
rante a celebración do 
Día do Aprediz. 

 No ano 1971, en-
tra en contacto co 
Equipo Lupa, formado 
un ano antes por Eulo-
xio R. Ruibal e Félix 
Casado.  

 En 1974 entra a 
traballar nunha oficina 
bancaria de Composte-
la, pero xa dá pasos 
cara á súa profesionali-
zación no teatro. Crea 
con Xaquín García Mar-
cos o grupo de teatro 
Antroido e dirixe en 
1975 o espectáculo 
Amor e crimes de Xan 
o Panteira, de Eduardo 
Blanco-Amor, no que 
participa tamén como 

actor. Un ano despois, 
chega Laudamuco, se-
ñor de ningures. A pe-
za publicarase en 
1977, canda as Ledaí-
ñas pola morte do Me-
co. 

 En 1976, casa 
con Laura Ponte, 
unha das nosas 
máis grandes actri-
ces. Roberto Vidal 
Bolaño vive unha 
fase dunha intensa 
actividade teatral e 
creativa. 

 En 1977, Ro-
berto Vidal Bolaño 
é despedido da en-
tidade bancaria na 
que traballaba. O 
que determinará a 
intensidade e a in-
sistencia da súa 
dedicación ao tea-

tro. Memoria de mor-
tos e ausentes (1978), 
Antroido na rúa 
(1978), Ruada das pa-
pas e do unto (1981), 
Touporroutou da lúa e 
do sol (1982) ou Ro-
mance dos figos de 
ouro (1983) son al-
gúns dos seus espec-
táculos durante o dito 
período. Neses anos 
destaca sobre todo a 
estrea, un 16 de maio 

R oberto Vidal Bo-
laño naceu no 
barrio de Vista 

Alegre en Compostela 
o día 31 de xullo de 
1950. Foi onde empe-
zaría máis adiante os 
seus primeiros estu-
dos. Desde moi 
novo, con apenas 
doce anos, come-
za a traballar co-
mo administrativo 
nunha empresa de 
recambios de co-
ches, ata que lle 
toca ir a Ceuta pa-
ra facer o servizo 
militar no exérci-
to, entre os anos 
1971 e 1973. Co-
ñece oficios que 
van desde os ul-
tramarinos ou o 
automóbil ata 
unha axencia de 
viaxes. 

 Estuda o bacha-
relato en horario noc-
turno no Instituto Xel-
mírez, coa intención de 
poder matricularse na 
Escola Oficial de Cine 
de Madrid.  

 A súa primeira 
peza teatral, O Xoga-
deiro, estréaa Roberto 
Vidal Bolaño no colexio 
Placeres de Marín, du-
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O público 

(en relación á "escrita dramáti-
ca" e á "escrita escénica") 

 

[...] 

obxecto do discurso, caixa de 
resonancia ou rego farturento 

no que tanto unha escrita coma 
a outra se han reflectir ou 

da que han ser reflexo para ser 
e saberse vivas. 

[...] 

 

—Vidal Bolaño, Perspectivas 
do teatro galego actual (2002). 

Roberto Vidal Bolaño 



en galego. A TVG será o primeiro 
medio de masas da historia de 
Galicia que se enfronte á necesi-
dade de cubrir a totalidade da 
súa programación con todo o re-
pertorio de roles da lingua, de 
amosala como unha lingua ple-
namente normalizada. 

 En 1987 escribe e dirixe 
Novo de Parmuíde, unha película 
de 56 minutos baseada en rela-
tos de Álvaro Cunqueiro.  P e r o 
tamén contribúe como actor nou-
tros proxectos, como Sempre 
Xonxa (1989), de Chano Piñeiro, 
ou a serie emitida pola TVG Os 
outros feirantes (1989). Por esa 
época, comeza tamén a rodaxe 
do episodio piloto da serie Moro-
sos Varios, que escribe e dirixe. 

 En 1992 funda con Belén 
Quintáns a compañía Teatro do 
Aquí. No ano 2001 participa co-
mo guionista e como actor na 
miniserie Un Mundo de Historias, 
unha produción da TVG consis-
tente na adaptación de relatos da 
nosa literatura. Roberto Vidal Bo-
laño encargouse da adaptación 
de "Cara de Lúa", de Ánxel Fole, 
e de "O noxo" de Eduardo Blanco 

Amor. 

 Durante o seu período de 
maior actividade audiovisual, Ro-
berto seguiu escribindo, dirixindo 
e producindo teatro. Cochos 
(1986) é tal vez a súa peza máis 
salientable. 
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de 1978, do citado Laudamuco, 
señor de ningures, no Colexio 
La Salle, de Santiago de Com-

postela, no que Roberto é actor 
protagonista. En 1980 estrea o 
seu texto Bailadela da morte 
ditosa, que recibiría ese mes-
mo ano o Premio Abrente. 

 En 1983, Roberto Vidal 
Bolaño regresa a unha das sú-
as actividades recorrentes: a 
dramaturxia sobre textos de  
autores da literatura galega.  

 O mesmo ano da creación 
do Centro Dramático Galego, 
Roberto Vidal Bolaño escribe e 
dirixe Agasallo de sombras. 

 Será no sector audiovi-
sual no que encontre, ata o 
ano 1991, en que obtén o Pre-
mio Álvaro Cunqueiro con Saxo 
Tenor, a súa principal fonte de 
ingresos. 

 No ano 1985, nace a Te-
levisión de Galicia, Roberto Vi-
dal Bolaño participa como ac-
tor, director de sala e director 
artístico da produtora CTV-
Galaxia neses primeiros pasos 
que a nova actividade artística 
empeza a dar en Galicia. Asu-
me ese traballo non só como 
un medio de vida, senón como 
un labor profesional e artístico 
de primeira importancia para 
un proceso de normalización 
cultural e lingüística que empe-
za a pilotar a TVG, que emite a 
totalidade da súa programación 

Roberto Vidal Bolaño 

 Roberto Vidal Bolaño se-
párase de Laura Ponte no ano 
1988. Ese mesmo ano comeza 

unha relación sentimental con 
Cruz Comesaña, unha das ac-
trices máis activas do momen-
to. Esa relación creba en 1989 
por culpa da morte prematura 
da actriz. En 1992 volve casar, 
desta volta con Belén Quin-
táns, a quen coñeceu un par de 
anos antes, que sería a súa 
compañeira ata o derradeiro 
momento, non só no plano 
persoal, senón tamén no profe-
sional.  

 Un ano antes, en 1991, 
conseguía o Premio Álvaro 
Cunqueiro coa súa obra Saxo 
Tenor. Entre ese ano e o ano 
da súa morte, en 2002, Rober-
to reintégrase con plenitude ao 
campo teatral. Son os seus 
anos máis produtivos, non só 

Laura Ponte 
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galega, como Rastros, estreada 
en 1998, Doentes, Premio Rafael 

Dieste en 1997, Anxeliños 
(1997), Criaturas (2000), A burla 
do galo (2000), Mar revolto 
(2001) ou Sen ir máis lonxe, un 

como dramaturgo, senón ta-
mén como actor, director, ilu-
minador. 

 En 1992 e con Días sen 
gloria, obtén o Premio Rafael 
Dieste e queda finalista do Pre-
mio Nacional de Literatura. Ta-
mén saen ás librerías algúns 
dos seus textos xa clásicos, co-
mo Bailadela da morte ditosa, 
Agasallo de sombras ou Co-
chos. En 1993 dirixe para a 
súa compañía Saxo Tenor, a 
primeira gran produción do te-
atro galego independente.  

 En 1994, Roberto Vidal 
Bolaño recibe o primeiro pre-
mio do certame Camiño de 
Santiago de Teatro Profesional 
pola obra: As actas escuras.  

 Sería interminable unha 
relación exhaustiva de todos os 
seus textos, lembrar algunhas 
das pezas máis importantes da 
súa literatura, e da literatura 

monólogo estreado en 1999. 

 Esta derradeira fase da 
súa vida foi tan prolixa en tex-
tos e montaxes teatrais coma 
en merecidos premios, non só 
como autor, senón tamén co-
mo actor, como director, como 
escenógrafo e iluminador.  

 No ano 2002 estrea Ani-
maliños. É o seu derradeiro 
traballo dramático. Pouco des-
pois da publicación do monólo-
go Sen ir máis lonxe, a enfer-
midade agudízase.  

 Morreu de cancro de pul-
món en Compostela o 11 de 
setembro de 2002. Só tiña 52 
anos, e deixaba tres fillos, Roi, 
Miguel e Carme, e unha obra 
tan intensa e xenial como nu-
merosa. 

Os amigos, familiares e compa-
ñeiros velárono no Salón Tea-
tro, acompañado polo seu cha-
peu e o seu nariz de pallaso. 

Obra Literaria 
Teatro    

Laudamuco, señor de Ningures (1976, Pico Sacro) 

Bailadela da morte ditosa (1980, 1992, Sotelo Blanco)  
Agasallo de sombras (1992, El Correo Gallego) 
Cochos (1992, Sotelo Blanco) 
Días sen gloria (1992, Deput. da Coruña) 
Saxo tenor (1993, Xerais)  
Touporroutou da lúa e do sol (farsada choqueira para actores 
e bonecos, ou viceversa) (1996, AS-PG)  
Doentes (1998, Deput. da Coruña.  
A ópera de a patacón: versión libre para charanga e 

comediantes pouco ou nada subsidiados (1998, Xerais)  
Rastros (1998, Positivas)  
O día que os chífanos deixaron de zoar.  
Criaturas (2000, Teatro do Noroeste)  
A burla do galo (2000, Xunta de Galicia)  
Mar revolto (2001, Xunta de Galicia)  
Integral (2003, Embora)  

As actas escuras (2005) 

Ensaio 

Perspectivas do teatro galego actual (2002)  

Colectivas 

O circo de medianoite; Maremia; Actas escuras, con M. Lourenzo e E. Ruibal (1998)   
Daquel abrente, con Francisco Taxes (2003, Xunta de Galicia)   

Animaliños, con Luís Alonso Girgado (2003) 
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Representacións de Teatro 

Laudamuco, señor de Ningures (1976) 

Presentación dunha representación de Bailadela da morte ditosa en Ribeira.Bailadela da morte ditosa (1980)  

A casa dos afogados (de Miguel Anxo Fernán-Vello)  

Rosalía (de Ramón Otero Pedrayo) (1985)  

Caprice des Dieux (1985)  

Anxeliños. Comedia satánica (1996)  

Mar revolto (2001) 
  
Premios e recoñecementos 

Abrente (1976), con Laudamuco señor de Ningures.  

O Facho (1977). Mención honorífica con Xaxara, Paniogas, Tarelo, o Rapaz e o Cachamón ou trocar en rato pe-
queno o meirande xigantón.  

Abrente (1978) Mención Especial (Memorias de mortos e ausentes).  

O Facho (1979) Mención honorífica con Ruada das papas e do unto.  

Abrente (1980), con Bailadela da Morte Ditosa.  

Medalla de ouro (Premio cidade de Valladolid) (1983-1984) por adaptación teatral de textos de Méndez Ferrín.  

Premio Álvaro Cunqueiro.  

Premio Xacobeo (1992).  

Premios Rafael Dieste 1992 e 1997 da Deputación da Coruña.  

Premio María Casares da AAAG en catro ocasións (1998, 1999, 2001 e 2003 ) 

Méndez Ferrín anuncia que Vidal Bolaño será o homenaxeado en 2013; Euloxio Ruibal e Margarita Ledo explican 
os motivos.Premio Eixo Atlántico.  

Premio Maruxa Villanueva (2001) do concello de Padrón. 

Premios Max de Teatro (2001) (mellor texto de teatro en lingua galega pola súa obra Criaturas).  

Rúas en Santiago de Compostela e Perillo, Oleiros, levan o seu nome.  

A sala de teatro da Universidade de Santiago de Compostela leva o seu nome.  

Día das Letras Galegas 2013.  

 


