
Avelina Valladares 

Naceu o 23 de outubro de 1825 en  Vilancosta, na 
parroquia de Berres, A Estrada no seo dunha 
familia fidalga. Era a sexta de dez irmáns. 

A maior parte da súa vida viviu na casa onde naceu 
e alí tamén morreu en 1922.  Está enterrada no 
cemiterio parroquial de Berres. 

A nivel literario escribiu poemas en galego e 
castelán e foi unha das primeiras mulleres que 
publicou artigos de opinión na prensa escrita. 
Tamén foi compositora musical. 

 

A Ulla 

Deste val deleitoso nun recuncho 
loucuras doutro tempo recordando, 
as horas docemente vou pasando 
sen sentir que se van para non volver. 
E libre da farándula das vilas, 
que a máis dunha cabeza enche de vento, 
deixo agora correr o pensamento, 
vagar no campo que me viu nacer. 
 
Por iso, ao pé de freixos e ameneiros, 
distráeme observar como marchando, 
mil remuíños de espuma levando, 
o río fachendoso vai ao mar. 
Ou nas herbas sentada da pradeira,  
como as ras garrulean na súa orela 
e o escaliño cae, que na sedela,  
morde o anzol  e rebrinca para escapar. 
 
Ulliña, ¡Quen te viu que, namorado 
da fermosura que encerras non quedase 
e saudades ! coitado! non levase 
no seu peito o adeus cando cho deu! 
Ti, meliño para todos atesouras,  
Ti, ao triste non negas  un consolo 
Es naiciña amorosa e no teu colo 
sempre alivio o pesar sempre atopou. 
 
A ti lonxe chegan en bandadas 
chisperreados  alegres paxariños 
para nos bosques e soutos os seus niños 
entre as pólas das árbores facer. 
E tamén entre os toxos e as carpazas,  
nos buxos, laranxais, limoeiros, 
cos de acá mesturados, falangueiros,  
cal se nunca estivesen sen se ver. 
 
Dá xenio ó espertar nas mañanciñas, 
en que, ledos a Deus eles glorian 
escoitar ternos cantos que lle envian 
merlos, tordos, currucas, verdeiróns,  
carriciños, chincheiros, paporrubios,  

cucos, chascos, bubelas, andoriñas, 
gaios, patos, maceiros e ruliñas, 
paspallás, carniceiras, gorrións. 
 
O sirín e o pardillo atrás non quedan, 
do xílgaro namoran os gorxeos, 
con aqueles seus graciosos contoneos 
mirando, xa para aquí, xa para acolá. 
E, á seu cabo, a montesa laverquiña, 
suspendida no aire estribillando, 
vai seus cantos tamén repenicando, 
Sen celos coñecer, nin vanidá. . 
 
 Aquí óense de noite en todos sitios 
resoantes aturuxos, cantinelas: 
son os mozos que van para as espadelas 
coas mozas ao serán paliquear, 
Na man levan de palla bos fachucos 
que con mistos acenden no camiño 
e subrazo, ademais, longo sachiño 
para o deño tentador arrenegar 
 
¡Que moito pois te alaben os poetas 
e viaxeiros,  terriña cobizada, 
polo Pico Sagrado coroada 
con soberbios palacios de arredor, 
!Se hai xardíns no teu seo arrecendentes, 
regueiros e fontiñas paroleiras, 
piñeirais e frescas carballeiras 
onde a sombra buscar polo calor! 
 
¡Se hai meniñas trigueñas avisadas, 
de feituco corpiño rechamante, 
brancas de azuis ollos sen amante 
e puras como a sira da mañá! 
¡Se hai nas veigas douradas espiguiñas 
praderías de rosas variadas, 
nos viñedos as uvas encolgadas, 
ricas froitas rodando polo chan! 
 
¡Nas festas ! É de ver globos pintados, 
refulxentes estrelas arroxando, 
fortes bombas nas nubes estoupando 
e foguetes con luces de color, 
gaiteiriños ás xentes atraendo, 
que en moreas acoden ás ruadas, 
co fondiño a hucha ataviadas 
sen que o ataque polilla nin valor. 
 
¡Desleigados os tolos que te deixan, 
Ulliña, polo ouro seducidos 
para ao fin a ti volver arrepentidos 
e fartos de no alleo traballar! 
 
¡Ai! Non é milagre, non, que me namores 
Se nacín por fortuna no  teu seo, 
cando os anxos mesmos dende o ceo 
viñeran teus encantos disfrutar. 



 

Miña xoia 

Xoíña de España, adorada Galicia, 
Verxel dos encantos dos puros amores 
Esperta, que o tempo chegou da xustiza 

E a portas alleas non pides favores. 
 

Xa a locomotora de gozo asubía 
Teu chan pintoresco garbosa ó cruzar, 
Onde as laverquiñas de noite e de dia 

A alma enaxenan con doce cantar. 
 

Esperta, na prenda, prendiña arrequece, 
Que loito de abondo trouxeches abatida 

E en carro dourado risoña se mece 
Alá no horizonte xa é aurora de vida. 

 
Esperta, non coiden que dormes decote 
 Os que te chamaron de parvos mansión 
Parviños son eles e afellas que  o mote 

Merecen en pago de inxusto baldón. 
 

¿ignoran, acaso, que  aquí no teu seo 
En armas e en letras criouse o mellor? 

¿Mariños agudos, chovidos do ceo 
Que en climas lonxanos te encheron de  

honor? 
 

¿Xentís escolares, de eterna memoria 
 Que as aulas deixando, colleron o aceiro 

 E, imberbes aínda, libraron con gloria 
á nai cariñosa do xugo estranxeiro? 

 
¿ Ignoran que tes nenas de corpo esveltiño, 

De falas acelmas, mirar feitizoso; 
Branquiñas cal neve de pelo roxiño  

Morenas que dicen donaire é o noso? 
 

¿ Erxidos sen conto en que o gusto se perde; 
Fontelas ruxindo nos bosques, nos soutos; 

Arxentes regueiros, do monte entre o verde, 
Saltando espumosos erguidos petoutos? 

 
¿Pobiños roales en toda paraxe, 

Do mar na beiriña cen vilas raiosas 
Que afeitas a oír bruar a oleaxe, 

Nas praias se dormen en leito de rosas? 
 

Esperta, Galicia. ¿Non ves, non reparas 
 Que xa velosmente traspasan fronteiras 

Ilustres heraldos traguendo albízaras 
Que ledas che envían nacións forasteiras? 

 

 
¡Ai! Sinto na alma non sei que alegría,  
Non sei que adiviño de teu esplendor,  
Pois sen remedialo, de noite e de dia 
Contigo soñando estou, meu amor. 
 
Si, que me doeron e doen de veras 
Os tristes laídos da túa opresión; 
Mais cala, ruliña, que, tras penas feras 
Vislúmase a hora da reparación. 
 
Esperta e dos ollos enxuga as bagoíñas 
 Con que desfogabas teu negro pesar, 
Chorando decote, chorando, á soiliñas,  
Sen treguas chorando da alba ao luar. 
 
Nomais xa de oprobio, nomais de tristura 
De mágoas pasadas non fagas lembranza 
E teus recunchiños de grata verdura 
Alegres saúden ao sol da bonanza. 
 
Arríscate axiña, sacude os ombreiros 
Desata as auguiñas que encerran virtude, 
E en fatos a elas acudan viaxeiros 
Para o corpo e para a alma buscando saúde. 
 
Magníficos templos Deus inda en ti conta. 
¿A que nomealos agora eu a que, 
Se lonxe, a moi lonxe por sorte remonta 
A sona da túa católica fe? 
 
Correndo correndo, cal lóstregos, veñas 
De xente acrutados os trens a porfía: 
Teu chan admiren os que te desdeñan 
E pensan aínda que es terra baldía. 
 
Xoíña de España adorada Galicia, 
Verxel dos encantos dos puros amores, 
Esperta, que o tempo chegou da  xustiza 
E a portas alleas non pides favores. 
      

 


