
actuacions
De 12:00  14:00 h.
Grupo da actividade municipal de gaita
Grupo folclórico "Cata Almibre" do Burgo
Grupo folclórico Municipal "Ancoradoira"

17:00 a 19:00 h
Festival folcórico infantil
Grupo da actividade municipal de baile galego
Escola de música e baile As Mariñas de Cambre
A.C. O Amanexo
Colexio Porto Faro (Barcala)
Escolas Agrupación Folclórica Ancoradoira

19:30 h.
no Edificio Municipal de Servizos Múltiples do Burgo
concerto infanti, A nena e o grilo de Magín
Blanco.

feira

dia das

letras

galegas
17 de maio de 2013

Praza Europa do Burgo

CULLEREDO SEMPRE EN GALEGO

Participan 40 artesáns de diferentes localidades en horario
de 12:00 a 20:00 h.



Nace en Santiago de Compostela o 7 de xaneiro de 1950
(o mesmo día do pasamento de Castelao en Buenos Aires)
e morre na mesma cidade o 11 de setembro do 2002, tras
o diagnóstico, dous anos antes, dun cancro de pulmón.

Hipnoticamente atraído desde ben pequeno polo cine e a
literatura, ten como precoz obxectivo o de marchar a Madrid
a estudar na Escola de Cine, para o que se prepara
traballando durante o día, estudando bacharelato de noite
e lendo arreo e vendo os grandes clásicos do cine no seu
pouco tempo libre.

O peche da Escola de Cine frustra a súa vontade aínda
que, na altura, Vidal Bolaño xa atopara no teatro o vehículo
perfecto para se comunicar. Escribe e estrea a súa primeira
peza, �O Xogadeiro�, da que non conservamos testemuño
algún, con tan só quince anos.

Desde un primeiro momento, Vidal Bolaño entende como
necesidade a renovación do xénero e a articulación da
estrutura necesaria para a súa profesionalización e
equiparación con outras expresións artísticas, convertíndose
nunha figura esencial do teatro galego contemporáneo.
Nese empeño, non só se dedica a escribir, adaptar ou
dirixir obras, senón que, na súa condición de artista total,
tamén traballa como actor, teórico, produtor, escenógrafo,
figurinista e, incluso, iluminador.

É membro do chamado grupo Abrente, formado arredor
da Mostra de Teatro de Ribadavia, organizada pola
Agrupación Cultural Abrente, na que Vidal Bolaño estreou
en 1976 �Laudamuco, señor de ningures�, dirixida por
Eduardo Alonso e que recibiu o premio desa edición, que
un ano despois sería a súa primeira peza editada en libro
(xunto a �Ledainas pola morte do Meco�, na colección de
teatro galego da editora Pico Sacro). En �Laudamuco, señor
de ningures�, a escrita de Vidal Bolaño xa se caracteriza
pola integración de vangardismo e tradición, polo reflexo
crítico e un tanto pesimista da realidade e polo dinamismo
(influencia clara da súa paixón polo cine) no tratamento da
posta en escena, dos diálogos e das personaxes, constantes
estas que se irán repetindo e perfeccionando ao longo da
súa obra.

Roberto Vidal Bolaño (1950-2002)
Recordaremos sempre a
Roberto Vidal Bolaño a través
desa imaxe, xa icónica, dun
home enorme, de chapeu
escuro, pito na boca, bigote
e nariz de pallaso. Mais a súa
lembranza  i r á  tamén
apegada, de xeito indisoluble,
á do home reflexivo, ousado,
independente e incan-
sablemente comprometido
coa dignificación e moder-
nización do xénero dramático,
coa construción de país e coa
normalización do galego.

É membro do chamado grupo Abrente, formado arredor da
Mostra de Teatro de Ribadavia, organizada pola Agrupación
Cultural Abrente, na que Vidal Bolaño estreou en 1976
�Laudamuco, señor de ningures�, dirixida por Eduardo
Alonso e que recibiu o premio desa edición, que un ano
despois sería a súa primeira peza editada en libro (xunto
a �Ledainas pola morte do Meco�, na colección de teatro
galego da editora Pico Sacro). En �Laudamuco, señor de
ningures�, a escrita de Vidal Bolaño xa se caracteriza pola
integración de vangardismo e tradición, polo reflexo crítico
e un tanto pesimista da realidade e polo dinamismo
(influencia clara da súa paixón polo cine) no tratamento da
posta en escena, dos diálogos e das personaxes, constantes
estas que se irán repetindo e perfeccionando ao longo da
súa obra.

Incansable e cunha convicción inquebrantable, non para
nunca de traballar. No ano 1975 representa �Amor e crimes
de Xan o Panteira�, de Eduardo Blanco Amor, co grupo de
teatro Antroido, creado por el mesmo. Logo virían obras
propias, como �Memoria de mortos e ausentes� (1978),
�Antroido na rúa� (1978), �Bailadela da morte ditosa� (1980,
tamén gañadora do premio Abrente), �Ruada de papas e
do unto� (1981) ou a obra infantil �Touporroutou da lúa e do
sol� (1981), entre outras, ou adaptacións, como a exitosa
e polémica, tanto dentro como fóra de Galicia, �Percival�,
(sobre texto de Méndez Ferrín), �Rosalía� (de Otero Pedrayo),
�Salomé� (de Oscar Wilde) ou �Xelmírez ou a gloria de
Compostela� (de Daniel Cortezón).

En 1984 participa de forma activa na creación do Centro
Dramático Galego, co que mantén unha intensa e polémica
relación ao longo dos anos. Monta, non obstante, a segunda
obra que representa o CDG, �Agasallo de sombras�, sobre
a relación de Rosalía de Castro e Manuel Murguía.

O desencontro co CDG lévao a tomar certa distancia co
teatro, polo menos co institucional (en 1985 representa
�Caprice des dieux�, un monólogo profundamente crítico
coa situación do teatro na época), e ve na creación da TVG
e o impulso que isto significou na creación dun audiovisual
galego a posibilidad de cumprir co seu desexo inicial de
ser director. Poucas oportunidades tivo de dirixir (apenas
�Novo de Parmuíde�, sobre texto de Otero Pedrayo, e o
piloto de �Morosos variados�), pero foi, unha vez máis, un
traballador multitarefa: dobrador, guionista (�Un mundo de
historias�), actor (en series como �Os outros feirantes�,
�Mareas vivas� ou �Brigada Central�; en películas como
�Sempre Xonxa�, de Chano Piñeiro; �La novia de
medianoche�, de Antonio F. Simón; ou �A lingua das
bolboretas�, de José Luis Cuerda; ou en curtas como �O
resplandor da morte�, de Milagros Bará; �Memorias dun
parado�, de Antonio F. Simón; ou �Amor serrano�, de Luis
Liste), director de sala, escenógrafo...

No ano 1992 funda a compañía Teatro de Aquí e comeza
a súa etapa máis prolífica e exitosa. Neste ano publica os
textos de �Agasallo de sombras�, �Cochos� e �Días sen
gloria�, co que gaña a primeira edición do Rafael Dieste e
queda finalista do premio Nacional de Literatura. Tamén
no 92 consegue o premio Xacobeo de teatro coa obra �As
actas escuras� que, pola súa temática (unha investigación
sobre o contido real da tumba de Santiago apóstolo), foi
vetada, quedou sen publicar ata 1997 e nunca se
representou en vida do autor.

Outras obras de Vidal Bolaño publicadas e/ou representadas
nesta etapa son �Saxo Tenor� (1991, premio Álvaro
Cunqueiro), �Doentes� (1997, premio Rafael Dieste), �A
ópera de a patacón� (1998, sobre textos de Bertolt Brecht),
�Anxeliños� (1998), �Rastros� (1998), �Sen ir máis lonxe�
(1999), �Criaturas� (1999, premio Eixo Atlántico), �Mar revolto�
(2001), �Animaliños� (2002) ou �Integral� (2003). Recibe
catro veces o María Casares como autor por �Anxeliños�,
�Rastros�, �Criaturas� e �Animaliños�, o María Casares como
actor por �Os papalagui� (2002), os María Casares de
dirección e iluminación por �Animaliños�, o primeiro premio
Maruxa Villanueva de interpretación (2001) e o premio Max
ao mellor texto en lingua galega por �Criaturas� (2001).

Como homenaxe neste ano no que se lle dedica o día das
Letras Galegas, o CDG vai representar exclusivamente
obras de Roberto Vidal Bolaño. Ademais, a editora Positivas
vai publicar a súa obra completa, recuperando textos ata
o de agora nunca editados (�Caprice des dieux�, por
exemplo), en seis volumes. Editarase tamén un sétimo
tomo biográfico preparado polo seu propio fillo, Roi Vidal.

Máis información:
http://robertovidalbolano.org/
http:/ /www.realacademiagalega.org/ letras-actual
https://twitter.com/RobertoVidalBol
h t tps : / /www. facebook.com/rober to .v ida lbo lano


