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Alciprestes

TRES monxes despóis de Mendizábal paseaban -caladas sombras doutro tempo- polos camiños de 
Oseira. ¿Qué regusto doroso, ou que obriga de concencia os fixo demorarse e morrer acarón do claustro 
deserto? Non é doado furar na alma dun cisterciense de principios do século derradeiro. Está tan desviado de 
nosoutros como San Bernaldo de Claraval. Pois non teñen aquí cabida as explicacións correntes: eles tiñan os 
seus  cartiños,  mercaron  terras,  colleron  afectos  na  aldea,  e  ¿pra  onde  irían?  Xa  non  está  á  moda  a 
interpretación materialista da Historia. Os tres monxes náufragos ficaron en Oseira porque as suas raíces 
espirituales seguían molladas no río sonoro da Orden e a penitencia das pobres pedras do mosteiro non era 
lección pra despreciar.

Quedaron os tres de párrocos encarregándose por semanas do servicio rectoral. Mais non vestiron de 
cregos. Privados da branca claridade do hábito escolleron un indumento seglar fidalgo, alonxado da moda. 
Longa levita de profesor ou de antigo colexial de Fonseca que non se atrevera a tomar a tonsura derradeira; a 
faciana rasurada (de enciclopedista, de canonista, de teólogo) xurdía do alzacuello pecho, disciplinario; os 
zapatos baixos, cosidos, destacaban con unha elegancia de señor nas lamas do inverno como a fermosa capa 
azul e o sombreiro de copa botaban unha sombra romántica. Isto pra o mundo -hasta pra o pequeno mundo 
aldeán no que vivían-, pois o monxe privado do Coro ha seguir, polo menos, na Orden dos cabaleiros. A 
entraña do seu vivir rexíase polos toques -xa calados pra sempre- das campás conventuales. Puñan baixo a 
casulla o hábito do Cister e gardaban con amor outro hábito novo, escolleito, pra se enterrar co il estrenándoo 
no casamento coa Morte.

Os tres Don Fray vivían con familias aldeáns, sempre sereos, sin se queixar endexamáis. Os longos 
aires da invernía cantaban endiañadas horas canónicas; no mosteiro deixado aniñaban bichos burleiros, nas 
celdas a xente arramblara cos ferros barrocos, cos mobles taraceados, coas vigas maestras, coas fontes de 
pedra frolecida. Os tres exclaustrados misaban con ritos que non eran os dos mais cregos e inspiraban aos 
labregos un respeito profundo. Seguían sin encetar as terras do mosteiro nas máns de compradores e sin 
proveito algún pra os paisanos. Xa viñan algúns turistas, algúns ingleses a Oseira. Os tres monxes, logo os 
dous, despóis o derradeiro Don Fray, non lles explicaban as belezas nin a historia do moimento. Endexamáis 
o  consideraron  unha  ruína.  Sería  actitude  indigna  dunha  formación  mística.  Baixo  o  caríz  de  fidalgos 
gardaban viva a Regra, agardando esperanzados, a que calquer noite, diantes do branco abrente, as torres 
chamaran a Maitines, e diante da porta de retortas columnas agardaran as mulas descansadas pra levalos de 
visita aos prioratos lonxáns.
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