
VILLAFRANCA Y A VENDIMA 
 

Sempre amigo de parlar 
cuanto guipan os meus ollos, 

vouche, lector, á contar 
ö qu´ á través d´os anteollos 

viron ´n un certo lugar. 
 

Este lugar e unha villa 
rranca, garrida, sencilla, 
c´os honores de Ciudá, 

que de dóas rios ´n a orilla 
é ´n un val clavada está. 

 
D´os tesos q´ a téin cercada 
parece q´ as crestas bican 
de nóite a luna plateada, 

óu q´ á éla se apelican 
óu q´está ´n élas sentada. 

 
Aquestes gigantes montes 

q´ a cresta esconden ´n o Cielo, 
amenguan os horizontes, 
é manan d´ éles mil fontes 

q´ as presas forman d´ o suelo. 
 

Están cualláos de castaños, 
de rebolos y escambrois, 
é téin carréiros tamaños, 

q´os d´o pais y os estraños 
pasan ´n éles apretóis. 

 
Tras d´ estes montes espesos 

óutros máis espesos hay; 
é por estes óutros tesos 
á tesos inda máis tiesos 
é máis espesos se vay. 

 
Mudan ´n os zarzáis y escobos 

ailí as culebras rastréiras 
a camisa, é ´n as ladéiras 

d´ os caborcos téin os lobos  
y as zorras as madriguéiras. 

 
Brincan cerbos é corciños 

por séus barrancos fragosos; 
po las matas c´ os fociños 

se abren paso os xabariños 
é non faltan algúis osos. 

 



 
Pero deixando estes tesos 
pra os cazadores sin sesos 
q´ as fieras van á buscar, 
é brazo á brazo á luitar 
se póin c´os osos tiesos; 

 
Tornemos á nosa villa  

franca, garrida, sencilla, 
c´os honores de Ciudá, 

que de dóus rios ´n a orilla 
é ´n un val clavada está. 

 
Cual tesoro q´ a codicia  
de dóus avaros escolta 

con susticia, óu sin xusticia, 
tira por éla Galicia, 

máis Castilla non a solta. 
 

Sempre ´n a sua véiga, cuando  
empeza á alumar a aurora, 

os paxariños gorxeando 
despertan d´o sono blando 

* a labieriña pastora. 
 

´N esta véiga, chéa de olores 
d´a escornacabra, artemisa 
y óutras mil diversas flores 
d´os mais brillantes colores, 

acinga as plantas a brisa. 
 

D´os huméiros as raices  
lamben as presas, ´n o fondo 
d´ os barrancos hay perdices, 

carreiregas, cogornices, 
rolas é lebres abondo. 

 
Entrando logo ´n a villa 
franca, garrida, sencilla 

q´ honores ten de Ciudá, 
un castillo hácia Castilla 

o viaxéiro atopará. 
 

Atopará dulce trato 
que regale seus deseos; 
tertulias, bailes, boato, 

café, teatro, paseos 
é cuanto pode ser grato. 

 
Si logo se vay * a plaza, 
ailí verá pampalliños,  



liño en cerros pequeniños, 
de Dragonte leña é caza  
é d´Hornixa marraniños. 

 
 

Léite fresca de Vilela; 
as tarxas de Ponferrada; 
as trúitas de Paradela; 

de búrbia a léite mazada 
y estopa d´Horta en manelas. 

 
Mantecá, en grandes roscóis 

de tripas, de Paradiña; 
de Penoselo jamóis; 

Perdices d´a Veigueliña, 
É de Ruitelan castróis. 

 
De Bembibre pimentón; 

´n as tabernas muitas zorras; 
de Galicia pescao bon; 

trigo é mel de Baldeorras, 
e figos de Corullon. 

 
Fúrcos de cebolas y allos; 
rocas, cucharas é fusos; 
forcadas, palas é mallos; 
pano burdo pra rodallos; 

montéiras y óutros mais usos. 
 

É, pra c´ o goin, se atopa 
de sardiñas unha tropa, 

pulpo y óutros adminículos; 
roldos de lenzo y estopa 

y óutros cen é cen artículos. 
 

Chega o tempo d´a vendima 
y e glória estonces mirar 

cual bule a xente é se anima ... 
O espíritu se sublima 

aquel tempo ô recordar. 
 

De galeguiñas con megos 
é de robustos galegos 

chegan cuadrillas * a villa, 
todos obedientes cegos 

ô cachicán d´a cuadrilla. 
 

O pallar d´o seu Señor 
xuntos se ván á dormir; 
é pra descansar mellor 
cada cual ten que partir 



c´a sua moza o cobertor. 
 

É logo q´ha amanecido 
á vendimar vanse * a viña, 
levando, ´n o seu metido, 

cada guapa galeguiña, 
o cesto d´o seu querido. 

 
 

´N a gáita de fol tocando 
vay o gaitéiro a muiñéira; 

algúis ô son vailando, 
y algúas ´n os cús tocando 

d´os séus megos a pandéira. 
 

Acompasando as pisadas 
é collidas po las maos 

óutras van emparexadas, 
cantando as mesmas tonadas 

d´os anos todos pasaos. 
 

O final, con múito ardor 
aturulan: “¿Hi, ji, jiiiiiiii!! ... 

y áquel q´alarga mellor, 
sin tomar alento, a íiii ... 

lle chaman bon berrador. 
 

Cuando acaban de berrar, 
enmaráñanse con élas; 
mais élas, pra se librar, 
fuxindo téin que tirar 

os cestos ´n as suas canelas. 
 

Múitas d´unha labazada 
desvian os moscardóis; 
máis algua infortunada 

´n a luita, da unha zoupada 
´n o suelo é rompe os riñois. 

 
De novo en paz, á cantar 

tornan presto as galeguiñas; 
éles despóis á berrar 

y óutra vez logo á luitar  
hasta que chegan * as viñas. 

 
Pousando os cestos, en ala 
se forman, si non tropezan; 
é cuando, erguindo sua tala, 

o cachican dice: “ála!”, 
á vendimar encomezan. 

 



C´as cuitelas cortan élas 
os gallos, y antes regazan 
as sayas sobre as canelas; 
máis éles non téin cuitelas 

é c´as uñas os esgazan. 
 

´N os sombréiros apañando 
van as ubas os galegos; 

máis élas vánas botando 
dentro d´as faldas é megos 

y * os cestos as van levando. 
 

Si, como acontece ´n esto, 
porq´ élas téin máis cachaza, 

eles rematan mais presto, 
cada un á sua rapaza 

ayúdale á encher o cesto. 
 

E despóis de rematar 
á náide causa estrañeza, 
que cada cual á ayudar 

vaya á sua nena á cargar 
o cesto chéo ´n a cabeza. 

 
Mais lista que foy andando  
camin d´a viña a cuadrilla, 
retorna ô lagar, pousando  

os cestos de cuando en cuando 
Antes de chegar * a villa. 

 
Sempre delante o gaitéiro 

tocando a gaita do fol 
vay d´a cuadrilla o priméiro, 

y o cachicán o tráseiro 
ya chova ou ya faga sol. 

 
Si se aparta o cachican 
non falta algun lacazan 

que tras d´os galegos presto, 
c´a guincha pian, pian, 

vaya mermando algun cesto. (*) 
 

Si algun ö atisba y ö fala 
ô galego, éste se cala; 

se fay o tolo, é c´o puño 
báixo o cesto saca a tala 

y a tira * os peis d´o garduño. 
 

Si ö atrapa, berrar lle fay: 
“¡ay de Dios! ¡ay de Dios, ay!!” ... 

Mais si c´o páo non ö atrapa, 



conforme correndo vay, 
a tala colle y escapa. 

 
Entonces si q´e de ver 
ô galego por la villa 

tras d´él c´o cesto correr; 
mais non pudéndoo coller 

volve bufando * a cuadrilla. 
 

Pra mellor as festexar, 
c´os cestos correndo d´elas 

se adelantan; sin parar 
os desbrocan ´n o lagar, 

é tornan po los d´a quelas. 
 

E c´a mesma algarabía 
*as viñas vólvense presto, 

y unha hora cada día, 
pra xantar á mediodía, 

déixan d´as costas o cesto. 
Y en ir é vir ô lagar 

y * as viñas d´o mesmo modo, 
o dia téin q´ocupar, 

indo é vindo sin parar 
hasta q´e nóite de todo. 

 
Entonces as cociñéiras 

como se estila ´n a villa, 
sacan o caldo en caldéiras, 

en potes y hasta en maséiras 
pra que ben cene a cuadrilla. 

 
Compónse punto por punto 

o caldo de berzas, nabos, 
é patacas, todo xunto 

de velas con múitos cabos, 
cuando chega á faltar unto. 

 
Máis listos todos que zorros, 

pra recibir o aguinaldo 
pe d´os potes forman corros, 
botando os ollos ´n o caldo 

y abrindo un palmo de morros. 
 

E postos asi en redor 
d´as caldéiras, cada cual 

alarga ô repartidor 
á cazola, que mellor  
fora chamala pozal. 

 
Sacan despóis d´o farraco 



un cortezo de centeo; 
méteno baixo o sobaco 

y a mougar taco por taco 
vanse o pan y o pozal cheo. 

 
Logo q´han arrematao 

os sólidos, póinse corvos; 
guardan a cuchar de pao; 
o pozal irguen ´n a mao 

y o prege beben á sorbos. 
 

Logo unha moza labiéira 
ponse á tocar a pandéira, 
é brinco vay é ven brinco, 
y ailí bailando a muñéira 

pasan cuatro horas ou cinco. 
 

En tanto, d´as d´o xustillo, 
non falta unha moza guapa 
que, d´o seu amo c´o fillo, 

salga * as véigas, ver si atrapa 
unha lebre tras d´un millo. 

 
 

O cabo de glorias tantas 
vánse á dormir en tropeles, 

partindo, como unhas santas, 
élas as sayas con éles, 

y éles con élas as mantas. 
 

Y en cuanto o Sol á alumar 
quere d´os tesos a cima, 

*as viñas á vendimar 
van é volven sin parar 

hasta q´acaba a vendima. 
 

O respective d´un real 
diario, paga o xornal 

entonces o cosechéiro; 
é c´o placer, ô ver tal, 
infla seu fol o gaitéiro. 

 
Cuando o novo dia brilla, 
van c´o gaiteiro * a cabeza, 

cuadrilla tras acadrilla, 
buscar vendima á óutra villa 

onde esta labor empeza. 
 

Deixémolos ir con ben; 
´n a nosa villa quedemos, 

y anq´ algo a historia alarguemos, 



d´ ô mais precioso que ten 
un pouquin inda falemos. 

 
O nombrar cóusas preciosas 

ya todos atinarían 
q´ á falar vamos d´as rosas, 
ôu d´as nenas tan hermosas 

que ´n esta villa se crian. 
 

Dulces son como a esperanza; 
como a ilusión labieiriñas; 
fieles como unha balanza; 

amorosas cual roliñas 
y agudas como unha lanza. 

 
D´ a sua belleza notoria 

levan ´n os rostros a palma, 
sin que manche a vanagloria 
seu corazon, pois por alma 
téin un pedazo de gloria. 

 
Si Cerbantes un tesoro 

d´estes vise cuando péina 
suas guedellas largas d´oro, 

dixera q´era unha Réina 
favorita d´un Rey moro. 

 
 

Diría q´o Sol, q´as ondas 
dora d´aqueles dous ríos, 

que serpentean ´n as fondas 
quebradas, luita c´os fios 

de séu par de crenchas blondas. 
 

Olvidara á Galatea 
si séu escañado talle 

vira como éla mimbrea, 
y a chamaría Napea 

d´ as florestas d´aquel valle. 
 

Si desatar d´a canela  
a vira unha trenza solo 
d´a sua boliña aquela 
era o calzao d´Apolo. 

 
Q´a sua boca e un caramelo; 
perlas xuntas séus dentiños; 

sua frente cielo d´o suelo, 
é séus ollos inquietiños 

as estrellas d´aquel Cielo. 
 



Clavando ´n éla a mirada 
´n un arranque d´entusiasmo 

diria q´ era unha fada .... 
pero non dixera nada  

porq´ esmayara c´o pasmo. 
 

Lector, si pra téu consuelo 
pensases en te casar, 

y ô mesmo tempo ´n o suelo 
é ´n a antesala d´o Cielo 

quixeses acaso estar; 
 

Non déixes d´ir á esta villa 
franca, garrida, sencilla, 
c´os honores de Ciudá, 

que de dous rios ´n a orilla 
é ´n un val clavada está. 

 


