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Naceu e criouse en Vigo, aínda que as súas orixes familiares,
como é habitual nesta cidade, atópanse en Ourense,
concretamente en San Martiño de Cameixa, Boborás, na
comarca do Carballiño.
Isaac Penela Carbajales chegou ao mundo o 7 de setembro
de 1931 e a súa infancia correu ao pé das vías do tren, fronte
á estación viguesa. Alí tiñan os seus pais unha hospedaxe
e un bar, o “Penela”, onde se daba cama, comida, e viño do
ribeiro producido na casa ourensá, a persoas traballadoras,
estudantado e transeúntes na procura de traballo, diversión
ou novas vidas na emigración. O neno Isaac tamén tivo que
botar unha man de cando en vez no negocio familiar.
Fillo de Alfonso e Carmen, foi o máis novo de cinco irmáns.
Tres eran homes: el mesmo; o falecido Alfonso, que estudou
Comercio e fixo carreira como directivo da extinta caixa de
aforros de Vigo, e ata chegou a concelleiro de Transportes na
corporación viguesa, presidida por Rafael Portanet, na década
dos anos 60 do pasado século; e Manuel, tamén falecido e que
marchou á emigración en México, onde fundou vida e familia.
Outras dúas eran mulleres: Carmen, que conta xa con 99 anos
e que foi mestra de profesión, e tamén de vida, para Isaac; e
Josefa, xa falecida e que na xuventude optou polo matrimonio
e a familia.
O cativo Isaac estudou ata 5º de bacharelato no colexio dos
Xesuítas en Vigo. Alí decidiu comezar o noviciado na mesma
compañía, pero en Salamanca. Tras dous anos de formación
volveu para a casa. Sacou por libre o bacharelato restante
e tamén a reválida. Entón daría o paso á universidade de
Comillas, onde no segundo ano enfermou de tise. Estaba a
xogar un partido de fútbol e acabou na enfermería. Aquel foi
o seu primeiro episodio de hemoptise e tivo que volver á casa
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para que o coidasen. Tras un ano de aloumiños maternais,
recuperouse e, entre a casa e o seminario de Tui, seguiu
estudando filosofía e teoloxía.
En Tui ordenouse sacerdote o 31 de maio de 1958. Aí
comezaría a súa vida de crego. Primeiro, só unhas poucas
semanas nas parroquias de Mosende e Ribadelouro, a onde
o acompañou a súa nai. “Alí estiven moi pouco, pero aínda
me deu tempo de bautizar un cativo, Julio, o primeiro da
miña carreira”, conta riseiro; “de dar unhas poucas misas, e
máis nada”. Dos altos da Louriña, que percorría na súa moto,
primeiro sen carné, a súa vida tomou camiño de novo cara a
Vigo, como coadxutor da parroquia rural de Santa Cristina de
Lavadores o que lle permitía vivir na casa familiar da estación
viguesa. Ao pouco, e coincidindo co traslado do Bispado de Tui
a Vigo, foi trasladado xunto con outros dous curas, Reguera
e Cameselle, ao centro de Vigo, onde foi capelán do colexio
das Franciscanas, ao tempo que daba clases de Relixión na
Escola de Mestría Industrial, onde se formaban os técnicos da
puxante industria automobilística da cidade.
Nese tempo tomou contacto coas Irmandades obreiras, que
proporcionaban atención aos traballadores nas fábricas e nos
distintos sectores produtivos, nun momento no que a igrexa

Isaac, abaixo no centro, entre
os seus pais, Carmen e Alfonso.
Arriba, os seus irmáns e irmás:
Alfonso, Josefa, Manuel e
Carmen.

apostou por unha maior implicación social, por unha defensa
das clases traballadoras e pola “cristianización” de familias e
sectores produtivos (1).
Naquel caldo de ideas anovadoras e de apertura á nova
realidade social, movementos como as Hermandades
Obreiras de Acción Católica (HOAC), foron semente de parte
do sindicalismo posterior, caso de CC.OO. e posteriormente
da USO. Mesmo algúns curas convertéronse en obreiros e, no
caso dos de Vigo, algún deles era coñecido de Isaac.
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Nese tempo quixo o crego Penela, e conseguiuno, licenciarse
en Teoloxía na sede madrileña da Universidad de Comillas.
Solicitou permiso para dous anos e foille concedido. As súas
ansias por coñecer levárono tamén aos estudos de Ciencias
Económicas e Empresariais, que cursou “por libre” en Madrid
e na Universidade de Santiago, cando o seguinte chanzo na
carreira de crego de Isaac xa o achegara ao Baixo Miño.
Primeiro parou na Guarda como coadxutor e profesor durante
dous anos no colexio dos pais Somascos. E xa, dende A Guarda,
hai 51 anos, chegou Isaac Penela ao Rosal como coadxutor da
igrexa parroquial de Santa Mariña para non marchar, talvez,
porque o acceso á propiedade dunha das casas baratas desta
vila actuou no seu subconsciente como áncora. Así o cre el,
ben asentado e, sen recoñecelo nin salientalo, admirado na súa
terra de acollida, coa que se comprometeu dende que puxo os
pés alí. O seu labor deixou como resultado a maior parte dos
bautizos oficiados en Santa Mariña do Rosal dende 1970, e de
preto da metade das vodas celebradas nese tempo.
(1) O primeiro pronunciamento do Vaticano sobre tal doutrina social asinouno a finais do século XIX o papa León XIII na
súa encíclica Rerum Novarum (Das cousas novas, 1891), situada como vía intermedia entre o liberalismo capitalista e o
socialismo crecente entón en pugna. A encíclica era defensora dos sindicatos, de salarios xustos e condicións dignas
para as persoas traballadoras e foi recibida no seu momento como radical esquerdista. En tales principios apoiaríanse
papas posteriores, como Pío XI, que a fixo na súa encíclica Quadragesimo Anno en 1931, ditada no 40 aniversario da Rerum
Novarum e, aínda máis, Xoán XXIII na Mater et magister, unha sorte de epístola a todos os traballadores do mundo”, en 1961.

Rezos e
obras

Isaac é un home madrugador. Será porque a quen madruga
Deus o axuda.
Ás seis e media da mañá xa está en pé para comezar a súa
xornada cunha ducha e, tal e como mandan os canons da súa
igrexa: rezando. De seguido, as primeiras comunicacións
do día por mensaxería telefónica para saudar o novo día aos
seus e recomendar algunha oración ou pregaria. O mesmo
fai cada noite antes de deitarse, manda bendicións e saúdos
individualizados a medio cento de persoas, entre familiares e
fregueses, o que suman os seus dous grupos de whatsapp.
Para si mesmo cada novo día de oración comeza co oficio de
lectura, seguido do himno, salmodia e salmos; o marcado
para cada xornada na chamada liturxia das horas, a axenda
e o calendario de rezos dos sacerdotes católicos, que se
completa con laudes, terzas, sextas, nonas, vésperas e
completas. “Os curas temos moito que rezar durante todo o
día”, explica con sorna e, como mellor exemplo, abre o seu
teléfono móbil intelixente para amosar o funcionamento do
moderno “breviario”: a app ePrex, coa que a igrexa católica
lembra e facilítalles aos seus cregos o seguimento puntual da
axenda ritual.
“Aquí, segundo o día e a hora na que esteamos, xa aparecen
as oracións que temos que facer e tamén as lecturas”, explica
movendo os dedos polo teclado do seu teléfono intelixente con
soltura, a mesma coa que traballa cada día no seu ordenador
persoal rematando o que será o seu segundo libro.
O primeiro, escrito nos afastados anos 70 do século pasado,
foi Un pueblo está esperando, un compendio de reflexións
teolóxicas editado por el mesmo en rústica, cunha tirada de
250 exemplares ao prezo de 135 pesetas. Probablemente
o autor descoñece que na Internet está hoxe catalogado
como “libro raro”, non dispoñible en librerías e cun prezo
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virtual marcado en 120 Euros. El, Isaac, alleo a tal valoración,
ofrécello gratuitamente a quen nel teña interese, en cachos,
como foi escrito. De feito, calquera pode coller partes da
súa obra nun estante que comparte con salmos e estampas
na entrada da capela do convento das monxas carmelitas
descalzas do Rosal, para as que cada día oficia misa ás sete
da tarde.
Porque, xa xubilado, Isaac mantén esa misa e a súa misión
de capelán do convento como case exclusiva actividade
eclesiástica, alén dalgunha misa de reforzo na parroquia ou
o que del precise o párroco actual, Julio Ramos. Dende que
Isaac chegou ao Rosal, no ano 1970, encargouse sempre de
atender as obrigas da igrexa das monxas en Caselas. É esta
unha comunidade fundada en 1934 na que xa só quedan catro
relixiosas, da vintena que chegaron a ser, entre as pechadas
en clausura e as externas, encargadas dos recados e das
compras no exterior, mesmo en Portugal, e ás que Isaac
acompañaba ás veces. Nesa comunidade atopou a diario o
capelán amizade e xantar.
O novo libro que prepara levará o mesmo título que o anterior,
porque “o pobo segue esperando”, adianta cun sorriso o
cura e inquedo investigador da historia relixiosa. Un traballo
que mestura teoloxía con novela histórica, xénero “algo de
moda”, e que a el pareceulle axeitado para contar unha etapa
crucial da historia do cristianismo. Está ambientado nos anos
3 e 4 A.C. e ten como protagonistas a un grupo de amigos
que, reunidos en faladoiro, a “tertulia da boa institución e
a opípara comida”, reflexionan sobre feitos e ideas. De fío
condutor, a peripecia dunha familia hebrea, cun avó que foi
escravo liberado, home culto que chegou a facer fortuna, e
polo camiño, a sublevación dos xudeus en Xerusalén, a morte
de Xulio César, a caída de Herodes e outras historias que

acompañan reflexións teolóxicas. Non en balde Isaac estudou
Teoloxía. Tamén Economía.

Primeira misa de Isaac. Leva unha casulla bordada a mán pola súa irmá Carmen.
Isaac, de costas, fai a consagración. Santiago de Vigo.
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Nas casas
baratas

“Fun sacerdote por vocación”, recoñece agora, cando xa
cumpriu os 90 anos e accede, con modestia case enfermiza,
a repasar a súa vida, moito máis da metade vivida no Rosal.
Aí chegou “de carambola” no ano 70 do pasado século para
substituír outro sacerdote chamado ao bispado de Tui, e aí
asentouse para non marchar. E aí segue, na casiña do 22 da
rúa Julio Sesto, dedicada polo pobo rosaleiro ao xornalista e
poeta local asentado e finado en México antes de que Isaac
soubera da súa existencia.
Un relevo de pedra que representa á Virxe co neno no colo
xa parece anunciar que na humilde rúa mora un home
de fe, que comparte vida e confianzas cos seus veciños e
veciñas de tantos anos. “Somos case os mesmos de sempre,
coñecémonos e tratámonos todos coma se fósemos familia”,
explica o crego, que lembra que aquelas humildes vivendas
sociais nas que se asentou, promovidas no remate do
franquismo polo Ministerio de la Vivienda (aínda que noutros
lugares de Galicia e España a idea de dotar de vivenda aos
máis humildes da sociedade xa arrancara nos tempos da
República ou mesmo antes) pasaron a ser de titularidade
incerta cando o réxime mudou. “Mesmo durante un tempo
xa non sabiamos a quen pagarlle”, ata que todo se aclarou.
Aquelas dúbidas administrativas saíronlles a conta aos
modestos propietarios, que por esa sorte “algo aforraron”,
tamén no económico, na transición ao novo réxime político.
A súa casa, aberta por diante e por detrás a pequenos xardíns
comunitarios, en acaroados de concepto máis británico que
autóctono, conta con dúas plantas solleiras, divididas en tres
cuartos e dous baños no andar superior, máis unha cociña e
un comedor no baixo. Todo pequeno pero suficiente.
Isaac ten a súa casa ocupada por moreas dos xornais
atrasados, documentos, libros e obxectos que foron
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describindo a súa biografía e inquedanzas. Na entrada, enriba
dunha neveira portátil, un paraugas e a rexa e enorme chave
de ferro que abre as portas da fermosísima igrexa de santa
Mariña do Rosal, o seu escenario laboral tantos anos. Ao
carón, nunha banqueta de formica, unha bandexa coas froitas
de produción local (caquis, feixoas e limóns) e a bolsa do pan
que cada día durante a pandemia e ata que foi posible volver
ao comedor do Casino Liga de Amigos lle traían a casa. Agora,
as súas saídas para xantar fainas camiñando e, para outros
traslados, como as visitas médicas, conta coa colaboración do
seu amigo José, chófer de taxi en Vigo e a quen coñeceu pola
Fundación das Samaritanas, creada na Gándara para atender
a persoas necesitadas e sen teito, a mesma á que o crego lle
regalou o seu último Citröen cando o médico lle aconsellou o
stop definitivo.
Os andeis de metal da casa, as mesas e as cadeiras, mesmo
as da cociña, testemuñan as lecturas e devocións de Isaac:
Lumen Fidei, do papa Francisco; Conversas co padre Seixas,
Cicerón, enciclopedias, coleccións de literatura galega,
biografías, como a do teólogo da liberación repudiado pola
Igrexa vaticana, Leonardo Boff, aínda por ler; trebellos
electrónicos en desuso; agasallos varios, mesmo aínda
empaquetados nalgún caso; sobres con documentos de
diversa datación; un sombreiro de palla e unha mantiña coa
que quenta as pernas mentres xanta ou charla coas visitas.
Arriba, todos os cuartos son biblioteca, arquivo e almacén.
Ata o despacho de traballo está habilitado no mesmo lugar
onde dorme. Nin televisión nin radio. Prefire informarse pola
prensa escrita en papel. Ao carón da cabeceira da cama, o
equipo informático onde traballa no seu libro. “Pode que non o
dea rematado”, di con máis realismo que mágoa.
O cuarto está quentiño. Un radiador eléctrico e o sol da mañá

de inverno obran a milagre.
Arredor das oito e media ou nove da mañá, coas
comunicacións virtuais e os rezos cumpridos, sae da casa
cada día o crego vestido como un veciño calquera, xa que non
é nin nunca foi moito de sotana, en dirección ao almorzo cos
xornais do día na Liga de Amigos. De non ter outra ocupación
programada, achegarase ás clases de informática coas
que busca, como sempre fixo, estar atento ás novidades do
mundo.
No seu curto e diario paseo atravesa o crego a praza do
Calvario, aberta á igrexa principal do Rosal, o seu lugar de
traballo e escenario de boa parte da súa intensa actividade
social e comunitaria na vila que o acolleu, malia que agora
prefira non falar moito daqueles tempos e fuxa coma do demo
de calquera protagonismo, o que tantos lle atribúen.
A xulgar polo que del lembran os que o acompañaron en
pasadas batallas, si tivo Penela un papel destacado; mesmo
lle recoñecen a categoría de “cabeza pensante” e inspirador
de loitas comunitarias “xustas”, como a reactivación da
cooperativa agraria local, a democratización da Irmandade
de Labradores, o remate da concentración parcelaria, ou o
seu empeño na resinación, no aproveitamento da resina dos
piñeiros para que particulares ou comunidades obtiveran
algún beneficio extra da grande masa forestal do concello.
Pero, de certo, o que máis se valora del no Rosal, case
medio século despois de acontecer, foi o seu compromiso
e liderado nunha insólita loita veciñal gañada aos poderes
fácticos da comarca, no remate do franquismo: a oposición
ao transvasamento da auga do Tamuxe cara á Guarda, nuns
tempos en que protestar, mesmo con manifestacións, cando o
ditador Franco e a súa ditadura aínda vivían, non era cousa de
covardes.
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Tamén, sen que el lle dea importancia, lémbrase no Rosal
a súa proximidade como catequista da rapazada local; as
ensinanzas dadas “con alegría”; as misas con acompañamento
de guitarras (algo novo daquela); as excursións e teatro
infantil, representado ata no veciño Tomiño; a celebración das
primeiras misas en galego na vila; ou a súa “xenerosidade”
na atención de quen chamara á súa porta, nunca pechada
con chave, na procura de axuda, non sempre xustificada pola
necesidade, segundo contan algúns.

Isaac, na súa primeira misa, de costas (arriba)
dando comunión.

Sobriños aos que lle deu a Primeira Comunión na súa primeira misa
(Francisco, Alfonso, Clara e Mari Carmen).
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No preito
da auga

Daqueles tempos nos que, entre 1974 e 1977, o crego Isaac
inspirou e acompañou o preito veciñal dos rosaleiros e
rosaleiras contra a usurpación da auga do Tamuxe para
abastecer a veciña A Guarda, el desvía calquera protagonismo
cara a xente como o mestre José Lores Rosal, o madeireiro
Manuel Fernández Expósito Carrasca, Arturo, José Álvarez
Alonso Buraco e outros, como se el non estivera alí. “Igual
aquilo idealizouse un pouco. Eu o único que fixen foi estar
coa xente, que maioritariamente non estaba de acordo con
ese proxecto porque a ninguén lle gusta que lle quiten o seu,
conseguir algúns papeis por medio dun irmán que estaba
ben situado en Vigo (refírese a Alfonso) e pouco máis”. Tamén
salienta, como razón da volta atrás oficial daquel contestado
proxecto, a oposición dalgunha importante familia do Rosal,
que se ía ver afectada polo encoro, e que debeu facer as súas
xestións para paralo.
O certo foi que a oposición veciñal mesmo aconsellou ao
entón alcalde, Manuel Suárez Marquier (2), que abandonou
o posto en pleno conflito, en febreiro de 1976, mudar de
opinión, despois de que a súa corporación e o Consejo Local
del Movimiento xa aceptaran o proxecto guardés. Finalmente
e á vista da situación, Suárez acabou aceptando as razóns da
veciñanza e demandou a paralización dun plan, que fora xa
publicado no boletín da provincia, a partir dunha solicitude do
concello da Guarda e que trataba, na súa versión oficial, de
solucionar coa auga do Tamuxe, as carencias que padecía a
vila do Miño, con miras a unha grande expansión turística.
Con aquela xustificación e coincidindo co inicio da tempada
estival, en xuño de 1975, o concello guardés –presidido
entón polo alcalde Raimundo Lomba e co contratista e
contrabandista Manuel Díaz González Ligero de tenente de
alcalde- aprobaba a solicitude da Comisaría de Aguas del
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Norte de España para transvasar 86,8 litros por segundo do
río Tamuxe, no lugar de Cruces. Segundo recolleu a prensa
local –Faro de Vigo, 6 de xuño de 1975- o proxecto, redactado
pola Confederación Hidrográfica do Norte de España, tiña
un orzamento duns 30 millóns de pesetas para acometer
as infraestruturas necesarias para a elevación, bombeo,
canalización e construción de dous depósitos de 5.000 metros
cúbicos de capacidade, conectalos ao xa existente doutros
1.250 metros cúbicos e, dende alí gardar e dirixir cara á
Guarda as augas restadas ao Tamuxe, ou ao Carballas.
Mais a cousa xa comezara antes, en 1974, cando no concello
do Rosal se recibiu e aceptou sen obxección ningunha, a
proposta do consistorio da Guarda de coller a auga do Tamuxe
e compensar a mingua cunha solicitude do Rosal a Oia para
abastecerse de auga na Valga. En Oia negáronse; o malestar
dos rosaleiros ía a máis e a veciñanza pedía explicacións,
e mesmo a dimisión, ao seu alcalde e concelleiros sobre a
aceptación dun proxecto que lesionaba os seus intereses.
A situación tornouse tan tensa que mesmo traspasou os
límites de Galicia e España para prender entre a abundante
emigración miñota, como testemuñan as cartas que
xornais como La Voz de Galicia recibían de emigrantes dos
dous concellos afectados con razóns e opinións diversas.
A prensa seguía o caso e ofrecía imaxes insólitas, no final
do franquismo, da veciñanza protestando contra ordes
superiores. O xornalista de La Voz de Galicia, Jorge Lamas,
na súa escolma de fitos pasados recollidos ao longo do tempo
polo seu xornal, rescataba en marzo de 2017 o ocorrido
no pleno do 26 de setembro de 1976 no Rosal, cando a
corporación municipal trataba o asunto da auga, remataba na
praza do Calvario, “debido a la gran concurrencia de vecinos”.
Á vista das circunstancias, o propio concello do Rosal e o

seu alcalde cederon, por prudencia e para evitar problemas
maiores de orde social e pública, ás razóns da veciñanza (3),
presentadas en forma de alegacións por parte da Hermandad
de Labradores y Ganaderos –na que tamén andaba o crego
Isaac- e apoiada por 600 sinaturas veciñais, cifra elevadísima
nunha poboación de menos de 6.000 habitantes censados
daquela, segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística
(INE), e na que máis que posiblemente nin mulleres nin
nenos estiveran en disposición de representar os intereses
familiares. Esas 600 sinaturas, maioritariamente dos homes,
entón chamados “cabeza de familia”, representarían outras
tantas casas/familias. Cifra ben elocuente da oposición a
aquel plan guardés.
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(2) Suárez Marquier, empresario e alcalde do Rosal dende 1951, abandonou o posto mentres a vila vivía o conflito
da auga, en 1976. Un ano despois sería nomeado alcalde honorario pola nova corporación.
(3) Un domingo, o 22 de xuño de 1975, o preito da auga do Rosal foi noticia en toda Galicia. Non era a primeira vez, xa
que o antetítulo da nova reza, Más sobre el agua de El Rosal. O xornal La Voz de Galicia daba conta ese día do cambio
de opinión producido na corporación municipal rosaleira para “evitar las consecuencias que para la paz social y
la convivencia va a ocasionar el proyecto”. É no texto da nova na que se dá conta da solicitude do concello do Rosal
de denegación do transvasamento, argumentada na “neglixencia inescusable” da corporación guardesa, que é
acusada tamén de falsear datos de caudal e poboación para armar a súa petición, sen esquecer os nocivos efectos
do espolio da auga para a agricultura, o medio e o turismo locais, e sen compensación prevista ningunha.
“Como anunciábamos ayer, también el Ayuntamiento de El Rosal se ha personado en el expediente tramitado por la
Comisaría de Aguas del Norte de España, para la concesión a La Guardia de 86,8 litros por segundo del rio Tamuje
(en el término municipal de El Rosal). Buena parte de las alegaciones que el Ayuntamiento formula coinciden con
las presentadas por la Hermandad de Labradores y Ganaderos y por 600 vecinos que se adhirieron al contenido de
aquélla, y de manera especial en lo referente a la población de La Guardia (se afirma que es de 8.732 habitantes de
derecho y 8.501 de hecho, y no 16.000 habitantes como en el proyecto se dice). Se alega también que el río Tamuje
no tiene el caudal que el proyecto señala, sino que oscila entre 100 y 200 litros, con lo que, si La Guardia capta 86,8
litros, ‘se llevará toda el agua; el río quedará prácticamente seco’. Y agrega: ‘Si hubiese el caudal que se dice en el
proyecto, nadie se opondría a la concesión solicitada por el Ayuntamiento de La Guardia’. Hace luego referencia el
escrito a los perjuicios que se ocasionarían: las fincas de regadío se convertirán en secanas; se inutilizarán los
numerosos molinos que hoy aprovechan las aguas; se hará imposible la pesca; se haría insalubre el cauce del río,
y se destruirían parajes hermosísimos, adonde acuden actualmente los bañistas que prefieren las aguas dulces
a las del mar, _ ‘Por todos los daños y perjuicios que ocasionará la captación de aguas para el abastecimiento de
La Guardia -dice el alcalde de El Rosal en su escrito de alegaciones-, se ha originado un gran descontento entre el
vecindario, con el riesgo de alteraciones de orden público. Al dictar, pues, la resolución que proceda en este caso,
han de sopesarse muy cuidadosamente todas las circunstancias por las consecuencias, que para la convivencia y
la paz social de esta población de El Rosal, va a originar’.
Ya entrando en fundamentos de” ‘derecho’, se indica que el plazo de información pública es de 30 días y no de
20. También se refiere a la obligación de indemnizar a los propietarios, lo cual no ha sido tenido en cuenta en
el proyecto, y dice al final el escrito: ‘El Ayuntamiento de La Guardia ha ido a la cómoda solución de coger las
aguas en el río Tamuje, sin preocuparse en absoluto de los daños que ocasionará y olvidando con negligencia
inexcusable lo que se establece en el artículo 167 (Ley de Aguas), que le obliga a realizar unos estudios previos
para acreditar que no hay otra solución más racional’.
Termina el Ayuntamiento de El Rosal pidiendo que se deniegue la concesión de agua solicitada por el de La
Guardia y que se ordene el estudio de una solución más adecuada racionalmente.

Isaac (dereita), co seu irmán Manuel, na farola de Urzáiz (Vigo).
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A vitoria
da maioría

O concello rosaleiro, non sen resistencia, aceptou por fin o
sentir da veciñanza, fixo súas as alegacións, acusou ao da
Guarda de neglixencia e de falsear datos da poboación e do
caudal do río; e solicitou o enterro do plan. Isto acordouse, xa
con José Luis Rodríguez Martínez de alcalde desde febreiro
de 1976, co gobernador civil Gervasio Martínez-Villaseñor en
1977 e impediuse a captación de auga do Tamuxe, sobre a que
circularon rumores doutros intereses ocultos, como unha
posible fábrica de celulosa na desembocadura do Miño, con
gran necesidade de auga para o seu proceso produtivo.
Tal rumor nunca se confirmou, nin se coñeceron nin coñecen
proxectos nin actuacións en tal dirección. Talvez aquel falso
ruxerruxe tivo a súa razón de ser por coincidir no tempo o
conflito das augas do Rosal cos coñecidos intentos de capital
vasco -Celulosas de Guipúzcoa SA- para instalar polo menos
media ducia de plantas de celulosas en distintos puntos de
Galicia, ás beiras dos seus ríos máis caudalosos e con boas
reservas forestais na contorna. O más próximo nas Neves (4).
Contan algunhas testemuñas que a mobilización rosaleira
pola auga do Tamuxe, nunca explicada en clave protagonista
polo crego Isaac mais si por algún dos seus compañeiros
na revolta, comezou precisamente no adro de santa Mariña,
despois da misa de doce, cando uns fregueses coñecedores
do proxecto comentaban o caso. Axiña recibiron a atención
e a solidariedade do cura, en estreita colaboración co
mestre socialista Lores, “estratego” da contestación popular
con Isaac como “ideólogo”, segundo refiren compañeiros
daqueles tormentosos anos, como Buraco. O crego, que
rebaixa a súa importancia e entende aquilo como mero labor
de acompañante das xustas reclamacións dos rosaleiros
e rosaleiras, foxe de interpretacións en clave de conflito.
“Levábame ben con todo o mundo, mesmo co alcalde, que
me dixo unha vez que pasara o que pasara no Rosal, paz. E
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houbo paz. A nivel persoal non había problema ningún, máis
aló dalgunhas palabras con algún concelleiro -en referencia
ao entón tenente de alcalde José Luis Rodríguez - pero sen
máis, nin tampouco tiven eu ningún problema coa igrexa por
acompañar as reclamacións da xente”, lembra.
Así revive agora Isaac aqueles días e meses de excitación que
duraron case tres anos, de plenos insolitamente convulsos
nos que se pedía a dimisión do alcalde e concorridísimas
manifestacións na praza do Calvario, de homilías ad hoc –el
négaas-, ou de asembleas coa veciñanza da Guarda polas que
mesmo Isaac acabou no cuartel da Garda Civil.
Cóntao o seu compañeiro Buraco. “Un grupo do Rosal
foramos a unha reunión na Guarda, nos Somascos, e
montouse un lío bárbaro, tanto que a Garda Civil levou a
Isaac para o cuartel; e nós detrás del a esperar na porta ata
que, á media hora, xa o soltaron”. O crego non lembra agora
ningún problema policial coa Benemérita, máis aló dalgunha
identificación “sen importancia” ningunha.
Outro compañeiro de batallas de Isaac, que tamén lembra
a Garda Civil identificando o crego, valora a importancia do
carácter e condición de Isaac na ausencia de incidentes naquel
conflito. “El era cura e a Igrexa tiña antes moito poder”, relata.
E mesmo lembra outra ocasión, tamén con Isaac presente,
na que os reunidos, no baixo das escolas do Rosal, para falar
do asunto da auga, esquivaron a acción da Garda Civil, que os
viña controlando dende fóra. Convidaron os axentes a entrar
e compartir uns viños, uns cafés e cousas que non se sabe
de onde saíron. A noite rematou de madrugada e todos tan
amigos. É o que hoxe mantén o crego: que “malia todo, somos
irmáns, pense cada quen como pense”.

(4) Nos anos 1975 e 1976 coñecéronse, e foron tan contestados que se descartaron, intentos de construír plantas
de celulosas en concellos ribeirás do Miño -(As Neves e Barbadás); do Sil (Quiroga e O Barco de Valdeorras); do
Anllóns (Ponteceso); do Tambre (Negreira); do Ulla (Dodro); ou do Masma (Foz). Todos eses lugares, por estar
xunto a caudalosos ríos e rías e próximos a unha rica masa forestal produto das repoboacións previas, eran
obxecto de desexo por empresas como Celulosas de Guipúzcoa, imposibilitada de facer o mesmo na localidade
de Hernani dada a elevada contaminación que xa soportaba o seu río, o Urumea. A contestación galega a eses
plans, recollida por xornalistas da época, como Perfecto Conde ou Xosé Antón Gaciño nas páxinas de Triunfo
ou El País, ou recentemente escolmadas por Cilia Torna, en Nós, foi tan xeral e sonada que os técnicos vascos
encargados de defender as súas bondades diante da veciñanza marcharon de Galicia co rabo entre as pernas, e
as autoridades acabaron por darlle carpetazo.
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Cooperativa
e resina

Isaac agora réstalle importancia a aquela significación pública
da que os demais dan fe, e sinala que simplemente era a súa
obriga estar co que a xente pedía se era de xustiza.
Polo mesmo motivo acompañou a xente do Rosal promovendo
e dinamizando o cooperativismo agrario na vila. Unha vez
máis, en colaboración con Lores e co seu amigo Florindo
Castro, co que armou e deu pulo á aínda recentemente
desaparecida Sociedade Cooperativa Limitada El Pilar, logo
Galiflor, que pretendía que a rica terra rosaleira dese xusto
iso, riqueza suficiente tamén a quen a traballaba partindo da
idea da cooperación.
As cooperativas sempre tiveron en Galicia unha estreita
relación coa igrexa pero a do Rosal esmorecía cando chegou
Isaac Penela, economista ademais de teólogo e crego.
Durante dez anos axudou, de balde, a revitalizar a cooperativa
ata que chegaron a ter preto dun cento de socios, segundo
lembra Victoria Fernández, hoxe avoa e comerciante, e entón
rapaza, á que Isaac lle deu a oportunidade de iniciar unha
vida profesional como administrativa e contable, aínda sen ter
rematado os seus estudos profesionais, con só 14 ou 15 anos.
Victoria lembra que á saída dun funeral polos seus avós, na
capela das monxas de Caselas, o crego ofreceulle traballo.
Decatárase de que estaba a estudar contabilidade e na
cooperativa necesitaban unha rapaza para a oficina; propúxolle
que botase unhas horiñas levando as contas pola mañás, que
el a axudaría e así iría aprendendo. Malia as dúbidas sobre
a encomenda, Victoria aceptou e alí comezou a súa carreira
profesional: primeiro só catro horas e despois xa con contrato
de xornada completa. Con Isaac compartiría traballo polo
menos dez anos, os que el estivo a axudar desinteresadamente
na cooperativa, ata que medrou tanto que se viu oportuno
construír unha nova sede e unha nave na Cumieira de abaixo e
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abrirse ás flores, baixo o paraugas de Galiflor, aínda que nesa
fase expansiva xa non estivese o crego.
A vella cooperativa tiña a oficina e o almacén onde agora
hai unha sucursal bancaria, no centro do Rosal, e de fronte,
estaba a tenda. Alí vendíase todo o que os socios e socias
precisaban para os seus cultivos: fertilizantes, pensos,
fitosanitarios ou plásticos para os invernadoiros, que nos
anos 80 tiveron un éxito enorme na comarca e había un
montón deles espallados por todo O Rosal, especialmente
pola zona de Tabagón e a Cumieira, mais tamén por Fornelos,
por Novás, Marzán. Por case todo o concello. Entre donos de
invernadoiros e hortas, uns cen socios, uns máis grandes e
outros máis pequenos.
A cooperativa tiña dous camións e outros tantos choferes,
que recollían a mercadoría polas tardes nas fincas e nos
invernadoiros para levala a vender a Vigo ao día seguinte, á
central da froita e a verdura da estrada provincial e tamén a
algunhas froiterías da cidade. Alí levaban todo o que producía
a terra rosaleira, baixo plástico ou ao aire libre, segundo
a tempada. Case o 80% da produción era de pementos, e
habíaos de toda caste: de Padrón, de Arnoia, italianos… Mais
tamén tomates, leitugas, chichos, e verzas… Máis tarde, xa
nos anos 90, viñeron as flores, sobre todo caravel, e Galiflor.
Mais aí, cando a cooperativa xa se ampliou e armou o seu
cadro de persoal, Isaac xa non estaba nin axudaba coas
contas. Hoxe non lembran nin el nin Victoria, pero podían
sumar facturacións ben elevadas. Para os agricultores,
pensa Victoria, a cooperativa non era un maná, senón só unha
axuda, porque nunca recibiron bos prezos polo seu produto.
Para Isaac, constituíu outro xeito de axudar, de fomentar a
colaboración e tamén, un lugar de reunións, conversas e
plans.

Hoxe o crego valora a experiencia cooperativista co
escaso pensamento de que a xente, “normalmente estaba
contenta mentres funcionou a cooperativa. De feito houbo
un crecemento económico grande, como proba o traslado
abaixo (a nave da Cumieira), a un edificio novo que se
construíu e que agora está pechado”. Porén, tamén conclúe
que “para que unha cooperativa funcione, primeiro ten que
haber bos e boas cooperativistas e non é doado mentalizar a
xente”. Para el o problema fundamental é que “O Rosal ten
moitas posibilidades agrícolas pero talvez non haxa tantos
agricultores e aí, polo tanto, pode haber un certo espellismo”.
En realidade, cre que no Rosal “non hai tantos campesiños,
campesiños”, xente a vivir do campo. Malia todo, entende que
a cooperativa fíxolle un bo servizo ao pobo “ata que tivo a crise
e agora a maior parte dos invernadoiros desapareceron. O
que está medrando positivamente é o viño pero xa non son
cooperativas, senón empresas”. De viños el sabe pouco, que
case non bebe. Pouco máis que o da misa; e iso malia ser os

Isaac (dereita) co seu amigo Florindo Castro, presidente da Cooperativa do Rosal, na finca familiar de Amarante.
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meus pais do Ribeiro e de que “eu mesmo pisei uvas, porque
alí pisábanse no embude”.
Tamén apostou o activo crego polo novo proxecto de
aproveitamento da resina dos piñeiros, proceso impulsado pola
creación no Porriño dunha das dúas plantas de destilación de
resinas, autorizadas para Galicia por Franco, cunha capacidade
mínima de produción anual de 4.000 toneladas, tal como recolle
o BOE do 7 de setembro de 1962.
A tal factoría estivo operativa varios anos, nos 60 e nos 70,

cando o propio Isaac ía ao monte sacarlle algo de zume aos
piñeiros. Parte do beneficio que por tal labor se acadaba ía para
as escolas. Así o lembra José Luis Iglesias, un dos escolares
que foi testemuña das reparticións de camisetas ou balóns que
o cura lles traía, mercados co beneficio industrial das árbores.
Isaac agora lembra que o diñeiro obtido pola resina era tan
pouco que dubida que dera para os agasallos á rapazada.
Maiormente saía do seu propio peto.
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“Nosa
Lucha”

A implicación social do cura Penela no Rosal non era nova nel.
Xa antes de chegar frecuentaba activamente as Hermandades
del Trabajo como parte do Consello diocesano de Tui-Vigo e
coas que chegou a rexistrar a revista Nosa Lucha (5), a dar
misas en praias, a facer excursións por toda Galicia e fóra
dela, até chegar a Xerusalén; ou mesmo a oficiar na fábrica
da Metalúrxica de Vigo, con obreiros e patróns e chocolatada
posterior para todos. Naquel tempo frecuentaba compañas
como as dos entón activos curas obreiros; ou mesmo a do
Padre Seixas, outro crego socialmente comprometido e firme
impulsor da asunción do galego por parte da Igrexa católica,
e do que Isaac fora alumno nos Xesuítas. Para describir aquel
singular sacerdote e amigo, lembra cando foi visitalo nunha
ocasión en que enfermou e el díxolle rindo que a comechón
dos brazos “igual eran capitalistas”, que lle estaban a chupar
o sangue. E Isaac participou naqueles movementos da igrexa
de base, de maior presenza e sensibilidade social e cultural,
mesmo traducida no nacemento de revistas como Encrucillada
(6), inspirada polo teólogo Andrés Torres Queiruga e impulsora
da presenza do idioma e a cultura galegas na igrexa católica.
Isaac Penela nega máis relación con aquela revista que a de ser
subscritor dende o primeiro número.
Talvez froito desas relacións e do seu contacto coas novas
realidades que xa se percibían na sociedade, aínda de
profunda esencia franquista, Isaac sería posteriormente o
primeiro cura en oficiar misas en galego no Rosal. E así o fixo
varios anos até que o deixou, di agora, “por desidia persoal” e
porque “a xente tampouco estaba moito polo labor. De feito,
fálase pouco en galego”.
Do seu antigo compromiso coa lingua dan fe outras dúas
anécdotas que el non conta, mais si algún dos que ben o
coñeceron e compartiron os seus primeiros anos de vida no
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Rosal. Unha delas relata que Isaac foi tamén a primeira persoa
que no Rosal foi quen de pendurar unha bandeira galega na
igrexa parroquial de Santa Mariña, e iso a piques de morrer ou
recentemente morto Franco, non está moi claro; aínda que nos
dous casos tal izado fora visto case un atentado á autoridade.
Tal como conta Buraco, o fito foi polas festas do Pilar, que no
Rosal teñen a singularidade de celebrarse o 25 de xullo, día
de Galicia, en troques do 12 de outubro, día da Hispanidade.
“Isaac mirou para a igrexa e dixo que era unha vergonza que
non houbese unha bandeira galega, cousa entón prohibida.
E en todo o concello non había máis bandeira galega que a
que nós tiñamos no Balonmán Novás, porque un rapaz non
paraba con iso; por non aturalo fíxenme con unha e poñiámola
nos partidos sen que ninguén lle dera importancia e mesmo
un garda civil, talvez por non decatarse do seu significado
ou perigo político, cualificouna de moi bonita e así seguiu. A
cousa foi que cando Isaac quixo poñer a bandeira na igrexa
fun pola nosa e el púxoa na igrexa. E alí estivo ata que viu o
párroco, don Victorino Poutás, que a quitou todo amolado e
levouna para a abadía. Isaac, sen alterarse e como home de
paz que é, dixo que non nos preocupásemos, que o párroco e
el eran amigos e que non ía pasar nada. Foi á abadía, falou co
párroco e recuperou a bandeira”.
Tamén polo Pilar e a iniciativa do crego, conta outro que o
viviu en primeira persoa, o himno galego foi interpretado por
primeira vez no Rosal por unha das dúas bandas de música
que animaban a festa. “Sabiamos cal era a banda que tiña que
tocar ás doce da noite e fomos falar co director, a ver se era
posible que na medianoite parasen un intre para dirixirse ao
público e dicir que nese momento comezaba o día de Galicia,
que se ía interpretar o himno galego. E así se fixo. Aquilo foi
moi simbólico e describía o compromiso de Isaac, a quen

Isaac coas súas irmás Josefa e Carmen, en Salvaterra, a onde ían tódolos anos a tomar as augas.

Isaac (de pe), cos seus irmáns, irmás e cuñadas na casa familiar de Vigo.

Isaac - O crego inquedo

memoria viva

Isaac - O crego inquedo

memoria viva
defino como un cura moi atípico, moi bondadoso e traballador
desinteresado sempre coas causas da xente sen importarlle
asumir riscos. É o único cristián en sentido estrito que coñecín
na miña vida, discípulo de Cristo, todo bondade”.
El interpreta a súa propia historia con menos épica e non
lembra nin se recoñece no izado da bandeira nin na tocada do
himno. “Eu no fondo sempre me limitei a colaborar cos que
organizaban aquelas cousas. Non creo que tivese nin teña unha
ideoloxía progresista. É difícil de explicar: teño unha ideoloxía
normal e corrente, de convivir coa xente, ser respectuoso con
todos e por iso nunca tiven nin teño grandes problemas. Non
me consideraba antifranquista, tampouco franquista, senón
un simple cidadán, sensible aos problemas sociais, iso si, pero
aberto a todas as iniciativas que me parezan xustas, veñan de
onde veñan, porque non creo que haxa persoas malas, malas”.
E nese punto reflexiona sobre a súa posición política.
“Hai un libro que merquei cando fun á antiga Iugoslavia.
Entendino porque está escrito en italiano, co que me identifico
moito”, explica o crego Penela en alusión a A nova clase,
de Milovan Djilas, un partisano destacado que combateu o
fascismo e que logo se comprometeu co comunismo. Co
paso dos anos amosouse moi crítico coa evolución do réxime
comunista e denunciou a “nova clase” que constituían os
burócratas do réxime. “Poderiamos dicir que eu comparto
bastante iso: evitar crear novas clases. Baixo o meu punto
de vista non hai clases sociais: hai seres humanos cos que
hai que convivir. Non vaia ser que ao querer crear unha nova
sociedade o que se cree sexa unha nova clase social. É dicir,
que eu considérome un cidadán normal e corrente”, que
entende o seu compromiso contra a inxustiza e a pobreza,
“cousas que non deberían existir, mais existen, e por desgraza
en todos os países, como o normal”.

(5) Nosa Lucha. Revista mensual rexistrada por Isaac Penela con ese nome, que editaba nos anos 60 do século
pasado o Consejo diocesano de Tui-Vigo de Hermandades Obreras, e na que se daba conta, ademais das súas
actividades sociais nas fábricas e empresas con concursos, excursións e deportes, das novidades teóricas
que chegaban á pechada sociedade española e galega, con tímidas reclamacións de condicións xustas para
os traballadores, definición de termos como folga, boicot, peche patronal ou psicanálise. O repaso actual da
revista non atura ben o paso do tempo ao reproducir e defender unha sociedade patriarcal e paternalista, de
mulleres esposas, nais e boas costureiras e de respecto pola orde establecida, aínda que con fiestras abertas
aos cambios que viñan.
(6) Encrucillada. Revista de pensamento cristián de visión progresista nacida en Vigo en 1977 baixo a dirección
primeira do teólogo Andrés Torres Queiruga e que aínda sobrevive.
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Coa
freguesía

No tocante ao seu traballo estritamente eclesiástico, o
crego Penela tamén deixou para a historia do Rosal datos
importantes. O párroco actual, don Julio, ten rexistradas as
cifras da achega de Isaac á cristianización da parroquia de
Santa Mariña: 1.367 bautizos dos 2.061 oficiados na parroquia
dende que a ela chegara Isaac. O que é o mesmo que dicir que
das súas mans saíu a auga bendita que sacramentou a maior
parte dos fregueses hoxe menores de 50 ou 51 anos, a metade
dos de arredor de 4.000 que ten actualmente adscritos Santa
Mariña. “Nunha ocasión case non dou rematado o bautizo de
tanto que protestaba o rapaz ao botarlle a auga. Había días
que bautizaba cinco ou seis xuntos pero agora todo cambiou e
non hai tantos”, sinala o home responsable tamén de 377 das
857 vodas celebradas na mesma parroquia dende 1970.
Polas súas obras relixiosas e civís ten boa prensa o eterno
coadxutor entre a parroquia. Só hai que velo falando como un
paisano máis á porta da igrexa de santa Mariña. Tal sucedeu
hai pouco, despois da misa de doce que oficiou na parroquia o
día do san Martiño, en substitución do párroco, que marchara
cos romeiros cara á ermida do santo na procesión, como el
fixo tantos anos e que agora xa non atopa axeitado nin posible
pola súa idade e condición.
Cos fregueses e coñecidos que acoden saudalo lembra feitos e
anécdotas propias e alleas daquelas procesións. Con música,
comida e bebida no cumio do monte e con algún tropezo
ocasional nas animadas baixadas detrás da pequena talla
barroca do século XVIII, que perdeu as súas cores orixinais en
desgraciados repintes posteriores e que representa o santo de
Tours. Explica Isaac que san Martiño foi un santo importante e
bondadoso e “mesmo defendeu a Prisciliano”, o bispo galego
que aspiraba a unha vida ascética e que foi executado por
herexía no século IV.
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Algo de querenza polo ascetismo debe de haber no ser de
Isaac, quen nunca quixo pechar nin casa nin coche, e que
diante dun aviso de roubo desculpaba os posibles ladróns
coa convicción que “se levan o que hai, que non é nada, é
que o necesitan más ca min”. É o que contan del os que o
coñeceron ben. Unha desas persoas é outra vez Victoria, a súa
compañeira da cooperativa ao tempo que freguesa.
“Del só podo dicir que era unha marabilla de persoa, un home
moi normal para ser cura. Tiña o seu xenio cando as cousas
non lle gustaban pero rápido lle pasaba. Con el podíase falar
e falábase de calquera cousa, de política e de moitas cousas.
Era un home moi normal, moi próximo. Lembro que no ano 85
ía casar e como daquela era pola igrexa tiña que confesarme,
como era obrigado. Eu quería que me confesase el e díxenllo.
E el contestoume que se non fixera mal tampouco era
necesario confesarse tanto pero que non me preocupara, que
ben podiamos arranxar o asunto á hora do bocadillo dando un
paseo polo Calvario. E así foi. Un día saímos da Cooperativa ás
dez co bocadillo e charlamos; e aí quedou feita a confesión”,
relata con agarimo.
Mesmo nos tempos de catequese para preparar a primeira
comuñón, a maior parte da rapazada quería ir recibila con
Isaac, fuxindo do párroco Victorino, un home máis severo.
“Don Isaac era moito máis aberto e as súas catequeses
eran moi divertidas, poñíanos a cantar e era todo moito
máis alegre. Mesmo levaba os nenos de excursión, como
a Manzaneda, que iso gustáballe moito e aínda o fixo ata
hai pouco”, conta Victoria dos tempos en que o crego ata
chegou a organizar un grupo de teatro coa rapazada entre
os catequistas. El non se dá importancia e esquiva todo
o protagonismo cara ao legado dun párroco anterior moi
lembrado no Rosal, “moi querido” pola súas iniciativas sociais:

don Evaristo, que incluso axudaba os veciños a limpar as
canles, foxos e cunetas e que impulsou a creación da Banda
dos nenos, nos anos 50.
Do seu labor como crego do Rosal Isaac lembra esas cousas
que fixo, mais salienta sobre todo o seu labor como ensinante
de relixión. “Eu ía polas escolas, que antes podiamos entrar
e saír sen abusar moito e por aí coñecín moitos da veciñanza.
Nese sentido o Rosal estaba de marabilla, todos os barrios
tiñan escola. Antes a práctica relixiosa era diferente e o
porqué do cambio das cousas non é fácil sabelo. Creo que é
un proceso normal. Como todo na vida hai altos e baixos, é un
camiñar: el pueblo está esperando”, reflexiona volvendo ao
seu libro vitalicio, talvez para agochar a súa propia biografía
da que rexeita o cualificativo de servizal que lle atribúen.
“Non, iso era o normal, pode ser que se esaxere; non vexo eu
esa faceta miña, senón máis a de viaxeiro”.
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Viaxeiro

“Eu fun cambiando coa sociedade. Cando cheguei aquí
estabamos preto da transición e de todos os movementos
que se estaban a producir. E iso notábase o mesmo aquí que
no resto”, lembra Isaac do Rosal, que o recibiu nos anos 70
e que el vía coa perspectiva da distancia que buscaba nos
seus frecuentes desprazamentos por estudos a Santiago e
nas súas viaxes de vacacións por toda España, Portugal e
Europa. Sempre en coche, primeiro nun 2 CV, e despois noutro
Citröen de condutor despistado pero capaz de chegar a Grecia
e aTerra Santa, e mesmo de cargar hamacas para facer noite
polos camiños se a ocasión o demandaba.
Os seus periplos levárono por exemplo a Sevilla, a unha
exposición de flores acompañando o seu amigo e presidente
da cooperativa Florindo Castro, ou ao norte da Italia natal do
pai Orestes, pioneiro dos Somascos da Guarda. Estando alí
soubo da chegada do home a lúa, lembra.
Tamén estivo en Francia e chegou a Inglaterra en coche para
visitar o irmán dun compañeiro das Irmandades obreiras.
Volveu a Inglaterra noutra ocasión, xa esta vez a Londres.
Sempre inquedo e ansioso de aprender, lembra que “un día ía
por Vigo e viu un anuncio de clases de inglés e apunteime para
aprender algo útil nas vacacións”. Esforzo inútil. Nunca foi
quen de aprender idiomas, que se lle deron sempre “moi mal,
sobre todo pola pronuncia”.
Logo tamén estivo en Alemaña substituíndo un compañeiro,
capelán nunha irmandade de traballadores valencianos.
Tamén coñeceu a Iugoslavia de Tito, “por mediación dun
carmelita galego que coñecía un de alá que falaba español e
fixera a tese sobre San Juan de la Cruz”.
E na antiga Iugoslavia de Tito chegou a ver o propio mariscal
comunista. Foi, xa no camiño de volta para a casa, nunha
parada na localidade hoxe croata de Pula (Istria). “Había
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moita xente na estrada, aparquei e estiven agardando ata que
pasou un cabriolé, eran Tito e unha muller, e lembro que a un
rapaz que estaba ao meu carón pedinlle unhas bandeiriñas
das que erguían eles; deumas e tróuxenas para a casa pero
estragáronse todas”, conta.
Logo foi outra vez a Francia, cos Irmáns da Champagne
(Escolas agrícolas cristiás). “Alí non había galegos nin
españois, pero si portugueses e celebrei unha misa, medio en
portugués, medio en francés”, lembra.
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Homenaxes

Hai un ano o Concello lembraba o medio século de Isaac
Penela como rosaleiro e agasallouno cunha escultura de
Sargadelos, unha figura de Castelao baixo a que se lía: Grazas
D. Isaac por estes 50 anos no Rosal. A homenaxe agradecía así
o seu labor como crego, mais tamén o seu compromiso social
como “piar e persoeiro fundamental do desenvolvemento
social do Rosal, tendo un papel relevante na defensa dos
intereses da veciñanza”. Daquela homenaxe quédalle só a
gratitude, mais non a amosa facilmente porque “son algo
frío” e a súa humildade reflíctese na escultura recibida, aínda
envolta en celofán no seu comedor, ao carón doutros obxectos
menos relevantes.
E, entre as homenaxes recibidas, está tamén a brindada
pola súa igrexa en 2018, cando xunto con outros 12 cregos da
diocese de Tui-Vigo, celebrou en san Francisco de Tui as súas
vodas de diamante como crego (sesenta anos dende a súa
ordenación), o que o sitúa na lista dos curas máis lonxevos
da diocese. Daquela celebración garda enmarcada na casa,
tamén entre montes e moreas de papeis e agasallos varios,
a carta de parabéns e agradecemento asinada polo propio
papa Francisco, de quen é gran defensor e a quen define como
home eficaz e popular, para nada o “comunista” co que o
describen algúns.
Optimista e pesimista á vez -“optimista é o médico dos ollos, e
pesimista o dos pés” -chancea- analiza a evolución do mundo.
“Cambios, cambios sociais a mellor, por desgraza, non vexo
moitos, que segue a haber ricos e pobres, aínda que nalgúns
aspectos se avanzara, é verdade”. En troques ve esperanza
noutras latitudes, nos movementos fortes que están a xurdir
noutros lugares, “como en África, Asia ou América”. Opina que
xa é tempo tamén de que a Igrexa católica elixa un papa negro.
“Xa vai tocando”, sinala en alusión á forza dos movementos
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católicos en África, onde as vocacións son superiores en
contraste co noso mundo acomodado, con menos vocacións
e practicantes, cousas da nova sociedade. O seu pobo segue
esperando.
Mentres iso reflexiona, Isaac pasea polo Calvario camiño do
seu almorzo na Liga de Amigos, onde aproveita para ler a
prensa do día e charlar un pouco cos que polo bar anden a esa
hora, porque con todos quere levarse ben, convencido de que
máis aló de ideas e razóns, “todos somos irmáns e non hai
ninguén malo, malo”.
Se non hai máis que facer esa mañá, de non haber citas
médicas na Guarda ou en Vigo nin outro compromiso social,
achegarase á clase de informática á que se apuntou dous días
por semana, que hai que estar ao día en todo. Como sempre
quixo estar e sempre estivo, mercando cámaras de fotografía
coas que percorreu o mundo e retratou as vidas de amigos
e familia; ou tocadiscos e músicas, das que agora non se di
afeccionado, pero que si lembra ben a familia do “tío Isaac”.
Despois, a xantar na casa, unha sestiña e a agardar pola misa
da tarde no convento das monxas, que prepara con tempo e
mimo.
Por algo é cura.
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