
O verdadeiro caldo galego non é o que nos describen 
moitos autores culinarios, nin o que con tal nome nos dan en 

Madrid e outros puntos, facendo intervir nel profusión de 
carnes e in�nidade de embutidos.

O caldo galego típico, en enxebre, o de verdade, redúcese 
sinxelamente a unha mestura de patacas, feixóns, verduras e 
unto de porco, rancio, e máis nada.

(...)

Nun pote grande póñense feixóns e auga case ata enchelo. 
Ponse o pote ó lume e cando ferve bótaselle o unto en propor-
ción, non ó que o caldo require, senón ó que o peto do 
comensal permite. Á hora e media de estar cocendo bótan-

selle as patacas �namente cortadas e cando están cocidas 
bótanselles as verduras lavadas, cortadas e escolli-
das, facendo ferver de novo a mestura destapada.

As verduras poden ser nabos, nabizas, grelos, col ou unha verza moi típica 
que entre nós é coñecida co nome de verdura galega.

Innecesario é dicir que isto ten que levar o sal correspondente.

Hai quen espesa este caldo desfacendo, cando están ben cocidas, algunhas 
patacas, algunhas fabas e mailo unto

O caldo galego
de Picadillo 
(La cocina práctica, 1905)
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Vin de Santiago a Padrón
cun chover que era arroiar,
descalciña de pé e perna,
sin comer nin almorzar.
Polo camiño atopaba
ricas cousas que mercar
i anque ganas tiña delas
non tiña para as pagar.
Nos mesóns arrecendía
a cousas de bon gustar,
mais o que non ten diñeiro
sin elas ten que pasar.
Fun chegando á miña casa
toda rendida de andar;
non tiña nela frangulla
con que poidera cear.
A vista se me varría
que era aquel moito aunar.
Fun á porta dun veciño
que tiña todo a fartar;
pedinlle unha pouca broa
e non ma quixo emprestar.
As bagullas me caían
que me fora a avergonzar.
Volvinme á miña casiña
alumada do luar;
rexistrei cada burato
para ver de algo atopar:
atopei fariña munda,
un puñiño a todo dar.
Vino no fondo da artesa,
púxenme a Dios alabar.

O CALDO DE ROSALÍA,
A ÉPICA DOS HUMILDES

POEMA
‘Miña casiña,
meu lar’
(Rosalía de Castro)

Miña casiña, meu lar,
cantas onciñas
de ouro me vals.

Quixen alcende-lo lume,
non tiña pau que queimar.
Funllo a pedir a unha vella,
tampouco mo quixo dar
si non era un toxo verde
para me facer rabiar.
Volvín triste coma a noite
a chorar que te chorar.
Collín un feixe de palla,
do meu leito o fun pillar.
Rexistrei polo cortello
mentras me puña a rezar
e vin uns garabulliños
e �eitos a Dios dar.
Meu San Antón milagroso,
xa tiven fogo no lar!
Arrimei o pote ó lume
con augua para quentar.
Mentras escaravellaba
na cinza, vin relumbrar
un ichavo da fertuna…
Miña Virxe do Pilar!
Correndiño, correndiño
o fun en sal a empregar.
Máis contenta que unhas páscoas
volvín a porta a pechar
e na miña horta pequena
unhas coles fun catar.

Con un pouco de unto vello
que o ben soupen aforrar
e ca fariñiña munda
xa tiña para cear.
Fixen un caldo de groria
que me soupo que la mar,
�xen un bolo do pote
que era cousa de envidiar.
Despois que o tiven comido,
volvín de novo a rezar
e despois que houben rezado
puxen a roupa a secar,
que non tiña fío enxoito
de haber tanto me mollar.
Nantramentras me secaba
púxenme logo a cantar
para que me oíran
en todo o lugar:
lar, meu fogar,
cantas Meu onciñas
de ouro me vals.

O pleno da corporación municipal de Fene acordou, en 
sesión que tivo lugar o 01.03.2012, declarar o 24 de febreiro 

como “Día de Rosalía” no noso Concello, sumándose así á conme-
moración recollida o�cialmente pola Consellería de Cultura no 
seu Calendario do Libro e da Lectura.

A corporación que presido entende que a obra de Rosalía 
é  un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. 
Desde o século XIX Rosalía de Castro foi homenaxeada polas 
galegas e os galegos como poeta nacional. A galeguidade intrín-
seca dos seus textos, a súa comunicación e entendemento per-
manente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, 
foi o que a �xo tamén poeta de todos os pobos, chegando a 

formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da 
literatura universal de todos os tempos.

Neste 24 de febreiro de 2019, o Concello de Fene 
súmase á iniciativa da Fundación Rosalía de Castro,  lembrando o poema “Miña 
casiña, meu lar” de Follas novas, no que unha muller pobre conta un capítulo da 
súa épica diaria: a de sobrevivir. Esta muller que vén de Santiago a Padrón e 
chega á casa mollada e esfameada, a pesar de que carece 
de todo e de que os seus avaros veciños lle negan o que lles 
sobra, consegue o milagre da supervivencia: facer un humilde 
caldo de gloria e un bolo do pote. No seu triunfo sobre a des-
ventura e a pobreza, ao pé da quentura da lareira no seu fogar, 
está tamén a lección de como con case nada o ser humano é quen 
de sobrevivir e ademais ser feliz.

Por este motivo, fago un chamamento a todos os establece-
mentos de hostalaría para que se unan á proposta da Funda-
ción Rosalía e o 24 de febreiro sirvan como tapa o “Caldo de 
gloria” seguindo as instrucións que a autora dá no seu poema 
“Miña casiña, meu lar” ou Picadillo no seu mítico libro de recei-
tas.
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