
A casa de Rosalía:
“Caldo de gloria” para o día 
de Rosalía

A reinauguración da Casa 
de Rosalía



A Fundación Rosalía de Castro quixo conmemorar 
o Día de Rosalía neste especial aniversario (180 
anos) lembrado o poema “Miña casiña, meu lar”, 
no que unha muller pobre conta un capítulo da súa 
épica diaria: a de sobrevivir. 

Entre Santiago a Padrón, a chover e descalza, 
a súa penuria impídelle no camiño mercar «ricas 
cousas» ou entrar nos «mesóns». Ó chegar, can-
sada e famenta, non ten unha triste frangulla para 
cear e por riba os seus avaros veciños tamén lle 
negan o que lles sobra: broa ou leña. Na casa pro-
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pia atopa por fin refuxio e vaise cocendo o milagre 
da supervivencia: o puñiño de fariña munda ato-
pado no fondo da artesa, o feixe de palla tirado 
do leito e uns garabulliños e fieitos do cortello, o 
ichavo que aparece para o sal, as coles da horta 
pequena… Todo deu como resultado un humilde 
caldo de gloria, cuxa receita este poema consa-
gra, con bolo do pote incluído. O triunfo final sobre 
a desventura e o desamparo exprésase a través 
da calor da lareira que seca a roupa e quenta o 
corazón da muller para que esta cante o propio 
fogar, o propio lar coma o grande ben, a gran-
de propiedade: o arrimo desde o que sobrevivir e 
mesmo construír, na pobreza e de costas ós ava-
ros, a propia felicidade.

O que se pretende é que Galicia lembre a Ro-
salía no seu día compartindo en lugares públicos 
ou no ambiente familiar este caldo dos humildes, 
o caldo galego enxebre, como corrobora Picadillo 
no seu libro de 1905. Un caldo para celebrar a 
nosa cultura gastronómica popular, as orixes hu-
mildes do pobo galego representadas aquí por 
unha muller, como en Rosalía é habitual, símbolo 
da resistencia e da alegría. Da resistencia porque é 
capaz de lle facer fronte á desventura na súa épica 
por sobrevivir. Da alegría porque na súa humildade, 
ademais de sobrevivir, con moi pouco, un caldo e 
un lumiño, consegue ser feliz.

Polos vínculos de Rosalía con Padrón e porque 
o poema expresamente fala de que a muller é pa-
dronesa, a Fundación Rosalía de Castro, en cola-
boración co Concello, levou adiante unha especial 
campaña na hostalería e comercio da vila. O caldo 
dos humildes, o caldo de Rosalía foi servido de tapa 
nos locais que se incorporaron de xeito masivo ó 
proxecto tanto á hora do xantar como á noite. En 
todos eles tamén se distribuíron salvamanteis alu-
sivos e a hostalería e comercio tamén puideron ex-
hibir semblanzas de Rosalía e versos do poema. O 
carácter festivo e alegre do evento foi reforzado coa 

actuación de diferentes grupos musicais locais que 
percorreron en foliada as rúas da vila padronesa.

De tódolos xeitos, aínda que en Padrón se fixo 
unha conmemoración especial, a Fundación quere 
facer extensiva esta convocatoria de celebración 
do Día de Rosalía a toda Galicia e a tódalas gale-
gas e galegos do mundo que queiran lembrarse da 
autora e de Galicia a partir de 2018. Para potenciar 
esta participación activa crearemos o pertinente 
cancelo para o evento e na nosa páxina serán des-
cargables tódolos materiais e textos relacionados: 
o texto do poema, a receita de Picadillo, o deseño 
do salvamenanteis e os diferentes impresos.

Na propia lareira da cociña da Casa de Rosa-
lía os cociñeiros Benigno Campos e Merchi Ro-
dal, do programa Larpeiros da TVG, prepararon o 
“Caldo de gloria”, do que se serviron máis de cen 
tapas en cunca de barro ós asistentes ó concerto 
do grupo belga Ialma. Era o ramo a un conxunto 
de actividades que comezaran xa en Braga coas 
Converxencias Galicia – Portugal e que tiveran 
como acto institucional o realizado esa mañá do 
24 de febreiro na capela do Hostal dos Reis Ca-
tólicos, onde 180 anos antes se bautizara Rosalía 
de Castro.
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Quen hoxe se achegue á Matanza atopará unha 
Casa de Rosalía radicalmente nova. Corenta e cin-
co anos despois de que se inaugurase como Ca-
sa-Museo precisaba un acondicionamento interior 
e exterior urxente, que fixemos grazas ós diferen-
tes fondos tramitados pola Consellería de Cultura 
da Xunta de Galicia. A intervención, dirixida polos 
arquitectos Luís Gil e Cristina Nieto, comezou a fi-
nais de 2012 e rematou mediado o 2013.
Feito tamén este urxente acondicionamento, re-
sultaba tamén imprescindible unha actualización 
museolóxica e museográfica do discurso de Fil-
gueira Valverde, co que abrira como Casa Museo 

en 1972. O proxecto, elaborado e dirixido por Pepe 
Barro, foi aprobado polo Plenario da Fundación en 
febreiro de 2013. Realizouse coa axuda neste caso 
da Deputación da Coruña en dúas fases: en 2014 
reformouse a planta baixa e en 2017 o sobrado.
Tratábase de darlle unha vida renovada a un espa-
zo senlleiro da nosa cultura, de incorporar as novas 
lecturas de Rosalía, como escritora e intelectual, 
na sociedade contemporánea, de atender os ac-
tuais horizontes con que o visitante chega á súa 
casa, de aproveitar as posibilidades expositivas 
das modernas tecnoloxías. Neste sentido reorgani-
zamos os espazos interiores da casa e función do 
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novo discurso: unha casa para ela: a institución; 
quen é Rosalía: a súa vida; a rosa de cen follas: 
a súa obra; miña casiña, meu lar: a cociña; unha 
factoría cultural: a súa familia, muller mito: o cuarto 
do seu pasamento; no meu gran salón: a condición 
da muller e os pais do país: política e cultura.
Para a elaboración deste novo discurso foi funda-
mental ademais integrar pezas que directamente 
tiñan que ver coa vida e a obra da nosa autora 
e da súa familia. Son cadros, mobles, fondos do-
cumentais e diferentes obxectos familiares cedi-
dos ou doados (algúns tamén adquiridos) grazas 
á xenerosidade da Deputación, da RAG e doutras 
entidades e tamén familias e particulares. Citemos 
os máis salientables: 

-Retrato ó óleo de Rosalía de Castro por Modesto 
Brocos, 

-Primeira edición de Cantares gallegos con foto-
grafía inédita e autógrafo da autora e transcrición 
de carta de Fernán Caballero.

-Oito cadros de Ovidio Murguía (acuarelas e óleos) 
procedentes da Deputación da Coruña.

-Cabelo do relicario de Rosalía de Castro.

-Tresillo procedente da casa familiar da Coruña.

-Árbore de montaña (1899), cadro de Ovidio 
Murguía adquirido á familia Calvo-Sotelo Bustelo 
de Ribadeo.

-Piano familiar, cedido por Gala Murguía á Coral 
Follas novas da Coruña.

-Fondo documental do arquivo Ramón Baltar 
Feijóo.

-Bandeira galega da inauguración da estatua de 
Rosalía doada pola familia de Camilo Agrasar.

Unha nova imaxe da Casa de Rosalía, ideada 
por Pepe Barro, preside tamén agora a presenza 
pública da Fundación e a nosa comunicación. É 
a denominada Rosa de Galicia, que realizada en 
ouro vimos concedendo como recoñecemento a 
persoas e entidades no acto central do 15 de xullo 
desde 2016.
Por fin, neste mesmo acto de 2017, coincidindo 
co aniversario da morte de Rosalía, celebramos 
a reinauguración da Casa. Foi para nós un acto 
memorable polo que tivo de ramo a un traballo 
no que a Fundación levaba implicada cinco 
anos. Nel, ademais de expresar a nosa alegría e 
a nosa satisfacción, quixemos agradecer toda a 
colaboración recibida nestes anos para poder levar 
adiante o noso proxecto, proba outra vez máis de 
que Rosalía é o gran emblema que nos une e mais 
nos move tódolos relanzos do camiño da Galicia 
contemporánea.




