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“Non, Roberto non se nos vai nin da memoria dos bares, dos teatros, 

dos libros, dos labirintos que edifican esta nosa experiencia vital, 

artística e dialéctica. El é, sen máis, unha presenza viva e perdurábel. 

Perdura nos teatros e na memoria da xente, do paisano ao catedráti-

co. Non é un desaparecido. Eu sei por que. Porque o necesitamos. 

Hoxe talvez máis ca nunca.”                 Manuel Lourenzo 

Certo, amigo, 
somos necesa-
rios, porque 
vivimos por e 
para unha das 
profesións máis 

grandiosas e máis necesarias, eu desde o nariz de 
pallaso, ti sen el, pero ambos soltando as verda-
des como puños! 
Sonvos Roberto Ignacio, o fillo máis vello de 
Carme e Roberto, que me tiveron no colo naquel 
caloroso 31 de xullo de 1950, aquel ano que eu 
abrín os ollos e que se botara a andar o proxecto 
Galaxia ou que os pechara o querido Castelao na 
lonxanía. Fun descubrindo o mundo nun barrio 
rural e traballador, na Vista Alegre compostelá. 
Foi na escola da Troia onde descifrei o misterioso 
mundo das letras, co meu pizarrillo. Na academia 
Ríos entrei nas páxinas dos libros e no colexio 
Inmaculada prepareime como administrativo para 
gañar o pan e axudar na casa. Tiña só doce anos 
cando comecei nun traballo remunerado. Pola 
noite estudaba no instituto Xelmírez e aínda 
practicaba o baloncesto (sempre fun ben alto) e  
o fútbol; pero desde moi novo devecía polo cine 
e aguzaba o enxeño para o ver sempre. 
Con 15 anos escribín o primeiro textiño teatral, 
O xogadeiro, o comezo dunha das miñas facetas: 
escribir teatro. Si, fun creador de textos e para 
iso tamén lin moito teatro e si, fixen da escena 
unha paixón e un medio de vida porque estaba 
sempre de espectador. Con vinte anos ía para 
Madrid estudar cine, pero pecharon o centro e 
non puido ser. Unha mágoa! Como calquera 
mozo tiven que acatar ordes absurdas na “puta 
mili”, aló en Ceuta... Que perda de tempo. Logo 
a aprender experimentando e compartindo con 
outros “tolos” do teatro naquelas Mostras de 
Ribadavia. Canta afección, canto entusiasmo, e 

tanto por facer, pero maiores aínda eran as ener-
xías que nos empurraban a avanzar.  
Contigo, querida Laura, compartín parte da vida, 
xuntos levabamos o teatro do Antroido que fixe-
mos “profesional” (o pago das funcións era a cea e 
foi un reto que nos desen un diñeiro pola función 
en lugar do convite). Foron anos frenéticos. 
Sempre de acó para aló. Amabámonos e admira-
bámonos e tivemos o noso Roi, agora un home 
grande que escribiu sobre min, seu pai, unha 
historia que se desexades coñecerme debedes ler. 
Na vida hai cousas que esvaecen e se ben a amiza-
de perdurou sempre, o amor entre nós foise 
apagando e polo 1988 acordamos separarnos. 
Volvín namorar. Outra grande muller na miña 
vida: a actriz Cruz Comesaña. Mais a morte arre-
batouma e dela quedoume o apego ao sombreiro.  
Dores no corazón e na alma, golpes que magoan 
como aquel boicot que desde a consellaría de 
cultura levaron contra min…, oito anos afastado 
dos escenarios. Por que? Por unha versión rosaliá 
que non convenceu ao poder: Agasallo de sombras. 
Cóntao ben a miña querida Dorotea Bárcena que 
me quería entre o elenco do espectáculo Follas 
novas, mais non puido ser, eu estaba vetado.  
En fin, foron pasando os anos e en 1992, namora-
do e cun proxecto común con Belén Quintáns, o 
Teatro de Aquí, volvín aos escenarios nun traba-
llo desenfreado. A ledicia chegou coa pequena 
Carme, un tesouro. Traballo, paixón, e as servi-
lletas nos bares para anotar as ideas que me che-
gaban imparables. E o tabaco sempre nos meus 
beizos tróuxome un cancro de pulmón. Fíxenlle 
fronte, pero puido máis que a miña enerxía. O 
11 de setembro de 2002 pechei os ollos e caeu o 
pano no teatro, pero o nariz de pallaso e o som-
breiro aí seguen: si Manuel, tomando unha caña 
estará sempre Roberto. 

2013 ROBERTO VIDAL BOLAÑO 
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Descanso de 15 minutos 

Descanso de 15 minutos 
TERCEIRO ACTO: Cine, TV, Ensaio dramático. 

SEGUNDO ACTO: Home de teatro 

PRIMEIRO ACTO: Administrativo e empresario 

Desde os doce anos traballa de día como administrativo nun taller de recambios, nunha axencia 
de viaxes no edificio Castromil nos electrodomésticos Daviña, e estuda administrativo de noite.  
Traballa nunha sucursal bancaria en Compostela da que preferiu esquecer o nome. No ano 77 
despídeno e a escena será o seu centro vital. Xa en 1975 puxera en marcha a compañía Teatro 
Antroido e xunto co grupo Andrómena montan unha cooperativa escénica: Teatro do escaribel.  
Nos 90 pon en marcha do Teatro do Aquí , da que é xerente Belén Quintáns.  

Descoñecedor do teatro anterior de Nós e das Irmandades da Fala, non só será autor de textos, 
senón tamén director, actor, arriscado empresario, iluminador…, e ata adaptador de textos de 
Otero, de Daniel Cortezón, de Ferrín... Asimilou todos os elementos teatrais da nosa cultura 
popular e do teatro de vangarda, desde as celebracións do Entroido ata o máis sofisticado xogo 
do teatro dentro do teatro pasando polos tradicionais bonecos e integrando medios audiovisuais e 
técnicos actuais. 
Dúas liñas na súa produción: -Textos que destacan pola incorporación de personaxes, accións, 
elementos e técnicas da dramaturxia popular;-Textos que amosan unha maior complexidade e 
unha visión pesimista da existencia humana mesturada con aceda ironía e aguda retranca. 

Na Compostela de 1968 está de axudante de produción de curtametraxes no Equipo Lupa (con 
Euloxio Ruibal á cabeza).  
A mediados dos 80 dedícase á dobraxe televisiva, interpreta algún papel en películas (o mestre 
de Sempre Xonxa, o Boal de A lingua das bolboretas...) e series. Tamén traballa de guionista.  
Teatro con T maiúsculo é o seu único ensaio. Céntrase nun Otero que o deixou abraiado cando 
coñeceu o seu Teatro de máscaras. Un Otero que xa a principios do século XX dixo que se equivo-
cara, que o que había que facer era cine galego e non teatro galego. Visionarios os dous. 

Laudamuco, señor de ningures (Premio Abrente 1976); Ledaíñas pola morte do Meco. Santiago de 
Compostela: Pico Sagro, 1977.   

Ruada das papas e o unto (Mención honorífica O Facho 1979). Santiago de Compostela. Consello da 

Cultura galega. 2013. 

Bailadela da morte ditosa. (Premio Abrente 1980) Compostela: Sotelo Blanco, 1992.  
Agasallo de sombras. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1992. 

Cochos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1992. 

Días sen groria (Premio Rafael Dieste 92) . Deputación Provincial da Coruña, 1992.  

Saxo tenor (Premio Cunqueiro 1991).Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1993. 
Touporroutou da lúa e do sol. A Coruña. Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 1996. 
Doentes (Premio Rafael Dieste 97) Deputación Provincial da Coruña, 1998.  
A ópera de a patacón. Vigo: Xerais, 1998; Mar revolto. Compostela: IGAEM, 2001.  

Anxeliños (Premio María Casares 1998). ADE Teatro. 1998.  
Rastros (Premio María Casares 1999). Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 

1998.  

Premio Max de Teatro (2001) ao mellor texto de teatro en lingua 
galega por Criaturas.  
Animaliños (Premio María Casares 2003).  Santiago de Compostela: Follas 

Novas, 2003.                                           Integral. Ferrol: Edicións Embora, 2003.  

A burla do galo. Santiago de Compostela: IGAEM. 2004. [Vídeo-DVD] 

As actas escuras. (Premio Camiño de Santiago 1994)AS-PG 1997. 
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No clima de axitación cultural que vivía Galicia a comezo dos 
70 e que inzaba o país de agrupacións (O Facho, O Galo, Au-
riense...), a mocidade ribadaviense fundou Abrente, unha 
asociación que como todas quería espertar as conciencias cívicas 
tras tantos anos de ditadura. Os promotores dos premios 
Abrente decatáronse de que era o teatro o eido máis desasisti-
do. Falaron co xa daquela imprescindible Manuel Lourenzo e 
en 1973 celebráronse en Ribadavia a 1ª Mostra de Teatro 
Internacional e o 1º Concurso de textos teatrais organizados por Abrente.  
 A primeira mostra resultou esencial para a vertebración do Teatro Galego. Non foi 
casual que a primeira compañía que se profesionalizou (Antroido) o fixese en 1978 grazas 
ao pulo que Abrente supuxo para a consolidación da nosa dramaturxia.  
 Que o destino natural dos textos teatrais é seren levados a escena é algo que 
viron moi claro os de Abrente, de aí que fomentasen que as compañías que pretendían 
participar na Mostra o fixesen con textos que concorresen previamente ao Concurso.  
 Algunhas das 80 obras conservadas constitúen os alicerces sobre que se edificou a actual 
dramaturxia. Os textos do Concurso fálannos das preocupacións daquel tempo: a ditadu-
ra, a emigración, a violencia ecolóxica e as súas consecuencias (encoros, petroleiros afun-
didos) e a incipiente autonomía galega son temas que se repiten obra a obra.  

M a n u e l 
Lourenzo. 
 
Ensaísta, 
tradutor, 
creador de grupos e iniciativas 
teatrais, actor, director e profesor 
de actores e dramaturgo. Defínese 
ante todo como actor e reivindica 
que o teatro ten que ser unha 
necesidade social. 
Tres ciclos na súa produción: 
1. O ciclo mítico: os temas do 
teatro grego son tratados en di-
mensión tráxica (Electra), cómica 
(Romería ás covas do demo), ou tra-
xicómica (Forzas eléctricas). 
2. O ciclo histórico: presenta 
unha visión anovada destes temas 
(Xoana). 
3. E o ciclo da dramática urxente 
ou do teatro inmediato. Pezas que 
escribe ben para o traballo diario 
cos actores e actrices, ben para a 
escena.  

Eu lox i o 
Ruibal. 
 
Amósase 
como dra-
maturgo en 
1973, premio Abrente con 
Zardigot.  
Dúas etapas diferenciadas por 
un silencio de máis de 10 anos : 
obras entre 1973 e 75 onde une 
as máis modernas tendencias 
das vangardas europeas coa 
tradición dramática galega re-
presentada por Castelao e Blan-
co-Amor; e a segunda etapa, de 
1988 en adiante, ábrese con 
Teatro infantil, desaparecen 
temas recorrentes (Eros, Tana-
tos, a soidade, a violencia exer-
cida desde o poder). Volve nos 
90 cos temas da corrupción, da 
extorsión enlazando coa tradi-
ción dos desleigados de Celso 

Roberto Vidal Bola-
ño, factótum  autor-
director-actor de xeito 
que aínda 
moitas das 
súas obras 
permanecen 
inéditas. 
Grupo Abrente. 
Manuel Lourenzo, Eu-
loxio R. Ruibal, Roberto 

Vidal Bola-
ño, Xosé 
Agrelo Her-
mo,  

F r a n c i s c o 
Taxes 
 

 
e Millán 
Picouto. 


