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vehículo con rodas construído para a diversión infantil.

"A Carrilana das novas" é a revista que publica a Escola
de Educación Infantil de Vilalba.

Elaborouse con traballos realizados polo alumnado e
profesorado. Foi impresa en papel co 30% reciclado e o
70% natural procedente da madeira de bosques
sostíbeis.

A nosa intención foi facer unha revista que, entre outros
traballos, amose un breve perfil de Roberto Vidal Bolaño,
ao que se lle dedica este 17 de maio, Día das Letras
Galegas e ao traballo feito ao longo do curso sobre o
proxecto do PLAMBE: “Os bichos do noso patio”.

O noso máis sincero agradecemento a todas as persoas
que, dunha ou doutra forma, colaboran cos nosos
proxectos.
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Roberto Ignacio Vidal Bolaño naceu o 31 de xullo de
1950 en Santiago de Compostela.

Seus pais, Roberto e Carmen, tiveron outra filla oito
anos máis tarde, María del Carmen.
A infancia de Roberto pasou no barrio compostelán
de Vista Alegre e comezou a traballar cando só tiña
doce anos como repartidor de recambios de
automóbiles e con vinte e sete anos decidiu adicarse
ao teatro profesional, creando a súa propia
compañía, o Grupo Antroido.

Recibiu numerosos premios teatrais: o Abrente, o
Cunqueiro, o Rafael Dieste, o Eixo Atlántico, o María
Casares,...

Roberto tamén traballou no cine e na televisión,
como actor, director xefe de producción... e actor
de dobraxe en máis de cincuenta películas.

A súa primeira obra de teatro "O xogadeiro"
escribiuna con só quince anos, duraba dous
minutos e rematou co afundimento do escenario.

Roberto Vidal foi o creador do teatro profesional
galego e ao longo da súa vida escribiu máis de
trinta obras de teatro.

Pola defensa do noso idioma e da nosa cultura a
Real Academia Galega adícalle o Día das Letras de
2013.

ROBERTO VIDAL BOLAÑO
LETRAS GALEGAS  2013
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…o 14 de febreiro 
e o resto do ano



A TINA

COMÍA SEN PARAR

CAMIÑABA POLOS

E DESPOIS DE MOITO CAMIÑAR

PAROUSE NUNHA

A



GOTIÑA A GOTIÑA

O NÉCTAR CHUCHAMOS

POUQUIÑO A POUQUIÑO

PANAIS FORMAMOS,

E ENTRE TODAS XUNTAS 

A VIDA ENDULZAMOS



































Os vermes comen follas de moreira. Cando xa están cheíños fan o seu casullo. Despois dun tempo convírtense en bolboretas.
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