
III ROMARÍA
DAS LETRAS

NO BARBANZA

Venres, 17 DE MAIO 2013 
[PAZO DE GOIÁNS]

ORGANIZ AN

COL ABOR AN

La Voz de Galicia 

Editorial Axóuxere (Rianxo)

Edicións Xerais 

Libraría LER (Pobra)

Libraría Pili (Boiro)

Libraría Ouse (Boiro) 

ACAB Amigos do Centro 
Arqueolóxico do Barbanza

Artesán Ché Tembra

Artesán Roberto Figueira

Artesán José de Nebra

Radio Boiro

Protección Civil de Boiro

Cruz Vermella de Boiro

Pirotecnia Ricardo Resúa

JJ Chicolino

Chicolino Restauración

Abadía de San Enrique

Manolo Blanco (fotógrafo) 

Secretaría Xeral de Normali-
zación Lingüística
(Xunta de Galicia)

Deputación da Coruña

Concello de Porto do Son 

Concello de Boiro



III ROMARÍA DAS LETRAS NO BARBANZA
 DATA: Venres, 17 de maio de 2013 LUGAR: Pazo de Goiáns

PROGRAMA:

RÚA PEONIL DE BOIRO:

De 11:00 a 13:00 h.:

• Biblioteca e librarías na rúa.

• Happening do grupo de “Teatro do Improvisto”: OS 
BOLAÑOS

• Entrega de premios do Certame de Marcapáxinas.

• Recital poético a cargo do alumnado dos Centros de 
Ensino Primario de Boiro.

• Concerto de Xoán Curiel: poemas de autores ga-
legos: Rosalía, Cunqueiro, Antía Otero...; autores por-
tugueses e brasileiros (Gisneide, Ervedosa, Socorro 
Lira...).

PAZO DE GOIÁNS:

11:00 horas: apertura recinto e recibimento participantes.

11:45 horas: actuación dos grupos Nunca é tarde, 
Albaroque, Riola e Lumieira.

12:30 horas: actuación do grupo de gaitas Algharabía e 
da Escola de Música Municipal de Gaitas de Boiro.

13:00 horas: mostra de baile galego a cargo do grupo 
Xilbarbeira.

13:30 horas: xogos tradicionais e populares para todas 
as idades.

13:30 horas: mostra de baile e música galega a cargo da 
A.C. Queixucas

14:00 horas: mostra de encaixe a cargo de Palilleiras 
Galegas.

14:30 horas: xantar, coa presenza dun polbeiro, que 
ofrecerá racións de polbo, carne ao caldeiro, churrasco, 
viño do país.

16:00 horas: lectura teatralizada da obra de: Roberto 
Vidal Bolaño, a cargo de grupo Airiños.

16:30 horas: actuación de Serafín Marcos, co espectáculo: 
Roberto Vidal Bolaño: unha vida de teatro.

17:15 horas: presentación do libro A noite branca (Edi-
cións Xerais), de Francisco Fernández Naval e discursos 
institucionais.

18:00 horas: xogos tradicionais e populares para todas 
as idades.

18:00 horas: paseo botánico e etnográfico pola leira 
do pazo de Goiáns, con explicacións do profesor Xulio 
Gutiérrez e Xosé Manel Vázquez Lijó.

19:00 horas: actuación dos grupos de pandeireteiras O 
Son das Ferreñas e As Xoaniñas.

20:00 horas: Actuación da Banda de Música Tradicio-
nal Suevia, de Porto do Son.

21:00 horas: Actuación do gaiteiro grupo Tribemol, co 
gaiteiro Edelmiro Fernández.

22:30 horas: Remate da III Romaría das Letras.

Así mesmo, durante toda a xornada estarán 
abertos ao público os stands dos colectivos 
colaboradores e a exposición fotográfica 
sobre Roberto Vidal Bolaño, de Manolo Blanco.

GRUPOS PARTICIPANTES
Tribemol 

Banda de Música Tradicional Suevia de Porto do Son

Escola de Música Municipal de Gaitas de Boiro 

Riola

Lumieira

Albaroque

Xilbarbeira

O Son das Ferreñas

As Xoaniñas 

Nunca é tarde

Algharabía

A.C. Queixucas

Palilleiras Galegas

Roberto Vidal Bolaño
Compostelán nado en 1950, foi un home total no teatro 
galego: actor, director, adaptador, autor, iluminador de 
escena, un amante de Talía dende a súa mocidade, na 
que xa escribiu unha obra hoxe perdida, O xogadeiro. 
Dende aí percorrerá un camiño que o levará a colaborar 
con grupos teatrais, fundalos, adaptar autores estranxei-
ros, escribir guións para o cinema e a televisión, a gañar 
os máis importantes premios teatrais galegos: en 1976 
o Abrente, con Laudamuco señor de ningures, o 
Álvaro Cunqueiro (1991), con Saxo tenor, o Rafael 
Dieste (1997), con Doentes, sen esquecer o premio 
acadado con As actas escuras no Certame do Camiño 
de Santiago (1994). Outras obras importantes da súa 
autoría son: Ladaíñas pola morte do meco (1977), 
Memoria de mortos e ausentes (1978), Agasallo de 
sombras (1984), unha visión desmitificadora de Rosalía 
de Castro, Caprice des Dieux (1985), Cochos (1986), 
Días sen gloria (1992), Anxeliños (1997), Criaturas 
(2000), A burla do galo (2000), Mar revolto (2001), 
Animaliños (2002) e Sen ir máis lonxe (2002). Morre 
na súa cidade natal en 2002.

Uniu un compromiso ético coa lingua galega cun com-
promiso estético que o levou a experimentar as novida-
des do teatro europeo, sen esquecer a tradición galega. 

A Real Academia Galega, á que pertenceu como Acadé-
mico Correspondente, dedícalle o Día das Letras Gale-
gas 2013 como homenaxe ao dramaturgo máis prolífico 
da nosa literatura, mais tamén a un home de teatro total, 
fundamental con Manuel Lourenzo e Euloxio Ruibal na 
renovación da escena teatral da Galicia contemporánea, 
o que se vén coñecendo como o Grupo de Ribadavia.


