para sobrevivir, en 
represalia non só se lles daba caza e morte aos culpables, senón que moi a miúdo 
eran asasinados tamén varios membros da súa comunidade. Resultaba difícil 
vixiar que non se producise este horror na fronteira colonial e, en calquera caso, 
se a percepción xeral que se tiña dos nativos era que se encamiñaban á extinción, 
importaba moito que se cometese un asasinato ou, peor aínda, un masacre? 

Chegado o final do século XIX, estaba claro que os pobos aborixes, malia que 
moi decimados, non se estaban a extinguir, e a expresión que se empregaba para 
aludir a eles era «o problema aborixe», que claramente significaba que aos colo-
nizadores lles resultaban unha molestia considerable. Deste xeito, en 1905 ini-
ciouse outro proceso que se esperaba que puxese fin definitivamente á presenza 
de pobos aborixes en Australia: a euxenesia.

Nas misións e reservas e nos seus arredores xa vivía unha gran poboación de 
aborixes e naquela altura considerouse dunha importancia fundamental telos 
totalmente controlados. Así, entre 1804 e 1911 os diversos estados e territorios 
introduciron leis de protección dos aborixes pensadas para impoñer uns límites 
estritos ao movemento e á vida privada de todos os pobos aborixes, que desde 
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9 Refírese á Lei de aborixes de Australia Occidental de 1905, en cuxo ámbito de aplicación quedaría 
incluída Nova Nursia.
10 Anna Haebich (2004): «'Clearing the Wheat Belt': Erasing the Indigenous Pres ence in the Southwest of 
Western Australia», en Dirk Moses (ed.), Genocide and Settler Society, New York, Berghahn Books, 272.

aquela tiveron prohibido desprazarse libremente polo continente sen un pase 
especial, quedaron sometidos á obriga de solicitar un permiso específico para 
casar —que, como veremos, constituíu o núcleo da práctica euxenésica— e 
impedíuselles falar as súas linguas e realizar as súas cerimonias rituais. Anna 
Haebich apunta ao respecto:

A lei de 19059 controlaba practicamente todos os aspectos da vida dos aborixes —con 

quen podían relacionarse e onde tiñan permitido vivir e traballar, así como as súas 

ganancias, efectos persoais, vida familiar, matrimonio e contactos sexuais— e autorizaba 

o seu internamento en institucións onde poderían ser retidos indefinidamente. A aqueles 

que ousasen desobedecer as disposicións desta norma esperábaos a imposición de multas 

e o cárcere. Así era o poder, case que totalitario, de que estaba investido o denominado 

protector xefe dos aborixes10.

Como é ben sabido, a teoría euxenésica fundaméntase na crenza de que exis-
te unha raza xeneticamente superior e se poden eliminar todas as razas inferiores 
mediante a procreación de matrimonios sometidos a un estreito control. A con-
secuencia foi unha das páxinas máis negras da historia australiana. Para ir elimi-
nando a raza aborixe a través desta reprodución selectiva, era necesario illar os 
individuos de raza pura de todo contacto cos mestizos e, ao mesmo tempo, que 
estes aborixes mestizos casasen con persoas dunha estirpe máis branca ata que ao 
cabo, segundo se supuña, desaparecesen os individuos de pel escura. Esta teoría, 
como sabemos, fracasou na práctica porque non tiña en conta os atavismos 
xenéticos nin a falibilidade da raza superior. Levar á practica o control da des-
cendencia dos pobos aborixes comportaba que os mestizos, cuarteróns, oitavóns 
e demais fosen separados da súa familia e afastados do lugar onde quedaran os 
seus parentes, con obxecto de lles impedir todo contacto con eles. Foi así como, 
desde 1905 ata o comezo mesmo da década de 1970, a milleiros de pais se lles 
quitaron os seus fillos para internalos en misións e orfanatos ou, se eran moi 
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loiros, entregalos a familias brancas de acollida. Estes nenos pasaron a ser coñe-
cidos como as «Xeracións Roubadas», aínda que nunca se saberá cantos exacta-
mente sufriron esta experiencia. Unha vez nas misións eran adoutrinados na 
cultura occidental: sometidos ás prohibicións de falar a súa lingua e buscar os 
seus parentes, estes rapaces estaban destinados a acabar de traballadores domés-
ticos ou agrícolas e a quedar plenamente asimilados pola sociedade branca. 

Rosendo Salvado quedaría horrorizado se chegase a saber o que ía acontecer, 
mais nin sequera el, igual que Fulgencio Torres e Anselmo M. Catalán, que o 
sucederon no cargo de abade de Nova Nursia, tería outra alternativa que obede-
cer as ordes do Estado, de querer que a misión sobrevivise. A consecuencia disto, 
neste e noutros asentamentos de Australia Occidental, como o Poboado Nativo 
do Río Moore, foron internados nenos que lles foran secuestrados ás súas respec-
tivas familias. 

Resulta difícil imaxinar o efecto traumático acumulativo que puido causar 
esta constante separación das familias, tanto naquel tempo como décadas 
despois.

No século XX proseguiuse coas medidas de asimilación promulgadas en 1937. 
As actas do Congreso sobre o Benestar Aborixe da Comunidade de Nacións e 
Autoridades Estatais, celebrado en abril dese mesmo 1937, revelan con claridade 
as liñas de actuación que se habían seguir e o manifesto intento de acabar dunha 
vez por todas coa cultura aborixe: «O destino dos nativos de procedencia abo-
rixe, mais non o dos de raza pura, atópase na súa absorción definitiva […] con 
miras a que ocupen un lugar na comunidade branca en pé de igualdade cos 
brancos»11. A lexislación contribuíu a reforzar as medidas segregacionistas ao 
impoñer zonas separadas nos hospitais e ao negárense os centros escolares a que 
se matriculasen determinados nenos, entre outros —moitísimos— criterios que 
se aplicaron para a segregación. Non sería ata 1967 cando se celebrase un refe-
rendo na Comunidade de Nacións para determinar a posible concesión da cida-
danía australiana aos pobos aborixes e a súa inclusión no censo, opcións que 
obtiveron unha esmagadora vitoria apoiada polo 97% dos votantes e que permi-
tiu que nacesen as esperanzas de cambio entre as comunidades aborixes e aquelas 
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11 «Aboriginal history timeline (1900 - 1969)» (http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/history/
aboriginal-history-timeline-1900-1969) [última consulta: febreiro de 2014].
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persoas que non o eran e defendían a súa causa. Ese cambio chegaría, mais moi 
amodo.

A loita polos dereitos territoriais, a igualdade de oportunidades, o intento de 
acabar coa discriminación e a mellora da calidade de vida dos pobos aborixes 
continuaría durante todo o século XX e chega mesmo ata os nosos días. A este 
respecto, destaca pola súa especial importancia o ano 1992, cando Eddie Mabo, 
activista dos dereitos territoriais, reivindicou canda David Passi e James Rice, 
entre outros, os dereitos que tiña o seu pobo ao título de propiedade nativa das 
illas Murray, no estreito de Torres. En moitos sentidos, tratouse dun caso piloto 
que serviu para determinar cales eran os dereitos territoriais que por lei asistían 
ao pobo meriam e, por extensión, a todos os pobos nativos. A batalla legal deu 
comezo en 1982 e Mabo sempre estivo na primeira liña. Dez anos máis tarde, e 
cinco meses despois da súa morte, o Tribunal Supremo de Australia emitiu un 
veredicto contundente: o 3 de xuño de 1992 decidiu, por unha maioría de seis 
votos a un, que o pobo meriam gozaba do título de propiedade nativa sobre as 
illas e anulou o uso do termo terra nullius, co cal recoñecía que o continente 
nunca fora unha terra carente de ocupantes. Así, ao longo das décadas seguintes, 
os sucesivos gobernos elaborarían a Lei de titularidade nativa, aprobada en 1993. 
Nin que dicir ten que o caso Mabo e o veredicto causaría división entre a opi-
nión pública e, igualmente, non todos os gobernos se poñerían de acordo sobre 
como proceder con respecto á devandita lei; non obstante, observouse un avan-
ce, mesmo que fose lento, no referido ao dereito de propiedade dos nativos e, así 
mesmo, á discriminación á que foran e son sometidos os pobos aborixes.

O seguinte momento histórico chegaría da man da investigación nacional 
sobre as Xeracións Roubadas, un documento de setecentas páxinas presentado 
no Parlamento Federal o 26 de maio de 1997. O informe colleu por sorpresa os 
australianos ao declarar que a subtracción forzosa de nenos aborixes constituíra 
un acto xenocida e, polo tanto, contraviñera a Convención das Nacións Unidas 
sobre o Xenocidio, ratificada por Australia en 1949. O documento sacou á luz 
pública innumerables testemuños e probas fidedignas das violacións da Conven-
ción, que se converteron en obxecto de análise nacional e de tema de debate 
entre a mesma poboación australiana. Malia a negativa do primeiro ministro, 
John Howard, a desculparse ante os pobos aborixes, un ano despois da publica-
ción do informe os australianos responderon en masa durante o primeiro Sorry
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Day, ou Día do Arrepentimento, no que se produciron marchas por todo o país 
e, de maneira significativa, se cruzaron pontes, como símbolo da necesidade de 
reconciliación. Ata o 13 de febreiro de 2008 non houbo unha presentación 
pública de escusas, ofrecidas polo que daquela era o primeiro ministro, Kevin 
Rudd.

Os problemas derivados da cuestión dos dereitos territoriais e a igualdade dos 
pobos aborixes en todos os ámbitos da existencia seguen sendo obxecto de tra-
tamento, aínda que, para algúns, a un ritmo que de tan lento resulta exasperan-
te. É de esperar que, ao cabo, a reconciliación dea froito a todos os niveis. A 
situación é, ata certo punto, complexa, e só se pode avanzar se todas as partes 
implicadas son quen de atopar un modo de cooperación para acadar un resulta-
do satisfactorio para todos. En calquera caso, unha non pode evitar preguntarse 
o que diría e faría Rosendo Salvado nesta conxuntura, pois sempre, mentres 
viviu e traballou en Australia Occidental, insistiu na importancia de respectar 
tanto os nativos como as súas tradicións, e esa deferencia para cos demais seres 
humanos constituíu a pedra angular da súa obra entre os pobos indíxenas daque-
la zona. Eu, persoalmente, creo que el hoxe recomendaría que, antes de máis, 
calquera clase de cuestión que fose obxecto de debate, quer no ámbito político, 
quer na intimidade doméstica, se abordase desde o plano da igualdade que se 
deriva do respecto mutuo; pois o «outro» non é senón un mesmo.
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Rosendo Salvado foi un dos milleiros de misioneiros que se viron arrastrados 
pola grande iniciativa que emprenderon o Imperio colonial británico e os da 
Europa continental para espallaren as misións durante o século XIX. E, porén, 
non hai máis ca uns poucos coma el a cuxa memoria se renda homenaxe aínda 
hoxe.

Nas primeiras décadas do XIX, nun intento de atenuar a destrución humana 
que lles inflixía a colonización ás poboacións indíxenas, os Gobernos, as Igrexas 
e os pensadores humanitarios recorreron aos misioneiros para que fosen estes os 
que encabezasen un proceso de mudanza caracterizado pola benevolencia. Nesta 
liña, a Comisión Selecta da Cámara dos Comúns constituída en 1837 emitiu 
unha serie de recomendacións, coñecidas como Informe Buxton, nas que se esta-
blecía a estratexia de «cristianización e civilización» dos pobos indíxenas, con 
miras a que chegasen a ser súbditos británicos, e se indicaba a modo de conclu-
sión que «todas as tribos da humanidade [eran] susceptibles de se someter a este 
proceso de rehabilitación» (British Parliament: House of Commons [Parlamen-
to Británico: Cámara dos Comúns], 1838, p. 44). No entanto, moitos dos 
colonos que se asentaran en Australia xa non estaban convencidos de que eses 
logros fosen factibles, pesimismo que ao longo do século XIX contribuíron a 
afondar as nacentes teorías sobre a raza, a evolución e o darwinismo social. Así, 
o optimismo humanitario transnacional e o pesimismo colonialista dos colonos 
constituíron o marco no que se desenvolveu a idiosincrática percepción que 
Salvado tiña do labor misioneiro, que foi considerada ilustrada e solidaria para 
o seu tempo, alén dun escaparate de como debería ser unha reforma feita con 
fins benéficos. Con todo, e igual que lles ocorreu a outros misioneiros, a filan-
tropía de Salvado quedou enredada, inevitablemente, na dinámica de expropia-
ción e perda que comportaba o colonialismo, cuxas repercusións aínda se fan 
sentir na actualidade. Á vista de todo o anterior, neste artigo abórdase o que para 
Salvado representou o traballo da súa vida, observándoo a través dese vidro roto 
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que eran as forzas, opostas e en conflito, que a un tempo permitiron e fixeron 
perigar a súa determinación de alcanzar o seu ideal na distante facenda da colo-
nia do río Swan, na costa occidental de Australia. 

Salvado dedicou a súa vida á Igrexa. Nado na vila galega de Tui (España) en 
1814, nunha familia culta e amante da música, á idade de quince anos ingresou 
no mosteiro beneditino de San Martiño Pinario, onde foi organista e estudou 
filosofía e artes liberais ata que, a raíz da revolución anticlerical que se desatou 
en España en 1835, tres anos despois se exiliou en Italia. En 1838 ordenouse 
sacerdote e comezou a tomar forma «a súa grande epopea» (William, 1967, p. 
1): o bispo de Sydney, John Bede Polding, beneditino inglés, propúxolle a Sal-
vado reunirse con el naquela cidade, mais foi unha xuntanza en Roma co bispo 
de Perth, John Brady, o que determinou a súa vocación de traballar cos pobos 
aborixes de Australia Occidental. O papa Gregorio XVI, que tamén formaba 
parte da familia monástica beneditina, despediu a Salvado e o misioneiro que o 
acompañaba, José Serra, lembrándolles a gran tradición misioneira da súa orde:

Lembren que vostedes son fillos de San Bieito, o noso gran fundador. Lembren a todos 

eses apóstolos que foron os seus irmáns, os cales converteron á fe a pobos e nacións 

enteiras e educáronos nos xeitos da vida civilizada. Lembren que vostedes van camiñar 

polo mesmo vieiro que xa pisaron eles. (Citado en Russo, 1980, p. 21)1

Estes homes fixéronse á mar co bispo Brady e chegaron á colonia do río Swan 
en xaneiro de 1846. O futuro que os esperaba alí parecía sombrío: tratábase dun 
reduto colonial fundado en 1829 no que loitaban por saír adiante uns poboado-
res protestantes británicos afeitos aos antagonismos da nacionalidade e a reli-
xión. Na colonia decaera o apoio ás misións aborixes logo de fracasar no seu 
intento de formar bos traballadores que permitisen paliar a desastrosa escaseza 
de man de obra que a asolaba. Alén disto, quen podía ser un aliado poderoso, o 
gobernador Hutt, coñecido polo seu labor filantrópico de protección, educa-
ción, formación e reforma dos aborixes, marchara da colonia o mes anterior á 
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1  Da tradución: George Russo (2001): O señor abade do ermo: A vida e a época do bispo Salvado. Trad. 
de Concepción Díaz-Fierros Tabernero. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 23-24. 
[N. da T.]
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chegada de Salvado e Serra. O gobernador Fitzgerald, vido no ano 1847, tiña a 
mente posta na implantación en 1850 do transporte de convictos cos que poñer 
fin á crise de man de obra. Fóra da colonia, a xerarquía eclesiástica de Sydney, á 
cabeza da cal estaba o bispo Polding, deulles a benvida aos compañeiros benedi-
tinos, e Salvado sempre podía achar en Roma un interlocutor comprensivo que 
lle prestase oídos. Porén, a parroquia do lugar, composta maiormente por fami-
lias irlandesas de clase traballadora, apenas tiña interese por aqueles monxes 
españois, e a diocese católica, de nova creación, carecía de influencia política e 
diñeiro. Ademais deles, os únicos misioneiros católicos que había en Australia 
naquela altura eran os sacerdotes pasionistas da illa de Stradbroke, fronte ás 
costas de Queensland, que se foron en 1846, e as Irmás da Misericordia de 
Perth. Os nosos homes tiñan pouco en común cos demais misioneiros chegados 
á colonia do río Swan, que pertencían a movementos protestantes evanxélicos da 
Gran Bretaña que se dedicaban a estender o seu esforzo filantrópico polas colo-
nias. Jessie Mitchell descríbeos como persoas «caracterizadas pola súa pertenza á 
clase media-baixa e provenientes de ambientes de traballo artesán, dotados 
dunha fe relixiosa apaixonada e firmemente convencidos das bondades do esfor-
zo, as aspiracións individualistas e o valor da respectabilidade da familia burgue-
sa» (Mitchell, 2011, p. 4). Tratábase, polo xeral, de matrimonios que dispuñan 
de escasos recursos económicos e que en Perth traballaban con nenos aborixes, 
os cales mantiñan nunha residencia, lonxe da influencia dos pais. O único misio-
neiro que había na colonia en 1846 era o reverendo metodista John Smithies, 
quen o ano anterior, logo dunha sucesión de falecementos, trasladara a súa 
misión infantil ao barrio de Wanneroo e posteriormente a York, ao leste de 
Perth, mais as mortes non cesaron e a misión pechou en 1854.

Salvado tivo a sorte de iniciar o seu labor no ano 1846 en Victoria Plains, ao 
norte de Perth. Nas terras situadas ao leste e ao sur da vila xa se asentaran outros 
poboadores e os terreos se puxeran en cultivo, mais naquel distrito seguían a 
vivir os aborixes custodios do lugar, o pobo yuit2, cazadores e colectores, en 
pequenos grupos familiares que ocupaban unhas extensións definidas de terreo 
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2  Tamén se atopa a ortografía yuid. Bob Reece apunta que Salvado lle chamou murara ao pobo aborixe de 
Victoria Plains, mais eles agora refírense a eles mesmos como yuet, denominación que empregaron na súa 
demanda de recoñecemento do título de propiedade nativo de 1997 (Reece, 2008, nota a pé 46, p. 141).
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consonte os seus estritos códigos legais e as crenzas espirituais nas que atopaban 
forza; só de cando en vez vían algún explorador ou pastor. Ao principio, Salvado 
e Serra adoptaron unha estratexia de labor misioneiro itinerante para chegar a 
coñecer o pobo yuit e a súa cultura e, mediante o exemplo persoal, empezar a 
súa conversión. A partida de Salvado vivía e viaxaba cos nativos, compartía a súa 
comida e abrigo, coidáballes dos fillos, curaba aqueles dos seus membros que 
enfermaban ou resultaban feridos e realizaba outras tarefas que os seus anfitrións 
«xulgaban un completo encordio». Malia que nos gravados dun documento que 
se presentou perante o papa para solicitar o seu apoio se retrataban estes homes 
como figuras benévolas que se ocupaban duns salvaxes nobres e agradecidos, a 
experiencia que viviron foi moi diferente (State Library of Western Australia 
[Biblioteca Estatal de Australia Occidental], 77600P); así, Salvado deixou cons-
tancia de que os seus anfitrións yuit toleraban a súa presenza, pero rexeitaban o 
seu esforzo evanxelizador, e, no canto diso, eran os europeos os que se ían trans-
formando a medida que avanzaban penosamente polo bush, co seu hábito negro 
remendado con pelexo de canguro e cinguido ao talle con tripa do mesmo ani-
mal, e calzado feito de madeira e pel tamén de canguro (Stormon, 1977, p. 53). 
Aqueles homes sufriron penurias extremas e víronse sometidos a unha gran 
tensión emocional, e un dos membros da partida morreu. Logo de pasaren varios 
meses nunhas condicións que os ían debilitando, Salvado sentiuse obrigado a 
buscar un lugar onde establecer permanentemente a misión e, recorrendo aos 
coñecementos dos yuit, escolleu uns excelentes terreos de pasto e de labranza 
situados á beira do río Moore, a uns 161 quilómetros de Perth, que recibiron o 
nome de Nova Nursia, ou New Norcia, en memoria do lugar de nacemento de 
san Bieito (Harris, 1994, p. 296). Para debater a dirección que debía adoptar no 
futuro o labor misioneiro beneditino en Australia Occidental celebrouse un 
pequeno sínodo, e inaugurouse a misión o 1 de marzo de 1847.

As liñas básicas da idea de Salvado quedaron expostas nese sínodo. A misión 
comprendería unha comunidade agrícola, ao estilo das aldeas españolas, de 
monxes beneditinos e grupos de aborixes do lugar que serían os propietarios da 
terra, cousa que Salvado consideraba fundamental para que o proxecto chegase 
a bo porto: se os aborixes ficaban nos que tradicionalmente foran os seus terri-
torios, que agora custodiarían por eles os misioneiros, isto daríalles aos nativos 
unha sensación de «estabilidade social» que se lles negaba aos que eran expulsa-
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dos das súas terras (Russo, 1980, p. 136)3. Salvado cría que só así acabarían por 
aceptar un modo de vida civilizado. Na misión as familias adoptarían unha 
existencia sedentaria e residirían en casiñas agrupadas en torno a un mosteiro e 
unha capela que ocuparían a posición central. Instruídos polos monxes, os 
homes traballarían a terra da misión e a das parceliñas que lles pertencesen, alén 
de contribuíren ao seu propio sustento, mentres que as súas respectivas mulleres 
coidarían do fogar e os nenos irían á escola varias horas ao día. Grazas ás pacien-
tes explicacións que se lles fornecerían e ao exemplo vivo dos monxes, pouco a 
pouco aprenderían a vivir como cristiáns e a «mellorar o estado tanto moral 
coma civil» (Russo, 1980, pp. 158-159)4. O resultado sería unha comunidade 
na que os frades e os aborixes compartisen o «froito do seu traballo […], os 
valores das súas vidas» e «un sentido de pertenza» a aquela comunidade (Russo, 
1980, p. 125)5. Salvado insistía en que a misión debía manterse á marxe do 
mundo exterior; as observacións que fixo do tratamento abusivo que os colonos 
lles inflixían aos aborixes e a influencia «degradante» que exercían sobre estes 
determinárono a crear unha «zona de seguridade» na que os aborixes puidesen 
quedar ata estaren «mental e tecnicamente preparados para viviren entre a 
poboación branca» (Russo, 1980, p. 136)6.

Esta idea talvez lles resultou unha novidade aos colonos locais, afeitos ao 
pequeno fogar creado para os nenos da misión, mais o modelo de aldea agrícola 
sedentaria tiña precedentes nos séculos de labor misioneiro que os católicos rea-
lizaran cos pobos indíxenas de Norteamérica e Sudamérica; por exemplo, as 
vinte e unha misións establecidas en Texas e California por orde da Coroa espa-
ñola no século XVIII e principios do XIX co fin de converter os nativos americanos 
ao cristianismo, facelos adoptar a agricultura sedentaria e ampliar os asentamen-
tos por aquelas zonas. Salvado era herdeiro, ademais, da tradición misioneira 
beneditina, que databa dos primeiros anos de existencia da Igrexa cristiá en 
Europa e que decorría por uns vieiros que comportaban moito máis que predicar 
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3 Da tradución: Russo, op. cit., 166. [N. da T.]
4 Da tradución: Rosendo Salvado (2014): Memorias históricas sobre a Australia e particularmente sobre a 
Misión Beneditina de Nova Nursia e os usos e costumes dos australianos, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia / Parlamento de Galicia / Consello da Cultura Galega, 28. [N. da T.]
5 Da tradución: Russo, op. cit., 154. [N. da T.]
6 Da tradución: íd., 166. [N. da T.]
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a conversión: de feito, co seu propio traballo os monxes conseguían unha gran 
produtividade nas súas terras de labranza, construían mosteiros, igrexas, escolas 
e aldeas, animaban a poboación local a adoptar a agricultura e uns hábitos de 
traballo, melloraban a situación social e cultural deses residentes e fomentaban 
entre os nenos o gusto por aprender. Para os monxes, a regra beneditina dispuña 
un modo de vida monacal práctico e baseado no sentido común, que tiña os seus 
fundamentos na devoción espiritual e no traballo manual, considerados a esencia 
da disciplina da alma, e que se organizaba en torno aos ideais e os vínculos da 
vida familiar monástica e os valores da obediencia, a humildade, o coidado cari-
tativo dos enfermos, os novos e os anciáns e a hospitalidade para cos visitantes 
(Dubos, 1974). Isto daba lugar a un estilo de vida sociable e valioso que contras-
taba coa existencia que levaban a meirande parte dos misioneiros das colonias 
australianas, que vivían no illamento e en soidade. No sínodo de 1846 recoñe-
cérase de xeito explícito a importancia transcendental que tiña a regra beneditina 
na misión de Salvado: «[…] a regra de vida dos beneditinos, que se ocupan tanto 
da predicación e oración coma dos traballos manuais e de labranza, era a única 
que, como demostrara a experiencia, nos permitía albergar esperanzas de conse-
guir a sólida conversión e civilización dos indíxenas» (Stormon, 1977, p. 71)7.

Ao longo dos anos, Salvado mantivo categoricamente a postura beneditina 
que afirmaba que no labor desempeñado nas misións «a formación relixiosa e o 
traballo físico, os dous ó mesmo tempo, deberían ir en primeiro lugar» (citado 
en Hasluck, 1970, p. 98)8.

Percibíanse tamén as ideas de Salvado en como expuña a política colonial 
británica o Informe Buxton de 1837, sobre todo na súa defensa do establecemen-
to de misións en amplas reservas territoriais co fin de lograr a «mellora social e 
política» dos aborixes mediante a súa formación nas técnicas da agricultura, os 
hábitos de traballo e un estilo de vida sedentario e cristián (citado en Hasluck, 
1970, p. 55). No informe recomendábase que se recoñecesen a titularidade dos 
indíxenas sobre a terra e os seus dereitos a negociaren os pagamentos e as indem-
nizacións que lles correspondesen polos terreos dos que os colonizadores toma-
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7 Da tradución: Salvado, op. cit., 256. [N. da T.]
8 Da tradución: Russo, op. cit., 200. [N. da T.]
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ran posesión para se asentaren neles, e os ingresos obtidos deste xeito se empre-
garían para financiar as misións. O que faltaba era algo no que insistía Salvado: 
que aqueles pobos vivisen en misións situadas no seu propio territorio; e, ade-
mais, a diferenza do que pretendía el, que era traballar con todos os grupos 
etarios, no informe aconsellábase que «entre as primeirísimas preocupacións dos 
misioneiros» se contasen a educación e a formación dos nenos (British Parlia-
ment: House of Commons, 1838, p. 83). Aínda que o documento foi acollido 
con entusiasmo na Gran Bretaña, as recomendacións que contiña foron, en gran 
medida, desoídas nas colonias australianas, que pouco contribuíran á elabora-
ción do informe, e o Goberno británico non se implicou moito na aplicación 
desas suxestións naqueles lugares.

Como vimos, a percepción de Salvado ía a contrapé do fondo pesimismo que 
suscitaba o esforzo misioneiro nas colonias australianas, onde, á vista do destino 
que corrían os fogares para nenos protestantes, a meirande parte dos funcionarios 
e dos misioneiros quedaran convencidos de que estaban «condenados ao 
fracaso»; de feito, nos primeiros anos da década de 1840 o secretario de Estado 
británico concluíra: «Teño grandísimas dúbidas sobre a sensatez e a pertinencia 
de seguir adiante coas misións, pois temo que de actuarmos así nos enganariamos 
a nós mesmos coa mera escusa de ir facendo algo» (citado en Harris, 1994, p. 
23). Este parecer reiterouno como proba o misioneiro luterano William Schmidt 
perante a Comisión Selecta de 1845 para a Situación dos Aborixes de Nova 
Gales do Sur, nomeada para avaliar cales serían «os mellores modos de promover 
o seu benestar», afirmando que o labor civilizador resultara, «en todos os 
experimentos levados a cabo, un fracaso lamentable e malicioso» (citado en 
Harris, 1994, p. 120, p. 131). Aínda que os misioneiros apuntaban aos moitos 
factores prácticos que lles causaran problemas —falta de financiamento, disputas 
internas, o exemplo inmoral dos colonos e as mortes habidas entre os aborixes—, 
a maioría achacábanos ao que Schmidt denominou «o seu deplorable estado de 
miseria e degradación» (citado en Harris, 1994, p. 120). Salvado comentou 
posteriormente que estes individuos adoptaran un sistema de ideas que era «[o] 
mesmo exactamente ca [o d]os colonos, e así é que produciu iguais froitos» 
(Stormon, 1977, p. 120)9.
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9 Da tradución: Salvado, op. cit., 324. [N. da T.]
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O conflito de opinión que mantiñan os misioneiros facíalles imposible con-
cibir ningún desenlace positivo nun futuro. Estaban de acordo en que os abo-
rixes tiñan alma e eran capaces de acadar a redención, mais tamén concordaban 
en que os nativos se atopaban no chanzo máis baixo da humanidade e o contac-
to cos colonizadores só serviría para degradar aínda máis a súa condición. Expan-
díase a crenza de que estaban condenados á extinción, polo que o traballo misio-
neiro era en van, e non se vía máis perspectiva cá de protexelos, en misións 
segregadas, dos peores abusos da colonización, xuntamente coa separación dos 
nenos aborixes das súas familias para seren «cristianizados e civilizados». Unha 
excepción representouna o bispo Polding, quen ofreceu unha explicación basea-
da nas experiencias aborixes da colonización que debeu de influír nas firmes 
conviccións de Salvado: 

[…] a falta de bos resultados ha de atribuírse á mala sensación e á escasa confianza que 

sofren, e que, naturalmente, veñen dadas polo modo en que se tomou posesión do seu 

país: mediante unha ocupación levada a cabo pola forza e acompañada de asasinatos, de 

malos tratos, da violación das súas mulleres; nunha palabra, ha de atribuírse a que na súa 

mente están persuadidos de que o home branco veu na procura do seu propio beneficio, 

sen ter consideración ningunha polos dereitos deles […]. Procédase […] con caridade e 

con equidade cristiá, e da estima e do afecto derivarase a confianza. Sen isto nin civili-

zaredes nin cristianizaredes. (Citado en Harris, 1994, p. 121)

As opinións dos misioneiros reflectían unha serie de actitudes que se observa-
ban nas colonias australianas e que xurdían dos imperativos do desenvolvemen-
to e a expansión da economía, reforzadas polas doutrinas raciais e a crenza na 
superioridade absoluta da «raza británica», actitudes que cristalizarían, a finais do 
século XIX, no convencemento de que, segundo os principios do darwinismo 
social, a extinción do pobo aborixe era inevitable e fora disposta por Deus. Non 
obstante, xa en 1851 se publicara na Perth Gazette un editorial no que se prefi-
guraban estas teorías e se explicaba: «[T]an seguro é que este resultado se vai 
seguir da colonización que case podemos reputalo por un dos camiños misterio-
sos da Providencia, e está fóra do alcance do ser humano mudalo ou compren-
delo» (Shellam, 2012, p. 114). Salvado, «afeito» á influencia que exercían as 
teorías da raza, puxo en dúbida os razoamentos dos seus contemporáneos expo-
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ñendo que os falecementos eran consecuencia das «doenzas do home branco, o 
envelenamento por arsénico e os disparos asasinos» (Shellam, 2012, p. 115).

A misión de Nova Nursia inaugurouse o 1 de marzo de 1846. Durante os 
seus anos de formación, que foron de 1846 a 1867, Salvado foi sacando adiante 
as súas ideas «coa suor da súa fronte»: «[V]estido cun mono de traballo […], 
conduciu o seu carro de bois, cortou árbores, arou, coseu e plantou» (William, 
1967, s. p.). Tamén afinou as súas habilidades de emprendedor, político, home 
de negocios, líder relixioso, negociador e artista musical; notable foi, a este res-
pecto, que recadase setenta libras nun concerto de piano que deu en Perth. Para 
que a misión progresase era preciso establecer vínculos con individuos podero-
sos, obter financiamento e persoal, adquirir unha extensión suficiente de terreos 
axeitados, implantar actividades pastorais e agrícolas rendibles e atraer aborixes 
á misión, e con estes obxectivos Salvado tivo que levar a cabo un traballo trans-
versal en varios eidos nacionais e transnacionais: a colonia do río Swan, os 
demais asentamentos de colonos existentes en Australia, e o goberno colonial 
británico; a diocese católica de Perth e a xerarquía colonial da Igrexa; a orde 
beneditina e a Igrexa católica romana, cuxo centro estaba en Roma; os seus fieis 
e mecenas residentes en España; e os yuit, tanto os que vivían dentro da misión 
como os que moraban fóra dela. Para levar todo isto a bo porto facía falta un 
líder dotado de intelecto e visión de futuro, un home do pobo que fose tamén 
un refinado cosmopolita que gozase da paciencia e da resistencia necesarias para 
superar os obstáculos que achase no seu camiño. 

Salvado non podía esperar que de Perth lle chegase moita axuda económica 
—o gobernador non achegou fondos ningúns para establecer a misión, e a partir 
de 1862 proporcionou só cen libras anuais—, como tampouco podía prestar 
asistencia a pequena congregación católica desa mesma cidade, de maneira que 
durante algún tempo as ganancias da misión foron destinadas ao seu mantemen-
to e Salvado tivo que resistir a presión dos que pretendían que Nova Nursia se 
convertese nunha fonte constante de ingresos para a diocese de Perth. A misión 
viuse forzada a depender das actividades pastorais e agrícolas que nela se realiza-
ban, aínda nun estadio pouco avanzado de desenvolvemento, e da xenerosidade 
dalgúns benfeitores europeos. Para levar a cabo diversas campañas de recada-
ción de fondos e contratación de persoal, Salvado tivo que ausentarse durante 
longos períodos para viaxar a Europa, onde estivo cinco veces entre 1846 e 
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1900. Grazas á súa erudición e aos contactos dos que dispuña nas altas esferas, 
logrou o mecenado de diversos dirixentes eclesiásticos de Roma e de importantes 
membros da realeza europea, como a raíña de España e a familia real española, 
xunto cos reis de Sicilia e Nápoles, e foron as xenerosas doazóns e o persoal 
voluntario os que sentaron as bases dunha misión próspera e autosuficiente: así, 
na súa primeira viaxe, feita entre 1849 e 1853, Salvado recadou máis de 7600 
libras entre diversos doadores e captou un grupo de trinta e oito persoas, maior-
mente irmáns beneditinos españois e italianos, tanto leigos como relixiosos, 
moitos dos cales eran artesáns e agricultores cualificados. Con este apoio a 
empresa de Salvado distinguiuse doutras misións da Australia colonial que loita-
ban por sobrevivir con fondos escasos e traballadores non capacitados. En cam-
bio, a intención de Salvado de formar dous rapaces yuit que o acompañaron a 
Roma para que se fixesen misioneiros e poder destinalos aos campos de Australia 
Occidental non chegou a tan bo fin: Conaci e Dirimera, bautizados como Fran-
cis Xavier e John Baptist, foron presentados ante o papa Pío IX e a realeza e 
comezaron a formación que lles permitiría entrar na orde beneditina, estudos 
nos que pareceron ter un futuro prometedor. Mais, traxicamente, ambos morre-
ron: Conaci en Italia, en 1853, e Dirimera dous anos despois, ao volver a Nova 
Nursia. O irmán de Dirimera, a quen o bispo Polding levara a Roma, morrera 
nesta cidade en 1850. Os rapaces «languideceran», segundo se dixo, e os sacer-
dotes quedaron desconsolados pola súa desaparición; de feito, Salvado non vol-
veu tentar atraer máis aborixes á orde (Brendan Hayes, citado en Zwartz, 2010, 
s. p.).

Salvado distinguiuse tamén doutros misioneiros por como foi quen de salvar 
as diferenzas que mantiña cos demais colonos e cos seus colegas e dirixentes 
relixiosos, e fíxoo participando con gran dinamismo na política eclesiástica da 
colonia e na emanada de Roma, principalmente para protexer os intereses de 
Nova Nursia. Entre 1853 e 1855, mentres tiña ao seu cargo a diocese de Perth, 
foi gañando apoios ao seu labor grazas a que resolveu as divisións que había na 
parroquia, aplacou os sentimentos anticatólicos e se reuniu con dirixentes polí-
ticos e empresariais, ao que sen dúbida contribuíu a decisión que tomou en 1848 
de adquirir a cidadanía británica. Os primeiros conflitos coa diocese de Perth 
convenceron a Salvado de que era preciso independizarse do seu dominio, e para 
este fin dirixiulle unha petición ao papa, quen en 1859 declarou Nova Nursia 
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abadía libre de todo control diocesano e nomeou a Salvado bispo e abade dela. 
Nese mesmo ano transferíronse ao nome do misioneiro todas as terras da misión. 
Alén disto, a participación de Salvado nos asuntos eclesiásticos europeos deulle 
relevancia pública no continente e fíxolle gañar apoios constantes: en 1864 visi-
tou Roma para manifestarse en contra do control centralizado que exercía a 
Igrexa sobre as misións católicas e tres anos despois o papa emitiu un comuni-
cado no que garantía a independencia de Nova Nursia, da cal Salvado sería 
abade vitalicio. A raíz desta actuación Nova Nursia recibiu o sobrenome de 
«pequeno Paraguai», un reflexo da independencia política e económica que ante-
riormente reclamaran os xesuítas con insistencia para as súas reducións naquel 
país.

Salvado tivo que recorrer a todos os seus dotes de negociador e comunicador 
para persuadir os yuit da rexión de que se asentaran na misión. Non podían 
obrigalos a vivir alí, aínda que a expansión dos asentamentos brancos ía limitan-
do cada vez máis as súas opcións. Como Salvado deixou escrito máis adiante, os 
aborixes tiñan o seu propio código legal, moi afianzado, e un sistema de crenzas 
espirituais profundo e satisfactorio; engadiu que curando aqueles de entre eles 
que enfermaban ou resultaban feridos, compartindo a comida con eles e com-
pracendo a curiosidade que lles suscitaba a colleita de trigo, e coas explicacións 
que lles ofrecía sobre o cristianismo, gañou a súa confianza e os atraeu á misión 
(Stormon, 1977, p. 82). No entanto, existen diversos observadores que adverti-
ron noutros lugares os aborixes se valeron das misións para un fin consciente, o 
de protexérense da violencia dos colonos e atoparen comida —dado que se lles 
estaban arrebatando as súas terras e recursos—, e chamaron a atención sobre os 
sentimentos de amizade e compaixón que os nativos albergaban cara aos misio-
neiros. Talvez os yuit tiñan en mente compartir amablemente os recursos con 
aqueles torpes descoñecidos cos que se atoparan no bush, e certamente, durante 
os primeiros anos que pasaron en Nova Nursia, nas familias nativas produciuse 
un ir e vir entre a vexetación e a misión, levando os fillos con eles ou deixándoos 
onde alguén puidese darlles de comer e ensinarlles habilidades novas. Salvado 
escribiu en 1856 que os aborixes axudaran a arar e a facer a colleita: «[H]ai 
algúns días había aquí 25 australianos, e agora chegaron máis. Debe dárselles 
tempo, e se se lles permite que marchen a encargarse dos seus asuntos adoitan 
volver e traer outros con eles. É un labor difícil, mais non, como din algúns, 
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imposible» (citado en Shellam, 2012, p. 117). Está claro que esta xente non tiña 
a intención de abandonar sen máis o seu modo de vida.

A partir do regreso de Salvado, en 1853, a misión comezou a parecerse máis 
á vila monástica que el imaxinara, e aquí merece unha mención especial o moito 
que os irmáns beneditinos leigos e relixiosos contribuíron á autosuficiencia de 
Nova Nursia. Co seu réxime integrado de traballo manual, oración e disciplina 
estrita fixeron realidade os plans de Salvado, e constituíron unha fonte de man 
de obra e coñecementos ben disposta e de fiar, algo do que non podían dispor 
facilmente outras misións, que polo xeral dependían dun ou dous matrimonios 
explotados e, en moitos casos, de aborixes sometidos a traballos forzados. Dirixi-
dos por Salvado, entre aqueles homes creouse un vínculo establecido polos rit-
mos da vida que marcaba a regra beneditina: «a misa, as comidas, a celebración 
dos oficios, o estudo e o traballo manual ao longo do día», xunto coa vocación 
misioneira e relixiosa que tiñan en común (Woodward, 1994, p. 29). Nas foto-
grafías aparecen os homes dispostos en ringleira e vestidos con hábitos negros 
uniformes, e moitos deles teñen a cara oculta tras unha longa barba. O diario do 
irmán español Manuel Beleda documenta a dor mental e física que a miúdo 
experimentaban: algúns tentaban, unha e outra vez, escapar polo bush, malia 
desorientárense e perdérense e pese ao seu medo dos «salvaxes» nativos. No 
diario faise constar, así mesmo, un «forte sentimento de atención e afecto» 
polos aborixes que tiñan ao seu coidado, mais tamén os malentendidos e os 
conflitos que xurdían, resultado inevitable do choque de culturas (Woodward, 
1994, pp. 21-36).

O optimismo de Salvado e a súa fe na empresa que tiña entre mans contras-
taban coa actitude dos demais colonos. El plasmou a súa admiración pola inte-
lixencia e a resistencia física dos aborixes, e estaba convencido de que eran 
capaces de aprender a levar outro estilo de vida. Mentres que a meirande parte 
dos colonos crían que os nativos non valían máis ca para peóns e criados domés-
ticos, Salvado escribiu nas súas memorias: «En canto ás súas facultades intelec-
tuais, todo leva a facer crer que se se cultivasen con esmero os australianos serían 
quen de toda educación, xa nas artes, xa nas ciencias» (citado en Conde, 1999, 
p. 112)10, do que contaba co exemplo dos bos resultados acadados por Dirime-
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ra e Conaci, que en Italia sobresaíran nos seus estudos de latín e doutras mate-
rias. Tamén albergaba un gran desexo de saber como vivían, polo que aprendeu 
a falar a lingua yuit, e escribiu admirado que esta «[estaba] dotada de sons graves 
e sonoros, moi similares aos harmoniosos da nosa lingua [o español], e flexibles 
e suaves coma os mellores que posúe a italiana» (Stormon, 1977, p. 132)11.
Valoraba aquel firme código moral e recoñecía a importancia que revestían a 
música, o baile e os rituais na súa vida, de todo o cal deixou constancia docu-
mental, xunto con información preciosa sobre as súas crenzas relixiosas, mitos, 
alimentos, prácticas de curación, organización social, regras matrimoniais, titu-
laridade da terra, ritos funerarios, adornos corporais, lingua e cancións (Stor-
mon, 1977).

No tocante ao matrimonio e á familia, Salvado deixou escrito que ás mozas 
as casaban na puberdade, normalmente con homes máis vellos que establecían 
con elas relacións polígamas. Os varóns novos, antes de poderen tomar unha 
muller por esposa, sometíanse a longos períodos de iniciación nas crenzas e prác-
ticas relixiosas. As nais tiñan poucos fillos, «escasos e espazados» (citado en 
Green, 1989, p. 197), e Salvado advertiu que os pais albergaban «un amor do 
máis entrañable» polos seus cativos, e que uns pais «non lle deixarían a ninguén 
os seus fillos nin por todo o ouro do mundo» (Stormon, 1977, pp. 137-138)12.
De feito, demostraban cara a eles unha tenrura que el xulgaba «excesiva»:

Sexa cal for a falta que cometan, non os castigan, e a razón que esgrimen é que, ao seren 

pequenos, non comprenden o porqué do castigo […]; e o maior castigo que lle impoñen 

os pais a un fillo desobediente é unha reprensión máis ou menos forte, e isto despois de 

accederen a todos os seus desexos. (Stormon, 1977, p. 137)13

Porén, coma os demais misioneiros, Salvado tamén era un «axente conscien-
te de cambio» que expresou a necesidade de que aquela xente se desenvolvese e 
interveu para remodelalos e transformalos a eles e o seu modo de vida (Jolly e 
Macintyre, 1989, p. 7). Deste xeito, esforzouse por prohibir prácticas que con-
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sideraba pecaminosas ou degradantes ou que dificultaban a súa conversión, 
como a poligamia, aínda que se mostrou contrario á supresión inflexible de 
costumes tradicionais que practicaban moitos outros misioneiros, fronte ao cal 
defendía un proceso de «mudanza gradual» (Russo, 1980, pp. 158-159) e a 
adopción dunha metodoloxía global cuxo obxectivo fose satisfacer as necesidades 
—«espirituais e temporais»— dos aborixes (Stormon, 1977, p. 86)14. Nesa 
metodoloxía permitíase algunha mestura cultural, que se percibe nas fotografías 
da misión que datan daquela época; con todo, os misioneiros mudaron enorme-
mente o estilo de vida dos yuit mediante a evanxelización, a súa apropiación da 
terra e da man de obra, a introdución os métodos laborais e os bens materiais 
europeos e a súa intervención no matrimonio e na vida familiar e na escolariza-
ción dos nenos. Aínda que Salvado falaba dunha aprendizaxe «gradual» e de 
presentarlles as tarefas aos aborixes coma se fosen «un continuo xogo de nenos», 
tamén estaba disposto a recorrer ao castigo corporal para disciplinar os adultos e 
os cativos (Stannage, 1984, p. 34).

Salvado valeuse do seu coñecemento da lingua yuit e das crenzas espirituais e 
os costumes deste pobo para explicarlles o cristianismo, e máis adiante preparou 
un catecismo no que expuña os paralelismos existentes entre ambos (Russo, 
1980, p. 163). Aproveitou tamén que aquel pobo gustaba da música e das repre-
sentacións para crear coros e grupos instrumentais que puidesen actuar nas 
cerimonias eclesiásticas e para os visitantes, e normalmente animábaos a que se 
sumasen á comunidade da igrexa. Talvez sexa esta actitude o que explica a nota-
ble cantidade de bautizos que constan nos documentos da misión. Con todo, 
mentres que os misioneiros adoitaban describir estes resultados como interven-
cións milagrosas, os investigadores indican que non houbo unha mera relación 
causal e ofrecen respostas que van desde a cooperación a unha resistencia activa 
á conversión (Jolly e Macintyre, 1989, p. 9). É máis, algúns antropólogos poñen 
en dúbida a veracidade das manifestacións de conversión, argumentando que as 
crenzas relixiosas aborixes teñen tanta forza que a conversión verdadeira é «vir-
tualmente imposible» e que as «conversións» adoitaban «derivarse da penuria 
económica, das privacións sociais ou de ambas» (Yengoyan, 1993, p. 234).
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Os yuit que ficaban na misión aprendían os métodos e as destrezas laborais 
dos europeos mediante o seguimento duns hábitos diarios de traballo regular e 
ordenado, que comezaba coas devocións de primeira hora da mañá e unha comi-
da, para logo os monxes e os varóns aborixes saíren traballar xuntos nos campos 
ou en proxectos de construción da misión. Salvado estaba convencido de que os 
homes responderían ben se se lles recoñecía e se lles remuneraba o labor que 
facían:

Nin se pode dicir que o salvaxe non sabe apreciar o valor dos cartos nin o das propieda-

des, porque axiña adquire de todo isto unha idea clara, e entón procura por todos os 

medios aumentar os seus propios intereses e mellorar a súa condición. Pero se se lle fan 

sentir as cargas da civilización e non as súas vantaxes, e se o reducido valor e insuficien-

cia do premio lle quitan as ganas de traballar en proveito doutro, entón prefire a liber-

dade da vida salvaxe ás incomodidades da civilizada, e volve ás súas selvas. (Stormon, 

1977, p. 86)15

A partir de 1854 proporcionáronselles casiñas de ladrillo e ferro, de dous 
cuartos, aos homes casados que desempeñaban un traballo remunerado en 
proxectos agrícolas comúns ou que tiñan un contrato de traballo individual, e os 
beneficios obtidos cando había colleitas abundantes repartíanse con eles e a súa 
familia. Cando aumentaban as súas habilidades concedíaselles a súa propia par-
celiña agraria, na que podían traballar baixo a supervisión da misión e para a que 
se lles prestaba axuda cos aveños e as sementes dos cultivos e se lles ofrecían 
consellos e man de obra. Grazas a isto recollían o froito do seu traballo e apren-
dían o valor da propiedade persoal e do progreso. Salvado díxolles aos homes que 
a terra lles pertencía a eles «por dereito […], e que ninguén [llela] podía quitar» 
(Russo, 1980, p. 154)16.

As tarefas das que se encargaban as mulleres ían da procura de alimentos á 
realización de labores domésticos supervisados. Con esta defensa dun modelo 
consistente en maridos que gañaban un salario e esposas e fillos submisos e 
dependentes alterouse o equilibro dos sexos: así, mentres que os homes tiñan 

AS IDEAS DO BISPO ROSENDO SALVADO SOBRE O TRABALLO NA MISIÓN ABORIXE DE VICTORIA PLAINS 
(COLONIA DE AUSTRALIA OCCIDENTAL)

15 Da tradución: íd., 277. [N. da T.]
16 Da tradución: Russo, op. cit., 188. [N. da T.]



124

permitido traballar fóra de Nova Nursia, as mulleres estaban obrigadas a ficar na 
misión a non ser que saísen acompañadas do seu home e contasen coa aproba-
ción dos misioneiros. O normal era que estes, ademais, considerasen que o cris-
tianismo servía para mellorar a situación das mulleres ao rescatalas dos malos 
tratos que lles inflixían os varóns brancos e os aborixes, e Salvado estaba conven-
cido de que, ao mudaren as súas funcións e responsabilidades, os seus homes e 
fillos tamén notarían o efecto. Ás mulleres e rapazas impartíaselles unha forma-
ción «completamente ó estilo europeo» para que aprendesen a realizar o traballo 
doméstico e as actividades eclesiásticas, como cantar durante a misa e tocar ins-
trumentos musicais, e os misioneiros púñanas como encarnación do ideal «da 
feminidade da Virxe María» (Russo, 1980, pp. 166-167)17. Con estes cambios 
o que se conseguiu foi socavar as competencias e a independencia de que tradi-
cionalmente gozaran as mulleres, e sometelas a unha estreita vixilancia para 
velar por que a súa sexualidade se axustase ás normas pertinentes de modestia e 
comportamento. Os misioneiros, neste sentido, difundían unha imaxe idealiza-
da da santidade da familia cristiá e do que debían ser unhas relacións apropiadas 
entre homes e mulleres, e ao interviren na vida doméstica modificaron os seus 
aspectos fundamentais, en especial «os valores derivados do parentesco, os hábi-
tos matrimoniais, a división do traballo, os costumes residenciais, as particula-
ridades adoptadas á hora de comer e durmir e o coidado dos nenos e dos doen-
tes» (Jolly e Macintyre, 1989, p. 2). Defendían, así mesmo, a celebración de 
matrimonios monógamos entre xente nova da mesma idade, dábanlles instru-
cións para escoller cónxuxe, supervisaban o noivado e instaban os casados a vivir 
no seo dunha familia nuclear cristiá nas casiñas da misión, co cal sentaban as 
bases da creación dunha comunidade duradeira naquel reduto. O casamenteiro 
que durante décadas —entre 1865 e o seu pasamento, acontecido en 1908— se 
encargou de emparellar as rapazas cos seus futuros homes foi o padre Miro 
(Russo, 1980, p. 166); ao mesmo tempo, Salvado valeuse das leis matrimoniais 
tradicionais dos yuit para darlles a súa aprobación aos que eran axeitados como 
futuros cónxuxes e para rexeitar outros.

A escolarización dos nenos, destinada a preparalos para a vida sedentaria da 
misión, erosionou un pouco máis a cultura yuit, aínda que esa escolarización se 
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fixo dunha maneira equilibrada, presentándolles aos cativos competencias novas 
que eran de vital importancia para eles. O método pedagóxico de Salvado cons-
tituía «unha expresión da súa filosofía beneditina de «civilizar» os aborixes: un 
equilibrio entre as ensinanzas espirituais e básicas e o exercicio ao aire libre, a 
formación en destrezas prácticas e os usos culturais dos aborixes» (Shellam, 
2012, p. 122). Coa construción das residencias para rapaces e rapazas (que deno-
minaban «orfanatos»), nos anos de 1858 e 1861, presentóuselle a Salvado a 
oportunidade de exercer a súa obra caritativa ao seu xeito; e, así, en 1854 emi-
tiuse un informe oficial no que se apreciaba que os nenos progresaban nos seus 
estudos tanto coma os cativos brancos, e a Perth Gazette publicou en 1962 que 
as dez nenas da residencia ían «tan limpas e vestidas con tanta decencia como se 
podería agardar», e «en todo manifestaban estar satisfeitas e felices» (citado en 
Green, 1989, p. 67).

Os ideais de civismo que Salvado albergaba para os nenos quedaron represen-
tados nunha serie de fotografías tiradas para os mecenas da misión, nas que os 
cativos aparecían participando en diversas actividades relixiosas e segrares. Existe 
unha imaxe, datada en 1867, que amosa un irmán leigo acompañado dun grupo 
de nenos e nenas que sosteñen ferramentas e produtos dos labores agrícolas, e na 
que os hábitos laborais cotiáns e estacionais, que resultaban fundamentais na 
formación dos rapaces, serven así para dar fe dos froitos que se obtiñan traba-
llando regular e ordenadamente (State Library of Western Australia Photograph 
Collection [Fondos Fotográficos da Biblioteca Estatal de Australia Occidental 
—SLWA—], 5770B/9 [73684P]). A este respecto, talvez a época da colleita fose 
un tempo no que todos deberían botar unha man, mais en realidade a meirande 
parte do traballo dividíase en función do sexo: os mozos aprendían a facer tarefas 
manuais (actividades agrícolas, xardinería e oficios que lles permitisen gañar a 
vida), mentres que ás mozas se lles ensinaban os labores da casa (coser, lavar, 
cociñar e bordar) e algún traballo manual suave que puidesen desempeñar nos 
hortos da misión e no tempo da colleita. Con todo, as fotografías mostraban 
tamén aqueles uniformes sen graza da misión, que apuntaban a como era o réxi-
me institucional dos orfanatos: erguerse ao amencer, vestirse e lavarse, rezar, ir á 
igrexa e asistir á misa, cantar o salmo 116, almorzar ás sete, traballar ata as once 
e despois tomar a comida do mediodía. 
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Polo menos ao principio, Salvado resistiuse a seguir a práctica de separar os 
nenos dos seus pais tamén nas residencias, e mostrouse comprensivo ante o feito 
de que estes rexeitasen deixar os seus fillos cos colonos:

[…] ¿podería botárselle en cara a un europeo o feito de non lle entregar seu fillo a outro 

europeo a quen non coñece e que non merece a súa confianza? […] Faríano [os austra-

lianos], e fano en efecto, con aqueles europeos que souberon gañar o seu afecto,mais no 

caso contrario prefiren telos incultos na súa compaña a privarse deles expoñéndose a 

perdelos para sempre. (Stormon, 1977, p. 138)18

Malia isto, as residencias da misión, unha vez construídas, predispuxeron os 
misioneiros a adoptar a práctica de separar os nenos dos seus pais, co cal tamén 
parecía seguro que se impediría que estes últimos sacasen os fillos da escola á súa 
vontade, talvez para someter os varóns a algunha iniciación ou para arranxar 
matrimonios. Mais o sistema de enviar as nenas coas Irmás da Misericordia, a 
Perth, para que se formasen como futuras empregadas domésticas tivo tráxicas 
consecuencias: as relixiosas deron parte de que «a civilización semellaba ser máis 
do que elas podían aturar. Todas morreron novas» (Russo, 1980, p. 130)19.

Para mediados da década de 1860, daba a impresión de que as ilusións de 
Salvado se fixeran realidade. Así, o arcebispo Polding escribiulle en 1863 para lle 
comunicar: «Es o único que deu civilizado eses infelices nativos» (citado en 
Conde, 1999, p. 113), e nese mesmo ano a enfermeira inglesa e defensora da 
sanidade Florence Nightingale, explicando a ampla enquisa que levara a cabo 
sobre as taxas de mortalidade infantil que se observaban entre os indíxenas das 
escolas nativas situadas nas colonias británicas, felicitou a Salvado por ser o 
único que recoñecera a «necesidade fisiolóxica de ir implantando os hábitos 
pouco a pouco mediante unha educación física sistemática» (citado en Shellam, 
2012, p. 124). Nunha vista anónima da misión realizada en acuarela arredor de 
1864 ou pouco despois, dáse conta destes bos resultados, apreciables na imaxe 
dunha vasta zona despexada e cuberta de campos de trigo, viñedos e hortas na 
que aborixes e monxes traballan cóbado con cóbado e na que tamén aparecen o 
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18 Da tradución: Salvado, op. cit., 350. [N. da T.]
19 Da tradución: Russo, op. cit., 159. [N. da T.]
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mosteiro, a capela, as casiñas, as residencias e o cemiterio da misión. As «terras 
salvaxes» orixinais quedan confinadas tras os valos que rodean a zona por todos 
os lados. Ao fondo sitúanse os alleos á escena: o pintor, co cabalo que ten atado; 
varios homes aborixes que levan o buka tradicional (unha capa confeccionada 
con pel de canguro), de pé coas súas armas de madeira e pedra diante dun mia-
-mia e unha fogueira; e os visitantes procedentes da misión, un monxe e un neno 
aborixe vestidos coa roupa típica do asentamento.

Traxicamente, nesta altura produciuse tamén o punto de inflexión en que os 
soños de Salvado comezaron a virse abaixo. Desde finais da década de 1860 ata 
a de 1880 produciuse unha sucesión de epidemias de sarampelo, gripe e tose 
ferina, así como unha «melancolía fatal» que Salvado atribuíu á fonda desespe-
ración dos aborixes e á dor que lles causara perder a súa familia e as súas terras 
natais, feitos todos que sacudiron con forza a poboación de Nova Nursia, que 
parecía condenada a correr a mesma sorte que outras misións nas que se come-
zara con grandes esperanzas «que duraran un par de anos, seguidas logo dun 
período de decadencia gradual e, en última instancia, o fracaso» (Hamilton, 
1989, p. 244). Imaxinemos o pesar e os traumas que sufriron as familias que 
perderon a tantos seres queridos e o tráxico legado que lles quedou aos que 
sobreviviron. Alén diso, nunha comunidade tan unida ninguén é inmune a tales 
acontecementos, polo que Salvado e os seus homes, que levaban máis dunha 
década vivindo con aquela xente, tamén deberon de sentir unha profunda con-
goxa. Sumábase a iso a desaparición da idea común de forxar unha comunidade 
que aguantase o paso do tempo, e neste sentido Salvado negouse a ceder ante os 
defensores da noción da «raza moribunda», e á pregunta clave que formulara 
Nightingale —«Podemos civilizar os nativos sen matalos?»— respondeu buscan-
do a razón das mortes en «motivos prácticos [que] poderían resolverse con reso-
lucións prácticas e coa prevención» (Shellam, 2012, p. 125).

Para atopar outras maneiras de salvar a súa empresa misioneira, agora amea-
zada, Salvado tiña que ser pragmático, de maneira que recorreu aos amigos cos 
que contaba entre os ricos e poderosos da colonia, como o gobernador Weld 
(1869-1874), un pai de familia de pensamento práctico procedente dunha 
importante familia de católicos ingleses cuxa preocupación polo benestar dos 
aborixes o fixo merecedor do encomio persoal dos seus superiores de Londres 
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(Louch, 1976). A Salvado solicitóuselle a súa colaboración para que prestase 
asesoramento en cuestións tales como a protección laboral dos nativos e a defen-
sa das mulleres fronte aos abusos sexuais, e en calidade de protector dos aborixes 
contribuíu a que se aplicase a nova normativa derivada da Lei de protección dos 
aborixes de 1886. Alén disto, un aspecto moi importante para o futuro de Nova 
Nursia foi que Salvado, inspirado pola preocupación humanitaria que suscitaba 
o benestar dos rapaces mestizos que vivían nos campamentos das periferias, 
tomou parte no rexurdir do traballo misioneiro destinado aos nenos aborixes. 
Neste sentido, en 1871 inaugurouse en Perth a Misión Anglicana do Swan para 
Nativos e Mestizos; Nova Nursia xa estaba a acoller cativos aborixes que eran 
enviados polos funcionarios, sacerdotes e algúns pais brancos preocupados, e 
Salvado, consciente de que carecía de competencias legais para reter alí os nenos 
e obrigalos a ir ao colexio, teimou para que o gobernador Weld lle concedese 
facultades de tutela sobre eles, afirmando que isto constituiría «un paso na boa 
dirección par conseguir civilizalos» (Russo, 1980, p. 190)20. De aí se derivou a 
Lei de escolas industriais de 1874, pola que se dispuña que todos os nenos entre-
gados voluntariamente a unha institución polos seus pais ficarían baixo a super-
visión dos encargados desta ata a idade de vinte e un anos; os seus proxenitores 
deixarían de ter poder de decisión sobre o seu futuro, e os rapaces poderían ser 
colocados de aprendices ata esa idade ou postos a traballar durante un máximo 
de cinco anos, para o cal non sería preciso obter o consentimento dos pais. Ao 
abeiro desa lei, Nova Nursia, a Misión do Swan para Nativos e Mestizos e o 
Fogar Masculino do Swan pasaron a ser escolas industriais e, malia non iren 
destinadas especificamente aos aborixes, as disposicións de 1874 supuxeron un 
primeiro paso cara á erosión dos dereitos legais de que gozaban pais e fillos nati-
vos en Australia Occidental.

Todo o anterior representou un apreciable cambio de dirección e unha rup-
tura coas ideas orixinais de Salvado: a partir de entón, os nenos que foron che-
gando pasaron a ser o núcleo sobre o que se asentarían, con renovado vigor, as 
bases da poboación da misión. Houbo, por exemplo, un médico visitante que na 
década de 1890 mencionou que «a principal esperanza que tiñan os misioneiros 
[se centraba] nos nenos», e chegado o ano 1900 os orfanatos de Nova Nursia 
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20 Da tradución: íd., 232. [N. da T.]
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contaban con noventa residentes (Russo, 1980, p. 191)21. Existen fotografías 
que mostran o moito que se parecían estes centros ás grises institucións infantís 
que se crearan por todo o Imperio británico, e os nenos, vestidos co uniforme 
da misión e co seu triste ollar fixo no espectador, presentan unha imaxe igual á 
dos rapaces internados en calquera outro lugar (SLWA, 73743P; Haebich, 
2000, p. 250). A maioría deles proviñan de rexións remotas, o que os convertía 
en auténticos exiliados, obrigados a cortar todo vínculo que os unise á súa fami-
lia, ao seu fogar e ao mundo exterior e recluídos pola forza nun centro concibido 
para lanzalos a un futuro no que eles serían habitantes permanentes da misión. 
Salvado sostiña que a meirande parte destes rapaces eran orfos, mais, ao abrirse 
unha investigación oficial sobre cales de entre eles eran candidatos aptos para 
recibir axuda gobernamental por razón da súa orfandade, a acalorada resposta 
que ofreceu indica o contrario: «Uns perderon o pai, outros perderon a nai, 
hainos que non son orfos e hai outros máis que ignoro o que son. Polo que sei, 
poida que sexan orfos en todo o sentido da palabra, mais non teño coñecemen-
to diso porque nunca me interesou ese asunto en particular» (Citado en Harris, 
1994, p. 300). 

Evocando as súas ideas orixinais, engadiu: «Nunca se pretendeu que esta 
Misión Beneditina de Nova Nursia fose un orfanato, e non o é en absoluto» 
(citado en Harris, 1994, p. 300).

O brusco retruque de Salvado indica a súa crecente frustración ante as difi-
cultades, que por aquela altura se lle multiplicaban. Aos alleos á misión, porén, 
esta seguía a parecerlles unha comunidade aldeá próspera na que monxes e fami-
lias aborixes convivían amigablemente: en 1885 posuía un millón de acres de 
terras de pasto e de labor, criábanse ovellas, gando vacún e cabalos e producían-
se trigo, viño e olivas, entre outros, alén de ser un lugar onde se recibía multitu-
de de visitas oficiais e que se fixo merecedor de felicitacións en diversos informes 
públicos. No entanto, a misión, en realidade, xa non era a mesma. Moitas das 
casiñas quedaran baleiras porque as epidemias non deixaban de cebarse cos 
poboadores. Algúns dos residentes manifestaron a súa oposición a que se seguise 
intervindo na vida familiar, e fixérono buscando traballo fóra da misión, ao 

21 Da tradución: íd., 234. [N. da T.]
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tempo que os nenos escapaban dos orfanatos unha e outra vez nun intento por 
reunirse coa súa familia. Restrinxiuse o movemento de persoas entre o bush e a 
misión, e expulsáronse varios adultos por mal comportamento (Russo, 1980, p. 
213 e ss.).

A Salvado resultábanlle particularmente molestas as intromisións do Gober-
no e as críticas por mor das cales se vía envolto nalgún conflito coas autoridades 
coloniais. Así, por exemplo, en 1883 unha comisión gobernamental reprendeu 
inxustamente a Nova Nursia por «non evidenciarse que [exercese] efecto benefi-
cioso ningún (fóra do propio centro) nin na veciñanza nin na colonia» (citado 
en Hasluck, 1970, p. 99). Na década de 1890, Salvado mantivo algún enfron-
tamento co primeiro ministro, John Forrest, a raíz de que este ordenase que a 
misión asumise todas as responsabilidades económicas derivadas do mantemen-
to dos residentes aborixes adultos: ao misioneiro enfurecérono as discriminato-
rias medidas de financiamento aprobadas en 1892, que ameazaban con reducir 
as prestacións anuais de Nova Nursia a un cuarto das concedidas ás dúas 
misións anglicanas para nenos (a Misión do Swan para Nativos e Mestizos e o 
Orfanato Masculino do Swan), cando Nova Nursia coidaba dunha cantidade 
de cativos tres veces superior (Hasluck, 1970, p. 96). Ao adoptarse en 1897 unha 
lei sobre o imposto sucesorio, Salvado, que aparecía inscrito como único titular 
das propiedades territoriais e dos bens da misión, actuou con rapidez para evitar 
futuras perdas económicas e dispuxo a declaración da misión como entidade 
benéfica.

Con todo, a verdadeira calamidade á que daquela se enfrontaba Nova Nursia 
era a ameaza á súa supervivencia como iniciativa pastoral e agrícola viable, que 
viña dada pola apertura do distrito de Victoria Plains ao establecemento, na 
década de 1890, dunha industria de exportación de trigo na colonia, o que com-
portou unha mudanza de grandes dimensións nos modelos de posesión e uso da 
terra daquela rexión e aumentou a presión para que o Goberno recobrase a 
titularidade das extensas propiedades de Nova Nursia ou, se non, que estas se 
vendesen para ser divididas en parcelas agrícolas de pequenas dimensións. Che-
gado o ano 1909, a misión conservaba só 100 000 dos 967 000 acres que posuí-
ra orixinalmente (Haebich, 1992, pp. 16-17), e os labregos aborixes que foran 
animados a aceptar parcelas agrícolas en terreos reservados para eles fóra da 
misión tamén se enfrontaban á revogación daquelas reservas.
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Salvado pasaba ben dos oitenta anos cando emprendeu, no ano 1900, a súa 
última viaxe a Europa, e estando alí nomeou un sucesor que se encargaría de 
negociar as novas directrices e estratexias que deberían adoptarse para exercer o 
traballo misioneiro beneditino en Australia Occidental. Seguía en Europa cando 
morreu, e en 1903 os seus restos foron devoltos á misión a cuxo establecemento 
dedicara o traballo máis importante da súa vida. Despois diso, e baixo a direc-
ción do bispo Torres, abandonouse gradualmente a idea de Salvado de crear 
unha comunidade autosuficiente de monxes e familias aborixes cristiás e, así, 
fóronse deixando a un lado os intentos de lograr a conversión das almas aborixes 
e centráronse os esforzos no establecemento da misión de Kalumburu, no norte 
de Kimberley; en Nova Nursia, pola súa banda, construíronse internados desti-
nados ao ensino superior dos nenos brancos, con man de obra integrada por 
rapaces procedentes dos orfanatos aborixes. Así mesmo, Torres ordenoulle á 
comunidade relixiosa que adoptase un estilo de vida de maior refinamento e 
reclusión. Deste xeito, ao demandarse menos o seu traballo, os adultos aborixes 
marcharon buscar emprego entre os agricultores da zona, e en 1911 só quedaban 
dez homes que fosen contratados con regularidade para ir traballar a Nova Nur-
sia. Pese a que Salvado lles asegurara que os terreos agrícolas que cultivaran lles 
pertencían por dereito propio, tamén se atoparon con que non se recoñecían as 
reclamacións que efectuaban pola terra que labraran. Ademais, algunhas fami-
lias, animadas polos monxes, entregaron os seus fillos para que se procedese a 
escolarizalos, mais restrinxíuselles cada vez máis todo contacto con eles. A ten-
sión foi crecendo ata que finalmente estourou en 1908, e a raíz destes enfronta-
mentos tres antigos residentes da misión, persoas íntegras, foron condenadas a 
tres meses de prisión. Posteriormente un deses homes deixou escrito: «[Nova 
Nursia xa non é] en absoluto un fogar para o nativo. Aquí manteñen algunha 
xente para carretar ladrillos porque son man de obra barata, mais podo asegurar-
lles que, se enfermas, non teñen tempo para ese nativo» (citado en Haebich, 
1992, p. 19).

As familias que por aquel tempo vivían no distrito das Midlands, situado nos 
arredores, atopáronse con que o único traballo que se lles ofrecía eran ínfimos 
labores agrícolas, malia a súa educación escolar e as súas aptitudes para a agricul-
tura, os oficios e as tarefas domésticas. Afeitos como estaban a vivir asentados nas 
casiñas da misión, agora tiñan que residir en tendas levantadas en campamentos 
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temporais, a miúdo en condicións desesperadas. Antes estaban protexidos pola 
comunidade da misión; agora sufrían o virulento racismo dos colonos agriculto-
res que se trasladaban ao distrito, e todo o peso dos estritos controis lexislativos 
que viñan consagrados na Lei sobre os aborixes de 1905, que agora lles goberna-
ba a existencia aos nativos do estado e os facía vulnerables á subtracción forzosa 
dos seus fillos, que podían ser enviados a vivir aos orfanatos de Nova Nursia, os 
cales seguiron en funcionamento ata a década de 1970.

Malia a desilusión e o padecemento, o recordo de Salvado segue vivo, como 
testemuñan as celebracións organizadas no ano 2000 con motivo do centenario 
do seu pasamento e, en 2014, polo bicentenario do seu nacemento. Perduran 
tamén os vestixios das súas ideas e do seu legado: sobreviviu o lugar onde se 
situara a misión, no que quedan en pé moitos edificios, incluído o mosteiro, e 
subsiste a devoción espiritual da pequena comunidade beneditina, combinada 
cun toque empresarial, que transformou a cidade monástica de Nova Nursia, 
coa súa inconfundible arquitectura hispana, nun destino relixioso e turístico moi 
frecuentado. O singular Arquivo de Nova Nursia, levantado arredor da volumi-
nosa documentación que deixou Salvado sobre a cultura aborixe, a vida na 
misión e as relacións cos colonos e coa Igrexa, sobrevive e prospera grazas ao 
constante labor de tradución destes documentos para o inglés. Están tamén o 
centro cultural e o museo dos aborixes, que contarán cunha nova exposición que 
se vai abrir no 2014 para celebrar o traballo de Salvado. E está a continua rela-
ción que manteñen con Nova Nursia as familias aborixes, xunto coa súa deter-
minación de deixar documentada a súa versión da historia da misión e afirmar, 
con medidas como a demanda do título de propiedade nativo que presentaron 
en 1997, o seu papel de custodios das terras da misión que Salvado lles garantiu 
aos seus entregos hai moito tempo. 

Por último, está o legado cristián de Salvado, un legado duradeiro, xa que a 
meirande parte das familias que gardan relación con Nova Nursia na actualidade 
se identifican como membros da Igrexa católica.

Anna Haebich
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INTRODUCIÓN

A razón de ser deste simposio vén dada polo segundo centenario do nacemento 
de Rosendo Salvado, extraordinario fillo de Galicia, monxe beneditino, misio-
neiro nos antípodas, bispo. Son varios e todos importantes os aspectos dos que 
se podería falar sobre Salvado: etnólogo e antropólogo, misioneiro e bispo; a súa 
persoa e a súa personalidade; as súas ideas e as súas obras en varias nacións de 
Europa e en Australia; a súa relación cos «grandes» da terra e cos máis humildes 
da sociedade. 

Como se anuncia no tema da miña contribución, queremos deternos no 
estudo da súa relación de estima «absoluta» polo aborixe australiano, que consi-
deraba da soa ou única raza humana e dotado de dignidade coma todos os outros 
seres humanos, debido á igualdade entre estes. 

As partes da exposición están limitadas a estes aspectos: o século XIX e o 
«evanxeo da diferenza»; os aborixes australianos observan os «aborixes brancos»; 
os brancos colonizadores e misioneiros. Sobre todo «brancos». Salvado: branco 
e «aborixe»: no mirror image. Outra percepción: «unha soa raza humana». Outra 
relación: camiñar e vivir xuntos. E, finalmente, unha consideración conclusiva 
sobre a igualdade e a dignidade ante litteram e ultra litteram de Salvado. 

A intención do estudo é a de mostrar a Salvado desde un ángulo particular e 
en certo modo orixinal: o gran servizo ofrecido á humanidade como tenaz 
impulsor da igualdade e da dignidade entre os humanos, anticipándose, máis 
dun século, ás sucesivas cartas, declaracións, preámbulos de tratados sobre os 
dereitos humanos, nun momento en que había unha tendencia xeral a subliñar 
as diferenzas entre as «razas humanas» ata o punto de establecer un innegociable 
e inmutable nivel de valores.
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1. O SÉCULO XIX E O «EVANXEO DAS DIFERENZAS» 

Pasados algúns anos da chegada de Salvado a Australia e mentres declaraba aber-
tamente a súa estima polos aborixes, de igual dignidade e igualdade respecto aos 
outros humanos, Salvado demostraba que estes eran hábiles coma os ingleses e 
máis ca eles. Gobineau, pola súa banda, no ano 1854, publicaba, por conta pro-
pia, unha obra en catro volumes titulada De l’inégalité des races humaines.

Segundo Finot, foi o conde Gobineau quen estableceu as primeiras bases das 
implacables doutrinas da desigualdade entre os humanos. «A súa obra constitúe 
un himno entusiasta a prol das razas denominadas superiores e unha condena 
desapiadada das chamadas inferiores. Contén un verdadeiro arsenal de argumen-
tos utilizados por todos os campións da persecución, da opresión e do extermi-
nio dos pobos e razas máis débiles.» Na quinta parte do seu volume Finot pre-
gúntase: «Hai pobos condenados a ficar eternamente inferiores con relación ou 
fronte a outros?», pregunta feita varios decenios antes de diversos holocaustos 
inflixidos no nome da presunción de que uns humanos están sobre outros 
humanos. Na conclusión do seu volume, Finot escribe: «As razas existen, xa que 
logo, como unha ficción do noso cerebro; existen en nós, mais non fóra de nós. 
Non se insistirá nunca o suficiente sobre este feito elemental e innegable para 
todas as mentes verdadeiramente científicas e de boa fe».

Hai unha estreita conexión entre o interese antropolóxico e o visioning en 
movemento respecto á historia e ás historias do século XIX, de xeito particular no 
encontro co «outro exótico». 

Os comentarios de Darwin contribuíron involuntariamente á formación de 
ideas negativas verbo dos aborixes australianos. O científico xulgábaos «simples» 
nas súas estratexias de supervivencia, alén das armas con que cazaban, en parti-
cular polo modo en que usaban o búmerang. Isto, porén, segundo o seu parecer, 
non significaba que evolucionasen mentalmente. Nin o evolucionismo nin o 
anterior fixismo axudaron os aborixes a inserirse nunha comunidade evoluciona-
da e inmersa no progreso, considerada superior, como a dos brancos. Por unha 
banda, os aborixes eran vistos como criaturas cuxa raza non fora capaz de evolu-
cionar no tempo; por outra, como criaturas finitas que non puideran nunca 
mudar nin, por conseguinte, progresar. 
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Durante os primeiros contactos cos europeos existían en Australia máis de 
300 000 indíxenas que falaban máis de cincocentas linguas diferentes. No entan-
to, seguindo a F. Myers, malia algunhas diferenzas culturais significativas entre 
os varios grupos, podíanse observar algúns trazos comúns na diversa sociedade 
australiana.

Os eidos de reflexión antropolóxica relativa aos aborixes atinxen a organiza-
ción social, a relixión, o parentesco, a diferenciación dos sexos e a historia. 

Canto á historia, a atención concedida á situación dos aborixes estivo sempre 
presente na investigación antropolóxica, mais esta preocupación manifestouse en 
xeral independentemente da investigación de obxectivos científicos. A investiga-
ción antropolóxica, que se desenvolveu nun contexto de mutación, quer que 
tivese como espazo as instalacións autóctonas, quer que tivese como espazo as 
misións, por esta razón teimou, cada vez máis, en distinguir os aspectos tradicio-
nais dos modernos das tribos australianas. Recentemente os estudos sobre os 
aborixes entraron nunha fase caracterizada por unha maior participación. Agora 
xa se toman en consideración as instrucións da historia na vida dos aborixes e se 
fai un esforzo por consideralos cada vez menos dependentes dun «outro exótico» 
e máis poboacións nas cales o investigador recoñece a pegada dunha humanida-
de compartida. Préstase unha maior atención á situación global dos aborixes 
inmersos nun mundo dominado polos «brancos». E un traballo etnográfico 
recente amosa tamén como a esencia da cultura aborixe pode ser observada en 
situacións de mudanza. No diálogo entre as historiografías e a etnohistoria, ade-
mais, colócanse de pleno dereito a historia das relixións e, dun xeito aínda máis 
íntimo, como varios autores sosteñen, a historia da relación do home co «trans-
cendente». É precisamente con esta sa e actual sensibilidade como nos movemos 
neste apartado da exposición, tomando en consideración esta «humanidade 
compartida» que Salvado, adiantándose cento cincuenta anos, intuíu como a vía 
mellor que se pode seguir para un se achegar á cultura aborixe. Todo isto en 
virtude dos principios da cultura evanxélica do cristianismo, nos que el cría fir-
memente, e da súa racionalidade e tenacidade persoais. 
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2. OS ABORIXES AUSTRALIANOS OBSERVAN OS «ABORIXES 
BRANCOS»

Seguindo a T. Flannery, parece que a actitude dos aborixes no primeiro encon-
tro cos non-aborixes (aborixes descoñecidos) tivese tres características: disposi-
ción de seren inermes, sen intencións de defensa e en actitude de colaboración 
manifestada na aceptación dos regalos. 

Temos algunhas referencias autorizadas dos primeiros exploradores, como a 
de sir Thomas Mitchell, na súa obra Three Expeditions into the Interior of Eastern 
Australia, citada por Salvado nas Memorias históricas, referente aos aborixes antes 
da colonización e da chegada de Salvado a aquel continente, que tivo lugar no 
ano 1845. Mitchell escribe: 

A experiencia ponme no caso de poder falar dos australianos nos termos máis favorables; 

o seu degradado estado no medio da poboación branca non dá a xusta idea dos seus 

méritos […]. [O]s que atopamos no medio das selvas eran homes de belo aspecto, que 

vivían contentos e felices dentro do recinto dos seus bosques […]. [O] primeiro deles 

que veu ao noso encontro era un fermoso modelo de home, moi alto e de natureza 

independente. Os seus modais eran severos, o seu ollar agudo e penetrante […]. O meu 

guía era de baixa estatura e de constitución pouco robusta, mais era un home cheo de 

determinación e valentía, a súa perspicacia e sentido común facíanmo tan necesario que 

estaba sempre ao meu carón a pé ou dacabalo. Coñecía o carácter de todos os europeos 

do meu séquito. Nada escapaba á súa penetrante mirada. 

Os aborixes habitaban, coñecían e veneraban aqueles lugares desde sem-
pre, os mesmos lugares que os colonos consideraban un inferno. Desde o pri- 
meiro momento, despois do desembarco, moitos de entre os deportados da 
primeira colonia penal inglesa buscaran a liberdade nos bosques, onde comeza-
ron a vivir cos aborixes. A cor branca da súa pel e os cabelos «descoloridos» 
crearan certo temor entre os nativos, mais logo estes decatáronse de que aqueles 
«brancos» non eran os espíritos dos mortos, senón só homes, incapaces mesmo 
de procuraren auga e alimento para si mesmos. Acolleron, por conseguinte, 
aqueles fuxitivos como irmáns que axudar, e eles, en realidade, o único que que-
rían era isto: garantir a propia supervivencia. Pero, en cambio, os nativos conse-
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guiron desarraigamento, corrupción, doenzas e morte. En definitiva, o obxecti-
vo, máis ou menos disimulado, era o da extirpación. Pronto ás vexacións dos 
fuxitivos deportados se engadiron as dos colonos, cuxas accións eran legalmente 
aprobadas polos gobernos. Na súa terra definida como nullius, para xustificar a 
ocupación dos territorios, os aborixes eran cidadáns ingleses mais non tiñan 
poder no interior do sistema colonial: eran tomados por «salvaxes». 

Ao principio os aborixes non loitaron coas armas porque tiñan unha confian-
za fonda nos valores da súa sociedade. Consideraron os «brancos» irmáns que 
poderían someter á norma moral e social, ás obrigas da sociedade tradicional. 
Sucesivamente déronse de conta de que a confrontación aberta, que quererían 
ter posto en práctica, era unha utopía e que non quedaban máis que dous cami-
ños que percorrer: a loita contra os europeos, que nalgúns lugares tivo lugar 
despois de certo período de interacción, ou ben asimilar en parte aquilo que a 
cultura dos white fella [brancos descendentes dos europeos] ofrecía.

3. OS BRANCOS COLONIZADORES E MISIONEIROS. SOBRE TODO 
«BRANCOS»

En realidade, os aborixes atopáronse con tres categorías de europeos: galeotes, 
cidadáns e misioneiros. O Goberno era responsable das políticas de asistencia 
aos nativos e de protección destes, mais ao mesmo tempo debía atender, do 
mellor modo posible, a seguridade e a iniciativa emprendedora dos colonos, que, 
xuntamente coa policía local, tiñan plenos poderes sobre os aborixes en calidade 
de protectores. 

No momento da súa chegada a Australia había varias misións protestantes. 
Salvado cita dúas: a de Moreton Bay, ao norte de Sydney, aberta en 1838 por 
doce misioneiros, a meirande parte deles casados, aínda que a Biblia só se 
lles aprendía aos fillos dos misioneiros, que en total eran vinte e dous, mentres 
que os «salvaxes» non eran tidos en conta. O outro asentamento protestante tivo 
lugar en 1844 en Noongir Creek, mais os «salvaxes» terminaron por incendiar 
aquela misión. Estes comportamentos de civilización, segundo Salvado, eran 
impropios porque os consideraba similares aos sistemas adoptados polos colo-
nos, que implicaban, a maioría das veces, unha verdadeira e propia explotación 
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para cos aborixes. Por exemplo, alentábanos a traballar nas súas granxas, mais 
logo non lles concedían as ferramentas agrícolas, nin o diñeiro para poderen 
adquirilas e traballar por conta propia. Moitos colonos utilizaban os aborixes 
para diferentes servizos co fin de os civilizaren. Mais os ditos servizos non eran 
recompensados en moeda, polo cal os nativos, nestes casos, regresaban de bo 
grado aos bosques, onde no seo da familia gozaban dunha subsistencia maior 
con relación á recibida na casa do patrón. 

Alimentos insólitos como azucre, fariña, té ou tabaco exercían unha forte 
atracción sobre os nativos. Estaba tamén o consumo de alcohol, que producía 
vítimas entre colonos e australianos e representaba unha das principais preocu-
pacións de Salvado: 

O vezo da embriaguez, aquela maldición importada da nai patria, produce naquela 

colonia a miseria e a ruína a non poucas familias. Xa sexa o que se denomina rum (ron) 

ou outras bebidas espirituosas semellantes, que son levados e vendidos naqueles bosques, 

non é posible aceptalos. Non hai dúbida de que pólvora de escopeta, pementos peque-

nos, follas de tabaco, azucre moreno e tamén unha porción de arsénico son en gran parte 

as compoñentes dalgúns daqueles licores, un vaso pequeno dos cales é máis que suficien-

te non só para emborrachar, senón tamén para enfermar calquera europeo, e moito máis 

un indíxena. 

O Goberno inglés de por si exercía presión sobre os gobernadores das colo-
nias a fin de que os aborixes fosen tratados o máis humanamente posible. Pero, 
de feito, xa que eran considerados incapaces de progresar e se cría, de maneira 
xeral, que aquela raza se extinguiría ao cabo de poucos anos, as doutrinas cristiás 
resultaban ineficaces e as vantaxes da civilización non transferibles. Todas as 
misións se debatían nestas dificultades; todas, menos unha: a de Nova Nursia 
(ou Norcia). 

O ano 1845, como se le nas Memorias históricas de Salvado, o secretario das 
colonias, lord Stanley, nomeou unha comisión de investigación para verificar o 
estado de vida dos aborixes nas colonias australianas. A encomenda de investiga-
ción dada ao gobernador de Sydney, sir George Gipps, tiña a finalidade de 
mellorar as condicións de vida dos indíxenas. 
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¡Míseros australianos! Perseguidos pola poboación branca e privados de poder andar 

errantes con toda liberdade ao longo das súas selvas nativas, vense actualmente obrigados 

a gorecerse entre as espesas matogueiras e as máis inaccesibles barrancas, que lles ofrecen, 

si, un abeiro temporal, mais raras veces a subsistencia, posto que os kangarús e os demais 

animais que eran o seu ordinario alimento ou desapareceron de alí ou foi destruída a súa 

raza. E, con todo, ¿que compensación recibiron dos que ocuparon as súas terras? Polo 

xeral, son considerados como bestas incapaces de toda educación así relixiosa coma civil, 

e, a medida que os europeos van internándose no seu país, diminúe aquela raza desgra-

ciada, ata que remate por ser aniquilada e desaparecer para sempre1.

Se as leis coloniais non favorecían o ingreso na sociedade civil, os «bempen-
sados», como Salvado os define, dirixíndose xeralmente a persoas de entre as 
máis representativas da cultura cristiano-protestante, puñan obstáculos moral-
mente aberrantes, como o de o acusaren de practicar a escravitude en Nova 
Nursia. Para se defender da acusación, de todo inventada e tendenciosa, Salvado 
dirixiuse ao gobernador pedíndolle que enviase o avogado ou o procurador da 
raíña (que eles representaban na colonia) para examinar el mesmo aquelas 
mozas. No caso de seren remisos a ir a Nova Nursia, o mesmo Salvado as devol-
vería ao seu país. No caso contrario, tiñan liberdade de continuar a viaxe por 
Nova Nursia, como de feito fixeron. 

Salvado era consciente do difícil que resultaba a obra misioneira en prol dos 
nativos naqueles bosques de Australia xa que, superada a fase de nomadismo, o 
cal favorecía a permanencia nun lugar idóneo para a agricultura, persistía o pro-
blema de quen, fisicamente, provería ao mantemento dos misioneiros e dos 
aborixes que estaban relacionados coa misión. Salvado anota que os aborixes, en 
realidade, foron totalmente abandonados e esquecidos, agás na misión de Nova 
Nursia.

Outras misións, en xeral, non trazaran plans eficaces para o benestar dos 
aborixes:

1 Rosendo Salvado (2014): Memorias históricas sobre a Australia e particularmente sobre a Misión Beneditina 
de Nova Nursia e os usos e costumes dos australianos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Parlamento 
de Galicia / Consello da Cultura Galega, 119-120. [N. da T.]
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Mentres que estaban de acordo sobre o feito de que os aborixes tiñan alma e eran capa-

ces de redención, moitos deles relegábanos ao nivel máis baixo da humanidade e coida-

ban que non poderían aguantar o impacto coa civilización. Por isto non era posible outra 

cousa que protexelos manténdoos segregados nas misións e favorecer o afastamento dos 

mozos da súa familia para seren «cristianizados e civilizados».

A diferenza radical que existía entre Salvado e os outros misioneiros, protes-
tantes e católicos, é que o noso monxe misioneiro tiña a clara conciencia de estar 
en Australia sobre todo polos aborixes: os aborixes ocupaban o primeiro posto 
nas súas preocupacións misioneiras. Polos aborixes, estimados e amados, estivo 
disposto a dar a vida. E deuna. 

4. SALVADO: BRANCO E «ABORIXE» 

No folio 329 volto do libro de bautizos número 17 da parroquia do Sagrario de 
Tui (Pontevedra) lese: 

No día dous do mes de marzo, ano mil oitocentos catorce, eu, D. Juan Francisco Piñei-

ro, cura-párroco desta santa Igrexa catedral da cidade de Tui, nela solemnemente bauti-

cei un neno que naceu o día antecedente, a quen lle puxen por nome Lucas Josef Rosen-

do, fillo lexítimo de D. Pedro Salvado e de María Francisca Rotea [en presenza dos avós 

paternos e maternos e dos padriños, D. Lucas Portela e D.ª Josefa Figueiroa, advertidos 

con dilixencia] […]. E para que así conste, expido, asino e selo este documento en Tui, 

o quince de novembro de mil novecentos corenta e tres.

Era o sexto de sete irmáns, tres dos cales foron sacerdotes: entre estes, Santos, 
que foi misioneiro con el en Australia mentres a saúde llo permitiu; monseñor 
Rudesindo Salvado era da casa de Roma, en San Paulo Extramuros, onde 
morreu o 29 de decembro de 1900.

A biografía de Salvado é notable. Podemos facer notar que estaba dotado de 
excelentes calidades naturais, viaxou amplamente por Europa, participou en 
varios eidos culturais pola súa formación; gozou da cidadanía da súa patria canda 
a de Inglaterra e cun salvoconduto de rango relacionado co seu papel de misio-
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neiro e bispo en Australia. Sobre todo hai que resaltar a súa gran sensibilidade 
humana e a súa extraordinaria capacidade mental, que ante litteram, moito antes 
que moitas cartas, constitucións e preámbulos a tratados varios, preanunciara a 
mesma dignidade para todos os humanos, xunto coa súa absoluta igualdade. 

Nas primeiras páxinas da súa Relazione infórmanos de que, á súa chegada a 
Australia, non sabía nada verbo dos aborixes; mais non perde o ánimo e actúa o 
mellor que pode. E non tendo coñecemento ningún sobre os aborixes, «dado 
que sobre este tema había moitas diverxencias entre os habitantes da colonia», 
quere inmediatamente facer unha idea persoal do asunto. 

Desde a inicial percepción e impresión dos aborixes, pódese afirmar que Sal-
vado se presenta a eles como «branco e aborixe». 

Salvado tiña unha vontade forte ata o punto de utilizar construtivamente 
todas as actividades e enerxías do ser humano «ambicioso e temerario», como o 
define Santiago Rodríguez. Protagonista dunha empresa que se concretou nunha 
área moi limitada do amplo continente australiano, mais aínda hoxe en día 
coñecida en toda Australia, e, sobre todo, capaz de furtar a susceptibilidade e 
romper os esquemas nun país sometido á colonización da cultura anglosaxoa, 
moi diferente, en moitos aspectos, da cultura española que o formara. El deses-
tabilizou, co seu ir contracorrente (e non o fai como estranxeiro, tendo adquiri-
da a cidadanía inglesa), o pensamento dos colonos e procurou con todos os 
medios destruír aquelas barreiras insuperables que o Goberno construíra, como 
está demostrado amplamente na súa Relazione.

A forte vocación de Salvado era a de civilizar, a de dar a capacidade de vivir 
como cidadáns nunha «polis» cristiá, e non colonizar os pagáns, cando para os 
colonos, que atribuían para si o monopolio da civilización, a maioría das veces 
os aborixes eran só unha presenza incómoda que se ía eliminando fisicamente. 

Salvado non sabía nada sobre os aborixes nin a quen dirixirse para ter coñe-
cemento da vida e costumes daqueles salvaxes. Chegado ás praias australianas o 
8 de xaneiro de 1846, púxose en camiño a pé a Perth, que alcanzou o 16 de 
febreiro de 1846. E o primeiro de marzo fixo unha breve estadía nun lugar 
denominado polos salvaxes Nundagunda, aproximadamente a unhas cen millas 
de Perth. Salvado, xunto cos primeiros misioneiros, viuse obrigado a deterse, por 
falta de auga, no medio dun espeso bosque tan descoñecido como o eran os 
nómades e os antropófagos salvaxes que o habitaban, os cales, poucos meses 
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antes, mataran un europeo naquel lugar, e un deles, que despois foi o seu mellor 
e máis fiel compañeiro, naquela selva comera parte dunha irmá que outros sal-
vaxes mataran, asada e convertida en comida común. 

Para poder descubrir mellor os segredos das súas crenzas, usos e costumes, di 
Salvado:

[…] fíxenme eu tamén nómade e errante coma eles acompañándoos, acó e aló, por 

aqueles descoñecidos bosques, levando aquelas provisións de fariña, arroz, té e azucre 

que podía levar sobre as miñas costas. E, mentres as provisións duraron, os salvaxes 

levaron a meirande parte. Mais, unha vez acabadas, eles, como bos amigos, compartían 

comigo a mellor parte das serpes, lagartas, vermes, raíces e similares bos bocados que 

levaban consigo.

A «escola práctica» dos aborixes proporcionoulle algunhas ensinanzas a Sal-
vado. Primeiro, que un misioneiro europeo non pode perdurar por moito 
tempo naquela vida nómade, xa que durmir ao sereno sobre o chan nu en todas 
as estacións do ano, nunca dúas veces seguidas no mesmo lugar, e non tendo 
outra cousa con que alimentarse que alimentos nauseabundos, non é en verda-
de salubre, nin axeitado para manter con vigor as necesarias forzas físicas. 
Segundo, dado que os salvaxes non permanecían establemente en lugar ningún, 
resulta imposible fornecerlle provisións ao misioneiro que os acompaña, e ade-
mais as provisións suficientes para el durante un par de meses desaparecerían en 
dous días ou menos se sucedía que se atopaban con algún grupo numeroso de 
salvaxes. Terceiro, que, como os salvaxes non viaxan nunca en grandes grupos 
senón que cada familia o fai de xeito illado, e a miúdo individuos sos, se requi-
ría un misioneiro por familia, algo que sería imposible. Cuarto, que o tempo 
preciso para a instrución relixiosa que se lles fose impartir a aqueles nómades 
salvaxes debería reducirse ás soas horas de descanso, durante as cales eles acos-
tumaban repousar e preparar a comida. É por isto polo que, coa instrución 
impartida mentres aqueles salvaxes seguen tal vida nómade en contacto coas 
outras familias salvaxes, o froito desta formación será pouco ou nulo. Quinto, 
que a instrución relixiosa teoricamente impartida a aqueles bastos salvaxes, sen 
a poderosa eficacia do exemplo, é dicir, sen vela practicar, non poderá producir 
naqueles desgraciados, que non viron nunca unha práctica de culto relixioso, o 
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efecto desexado. A fe, xaora, comunícase non só a través da palabra, senón 
tamén coa vista. 

5. NO MIRROR IMAGE. OUTRA PERCEPCIÓN: «UNHA SOA RAZA 
HUMANA»

Pode acontecer que se teña a imaxe sen ter o coñecemento. É un feito psicolóxico 
universal o de rexeitar aquilo que non forma parte do propio grupo e que pode 
virtualmente obstaculizar o equilibrio dese grupo. O proceso descrito como 
mirror image é importante para a análise das accións e as reaccións na hostilidade 
dos grupos. É doado, e por certo vantaxoso, desprestixiar o inimigo cos peores 
atributos tomados do imaxinario e das peores experiencias do propio grupo. 

Para ter un coñecemento máis preciso sobre os nativos, sobre o seu carácter, 
comportamento, capacidade de aprendizaxe, etc., debemos referirnos ás Memo-
rias históricas de Salvado. Na terceira parte da obra, de 1851, Salvado dedica 
doce capítulos aos nativos. Expresa claramente a súa opinión sobre a raza austra-
liana e a suposta época da súa orixe e presenza naquel continente; a seguir fala 
das características físicas, as facultades intelectuais e as crenzas relixiosas dos yuat 
noongar, xunto cos seus costumes e, así mesmo, da linguaxe, que Salvado atopa 
doce e musical pola súa sonoridade, parecida á lingua española e particularmen-
te poética. O mesmo Salvado expresa outra opinión de grande aprecio: «Os 
australianos no seu estado natural, e non contaminados aínda nin irritados polos 
europeos, son hospitalarios e non carecen de sentimentos xenerosos e corteses»2.
Cita tamén as palabras dun maxistrado e explorador, sir Eyre, que na súa obra 
Journals of Expeditions of Discovery into Central Australia afirma:

O varón é robusto e musculoso, dunha altura que vai de cinco a seis pés, e coas extre-

midades ben proporcionadas, tanto as inferiores como as superiores. As partes anteriores 

do cerebro están ben desenvolvidas, de forma que o seu ángulo facial dista moito de ser 

dos máis agudos das razas negras […]3.

2  Ludwig Leichhardt, citado en íd., p. 318. [N. da T.]
3  Citado en íd., p. 319. [N. da T.]
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Observando as súas facultades intelectuais, Salvado afirma que, se se cultivasen 
con dilixencia, darían bos froitos, quer no tocante ás artes, quer ás ciencias. En 
cada colonia, prosegue, os salvaxes aprenden a ler e a escribir e, tamén, algunhas 
operacións aritméticas con inesperada rapidez. 

Será a convivencia entre eles o que faga madurar nel o plano material e espi-
ritual de evanxelización dirixido ao desenvolvemento concreto e tanxible dunha 
comunidade que será social e economicamente evolucionada respecto ao xénero 
de vida ofrecido polas institucións gobernamentais e polas outras misións pro-
testantes. Un proceso de encarnación tan complexo e completo que desemboca 
nos «ornamentos da sociedade civil»: o equipo de crícket, o coro e dúas bandas 
de música son indicadores de que a inicial fecundación cultural ocorrida en 
Nova Nursia era tan satisfactoria como para deixar espazo a manifestacións psi-
coloxicamente máis complexas e evolucionadas. 

Salvado é un home tan sincero e inquedo como forte e voluntarioso, capaz 
no seu traballo, sempre orixinal. Nel, na súa decidida actitude, agochaba un 
ánimo xentil, disposto a animar, a alentar, a facer «frutificar» os talentos de cada 
un dos seus nativos. Ámaos ata tal punto que os ve mesmo agraciados, co loiro 
dos seus cabelos acochados baixo máscaras de barro e graxa, coa súa intelixencia, 
a súa aparencia xenuína. En fin, malia nel se manifestar a súa inclinación natural 
por presentar, do mellor xeito posible, estas criaturas de Deus, as relixións cós-
micas eran consideradas empapadas de superstición e maxia; de aquí un traballo 
incesante, un coloquio continuo e directo, grazas a unha actitude de estima pola 
«natureza humana» en por si, á realización e ao perfeccionamento cara a unha 
forma de «civilización máis alta». 

Atopámonos ante unha evidencia que sorprende por moitas razóns. A litera-
tura do século XIX, como vimos anteriormente, baséase nunhas «categorías» fixas 
e inmóbiles, como a de concibir e dividir a humanidade en varias «razas», e a 
outra, a de dividir en «brancos e negros» os que habitan o continente australiano 
no século XIX. De aí a constatación, que produce sorpresa e admiración: Salvado 
non fala nunca de razas, senón dunha soa raza humana, e non escribe nunca 
sobre brancos e negros na súa Relazione, senón de salvaxes ou nativos ou austra-
lianos e europeos. E só unha vez menciona a «raza», mais referíndose aos cabalos. 

Giulio Cipollone
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6. OUTRA RELACIÓN: CAMIÑAR E VIVIR XUNTOS 

O aborixe primeiro tiña que ver para despois preguntarse de onde podían chegar 
as referencias ideais «invisibles» para aquel tipo de comportamento. A «polis
aborixe» empezaba a ter termos de comparación suxestivos e alternativos. 

Para os aborixes, toda expresión vital do cotián estaba dotada dun equivalen-
te espiritual, e tiñan un concepto de progreso que se podía acadar a través da 
instauración de antagonismos. En consecuencia, a transformación dos aspectos 
culturais era impensable. A súa filosofía de vida estaba, talvez, máis próxima por 
analoxía á ecoantropoloxía, que estuda as relacións que se dan entre o home e o 
medio natural. Esta realidade, de orde ética, por outra banda xa foi exposta no 
libro da Xénese, no cal Deus crea o mundo e lle confía ao home a tarefa de levar 
á plena realización a obra da creación. O texto está cheo de poesía, de símbolos, 
de palabras evocativas, xuntamente cos mitos da creación dos aborixes.

Cando Salvado se refire aos aborixes, usa algúns adxectivos que varían no 
curso dos anos. É preciso lembrar que a palabra salvaxe, a diferenza da percep-
ción que teñen os europeos, é utilizada por Salvado repetidamente na Relazione,
mais non con significado despectivo. Salvaxe quere indicar simplemente ‘home 
da selva, do bosque’. Este termo enténdese como sinónimo doutras palabras 
«equivalentes»: nativos, indíxenas, australianos.

É innegable que a gran fe dos nativos na súa propia cultura empurrou a Sal-
vado e os seus monxes cara a unha «aborixenización». Os aborixes, pola súa vez, 
crían tanto nos seus valores que pensaban en «civilizar os brancos»; polo menos 
para comparar os devanditos valores, reciprocamente «estranxeiros». Mais entre 
as dúas culturas, aínda que vivindo en pacífica comuñón, non ten lugar aquela 
osmose desexada: «e daquela pregunteime a min mesmo que facer». Salvado 
demostra, cos feitos, que comprende ben esta situación.

Emancipación e liberación son procesos que se actualizaban nun contexto 
histórico en que o etnocentrismo era predominante, en que se declaraba a 
superioridade da raza branca, entendida esta como tentación de «supremacía 
racial» que a miúdo se atopa no ser humano. Para moitos a cristianización e a 
civilización aparecían non como unha virtude que expresar e practicar, senón 
como calidades indiscutibles que se posuían en canto que dereito de nacemento. 
A ecuación moral era simple e non admitía disputa: os iluminados ingleses leva-
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ban a civilización aos «salvaxes subdesenvolvidos». Os «salvaxes», xaora, non 
tiñan nada que perder; ao contrario. Isto era o que se pensaba deles e os misio-
neiros tiñan de indagar cales eran as capacidades ou a ignorancia daqueles «seres 
humanos degradados», entre os cales era preciso vivir, mentres que o seu exem-
plo inspiraría os nativos a abandonar os seus hábitos fronte ás vantaxes dunha 
cultura «civilizada».

Existía a convicción de que a fe cristiá lograría o que ninguén podería facer: 
«Primeiro convertemos, logo seguirá a civilización». Só a voz da conciencia 
podería mudar a «ferocidade» dos aborixes, empapados de supersticións e de 
barbarie; comportábanse de tal xeito que recordaban o tempo en que os antepa-
sados dos europeos, en estado de nudez, coma eles mesmos, danzaban nos mís-
ticos bosques e consultaban as vísceras dos humanos sacrificados. Se a cristian-
dade noutros tempos xa dispersara as escuras nubes da ignorancia, por que temer 
que non se puidese repetir o «milagre» para estes novos fillos de Adán? Os abo-
rixes australianos atopáronse no medio de xente cristiá insensible e «civilizada», 
mais que posuía e explotaba a súa terra, destruía as reservas naturais de alimentos 
e traía os vezos do alcoholismo e da prostitución. Os nativos, sometidos á bru-
talidade da colonización, descenderan a un nivel máis baixo ca o que foi o nivel 
da súa condición de aborixes.

Mais «en virtude de que principios morais, relixiosos ou sociais unha raza 
forte, co obxectivo de elevar o seu propio nivel, debía condenar unha raza feble 
e desarmada á morte por extinción? Non era un xeito de levar vida e prosperi-
dade para todos?». Só unha sociedade cristiá iluminada podería ofrecerlles a 
oportunidade da salvación espiritual e material. 

CONCLUSIÓN. ANTE LITTERAM E ULTRA LITTERAM. IGUALDADE 
E DIGNIDADE

Ante litteram 

Houbo importantes escritores do século XIX, e tamén do seguinte, que teimaban 
en non querer ver nos aborixes outra cousa que «aborixes» e non se rendían á 
evidencia da súa humanidade. Atopámonos ante unha evidencia que sorprende 
por máis dunha razón. A literatura do século XIX descansa sobre categorías fixas 
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e inmóbiles como a de concibir e dividir a humanidade en varias «razas» e tamén 
a de dividir en «brancos e negros» cantos habitaban no continente australiano no 
século XIX. De aí a constatación, que parece unha marabilla: Salvado non fala 
nunca de razas, senón dunha soa raza humana, e non escribe nunca sobre bran-
cos e negros na súa Relazione, mais si de salvaxes ou nativos ou australianos e 
europeos. E só unha vez, como dixemos, menciona a «raza», mais referíndose aos 
cabalos.

Pois ben, no proceso da súa produción documental e literaria, Salvado ensan-
cha o horizonte coa asunción dos aborixes ao plano de «igual dignidade» ca quen 
non é aborixe. Máis aínda, esfórzase por producir abundante documentación e 
literatura para contrarrestar as opinións de suficiencia, de pouca estima ou 
mesmo de non recoñecemento da súa natureza humana.

Para algúns estudosos ou simplemente exploradores ou colonizadores, os 
aborixes non eran humanos ou era moi dubidoso que o fosen. En calquera caso, 
non eran «europeos» e nunca chegarían a selo. Ante esta crenza «feroz», Salvado 
dedicará toda a vida a rebater as ditas teses e prexuízos.

Tivemos a oportunidade de observar que Salvado se sente entregado total-
mente á causa dos aborixes australianos, ata dar a vida. E, por certo, daraa. Se a 
beleza está nos ollos de quen mira, daquela todo está claro. Salvado consideraba 
os aborixes irmáns porque, en canto que eran realmente da súa mesma raza, os 
cría hábiles e capacitados coma os europeos e mesmo máis. Deféndeos fronte a 
aqueles que os desprezan e que obstaculizan o progreso da súa civilización. Ata 
a misión se convertera, paradoxalmente, en lugar de refuxio en prol dos despro-
texidos e «incapaces aborixes negros», vítimas dos abusos e as violencias dos 
colonos brancos «civilizados». 

Salvado, por temperamento persoal, pola súa profunda fe en Cristo e no seu 
evanxeo, modelado pola regra de Bieito de Nursia, quixo ser aborixe cos abo-
rixes. No primeiro contacto con eles, aos que nunca lles chama «negros», Salva-
do expresa a súa «predisposición» e o seu «prexuízo», de forma amplamente 
favorable e con grande admiración, polos habitantes indíxenas das terras austra-
lianas. Sexa como for, Salvado quere estar en Australia polos aborixes. O demais 
interésalle moito menos, á custa de non ser ben visto e en certo modo ser consi-
derado «renegado» polos europeos, que non o recoñecían como «un dos nosos». 
En realidade, Australia é «visitada» por diferentes categorías de non-aborixes (ou 
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«outros aborixes»), os europeos: galeotes, colonizadores desexosos de poder e de 
ouro, exploradores fascinados e curiosos por atopar un paraíso exótico onde 
admirar de maneira circunspecta plantas, animais, natureza en xeral e aborixes. 

No entanto, Salvado actúa con «outras» clarísimas intencións: anunciar a Boa 
Nova co propósito de propor outro xeito de organizar o poboado e as súas leis 
de grupo. Faino con total respecto, como vimos. Tórnase aborixe cos aborixes, 
nómade cos nómades. Este é o único camiño para non asustar o aborixe, para 
facerse aceptar e, só entón, empezar a comunicar con acenos a outra forma de 
civilización que sostiña a vida do misioneiro. Trátase da discreción dunha deli-
cada aculturación: camiñar xuntos, para vivir xuntos, para presentar «outro 
modelo de sociabilidade». 

Salvado consegue aproveitar calquera ocasión para subliñar canto os europeos 
en Australia están viciados e son de viciosos, ata o punto de querer protexer por 
todos os medios os aborixes do contacto-contaxio dos europeos. 

Estas reflexións, aos douscentos anos do nacemento de Salvado, poderán 
axudar a ler os escritos deste xenial fillo de Galicia como os dun pioneiro de 
ideas, que chegaron a ser os principios que inspiraron cartas, constitucións e 
preámbulos de varios tratados, escritos centenares de anos despois de el expoñer 
as súas conviccións acompañadas de profundos xestos que o honran e honran a 
terra que o viu nacer. 

Ultra litteram

Os catro signos dos tempos contemporáneos, é dicir, a socialización, a eman-
cipación das clases traballadoras, o acceso da muller á vida pública, a liberdade 
dos oprimidos, foron, moito antes, amplamente interpretados e practicados polo 
monxe beneditino. Trátase, en poucas palabras, dunha acción misioneira enten-
dida como evanxelización para unha consecuente promoción humana. É doado 
recoñecer na súa Relazione a realización destes puntos importantísimos. Diferen-
tes contextos con respostas diversas. Pensemos na capacidade de eles aprenderen 
o xogo do crícket, ata superaren os europeos na habilidade do xogo e vencérenos 
nalgunhas competicións: «Eu dei grazas a Deus de corazón por concederlles 
aquel magnífico resultado, que, ao mesmo tempo, foi a máis espléndida respos-
ta ás acusacións malignas dos seus detractores». 

Giulio Cipollone
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EVANXELIZACIÓN COMO PROMOCIÓN DOS DEREITOS DOS 
«HUMANOS»

Malia no século XIX non se falar aínda de dereitos humanos segundo as actuais 
interpretacións, como, máis adiante, a Declaración Universal dos Dereitos do 
Home de 1948, Salvado puxo particular atención a fin de que fose sempre tute-
lada e respectada a dignidade da persoa. Infelizmente, o problema dos «dereitos 
negativos» subsistía, tamén no ámbito das institucións relixiosas. As outras 
misións, tanto católicas como protestantes, tendo de se concentrar xeralmente 
máis na asistencia espiritual dos colonos, prestaban escasa atención á misión 
situada entre os aborixes, facían caso omiso das súas tradicións culturais, facían 
caso omiso do respecto debido ás súas esixencias vitais. En Nova Nursia, o res-
pecto ás persoas, á súa necesidade, á tutela das leis aborixes e coloniais constituía 
un mundo particular, nunha comunidade que ía a contracorrente respecto á 
visión cultural da época e na que se vivían perspectivas e valores da vida que 
lembraban as primitivas comunidades cristiás, que respondían ás esixencias do 
espírito comunitario e de xustiza. 

A superación da antropofaxia, a supresión da vinganza e do estreito círculo 
tribal e o acceso ás ciencias, ao canto e á música, xunto coa superación de prác-
ticas ancestrais supersticiosas, que dalgún xeito pechaban o horizonte cultural á 
entrada de novos datos; a condición da muller, o fatalismo da realidade favorable 
ou nefasta, que establecía e fixaba comportamentos e relacións entre os aborixes; 
o chegar a comprender que o amuleto non servía en realidade alén do feito emo-
tivo e eufórico do clan, etcétera, manifestan os avances cara a unha mellor socie-
dade que Salvado deixou entre os aborixes considerados «coma» os europeos 
brancos, da mesma dignidade e igualdade e da única raza humana. 

Hoxe, douscentos anos despois do nacemento deste xenial fillo de Galicia e 
pioneiro dos dereitos humanos, atopamos a súa mensaxe e a súa obra aínda 
como un actualísimo exemplo que seguir. Namentres, limitándonos só a Occi-
dente, temos rexistradas numerosas cartas, constitucións, declaracións e preám-
bulos a tratados varios que chaman ao dereito-deber da práctica da igualdade 
entre os humanos no respecto da súa dignidade «non negociable». Non obstan-
te, as infraccións, leis e comportamentos contra os dereitos humanos por parte 
dos mesmos humanos están á vista de todos en canto que habituais contraven-
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cións. Ora ben, parece que son dous os momentos fortes ou cruciais deste cami-
ño da humanidade: a percepción do outro e o posible espazo para a inclusión ou 
para a marxinación. Trátase de procesos delicados e de pasos incertos alí onde se 
observe con canto esforzo o xénero humano deu entendido que existe unha soa 
raza humana e que a tenaz conservación das estacadas marxinantes pola cor da 
pel son fenómenos de certo «inhumanos», porque non favorecen o ben da huma-
nidade enteira. 

Hoxe o mundo móvese na percepción da existencia dunha soa raza humana 
e, quizais, expresa esta percepción na saudable tensión de ser ou (e) chegar a ser 
unha soa familia humana. Os conceptos de civilización e cultura conxúganse con 
civilizacións, multiculturalidade, visión planetaria do mundo e dos humanos; de 
aí o compromiso, como manifestou Salvado, dunha visión inclusiva de todos os 
humanos, alén da propia etnia, da cor da pel, da relixión, da identidade comu-
nitaria ou de grupo. O banco de probas dos dereitos e deberes humanos obser-
vados e practicados por Salvado ante litteram é o feito de eles continuaren a ser 
un edificio en obras e como pierres d’attente ou, en galego, dentellóns, como 
ideal e compromiso ultra litteram, alén das convencións, constitucións e decla-
racións.

Neste inmenso edificio de obras, que segue aberto, pola igualdade e a digni-
dade dos humanos e entre os humanos, máis que preguntarse que está a suceder, 
hai que preguntarse que «podemos facer», como advertía Denis de Rougemont. 
E o que se pode facer é moito. Ultra litteram.

Exemplaridade coma a de Salvado soa como certeza de éxito e compromiso. 
Hai que crelo. 

Giulio Cipollone



155

«NA MIÑA TERRA»: 
GRANXEIROS INDÍXENAS 
EN NOVA NURSIA ENTRE AS 
DÉCADAS DE 1860 E 1900
Tiffany Shellam
Escola de Humanidades e Ciencias Sociais
Deakin University

Doi:10.17075/rsmaa.2016.gal.010



156



157

[T]eñen criterios propios sobre o ben e o mal que ningún argumento do home branco 

pode mudar. As accións e boas e a moral recoñécenas e enxálzanas como kuoba (‘correc-

tas’), mais o que é malo xúlgano e exprésano de forma patente como winda (‘malvado’). 

Se nalgunha ocasión os aborixes máis salvaxes teñen dificultades para determinar en que 

se diferencia matar unha ovella de matar un canguro —ambos os dous se alimentan por 

igual de herba e vagan en liberdade polo bush—, antes de os condenar habería que con-

siderar quen demostra a maior estulticia na súa percepción moral: se os ocupantes non 

autorizados dos seus bosques, que matan eles mesmos tantos canguros como poden, ou 

os propietarios orixinais desa terra, que collen o que achan nela para conservaren a vida1.

Estas palabras foron manuscritas en 1867 polo padre Venancio Garrido, 
monxe beneditino da misión aborixe de Nova Nursia (Australia Occidental), e 
forman parte do extenso informe sobre esta misión que o secretario das Colonias 
solicitou que se lle enviase á Aborigines’ Protection Society (Londres). En 1871, 
o informe do padre Garrido foi unido a outra «información» relativa aos abo-
rixes de Australia Occidental que compilaran os misioneiros e as autoridades 
gobernamentais, e levouse ao servizo oficial de impresión. A declaración arriba 
citada apunta dúas cuestións sobre as que me vou estender neste capítulo: a de 
que os aborixes residentes en Nova Nursia tiñan un sólido criterio do ben e do 
mal, e que a comunidade beneditina dese lugar os consideraba nin máis nin 
menos que os propietarios orixinais da terra, que os pastores foran ocupando a 
partir de 1867.

Entre a década de 1860 e os comezos do século XX, os habitantes aborixes de 
Nova Nursia actuaron e expresáronse consonte o seu concepto do ben e do mal 

1 Venancio Garrido (1871): «Letter from Rev V. Garrido to Colonial Secretary, Western Australia, 21 
December 1867», en Information Respecting the Habits and Customs of the Aboriginal Inhabitants of Western 
Australia, compiled from various sources, Perth, government printer, ordered by the Council to be printed, 
16 January 1871, Council, Western Australia, 1870-1871 and 1872, A.8 (State Records Office of Western 
Australia), 15.
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en todo o relacionado coa terra mediante protestas colectivas, cartas e pedimen-
tos ás autoridades coloniais e á comunidade da misión. O meu argumento é que 
as ditas reivindicacións foron desenvolvéndose e tomando forma durante o asen-
tamento dos aborixes en Nova Nursia, onde, en colaboración cos misioneiros, a 
súa comunidade elaborou un modo de expresión política. Así, Elizabeth Elbour-
ne deixou escrito que houbo varios indíxenas que, na década de 1830, tentaron 
participar en redes internacionais dedicadas á reforma da política colonial britá-
nica, e que o fixeron empregando «unha linguaxe internacional referida aos 
dereitos e á titularidade dos bens»2, pois, como refire, 

[p]or escrito ou en persoa, tiñan que se presentar no escenario británico como, ata certo 

punto, partes interesadas incorpóreas e capaces, ao mesmo tempo, de se moveren entre 

varios mundos culturais. A miúdo tamén tiñan que ser cristiáns, ou polo menos mani-

festarse como tales. Debían presentarse dun xeito que lles resultase familiar aos británi-

cos e, asemade, ofrecerse como exemplos do home universal que postulara o liberalismo 

de principios do século XIX3.

Benedict Cuper, Charles Ponan, Luke Mourdey e Paul Piramino foron 
algúns dos agricultores aborixes de Nova Nursia que lles escribiron cartas de 
protesta ás autoridades por mor do que estaba a acontecer coas súas terras. Estes 
homes, ata certo punto, comprenderon o panorama político ao que se estaban a 
enfrontar, polo que teceron unha rede política e reivindicaron os seus dereitos 
tal e como eles os entendían, nunha linguaxe coa que por veces era posible con-
seguir que se fixese xustiza. Esta forma de activismo pódese tratar xuntamente 
coa historia da facenda aborixe de Coranderrk (Victoria), establecida polo 
Goberno en 1863 para confinar alí a poboación aborixe que quedaba en Victo-
ria: os nativos que se asentaron nela tomaron posesión da zona, fixaron alí o seu 
fogar e labraron a terra, mais o Goberno volveu desafiuzalos e apropiouse do seu 
territorio na década de 1870. A mobilización política que organizaron os resi-

Tiffany Shellam

2  Elizabeth Elbourne (2005): «Indigenous peoples and imperial networks in the early nineteenth century: 
The politics of knowledge», en Phillip Buckner / R. Douglas Francis (eds.), Rediscovering the British 
World, Calgary, University of Calgary Press, 63.
3  Elizabeth Elbourne: «Indigenous peoples and imperial networks», 61, citado en Tim Rowse (2012): 
«The identity of Indigenous political thought», en Tim Rowse / Lisa Ford (eds.), Between Indigenous and 
Settler Governance, Hoboken, Taylor and Francis, 96.
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dentes de Coranderrk en resposta ás accións gobernamentais foi descrita por 
Diane Barwick como «rebelión», e en estudos académicos máis recentes englo-
báronse os actos dos aborixes no marco das ideas que albergaban os indíxenas 
verbo do que constituía un comportamento «correcto»4.

Alén do imprescindible traballo que en 1984 realizou Anna Haebich sobre os 
labregos aborixes, o relato do fundador de Nova Nursia, Rosendo Salvado, coa 
súa perspectiva ilustrada sobre como «civilizar» o pobo aborixe, eclipsou a histo-
ria das axitacións políticas que a comezos do século XX tiveron como protagonis-
tas algúns dos residentes das misións5. Neste capítulo fago unha reflexión sobre 
como os agricultores aborixes de Nova Nursia, determinados a conservar o acce-
so á súa terra, foron facendo un oco para si a través das protestas que lles envia-
ron por escrito ás autoridades coloniais, nas cales negociaban a súa cambiante 
identidade, ao seren tanto aborixes como labregos establecidos no lugar. 
Mediante a análise da experiencia que lles supuxo a colaboración cos misioneiros 
na presentación das súas reivindicacións e na redacción de cartas, neste capítulo 
preténdese deitar luz sobre como algúns dos residentes aborixes comprenderon 
que a escritura constituía un medio de acción6.

NOVA NURSIA: TERRA, TRABALLO E CIVILIZACIÓN

En xaneiro de 1846 chegaron á colonia do río Swan dous misioneiros benediti-
nos españois, Rosendo Salvado e José Serra, informados como foran polo bispo 
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4 Diane E. Barwick (1998): Rebellion at Coranderrk, Laura E. Barwick / Richard E. Barwick (eds.), 
Canberra, Aboriginal History Monograph, 1998; Richard Broome (2006): «"There were vegetables every 
year Mr Green was here": Right behaviour and the struggle for autonomy at Coranderrk Aboriginal 
Reserve», History Australia, 3:2.
5  Anna Haebich (1988): For Their Own Good: Aborigines and Government in the South West of Western 
Australia, 1900-1940, Western Australia, University of Western Australia Press.
6  Poden consultarse máis exemplos de como os indíxenas se valeron da alfabetización e dos modos 
coloniais de expresión para manifestaren os seus dereitos e preocupacións en Ann Curthoys / Jessie Mitchell 
(2011): «"Bring this paper to the good Governor": Aboriginal petitions in Australian Colonies», en Saliha 
Belmessous (ed.), Native Claims: Indigenous Law Against Empire, 1500-1920, Oxford, Oxford University 
Press, 182-204; Tracey Banivanuar Mar (2013): «Imperial literacy and indigenous rights: tracing 
transoceanic circuits of a modern discourse», Aboriginal History, 37; Ravi de Costa (2006): A Higher 
Authority: Indigenous Transnationalism and Australia, Sydney, UNSW Press.
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Brady de que no distrito de Victoria Plains, cen quilómetros ao norte do muni-
cipio de Perth, vivían grandes cantidades de aborixes. Salvado e Serra fixeron un 
arduo camiño ata as marxes do río Moore e comezaron a crear unha misión no 
país ancestral do pobo yuit.

Os humanitarios de mediados do século XIX vincularon con frecuencia o 
futuro dos aborixes á adopción da agricultura. Como escribiu Jessie Mitchell, na 
Europa dos séculos XVIII e XIX «o cultivo da terra e o peche privado dos terreos 
foron factores cruciais na lexitimación da propiedade e que denotaban civiliza-
ción»7. Rosendo Salvado tiña en mente unha aldea-misión autosuficiente que 
seguise o modelo das cidades monásticas europeas, onde os monxes beneditinos 
convivisen coas familias aborixes do lugar. El e mais os misioneiros que se lle 
xuntaron en Nova Nursia tiñan a esperanza de que os «australianos», como Sal-
vado adoitaba referirse á poboación indíxena, experimentasen a estabilidade que 
lles achegaba a comunidade, pois ficarían na súa propia terra. Os «australianos» 
asentaríanse como propietarios duns terreos e Salvado confiaba en que isto os 
axudase na transición á vida «civilizada». Decatábase, ademais, de que a terra 
tamén era un elemento crucial para que a misión chegase a bo porto e sobrevi-
vise —en 1847 o Goberno concedéralle ao misioneiro vinte acres—, e os abo-
rixes que chegaron a Nova Nursia fornecían a man de obra precisa para seguir 
acrecentando a misión. Segundo escribiu Salvado en 1857, «coa axuda de trinta 
e un nativos», a comunidade, «nunha extensión de vinte acres, fixo a colleita en 
día e medio»8.

Henry Reynolds sinala que se consideraba que o esforzo no traballo prepara-
ba os aborixes para a conversión ao cristianismo, xa que lles aprendía disciplina, 
puntualidade, a vida sedentaria e a aceptación da autoridade europea9. A defen-
sa que facían os humanitarios da conservación aborixe da terra non era neutral; 
o feito de «compensar» os indíxenas polo despoxo ía ligado á instrución agrícola 
cristiá e esta acción adoitaba financiarse a través do proceso mesmo de desposuí-

7  Jessie Mitchell (2011): In Good Faith: Governing Indigenous Australia Through God, Charity and Empire, 
1825-55, ANU ePress, 96.
8  «Letter from Salvado (New Norcia) to Garrido (Caltura), 27 December 1858», NNA Correspondence 
2-2234A/13.125, traducida do español por Teresa de Castro.
9  Henry Reynolds (1990): With the White People, Melbourne, Penguin, 90.

Tiffany Shellam



161

los. Así, por exemplo, a Lei imperial de terras ermas de 1842 esixía que se desti-
nase ata un 15% dos ingresos procedentes da venda terreos denominados 
«ermos» —o territorio aborixe— ao benestar dos nativos10.

O fincapé que fixo Salvado nas unidades familiares aborixes e o seu empeño 
en que os homes se dedicasen á agricultura foron fundamentais no seu plan de 
civilización. En Coranderrk (Victoria), o director da facenda, John Green, 
tamén asociaba a vida matrimonial á estabilidade dos aborixes e, en consecuen-
cia, contratou nativos coa promesa de que atoparían muller11. A importancia 
que se lles concedía ás unidades familiares fica patente nunha serie de documen-
tos de arquivo existentes en Nova Nursia: nos censos agrupábanse as familias e 
quedaban nomeados os matrimonios cos seus fillos, e Salvado destacou nas súas 
Memorias (1851) que a unidade familiar debía converterse no núcleo en que se 
concentrase a propiedade de bens inmobles e o comportamento adquisitivo que 
el fomentou animosamente12.

As parellas aborixes que contraían matrimonio tamén eran recompensadas 
con terras. A este respecto, o primeiro casamento católico celebrado entre abo-
rixes en Nova Nursia tivo lugar o 24 de febreiro de 186213. A misión proporcio-
náballes unha casiña amoblada de dous cuartos ás parellas casadas, unha despen-

10 Para consultar un estudo do estado da cuestión na colonia do río Swan e da axitación que se suscitou nas 
décadas de 1830 e 1840 para lograr o recoñecemento dos dereitos de propiedade aborixe da terra, véxase 
Ann Hunter (2012): A Different Kind of ‘Subject’: Colonial Law in Aboriginal-European Relations in 
Nineteenth Century Western Australia, 1829-61, North Melbourne, VIC, Australian Scholarly Publishing, 
sobre todo o capítulo 8.
11 J. Green to Commissioners, 21 May 1877, Royal Commission on the Aborigines of Victoria: Report of the 
Commissioners, government printer, Melbourne, 1877, 83. Véxanse no traballo de Joanna Cruickshank 
exemplos de como nos debates habidos arredor da cuestión da civilización tiveron unha importancia 
primordial as preocupacións humanitarias: Joanna Cruickshank (2008): «“To exercise a beneficial 
influence over a man”: Marriage, Gender and the Native Institutions in Early Colonial Australia», en 
Amanda Barry / Joanna Cruickshank / Andrew Brown-May / Patricia Grimshaw (eds.), Evangelists of 
Empire?: Missionaries in Colonial History, Melbourne, University of Melbourne eScholarship Research 
Centre (http://msp.esrc.unimelb.edu.au/shs/missions) [última consulta: 3 de decembro de 2013]. 
12 Edward J. Stormon (1977): The Salvado memoirs: historical memoirs of Australia and particularly of the 
Benedictine mission of New Norcia and of the habits and customs of the Australian natives by Rosendo Salvado, 
1851, traducido e editado por Edward J. Stormon, Western Australia, University of Western Australia 
Press.
13 «Letter from Garrido (New Norcia) to Salvado (Perth), 24 February 1862», correspondencia en español, 
2-2234A/17.053, NNA, traducida por Teresa de Castro.
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sa con provisións e un emprego estable14. Salvado cría que o traballo e a mellora 
da terra eran os camiños que levaban á civilización e, xa que logo, vía con bos 
ollos que os aborixes fosen propietarios dela e tiña presente que se asentara en 
territorio aborixe. Cando en 1864 solicitou ser nomeado administrador único 
dos terreos que ocupaba Nova Nursia (que antes se lles confiaran a Salvado e a 
catro poboadores do lugar), mencionou na súa carta ao secretario das Colonias 
que recibira «o asentimento dos aborixes nativos [que tiñan] interese» na cues-
tión15; ora ben, este desexo humanitario de sedentarizar os yuit no seu propio 
país ancestral non tiña por fin preservar a cultura aborixe precolonial, senón 
remodelala dun xeito radical, e ofrecíase en concepto de liquidación o traballo 
agrícola patrocinado. Porén, como apunta Mitchell, «o esforzo que fixeron os 
misioneiros por converter os aborixes en labregos das súas terras ancestrais» 
tamén se pode ver como «un intento de incorporar os nativos a este proxecto 
colonizador dunha maneira caracterizada por unha maior colaboración. Os 
misioneiros confiaban en que os aborixes se integrasen na economía colonial, ao 
tempo que os mantiñan afastados dos perigos da dependencia e do pecado euro-
peos»16. O padre Garrido, reflexionando no seu informe de 1867 sobre as medi-
das de civilización adoptadas en Nova Nursia, escribiu: «[A] calquera aborixe 
nativo que aprenda a procurar o seu propio sustento mediante a súa industria ou 
o traballo manual —en calidade de agricultor, condutor, pastor, tosquiador ou 
obreiro— […], iso lle resulta, en esencia, moito máis vantaxoso que simplemen-
te saber ler, escribir, facer contas…»17. Mitchell argumenta que «os misioneiros 
e os protectores adoitaban describir o progreso das súas misións en termos de 

14 Letter from R. Sala: «Five weddings were celebrated a short while ago for recently-converted Aborigines. 
A new well-furnished cottage was given to each couple», en El Misionero Romualdo: Un vivo recuerdo que 
a los hermanos, parientes, amigos y conocidos les dedica un amante de su familia, Palma de Mallorca, traducida 
e citada por David Barry (2005): «A Mallorcan in New Norcia: Missionary Brother Romualdo Sala», New
Norcia Studies, September, 13.
15 «R. Salvado to Colonial Secretary, 10 August 1864», NNA, 174 2-2234A/19.174. O documento legal 
posterior atópase nos NNA, 202, 2-2234A/19.202. 
16 Jessie Mitchell (2004): «“Country Belonging to Me”: Land and Labour on Aboriginal Missions and 
Protectorate Stations, 1830-1850», ERAS Journal, 6, November (http://artsonline.monash.edu.au/eras/) 
[última consulta: 5 de decembro de 2013].
17 V. Garrido to Colonial Secretary: Information Respecting the Habits and Customs of the Aboriginal 
Inhabitants, 16.
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“iluminación relixiosa simultánea” e “estabilidade laboral e xeral”»18. Esta idea 
de progreso e estabilidade formaba parte da linguaxe que adoptaban ou á que 
respondían os agricultores aborixes e os seus defensores cando lles escribían ás 
autoridades para evitar que lles quitasen as terras.

En canto se elixiu o lugar onde se situaría a misión, Salvado comezou a facer 
presión para lograr que se expandisen os vinte acres que orixinalmente lle con-
cedera o Goberno, e para finais de 1848 a misión dispuña de máis de mil e 
dunha cantidade de ovellas que superaba o milleiro; tamén se producían cultivos 
e verduras. Ao principio, en abril de 1848, Salvado asignoulles unha parcela e 
gando a cada un dos catro homes yuit: Bilagoro, Dwergan, N-yalbinga e Taken-
cut. A finais de 1857, estes homes xa vivían nas catro casiñas que se construíran 
expresamente para eles e as súas respectivas familias. Tales doazóns de vivendas, 
terra e gando eran consecuentes co obxectivo de Salvado de que se asegurase a 
propiedade privada dos aborixes; por exemplo, a vaca de Dwergan foi marcada 
cun D para indicar que a posuía el, o que constitúe unha mostra gráfica de pro-
piedade exercida a título individual e non comunitario19. Como manifestou o 
padre Garrido en 1867: «A posesión da propiedade privada é, sen dúbida, un 
incentivo para a produtividade e unha maneira sa de controlar a natural indo-
lencia dos aborixes australianos»20. Calquera avance, por pequeno que fose, era 
sempre obxecto dos eloxios dos misioneiros. En 1856, o padre Martelli infor-
mou a Salvado: «Resultou alentador ver como os indíxenas cultivaban a terra, 
mais sería aínda mellor se os propios nativos fixesen o traballo»21; dous anos 
despois, Salvado escribiu: «Os australianos están despexando o terreo para traba-
llaren para si mesmos. Foron eles os que elixiron a terra, e elixiron ben. Traba-
llan xuntos, en grupos de dous ou tres, que cooperan cando é preciso»22. Salvado 
achou este traballo «moi alentador» e expresou «grandes esperanzas de que esta 
empresa [chegase] a bo porto»23.

18 Jessie Mitchell: «“Country Belonging to Me”», 5.
19 «Letter from R. Salvado to S. Salvado, 12 May 1856», Correspondence, NNA ACC 202234A/11.062.
20 V. Garrido to Colonial Secretary, Information Respecting the Habits and Customs of the Aboriginal 
Inhabitants, 16.
21 «Letter from Martelli (Toodyay Village) to R. Salvado (Fremantle), 23 June 1856», Correspondence, 
NNA ACC 2-2234A/11.081.
22 «Letter from R. Salvado to V. Garrido, 25 June 1858», Correspondence, NNA ACC MF12 41.07.
23 «Letter from R. Salvado to V. Garrido, 25 June 1858», Correspondence, NNA ACC MF12 41.07.
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Nova Nursia, con Salvado como superintendente, logo se converteu nun 
modelo de éxito en Australia Occidental e para as demais colonias, onde chegou 
a ter boa prensa. Ata o arcebispo de Sydney, Polding, lle escribiu a Salvado en 
agosto de 1863 para o felicitar por «conseguir, como nunca antes se fixera, civi-
lizar os nativos»24. Sobre eses bos resultados que acadara Salvado na súa iniciati-
va de «asentamento» dos nativos fíxose recaer un gran peso; así, Corrons, nunha 
carta que enviada en 1862 desde Palermo, subliñou: «[A] orde [beneditina] está 
en declive e o salvaxe australiano pode ser a táboa na que o náufrago alcance un 
lugar seguro»25.

A aprendizaxe de novas técnicas agrícolas non se restrinxía aos aborixes. 
Como deixou escrito Mary Eagle, os indíxenas de Nova Nursia «aprendéronlles 
[aos irmáns] as habilidades que comportaba recoller paus para o lume, xestionar 
a auga, interpretar o tempo que ía vir, conseguir que chovese, vivir da terra, facer 
alfombriñas, a música e o baile»26.

Salvado pagáballes aos residentes aborixes que cultivaban a terra e tamén 
axudaba a que os homes se establecesen nas súas propias granxas. Os soldos que 
gañaban permitíanlles adquirir unha porción de terra que traballar e cultivar en 
beneficio propio. Así mesmo, Salvado creou un sistema bancario para animar os 
homes a comprar animais ou ferramentas27 e describiuno da seguinte maneira: 

Nin se pode dicir que o salvaxe non sabe apreciar o valor dos cartos nin o das propieda-

des, porque axiña adquire de todo isto unha idea clara, e entón procura por todos os 

medios aumentar os seus propios intereses e mellorar a súa condición. Pero se se lle fan 
sentir as cargas da civilización e non as súas vantaxes […], entón prefire a liberdade da 

vida salvaxe ás incomodidades da civilizada, e volve ás súas selvas28.

24 «Letter from Archbishop Polding (Sydney) to Salvado (New Norcia), 21 August 1863», Correspondence, 
NNA 2-2234A/18.108.
25 «Letter from Corrons to R. Salvado, 27 January 1862», Correspondence, NNA 2-2234A/17.021.
26 M. Eagle (2002): «Monop of New Norcia and the Victoria Plains», New Norcia Studies, 10, 50. Eagle 
escribiu que os aborixes especializados na detección de auga eran enviados a facer pozos para a misión.
27 «Letter from V. Garrido to Colonial Secretary», Information Respecting the Habits and Customs of the 
Aboriginal Inhabitants, 12.
28 Edward J. Stormon: Memoirs, capítulo 10. [Da tradución: Rosendo Salvado (2014), Memorias históricas 
sobre a Australia e particularmente sobre a Misión Beneditina de Nova Nursia e os usos e costumes dos 
australianos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Parlamento de Galicia / Consello da Cultura 
Galega, 277. (N. da T.)]
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En maio de 1860, Salvado solicitou que o Goberno lle arrendase cincuenta 
acres de terras de labranza para, en igual medida, alentar varios aborixes da 
misión a emprender actividades agrícolas29.

En parte debido a que a poboación de aborixes residentes diminuía por mor 
da terrible epidemia de sarampelo de 1861, Salvado deu en contratar aborixes 
doutras zonas. A misión comezou a aloxar aborixes de todo o suroeste; non só 
individuos yuit e dos grupos circundantes, senón homes e mulleres aborixes de 
Bunbury e Albany, no sur, da baía de Champion, ao norte, e, finalmente, de 
Roebourne e Wyndham, no extremo norte. En 1870, Salvado tamén empezou 
a admitir delincuentes xuvenís que doutro xeito serían enviados á prisión aborixe 
da illa de Rottnest30. Igual que ocorría noutras misións e facendas aborixes de 
toda Australia, como as de Coranderrk, en Victoria, e Poonindie, en Australia 
Meridional, os aborixes que chegaban a Nova Nursia desde outras partes da 
colonia xa foran desposuídos das que tradicionalmente foran as súas terras e 
algúns foran internados noutras facendas misioneiras e sobreviviran ás transfor-
macións causadas pola invasión dos pastores. Tanto Nova Nursia como Coran-
derrk chegaron a ser comunidades prósperas e economicamente autosuficientes.

As semellanzas entre ambas aprécianse con claridade nas primeiras fotografías 
tiradas nestas dúas misións. Como apunta Anna Haebich, as imaxes están

dominadas por probas tanxibles do progreso: terras despexadas e cultivadas, constru-

cións novas, nenos aborixes rodeados dos símbolos da vida civilizada, familias sedenta-

rias que posan diante da súa casiña á maneira dos poboadores coloniais e escenas de 

excursións comunitarias nas que os residentes se relaxan facendo merendas campestres á 

beira do río ou se dedican á práctica do viril deporte do crícket. Os detalles da compo-

sición, a roupa dos individuos, como van amañados, a postura que adoptan e os acceso-

rios contextuais conxúganse, todos eles, para ofreceren unha proba rotunda dos bos 

resultados que acadaran os misioneiros31.

29 «R. Salvado to Colonial Secretary, 18 April 1860», citado en George Russo (1977): Lord Abbot of the 
Wilderness: The Life and Times of Bishop Salvado, Melbourne, Polding Press, 154. A concesión do 
arrendamento desas terras de labranza produciuse o 28 de maio de 1860.
30 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 1845-1914: The Bicentennial 
Dictionary of Western Australians, vol. VII, Western Australia, University of Western Australia Press, xviii.
31 Anna Haebich (2009): «Unpacking Stories from the New Norcia Photographic Collection», New Norcia 
Studies, 17, 57.
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Ao que manifesta Haebich poderiamos engadir que tales fotografías son 
tamén unha «proba rotunda» do ben que adaptaran os aborixes o uso que facían 
da terra. Malia recoñecer que estas instantáneas coloniais tiñan fins propagandís-
ticos e sen dúbida se fixeran logo dalgúns casos de coacción aos aborixes, Hae-
bich non deixa de argüír que hai fotografías que revelan «algunhas indicacións 
de que os yuit estaban no seu lugar, no seu país, e os monxes e os nenos aborixes 
que foran trasladados alí ían aceptando Nova Nursia como fogar»32.

UN MUNICIPIO ABORIXE

Os residentes aborixes de Nova Nursia logo se volveron agricultores competen-
tes. Así, nun parte que en 1867 lle enviou o padre Garrido a Salvado, a Roma, 
comunicáballe o seguinte: «Benedict Cuper e Albert Turgiel están arando e 
sementando as súas respectivas 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 Yowell e 
Bob Nogolot fan o mesmo ca eles»33. Estes homes daban sinais prometedoras do 
que sería o «éxito» dos misioneiros, e os irmáns non deixaban pasar a ocasión de 
informar dos seus avances; por exemplo, houbo un irmán, Romualdo Sala, que 
tamén en 1867 lles escribiu a España aos seus parentes para lles describir con 
orgullo: «[En Nova Nursia] os tosquiadores son nativos do país que viven na 
misión. Teñen moita destreza. O melloriño de todos chámase Benedict Cuper, 
e eu vino rapar setenta e oito ovellas nun día; A. Thomas Yanel [Yawel] [tos-
quiou] sesenta e unha, William Manop [Monap] cincuenta e cinco, Richard 
Caniel [Canhiel] cincuenta e sete, Donabuf [Donabut] cincuenta e oito […]»34.
O padre Garrido tamén se gababa dos tosquiadores no seu informe de 1867: 
«Este mesmo ano, os nosos nativos tosquiaron 5413; é máis, un deles (un mes-

32 Anna Haebich (2009): «Unpacking Stories…», 59.
33 «Letter from V. Garrido to R. Salvado, 21 April 1867», citado en G. Russo: Lord Abbot of the Wilderness,
155. [Da tradución, George Russo (2001): O señor abade do ermo: A vida e a época do bispo Salvado. Trad. 
de Concepción Díaz-Fierros Tabernero. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 190. (N.
da T.)]
34 Romualdo Sala: «Letter Six», 16 de outubro de 1867, El Misionero Romualdo, traducido e citado por 
David Barry (2005): «A Mallorcan in New Norcia», 45.
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tizo) rapou máis ca ningún tosquiador europeo dos que están empregados aquí, 
exactamente 1421 ovellas en vinte e cinco días, que, pagadas a catro xilins e seis 
peniques a vintena, fan quince libras, dezanove xilins e oito peniques e medio». 
Este home era Benedict Cuper. 

Nado en 1846, Cuper era fillo dun inglés de Chittering (Victoria Plains) e 
dunha yuit chamada Maria Junnop. Os rexistros históricos non deixan constan-
cia exacta de en que tempo e circunstancias chegou Cuper a Nova Nursia, mais, 
para cando Salvado retornou dunha viaxe que fixo a Europa en 1853, Cuper xa 
estaba inscrito como residente. En 1857 formalizouse un contrato escrito no que 
se declaraba que Cuper permanecería na misión ata o seu vixésimo quinto ani-
versario, cobrando un salario que non se especifica35. O 1 de marzo de 1861 
constaba nos libros de contabilidade como «criado xeral», cargo polo que se lle 
aboaban vinte xilins mensuais36. En 1865 Cuper subscribiu un contrato para 
lavar e tosquiar ovellas, labores que se lle pagarían á tarifa de catro xilins e seis 
peniques por vintena e dúas botellas de viño colonial por cada rabaño que lava-
se (menos as axudas de custo súas e as dos seus homes), e asinouno el mesmo o 
9 de setembro de 186537.

Cuper casou con Ellen Pangieran en 1862 e con frecuencia se tomou esta 
parella como imaxe do éxito de Nova Nursia ata o pasamento de Ellen en 1877. 
Pangieran, cuxo nome de casada pasou a ser Mary Ellen Cuper, non era unha 
yuit do lugar, senón que nacera en Bunbury, ao sur de Perth, en 1847. Dado 
que a súa nai fora abandonada polo pai (europeo) de Mary, as autoridades 
gobernamentais consideraron que era incapaz de criar soa a súa filla e, en conse-
cuencia, Mary foi enviada a Nova Nursia. Aínda que no fragmentario rexistro 
histórico se narra a historia de que Benedict era un agricultor competente, unha 
estrela do crícket e un home «formal», Mary Ellen tamén goza da súa sona por 
ser a primeira telegrafista de Nova Nursia: Salvado ensinoulle o código morse en 
1873 e a muller gañaba un salario de trinta libras anuais por desempeñar o seu 
cargo. Mentres os homes aborixes da misión se dedicaban a prósperas empresas 
agrícolas, algunhas das mulleres destacaron noutros empregos.

35 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 33-34.
36 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 34.
37 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 34.
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Ao longo das décadas de 1860 e 1870, Nova Nursia recibiu numerosos visi-
tantes que publicaron as súas observacións na prensa local. En abril de 1862, un 
deles describiu a comunidade: ao pasaren pola casiña onde moraban Benedict e 
Mary Ellen, ficaron impresionados ante «a limpeza e a orde que parecían reinar 
por todas partes». Mary Ellen «mostrou todos os signos de ser unha ama de casa 
boa e atenta»38. A miúdo os visitantes solicitaban presenciar como cultivaban a 
terra os homes aborixes, e Salvado amosáballes un campo onde podían ver a 
Benedict Cuper e a Peter Nowarr canda un «irmán que se dedicaba con afán a 
rozar, queimar e preparar a terra para a época de arar». Este visitante quedou 
asombrado co traballo que viu e comentou tamén que os beneficios tirados da 
colleita do ano anterior lles permitiran a Cuper e a Nowarr adquirir «bois, carros 
fortes e arados» e «manter unha esposa folgadamente!»39. Os residentes aborixes 
afixéronse a actuar para estes observadores e tomaron consciencia da importan-
cia das aparencias, especialmente cando chegaban protestantes a esculcar o pro-
ceso de civilización emprendido polos católicos romanos. Cando o reverendo 
Meadowcroft, ministro da congregación, lles fixo unha visita en 1873, o padre 
Santos Salvado envioulle unha mensaxe a Mary Ellen para avisala dúas horas 
antes da súa chegada, «e deste xeito», escribiu, «o dormitorio e os demais cuartos 
estaban varridos e limpos e as nenas medio amañadas e cos zapatos postos, agar-
dando polo reverendo Meadowcroft na sala de estar»40.

Outro residente de Nova Nursia, chamado Charles Ponan —medio irmán da 
muller de Benedict Cuper, Mary Ellen (eran do mesmo pai), e proveniente 
dunha zona de preto de Bunbury que era o seu territorio ancestral—, adoitaba 
traballar en equipo con Cuper atrapando e domando cabalos (eran caballeros41),
perforando pozos, reparando valados e apañando a colleita nos terreos de Nova 
Nursia, alén de explotando as súas propias granxas42. Ponan chegara á misión en 

38 Perth Gazette, 11 April 1862, 4.
39 Perth Gazette, 11 April 1862, 4.
40 «Letter from S. Salvado (New Norcia) to R. Salvado (Perth), 15 February 1873», en español e inglés, 
NNA 2-2234A/28.23, traducida do español por Teresa de Castro.
41 En español no orixinal. [N. da T.]
42 A correspondencia mantida entre o padre Santos Salvado e Rosendo Salvado de 1876 a 1879 está inzada 
de exemplos; Rosendo Salvado: List of «caballeros», 31 December 1876, ACC 2-2234A/file 31.163, 
traducida do español por Teresa de Castro.
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1862 e bautizouse ese mesmo ano levando a Cuper de padriño; en 1869 casou 
con Mary Lucy Bouyacan e tiveron sete fillos43. De acordo co Regulamento de 
terras de 1872, podíase destinar parte da terra da Coroa ao seu uso por parte dos 
aborixes, en canto que reserva publicamente clasificada como tal. Así se crearon 
pequenos enclaves desta índole que serían os lugares onde situar escolas misio-
neiras. Nova Nursia recibiu vinte e nove acres en 1874 e Cuper e Ponan obtive-
ron algúns terreos ao abeiro deste programa44. Non obstante, Benedict tamén 
dispuña dunha grande extensión de terreo que antes disto despexara e cultivara. 
En setembro de 1869, como a comunidade da misión seguía a crecer, Salvado 
decidiu dividir en tres seccións o campo de Benedict: «a parte que vai desde a 
estrada cara ao río, que ten a mellor terra, para Benedict; a que chega á misión, 
para Ponan; e a zona que abrangue ata a estrada, en dirección ao río, e queda 
entre os dous valados, para Manop [Monap]45.

En 1876 Salvado escribiu no seu Diario sobre Cuper e Ponan: «Ámbolos 
dous posúen as súas propias granxas dunhas 450 ha cada unha nos arredores de 
Nova Nursia, e as cultivaban baixo a supervisión dun monxe. A pasada tempada 
pagueilles 50 libras esterlinas a cada un pola súa colleita»46. O historiador 
George Russo describe como, a prol destes labregos, Salvado fundou «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 gandeiros por dereito propio e, coa experiencia adquirida na misión, 
podían establecerse pola súa conta en calquera lugar de Australia Occidental»47.

Cando comezou a década de 1880, Nova Nursia era propietaria de grandes 
extensións de terra de pastoreo no distrito de Victoria Plains, nas que quedaban 
comprendidos varios enclaves situados fóra da misión, e por este motivo algúns 
poboadores deron en afirmar que Salvado «[levara] a mellor parte do pastel» que 

43 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 119.
44 Lois Tilbrook (1983): Nyungar Tradition: Glimpses of Aborigines of South-West Australia, 1829-1914,
Western Australia, University of Western Australia Press, 28-29.
45 «Letter from R. Salvado (Rome) to V. Garrido (New Norcia), 21 September 1869», NNA 2-2234A / 
24.190, en español e latín.
46 Rosendo Salvado: Diary, 29 de marzo de 1876, citado en George Russo: Lord Abbot of the Wilderness,
212. [Da tradución: George Russo, O señor abade do ermo, 259. (N. da T.)]
47 George Russo: Lord Abbot of the Wilderness, 212. [Da tradución: George Russo, O señor abade do ermo,
260. (N. da T.)]
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era o país48. En 1885 Nova Nursia posuía 967 000 acres; unha das razóns que 
se aducían para xustificar a posesión dunha superficie tan ampla era a necesidade 
de fondos cos que manter o enorme poboado de aborixes dependentes que 
moraban na misión, e outra ía ligada ao obxectivo orixinal de sedentarizar fami-
lias aborixes en varios terreos que se dividirían en parcelas destinadas ao seu uso 
exclusivo por parte daquelas49.

Dotada dunha oficina de correos e telégrafos que corría a cargo dos residentes 
aborixes (Sarah Minak asumiu o cargo de telegrafista cando morreu Mary Ellen), 
un pazo de xustiza, unha comisaría, un equipo de cricket competente integrado 
por aborixes e un coro cuxos membros tamén eran nativos, Nova Nursia respon-
día á idea de Salvado de aldea aborixe estable. Na década de 1880 daba a impre-
sión de que se trataba dun lugar cuxa prosperidade ía en aumento; de feito, a 
dona do gobernador Broome, lady Broome, logo de pasar unha noite alí en 
1883, escribiu o que vai a seguir verbo do resultado que acadara Salvado no seu 
empeño: «Vimos os froitos de todo aquilo durante a xornada, longa e agradable, 
que dedicamos a visitar escolas e talleres, a entrar naquelas casiñas ordenadas e 
cómodas e, por último, a sentar ver un partido decisivo de crícket entre os nati-
vos e os irmáns leigos»50. En 1884, o irmán Romualdo Sala referiuse a Nova 
Nursia como «vila de indíxenas aborixes» e describiu as catro rúas de casiñas dos 
nativos mencionando o nome dos cabezas de familia que ocupaban cada unha 
das vinte e unha que había51.

Malia a agricultura constituír a máxima prioridade en Nova Nursia, a lectura, 
a escritura e a instrución relixiosa tamén eran fundamentais na vida da misión. 
Os irmáns alentaban os residentes aborixes a escribir cartas e alén diso instábanos 
a unirse á interposición de demandas que atinxían á comunidade.

En setembro de 1864 os «primeiros nativos», que o padre Lecaille enviara de 
Bunbury a Nova Nursia, escribíronlle a Salvado unha carta «para lle dar as grazas 

48 Rica Erickson (1971): The Victoria Plains, Osborne Park, Western Australia, Lamb Patterson, 49.
49 Rica Erickson (1971): The Victoria Plains, 54.
50 Alexandra Hasluck (ed.) (1963): Remembered with affection: A New Edition of Lady Broome’s ‘Letters to 
Guy’, with notes and a short life, carta IX, Melbourne, Oxford University Press, 72.
51 Romualdo Sala: Letter 18, 2 May 1884, El Misionero Romualdo, traducido e citado por David Barry 
(2005): «A Mallorcan in New Norcia», 48-49.
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pola gran caridade que lles demostrara»52. En 1876, cando fixo sesenta e dous 
anos, atopábase en Europa, onde recibiu tres telegramas de felicitación proce-
dentes de Nova Nursia: «un da comunidade, outro dos nativos e un terceiro de 
Benedict Cuper e a súa dona»53. Os aborixes que vivían e traballaban nas facen-
das afastadas e dependentes de Nova Nursia tamén por veces se comunicaban 
por carta con esta; así, por exemplo, James Cooper Nindimara, que se asentara 
nunha delas, situada en Jibberding, escribiulle a Salvado en 1889, describiulle o 
«molestos» que resultaban os aborixes que ían alí de visita e expresoulle o seu 
desexo de «salvación para aqueles pobriños»54, nunha carta que revela a división 
que existía entre a poboación aborixe cristiá e a allea ao cristianismo, e entre a 
traballadora e a que non o era.

Varios aborixes de Nova Nursia foron signatarios dunha petición que o padre 
Garrido organizou en 1865 para que Salvado non fose trasladado a Subiaco, 
senón que seguise a ser o director de Nova Nursia55. Resulta complicado saber 
se estes peticionarios nativos non asinarían porque se consideraba que Salvado 
era o líder sen o cal non lograrían acadar as terras.

1900: MUDANZAS ESTRUTURAIS 

A partir de 1890, foron moitos os factores que contribuíron á transformación do 
estilo de vida dos aborixes de Nova Nursia. Logo de que Winthrop Hackett, 
director de The West Australian, encabezase unha campaña continuada para 
reclamar que se suprimisen as axudas gobernamentais ás escolas e institucións da 
Igrexa, traspasóuselle a Nova Nursia toda a responsabilidade económica sobre a 
poboación adulta da misión. Esta redución do financiamento obrigou moitas 
familias a abandonar Nova Nursia en busca de emprego56, ante o que Salvado 

52 A carta menciónase en «Letter from Salvado to Lecaille, 22 September 1864», NNA ACC 205, 2-2234A / 
19.205.
53 Rosendo Salvado: Diaries, vol. 2, 1 March 1876, traducido do español por Gustavo Geuna. NNA.
54 «Letter from James Cooper Nindimara to Salvado, 22 August 1889», NNA ACC 2-2234A/44.91.
55 «Letter from V. Garrido (New Norcia) to Salvado (Rome), 8 March 1865», NNA ACC 57, 2-2234A / 
20.057.
56 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, xviii-xix.
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expresou a súa decepción nunha alocución dirixida á Xunta para a Protección 
dos Aborixes en 1893: «Cabería engadir que os nativos que nomeo a seguir 
[nomes de seis aborixes e mestizos] marcharon este ano da misión acompañados 
das súas respectivas mulleres e fillos, coa idea de gañaren un salario semanal máis 
alto xalundes, á vista de que a misión non pode facer un esforzo económico 
maior ca o de pagarlle unha guinea á semana a cada nativo casado»57. En febre-
iro de 1899, Cuper —que casara con Matilda Murrichery en 1893 tras o pasa-
mento de Mary Ellen— mudárase a Wyening, un enclave exterior da misión, e 
acordou fabricar unha cisterna ao prezo dun xilin e un penique por iarda cúbica, 
poñendo el todas as ferramentas58.

No ano 1900, co cambio de director da misión que se produciu á morte de 
Salvado, a vida do lugar quedou suxeita a unha maior regulación baixo o control 
dos misioneiros, e moitos residentes foron forzados a abandonar a misión. Os 
historiadores sinalan o abade Fulgencio Torres, sucesor de Salvado, como insti-
gador de moitas das mudanzas que se produciron en Nova Nursia, e en particu-
lar de que a misión deixase de estar concibida para os aborixes e se orientase á 
educación católica dos fillos dos colonos, adoptando un cambio de perspectiva 
que a achegaba á dun mosteiro de clausura. Katharine Massam apunta que estas 
mudanzas se deberon non tanto á reticencia a continuar a empresa misioneira 
como a un desexo de centrarse máis firmemente na vida monacal59. Deste xeito, 
os labores misioneiros trasladáronse á misión do río Drysdale, que se abrira na 
baía de Napier Broome, situada na costa de Kimberley, en 1908. Chegado o ano 
1909, Torres reducira drasticamente a extensión das propiedades de Nova Nur-
sia, que agora ascendían a tan só 41 000 hectáreas60, polo que a necesidade de 
pastores diminuíu; e, por outra banda, coa mecanización da agricultura en Aus-

57 «Statement Concerning the Natives (Aborigines and Half-castes) at the Benedictine Mission of New 
Norcia, on the 31st December 1893», Correspondence Relating to the Proposed Abolition of the Aborigines 
Protection Board of Western Australia, British Parliamentary Papers, C. 8350, Document F, State Records 
Office of Western Australia.
58 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, 34. En 1898 constaba que Cuper, 
que daquela tiña cincuenta anos, residía con Matilda e os fillos dela, Lucas, Rosendo e Rose Murrichery, 
na casa 4 da ringleira 1 de Nova Nursia, antes de mudarse a Wyening ao ano seguinte.
59 Katharine Massam (2012): «Cloistering the Mission: Abbot Torres and Changes at New Norcia 1900-
1910», Australasian Catholic Record, 89 (1), 14.
60 Neville Green / Lois Tilbrook (eds.) (1989): Aborigines of New Norcia, xix.
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tralia restrinxiuse aínda máis a demanda de man de obra para Nova Nursia. As 
vinte e unha casiñas aborixes que houbera na década de 1880 foron demolidas 
por mor das importantes reformas que experimentou a misión.

O bispo Torres «exhortaba os monxes e os irmáns de Nova Nursia a que 
abandonasen o traballo no campo e levasen unha vida de maior refinamento e 
reclusión»61, e Peggy Brock narra, para o caso de Poonindie, unha historia seme-
llante: «Cara a finais da década de 1860 disipárase o idealismo con que empeza-
ran Hale [fundador de Poonindie] e os seus bachareis […] e fora substituído por 
un espírito institucional de supervisión e control»62. De igual modo, a vida cotiá 
dos kulin que habitaban en Coranderrk pasou a estruturarse dun xeito radical-
mente diferente cando o apreciado director da facenda, John Green, se viu 
obrigado a marchar.

No ano 1911, un residente aborixe de Nova Nursia, George Shaw, firme 
opositor aos cambios na vida da misión, dirixiuse ao Departamento de Asuntos 
Aborixes e afirmou no seu escrito: «[A misión non é] en absoluto un fogar para 
o nativo. Aquí manteñen algunha xente para carretar ladrillos porque son man 
de obra barata, mais podo asegurarlles que, se enfermas, non teñen tempo para 
ese nativo»63.

A pesar destas mudanzas habidas en Nova Nursia, ou talvez por mor delas, 
nos primeiros anos do século XX a Coroa concedeulles terreos a varios agriculto-
res aborixes. Pódese entender que o Regulamento de terras adoptado polo 
Goberno foi outro dos factores que contribuíron a botar por terra parte dos bos 
resultados acadados antes pola misión: efectivamente, aos aborixes adxudicába-
nselles parcelas, mais o propio sistema tamén podía levar ao fracaso debido ás 
ríxidas esixencias regulamentarias. Como apunta Haebich, «[a]s condicións en 
que se concedían estas parcelas creábanlles aos agricultores aborixes unhas difi-
cultades económicas insalvables, e foi o sistema de titularidade das terras e as 
condicións da ocupación […] o que resultou ser o meirande impedimento para 
que os aborixes puidesen saír adiante neses terreos»64.

61 Anna Haebich: For Their Own Good, 16-17.
62 Brock, Peggy (2000): «Mission Encounters in the Colonial World: British Columbia and South-West 
Australia, Journal of Religious History, 24 (2), June, 170-171.
63 «Letter from George Shaw to Aborigines Department», AF 473/1911, citado en Anna Haebich: For
Their Own Good, 19.
64 Anna Haebich: For Their Own Good, 30.
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O REGULAMENTO DE TERRAS E AS GRANXAS ABORIXES

Desde o seu cargo como comisario de Terras da Coroa, John Forrest promoveu 
a adopción no Consello Lexislativo dunha nova normativa territorial destinada 
a instaurar un punto intermedio entre os pastores titulares de terreos e o «atre-
vido campesiñado»65. Ao abeiro da Lei de terras de 1898, previa solicitude do 
aborixe interesado podíaselle conceder ou arrendar a este unha extensión de 
terreo dun máximo de douscentos acres, con fins residenciais ou agrícolas. Para 
garantir que se lle daba pleno uso á parcela, esta cedíase a condición de que o 
titular levase a cabo determinadas melloras nela dentro dun período concreto e, 
de non facelo, arriscábase a perdela e a que recuperase a categoría de terreo da 
Coroa66. Neste sentido, o Departamento de Terras fixo caso do que recomenda-
ra en 1895 o comisario, quen suxeriu que se lles esixise aos titulares das reservas 
territoriais que realizasen melloras na parcela so pena de que llela reducisen ou 
lles anulasen a concesión. Tales titulares quedaban suxeitos ás condicións de 
ocupación aplicables ás parcelas de casas ordinarias; nos dous anos seguintes á 
súa aceptación do terreo, tiñan a obriga de construír unha vivenda valorada en 
cento trinta libras ou poñer en cultivo unha superficie equivalente, e dábanselles 
cinco anos para pechar cun valado un cuarto do terreo e sete para facer o propio 
co resto.

Houbo varios aborixes que obtiveron terras conforme a estas disposicións. 
Así, en 1906 doce nativos solicitáronlle parcelas agrarias ao Departamento de 
Terras e, como escribe Haebich, «a maioría deles presentaron esa solicitude por 
iniciativa propia, aínda que outros o fixeron animados a esa empresa polos 
misioneiros, polos seus patróns ou por funcionarios ben intencionados. A mei-
rande parte dos solicitantes eran homes maduros, casados, que tiñan unha fami-
lia composta por membros novos e gozaban de considerable experiencia no 
terreo»67. Moitos dos interesados foran educados en Nova Nursia e tiñan lazos 
coa terra, quer a través de vínculos ancestrais, quer porque residiran moito 
tempo nas rexións onde se situaban as parcelas. 

65 Rica Erikson: The Victoria Plains, 65.
66 Anna Haebich: For Their Own Good, 11.
67 Anna Haebich: For Their Own Good, 28.
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A disposición especial pola que se lles concedían terreos aos aborixes introdu-
ciuse por vez primeira no Regulamento de terras de 1887; porén, como defende 
Haebich, con esta medida o Goberno deu mostras de carecer dun programa de 
actuación definido con respecto ao papel que habían desempeñar os aborixes no 
desenvolvemento urbanístico, e abofé que non tiña intención de concederlles a 
plena titularidade de tales parcelas. De feito, en 1886 Forrest comunicoulle ao 
Consello Lexislativo que o propósito desa cláusula era simplemente o de permi-
tirlle ao gobernador «regalar a terra», e S. Burt, fiscal xeral en funcións, engadiu 
en defensa de Forrest que «malamente se podía deixar que un nativo se acollese 
á cláusula de asignación de terras»68. O máis probable é que o Goberno previse 
que esa disposición permitiría a creación de asentamentos agrícolas aborixes baixo 
os auspicios de representantes misioneiros, dun xeito moi parecido ao que acon-
tecera en Nova Nursia. É de supoñer que o Goberno sabía dos «excelentes resul-
tados acadados nos asentamentos labregos de Coranderrk e Cumeroogunga»69.

Os arquivos de correspondencia do Departamento de Terras e o protector 
xefe dos aborixes conteñen exemplos da actitude, sumamente pesimista, que 
nese momento mantiña a comunidade ante os campesiños nativos. Así, en 1896 
A. R. Richardson, comisario de Terras da Coroa, escribiulle o seguinte ao sub-
secretario de Terras cando tomou a decisión de cancelar a reserva feita por un 
agricultor aborixe en Katanning: «Considero totalmente inútil e nada probable 
que chegue a bo porto esta idea de que veñan nativos, e mesmo mestizos, a esta-
blecerse nas reservas ou cultivar eses terreos. Non teñen capacidade»70. Dábase 
por feito que os aborixes non conseguirían levar a cabo as melloras necesarias, xa 
que estaba ben arraigada a convicción de que non eran quen de asentarse no 
terreo e cultivalo. Así, cando en 1905 Paul Piramino, procedente de Nova Nur-
sia, lle remitiu unha solicitude ao Departamento de Aborixes para que se lle 
permitise dispor dunha serra coa que traballar no seu terreo, o protector enviou 
un inspector a que dese conta das melloras que realizara Piramino e posterior-

68 Citado en Anna Haebich: For Their Own Good, 28-29; consúltese o debate en Western Australian 
Parliamentary Debates, 11 (1886), 246, State Records Office of Western Australia.
69 Anna Haebich: For Their Own Good, 29.
70 «A. R. Richardson to Under Secretary for Lands, 26 October 1896», 1896/5926, SRO. Alex Richardson 
era un ocupante ilegal de Pilbara que probablemente non sabía moito de Nova Nursia e debera de formar 
as súas opinións sobre a incapacidade aborixe sobre a base do que vivira na remota fronteira de Pilbara.
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mente concluíu: «É como eu pensaba: Piramino non fai moito nin na súa terra 
nin na de ninguén. Que non se lle envíe a serra»71.

Luke Mourdey, Benedict Cuper, Charles Ponan, Paul Narrier e Paul Pirami-
no foron algúns dos aborixes que, no marco deste regulamento territorial, obti-
veron terreos en Nova Nursia ou preto de alí. Porén, a falta de capital, xunto coa 
necesidade de manteren a familia, fixo que estes homes tivesen que buscar un 
traballo co que complementar os seus ingresos e que en ocasións lles custase 
continuar coa mellora das explotacións. Cando lles rescindiron o contrato de 
arrendamento enfrontáronse a unha segunda experiencia de expropiación, mais 
loitaron, por veces cun resultado satisfactorio, por conservar o acceso ás súas 
terras e non perder a súa titularidade. A historia destes agricultores aborixes que, 
despois de que os expulsasen do que tradicionalmente fora o seu territorio e os 
trasladasen a outro lugar, quedaron abocados a outro desaloxo garda semellanzas 
coas loitas pola terra que se produciron na facenda aborixe de Coranderrk, e 
tanto nesta como en Nova Nursia se observa unha mostra excepcional de casos 
en que se revogaron decisións burocráticas contrarias aos intereses dos aborixes 
a consecuencia das protestas nativas e humanitarias. 

As reivindicacións dos residentes de Nova Nursia canalizáronse do xeito que 
concibiran eles cos irmáns beneditinos, e que revela o firme convencemento dos 
primeiros de saber o que era kuoba, o que estaba ben, e que winda, o que estaba 
mal. Richard Broome defende un argumento moi convincente, a saber: «que os 
aborixes actuaban guiados pola súa noción do que Broome denomina "compor-
tamento axeitado". "A súa relación co mundo natural rexíase por prolixos pro-
tocolos e tabús, e as relacións sociais estaban moi suxeitas a rituais […]"72. Os 
aborixes "tiñan leis e interpretacións tradicionais sobre o que constituía unha 
conduta correcta, que se expresaban, en particular, nos modismos cos que se 
referían ao parentesco e á reciprocidade". Broome mantén que os kulin actuaban 
guiándose por estas crenzas, sobre todo «no referido ás cuestións que tivesen que 
ver coa xestión e o racionamento»73.

71 Chief Protector of Aborigines, 21 January 1905, Cons 652, SRO WA.
72 Richard Broome (2006): «“There were vegetables every year Mr Green was here”: Right behaviour and 
the struggle for autonomy at Coranderrk Aboriginal Reserve», History Australia, 3:2, 43.1.
73 Richard Broome (2006): «“There were vegetables every year Mr Green was here”», 43.2.
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Xa en 1861 se puxeran por escrito os dereitos e as prerrogativas dos aborixes 
de Nova Nursia cando un grupo de dezaoito residentes nativos asinaron unha 
demanda na que se queixaban de que un dos irmáns da misión lle disparara a un 
dos cans deles. Este grupo sabía a que tiñan eles dereito por lei («[…] o Goberno 
nos permite aos nativos ter un só can cada un») e referiron a historia de como 
aquel irmán lle pegara un tiro ao can: «[…] esta noite, reverendo un dos irmáns 
disparoulle no corazón a un dos cans dos nativos e todos coidamos que para nós 
iso non está ben» (sic). Estes homes deixaron patente a súa idea do que xulgaban 
xusto e equitativo: 

[…] nós, os nativos todos, non teriamos nada que lle dicir a vostede vostede, reverendo 

P. Betteran se o irmán que lle disparou ao can o fixese porque o can se botara ás ovellas 

e tentara matalas e tería razón en dispararlle ao can porque quixera matar as ovellas […]. 

[T]odos nós os nativos coidamos que non está ben facernos iso que somos uns pobres 

nativos e algúns temos moitos fillos e volvo dicir que se cada home que teña muller e 

moitos fillos pode ter un can iso nos axuda moito os domingos cando imos buscar can-

guros ou outras cousas na selva. Volvemos dicir que o irmán que esta noite lle disparou 

ao can reverendo todos pensamos que fixo mal non había ovellas no campo e o can 

fórase bañar e o irmán disparoulle e matouno. [Sic.]

A carta concluía coa seguinte declaración: «Nós os nativos non temos máis 
nada que lle dicir reverendo e despídense os seus seguros servidores»74 [sic]. A 
primeira sinatura era a de Paul Piramino; entre os signatarios estaba tamén Mary 
Ellen Cuper. 

Outros escritos de protesta que se presentaron referíanse ás racións e ás 
mantas; por exemplo, tanto Felix Jackimara como George Shaw crían que 
tiñan dereito a máis do que recibían e en 1911 escribíronlle ao protector xefe 
para pedir unha maior cantidade de fariña e de alfombriñas75. Tratábase de 
importantes declaracións de índole moral mediante as que se esixía un trato 
apropiado.

74 «Letter from several Aborigines to Rev Bertran», s/d, 1861, NNA ACC 2224A/16.163.
75 «Letter from George Shaw to Mr Gale, 27 April 1911», Cons 652 1911/473, SRO WA; «Letter from 
Felix Jackimara to Mr Gale, 27 April 1911», Cons 652, 1911/473, SRO WA.
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En maio de 1907 revogouse a reserva de tres terreos destinados ao seu uso por 
parte dos aborixes e sometéronse a unha selección pública de titulares, xa que se 
considerou que o grao de mellora que amosaban era insuficiente. Unha destas 
parcelas correspondíalle a Charles Ponan, en Catabody (Wyening). Haebich 
apunta a hipótese de que os agricultores brancos lindantes denunciasen ante o 
Departamento de Terras que Ponan non cultivara a terra o suficiente co fin de 
«apoderarse» eles da parcela76. Ponan protestou ante o protector xefe dos abo-
rixes, E. Pechelle, coa axuda dun veciño que lle transcribiu unha carta, na que 
mantiña que, se o botaban das súas terras, o Goberno debería pagarlle unha 
indemnización polas melloras que levara a cabo nelas: «Coido que non é xusto 
obrigarme a que me afaste dos meus mellores terreos e do traballo que fixen 
neles. Confío en que estuden a cuestión […]. Estou na miña terra e non vou 
abandonar o traballo que fixen nela ata que teña unha resposta»77. Ponan des-
cribe: «Cerquei vinte acres e rocei dez, e cultivei unha hortiña de medio acre, e 
escavei unha cisterna de tres pés de profundidade e dúas iardas de largo»78. A súa 
carta convenceu o protector e en novembro de 1907 a súa parcela recualificouse 
como reserva destinada ao uso dun aborixe, e Ponan quedou nela. El tivo a deter-
minación de opoñerse ante o protector a que lle quitasen o seu terreo e destacou 
o seu desexo de conservalo, loitando polo que el consideraba seu por dereito. 

A idea de Ponan de que se lle retribuíse o labor que fixera na súa terra tiña o 
seu xermolo na estrutura de traballo e salarios que establecera Salvado en Nova 
Nursia:

Nin se pode dicir que o salvaxe non sabe apreciar o valor dos cartos nin o das propieda-

des, porque axiña adquire de todo isto unha idea clara, e entón procura por todos os 

medios aumentar os seus propios intereses e mellorar a súa condición. Pero se se lle fan 

sentir as cargas da civilización e non as súas vantaxes […], entón prefire a liberdade da 

vida salvaxe ás incomodidades da civilizada, e volve ás súas selvas79.

76 Anna Haebich: For Their Own Good, 32.
77 «Letter to E Pechell, acting Chief Protector of Aborigines, from Charles Ponan, Catabody, Monday 26 
[August] 1907», ADF 1907, 357, SRO WA.
78 «Letter to E Pechell, from Charles Ponan, Monday 26 [August] 1907».
79 Edward. J. Stormon: The Salvado Memoirs, capítulo 10. [Da tradución: Rosendo Salvado, Memorias
históricas sobre a Australia…, 277. (N. da T.)]
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Algúns aborixes, como Luke Mourdey e Benedict Cuper, dirixíronse ao 
Departamento de Asuntos Aborixes co fin de solicitaren axuda para se equiparen 
(con ferramentas, arame para as cercas e chapas de ferro onduladas) e poderen 
explotar as súas respectivas granxas. Ambos recibiron algunha prestación econó-
mica despois de longas negociacións, durante as cales Mourdey case se arruinou. 
Estes tratos co Departamento adoitaban facerse coa axuda dalgún colono da 
veciñanza ou dalgún misioneiro de Nova Nursia. 

Cuper posuía unha parcela en Wyening e chegado o ano 1905 contaba xa 
con quince acres cultivados, cincuenta rozados e listos para lles pasar o arado e 
postes a punto para a instalación de cen cadeas de agrimensor80. O 29 de novem-
bro de 1905, o parlamentario que representaba a circunscrición de Cuper, G. W. 
Gardiner, escribiulle unha carta a Henry Prinsep, protector xefe dos aborixes, na 
que lle describiu a produtividade de Cuper: «Advertín que leva feitas moitas 
melloras: hai unha boa cantidade de postes no chan, listos para a instalación de 
aramados, e, no que eu o coñezo, é un traballador formal e deberíase alentar a 
súa actitude»81. Henry Prinsep respondeulle a E. Pechelle o 1 de decembro de 
1905 para lle comunicar que falara con Gardiner e tamén recibira de H. W. 
Phillips, veciño de Cuper, unha misiva na que Phillips lle transmitía o seu apoio 
a este; Prinsep indicou, ademais, que Cuper era «moi merecedor de axuda, xa 
que era un home de boa conduta e traballador que vivía nunha parcela que, 
como aborixe, recibira do Departamento de Terras ao abeiro do regulamento 
aprobado por este», e engadiu: «[P]osteriormente, este home veu verme en per-
soa»82. Cuper, para elaborar a solicitude de axuda que presentara ante as autori-
dades, non só escribiu cartas el mesmo, senón que alén diso logrou reunir unha 
pequena rede de personaxes influentes que puidesen falar no seu favor: as auto-
ridades da misión de Nova Nursia, un veciño branco e o parlamentario da súa 
circunscrición. Coa axuda destes contactos, sumada aos bos resultados que obti-
vera nas súas terras e á súa reputación de home formal e traballador, Cuper puña 
en tea de xuízo as expectativas que tiñan algúns colonos no referido ás capacida-
des e os logros dos indíxenas.

80 Antiga unidade de medida equivalente a uns vinte metros. [N. da T.]
81 «Letter from G. W. Gardiner to H. Prinsep, 29 November 1905», Cons 255, 1907/726 SRO WA.
82 «Letter from Prinsep to E. Pechelle, 1 December 1905», Cons 255, 1907/726 SRO WA.
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O Departamento aprobou a subministración de arame que solicitara Cuper, 
e o 30 de decembro de 1905 el escribiulle a Prinsep para lle dar as grazas polo 
material. Nesa carta tamén queda ao descuberto que Cuper talvez coñecía ben a 
Prinsep, pois preguntoulle por Rose e Charles e desexoulles a estes «sorte nos 
estudos», e lembroulle que Prinsep lle prometera «aquela foto» da súa familia83.
Con todo, Cuper non sempre conseguiu que o Goberno lle concedese o que 
solicitaba; así, en 1914 pediu unha pensión de xubilación que foi rexeitada, dado 
que el estaba suxeito á Lei de aborixes de 1905, o cal lle causou dificultades 
económicas a consecuencia das cales perdeu as terras pouco despois84.

A Luke Mourdey concedéuselle un terreo en 1903, mais tamén a el se lle 
revogou esa concesión e despois devolvéronselle as terras a raíz dos escritos de 
protesta que lles remitiu ás autoridades85. Paga a pena fixarse en como os agri-
cultores aborixes se describían a si mesmos nas súas cartas ás autoridades: tanto 
Mourdey como Cuper empregaban outros apelidos. Lucas Murrichery, fillastro 
de Benedict Cuper, adoptou o case seguro pseudónimo de Luke Mourdey (que 
por veces aparece como «Moody»), que soaba máis inglés; e, canto a Cuper, na 
correspondencia e nos contratos relativos á súa terra asinaba como «Cooper». 
Non é doado saber por que o facían, aínda que pode interpretarse como unha 
estratexia para tentaren parecer menos «aborixes» ante as autoridades, destacan-
do a súa identidade de agricultores sobre a súa condición de aborixes a fin de 
influíren na posibilidade de mudar a situación. Na correspondencia intercam-
biada en maio de 1898 entre o padre Domínguez e Salvado apréciase un feito 
interesante: que Salvado expresou a súa preocupación por que Cuper usase ese 
«Cooper» cando asinaba un documento legal. «Desgustouse ao ver que Cuper 
asinara como "Cooper" (apelido inglés) porque no documento e no seu certifi-
cado de matrimonio consta "Cuper" (o seu apelido australiano), cousa que 
podería invalidar o escrito»86, e instou a Domínguez a que fixese «asinar a Cuper 
varias veces como Cuper para que […] non [volvese] cometer o mesmo erro»87.

83 «Letter from Benedict Cuper to Henry Prinsep», Cons 255, 1907/726 SRO WA.
84 Anna Haebich: For Their Own Good, 32.
85 Anna Haebich: For Their Own Good, 384.
86 «Letter from Salvado (Perth) to Dominguez (New Norcia), 19 May 1898», NNA ACC 2-2234A/53.97.
87 «Letter from Salvado (Perth) to Dominguez (New Norcia), 19 May 1898», NNA ACC 2-2234A/53.99.
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Salvado deixaba moi claro que, cando chegaban «australianos» a Nova Nursia, 
os animaba a adoptar un nome de pía ao tempo que conservaban o seu apelido 
indíxena.

Os historiadores teñen ben documentada a «rebelión» aborixe que se suscitou 
en Coranderrk, mais os casos de fricción política vividos en Nova Nursia, malia 
teren menos repercusión pública ca os de Coranderrk, tamén poñen en eviden-
cia que os aborixes se decataban dos dereitos que lles parecía que tiñan e os rei-
vindicaban. O relato do «éxito» misioneiro de Salvado e o seu punto de vista 
ilustrado sobre o que debería ser o proceso de «civilización» dos aborixes chega-
dos a Nova Nursia eclipsou a historia das axitacións políticas que, nos primeiros 
anos do século XX, tiveron como protagonistas algúns dos residentes da misión. 
Como se argumentou neste capítulo, as expectativas dos aborixes e as súas ideas 
sobre a titularidade e os dereitos que tiñan sobre a terra poden irse observando 
nos Arquivos de Nova Nursia, nas súas demandas, cartas e actos e en como se 
presentaban a si mesmos88.

88 As mudanzas introducidas por Torres e o seu sucesor, dom Catalán (1916-1951), centrábanse na vida 
monacal e en estreitar as relacións coa comunidade de poboadores do lugar. As escolas aborixes de Nova 
Nursia pecharon en 1971 e o ensino secundario formal cesou cando en 1991 desapareceu o instituto 
católico da misión. Na actualidade a vila serve de centro de retiro espiritual e de lugar de interese turístico, 
e o Education Centre (Centro de Ensino) ofrece programas educativos entre os que se contan os estudos 
aborixes. En 2008 iniciouse un proxecto de restauración que comportou a rehabilitación da última casiña 
aborixe que quedaba, a cal desde a década de 1950 se viñera usando como baño público.
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«What was there after all? Joy, fear, sorrow, devotion, valour, rage 

– who can tell? – but truth – truth stripped of its cloak of time».

Joseph Conrad, Heart of Darkness 

O obxectivo desta intervención é ensaiar unha reconstrución dos principais ele-
mentos da filosofía da civilización no pensamento de Rosendo Salvado que agro-
ma, as máis das veces en estado práctico, no seu labor cos aborixes da Australia 
Occidental. Sosteremos nestas páxinas que, como fundamento teórico de Nova 
Nursia, se atopa unha requintada formulación que vai máis aló dun mero coñe-
cemento práctico, improvisado e vagamente humanitario no contacto, evanxeli-
zación e aculturación dos aborixes. De feito, podemos albiscar ao abeiro do seu 
excepcional proxecto unha «teoría» que se separa criticamente —«in my own 
way»— e de xeito sistemático de todos e cada un dos máis importantes presupos-
tos e argumentos que lexitimaron historicamente, nos séculos XIX e XX, a limpeza 
étnica, o xenocidio, o racismo, a colonización e, mesmo, o asimilacionismo. Unha 
visión, en síntese, que, espallada na súa enteira traxectoria e fragmentariamente 
exposta nos seus escritos, contesta e supera de xeito moi matizado o horizonte 
mental do mundo colonialista, sempre a contrafío dos Evangelists of Empire.

As súas propias palabras resultan ben elocuentes da autoconciencia de estar 
desenvolvendo, ao fío da súa experiencia, unhas ideas e principios propios, fun-
damento do Salvado method, a New Norcia exception que sabería recoñecer desde 
a metrópole Florence Nightingale (Shellam, 2012a). En efecto, escribía Salvado 
no seu texto «Information respecting the aboriginal natives of Western Austra-
lia», dirixido ao secretario colonial: 

Podería dicirse desta hipótese que é, en rigor, máis que unha teoría, pero verdadeiramen-

te é unha teoría […] e esta teoría é a que regulou as miñas actuacións aquí, e aquela 

hipótese non é outra cousa que a posta en práctica daquela teoría co fin de acadar o noso 
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caritativo, desexado e sincero obxectivo, a conversión e civilización dos aborixes da pro-

vincia. (Salvado, 1864: 6-7)

Nestas páxinas argumentaremos, en primeiro lugar, que esta teoría non naceu 
de vez, senón que foi o produto continxente do duro proceso dunha longa 
aprendizaxe, ensaios e erros, e conflitos e negociacións culturais cos aborixes 
yuit. O punto de inflexión deste proceso veu constituído polo fracaso do «gran-
de experimento», o falecemento dos rapaces aborixes enviados a Europa para a 
súa educación relixiosa, do que, malia algunhas interpretacións que derivan deste 
episodio o fracaso do enteiro proxecto do beneditino (Ride, 2007), Salvado tirou 
decisivas conclusións para o seu posterior método de civilización. En segundo 
lugar, sosteremos que a «hipótese Salvado», mesmo desde os límites do seu hori-
zonte civilizador e misioneiro, se distingue radicalmente doutros intentos colo-
niais da época, aos que de ningún xeito pode ser asimilado. Moito menos, 
reducido á «inxustificada deportación, quizais o primeiro exemplo de deporta-
ción infantil sistemática da historia de Australia» (Hills, 2008: 156). De feito, 
como veremos decontado, moitas das súas achegas serán de curso normal, sécu-
lo e medio máis tarde, nos paradigmas recentes do recoñecemento, o pluralismo 
cultural e o multiculturalismo. En terceiro lugar, amosaremos que a visión do 
abade reviste unha riqueza de temas, perspectivas, argumentos, prácticas e dese-
ños institucionais de extraordinaria complexidade. Ao noso entender, será espe-
cialmente na creativa tensión conceptual, sempre aberta e non resolta, mesmo 
sen saída, entre civilización e cultura, onde vertebrará outras como poboación/
pobo, autonomía/autenticidade, moralidade/eticidade, universalismo/particula-
rismo, artificio/natureza, etc., nas que resida a cerna da súa por tantos motivos 
senlleira achega. 

Falamos de tensión non resolta porque o eixe do método de Salvado reside 
xustamente en esquivar dous extremos simplificadores: a tese colonialista domi-
nante da superioridade indiscutible da civilización occidental e o desprezo con-
seguinte das culturas indíxenas consideradas como inferiores, non aptas para a 
civilización e, mesmo, destinadas á extinción (doomed race theory); a tese da 
inmersión acrítica no particularismo cultural, a valoración da diferenza qua dife-
renza e a consonte aplicación de estándares exclusivamente internos ao mundo 
aborixe renunciando ao exame crítico das relacións de poder, submisión e explo-
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tación presentes (tamén) nas culturas minoritarias, nas súas tradicións e institu-
cións (opresión, xerontocracia, patriarcalismo, etc.).

Examinemos, pois, de modo por forza esquemático, algúns elementos da rede 
semántico-conceptual de oposicións e asociacións que constitúe a matriz intelec-
tual sobre a que se edifica a visión innovadora de Salvado.

1.- A primeira tensión que percorre a enteira traxectoria de Salvado, tendo en 
conta da súa condición de misioneiro, é a de relixión/secularización. Chama 
poderosamente a atención, en alguén tan profundamente cristián, que dedicou 
toda súa vida (desde 1846 ata 1903) (Russo, 1980; Linage, 1999; Prada, 2014) 
ao compromiso católico máis difícil imaxinable naquela altura, á evanxelización 
dos nativos dos antípodas —desbotando en 1852 o tentador ofrecemento da sé 
episcopal de Lugo: «Prefiro as almas ás rendas. Voume para Australia»—, chama 
a atención, dicimos, o peculiar secularismo do seu achegamento ao labor 
evanxelizador e civilizador.

Por unha banda, cómpre salientar o feito da nada evidente elección da comu-
nidade, de que o labor de Salvado se dirixise aos aborixes australianos, conside-
rados como raza perdida para a causa da civilización e a cristiandade (Prada, 
2014: 10-28), percibida polos colonizadores e as igrexas protestantes como raza 
degradada, inferior e condenada á extinción, e non aos brancos, como adoitaba 
facerse no século XIX en Australia. En efecto, nas súas propias palabras: «En Aus-
tralia os europeos absorben toda a mente, todo o tempo, todos os medios dos 
misioneiros, e os pobres salvaxes permanecen enteiramente abandonados e 
esquecidos […]. Todo, absolutamente todo, se fai a prol dos europeos; nada, 
absolutamente nada, a prol dos salvaxes» (Salvado, 1883: 432). 

Desde a propia escolla inicial da comunidade por evanxelizar, desprezada e 
desbotada por todos, ata os métodos —inicialmente nómades, con posteriorida-
de da man do establecemento da misión—, Salvado era ben consciente de que 
Nova Nursia constituía «unha rara excepción», sempre a contracorrente de colo-
nos, protestantes e mesmo da súa Igrexa: 

Conviene ricordarsi che né il vescovo, né il clero, né i cattolici della Diocesi di Perth 
contribuirono giammai con un soldo in pro della Missione de Nuova Norcia, e che per 

il contrario, el Santo padre Pio IX, ebbe a concedere una sanatoria al Diocesano di Perth 

per 10.000 libre spesi in pro degli europei invece de spenderli in pro degl’indigeni o 

selvaggi a cui appartenevano. (Salvado, 1883: 402)
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Agora ben, é notoria a ausencia de fundamentalismo ningún no seu proceder. 
A obra evanxelizadora e espiritual de Salvado, desde a fidelidade aos seus valores 
e principios, amosa unha insólita vertente secular, mesmo materialista, se se 
permite a expresión, que o leva a considerar o benestar físico, o corpo, a alimen-
tación e a saúde dos aborixes como algo prioritario á salvación das súas almas: 

[…] os misioneiros […] deben atender asemade as súas necesidades espirituais e tempo-

rais [as dos pobos salvaxes]. De aquí que sexa preciso que unha misión fundada con tal 

obxecto se provexa de cantos bens materiais lle sexa posible, non tanto para se enriquecer 

ela mesma, senón para subministrarlle todo o necesario a cada familia salvaxe que, 

deixando a súa vida nómade e ociosa, queira establecerse nun lugar determinado. (Sal-

vado, 1852: 307)1

A su dedicación á saúde dos nativos, a procura de cura para as súas enfermi-
dades máis frecuentes, valeulle a Salvado o nome de Bolya Gumbar, «o grande 
doutor» (Shellam, 2012a: 114). No mesmo sentido falan a súa orixinal atención 
ao exercicio físico o aire libre, o traballo agrícola, a hixiene das instalacións na 
misión (luz, temperatura, ventilación das estancias, etc.), o respecto polas activi-
dades nativas de recolección e caza no ermo.

Aínda máis, o benestar dos aborixes faino depender Salvado non tanto da súa 
pronta conversión senón das estruturas familiares, económicas e sociais no seo 
das cales aqueles desenvolvían a súa vida. Nesta orde de cousas, Salvado aposta, 
de xeito sorprendente para os seus contemporáneos, pola prioridade do traballo 
manual sobre o intelectual, polo coidado da saúde e a alimentación; antes que 
polo alimento espiritual da doutrina, polo exercicio físico ao aire libre. Incluso, 
resulta de grande interese comprobar como o traballo manual, «o sistema de 
traballo físico», debe primar, ao seu xuízo, sobre a obsesión de «SOAMENTE

[remarcado así no orixinal] ensinarlles a ler e escribir» (Salvado, 1864: 7). Nada 
hai máis significativo para estes efectos que a febril pescuda e investigación por 
parte do noso beneditino das causas da mortalidade dos nativos. Lonxe de atri-
buír a extraordinaria taxa de falecementos, con fatalismo e pesimismo racistas, 

1 Rosendo Salvado (2014): Memorias históricas sobre a Australia e particularmente sobre a Misión Beneditina 
de Nova Nursia e os usos e costumes dos australianos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Parlamento 
de Galicia / Consello da Cultura Galega, 276-277. [N. da T.]
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ao carácter devecente e inferior da súa raza ou aos designios inescrutables de 
Deus, ao seu entender resulta debedora de causas ben concretas: «As enfermida-
des que se lles pegaron, o arsénico e as armas de fogo» (Salvado, 1852 [1946]: 
351)2. A iso cómpre engadirmos a diagnose das causas da vulnerabilidade dos 
indíxenas, que Salvado non sitúa na súa deficitaria fisioloxía, senón nos equivo-
cados métodos «civilizadores» dos gobernos coloniais e das igrexas.

Mesmo a minuciosa atención demográfica e estatística á «poboación» abo-
rixe, que logo veremos, resulta debedora desta atención material aos modos de 
vida, alimentación, hábitos, tradicións, hábitat, así como para os efectos da lim-
peza étnica e xenocidio sistemáticos —de «aclarado» (clearing) racista, en pala-
bras de Anna Haebich (Haebich, 2004)— por parte dos colonos e dos gandeiros 
brancos (Moses, 2004; Maddison, 2011).

2.- A segunda tensión que permite enxergar a traxectoria de Salvado, e sobre 
a que cómpre chamar a atención, é a de razón/sensibilidade. Fronte ás teorías en 
voga na época sobre o escuro porvir dos aborixes, quer as teses do darwinismo 
social que os declaraban non aptos para a civilización, quer o estaren deixados 
da man de Deus, o que facía inútiles os esforzos a prol da súa evanxelización, 
Salvado cultiva un coñecemento desprexuizado baseado na observación empírica 
dos feitos, da man do contacto e a convivencia efectiva e respectuosa cos nativos 
—«aborixe cos aborixes», subliñou, con grande acerto, Giulio Cipollone, quen 
pon o acento na aproximación igualitaria de Salvado aos aborixes, insólita no 
contexto racista da época, que se manifesta progresivamente no abandono da súa 
consideración de salvaxes e a crecente personalización e proximidade no trato, o 
emprego de nomes propios, as expresións de amizade: «o meu amigo e fiel com-
pañeiro» (Cipollone, 2011: 213). Fronte aos prexuízos ideolóxicos do racismo e 
do colonialismo, Salvado privilexia o contacto directo, a observación polo 
miúdo e respectuosa, a experimentación, o ensaio de proba e erro, atento sempre 
ao que falen os feitos, pois na súa idea «contra a forza dos feitos ningún argumen-
to pode sosterse», e de aí a súa rotunda conclusión: «Voler negare loro la capa-
citá della educazione intelletuale, sarebbe los stesso que voler negare al fuoco la 
propietà di riscaldare e di bruciare» (Salvado, 1883: 340). Tales son os saberes 

2 Da tradución: íd., 325. [N. da T.]
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de Salvado sobre os aborixes: coñecemento local, é dicir, situado, produto da súa 
cotiá observación participante, razón encarnada, a contrafío da razón universal 
ilustrada, e xa que logo factor decisivo para acadar a confianza daqueles.

Pero, malia a súa insaciable curiosidade —da historia natural á antropoloxía, 
pasando polo proceso de colonización—, que testemuñan as Memorias históri-
cas sobre a Australia…, non todo era coñecemento no beneditino; o sentido 
musical de Salvado prolongábase ademais nunha extraordinaria sensibilidade 
humana e gran capacidade para a empatía cos Outros. Chama a atención, como 
sinala o seu biógrafo Russo, a súa predisposición para conseguir a proximidade, 
a amizade e a confianza dos aborixes (Russo, 1980: 126), calidade que —suma-
da ás grandes diferenzas ideolóxicas— o separaba da «cold rationality» do moi 
tradicionalista Serra, o seu inicial compañeiro de fatigas misioneiras (Russo, 
1980: 52).

Velaí unha rara síntese de razón e sensibilidade. O rechamante, meticuloso 
deseño racional da estrutura da misión, na súa propia concepción diriamos urba-
nística, unha verdadeira cidade no ermo de Nova Nursia, non pode ocultar o 
coidado, a exquisita sensibilidade que amosa Salvado no trato cos aborixes, a súa 
admiración e aberta simpatía pola súa afouteza, intelixencia, cultura (ritos, músi-
ca, danza, tatuaxes, cerimonias), o marabillado descubrimento da capacidade de 
viviren aqueles con dignidade nun contorno hostil. Recordemos, por exemplo, 
a súa aprendizaxe da lingua yuit, a demorada atención ás variedades dialectais 
desta, e mesmo a entusiasta valoración que fai o abade: «A linguaxe australiana 
non ten nada de áspera e gutural […]. Ao contrario, está dotada de sons graves 
e sonoros, moi similares aos harmoniosos da nosa lingua, e flexibles e suaves 
coma os mellores que posúe a italiana» (Salvado, 1852: 365)3.

3.- A terceira tensión que queremos referir está moi vinculada á anterior, pero 
reviste un especial relevo nos escritos de Salvado. Referímonos á dicotomía inte-
reses/emocións. Chama a atención que un dos principais mecanismos civilizadores 
que postula teoricamente, e pon en práctica, Salvado sexa o concepto de autoin-
terese, de interese de seu; a saber: non se trata soamente de que os aborixes como 
base indispensable da súa autonomía e liberdade dediquen parte do seu tempo 

3 Da tradución: íd., 342. [N. da T.]
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ao traballo agrícola, como logo examinaremos; deben posuír, ademais, ao xuízo 
do abade, un abano de incentivos selectivos positivos e materiais para o desen-
volvemento digno do esforzo requirido, tan alleo aos seus hábitos ancestrais. 
Velaí o papel do autointerese que gaba nas súas Memorias históricas sobre a Aus-
tralia: «[…] un dos principais móbiles das accións humanas, quizais o maior de 
todos, ¡o interese! Fágase en boa hora esta proba, como debe facerse, e entón 
verase que os australianos non só traballan en beneficio seu, coma todos os pobos 
civilizados do mundo, senón que ademais posúen aquela capacidade e aquel 
talento que tan sen merecelo se lles nega» (Salvado, 1852: 353)4.

Anos despois, na Information… de 1864, volverá insistir neste aspecto: «O 
autointerese é o aceite que fai funcionar todas as máquinas; prescindide do inte-
rese e non se moverá ningunha vontade, pois nada se fai por nada» (Salvado, 
1864: 7). De aí que os nativos deban percibir o xusto froito do seu traballo 
agrario como incentivo polo seu esforzo, aprendizaxe e mellora. O interese, da 
man desta peculiar filosofía ilustrada e utilitarista, resulta ademais considerado 
por Salvado como base da autonomía e liberdade dos nativos. Adianta así a rei-
vindicación indíxena da xusta retribución do traballo, que, canda os seus derei-
tos como propietarios orixinarios das terras, vai ser unha demanda dos aborixes 
australianos durante moitos anos —equal pay— (Kirby en Maddison, 2011: x). 
O traballo da terra, nas parcelas da misión, proporciona tanto o incentivo eco-
nómico de percibir un salario como o incentivo moral de cimentar as bases 
fundamentais do autorrespecto e a dignidade, fronte ao eventual complexo de 
inferioridade respecto dos brancos. Tamén a estabilidade social e o sentimento 
de pertenza igual a unha comunidade en que frades e indíxenas comparten ofi-
cios, traballos e resultados (Russo, 1980: 125). Finalmente, constituirá mesmo 
unha base para reclamacións sociais e políticas de dereitos sobre a terra por parte 
dos aborixes de Nova Nursia (Shellam, 2014).

Pero, ao propio tempo, non pode pasar desapercibida a cabal dimensión 
emotiva, o cultivo da empatía, a capacidade poñerse no lugar do outro, o coidado
físico e mental, o agarimo que se desprende dos ímprobos esforzos que reflicten 
as memorias de Salvado: a estima, o afecto, a paciencia infinita. Resulta de relevo 

4 Da tradución: íd., 326. [N. da T.]
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para isto a valoración do trato aos aborixes que se desprende dos informes de 
Salvado, en especial o contraste coas misións protestantes. Mentres que a Nova 
Nursia os nativos se achegaban voluntariamente e alí ficaban con enteira liber-
dade, podendo saír e regresar, mesmo ser visitados polos seus familiares, habitar 
vivendas deseñadas para amplas unidades familiares, dispor de vacacións…, ás 
misións protestantes eran conducidos as máis das veces pola forza e as tentativas 
de fuga multiplicábanse, tras as que eran devoltos case sempre con violencia e 
esposados («con le manette di ferro ai polsi» [Salvado, 1883: 309]).

4.- Outra tensión que agroma unha e outra vez na obra e nas reflexións de 
Salvado é a que se libra entre artificialidade e naturalidade. A civilización requiría 
a saída do estado de natureza, isto é, o abandono do nomadismo tradicional no 
ermo, onde os indíxenas adoitaban ser vítimas da limpeza étnica ou do xenocidio 
por parte dos colonos e das autoridades brancas. Por outra parte, así e todo, o 
respecto pola natureza, pola constitutiva relación dos aborixes co seu medio, 
devén unha dimensión capital do método de Salvado. A este respecto, por unha 
parte, Salvado deseña o artificio civilizador de Nova Nursia; atende coidadosa-
mente á estrutura interna e disposición espacial dos edificios da misión, na que 
as casas dos indíxenas respectasen a estrutura das unidades familiares espalladas e 
multinivel, tomando como a base a regra de san Bieito (e quizais mesmo, a títu-
lo de hipótese, certa inspiración das reducións dos xesuítas en América Latina).

Cómpre salientarmos esta plural dimensión de deseño e innovación institu-
cional no mundo segregado e autosostible da misión, omnipresente nos desvelos 
de Salvado: as aulas para impartir docencia, as habitacións-dormitorio para as 
familias, a organización da granxa, destinada aos cultivos e ao gando, a bibliote-
ca (para a cal Salvado percorrería Europa recollendo fondos bibliográficos), a 
capela, etc., innovación institucional que se basea nun obxectivo sobranceiro: a 
cotiá convivencia de monxes e indíxenas e o compartiren uns e outros os traba-
llos manuais.

Pero, por outra parte, unha tal deseñada e parcial segregación dos aborixes no 
espazo da misión non buscaba soamente servir de protección a aqueles do con-
tacto cos colonos europeos. Salvado, tamén, como subliñou Russo, «decatouse 
de que mante-lo interese no seu territorio tribal era esencial para a estabilidade 
social. O temor de que unha desintegración demasiado repentina dos seus vellos 
costumes evitase que asimilasen correctamente a cultura europea, levouno a 
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propor consegui-la segregación durante polo menos un período de adaptación» 
(Russo, 1980: 136)5.

No que se refire á tensión que nos ocupa, artificio/natureza, podemos eviden-
ciar esta dicotomía conxénita en Salvado en derredor dun segundo, se ben implí-
cito, dobre eixe; a saber: terra/territorio. Vexámolo brevemente. «Terra» refírese á 
dimensión do terreo considerada na súa vertente de explotación, traballo e procu-
ra do sustento individual: traballo agrícola que potencia o autointerese e pro-
porciona as bases da autopropiedade dos indíxenas, así como da propiedade e 
beneficio dos produtos obtidos mediante ese traballar arreo nos predios de Nova 
Nursia. Cada familia posuía a súa parcela, non só base elemental da súa inserción 
autónoma na economía produtiva, senón, máis aló desa mera dimensión econó-
mica, auténtico alicerce do autorrespecto, da autodeterminación persoal, da liber-
dade, do benestar, pero tamén da responsabilidade. Ao propio tempo, o terreo é 
algo máis que terra para ser explotada mediante o traballo: acada dimensións de 
territorio, é dicir, a base física natural da comunidade, a súa paisaxe, o seu nicho 
ecolóxico, o seu contacto coa natureza como base da cultura, relixión, prácticas, 
institucións, arte, modo de vida dos aborixes. De aí a luminosa idea de Salvado 
de compatibilizar en todo momento ambas as súas dimensións terra/territorio: o 
traballo agrícola na terra co mantemento das relacións comunitarias e tradicionais 
co territorio. Fronte aos nefastos efectos do pechamento educativo, do excesivo 
indoor restraint, Salvado insistiu sempre, como parte central do seu método, na 
saídas ao ar libre, na posibilidade dos aborixes de ter vacacións de polo menos tres 
semanas vagando no bush, ámbito natural onde se desenvolvía a vida comunitaria 
e cuxa perda supuña auténtico dano para os nativos. 

Preocupado durante anos pola causa da mortalidade, aparentemente inexpli-
cable por razóns de enfermidade física, dalgúns nativos, cando estes, por outra 
parte, curaban axiña de graves feridas de caza ou combate, Salvado remata por 
descubrir que se trata dun tipo especial de doenza espiritual: «nostalxia», morri-
ña, na súa propia expresión inglesa: home-sickness (Salvado, 1862: 4), causada 
pola perda do referente do territorio comunitario; en rigor, por privación do seu 
medio natural. 

5 George Russo (2001): O señor abade do ermo: A vida e a época do bispo Salvado, Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 166. [N. da T.]
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Mediante este difícil equilibrio de estabilización territorial de poboacións 
nómades na misión e o mantemento de trazos esenciais da súa cultura, debedo-
ra do pano de fondo natural, a través do establecemento de fronteiras porosas 
entre a misión e o ermo circundante, entre a terra para o traballo agrícola e o 
territorio como substrato natural das comunidades aborixes e a súa cultura, 
Salvado compatibiliza non só artificio civilizador e a natureza prístina do wilder-
ness, senón tamén as dimensións éticas capitais da autonomía e a autenticidade.
A autonomía persoal dos aborixes como individuos libres e dotados de autorres-
pecto a partir do traballo retribuído compleméntase en todo momento no seu 
proxecto coa atención á autenticidade, isto é, a capacidade de remanecer fieis os 
aborixes á súa cultura e comunidade, que inclúe unha relación de comunicación 
directa coa natureza. Natureza por outra parte non arcádica, reconciliada, bene-
volente, senón dura e extrema, ameazante, pero auténtica «patria» dos nativos 
cuxa perda deviña homesickness ou mesmo Heimatlosigkeit, sentimento de perda 
irreparable do lar orixinario. 

5.- Ciencia/arte. Constitúe esta unha tensión central na visión poliédrica de 
Salvado. Tensión entre ciencia e arte que podemos concretar como a ricaz, 
simultánea presenza no beneditino de dous mundos ben afastados: a estatística e
a música. En efecto, por unha banda resulta sorprendente, se ben coherente coa 
súa xa comentada atención empírica aos «feitos», a familiaridade de Salvado coa 
estatística social, disciplina que estaba apenas agromando naquela altura do sécu-
lo XIX. Para tal efecto, constitúe un episodio de enorme interese o seu intercam-
bio de datos e correspondencia con Florence Nightingale a partir da enquisa 
colonial dirixida en 1860 por aquela excepcional muller, enfermeira, pioneira da 
hixiene e da sanidade pública, avanzada da estatística nas ciencias sociais e, por 
cabo, feminista (McDonald, 2010).

O proxecto de Nightingale consistiu, como é dabondo coñecido, na realiza-
ción dunha enquisa (survey method) ao mundo colonial da Commonwealth 
sobre as condicións de saúde, mortalidade e escolarización dos rapaces indíxenas 
no Imperio británico. Salvado, que viña recollendo datos sobre a poboación 
aborixe desde a década de 1850, recibiu un cuestionario da devandita enquisa ao 
que respondeu con gran precisión e, mesmo, desenvolvendo e explicando algúns 
aspectos do seu «método». Rowse e Shellam teñen estudado devagar estes aspec-
tos e ás súas achegas me remito (Rowse e Shellam, 2013). Cómpre, así e todo, 
subliñar o feito notorio de que Nightingale considerase Nova Nursia como unha 
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luminosa «excepción» que amosaba ao seu ver que, en contra do que se viña 
facendo ata entón, o Imperio británico podía civilizar os aborixes sen extermina-
los, sempre, iso si, que mudasen radicalmente os procedementos seguidos ata o 
momento; nomeadamente, mediante un proceso de educación gradual e exerci-
cio físico sistemático. A coincidencia de Nightingale con Salvado foi dobre: 1) 
na confianza científica na estatística social, como proba indisputable dos feitos 
fronte aos prexuízos racistas da ideoloxía do colonialismo (saúde, causas de mor-
talidade, doomed race theory, etc.), e 2) no método educativo baseado na priori-
dade do physical training, fronte ao pechamento en centros educativos e a for-
mación relixiosa compulsiva e centrada na habilidade lecto-escrita. De feito, ao 
presentar en 1864 o seu relatorio —«Note on the aboriginal races of Austra-
lia»— na reunión anual da National Association for the Promotion of Social 
Sciences, Nightingale incluíu unha longa cita do informe de Salvado (Rowse e 
Shellam, 2013: 25).

Pero, ao propio tempo, Salvado presta unha extraordinaria atención ás artes 
dos aborixes: música, pinturas, adornos, tatuaxes, poesía, danzas, etc. merecen a 
súa atención demorada e respecto, e dedica moito do seu tempo a observar e 
aprender as súas diferentes manifestacións. Canto á música, disciplina que, 
como é ben sabido, desempeñaba un papel central na vida de Salvado, na súa 
condición de pianista, organista e compositor, asombra a súa capacidade de 
compatibilizar o cultivo da música relixiosa occidental co respectuoso coñece-
mento, estudo e emprego da música tradicional indíxena. Non se trata, así e 
todo, dun uso instrumental para fins evanxelizadores, senón de auténtico reco-
ñecemento do valor musical dos cantos e danzas aborixes que se traduce nunha 
aberta admiración: 

A música australiana ten a súa parte fermosa e chistosa como a fenicia, e a súa parte grave 

e seria como a dórica […]. ¿Cantas veces me valín eu das súas cancións de baile para os 

animar e alentar nos traballos do campo?  […] ao me oíren cantar Maquieló, Maquielé,

que é unha das súas cancións de baile máis comúns e favoritas, obrigados, coma dunha 

forza irresistible, non só se erguían e seguían o canto, senón que se botaban a bailar 

gozosos e pracenteiros […]. (Salvado, 1852: 368)6

6 Da tradución: íd., 344. [N. da T.]
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6.- Chegamos deste xeito á cerna da visión de Salvado, a decisiva tensión 
creativa civilización/cultura. Por unha banda, o proxecto de Salvado resulta debe-
dor de dúas pretensións fundamentais de universalidade: a idea de civilización 
(«civilizar os aborixes») e a idea católica da relixión («evanxelizar os aborixes»). 
Estas dimensións de universalismo, con todo, non desembocan no beneditino 
galego en presupostos etnocéntricos ou etnocráticos, como o racismo, a superio-
ridade cultural, o desprezo ao outro, o discurso dominante na Australia da época 
da dying race, da incapacidade conxénita dos indíxenas para a civilización ou 
mesmo para a cristianización; por cabo, da súa inevitable extinción. 

A razón de que a visión de Salvado discorra por outros vieiros, a contraco-
rrente das ideas dominantes, cómpre procurala no feito de que as irrenunciables 
pretensións de universalidade de Salvado se atopan moi matizadas polo seu 
aprecio e recoñecemento da pluralidade infinita das culturas non occidentais, 
polo seu respecto libre de prexuízos ás achegas dos particularismos. Para el, 
como pode lerse nos seus escritos, cada ser humano, cada humanidade, tiña a súa 
propia medida, o seu específico mundo de sentido. E a civilización debe proce-
der mediante unha lectura dos valores universais da ciencia e da relixión sen 
destruír a riqueza cultural dos pobos. A propia Nightingale tiña advertido de 
xeito reiterado e con gran claridade sobre os perigos da «civilización» imposta da 
man do Imperio: «[N]osoutros e a nosa civilización parecemos causar a extinción 
de razas e tribos enteiras» (McDonald, 2010: 172).

Pois ben, Salvado toma en serio a cuestión capital dirixida, con grande escán-
dalo, por Nightingale ao Imperio británico. Nas súas propias palabras: «A pre-
gunta de Florence Nightingale —“Podemos civilizar os aborixes sen acabar con 
eles?”— non é unha cuestión simple, senón un problema difícil que Deus sabe 
cando se resolverá» (Salvado, 1864: 4). A crítica radical do racismo —isto é, a 
trasposición da forma cultural, intelectual e espiritual sobre a forma somática— 
que desenvolve Salvado nos seus escritos, e nomeadamente nas súas Memorias
históricas sobre a Australia…, non deixa lugar a dúbidas e érguese como auténti-
co arco de bóveda de todo o seu proxecto: 

O carácter físico e moral do australiano foi pintado con cores tan falsas que os máis o 

consideran como o ser máis degradado da especie humana. Polo xeral, crese raquítico e 

mal conformado, e moi parecido aos mesmos brutos. E algúns chegan mesmo a asegurar 
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que non hai a menor diferenza entre un australiano e un orangután. Ata houbo, e non 

un só senón moitos, quen negou que o indíxena da Australia estivese dotado dunha alma 

racional. (Salvado, 1852: 345)7

Se antes insistimos en que o excepcional método de civilización de Salvado 
daba prioridade en equilibrio á saúde, ás condicións de hixiene, á alimentación, 
ao exercicio físico e ao traballo agrícola, cómpre engadir agora outra caracterís-
tica de non menor relevo. O seu método articulaba as achegas da educación 
occidental cun amplo espazo para o cultivo e desenvolvemento das prácticas 
culturais por parte dos aborixes (música, baile, caza, etc.). Así, o rexeitamento do 
prexuízo etnocéntrico constitúe unha característica sobranceira da súa visión: 

Cómpre que teñamos sempre en mente que os aborixes son exóticos ou estraños á nosa 

civilización. Non poden soportar a nosa comida, as nosas duras xornadas de traballo 

quer físico, quer mental […]. Se miramos cara a eles con ollos europeos, se os conside-

ramos de feito europeos e tentamos educalos como tales, autoenganámosnos. O seu caso 

é claramente diferente ao noso e debemos levalos á nosa alta posición, non de vez, senón 

do mesmo xeito en que chegamos nós mesmos, de xeito progresivo. (Salvado, 1864: 5)

De xeito progresivo —by degrees—, esta é a consecuencia clave para o método 
Salvado do seu abandono do eurocentrismo: evitar a imposición do modelo 
europeo aos aborixes e apostar por un achegamento progresivo, por un proceso 
gradual e autocorrixido de civilización, a partir do respecto dialóxico e o recoñe-
cemento do valor da súa cultura. Nunha das súas respostas ao cuestionario de 
Nightingale, Salvado insiste con énfase extrema nos destrutivos efectos do 
modelo clásico de civilizar: «Temos constatado que a idea de trasladar de vez os 
aborixes desde o seu estado salvaxe a unha civilización avanzada non serve a 
outro propósito que a asasinalos». Salvado parece albiscar, como moito máis 
tarde descubrirán Lévi-Strauss e outros antropólogos como Geertz, que as socie-
dades humanas non están nunca soas; que cando máis dá a impresión de que 
están separadas, descubrimos que forman grupos que manteñen contactos estrei-
tos. E xunta as diferenzas debedoras do illamento danse outras, tamén importan-

7 Da tradución: id., 318. [N. da T.]
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tes, debidas á proximidade: desexo de opoñerse, de distinguirse, de adquirir 
unha personalidade propia…, ata o punto de que a diversidade resulta menos 
debida ao illamento que ás relacións que nos unen. É de non escaso relevo para 
estes efectos da perspectiva dialóxica de Salvado que no proceso de evanxeliza-
ción acudise a miúdo á mitoloxía indíxena, cuxa complexidade coñeceu só tras 
moitos esforzos co paso do tempo, para establecer pontes, similitudes e diferen-
zas coa relixión católica (Russo, 1980: 163).

En suma, na tensión civilización/cultura aboia unha relación continxente e 
por explorar entre dimensións locais, de grande espesura ética, e dimensións 
universais máis restrinxidas e interpretables, unha dialéctica thick and thin, no 
sentido de Walzer, entre, por unha banda, valores comúns para toda a humani-
dade e, por outra, valores e tradicións específicos da cultura yuit. E séntese, para 
Salvado, que 1) a dimensión universal da catolicidade non derroga o feito de 
cada persoa e cada pobo posuíren a súa propia medida de xuízo; 2) a identidade 
colectiva se constitúe como mundo compartido de dotacións de sentido e revis-
te gran valor para os aborixes, cuxa erosión ou perda lles produciría dano irrepa-
rable; 3) fronte á tese da superioridade da cultura occidental, Salvado postula a 
igual dignidade de todas as culturas e a capacidade de exame crítico das súas 
prácticas, institucións e tradicións; 4) o recoñecemento desempeña un papel 
constitutivo na identidade colectiva dos indíxenas, tanto en sentido positivo 
(respecto da súa dignidade diferencial) como no negativo (estereotipos racistas 
de inferioridade); 5) finalmente, todo o anterior se traduce en que para Salvado 
os aborixes se erguen, fronte aos prexuízos despectivos do colonialismo, en ver-
dadeiros «Outros significantes», signifying others no sentido de Mead, isto é, 
participantes no proceso dialóxico de construción dunha versión especifica da 
civilización, mediada e acomodada pola cultura aborixe.

Esta tensión maior civilización/cultura, que se prolonga na de universalismo/
particularismo, amplíase nunha adicional reelaboración da urda de valores e 
principios morais que están en xogo, da man do dualismo moralidade/eticidade.
Moralidade, isto é, de valores cristiáns, en sentido amplo, que son postulados, 
por parte de Salvado, desde un soporte de humanitarismo universal (igual dig-
nidade e valor da vida humana, patrimonio común da liberdade), que se relacio-
na desde o respecto pero tamén desde a crítica coa eticidade, os valores comuni-
tarios da cultura aborixe. 
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En ningún lugar como na condición social das mulleres atopamos de xeito 
máis claro esta tensión que estamos a explorar entre civilización e cultura, entre 
moralidade e eticidade. Salvado, en efecto, constata ante todo a complexa situa-
ción social das mulleres yuit: se por unha parte aquelas dispuñan de relativa 
autonomía —ritos de seu que excluían os homes, posibilidade de acceso á posi-
ción de xamán, capacidade de dedicarse a actividades «masculinas» como a caza, 
etc.—, por outra parte eran obxecto sistemático de violencia de xénero desde 
pequenas, sufrían unha gran perda de autonomía e liberdade, e eran obxecto de 
intercambio de favores, marxinación social, abandono e morte. Da man da 
devandita tensión civilización/cultura, Salvado procurou en todo momento 
mudar a subordinación, explotación e opresión sistemática das mulleres aborixes 
inscritas en tradicións seculares: garantíndolles o mesmo nivel de educación e 
preparación que aos homes. 

De poucas cousas estaba máis orgulloso Salvado que do proceso de educación 
de Ellen Cuper, que, tras o seu proceso de educación na misión, sería nomeada 
directora da oficina de correos e telegrafista oficial da estación de Nova Nursia. 
Así, escribirá entusiasmado na súa Relazione: «Nin en soños imaxinara eu ver en 
1874, isto é, 28 anos despois, establecida naqueles lugares a comunicación tele-
gráfica e o servizo de correos oficialmente a cargo e baixo a dirección dunha 
muller indíxena» (Salvado, 1883: 122). De non menor relevo foi o carácter non 
excepcional deste feito, tendo en conta que á señora Cuper a seguiron como 
directoras da oficina outras dúas donas indíxenas: Sarah Curningun e Carmine 
Guarbak (Cipollone, 2011: 208).

7.- Todo o ata aquí examinado nos conduce á última e maior tensión na 
teoría e prácticas do abade do ermo: poboación/pobo. Así e todo, cómpre detér-
monos brevemente nunha inicial e previa tensión: individuo/comunidade. En 
efecto, a construción dos aborixes como individuos do novo mundo da civiliza-
ción opérase, para Salvado, como vimos, mediante o traballo agrícola retribuído 
e o cultivo dos incentivos do autointerese que fundamentan o autorrespecto 
como donos do seu destino, a súa autonomía, a súa autodeterminación persoal. 
Agora ben, os individuos aborixes non constitúen mónadas illadas e solipsistas, 
centradas na exclusiva maximización do seu autointerese. Pola contra, atópanse 
inseridos na propia comunidade indíxena, que constitúe unha valiosa urda de 
prácticas, tradicións, rituais e valores culturais que dota de sentido a súa vida.
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Deste xeito, repárese en que a autonomía individual de homes e mulleres 
indíxenas se constrúe, para Salvado, mediante a dotación de recursos materiais e 
morais que cimenten a súa liberdade, o seu proxecto de vida; en definitiva, a 
capacidade de pór cada un para si mesmo os seus propios fins. Pero, por outra 
parte, como xa salientamos, a autenticidade, isto é, a fidelidade á diferenza e o 
respecto activo e creativo á súa cultura, fundamenta a súa dignidade comunita-
ria. Agroma aquí unha dobre e capital diferenza, como axiña veremos, co mode-
lo normalizado das misións protestantes. No que se refire ao individuo, non se 
trata para Salvado de proporcionar recursos a un conxunto de aborixes pasivos, 
en espera do seu fatal destino de decadencia e desaparición. Trátase, pola contra, 
dun proceso de educación e formación activa que enxerga unha nova visión dos 
aborixes desde a liberdade, a autodeterminación persoal, baseada na capacidade 
de proverse do propio sustento e tamén de asumir a responsabilidade da propia 
vida e, xa que logo, na capacidade de futuro de participación nas decisións eco-
nómicas e políticas da misión e máis aló dela. Para Salvado, no ámbito de Nova 
Nursia, non se facía educación para os aborixes, senón cos aborixes. Fronte á 
ecuación racista do nacionalismo australiano e a súa fantasía nacional branca de 
estado = nación = raza branca = cidadanía. O individuo aborixe era, de feito, para 
o monxe beneditino, un xermolo de cidadán dotado de dereitos e de voz propia, 
tanto como de apoio comunitario.

Agora ben, todas as tensións anteriormente examinadas nos conducen a outra 
de non pequeno relevo, a saber: a que se dá entre a consideración dos aborixes 
como poboación e a súa alternativa concepción como pobo. En efecto, se obser-
vamos atentamente algunha das dimensións previas: comunidade, cultura, terri-
torio, etc., podemos comprobar como, por baixo da consideración dos indíxenas 
como poboación, agroma e se superpón, non eliminándoa, unha vision como 
grupo étnico, como pobos indíxenas.

Alén da colonización, o proceso de construción da nación australiana como 
nación branca, protestante e de fala inglesa situaba os aborixes, desde a indepen-
dencia en 1872, como precaria minoría tanto desde o punto de vista político, 
social e cultural como desde o demográfico. Pois ben, resulta de especial relevo 
para a dicotomía pobo/poboación, por mor dos seus diferentes obxectivos, pro-
cesos e resultados para os indíxenas (Rowse, 2012). Hoxe en día este dualismo 
resulta dabondo coñecido e asumido, desde o punto de vista internacional, polo 
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cambio que se produciu no seo da OIT desde o Convenio 107, de 1957 —«On 
Indigenous and Tribal Populations»—, ata a ruptura xerada polo moi influente 
Convenio 169, de 1989 —«On Indigenous and Tribal Peoples».

Pois ben, o coñecemento estatístico das causas da mortalidade e enfermidades 
dos aborixes obtido por Salvado e Nightingale apunta á consideración dos 
indíxenas australianos como poboación específica, dotada de características dife-
renciadas fronte á poboación branca hexemónica. O minucioso traballo estatís-
tico do noso beneditino recolle así durante anos datos sobre as familias dos 
aborixes da rexión. Agora ben, o que comeza sendo mera contabilidade de 
indíxenas prolóngase na elaboración de complexos elencos de familias e redes 
familiares, no estudo das variedades dialectais, na recorrencia nas enfermidades 
máis frecuentes, nas principais causas de mortalidade, nos resultados educativos 
dos mozos e mozas nativos, etc.

Alén dos criterios de poboación, así e todo, e por mor das tensións antes 
examinadas e en particular a de civilización/cultura, por riba da idea de poboa-
ción aborixe agroma en Salvado implicitamente a consideración substantiva dos 
yuit como pobo. Isto é: como grupo étnico cultural singular e diferenciado, 
considerado como un «Outro significante» co que se establece o diálogo civiliza-
dor desde unha posición de respecto, recoñecemento e participación.

Agora ben, este paso ten extraordinarias consecuencias, tendo en conta que 
as diferenzas entre unha e outra consideración revisten gran calado. Para o que 
aquí nos interesan podemos sintetizar as principais diferenzas como segue:

1) As poboacións, meros agregados de individuos singulares, poden desapa-
recer a consecuencia da súa integración e dilución noutra poboación 
maioritaria, da man da súa invisibilidade estatística colectiva, o que Hae-
bich denominou «extermination by neglect» (Haebich, 2000: 208; 2004: 
279). De xeito moi diferente, a idea de pobo apunta a unha identidade 
colectiva con vocación de permanencia e interlocución estable no seo do 
estado (Rowse, 2012: 10).

2) O tratamento como mera poboación dun grupo étnico facilita a posta en 
práctica de políticas que ao consideralo «inferior» ou «non apto» para a 
civilización adoitan enxergar veredictos de desaparición, extinción, dexe-
neración, etc., do que se deriva a perda de valor moral, do autorrespecto e 
da dignidade. O desentendemento dos poderes públicos respecto ás súas 
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enfermidades, alimentación, modos de vida, dá paso a diversas medidas de 
limpeza étnica, etc. Os pobos, pola contra, posúen unha identidade colec-
tiva con dereito a recoñecemento e ao seu desenvolvemento, protección, 
soberanía alimentaria e igual dignidade, e dereito a unha dotación de 
recursos que fundamenten a igualdade de oportunidades.

3) As poboacións son unidades de medida que atomizan o grupo nun 
conxunto de individuos illados, sen raíces, aculturizados; en rigor, invisi-
bilizados na súa diferenza cultural, lingüística, histórica, etc. Os pobos 
gozan da presunción de posuíren trazos diacríticos que conforman unha 
identidade colectiva: historia, lingua, propia etnicidade (mitos, símbolos, 
cerimonias, narrativas de autointerpretación, criterio de deslinde nosou-
tros/eles, propio/alleo). Repárese en que a atomización individualista 
propia das poboacións desposúe os grupos étnicos dos cimentos da solida-
riedade comunitaria indispensable para a acción colectiva (asociacións e 
movementos sociais indixenistas).

4) As poboacións habitan un espazo eventual, continxente e provisorio, que 
non ten condición de territorio de seu, hábitat propio, medio histórico no 
que se desenvolve a comunidade, polo que poden ser desprazadas ou resi-
tuadas polos Estados ou os mercados (voting with the feet).

5) A consideración dos indíxenas exclusivamente como poboacións torna 
disfuncionais os dereitos de autogoberno e de autodeterminación colecti-
va, e o respecto ás propias institucións e tradicións xurídicas (dereito con-
suetudinario, pluralismo xurídico). O propio dos pobos é dispor de capa-
cidade autorreflexiva de adaptación mediante o exercicio do autogoberno 
e autodeterminación democrática.

En definitiva, tratar os aborixes exclusivamente como poboación destrúe a 
súa entidade como pobo diferenciado dotado de 1) trazos específicos e substan-
tivos de identidade: tradicións, historia, identidade, dereitos culturais, relixiosos 
e lingüísticos; 2) dereito ao título de propiedade da terra nos seus territorios 
ancestrais; 3) dereitos de autodeterminación e autogoberno. Isto é, o discurso da 
«poboación indíxena», de xeito moi semellante ao que acontece co discurso que 
considera as nacións interiores dos estados plurinacionais como «provincias» ou 
«rexións», ten unha perversa eficacia performativa: erosiona, coa súa interpela-
ción invisibilizadora, a diferenza específica dos grupos étnicos. Para estes efectos, 
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o xeógrafo social John Taylor subliñou, por exemplo, que a elaboración dos cen-
sos de poboación de Australia implicaba a imposición dun modelo cultural da 
maioría branca que causaba unha distorsión da realidade indíxena. A título indi-
cativo, a idea de que o concepto de vivenda familiar agregue catro dimensións: 
corresidencia, comensalidade, relacións familiares e economía doméstica, que 
nas comunidades aborixes se atopan a miúdo disociadas (Rowse, 2012: 124).

Finalmente, da man da análise da rede semántico-conceptual de asociacións 
e oposicións no pensamento de Salvado, estamos en condicións de dar cumprida 
conta da fonda resignificación dos aborixes como pobo e cultura, de salientar-
mos a súa excepcional contribución non só no contexto colonial do século XIX,
senón tamén de adianto dalgunhas conquistas dos pobos aborixes que haberían 
de agardar ata finais do século XX.

Se consideramos as etapas da historia das políticas públicas para os aborixes 
en Australia (McGregor, 1997; Coopes, 2010), Salvado, desde logo, comeza o 
seu labor a contracorrente na fase final da etapa de contacto e conflito (I), carac-
terizada, a mediados do século XIX, polo exterminio físico, da man dos coloniza-
dores brancos, provistos de armas modernas, e a violencia simbólica espallada 
polo discurso da inferioridade, degradación e extinción da raza aborixe. Pero 
mesmo na seguinte etapa, chamada de protección (II), vixente os anos iniciais da 
misión na vida de Salvado (1846-1903), proseguiría a crenza de que a inferiori-
dade da raza aborixe implicaría máis pronto ou máis tarde a súa desaparición 
(Maddison, 2011: 51). De aí que moitas das misións e, xa que logo, as reservas 
indíxenas australianas fosen concibidas como dotación de lugares de precaria 
protección mentres o proceso de extinción se producise, ao tempo que se facili-
taba a apropiación das terras aborixes, consideradas res nullius, polos colonos 
brancos. Unha tras outra, Salvado desafiou, como temos comprobado, as carac-
terísticas comúns da meirande parte das reservas e das misións australianas da 
época: 1) a marxinación dos aborixes da súa participación na economía; 2) o 
desprezo lingüístico e a mestura de diferentes grupos lingüísticos para romper a 
cohesión social e a eventual acción colectiva dos nativos; 3) aberta discrimina-
ción xurídica, xeradora dunha condición inferior; 4) erradicación da cultura, 
lingua (imposición do inglés) e relixións dos aborixes e cristianización forzosa. 

De xeito radicalmente diferente, o método de Salvado traduciuse nun proceso 
autocrítico de civilización caracterizado por 1) introducir e capacitar os aborixes 
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no traballo agrícola e na economía do país; 2) o cultivo da súa autodetermina-
ción persoal; 3) o respecto e recoñecemento da cultura. En definitiva, unha 
visión dos aborixes como protagonistas, desde a su propia diferenza cultural en 
adaptación ao novo mundo, dun incipiente proceso de autonomía e autogober-
no. Cómpre recordar que, mesmo na serodia etapa chamada de asimilación (III)
(de 1951 en diante) (Haebich, 2008; Elder, 2009), o abandono por parte do 
Goberno australiano da idea da extinción dos aborixes seguiuse traducindo en 
políticas de socialización autoritaria e de absorción dos pobos indíxenas na cul-
tura branca dominante («merge them into the white community»). Soamente 
máis tarde, nas etapas de reconciliación (IV) nos 90, o recoñecemento da Stolen
Generation e, finalmente, as desculpas do primeiro ministro Kevin Rudd en 
2008 mudarían substancialmente as políticas indixenistas de Australia.

O labor de Salvado, en fin, a contracorrente da maioría dos Evangelists of 
Empire e da súa propia Igrexa, constituíu unha experiencia excepcional de diá-
logo intercultural e recoñecemento dos aborixes no mundo colonial, non exenta 
de limitacións, conflitos e dificultades, unha tan insólita como admirable tenta-
tiva de, por dicilo coas palabras de Tiffany Shellam, «shaking hands on the 
fringe» (Shellam, 2009).
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Como é sabido, as relacións de España, e, xa que logo, de Galicia, cos antípodas 
comezaron, que saibamos, coa chegada dos primeiros navegantes a aquelas 
terras. No ano de 1519 atópanse mariñeiros galegos nos barcos de Fernando de 
Magallanes e Juan Sebastián Elcano, na era dos descubrimentos. Entre os anos 
1526 e 1527 saíu do porto da Coruña a carabela San Lesmes. Existe información 
que indica que buques procedentes de Galicia chegaron a ese continente xa no 
século XVI e que hai comercio coas illas Molucas e territorios adxacentes desde 
A Coruña, coa concesión dunha casa de contratación especializada en especiería 
en 1522, denominada Casa do Maluco (Migués, 2008: 85). Pero non é ata o ano 
de 1606 cando chegaron as expedicións dos navegantes Pedro Fernández de 
Quirós (1565-1614) e Luis Váez de Torres (1565-1613?), que foron determi-
nantes no descubrimento das terras que hoxe coñecemos como Australia (Fer-
nández de Quirós, 2000, III: 23; Pittarello, 1990; Hervé, 1983). Convén indicar 
que de Quirós se di que é portugués e non queda claro se o é de nacemento ou 
de apelido, pero evidentemente estaba ao servizo de Filipe II, rei de Castela, 
Aragón, Milán, etc., e tamén de Portugal entre os anos 1580 e 1598, e posterior-
mente do seu fillo e sucesor, Filipe III. Tamén houbo nos séculos XVII e XVIII

viaxeiras a Oceanía (Prieto, 1984), entre as que destaca Isabel Barreto de Castro 
(1567?-1612), muller pontevedresa do navegante Álvaro de Mendaña de Neira, 
descubridor das illas Salomón e tamén das Marquesas (Bosch, 1943; Elías de 
Zevallos, 1995). Ela foi a primeira que estivo ao mando dun buque ante o pasa-
mento do seu home e chegou a Manila con Quirós (Majó, 1946; Márquez, 
2006). Incidentalmente podemos comentar que se acaba de publicar unha nove-
la de Francisco Núñez Roldán, Jaque al peón (2014), que foi merecente do 
Premio de Novela Ciudad de Badajoz, e que trata da unión entre España e 
Portugal sobre a base da correspondencia entre Filipe II desde El Escorial e a 
Rua do Comércio de Lisboa, na que se asentou Cristóbal de Moura, artífice 
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desa unión (Alonso Giráldez, 2014, s. p.). Neste texto pódese apreciar, entre 
outras moitas cousas, que as identidades neste momento eran transnacionais 
(Gil, 1989).

Como se ve nesta brevísima viaxe pola historia, xa hai case 500 anos que 
temos relacións coa Terra Incognita dos antípodas (Fernández-Shaw, 2000: 
83-89). Evidentemente o descubrimento de Australia por parte dos navegantes 
galegos é moi descoñecido e prodúcese 200 anos antes da chegada dos británicos 
co capitán Cook, que acontece en 1770. Como indica o historiador australiano 
Kenneth G. McIntyre no título do seu libro The Secret Discovery of Australia («O 
descubrimento secreto de Australia»), os descubrimentos anteriores á chegada 
dos británicos foron esquecidos. Hai que ter en conta que o primeiro establece-
mento dos ingleses en Botany Bay, en Sydney, non comezou ata xaneiro de 1788 
(Frost, 1980: 27).

Un dos máis ilustres viaxeiros galegos a esta illa que é á vez continente, pero 
que non tivo unidade política ata o século XX, é Rosendo Salvado, de cuxo na-
cemento conmemoramos o segundo centenario, e que chegou a Perth en 1846. 
A figura de Salvado está presente aínda hoxe en Australia, xa que o seu legado 
de fundación dunha comunidade é unha realidade, pero ademais a súa obra de 
recoñecemento dos valores culturais e artísticos dos aborixes é coñecida e estase 
a subliñar e a analizar na actualidade. No período en que Salvado chegou a Aus-
tralia os colonos trataban os aborixes de tal xeito que se producía unha sorte de 
escravitude. Neste contexto a visión de Salvado foi basear a vida da súa comuni-
dade en principios de convivencia, creando unha especie de xardín do Edén 
terrenal no que os propios aborixes puidesen educar os seus conxéneres (Stor-
mon, 1998). Poderiamos dicir que estes mundos decimonónicos son similares 
aos retratados por Mario Vargas Llosa coa presenza do pintor Paul Gauguin en 
Tahití na súa novela El paraíso en la otra esquina (2003), pois o ideal de Salvado 
era o paraíso na terra ou, cando menos, a mellora das condicións en que vivían 
os aborixes.

Aínda que as relacións entre os viaxeiros procedentes de Galicia e o continen-
te austral viviron moitos altibaixos, seguen vivas e Galicia está presente en Aus-
tralia a través do ensino da lingua e da literatura galegas en diferentes comuni-
dades e tamén en universidades como as de Queensland, La Trobe, Sydney ou 
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Melbourne, onde mesmo existen centros de estudos galegos. Non obstante, o 
que eu me propoño desenvolver é a idea de que a figura dos galegos en Australia 
permanece viva no imaxinario colectivo non só polo recordo dos navegantes, 
polos topónimos, como o estreito de Torres, entre Australia e Papúa Nova Gui-
nea, e polo traballo de Salvado —aínda vivo na florecente comunidade de frades 
bieitos de Nova Nursia—, senón tamén pola importancia dos elementos galegos 
na literatura australiana. Boa parte da produción literaria contemporánea de 
Australia céntrase na exploración dunha nova realidade por parte de personaxes 
que proveñen de alén do mar, particularmente europeos. Isto sucede na obra de 
Peter Carey e doutros autores, e tamén sucede que Galicia e os galegos perma-
necen no imaxinario colectivo e son convertidos en materia literaria e creativa 
nas artes e na literatura, como acontece cos autores australianos Murray Bail e 
Sally Morgan, e mesmo co británico Robert Graves. Alternativamente, autores 
de orixe galega tamén utilizan o tema australiano nos seus textos, tanto se publi-
can en Galicia como se o fan en inglés e son lidos en Australia e nos Estados 
Unidos.

Un dos casos sobre os que me gustaría chamar hoxe a súa atención é o do 
navegante portugués Pedro Fernandes de Queirós, que pasa por ser o que lle deu 
á Terra Australis Incognita o nome de «La Austrialia del Espíritu Santo» para 
honrar a casa de Austria reinante en España (Clark, 1962, I: 15). Nas viaxes 
frustradas de Fernandes de Queirós, ou Fernández de Quirós en grafía hispánica 
e Quiros na anglófona, el imaxinou e proclamou chegar á que denominou a 
«Gran Terra do Sur», e no imaxinario dos habitantes das terras coas que soñou, 
isto é, os artistas australianos contemporáneos, foi convertido en personaxe eter-
no. É probablemente recoñecido por primeira vez polo poeta James McAuley 
(1917-1976) no poema épico de 1964 titulado Captain Quiros. Neste texto 
homenaxéase este navegante e os seus soños de heroe ou máis ben antiheroe aus-
traliano frustrado, porque non foi quen de realizar o seu soño de facer a terceira 
viaxe e poñer o pé na illa-continente. Uns anos máis adiante, en 1980, o mellor 
e máis coñecido compositor musical australiano, Peter Sculthorpe (1929-), dá a 
coñecer The Visions of Captain Quiros: for guitar and orchestra. Este compositor 
recoñece a súa fascinación pola épica vinculada á figura de Quirós, ao que che-
gou a través da obra do poeta James McCauley. O símbolo que representa Pedro 
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Fernández de Quirós segue a medrar no imaxinario colectivo dos habitantes de 
Australia e no ano 1982, para celebrar o 50 aniversario da empresa de comuni-
cación ABC alí, encárgase a produción dunha ópera televisiva titulada Quiros, a 
cargo do libretista Brian Bell e do propio Peter Sculthorpe. Nesta produción 
televisiva o noso navegante é representado como un idealista visionario que vai 
en busca do seu soño, mesmo de maneira teimuda, á vista dos moitos fracasos e 
obstáculos cos que se atopa. En palabras do historiador K. G. McIntyre, estamos 
ante o primeiro patriota e o primeiro profeta de Australia (1977: 25). Esta visión 
idealista do continente que está por descubrir está presente en varias das pasaxes 
do libreto na voz de Quirós: 

I believe in the force that drives us past Creo na forza que nos leva mais aló dos

 horizons of the mind… I believe that I could  horizontes da mente… Creo que podería

 find in these dark seas the Great South  atopar nesas escuras augas a Gran Terra do

 Land.  Sur.

East of India, Ao leste da India,

West of the Solomons, ao oeste das illas Salomón,

South of Java, ao sur da illa de Xava,

A continent. un continente.

A vast land from tropic to the pole, Unha vasta terra desde o trópico ao polo,

A past and future to unfold, pasado e futuro por desvelar,

A last grand enigma to be solved, o derradeiro grande enigma por desentrañar,

This continent. este continente.

E cando a personaxe de Quirós albisca o fracaso das súas frustradas viaxes 
analiza os posibles efectos perversos que carrexaría a colonización e contrástaa 
coa súa vision idealista das viaxes que emprenden os europeos cara a Australia:
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If we had reached the Great South Land, Se chegásemos á Gran Terra do Sur,

With all our superstitions, con todas as nosas supersticións,

Our arrogance, our ignorance, a nosa arrogancia, a nosa ignorancia,

Our covetous ambitions, as nosas voraces ambicións,

We should have spread our decadence, diseminariamos a nosa decadencia,

Our fever and destruction, a nosa febre e destrución,

And stamped upon that bright new world, e estampariamos nese mundo, novo e cheo

The old world’s dark corruption.  de vida,

 a escura corrupción do vello.

Así, na ópera non só se reflexiona sobre as viaxes de Quirós e os seus logros 
ou fracasos, senón que se poñen nos seus beizos consideracións que proveñen dun 
punto de vista poscolonial, de maneira que con esta perspectiva contemporánea 
de re-visión da historia de Australia se presentan imaxes máis inclusivas e integra-
doras. O músico Peter Sculthorpe é coñecido por incluír os traballos dos pintores 
australianos como inspiración nas súas composicións, en particular as pin-
turas de Russell Drysdale (1812-1981), e probablemente estas visións dos artis-
tas visuais australianos aparecen incardinadas na composición musical que con-
memora a Quirós, e con seguridade na concepción plástica e estética da ópera 
para a televisión. 

A obra de Sculthorpe sobre Quirós foi presentada no 27 de outubro do ano 
2007 na sala de concertos da Casa da Ópera de Sydney auspiciada pola Embaixa-
da de España en Australia, e séguese a programar alí, xa que inda no ano 2013 
fixo parte do programa de concertos na capital, Camberra. Adicionalmente, o 
compositor volveu aos temas e á música de Quirós e converteuno nun oratorio 
titulado The Great South Land («A Gran Terra do Sur»), que foi emitido na ABC 
Classic FM o sábado 11 de maio de 2013. A conversión da ópera en oratorio 
permite a súa representación en salas de concertos e sen requirir un gran teatro. 
Este cambio dá idea de que a obra se transforma para que poida chegar a públi-
cos variados en diferentes lugares do país. Segundo Stephen Adams (2013), a 
evolución do personaxe de Quirós a través da literatura, da música e da ópera 
australianas desde os anos 1960 ata a actualidade vai reflectindo as diferentes 
posicións do país e da intelectualidade en canto á concepción da súa identidade 
como pobo e á súa propia evolución, afastándose do eurocentrismo e recoñecen-
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do a súa realidade desde posicións que asuman as súas propias complexidades e 
contradicións históricas (s. p.). 

A galega Isabel Barreto, coetánea de Quirós, aparece tamén convertida en 
personaxe de novela, tanto na cultura española como na anglosaxoa. Da man do 
xornalista galego Pemón Bouzas entra Isabel Barreto nas letras hispánicas, en El
informe Manila: Isabel Barreto, la que surcó los Mares del Sur en busca de las rutas 
de las especias (2005), e xa uns cincuenta anos antes o crítico literario, poeta e 
novelista británico Robert Graves (1895-1985), autor de novelas tan memora-
bles como I, Claudius («Eu, Claudio», 1934), tamén convertera en tema nove-
lesco as viaxes de Isabel Barreto en The Islands of Unwisdom (1949), publicada 
en castelán como Las islas de la imprudencia (1984). Pedro Fernández de Quirós, 
como piloto principal da frota, é un dos personaxes mellor retratados na novela 
xunto con Álvaro de Mendaña. Neste relato analízanse as causas dos fracasos 
futuros dos españois na conquista do océano Pacífico, e da perda de poder no 
mundo por parte da Coroa española.

Parte da historia da literatura australiana xira arredor da chegada de xentes ao 
país e a súa particular experiencia exploratoria nel. As exploracións non son 
necesariamente xeográficas senón tamén psicolóxicas, e, así, atopámonos con 
novelas de aprendizaxe, coñecidas como Bildungsroman, nas que os personaxes 
rememoran as súas vivencias na chegada ao país. Un dos novelistas que tratou 
en detalle esta cuestión é Peter Carey, que aborda a chegada de xentes dos dife-
rentes países do Reino Unido a Australia. En True History of the Kelly Gang
(2000) rememora as duras experiencias dunha familia irlandesa que trata de saír 
da súa pobreza mediante o seu asentamento nos antípodas no século XIX. Tamén 
neste período sitúa a viaxe de mozos e mozas ingleses que pretenden facer un 
proxecto vital coa súa chegada a Sydney. Isto sucede en Oscar and Lucinda
(1988), na que se presenta unha novela debedora do realismo máxico, que resu-
cita un pasado non moi distante. As perigosas expedicións a través de selvas e 
xunglas australianas, as antigas descricións de cabalos e carros cruzando ríos, e 
granxeiros e predicadores colonizando territorios virxes e descoñecidos toman 
vida tanto na novela de Carey como na versión cinematográfica de Gillian 
Armstrong (1997). Grazas ao libro e á película baseada nel, podemos volver 
visitar o século XIX, cunha perspectiva posmoderna e poscolonial encarnada en 
ambos os dous nun narrador-personaxe, Bob, e recuperar unha imaxe aproxima-
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da das vilas, terreos, misións e portos australianos daquela época (Lorenzo 
Modia e Alonso Giráldez, 2008: 322). Como nas novelas de García Márquez ou 
de Salman Rushdie, Oscar and Lucinda parece estar baseada tamén nas moitas 
posibilidades da casualidade e nas moitas limitacións do destino. Carey utiliza 
un tipo de narración histórica desde unha perspectiva actual, engadíndolle así un 
punto de vista avaliativo (Woodcock, 2003: 73) e permitíndonos aprender dos 
erros do pasado, tanto persoais como colectivos (Lorenzo Modia e Alonso Girál-
dez, 2008: 327). Carey cuestiona a relatividade das crenzas humanas: móvese 
entre a ironía e certa mágoa polos seus protagonistas. Oscar semella ir acumu-
lando máis e máis culpa a medida que a película e o libro avanzan. Ao final terá 
que pagar polos seus erros e pecados. De certa maneira está a pagar tanto polos 
erros de seu pai como polos seus propios, coma se estivese a reparar o pecado 
orixinal, o mesmo que lles sucede aos europeos na emigración/colonización de 
Australia (Lorenzo Modia e Alonso Giráldez, 2008: 328). O desexo de Oscar de 
atopar unha explicación lóxica á vida resulta ser un fracaso absoluto.

Carey crea claramente a personaxe de Lucinda Leplastrier como unha 
metáfora de luz fuxidía na vida de sombras de Oscar. Con todo, o seu perso-
naxe está dotado dunha personalidade tan complexa que fai que a súa relación 
sexa intensa, complicada, potencialmente gratificante aínda que inútil e volá-
til. É unha herdeira australiana nova que quere dedicar toda a súa enerxía ao 
traballo no vidro debido ao seu capricho polas pingueiras de vidro do príncipe 
Rupert. A sociedade de Sydney do século XIX non entende esta empresaria aus-
traliana ilusionada co cristal. Ela centra toda a súa enerxía nun soño estético, 
agora mediatizado polas motivacións relixiosas de Oscar, fundar unha catedral 
de cristal nos territorios aborixes. Esta empresa, que podería ser esteticamente 
convincente, non ten sentido nin para o lugar nin para a xente e remata en nada. 
Deste xeito, o imperialismo critícase indirectamente a través da relixión e dise 
que, sen dúbida, acabará nun completo fracaso. Neste caso, a violencia úsase 
como a única maneira de estimular novas crenzas e de borrar as antigas, vellas e 
dominantes, que comparte a poboación indíxena, e que aínda están «vivas» a 
través dos espíritos que roldan a terra. Lucinda, malia que se decata de que está 
namorada, áchase permanentemente illada e sempre hai unha distancia conside-
rable entre ela e Oscar (359). O amor entre eles é menos profundo que a epopea 
inmersa nos seus soños. En certo xeito, estamos ante unha novela épica, pero a 
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realidade é cruel mesmo cos soños épicos se están en contra da xente e da terra 
(Lorenzo Modia e Alonso Giráldez, 2008: 327). O sentido da terra invade a 
novela e eles queren evitalo. Lucinda, ao final, adopta un fillo de Oscar e 
Miriam, que actúa como o emblema do seu amor e soños imposibles, xa que só 
poden facerse realidade despois da morte. A continuación da historia desta pare-
lla é un símbolo da historia actual de Australia. Adoptan unha nova terra para 
os seus soños e mesmo Lucinda adopta a filla que os seus soños non lle permiti-
ron ter. 

As características cinematográficas da novela de Carey chamaron a atención 
de moitos críticos desde a súa publicación. Polo tanto, a novela chegou ao cine-
ma sen dilación, da man da directora Gillian Armstrong, en 1997 (Craven, 
1998: 25-26; Carter, 2006: s. p.). Do mesmo xeito, moitos estudosos viron unha 
clara similitude entre a obra de Carey e as películas de conquistadores de Werner 
Herzog Aguirre, Wrath of God («Aguirre ou a ira de Deus») (1972) e Fitzcarral-
do (1982) (Woodcock, 1996: 84). De feito, Oscar and Lucinda considérase 
como o Fitzcarraldo australiano. Referíndose á súa versión cinematográfica da 
novela, a propia Armstrong admite: «It was my little Fitzcarraldo» [Foi o meu 
pequeno Fitzcarraldo] (Carter, 2006). A historia de Herzog trata sobre a extra-
vagante figura de Brian Sweeney Fitzgerald, que estaba decidido a conseguir 
diñeiro para a construción dun palacio da ópera no que el chamaba a vila fron-
teiriza, na xungla do Perú. A grandiosidade do proxecto é equivalente á súa 
aparente tolemia. Fitzcarraldo, como lle chamaban, tenta evitar os rápidos do río 
peruano transportando o barco de vapor por terra, dun río a outro. A película, 
rodada dun modo magnífico (considérase unha obra mestra), describe esplendi-
damente a complexidade da tarefa hercúlea que están decididos a levar a cabo. 
A acción sitúase nun escenario exótico (de feito, a rodaxe resultou un pesadelo). 
A paisaxe contribúe á creación dunha atmosfera surrealista moi próxima aos 
parámetros do chamado realismo máxico. Contemplamos a loita entre as forzas 
humanas e as forzas da natureza, e o resultado é unha película violenta, máxica, 
asombrosa. Canto a Oscar and Lucinda, no seu filme Gillian Armstrong logra 
capturar o espírito da historia dun xeito clásico, respectando os símbolos que 
Peter Carey tanto gusta de utilizar, e tratando o núcleo da historia coa dose de 
emoción adecuada. En comparación co magnífico Fitzcarraldo, Oscar and Lucin-
da tamén tenta recoller as dimensións esenciais da natureza humana, chegando 
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ao pouco frecuente equilibrio entre a razón e a tolemia. Oscar trata de levar a 
súa catedral de cristal ao interior do continente austral. Neste sentido parece 
estar baseada na aventura de Rosendo Salvado tratando de levar o seu piano e os 
materiais para construír o mosteiro, no século XIX, polo medio do bush austra-
liano co fin de que os e as aborixes tivesen unha mellor vida espiritual e material.

Tamén pareceu pertinente mencionar aquí dúas novelas de autores australia-
nos contemporáneos nas que son moi relevantes os topónimos galegos. Trátase 
de Eucalyptus (1998), de Murray Bail, e My Place («O sitio de onde son») 
(1987), de Sally Morgan. Na primeira novela o nome Corunna, que é a forma 
inglesa da cidade da Coruña, evoca un lugar distante con lendas e misterios. Na 
novela refírese a historia dunha australiana que se namora dun estranxeiro escu-
ro e na que ambos se atopan diante dun espello milagroso que hai no faro da 
Coruña:

There’s a place called Corunna in north-west Spain, he had said. A place of rocks – 

geological delirium. Corunna is known for just two things: foul weather, it never stops 

raining, and its lighthouse built of granite in the Dark Ages. Local families call it ‘the 

Tower of Caramel’. [Hai un lugar chamado A Coruña no noroeste de España, dixera el. 

Un lugar rochoso, un delirio xeolóxico. A Coruña só se coñece por dúas cousas: o mal 

tempo, nunca para de chover, e o seu faro, feito de granito na Idade Escura. As familias 

da zona chámanlle «a Torre de Caramelo»]. (208)

O relato sobre A Coruña aparece como especular xa que se crea nos antípodas 
unha historia que reflicte a que sucede nesta cidade galega, onde chega a namo-
rada buscando o seu amante, que xa non pode atopar (Cabarcos, 2008: 265). 
Prodúcese, polo tanto, unha relación especular entre o que lle ocorre á protago-
nista da novela en Australia e o que lle pasa á personaxe imaxinaria na que ela 
pensa e que vén á Coruña. Estes paralelismos están iluminados polos espellos 
que historicamente se usaban na Torre de Hércules pare darlle maior proxección 
á luz do faro, que parece de caramelo debido á cor do granito da súa fachada. 
Ellen tamén se encontra atrapada nunha torre metafórica á espera do seu aman-
te. Nos reflexos hai sempre unha imaxe ao dereito e unha ao revés, e nesta oca-
sión é a muller da Coruña a que non atopa ao seu amado para que na imaxe 
inversa Ellen poida ser feliz co seu. 
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No caso de My Place, de Sally Morgan, o topónimo Corunna aparece como 
nome de lugar en «Return to Corunna» e como antropónimo ou apelido familiar 
en tres seccións que levan un título independente, denominadas «Arthur Corun-
na’s Story» («A historia de Arturo Coruña»), «Gladys Corunna’s Story» («A 
historia de Gladys Coruña») e «Daisy Corunna’s Story» («A historia de Daisy 
Coruña»). Estes nomes proveñen do topónimo australiano Corunna Downs, 
situado en Australia Occidental, xa que un antepasado da protagonista procede 
dun rancho de alí: 

Corunna Downs was named by my husband. There is a poem, «Corunna». He was 

reading a book at the time with the natives, and in it was a poem about Corunna, 

I think it was in Spain, so he named the station after that. [O meu home chamoulle 

Corunna Downs. Hai un poema, «Corunna». El estaba a ler un libro nesa época cos 

nativos e nel contíñase un poema sobre A Coruña, creo que estaba en España, e púxolle 

o nome ao rancho polo poema]. (Morgan, 2003: 168)

O poema máis coñecido sobre a cidade no canon anglosaxón é o creado polo 
escritor irlandés Charles Wolfe sobre a batalla de Elviña, coñecida no Reino 
Unido como batalla da Coruña, que aconteceu en xaneiro de 1809. Trátase da 
loita en España entre os franceses e os ingleses pola preeminencia en Europa e 
no mundo, denominada en Inglaterra Peninsular War e que no noso país é coñe-
cida como guerra da Independencia. Os ingleses considerábanse inferiores en 
forzas e decidiron evitar a confrontación coas tropas napoleónicas e retirarse por 
mar a través do porto da Coruña. A estratexia tivo éxito pero o propio xeneral 
británico ao mando, sir John Moore, morreu na loita nos outeiros de Elviña, 
situados á entrada da cidade da Coruña, hoxe campus universitario de 
Elviña. O poema «On the Burial of Sir John Moore after Corunna» («Sobre o 
enterro de sir John Moore tras A Coruña»), que Wolfe publicou por primeira 
vez na revista The Newry Telegraph en 1817 e posteriormente, de maneira anó-
nima, na escocesa Blackwood’s Magazine, chamou a atención de lectores ilustres 
como lord Byron, Edgar Allan Poe ou George Orwell e de antólogos varios que 
continuaron a diseminalo hasta que chegou a ser a elexía patriótica máis difun-
dida no Imperio británico (Cabarcos, 2008: 269), e que fai parte obrigatoria da 
educación de todos os escolares anglosaxóns. Mesmo a escritora galega Rosalía 
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de Castro quixo participar dese dó literario e publicou un poema titulado «Na 
tomba do xeneral Sir John Moore». Neste contexto a loita de poderes que se 
estableceu en Europa ao principio do século XIX a través desta cidade galega é 
representada na narrativa australiana cunha significación diferente, xa que o 
poder colonial toma posesión de novos territorios, nos que se inclúen os aborixes 
—que pasan a servir os británicos e mesmo a ser da súa propiedade—, que son 
chamados cos nomes e apelidos que lles poñen os amos, que evitan así recoñe-
cer a súa propia identidade, orixe e cultura. Como di Nan referíndose aos 
aborixes dos ranchos no século XIX, isto é, no tempo de Salvado, «in those days, 
we was owned, like a cow or a horse» [naqueles tempos, nós eramos propieda-
des, como unha vaca ou un cabalo] (Morgan, 2003: 337, cit. en Cabarcos, 
2008: 274). É dicir, non tiñan entidade humana senón como animais de traba-
llo. O nome Coruña, que na metrópole se asociaba co lugar de liberación do 
xugo napoleónico en España e o primeiro paso para a derrota final, pasa a ter na 
novela de Sally Morgan significados varios dependendo de se o pronunciaban os 
propietarios ou os aborixes. No caso das mulleres esta submisión é dobre, xa que 
sofren tamén explotación sexual por parte do amo do rancho. Despois dunha 
relación sexual con Annie nace Nan, que pasa a ser persoal do predio e con quen 
o amo ten unha relación incestuosa que produce novos traballadores para a 
plantación (Cabarcos, 2008: 274). Andando o tempo, a vella facenda denomi-
nada «Coruña» convértese en base aérea para as forzas australianas na Segunda 
Guerra Mundial e adquire de novo unha significación de lugar de liberación do 
xugo das tropas do Eixe, e incluso recibe posteriormente un recoñecemento polo 
desenvolvemento dos labores agrícolas no noroeste australiano. 

Como vemos, a relación de Galicia con Australia perdura nos topónimos, ben 
levados por galegos ou por viaxeiros que os mantiñan de maneira simbólica na 
súa iconografía. A complexidade da significación multiplícase en Australia, e 
ponse de manifesto dependendo do período en que se analicen e do punto de 
vista desde o que se faga. 

Existen outros elementos da cultura de Galicia que persisten na actualidade 
na cultura e literatura australianas. Trátase dos galegos que emigraron a ese país 
nas grandes migracións marítimas dos anos cincuenta e sesenta desde aquí ou 
desde outros países onde recalaran con anterioridade, tales como Brasil, Francia 
ou Inglaterra, entre outros. Os galegos e os españois chegaron en vapores freta-
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dos polo Goberno australiano en programas coñecidos como «Canguro», «Euca-
liptus», «Emu», «Kerry». Tamén chegaron continxentes de aproximadamente 
500 mulleres solteiras nun programa denominado «Marta», recrutadas en cola-
boración coa Igrexa española para acompañar no país austral os máis de 7000 
homes que emigraron daquela (Boland, 2008: 16). Moitos encontraron en 
Australia o mellor futuro ao que aspiraban, e especialmente os seus fillos, aínda 
que para outros non o foi tanto.

Algúns destes emigrantes están publicando en inglés textos en que utilizan 
Galicia como tema. Un destes autores é Félix Calviño, ou Calvino, como é coñe-
cido nos antípodas, que foi nado en Galicia no ano 1944. Este autor reflicte as 
memorias da súa infancia en Galicia e expón na súa literatura as dificultades da 
emigración desde o punto de vista dun galego, convertendo as vidas de tantas 
xentes en literatura que poida ser compartida por lectores de diferentes conti-
nentes. Un dos seus textos é unha colección de relatos, A Hatful of Cherries: Short 
Stories («Un pucho de cereixas: Relatos»), que foi publicada no ano 2007 e ree-
ditada en 2011. Xa desde o comezo tivo un grande éxito. Eses dezaseis relatos 
son os dun autor que iconicamente procede doutra parte. Parece irónico que o 
nome da súa aldea natal sexa precisamente Alemparte, en Lalín, pero que domi-
ne a lingua inglesa e que decidise dedicarse á literatura na madurez deixando a 
súa florecente carreira como empresario en Australia. Roy Boland, da University 
of Sydney, indica que publicou nas revistas máis prestixiosas dos antípodas, 
como Quadrant, nas que colaboran autores do talle de Peter Carey ou David 
Malouf (Alonso, 2008: s. p). O seu uso da lingua inglesa é excepcional, pero desa 
mestura do galego —particularmente nos temas de «Don’t Touch Anything» 
(«Non toques a nada»), «Detour» («O desvío») ou «Basilio»— e do alleo da lin-
gua e cultura australianas saen textos dunha beleza estraña que lle confiren moito 
atractivo. Segundo o profesor Boland, Félix Calviño decide usar temas galegos e 
escribir como os autores anglosaxóns, e desa mestura sae a súa orixinalidade. 
Como el mesmo indica no prefacio ao seu libro de relatos, deixou Galicia para 
non ter que facer o servizo militar obrigatorio no franquismo. O autor declarou 
nunha entrevista que a escrita lle permitiu deprender moito e profundar nas 
conexións entre a memoria e a imaxinación. Trata temas como a infancia, a 
dureza da posguerra en Galicia, pero tamén sucesos aparentemente sen impor-
tancia acaecidos nas rúas das cidades australianas e que translocen un suspense, 
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un azar ou unha traxedia profunda. Os diferentes lugares onde acontecen as 
historias non fan o libro inconexo, senón que resulta arquetípico da esencia 
australiana, historicamente composta por emigrantes. Os contos están cheos de 
tenrura, humor e ironía nos temas cotiáns, cun estilo sinxelo e claro, como 
acontece coa frase seguinte: «Grandfather had become disillusioned with 
women when my Grandmother died young and without his consent» (Calvino, 
2007: 42) [O avó desencantouse das mulleres cando a avoa morreu nova e sen 
permiso del].

Cando dicimos éxito non nos anima o lexítimo orgullo de galegos a magni-
ficar a obra dun compatriota, senón que vén avalado pola voz dun dos grandes 
autores da literatura australiana, David Malouf (1934-), dramaturgo e poeta, 
pero coñecido especialmente polas súas novelas Fly Away Peter (1982) e Remem-
bering Babylon (1993). Sobre a colección de contos de Félix Calviño Malouf 
dixo:

Trátase de testemuños doutras vidas noutro lugar, algo moi vivo, emocionante, humo-

rístico, estraño, un regalo para o lector, como tamén o é o xeito austero e tenro en que 

está escrito. Calviño é unha voz nova neste panorama, unha voz fascinante, individual, 

e, agora que nos demos conta de que existe, resulta que é indispensable para todos os 

que constrúen a nosa historia.

Esta afirmación de Malouf sobre un libro de relatos de tema galego como 
coadxuvante á construción da historia de Australia, e o que lle achegaron a esta 
os inmigrantes, está relacionada coa esencia do país mesmo, construído desde a 
periferia e por inmigrantes de toda clase. Australia é un país aínda inexplorado, 
no que a meirande parte da poboación se sitúa na periferia, mirando cara ao 
océano e parcialmente de costas á daquela terra ignota. É por iso polo que se 
conforma cunha boa parte de emigrantes que aínda senten que están a explorar 
o territorio. Neste contexto os escritores contemporáneos teñen a percepción de 
que Australia non é de momento un país, porque non falan desde dentro senón 
desde a periferia, en palabras da poeta e conservacionista Judith Wright (1915-
-2000); esta idea foi plasmada así: «Australia is still, for us, not a country but a 
state of mind. We do not yet speak from within her, but from the outside» [Para 
nós, Australia non é de momento un país, senón un estado mental. Aínda non 

VIAXES LITERARIAS E CULTURAIS ENTRE GALICIA E AUSTRALIA



222

falamos desde ela, senón desde fóra] (1969: 301). Polo tanto, se entendemos que 
a realidade no imaxinario colectivo australiano é a dunha comunidade imaxina-
da a partir de xentes de moitas orixes diferentes (Anderson, 1983: 6-7), com-
prenderemos a afirmación de Malouf de que os textos dun autor de orixe galega 
e que falan de realidades galegas contribúen á construción da historia de Austra-
lia. Neste senso a periferia e as marxes confórmanse como un lugar de creación 
e de poder e convértense en centrais na historia contemporánea da literatura 
australiana (Hooks, 1990: 152). 

O escritor australiano Venero Armanno (1959-) dixo na presentación deste 
libro de contos que no estilo de Calviño non hai romanticismos, ten un estilo 
moi natural. Tamén aseverou que non cre que estea lonxe de Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, de Italo Svevo, de Italo Calvino (pero non son parentes!) ou do 
seu favorito, Cesare Pavese, engadiu.

Un dos contos de Félix Calviño foi adaptado para o cine nunha curta titula-
da Unfinished Thoughts («Pensamentos sen rematar»). Tivo un gran recoñece-
mento en Australia, xa que estivo nomeada para oito premios de cine de Austra-
lia Meridional (South Australia Screen Awards) e conseguiu o de mellor actriz, 
para Chantal Contouri. Cando vemos a película, aínda que ten un director de 
orixe grega, Dimitrios Pouliotis, e ambienta o filme na cultura dese país, pode-
mos ver a Galicia da emigración sen dúbida ningunha. 

Félix Calviño presentou en xaneiro de 2014 unha novella titulada Alfonso,
que de novo contou co escritor David Malouf na presentación, realizada o 20 de 
febreiro de 2014 en Sydney. O escritor de orixe italiana Venero Armanno, sobre 
esta nova novela breve, afirmou:

Alfonso is a gentle yet searching exploration of a Spanish migrant’s feelings and experien-

ces in the country Australia used to be more than forty years ago. Felix Calvino infuses 

the stuff of everyday life with tenderness and magic. He recovers a lost time and sensi-

bility. The past shimmers back to life. [Alfonso é unha exploración profunda e delicada 

a un tempo dos sentimentos e experiencias dun emigrante no país que era Australia hai 

máis de corenta anos. Félix Calviño inocula tenrura e maxia aos temas da vida cotiá e 

recupera a sensibilidade dun tempo perdido. O pasado reloce de volta á vida].
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Tamén se indica na presentación do libro que nesta experiencia de emigra-
ción se entrega todo a cambio da seguridade material. Nunha entrevista o autor 
fala das súas cinco influencias literarias fundamentais: trátase de Cervantes, 
Flaubert, Chekhov, Hemingway e García Márquez (Horner, 2009: s. p.).

Para concluír, tratei de mostrar que os viaxeiros de aquí están presentes en 
poemas, óperas, composicións musicais e novelas, como é o caso do navegante 
Quirós, e aparecen mencionados en estudos como o titulado «Imagining Austra-
lia» (Adams, 2013), co que están contribuíndo á construción da identidade 
australiana contemporánea. Tamén sucede con novelas de xentes procedentes 
das Illas Británicas, como acontece no caso de Peter Carey, que publica novelas 
a finais do século XX nas que se trata sobre a construción e explotación e explo-
ración do país no século XIX por parte de británicos chegados a Sydney. Sally 
Morgan e Murray Bail utilizan o nome da cidade da Coruña con significacións 
diferentes: as que poderían ter, en primeiro lugar, para os habitantes desta cida-
de galega; en segundo lugar, para os británicos que o recordaron ao darlle este 
nome a unha zona de Australia; e, en terceiro lugar, para os australianos que 
viviron nela segundo as épocas e as vidas que levasen, e segundo fosen amos ou 
aborixes. A materia de Galicia tamén aparece noutros escritores australianos 
contemporáneos, como é o caso de Félix Calviño, co que a cultura rural da Gali-
cia posterior á Guerra Civil entra a formar parte do imaxinario colectivo das 
orixes multiétnicas da Australia actual e está entrando a formar parte do canon 
literario en Australia da man nada menos que de escritores como David Malouf. 
Polo tanto, na conformación do que cremos que é un país entran a facer parte 
dela as imaxes que del temos, nos mapas, nos periódicos e nas súas manifesta-
cións artísticas, e así consideramos que Galicia é parte constitutiva da literatura 
e cultura australianas contemporáneas. 

VIAXES LITERARIAS E CULTURAIS ENTRE GALICIA E AUSTRALIA



224

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMS, Stephen (2013): «Imagining Australia», Australian Music, 7 de maio de 2013 (http://www.abc.net.
au/classic/content/2013/05/07/3753891.htm).

AGUIRRE, Wrath of God (dir. Werner Herzog, int. Klaus Kinski, Helena Rojo, Ruy Guerra, Peter Berling), 
Hessischer Rundfrunk, 1972.

ALONSO GIRÁLDEZ, José Miguel (2008): «Félix Calviño publica en inglés un libro de relatos galaicos en 
Australia», El Correo Gallego, 18 de maio. 

ALONSO GIRÁLDEZ, José Miguel (2014): «El sábado libro: Felix Calviño, escritor gallego en lengua inglesa», 
El Correo Gallego, 24 de maio (http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/felix-calvino-escritor-galle-
go-lengua-inglesa/idEdicion-2014-05-24/idNoticia-870620/#).

ANDERSON, Benedict (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
London, Verso.

ANDERSON IMBERT, Enrique (1976 [1992]): El realismo mágico y otros ensayos, Caracas, Monte Ávila.
ARCHER-LEAN, Clare (2007): «Review – Social Alternatives» [recensión de A Hatful of Cherries], Social

Alternatives, 26:4 (http://ahatfulofcherries.blogspot.com.es/2008/11/review_11.html).
BAIL, Murray (1998 [1999]): Eucalyptus, London, Harvill Press.
BOLAND OSEGUEDA, Roy C. (2008): «The Search for Paradise. Reflections on Historical and Cultural 

Relations between Spain, Galicia and Australia», en María Jesús Lorenzo Modia / Roy C. Boland Ose-
gueda (eds.), Australia and Galicia: Defeating the Tyranny of Distance = Australia e Galicia: Vencendo a 
tiranía do afastamento, Sydney, Antípodas Monographs, 9-20.

BOSCH BARRETT, Manuel (1943): Doña Isabel Barreto: Adelantada de las islas Salomón, Barcelona, Juventud.
BOUZAS, Pemón (2005): El informe Manila, Barcelona, Martínez Roca.
CABARCOS TRASEIRA, María Jesús (2008): «Heroes and Mirrors: The Presence of Corunna in Murray Bail’s

Eucalyptus and Sally Morgan’s My Place», en María Jesús Lorenzo Modia / Roy C. Boland Osegueda 
(eds.), Australia and Galicia: Defeating the Tyranny of Distance = Australia e Galicia: Vencendo a tiranía 
do afastamento, Sydney, Antípodas Monographs, 257-274.

CALVINO, Félix (2007): A Hatful of Cherries: Short Stories, Kew, VIC, Arcadia (an imprint of Australian 
Scholarly Publishing).

CALVINO, Félix (2009): «They Are Only Dreams», The Barcelona Review, e en K. Scott Forman / Kona 
Morris / Nancy Stohlman (eds.), Fast Forward, Vol. 2, FF>> Press.

CALVINO, Félix (2013): Alfonso, Sydney, Arcadia.
CAREY, Peter (1988): Oscar and Lucinda, Brisbane, The University of Queensland Press.
CAREY, Peter (2000 [2002]): True History of the Kelly Gang, London, Faber.
CARTER, Helen (2006): «Gillian Armstrong», Senses of Cinema, 15 de setembro (http://www.sensesofcine-

ma.com/contents/directors/02/armstrong.html#16).
CLARK, Manning (1962-1987): A History of Australia, Melbourne, Melbourne University Press, 6 vols.
CRAVEN, Peter (1998): «Review of the film Oscar and Lucinda», Australian Book Review, 198: 25-26.
EDGAR ALLAN POE SOCIETY OF BALTIMORE, INC. (1999/2007): «Poe’s Criticisms», The Works of Edgar 

Allan Poe, EE. UU., 20 de agosto de 1999 (http://www.eapoe.org/works/criticsm/wolfe.htm) [última 
consulta: 20 de outubro de 2007].

ELÍAS DE ZEVALLOS, Hilda (1995): El entorno de Isabel Barreto Castro de Mendaña y su viaje hacia las Islas 
Salomón, Lima, Asociación Nacional Pro-Marina del Perú.

María Jesús Lorenzo Modia



225

FERNÁNDEZ DE QUIRÓS, Pedro (2000): Descubrimiento de las regiones austriales (ed. Roberto Ferrando 
Pérez), Madrid, Dastin Historia. 

FERNÁNDEZ-SHAW, Carlos M. (2000): España y Australia: Cinco siglos de historia = Spain and Australia: Five 
Hundred Years of Relations (ed. Mercedes Palau e Alonso Ibarrola), Madrid, Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Científicas, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 83-89.

FITZCARRALDO (dir. e prod. Werner Herzog, int. Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Paul Hittscher, Miguel 
Ángel Fuentes, José Lewgoy), Alemaña Occidental, 1982. 

FROST, Alan (1980): Convicts and Empire: A Naval Question (1776-1811), Melbourne, OUP.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1967 [2007]): Cien años de soledad [edición conmemorativa], Madrid, Real 

Academia Española / Asociación de Academias de la Lengua Española / Alfaguara. [Trad. Gregory 
Rabassa (1970): One Hundred Years of Solitude, New York, Harper and Row].

GIL, Juan (1989 [1992]): Mitos y utopías del Descubrimiento: El Pacífico, Madrid, Alianza Universidad, 
3 vols.

GRAVES, Robert (1949): The Islands of Unwisdom, London, Carcanet (rpt. 2003, New York, Doubleday).
GRAVES, Robert (1984): Las islas de la imprudencia, Barcelona, Edhasa (trad. Rubén Masera).
HERVÉ, Roger (1983): Chance Discovery of Australia and New Zealand by Portuguese and Spanish Navigators 

between 1521 and 1528, Palmerston North, The Dunmore Press.
HOOKS, Bell (1990): Yearning: Race, Gender and Cultural Politics, Boston, Massachusetts, South End Press.
HORNER, Anna (2009): «Félix Calvino, author of A Hatful of Cherries, makes U.S. debut», Baltimore

Literature Examiner, 30 de xullo (http://www.examiner.com/article/f-lix-calvino-author-of-a-hatful-of- 
cherries-makes-u-s-debut).

LORENZO MODIA, María Jesús / ALONSO GIRÁLDEZ, José Miguel (2008): «Misfits in the Hands of Destiny: 
Peter Carey’s Antipodean Conquest in Oscar and Lucinda», en María Jesús Lorenzo Modia / Roy C. 
Boland Osegueda (eds.), Australia and Galicia: Defeating the Tyranny of Distance = Australia e Galicia: 
Vencendo a tiranía do afastamento, Sydney, Antípodas Monographs, 321-336.

MAJÓ FRAMIS, Ricardo (1946): Navegantes y conquistadores españoles del siglo XVI, Madrid, Aguilar.
MÁRQUEZ DE LA PLATA, Vicenta María (2006): Mujeres de acción en el Siglo de Oro, Madrid, Castalia.
MCAULEY, James (1964): Captain Quiros, Sydney, Angus & Robertson.
MCINTYRE, Kenneth Gordon (1977): The Secret Discovery of Australia: Portuguese Ventures 200 Years Before 

Captain Cook, London, Souvenir Press.
MIGUÉS RODRÍGUEZ, Vítor Manuel (2008): «Early Links Between Galicia and the Pacific: The House of 

the Maluccas in Corunna», en María Jesús Lorenzo Modia / Roy C. Boland Osegueda (eds.), Australia
and Galicia: Defeating the Tyranny of Distance = Australia e Galicia: Vencendo a tiranía do afastamento,
Sydney, Antípodas Monographs, 85-100.

MORGAN, Sally (1987 [2003]): My Place, London, Virago Press.
NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco (2014): Jaque al peón, Sevilla, Algaida.
ORWELL, George (2008): «The Lion and the Unicorn», Charles’ George Orwell Links (http://www.net-

charles.com/orwell/essays/lion-andunicorn1.htm) [última consulta: 5 de setembro de 2007].
OSCAR and Lucinda (dir. Gillian Armstrong, int. Ralph Fiennes, Cate Blanchett, baseada na novela homó-

nima de Peter Carey) [CD-ROM], Estados Unidos / Australia / Reino Unido, Twentieth Century Fox, 
1997.

PITTARELLO, Elide (ed. e intr.) (1990): Pedro Fernández de Quirós: Viaje a las islas Salomón (1595-1596),
Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche / Bulzoni Editore.

VIAXES LITERARIAS E CULTURAIS ENTRE GALICIA E AUSTRALIA



226

POE, Edgar Allan (ca. 1825): nota non publicada de «The Burial of Sir John Moore», reimp. «Notice of 
“The Burial of Sir John Moore”», 20 de agosto de 1999, EE. UU., Edgar Allan Poe Society of Baltimo-
re, Inc. (http://www.eapoe.org/works/criticsm/wolfe.htm) [última consulta: 20 de outubro de 2007].

PORTSMOUTH NAPOLEONIC SOCIETY (1999): «The Battle for Elvina», Portsmouth, setembro (http://www.
pns1814.co.uk/corunna.htm) [última consulta: 20 de outubro de 2007].

PRIETO, Carlos (1984): El Océano Pacífico: Navegantes españoles del siglo XVI, Madrid, Alianza Editorial. 
SCULTHORPE, Peter (1980): The Visions of Captain Quiros: for guitar and orchestra, London, Faber.
SCULTHORPE, Peter (2013): The Great South Land, ABC Classic FM, sábado 11 de maio.
SCULTHORPE, Peter / BELL, Brian (1982): Quiros [filme da ABC TV].
STORMON, Edward J. (1998): The Salvado Memoirs, Nedlands, University of Western Australia.
VARGAS LLOSA, Mario (2003): El paraíso en la otra esquina, Barcelona, Alfaguara.
WOODCOCK, Bruce (1996): Peter Carey, Manchester, Manchester UP (2nd ed. 2003).
WOLFE, Charles (1979): «The Burial of Sir John Moore after Corunna», en Helen Gardner (ed.), The

Oxford Book of English Verse: 1250-1950, Oxford, Oxford University Press, 579-580.
WRIGHT, Judith (1969): «The Upside-Down Hut», en John Barnes (ed.), The Writer in Australia, Mel-

bourne, Oxford UP.
ZARAGOZA, Justo (1876-1882): Historia del descubrimiento de las regiones austriales hecho por el general Pedro 

Fernández de Quirós, Madrid, Impr. de Manuel G. Hernández, 3 vols.

María Jesús Lorenzo Modia



227

ROSENDO SALVADO
E MAIS NÓS, OS ABORIXES
Paul Willaway
Director executivo da Corporación Aborixe
de Nova Nursia 

Doi:10.17075/rsmaa.2016.gal.013



228



229

É para min un especial motivo de honra estar aquí, como representante do pobo 
aborixe de Nova Nursia, nun simposio tan importante coma este. A outra repre-
sentante que ía acompañarme, Karen Ryder, a última hora non puido acudir.

Antes de proseguir, hei dicir que en Australia, en actos relevantes coma este 
simposio, se está a adoptar o costume de brindarmos o noso recoñecemento ao 
pobo aborixe en cuxas terras orixinais nos reunimos e presentarmos os nosos 
respectos aos nosos maiores, pasados e presentes. Xa que logo, gustaríame ofre-
cerlle o meu recoñecemento ao pobo galego e presentar os meus respectos aos 
anciáns e aos dirixentes de vostedes, pasados e presentes, e en particular ao bispo 
Rosendo Salvado. Así mesmo, desexo expresarlles a miña gratitude ao Consello 
da Cultura Galega e ao seu presidente, Ramón Villares, polo seu convite e por 
xestionar o xeneroso patrocinio ao abeiro do cal me foi posible acudir a este 
simposio, e quero tamén darlles as grazas á Embaixada de Australia en España e 
á súa embaixadora, Jane Hardy, pola súa tamén xenerosa achega, que me permi-
tiu desprazarme desde Australia ata aquí.

Primeiramente gustaríame compartir con vostedes algúns datos sobre min e 
sobre a relación que mantén a miña familia con Nova Nursia. Talvez estean a 
pensar que, para ser representante aborixe, non teño a pel moi escura, coma a 
xente que sae nas fotografías que teñen visto. Isto débese a que miña nai é abo-
rixe e o meu pai español (non galego, senón castelán). Porén, eles dous xa non 
estaban xuntos cando nacín e eu crieime coa familia de miña nai en Nova Nur-
sia. O meu apelido, Willaway, é o da miña familia por parte dela. Os meus 
parentes pertencen á tribo aborixe de Nova Nursia e da rexión circundante, que 
é o pobo yued noongar, e a familia Willaway ten, desde hai moito tempo, vín-
culos con Nova Nursia e cos monxes beneditinos, que se estableceron pouco 
despois de o bispo Salvado fundar alí a misión aborixe en 1847. Quixera, en 
especial, facer mención dos meus avós, cos que medrei: Harold e Philomena 
Willaway, que pasaron en Nova Nursia case toda a súa existencia. Ambos eran 
anciáns respectados e se implicaron moi a fondo na vida comunitaria do lugar, 
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e, en recoñecemento aos lazos que os unían á Comunidade Beneditina de Nova 
Nursia, foron aceptados como oblatos e cando morreron foron soterrados co 
escapulario beneditino, consonte os dereitos de que gozaban en calidade de tales. 
Ao meu avó mesmo lle deron sepultura vestido cun hábito de monxe que per-
tencera ao que daquela era o abade de Nova Nursia.

Unha das fillas de meus avós entrou, á idade de trece anos, nas Irmás Misio-
neiras Beneditinas de Nova Nursia. O seu nome relixioso é irmá Verónica. 
Cando pechou a misión aborixe de Nova Nursia, as monxas beneditinas espa-
ñolas volveron ao seu país e a irmá Verónica decidiu acompañalas, a raíz do cal 
pasou arredor de cinco anos en Barcelona. Agora aínda é monxa e encóntrase 
nunha comunidade beneditina estadounidense.

A familia Willaway está moi orgullosa dos antigos vencellos que a unen á 
Comunidade Beneditina de Nova Nursia, da que para nós se derivou unha expe-
riencia positiva e beneficiosa grazas á cal adquirimos as competencias necesarias 
para nos desenvolver na Australia moderna. Eu, persoalmente, síntome fonda-
mente ligado a Nova Nursia, co seu patrimonio aborixe e español. Como talvez 
lles conste, o obxectivo principal que o bispo Salvado tiña en mente ao fundar 
unha misión en Nova Nursia era o de cristianizar e civilizar o pobo aborixe da 
zona, e neste sentido debe recoñecerse que en Australia, polo xeral, as misións 
desempeñaron un papel crucial na asimilación dos aborixes e no afastamento 
que estes sufriron da súa cultura. Trátase dunha historia moi complexa que hai 
que abordar no seu contexto temporal e segundo a perspectiva de quen a conte. 
Sobre o bispo Salvado e a misión aborixe de Nova Nursia tense escrito e dito 
moito, mais aínda agora se está empezando a oír a voz aborixe, ou, mellor dito, 
as voces, algunhas das cales falan en sentido positivo, mentres que outras o fan 
en negativo. Alén deses resultados beneficiosos, hai aborixes que declaran que 
non tiraron proveito ningún do vivido en Nova Nursia, e algúns destacaron a 
dureza do tratamento que, cando nenos, se lles dispensou nas institucións resi-
denciais durante a época que pasaron na misión.

Agora en Nova Nursia só quedan uns poucos aborixes e a maioría da xente 
que ten lazos familiares co lugar vive noutra parte, de xeito que, para contribuír 
á preservación de tales vencellos, nos primeiros anos da década de 1990 se creou 
a Corporación Aborixe de Nova Nursia, á que me vou referir como «a Corpora-
ción», que representa oficialmente o pobo aborixe de Nova Nursia e traballa 
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man a man coa Comunidade Beneditina da vila para asegurar a visibilidade do 
patrimonio aborixe do lugar.

Neste ano en que se celebra o bicentenario do nacemento do bispo Salvado, 
a Corporación colaborou coa Comunidade Beneditina en actos de conmemora-
ción da súa vida e o seu legado. Entre eles cóntase a preparación do Salvado
Bicentenary Souvenir Booklet («Catálogo de recordo do bicentenario de Salvado») 
—entregueille un exemplar a Ramón—, que se presentou en Nova Nursia o día 
do seu aniversario, o 1 de marzo, logo dunha misa conmemorativa. A Comuni-
dade Beneditina invitou a Corporación a escribir unha mensaxe como achega 
para o catálogo, que me gustaría compartir con vostedes:

No nome da Corporación Aborixe de Nova Nursia, presentámoslle os nosos parabéns 

á Comunidade Beneditina nesta súa celebración do bicentenario do nacemento do seu 

fundador, o bispo Rosendo Salvado.

O establecemento da misión aborixe en Nova Nursia tivo un profundo efecto sobre 

a vida das comunidades locais, o pobo yued, pertencente á nación noongar, que coinci-

diu cun período de grande axitación para ela, a máis castigada polo establecemento da 

primeira colonia británica de Australia Occidental.

Xulgamos que o bispo Salvado foi un amigo do pobo yued, e gañou a confianza des-

tas persoas, que os axudaron a el e aos misioneiros que o acompañaban a sobrevivir no 

bush e a fundar a misión de Nova Nursia. 

O bispo Salvado mostrou un fondo respecto e interese polos aborixes recollendo e 

preservando a nosa lingua, cultura e costumes. As súas anotacións conteñen información 

histórica de grande importancia sobre os noongar [e as súas respectivas familias], que 

mesmo serviu para fundamentar a demanda deste pobo de que se lle recoñecese o título 

de propiedade nativa sobre a terra.

Con espírito de reconciliación, gustosamente participaremos nos eventos que conme-

moran a vida e o legado do bispo Salvado.

Para concluír, sendo Santiago de Compostela un lugar de peregrinación, para 
min foi unha viaxe moi especial vir aquí co fin de asistir a este simposio e visitar 
o lugar de nacemento de Salvado, Tui, hai dous días, pois permitiume facer 
realidade un soño: o de render homenaxe a este grande home, cuxo legado exer-
ceu unha fonda influencia na miña vida.
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