
que non é el o que toma esa 
decisión senón seu pai. 

Na Coruña entra en con-
tacto con xentes da resis-
tencia cultural galega, 

Carré Alvarellos, X. 
R. Vilar Chao, Maria-
no Tudela... 

En 1959 sae á luz A 

frauta i-o garamelo, 
primeira obra publi-
cada gracias ós cartos 

recollidos entre os 
amigos das tabernas e 

as tertulias literarias. 

Avilés no ano 1961 

toma o camiño da 
emigración. O seu 
primeiro destino é 

Colombia. En Co-
lombia desempeña os 
máis variados traba-
llos. Despois de pasar 

por varios é contrata-
do de mordomo  na 
Embaixada do Brasil. 

Alí coñece a Ana 
Sofía Baquero Céspe-

des, que traballa de donce-

la, coa que casa o 29 de no-
vembro de 1967 e coa que 
terá tres fillos: Santiago, 

Luís e Guillermo. 

Logo de abandonar a 
Embaixada de Brasil, e bus-
cando un futuro mellor, tra-

balla nas liñas aéreas Iberia, 
logo de peixeiro en Bogotá, 

osé Anto-
nio Avilés 

Vinagre na-
ce na aldea 

de Taramancos, pertencente 

á parroquia de Boa, 
no concello de Noia, 
o día 6 de abril de 
1935. Seus pais fo-

ron Severiano Avilés 
Outes e Manuela Vi-
nagre Fuentes. Será 

o segundo dos cinco 
fillos do matrimonio. 

Con anterioridade a 

el nacera, Pepita, que 
morre ós poucos me-
ses de idade. Tras 

Antón Avilés naceu 
Guillermo, José Ma-
nuel e Alfonso. 

A infancia do es-

critor desenvólvese 
entre as figuras femi-
ninas da nai, e a 

avoa, que non só 
agariman e coidan 

do rapaz, senón que 
o axudan a confor-

mar o seu mundo. Mentres, 
o pai, polo mundo adiante, 
como tantos outros pais da 

posguerra, é unha presencia 
distante. 

Avilés recibe a súa pri-
meira formación académica 

na escola de Boa, onde 
exerce de mestre D. Jesús 
Ríos, para seguir despois na 

escola de García en Noia, e 
continuar no Colexio 

Andrés Manjón onde prepa-
ra as materias das que des-
pois se examinará no Insti-

tuto Xelmírez de Santiago 

ata o terceiro de bacharela-
to, que rematará en 1950. 

A partir desta data cola-
bora coa revista Tapal onde 
aparecerán publicados os 
seus primeiros poemas. 

En 1953 trasládase a es-
tudiar a A Coruña unha ca-
rreira de mariño pola que 

nunca se sente atraído, xa 
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ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS 

“A patria son os paxaros e as 

formigas. Son as sementeiras na 

terra e máis no mar. Son os nosos 

difuntiños que se van facendo terra 

fresca de arar a de dAr froito. A 

patria é a nosa lingua –agora e 

sempre vilipendiada e perseguida– 

que florece nos recantos do mundo. 

Somentes se sinten apátridas os que 

teñen unha lingua emprestada. E 

haber hai-nos, porque os carcome u 

odio de querer ser outra cousa do 

que non son, e non hai máis 

remedio. Non desprecian a lingua, 

desprecian-se a si mesmos. A patria 

é unha canción. Cando o coro teña 

todas as voces reunidas; cando as 

gamas da escala den o seu ton, a 

patria será grande.” 

 

Bando dedicado ao Día da Patria 

Galega de 1988 sendo Concelleiro 

de Cultura de Noia 



súa obra poética iniciouse con As moradías do vento (1955), e A frauta y o garamelo (1959), 
Poemas a Fina Barrios. Pequeño canto (1959), Poemas Soltos a Maricarme Pereira (1961), Os 
poemas da ausencia. Primeira parte. Bogotá (1963), Os poemas da 
ausencia. Segunda parte. Bogotá (1969). Durante a súa estadía 

americana non tivo máis contacto co mundo literario galego que algunha 
correspondencia con Salvador García-Bodaño, que fixo publicar en Gríal (1971) algúns 

dos seus novos poemas precedidos dunha noticia. Nova crónica de Ulises (1978). 

Volto en 1980, publícase dous anos despois O tempo no espello, incluíndo os dous 
libros xa editados e tres inéditos. En 1985 edítanse os Cantos caucanos, en 1989 As 

torres no ar, e -xa póstumo- "Última fuxida a Harar". 

A súa volta a Galicia significou, ademais do seu renacer como figura literaria, como 
colaborador intenso en medios como Grial, Dorna ou Luzes de Galicia, mesmo chegou a 
ser elixido presidente da Asociación de Escritores en lingua Galega.  
 
      Poeta de verso férreo e cristalino, épico e elexíaco, Avilés de Taramancos constrúe 
unha poesía poderosísima, grandiosa e coral. O amor, a ira nacionalista, a nostalxia 

OBRA 

seus fillos apoian esta decisión. 

Avilés adiántase para buscar un me-

dio de vida, decidíndose finalmente a 
coller o traspaso dun negocio de hosta-
lería, a Tasca Típica, local situado nos 

baixos dun pazo medieval, e que será 
lugar de encontro de amigos e visitan-
tes. 

O regreso a Noia para Taramancos 

supón recuperar todo aquelo que ama-
ba e que deixara tras de si: familia, 
amigos, paisaxes, lingua, terra... 

A partir deste momento comeza 

unha actividade frenética como escritor 
e animador cultural.  

Publica O tempo no espello en 1982 

e Cantos caucanos en 1985, obra coa 

que foi galardoado co Premio Nacional 
da Crítica e finalista do Premio Nacio-
nal de Literatura. 

Comprometido tamén politicamente 
recoñece o seu ideario de liberación 
nacional nas teses sostidas polo Bloque 
Nacionalista Galego levando a formar 

parte da candidatura desta formación 
nas eleccións municipais de xuño de 
1987 acadando cinco dos dezasete con-

celleiros e empatados con PP e PSOE. 
Por falta de acordo entre estas dúas for-
macións políticas e sendo a lista máis 

votada leva á alcaldía o candidato na-
cionalista Pastor Alonso Paz, sendo 
Avilés de Taramancos nomeado conce-

lleiro-delegado  de Cultura, cargo que 

ostentará ata 1991. 
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monta unha cafetería xunto a Sofía 
pero fracasa, abre un restaurante que 

tamén fracasa, xornaleiro nunha 
granxa de porcos, representante co-

mercial de distintas firmas, xerente 
dunha librería... 

Avilés recala en Cali, e alí, por 
fin, acada certo benestar económico. 

En novembro de 1974, Avilés 
viaxa a Galicia, quere estar na súa 
terra cos seus irmáns, coa súa nai e 
con seu pai que se atopa moi enfer-

mo, a estadía será de un mes.  A prin-
cipios do verán de 1976 volve Avilés 
acompañado pola súa muller e os fi-

llos. 

A principios do ano 1980 propón 
á súa familia deixar Cali e regresar 

definitivamente a Galicia, Sofía e os 

A principios de 1991 nota os pri-
meiros síntomas de enfermidade, aco-

de a A Coruña e diagnostícaselle un 
linfoma. Consciente da gravidade re-
dacta o testamento no que expresa o 

seu amor por Sofía e polos seus fi-
llos, rogándolles ós rapaces que coi-
den da nai e non esquezan as súas 
orixes, porque así como el  lles ensi-

nou a amar Galicia, non deberán es-

quecer nunca Colombia, a súa patria 

de nación. 

Recibe quimioterapia e considéra-
se curado pero o 7 de xaneiro de 
1992 ingresa de novo no Hospital 

Juan Canalejo e alí falece o día 22 de 
marzo de 1992 ás dúas da tarde. 

Foi velado na súa casa de Tara-
mancos e soterrado ó día seguinte no 

cemiterio de Boa.    

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Avilés de Taramancos de neno 
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Ana Sofía Baquero Céspedes           

no tempo en que Avilés a coñeceu 



imposible do home de dous mundos, flúen cunha forza arrebatadora nos poemas dun home rabiosamente vital 

que amou sen mesura a vida, a patria, a liberdade, a materia.  

O teatro foi escasamente traballado por Avilés, na revista 
Atlántida, editada entre 1954 e 1956 apareceu Sede “Poema 
louro de amor”, escrito baixo fórmulas teatrais. A segunda peza 
data de abril de 1983 e titúlase Tres capitáns de tempos idos. É 
unha obriña dedicada ós nenos da escola de serra de Outes, unha 
alegoría da historia e evolución xa da patria, xa da lingua. A 
terceira quedou só en proxecto titulada O Fusquello. Teatro ao 
aire libre (Traxedia en roupa de farsa. Tres actos). Era unha 
peza de ambiente medieval e da que Avilés chegou só a escribir 

unha parte do que ía ser o primeiro acto. 

En prosa, Nova crónica das Indias (1989) onde Avilés se 
preocupa por achegarnos un universo tan afastado e descoñecido 

como é o americano por medio de narracións breves. Obra viva (1992), que non puido ser rematado por Avilés, 

libro de prosas heteroxéneas que foi escolmado por Ana González Vázquez e publicado por Ed. Laiovento.  

antos caucanos trátase dun poemario de profunda lembranza lírica da que fora a terra de acollida e 
da familia. O creador recorda dende aquí os anos, as terras e a historia de Colombia, de Sofía e 
dos seus fillos. 

O libro está composto por dúas partes de desigual extensión; a primeira dá título ó libro “Cantos 
caucanos” está escrita entre novembro de 1983 e xaneiro de 1984, a segunda “Crónicas” é do ano 1985. 

Na primeira parte aparecen once poemas ateigados de referencias léxicas e toponímicas; cidades, municipios, 
ríos, montes... 

Na  segunda expón dous episodios líricos: “Crónica de Bernaldo Fros” e “A crónica ferida. Elexía menor”  
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CANTOS CAUCANOS (1985) 

CHACHAUÍ 
 
Ter unha casa en Chachahuí sobre do cume 
do Cúndur-Cúndor que os incan bautizaron 
polas grandes aves míticas. Ter unha casa en Chachahuí 
e ver no fondo do precipicio o Putumaio 
brincar como un regueiro pequeniño. 
 
 

Ter unha casa en Chachahuí 
e escoitar á noitiña o zunido dos vagalumes, 
dos cocouios, o canto do turpial 
e o miar estremecedor do puma negro. 
 
 

Ter unha casa en Chachahuí, 
esquecerse do tempo, estar ao pé dun deus antigo 
amigos do sol. 
 
 

Ter unha casa en Chachahui. 
 
 

Abaixo, no camiño de Ipiales, na estrada do Ecuador, 
brillas as flores ventureiras. 
Pero as estrelas son máis grandes. 
 
 

Ter unha casa en Chachahuí. 

Antón Avilés de Taramancos 

 De “Cantos caucanos”  (1985) 

 Avilés (primeiro pola esquerda) cun grupo de amigos  
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O CAZADOR NO ESCURO 
VII 
 

Anxo da noite, cazador no escuro 
que vés flamíxero a me expulsar do souto: 

o varal está listo, a andália posta, 
o corazón afeito ao longo exílio. 

 
 

O mundo que eu criei foi só de sombras, 
soños foron os froitos, as vendimas, 

só o amor brillou, brillou acaso 
tamén o lar da pátria sempre aceso 

que me mantén o sangue enaltecido. 
 
 

Mais a palavra, si, foi sempre viva, 
foi espada e arado e cotovía, 

lanza de señardá, ai meu amigo, 
derrota e singradura. O artifício 

é o que me leva agora a este desterro: 
quero volver á simples moradia 

que un dia fixen no dintel do vento, 
á terra de labor, xa feito cinza 

para pular na saiva, e ter de novo 
os paxaros na man... Ese outro tempo! 

 
De “Última fuxida a Harar”  (1992) 

Antón Avilés de Taramancos 

PRIMEIRO AMOR, PRIMEIRA MORTE 
 
 

Todo canto eu amei perdéuseme contigo: 
a luz clara e vibrante da miña xuventude, 

os bosques entrañables perfeitos de quietude 
onde o vento vivía con un lecer antigo. 

 
 

Entón era o silencio o meu mellor amigo, 
era eu namorado de todo canto vía 

vivir era unha leda, fermosa moradía 
onde o mencer entraba recendendo a pantrigo. 

 
 

De súpeto viñeches con esa lonxanía, 
caraveliño feble en terra ventureira 

e eu abrín outra nova fiestra para o día. 
 
 

E todo canto amei foi unha lumieira, 
foi a fouce tan íntima que de cote se afía 
para ceifar dun pulo brutal a primaveira. 

 
           

              A Fina Barrios, como epílogo do meu 
libro “Pequeño canto”  (1959) 


