
 DEDICADAS A: 
ROBERTO VIDAL BOLAÑO 

BIOGRAFÍA 
 
Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago en 1950. No 
eido profesional destaca o seu traballo como director, 
dramaturgo e actor de teatro, aínda que comezaría tra-
ballando como administrativo nunha empresa de re-
cambios de coches, nun ultramarinos, unha oficina 
bancaria ou nunha axencia de viaxes.  
En 1965, con só 15 anos, estrea a súa primeira obra 
teatral. Entre 1971 e 1973 fai o servicio militar en 
Ceuta , onde entra en contacto con diferentes drama-
turgos. En 1975, crea o grupo de teatro “Antroido” e, 
un ano máis tarde,  casa con Laura Ponte, con quen 
terá un fillo, Roi Vidal Ponte. 
Son os primeiros anos dun teatro galego que toma con-
ciencia de sí, sendo Vidal Bolaño a figura dinamizado-
ra. En 1977, aparece o seu maior éxito “Laudamuco, 
señor de ningures”. 
Nestes anos vonverte ó Grupo Antroido na primeira 
compañía teatral galega. 
En 1980, estrea “Bailadela da morte ditosa”,  obra pola 
cal recibirá o Premio Abrente. 
En 1985, comeza o seu distanciamento do Centro Dra-
mático Galego,  feito que manifestará este mesmo ano 
ca estrea de “Caprice des Dieux”. 
A partires deste  momento comeza  a súa andanina na 
TVG, onde destaca a súa pacticipación en “Sempre 
Sonxa” ou “Mareas Vivas”. 
No campo persoal vive a súa separación matrimonial e 
comeza unha nova relación coa actroiz Cruz Comesa-
ña, que finaría ao pouco tempo. 
En 1992, funda coa productora Belén Quintás, nai da 
súa filla Carme, a compañía “Teatro de Aquí”. 
En 2001, recibe o Premio Max de Teatro ao mellor 
texto teatral en galego. 
Falece en Santiago de Compostela en 2002. 
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  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

                             
DÍA  10 DE MAIO:   

   
♦ CONCURSO DE CARICATURAS  sobre Roberto Vidal Bolaño. 
          Elixiranse tres por ciclo, despois seleccionaranse as tres mellores,  
          e, a gañadora quedará exposta xunto as de anos anteriores. Haberá 

un premio por ciclo. Farase en tamaño folio, en branco e negro 
          ou cor.  Data de exposición: 10 de Maio. 

♦  Na biblioteca, no espazo adicado ás Letras Galegas, disponse de varios libros sobre o autor e 
        dunha Unidade Didáctica aportada pola Consellería. 

 
 13 DE MAIO 
  
♦ O EDLG organizará unha exposición biográfica sobre o autor homenaxeado con actividades im-

presas, referidas a cada unha das imaxes. Entregaráselle unha  copia aos coordinadores. 
♦ O alumnado do 3º ciclo exporá un mural sobre o autor. 
         Ambas exposicións estarán situadas nas cortizas de entrada á aula de informática. 
♦ Do 13 ao 24 de Maio CONCURSO SOBRE A VIDA E OBRA DE VIDAL BOLAÑO. No casillei-

ro situado á entrada da biblioteca colocaranse tres dípticos, un por ciclo, con preguntas sobre o 
autor.  

 
DÍA  15 DE MAIO:   
 

♦      Distribución do número 33 da Revista Escolar O Alba. 
 
 DÍA 4 DE MAIO: 
♦ Representación por parte dos alumnos/as  de 2º curso da obra de teatro “Bruxas na Sabana”. 
          1º, 2º e 3º curso  ás 11: 00          e           4º, 5º e 6º curso ás 12: 30             

 
  DURANTE TODA A SEMANA, ACTIVIDADES NA AULA  CENTRADAS EN VIDAL BOLAÑO  
              

         RECURSOS: 
♦ Unidades Didácticas para cada ciclo entregadas aos coordinadores 
♦     LIM sobre Vidal Bolaño exposto na páxina web do colexio (clasificados por ciclos) e, enlaces a                

diversos fragmentos de obras e actividades realizados por Vidal Bolaño, con diferente duració 
♦ www.seminariogalan.com 

 
 

 

 

           

OBRAS REALIZADAS: 

Laudamuco, Señor de Ningures (1976) 

Bailadela da morte ditosa (1980) 

Agasallo de Sombras (1992) 

Días sem Gloria (1992) 

Saxo Terror (1993) 

As Actas Escuras (1994) 

Rastros (1998) 

A casa dos afogagos 

Caprice dês Dieux (1995) 

Anxeliños (1996) 

Mar Revolto (2001) 

ENSAIO: 

Perspectivas do Teatro Galego Actual 

(2002) 

FILMOGRAFÍA: 

Sempre Sonxa (1989) 

A Lingua das Bolboretas (1999) 

A Noiva de Medianoite (1997) 

Memorias dun Parado (1991) 

Un café de ollos verdes (1992) 
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