


ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 2



RUADA DAS PAPAS E O UNTO

POR

ROBERTO VIDAL BOLAÑO

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 3



© de Ruada das papas e o unto
Belén Quintáns López

© dos textos
Os autores

© das fotografías
Arquivo de Belén Quintáns López

© desta edición
Consello da Cultura Galega

ISBN

978-84-92923-48-9

DEPÓSITO LEGAL

C 688-2013

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 4



LIMIAR

POR

RAMÓN VILLARES

Presidente do

Consello da Cultura Galega

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 5



ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 6



Roberto Vidal Bolaño, unha vida para o teatro

galego

«Eu son un home… un señor maior

con sombreiro e bigote, que de xeito

absolutamente irresponsable, persiste

na estúpida teima de vivir por e para

unha das profesións, hoxe en día, máis

absurdas do mundo e sen embargo por

iso máis grandiosas»

Roberto Vidal Bolaño (Santiago de

Compostela, 1950-2002), dramaturgo, autor,

actor, iluminador, escenógrafo, un dos «inven-

tores» do teatro galego da contemporaneidade,

víase a si mesmo deste xeito irónico, brechtia-

na e criticamente distante Figura pirande-

lliana na procura de espazos de comunicación,

de públicos, para a arte de Talía na Galicia e

no galego, irrenunciables para ese señor de

sombreiro e bigote, que se xulgaba a si mesmo

irresponsablemente responsable
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Se naquela altura alguén tivese a ocorrencia

de dicirlle a Vidal Bolaño que algún ano por vir

sería a figura lembrada, homenaxeada e honra-

da pola Real Academia Galega, e pola sociedade

galega, como referente do Día das Letras

Galegas, a saber o que tería replicado Mesmo

podería obxectar cunha emenda á totalidade

recordando que «o noso discurso enúnciase no

marco dunha cultura en cuestión, que despreza

tanto como ama os seus valores, entre eles a lin-

gua O simple feito de que a palabra teatral

sexa enunciada en galego é causa de que un

importante sector da nosa sociedade considere

que non nos diriximos a ela ou que mesmo o

facemos contra ela» Tamén desde o teatro era

preciso actuar para cambiar ese estado de cou-

sas, como ben sabía o noso autor

E pasou un tempo non moi longo e, dez anos

despois de que Roberto Vidal Bolaño fixese

prematuramente mutis polo foro cara ao alén,

a Real Academia Galega tivo o acerto de aso-

ciar para sempre o seu nome, e canda el a

mellor sintonía co teatro de noso, ao Día das

Letras Galegas 2013 E fíxoo subliñando que

«non é só un autor imprescindible para o noso

8
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sistema literario, senón que é considerado un

dos dramaturgos europeos máis importantes

do último cuarto do século XX» Un referente

defensor dun teatro galego «capaz de traducir

en termos de universalidade o particular e de

lles restituír aos cidadáns o dereito a un lugar

de encontro no que se espallar, co que sentí-

rense identificados e ao que ter como propio»,

como apuntou nas súas Perspectivas do teatro

galego actual

A traxectoria profesional de Vidal Bolaño

coincide coa historia tecida desde os anos finais

do franquismo e a conquista da democracia e a

autonomía Un tempo de ilusións e esperan-

zas compartidas, de vivos compromisos e tamén

de desleixos e desencantos, de frustracións e

desenganos, que o teatro, e con el o noso dra-

maturgo, viviron e padeceron –un paso adiante

e outro atrás, Galicia– mentres nos escenarios

xurdían intermitentemente agasallos de luces e

sombras

Roberto Vidal Bolaño foi o home-orquestra do

noso teatro, autor, actor, director, pioneiro da

dramaturxia profesional en Galicia Desde

Entroido ata Teatro do Aquí pasando polas súas

9
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intermitencias no Centro Dramático Galego,

creado en 1984 pola Xunta de Galicia para «nor-

malizar e regularizar a actividade teatral gale-

ga» A súa foi unha vida entregada, baleirada

no teatro, apaixonada e crítica, co lúdico sentido

da festa e, por veces, coa inevitable carga de

incomodidade, contributo dos espíritos xenero-

samente libertarios

Como cada ano, o Consello da Cultura

Galega, institución estatutaria á que lle compe-

te «a defensa e promoción dos valores culturais

do pobo galego», súmase á Festa das Letras

Galegas coa publicación dun texto inédito do

autor homenaxeado Unha contribución ben

representativa da personalidade de quen domi-

nou os segredos da escena como reflexo da vida

e, por iso mesmo, soubo ver a rúa e a vida como

un grande escenario para gozar e rir, aprender

e compartir

E velaí esta obra festiva, a Ruada das papas e o

unto, apenas representada, aínda que foi polo seu

autor «cabilada para facer na rúa con mómaros e

con actores, con música e con cantigas»

Porque o teatro para Vidal Bolaño «só é tal cando

é un feito compartido Actores e xente xuntos

10
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É a color, e as imaxes, e a palabra e o bruído
Todos arredor dun mesmo anaco de vida»; a vida
que lle faltou a este polifacético home de teatro,
que tivo que partir prematuramente camiño do
alén No aquén deixounos o seu legado de
home comprometido coa palabra, coa liberda-
de, coa cultura, co teatro Co teatro galego e
con Galicia Un home co visible fardel dos bos
e xenerosos Un señor maior con sombreiro e
bigote, que por sorte foi quen de actuar sem-
pre, no escenario e no gran teatro do mundo
galaico, dun xeito irresponsablemente respon-
sable Para honra e gloria das letras e do tea-
tro galego

E como é de costume, presentamos esta edi-
ción singular e penso que elegante dunha obra
do dramaturgo, precedida de atinados estudos
da autoría de dous expertos como Camilo
Franco e Inma López Silva Agradézolles a eles
e á familia do autor a axuda que lle prestaron ao
Consello da Cultura Galega para dar a lume esta
Ruada

11
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CAMILO FRANCO
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Todo é transición. No teatro case todo é transición. Pero

ao público incomódao esta explicación porque non lle pres-

ta a idea de ir ver un anaco de vida suspendido entre fic-

cións, marcado pola irresoluble condición das historias:

nunca acaban. Os espectadores crúzanse coas historias, per-

séguenas un cacho, tentan destriparlles os segredos e logo

cambian de vida buscando outras historias ou concedendo

para si o dereito a fuxir da súa propia. As transicións son

outra forma de fuxida.

Roberto Vidal Bolaño pasou a vida transitando. Conse -

guiu que algunhas cousas transitasen con el, mudasen,

adquirisen outra dimensión. É algo que a media non pode

dicir. Fixo varias transicións. Tantas que quizais non lle

quedou tempo para facer máis. Vidal Bolaño, malia ser de

letras, foi un home práctico e fixo todas esas transforma-

cións porque había que facelas, porque era tempo, porque

era o camiño natural pero non sempre é o máis sinxelo.

Fixo teatro e quería facer cine, fixo cine e quería facer tea-

tro, pero non era capricho en ningún dos casos. As histo-

rias piden ir dun lado para outro porque a súa tamén é

unha condición fuxitiva. Bolaño transitou os espazos escé-

nicos e todas as distancias que os separan. Transitou entre

tipos diferentes de escenarios, entre as estreituras duns e

as amplitudes doutros e en todos eles tentou que as cir-

cunstancias non vencesen ao teatro. Tentou que as gran-

des historias coubesen en espazos pequenos e que as

pequenas historias enchesen grandes teatros. Non sempre

lle fixemos caso. Esa contradición aparente foi unha das

grandes transicións que RVB tentou que entendésemos:

hai que darlle unha volta a todo, hai que recolocar as prio-
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ridades. Hai que ser humano, no mellor sentido da pala-
bra. Aínda que pareza ás veces que non o ten.

A transición fundamental de Roberto Vidal Bolaño foi
explicarnos. Pero non desde a distancia científica nin a
homoxeneidade estatística. O teatro grande, en realidade,
é unha lupa ou un microscopio sobre a condición huma-
na. Os espectadores teñen a oportunidade de verse, de
apreciar como se comportan os seus conxéneres, como
tropezan contra as paredes invisibles, contra a vontade
dos demais e contra as propias confusións. Ás veces é
divertido. O teatro de Vidal Bolaño é moi grande nese sen-
tido. Os seus personaxes son xente atrapada: moi huma-
nos. Resistentes, sobreviventes, levan marcas e non sem-
pre son boas persoas; teñen días. Bolaño tentaba
explicarnos pero non era unha tarefa heroica, ou unha
desas obras de autores centroeuropeos para explicar o
verdadeiro sentido da vida. Para RVB era máis sinxelo,
non había outra. Ou o teatro nos explica ou para que? Un
home práctico.

Tampouco quixo obviar o dramaturgo algunhas condi-
cións da nosa condición. Sabía que todos somos máis
iguais que diferentes, pero non quería desprezar as dife-
renzas, nin que fosen desprezadas polo demais. «Aquí» é
unha palabra que asumiu moitos significados no discurso
bolañista. Foi unha condición sine qua non no discurso, na
obra e na praxe do autor, pero non só como espazo. Non
sempre lle fixemos caso. A condición do «aquí» é cam-
biante e a esas mudanzas foi respondendo a obra de RVB
con precisión cirúrxica. A obra de Bolaño transitou duns
xeitos de vida a outros, explicounos todos e non foi ama-
ble con ningún. Non hai que enganarse.
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Hai dúas grandes transicións que se salientan na bio-
grafía de Roberto Vidal Bolaño. Como a especie humana
tende a distraerse, comezamos sempre pola menos impor-
tante. RVB foi o impulsor de que o teatro galego adquirise
madurez profesional. Tomou a decisión de vivir do teatro e
non houbo nesa determinación nada romántico ou folcló-
rico; era o peso dos acontecementos o que tiraba das cir-
cunstancias. Esta é unha transición marcada polas orte-
guianas circunstancias nun mundo que procedía dunha
crise e ía directamente cara a outra, aínda que naquela
altura non se sabía. O profesionalismo, como todo, ten
dúas caras. Hai unha en que parece unha meta, un lugar
onde todo será máis cómodo ou estará mellor regrado. A
outra perspectiva do profesional, fóra das fantasías de
Hollywood, é a de ser consecuente co traballo que hai que
facer. RVB quixo ser coherente cun traballo que ía un
pouco máis alá do teatro: contar historias. Este é un labor
en que anda metida máis da metade da poboación mun-
dial: uns contan historias para nos enganar, outros para
sobrevivir e outros para xustificarse. Bolaño sabía que no
traballo de contar contos había moita competencia e que-
ría ser un profesional porque un profesional de contar his-
torias é quen menos engana. O destino da ficción profe-
sional para calquera que a tome en serio é paradoxal: hai
que contar a verdade por medio das mentiras. Como na
prestidixitación, cómpre atraer os ollos a unha man men-
tres actúa a outra. Pero neste caso o obxectivo non é a
ocultación, senón a revelación. Vidal Bolaño quixo profe-
sionalizar o traballo de contar historias sobre un escena-
rio e, no camiño para conseguilo, arrastrou un sector cun
horizonte similar. Foi unha transición con algo de aventu-
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ra, a épica de certas derrotas e a convición de que o prin-

cipio das mentiras reveladoras é facelo ben: que teñan

algo de verdade.

Nos comezos dos anos oitenta, en Galicia, na inxenui-

dade dun país que cría que podía escribirse a si mesmo,

había quen buscaba un xeito de contar historias que se

correspondese co lugar en que vivía. Había algo de deci-

sión estética, pero era tamén unha decisión programáti-

ca, estratéxica. Tratábase, nun sentido, de encontrar

unha linguaxe que resultase familiar para os espectado-

res, coa que puidesen ligar emocional e intelectualmen-

te, dado que se daban por perdidas as referencias a un

teatro propio. Era tamén unha decisión identitaria por-

que o desenvolvemento da linguaxe habería de dar nun

teatro que puidese recibir o xentilicio de galego incluso

alén do idioma que utilizase. A finais dos anos setenta,

para o teatro galego estaba todo por facer. Nin sequera se

podía utilizar con propiedade ese verbo que agora a

pedantería aplica sobre a culpabilidade dos tempos en

crise: reinventarse. O teatro galego, nese cambio de déca-

da entre os setenta e os oitenta, tiña que conseguir a súa

invención, no mesmo sentido latino que se lle dá á apari-

ción dos restos do Apóstolo en Compostela. No medio

desa inventio estaba Roberto Vidal Bolaño, que, entre

outras habilidades, era un home lúcido no recoñecemen-

to das circunstancias, coñecedor do peso das historias,

práctico na toma de decisións e moi consciente de que a

realidade está formada por unha delicada e inestable

combinación de ficción e sucedidos. Tamén era moi dis-

cutidor. Pero isto é outro capítulo.
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Vidal Bolaño non pretendeu inventar unha tradición
para o teatro galego. Buscou uns referentes alí onde o
teatro aínda os conservaba. Quizais desde o presente
pareza unha decisión pouco contemporánea e, con todo,
foi unha decisión coa audacia do sentido común. Na pro-
cura dunha tradición para a escena galega, RVB rebuscou
no imaxinario popular e nas expresións que resistían máis
firmes: as manifestacións teatrais de carácter popular e
festivo, en especial as relacionadas co Entroido. Que se
cataloguen esas celebracións como teatrais ou como para-
teatrais non altera o seu carácter fundamental: é xente
xogando a ser outra cousa, adquirindo roles definidos e,
en segundo que casos, cunha historia que se conta coa
participación dos que miran. Unha historia que se repite e
que, desde o punto de vista antropolóxico, pode ser utili-
zada para explicar algunhas singularidades de quen a rea-
liza. Mesmo teñen un intenso carácter performático e,
desde esta visión, adquiren unha interpretación contem-
poránea que, quizais, consiga explicar a súa teimuda
capacidade de resistencia. Pero RVB non trataba de arre-
medar as celebracións, nin recontar as historias, nin
reescribilas, nin sequera adaptalas para que tivesen valor
político nun imaxinario colectivo que precisaba de refe-
rencias para non quedar sen ningunha. Vidal Bolaño bus-
caba un punto de apoio para mover o teatro galego cara a
si mesmo. Na decisión de utilizar as formas de represen-
tación popular hai un primeiro propósito de buscar unha
plataforma para que o teatro galego puidese ser tal. Pero
hai, ademais, outro punto significativo que se manterá ao
longo de toda traxectoria de RVB: ter en conta os especta-
dores; o que saben, o que recoñecen, aquelas cousas que
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os achegan. Bolaño buscaba un teatro que medrase desde
os materiais que resistían en Galicia, buscaba unha lin-
guaxe que puidese ser considerada galega, pero ademais
pensaba nun público galego que, en primeira instancia,
puidese entenderse ben co xeito de facer teatro. O drama-
turgo buscaba máis: un público que estivese disposto a dar
o salto cara ao teatro que había de contar as historias por
suceder. RVB asumiu a tarefa.

Aínda que pareza un proceso inconsciente, as socie-
dades buscan espellos para verse. Non é narcisismo, é
inseguridade. Os espellos, como todo, son manipulables
e nesa imaxe rebotada, ademais da realidade incomple-
ta, aparecen ficcións entrefiadas que, segundo quen as
realice, orientan o retrato nun ou noutro sentido. Os
retratistas de monarcas saben das pequenas modifica-
cións que cambian o aire do conxunto. Pero este non é
un coñecemento arcano: case todo o mundo manipulou
algunha vez o Photoshop. Roberto Vidal Bolaño sabía que
unha sociedade, unha comunidade, unha nación precisa
espellos en que verse. Era da idea de que hai que ver os
horizontes, pero non se poden obviar os defectos. Tamén
era da idea de que a literatura, o teatro ou cine, se é que
as tres cousas non son a mesma con distintos requiri-
mentos técnicos, son un espello imprescindible para cal-
quera sociedade. Pensaba máis: pensaba que eran o
mellor espello e que as sociedades que maduran mellor
recoñecen e alentan ese papel. Hai dous requisitos:
alguén ten que estar disposto a contar e alguén ten que
estar disposto a escoitar. Semella moi sinxelo, pero a
realidade xa pon pola súa conta algunhas dificultades e
un monte de intereses cruzados.
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A finais dos anos setenta a Galicia que existía e que
podía chamarse así estaba na memoria ou no desexo. Ou
nunha combinación ficcional de ambas. Sobrevivía nuns
símbolos que, por causa da ditadura franquista, eran críp-
ticos ou primitivos, ou estaban destinados a alimentar
unha épica da resistencia que a herdanza sinalaba como a
única posible. O final dos setenta prolongouse un pouco
nos oitenta e, aínda que os cambios se ventaban, a histo-
ria non ía ser o que parecía. Vidal Bolaño asómase a eses
anos de transformación decidido a facer do teatro unha
ferramenta de interpretación da realidade e, a ser posible,
de cambio. Na mestura de elementos aínda incorpora
outro máis, porque entende que o teatro, por moi útil que
sexa, ten que gustarlles aos espectadores, ten que ser
divertido no sentido máis amplo da palabra; ten que enga-
nar incluso sobre a súa condición. Neses anos da funda-
ción dunha compañía que se chama Antroido, Bolaño
anda preocupado polo uso das formas populares como
materia escénica: personaxes dos entroidos, figuras da
literatura popular, xigantes e cabezudos; personaxes e
historias que por unha punta poderían ligar co teatro que
facía Eduardo Blanco Amor, representado pola compañía
de RVB, pero que buscaba unha conclusión diferente. EBA
non quixo apartarse das chaves da farsa popular, nin da
súa linguaxe. Vidal Bolaño tomou os referentes populares
para conseguir un teatro completo, maduro e do seu tempo,
pero no que necesariamente tiña que haber unha incorpo-
ración de xeitos que non procedían da cultura popular ou
que derivaban dun teatro e dunha literatura autoral. Hoxe
pode parecer que o horizonte era obvio, pero na altura
daqueles anos as posibilidades semellaban ser moitas e as
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interpretacións sobre o significado de cada unha delas
acababan por ser infinitas. Pero quizais Roberto Vidal
Bolaño se decatou antes ca ninguén de que o teatro só
pode marchar da man da sociedade, pero non disciplina-
do a ela. Deuse de conta axiña de que é a sociedade a
que constrúe o teatro e non ao revés, porque é a socie-
dade a que establece o relato e o seu carácter. RVB tamén
sabía que para que todo isto funcione é necesario levar-
lle a contraria á sociedade.

A segunda transición de Roberto Vidal Bolaño é moito
máis importante para el, para o seu teatro e para o seu
país. Chega un pouco máis tarde que o profesionalismo e
está dirixida a un público que, sendo o mesmo na práctica,
é completamente diferente. Seguindo o ronsel da traxecto-
ria de RVB, entrados os oitenta, hai unha transición que
parece unha viraxe, pero en realidade é consecuencia da
mesma intención. O cambio pode situarse entre Bailadela
da morte ditosa e Agasallo de sombras. Fixalo aí parece
colocar ao dramaturgo diante dunha revelación ou dunha
caída sampaulista. Pero buscarlle un momento concreto é
necesario para nós, non para o teatro nin para a súa inter-
pretación; é un cambio rápido, pero non tan concreto. Ten
que ver co momento dun sector que comezaba a dotarse de
institucións propias, como o Centro Dramático Galego,
pero tamén cun teatro que tiña a urxente necesidade de
madurar, de encontrar outros ganchos, de facerse útil
desde outras historias. Un teatro que debería responder
máis pronto que tarde aos cambios dunha sociedade que
estaba a punto de encontrar outro horizonte, que fose máis
curtopracista ou limitado non era a discusión naquel
momento, cando menos non a principal.
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Entrados os anos oitenta, Galicia estaba a punto de des-
cubrir os beneficios da clase media. Non é que houbese de
facto clase media, é que o imaxinario colectivo galego esta-
ba maioritariamente disposto a identificarse con esa clase.
Era, de certo, un realiñamento nominal das clases existen-
tes. Un realiñamento que consistiu, como sucedía nos exér-
citos cando hai guerra, en que todo o mundo ascende un
grao. Case dun día para outro, todo o mundo fuxiu do pro-
letariado e puxo nos seus balcóns as coloridas flores da
clase media antes de acabar marchando vivir a un «ado-
sado». A transformación social de Galicia pode entenderse
hoxe dun xeito esaxerado, forzado, ficticio ou como resul-
tado dunha burbulla que, unha vez picada, obriga a unha
reinterpretación daquel cambio. Indepen dentemente do
significado social e político real, da verdadeira dimensión
e capacidade económica, a transformación en Galicia
afecta a Roberto Vidal Bolaño como afecta a outros auto-
res. Ou quizais máis. RVB mantivo a intención de facer
teatro de, desde e para un país. Se o país cambia, se pare-
ce facerse real por momentos, para que o dramaturgo
manteña esa decisión ten que introducir cambios no seu
xeito de escribir. En máis dun sentido, está obrigado a
cambiar o foco das historias, porque un país con outra cir-
cunstancia é un país con outros intereses. A vocación do
dramaturgo é contar o país e, fronte ao que podía ser con-
siderado una crise de madurez do sector e do autor, en
realidade Bolaño reacciona con lucidez e volve poñer o
país fronte aos espellos. Volve buscarlles as voltas ás his-
torias para demostrar que hai un camiño para o teatro
galego contando o que sucede tan cerca das casas dos
espectadores. Busca para os escenarios unha materia que
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non poida ser acusada de escapista. Unha materia do
«Aquí». Un material narrativo que sen renunciar á profun-
didade rescate ao público do aburrimento.

En liñas xerais, e mentres Galicia aparenta dotarse de
institucións propias, Vidal Bolaño pasa dos símbolos aos
personaxes. Pasa das historias simbólicas, da retroalimen-
tación dos sobreentendidos, da complicidade política dos
auditorios, a un teatro con nomes propios, con historias
alimentadas de historia, pero tamén con marcas que
haberían de facer pensar na identidade como algo máis
que como proceso político. O dramaturgo non precisa
rebuscar para encontrar un teatro que entende de intere-
se maioritario, apoiado en argumentos que son capitais na
historia do país. De feito, para o escritor na encrucillada é
máis fácil encontrar os argumentos que conseguir sobre-
vivir deles. Mentres Galicia estrea entente social nos
oitenta, RVB afronta as consecuencias dos seus actos tras
unhas declaracións en que poñía en dúbida o sentido
común dos responsables da Consellería de Cultura res-
pecto da política escénica que desenvolvía. O nome de
Bolaño foi apeado do seguinte elenco a Agasallo de som-
bras, o escritor buscou un apoio que non encontrou na
profesión e decidiu tomar outro camiño. Naquela altura,
quedou máis doído pola falta de apoio dos compañeiros
que polo feito de ser censurado. Como influíu esta cir-
cunstancia sobre o seu xeito de ser dramaturgo é difícil de
avaliar, pero hai unha constante que quizais comeza a
manifestarse nese momento: unha perspectiva autoral
que nos anos seguintes Galicia, o sector, a literatura, o
teatro e a economía van insistir en confirmar: o que puido
ser e non foi.
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Seguir a traxectoria de Roberto Vidal Bolaño é seguir a
transición de Galicia. Desde a represión dun tempo mar-
cado pola ditadura, os primeiros sinais de transformación,
as primeiras institucións e tamén as comprobacións de que
entre o ideal e a realidade hai unha distancia que, cando
menos, é desesperanzadora. Ese proceso de anos foi con-
tado polo dramaturgo dun xeito que comezou de maneira
distante pero que, progresivamente, foi achegándose máis
ao núcleo da decepción a ese territorio en que a realidade
derriba calquera comparación coa esperanza. Un argu-
mento que se converteu case en modus operandi, que se
foi facendo máis protagonista en obras como Saxo Tenor
ou que é definitivo en Rastros. Mesmo antes de que finali-
zase a transición política en España, o desencanto fixo
furor como etiqueta nunha parte da prensa. Pero para
Vidal Bolaño a circunstancia ía un pouco máis alá do
desen canto político ou da evidencia de que as esperanzas
abertas na transición estaban frustradas. Era máis ben que
o país esquecera facerse a si mesmo e buscara refuxio nal-
gúns argumentos que non parecían casar co sentido
común. A proposta de RVB non era ser esixente coa cir-
cunstancia, porque os problemas da sociedade saltaban
aos ollos. Na súa particular transición entre un teatro e
outro, pero ambos ao servizo dos mesmos obxectivos,
Bolaño foi trazando unha liña de contemporaneidade
como moi poucos escritores (incluíndo, neste caso, os
narrativos) foron quen de facer en Galicia. A liña ponse a
xirar en Agasallo de sombras, pero marcar un punto é
inxusto porque hai elementos que Vidal Bolaño fora incor-
porando de maneira paulatina. Na altura do Agasallo
Bolaño busca en Rosalía unha ligazón entre os símbolos e
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a historia. Pero a súa perspectiva marca unha intención
que logo será constante na obra de RVB: non se trata de ali-
mentar o mito, non se trata de facer unha épica. Trátase de
sacudir a realidade desde a ficción e comprobar os resul-
tados. Nesa primeira aproximación a Rosalía, Bolaño busca
unha interpretación menos gloriosa pero máis humana da
escritora. Quere ofrecer un retrato menos de postal e máis
próximo, buscando nel as motivacións e as marcas.

Para o que nos ocupa, interesa non tanto o que conta
Vidal Bolaño, que podería ser entendido como adiantado a
interpretacións posteriores de Rosalía de Castro, como a
súa actitude ao contalo. O escritor escolle un argumento
que considera que debe ser de interese para un país que
pensa en si mesmo. Colle un dos seus principais referen-
tes e dálle outra lectura. Pon en práctica un principio de
utilidade da literatura que para o autor pasa a ser de obri-
gado cumprimento no teatro: traballar con materiais pro-
pios como se fosen alleos, traballar coa obriga de ofrecer
outra lectura que se aproxime máis a unha interpretación
reveladora da realidade.

A partir de aí, Vidal Bolaño busca argumentos que poi-
dan ser entendidos como propios para unha literatura e
un teatro galegos. Mesmo cando, en Caprice de Dieux, pon
o nariz de pallaso tras o revés do seu choque coa autorita-
ria realidade institucional e a debilidade do sector, para ir
ofrecendo unha visión directa, os argumentos que busca
son da inmediata realidade, con nomes e actitudes pro-
pias. Materiais que en ningún caso poden ser considera-
dos alleos polo público. Pero os espectadores e a realida-
de tal como nos é contada están dominados por ficcións e
tamén RVB entende isto. Non hai unha liña marcada, nin

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 26



27

uns señores que digan ata aquí é realidade e ata aquí fic-
ción. En certo sentido, a liña está implícita e Bolaño vaise
dedicar a atacala.

Nese cambio que vai dun teatro a outro, no cambio que
chega algún tempo despois do profesionalismo, aparece
un autor dono dos recursos e decidido a que a súa traxec-
toria non se aparte dun principio que se podería definir
como programático pero que só é consecuente: facer un
teatro para Galicia. En vista aérea, RVB pasa das celebra-
cións populares á interpretación dos feitos. Esta Ruada
das papas e o unto é, en realidade, unha suma dirixida das
festas que un cómico pode facer na rúa seguindo modelos
e historias que se poden identificar coa literatura popular.
Demos, monstros, xigantes e cabezudos, pero tamén figu-
ras que proceden dunha literatura popular máis recente,
figuras urbanas que visten traxe de policía municipal
como mostra da autoridade que é volteada na imaxina-
ción popular. O mundo ao revés do entroido pasado por
esa identificación de que en toda festa debe haber algo de
anarquía, aínda que sexa organizada. Bolaño retoma o
que considera unha cultura viva do país, festiva e con evi-
dente tendencia a queimar os malos e fai dela un gancho
para que as xeracións novas teñan onde collerse. Tamén é
un xeito de que as xeracións maiores, menos habituadas a
espectáculos profesionais, poidan pasar da rúa ao teatro
por unha vía natural, aceptando que toda representación
forma parte dun mesmo corpo, reclamando para o teatro
galego unha relación filial coas representacións populares
e coas expresións parateatrais. Utiliza un conto e dálle
vida con espazos propios de Compostela porque RVB sem-
pre preferiu utilizar nomes propios e porque a cidade foi
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o seu personaxe máis habitual. O sentido práctico do autor
da Ruada, como outras pezas con itinerario santiagués,
buscaba unha representación in situ. Quizais o autor pen-
sase que Compostela é un escenario e alguén debía orga-
nizarlle o tráfico de intérpretes. Na escrita da obra, Bolaño
pinta caras, xigantes, monstros, para dar pistas sobre
como deben ser os mecos que vaian manifestar a súa his-
toria polas rúas de Compostela. Monecos e xigantes algo
monstruosos, algo expresionistas, quizais identificados
coa tradición das figuras que deben meter algo de risa sen
deixar de tentar meter algo de medo. Pinta as figuras ao
fío do texto mentres escribe un conto de aventuras no que
o público está presente. Un público en que o autor deixa
claro que hai rapaces pero non descarta os maiores. Un
público que o dramaturgo coñece como as rúas que des-
cribe. Sabe que na rúa non hai espectáculos para cativos
ou para adultos. Todos estarán mirando.

Cando o público mira, que quere ver? Esta é unha das
grandes preguntas do teatro de Vidal Bolaño. E tamén foi
unha pregunta práctica dun autor que sabía da imposibi-
lidade de facer teatro sen espectadores. A maneira en que
o público quere estar nun teatro é un debate sen fin. RVB
deulle unha praxe a ese debate: hai que darlle argumen-
tos en que se recoñeza, hai que darlle argumentos que
poida utilizar e hai que cumprir a sagrada lei de non abu-
rrir. Estaba disposto a cumprir este programa en todas as
ocasións, mesmo cando tiña que traballar sobre textos
doutros.

A transformación do público en Galicia e o recoñece-
mento, non sen certos choros no país, de que Galicia era
xa máis urbana que outra cousa, sen grandes cidades pero
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urbana, obrigou a unha reposición. É certo que, a media-
dos dos oitenta e desde o punto de vista teatral, Galicia era
urbana demograficamente pero aínda non estaba dotada
para selo. Non había grandes teatros, nin gran costume de
acudir a eles. Era, como tantas outras cousas no país,
unha circunstancia por construír. Pero para ter teatros, o
primeiro que hai que ter son historias para contar.

A biografía de Roberto Vidal Bolaño está chea de cur-
vas. Unha delas é esa moi cerrada que chega cando o tea-
tro galego comeza a súa madurez, estrea institucións,
pero o autor decide botarse a un lado. O choque coa auto-
ridade, encarnada polo conselleiro Vázquez Portomeñe, e
a decepción de que unha profesión case recentemente
creada non defendese a liberdade de expresión colocaron
a RVB nunha marxe. Voluntaria pero marxe. Cambia de
aires, pero tamén hai que entender o que ten de teatral
ese xesto que se vai mantendo no tempo e que o leva a el
cara a outros traballos. Un decisión que ninguén remedia
e que priva o teatro galego de quen era, nesa altura, unha
das súas principais figuras.

Para cando Roberto Vidal Bolaño volve, Galicia é dife-
rente. Unha Galicia suburbana atrapada nos atascos de ir
e volver a traballar, á que lle custa recoñecerse no pasado
e con bastantes medos contra o futuro. Un país ao que lle
custa asumir a decepción. Un lugar onde todo puido ser
doutro xeito. O país do que puido ser e non foi. RVB arma
con Belén Quintáns a súa compañía definitiva. O nome,
máis que dar pistas, é un manifesto sobre as intencións do
autor e sobre as súas tarefas. Teatro do Aquí asume a
intención de facer teatro de, desde e para un país, por máis
que sexa un país que non sempre quere escoitar. Saxo
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Tenor é a primeira montaxe da compañía, e o retrato, que

aparece nun xénero que o autor cualifica como «desgraza»

porque non chega a traxedia, é o dos novos parias: perso-

naxes esquecidos no extrarradio, utilizados, explotados

incluso cando pretenden ser ceibados da súa condición. Un

humor doloroso e unhas consecuencias tráxicas moven a

obra, e esas trazas de sociedade castigadora e desequili-

brada van marcar a madurez da obra bolañista.

Nun sentido, a transición está feita, está rematada e os

resultados non son alentadores. Pero o retrato dunha

sociedade complexa esixe máis puntos de vista. Hai un

momento dos anos noventa en que Galicia parece, esce-

nicamente, un festival de comedia. Como autor e como

director, Bolaño non é tan partidario de dividirse por

xéneros porque o seu sentido do humor non se separa

das súas obras. Pero quizais unha sociedade decidida a

gozar da súa recentemente adquirida capacidade de con-

sumo non quere que se lle estraguen as compras con

milongas. En certo sentido, Bolaño acepta como un reto

escribir comedias que poidan levar ese nome porque

non se poden apartar as decisións prácticas cando se fala

dos espectadores. Pero tamén é certo que Bolaño é tei-

mudo e a súa visión da sociedade non cambia. As come-

dias devólvenlle á sociedade o que esta dá. As historias e

os seus personaxes en casos como Criaturas ou Anima -

liños teñen aparencia cómica pero o seu fondo é máis ben

patético. Xente máis monstruosa que o monstro por anto-

nomasia, xente escravizada por ter vinte metros cadrados

de terra nun «adosado».
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A realidade dun país volveuse o argumento principal
de RVB. Mesmo en Doentes ou nesa teatro con intriga que
é As actas escuras, o dramaturgo avanza unha interpreta-
ción do país que non responde só ao tempo histórico que
conta. É a interpretación dun presente que segue entre
nós e que vai marcando unha liña de renuncia ou imposi-
bilidade segundo se queira entender. Nese teatro para ese
país, Bolaño escribe Rastros para que historia e presente
non se confundan, para que non pareza que todo en
Galicia é culpa dun pasado de outros. O que puido ser
convértese en texto, en historia e, ademais, transfórmase
no retrato directo dunha sociedade que mata cando
esquece os erros mirando cara ao outro lado. Pode variar
o xénero, pero a perspectiva con que mira Roberto Vidal
Bolaño non cambiou.

Non se pode culpar aos espellos da imaxe que reflicten.
E non se pode culpar á obra de Vidal Bolaño por ser un
espello. Quizais RVB, a diferenza dos espellos, foi menos
inocente, porque ademais de contarnos como somos, dei-
xou recado tamén de como poderiamos ser. Para que nin-
guén se confiase, para que todos soubésemos que as
metas poden estar cerca, pero os horizontes sempre están
lonxe. Para que soubésemos que para rir de algo, primei-
ro hai que aprender a rir dun mesmo. O humor, por veces,
é cruel. Pero Roberto Vidal Bolaño só tentaba darnos o
noso merecido.
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O ESPECTÁCULO TOTAL QUE NUTRE 
A LITERATURA. UNHA LECTURA DA 

RUADA DAS PAPAS E O UNTO*

POR

INMACULADA LÓPEZ SILVA

* Quixera agradecer a Laura Ponte, a Sonia Díaz, á Asociación Roberto
Vidal Bolaño e a Xosé Manuel Fernández Castro a súa inestimábel axuda
para a elaboración deste traballo.
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1. A RUADA... NA OBRA DE VIDAL BOLAÑO: DO

POPULAR AO INFANTIL

Estreada n’As Pontes o 23 de xullo de 19811, a Ruada

das papas e o unto foi escrita con algo de anterioridade,

como amosa a mención recibida no Premio O Facho en

1979. Vidal Bolaño achábase por aquela altura inmerso no

proceso de profesionalización coa súa compañía Teatro

Antroido, que dera este paso en 1978 e afrontaba unha

andaina en que era preciso atopar liñas de xestión susten-

tábeis que, ademais, consolidasen os sinais de identidade

do proxecto estético da compañía.

Xa nos debates de Ribadavia, Vidal Bolaño se amosara

partidario dunha liña que, non fuxindo dunha imprescin-

díbel renovación estética do teatro galego, mantivese un

nexo de unión cunha tradición popular e parateatral de

raizame autóctona que expresase ás claras a identidade

étnica dun teatro que daquela procuraba definirse coma

35

1. Dirixido polo propio Roberto Vidal Bolaño, o espectáculo contaba cun
elenco en que participaba el mesmo, así como Laura Ponte e Alberte de
Esteban. Completábase co grupo Rueiro de músicos, formado por Tino
Freire Pallín (Tamboril), Xaime Fernández Rodríguez (Gaita), Fernando
Barral Sierra (Bombo) e Xosé Lois Sixto García (Gaita). Da visualidade do
espectáculo dá conta unha nota do programa de man no que se sinalan
cuestións referentes á elaboración técnica e escenográfica: «Na confección
dos diferentes elementos, ademais dos membros de Teatro Antroido, teñen
participado: Roberto Roel Rivera, que decorou o pano de fondo e diseñou,
tallou e pintou as marionetas de guante. Xurxo Fernández, que diseñou e
pintou o cartel de cego. Rosa Bassave que fixo as máscaras dos Xenerales
e pintou e coseu a eito. Quichi Sánchez Corbacho que coseu os traxes dos
Mómaros. Carmen Bolaño Sánchez, que fixo o traxe do Cigarrón, e Tino
[Viz] que nos fixo as fotos».
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un sistema autónomo2. De feito, como sinalaba a Moisés
Pérez Coterillo nunha entrevista de 1978, a constatación
dunha ausencia de tradición teatral, alén da pouca moder-
nidade e alleamento do repertorio existente (exceptuan-
do, segundo el mesmo sinalaba, a Otero Pedrayo), provo-
caba que a xeración de dramaturgos que se dera a
coñecer con Abrente, consciente da necesidade de confor-
mar un repertorio autónomo de referencia, procurase
outras vías de expresión. Así o declara Vidal Bolaño: «Al no
existir una tradición específicamente teatral, para conec-
tar con lo que de alguna manera más puede aproximárse-
le, nos remontamos a las fiestas parateatrales» (Pérez
Coterillo, 1978: 41). Alén diso, parece evidente que o tra-
dicional espírito subversivo e revolucionario do Entroido
acaía ben a uns artífices do teatro que estiveran especial-
mente implicados na loita antifranquista (Abrente dá boa
conta diso) e que o estarán, tamén, na reconstrución polí-
tica da Galicia da Transición á democracia, onde levarán
adiante, na medida do posíbel, o ideario de esquerda que
marcara a súa formación política, intelectual e estética. 

Nesa liña é que debemos entender o propio nome que
Vidal Bolaño puxo á súa primeira compañía, Teatro
Antroido, así coma o repertorio inicial desta, no que atopa-
mos pezas alusivas coma as Ledaíñas pola morte do meco ou

36

2. José María Paz Gago non dubida en vincular este elemento cunha fór-
mula teatral propia, xa teorizada no programa ideolóxico e teatral do
Grupo Nós, que define en termos diferenciais o sistema teatral galego: «a
integración de elementos temáticos e parateatrais procedentes de mani-
festacións folclóricas como o Antroido ou os rituais galegos da morte
constitúen o esencial do que, de existir realmente, poderiamos chamar
unha Poética do Teatro Galego» (Paz Gago, 1999: 1126).
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as dúas obras infantís que cómpre relacionar con esta
Ruada das papas e o unto..., Entroido na rúa I e II, estreadas
respectivamente en 1978 e 1979, ou Xaxara, Peituda,
Paniogas, o Tarelo, o rapaz e o Cachamón, que tamén reci -
bira unha mención no premio O Facho (1977) e que se
estreou en 1979. A elas haberá que engadir textos coma
Laudamuco, Señor de Ningures (que recibe o premio Abrente
en 1976 e foi montada por Antroido en 1978), Memo ria de
mortos e ausentes (escrita e estreada en 1978) ou Bailadela
da morte ditosa (1980). Esta actividade incesante de Vidal
Bolaño á fronte de Teatro Antroido entre 1975 e 1980 suxire,
por tanto, unha procura artística que oscila entre dous polos:
a busca dun modelo estético que, desde a tradición popular
galega, elabore un teatro culto con aspiracións contemporá-
neas; e a busca do público infantil.

O primeiro factor é evidente se temos en conta que todas
estas pezas da súa autoría tratan de indagar nos aspectos
máis escénicos da tradición autóctona galega, sobre todo o
Entroido. Este aparece nas Ledaíñas, a modo de punto de
partida catártico e ritual dunha revolución orixinada a par-
tir da destrución dun boneco de Entroido, e aparece tamén
nas pezas Entroido na rúa, mesmo, coido, non sería un des-
propósito sinalar unha influencia desta festa no tratamento
dalgúns dos aspectos tremendistas e granguiñolescos do
Laudamuco. Os elementos máis característicos da antropo-
loxía da morte en Galicia aparecen en Memoria de mortos
e ausentes e, sobre todo, na Bailadela da morte ditosa,
auténtico retablo de tradicións, crenzas e seres do Alén.
Ademais, esa tendencia simbólica, tan acaída nos referen-
tes populares, era por aquela altura facilmente empregábel
nun contexto politicamente convulso no que as inercias da

37
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protesta clandestina e da censura aínda eran visíbeis nun
teatro que, na liña do Teatro Independente, se posicionaba
no campo cultural e social coma un modo de protesta con-
tra a represión da Ditadura.

En todas esas pezas hai, ademais, unha preocupación
estrutural e estética que as afasta da sinxeleza do teatro e
as festas populares e as achega de xeito ambicioso a unha
vocación dramatúrxica e, mesmo, ideolóxica que aproxi-
ma a Vidal Bolaño tanto ao Teatro Independente coma a
diversas referencias do teatro universal. Vese claro nun
Laudamuco que non só parece dialogar na súa caracteri-
zación dese tirano escatolóxico e ridículo con A sonada e
proveitosa enchente do Marqués Ruchestinto no derradei-
ro século da súa vida, de Euloxio R. Ruibal (1975), ou coa
Farsa de Bululú, de Manuel María (Fernández Castro,
2011: 232), senón que tamén o fai, e sen dúbida, coa obra
de Alfred Jarry ou Gelderhode. Pero esa ambición culta
tamén se aprecia na complicación estrutural das
Ledaíñas ou da Bailadela, cuxa esixencia ao lector-espec-
tador vai alén das simples estruturas lineares do teatro
popular e de Entroido; nesas obras, ao mesmo tempo,
analízase con nova luz (máis crítica, máis poética) unha
Galicia agraria e ancestral que dista moito da cansada
liña ruralista da tradición teatral galega que chega aos
tempos de Ribadavia coa batalla do tempo e da renova-
ción social perdidas, como demostra o debate que, no
marco das Mostras, ten lugar en 19743. A Galicia que apa-

3. Nese ano inaugúranse os debates e coloquios paralelos á Mostra.
Daquela, Eduardo Blanco Amor, membro do xurado do Concurso de
Textos Teatrais Abrente, erixiuse como voz que reivindicaría un «teatro 

38
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rece nesas pezas é, dalgún xeito, crepuscular, unha evo-
cación poética dunha Galicia de outrora que permanece
a modo de crenzas e tradicións que cómpre non perder,
quizais a través da propia creación artística contemporá-
nea, mais que é preciso revisar e, por que non, homena-
xear de xeito innovador e dun modo que satisfaga a un
público contemporáneo que debe aprender a ver teatro
dun xeito moderno.

Así se indica, de feito, no texto asinado por Teatro
Antroido e referido a Ruada das papas e o unto que figura
entre uns materiais citados por Xosé Manuel Fernández
Castro (2011: 218):

Teatro Antroido sempre lle prestou unha atención especial

a este tipo de espectáculos [de rúa] (é o terceiro que facemos)

por coidar que un teatro asentado nunha cultura que, como a

nosa, mantén ainda vivas abondosas manifestacións paratea-

trais que teñen como marco e como escenario a rúa, ben poi-

dera atopar neste xeito de espectáculo festeiro un canle espe-

cialmente axeitado, desde o que tencionar unha vez máis sair

ao achádego dunha poética teatral galega posible.

Neste caso, coa Ruada das papas e o unto de Roberto Vidal

Bolaño, quixemos facer un espectáculo de rúa que integrase

tres tipos de experiencias fundamentais: A recuperación de

39

popular» fronte a un «teatro da arte» enfrontándose, así, ao sector de par-
ticipantes máis novo, que buscaba xa outros referentes e que, de feito, en
boa medida desterrou a Blanco Amor como modelo do novo teatro que
habían construír, baseado, efectivamente, nunha hábil combinación
dese «teatro da arte» con elementos de compromiso ideolóxico e coa uti-
lización escénica dos recursos parateatrais da tradición popular galega
(López Silva & Vilavedra, 2002: 47). 
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xeitos de teatro popular esquecidos hoxe en día, pero de

longa tradición na nosa cultura popular. A incorporación das

técnicas e experiencias de animación teatral máis novas. E a

realización de experiencias propias, encamiñadas todas elas

á búsqueda e o establecemento de novos xeitos de comuni-

cación e participación teatral.

A preocupación de Vidal Bolaño pola procura dun
público infantil é evidente se temos en conta que, nestes
anos aos que nos referimos, Teatro Antroido sempre ten
en cartel un espectáculo para a infancia, con textos de seu
que, ademais, van adquirindo o prestixio do Premio O
Facho, ao que adoita presentalos. Sen dúbida, hai unha
preocupación pola formación de espectadores nesta deci-
sión, baixo a certeza, formulada tamén con algo de ante-
rioridade polos organizadores das Mostras Abrente en
Ribadavia, de que a atracción do público infantil ás salas
de teatro constituiría a consolidación dun público futuro
para o teatro galego.

Vidal Bolaño, sempre atento á evidencia de que un tea-
tro sen público non existe, centra boa parte dos esforzos
desa súa primeira compañía profesional en ofrecer de
xeito constante un espazo de busca dese público, sen
esquecer, como veremos a seguir a través do exemplo da
Ruada das papas e o unto, a presenza a modo de acompa-
ñante dun espectador adulto que tamén é posíbel conquis-
tar para un teatro galego á procura da súa lexitimación e
ampliación. Esa preocupación polo público infantil será
constante en toda a época de Teatro Antroido (1978-1985)
e, pola contra, o repertorio infantil desaparecerá na etapa
de Teatro do Aquí (1991-2002). Nesa segunda andaina, a
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conquista dos públicos non incidirá tanto nos tramos de
idade coma na procura de integrar no teatro as novas
formas de mirar, interpretar e decodificar das especta-
doras e espectadores galegos formados na cultura do
cine e da televisión, aspectos que tamén afastarán a
Teatro do Aquí daquela procura identitaria máis popular
e antropolóxica da primeira época, que se tornará, na
década dos noventa, nunha identidade máis contempo-
ránea, máis autoconsciente e, sobre todo, vinculada a un
nacionalismo máis culto ca popular. Nese senso, Vidal
Bolaño xamais renunciaría á vocación crítica que apare-
ce en toda a súa obra, na tentativa global dunha defini-
ción e análise da sociedade galega que, abandonados os
primeiros tempos máis alegóricos e claramente antifran-
quistas (ou de vixilancia da Transición á democracia), se
torna nunha ironía lúcida, mesmo visionaria en moitos
aspectos, á medida que Teatro do Aquí evolúe e a escrita
de Vidal Bolaño madura.

Interésanos deternos agora nese teatro para a infancia
e a mocidade escrito por Roberto Vidal Bolaño para
Teatro Antroido a fins dos setenta e comezos dos oitenta.
En total son catro obras, na súa maior parte inéditas ata
a publicación do tomo sobre teatro infantil na súa Obra
Completa (Edicións Positivas): Xaxara, Peituda, Pa -
niogas, Tarelo, o Rapaz e o Cachamón (1979), Ruada das
papas e o unto (1979), Romance dos figos de ouro (1982) e
Touporroutou da lúa e do sol (1982, aínda que se publica
catorce anos despois).

A miúdo insístese no carácter destas pezas coma obras
para todos os públicos e non destinadas de xeito impres-
cindíbel ao público infantil (Gracián, 2010), motivo polo
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cal adoitan vencellarse con Antroido na rúa I e II, propos-

tas de teatro de rúa destinadas, polo seu carácter aberto e

festivo, a un público amplo. Con todo, preferimos seguir

aquí a cualificación de Xosé Manuel Fernández Castro

(2012: 212-217), que as integra nun segmento vinculado

cunha especificidade relativa ao público, no que, non

negando que o seu destinatario son «todos os públicos», as

distingue estruturalmente do resto da obra de Vidal

Bolaño. Aínda sinalando o parentesco entre Ruada das

papas e o unto e Antroido na rúa, Fernández Castro

xébraas en virtude do criterio do destinatario, unha preo-

cupación específica polo público infantil «que chiscaba o

ollo a nenos grandes», segundo sinalaba Gustavo Luca de

Tena (citado por Fernández Castro, 2012: 212). O destina-

tario, de feito, está claramente marcado no texto de todas

esas pezas nalgún tipo de interpelación ao público, xeral-

mente, inicial: «¡Nenos e nenas! ¡Mozos e mozas!», no

Romance...; «Mociños e mociñas que estades eiquí», en

Xaxara..., ou no «Aviso praos nenos lectores», da Ruada... 

Efectivamente, hai en Ruada das papas e o unto unha

constante complicidade co público adulto que fai que a

peza posúa unha dobre lectura que persegue tanto o inte-

rese, nun primeiro nivel, do público infantil (para quen

Vidal Bolaño, como veremos, emprega os elementos máis

característicos da literatura que lle está destinada, aínda

con variantes interesantes), coma, nun segundo nivel, do

público adulto que necesariamente acompañará aos máis

cativos tanto no proceso de lectura coma, sobre todo, no

visionado da posta en escena.
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Os seis anos en que Vidal Bolaño produce o seu teatro
infantil veñen marcados no panorama teatral polo
Concurso de Teatro Infantil O Facho (no que o autor
recibe Mencións, non o Premio, por Xaxara, no 77, e por
Ruada..., no 79) e mais pola presenza constante de pezas
de teatro para rapaces na Mostra de Teatro de Ribadavia
(onde Vidal Bolaño mostra, de feito, Xaxara no 79), nun
xesto que amosaba a consciencia, tanto por parte da
organización coma por parte dos grupos participantes,
da necesidade de formar un público familiarizado co tea-
tro galego desde a infancia (Pazó, 2000: 38-40). Por tanto,
Vidal Bolaño harmoniza co nacente sistema teatral a tra-
vés da súa participación nas canles de consolidación do
repertorio e mais dos públicos non só desde a perspecti-
va ampla do teatro para adultos, senón tamén, e de xeito,
coido, moi consciente, no teatro para nenas e nenos. Non
é casual, por tanto, que a compoñente didáctica típica da
literatura e do teatro infantil fuxa nesta e nas outras
pezas para nenos de Vidal Bolaño do ton moralizante
habitual, senón que, alén da súa vertente política ampla
e por suposto adaptábel aos nenos4, se orienta específica
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4. Sobre isto, é interesante o que di Fernández Castro (2011: 213) a conto
de Romance dos figos de ouro e que me parece extensíbel a un ton xeral
no seu teatro infantil que, por suposto, tamén está na Ruada das papas e
o unto: «Non estamos ante unha alegoría ou moralidade medievalizante
con virtudes e vicios personificados, mais si diante de conflitos en que a
violencia ou a agresividade proceden de comportamento insolidarios
que poden coincidir cos clásicos pecados capitais do catolicismo, mais
tamén con outros vicios asociais, contrarios á vida comunitaria, como a
ignorancia, a difamación, a pedantería ou o corporativismo. […] No
plano ideolóxico o proxecto propón unha exposición, á altura de calque-
ra idade, da vella teima bolañesa contra a tiranía, cunha formalización 
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a unha educación teatral que lles dá a estas pezas tanto
un selo de identidade autorial coma un sentido contex-
tual importante.

Noemí Pazó, no seu traballo sobre o teatro infantil de
Vidal Bolaño (Pazó, 2002), fala dunha serie de trazos que
caracterizarán esa parte da súa produción e que, por
suposto, tamén están presentes na Ruada das papas e o
unto: gusto pola abundancia de personaxes, presenza das
tradicións galegas populares (especialmente o Entroido),
preocupación pola dignificación da lingua galega, refle-
xión sobre o tema do poder, o recurso á metateatralidade
como elemento estruturador da peza, todo iso tocado co
humor e a ironía como constantes. Pazó, de feito, sinala
un exercicio autorreferencial que aparece de xeito cons-
tante en todos estes textos, recollendo historias duns que
se repiten, se citan, ou se amplían noutras, personaxes
que reaparecen e temas recorrentes, de xeito que todas as
pezas infantís de Vidal Bolaño constitúen «un macrotexto
que xira, sobre todo, arredor do teatro dentro do teatro e
da pegada da tradición popular» (Pazó, 2002: 202-203).
Ademais, eses dous elementos guiarán, como suxeriamos,
o aspecto didáctico destas obras. 

Trátase de constantes que se relacionan de xeito direc-
to coas prioridades dun sistema teatral en proceso de
emerxencia que procura a consolidación tanto dos seus
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de Entroido choqueiro». Mais adiante, ao falar de Xaxara..., engade:
«RVB non só muda de rexistro para dirixirse á infancia, tamén concreta
unha dimensión temática que procura vacinar contra o autoodio a unha
ideade en que ese tratamento homeopático poida ser efectivo»
(Fernández Castro, 2011: 215-216). 
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públicos coma dos seus repertorios, preocupándose de

xeito especial por estabelecer unha harmonía plena coa

doxa identitaria do campo cultural galego. Vidal Bolaño,

neste senso, non distingue nesas preocupacións o seu tea-

tro infantil do teatro para adultos, simplemente as trata de

distinta maneira, pretendendo facer aos nenos conscien-

tes delas a través do consumo artístico. 

2. UN CONTO PARA REPRESENTAR E TAMÉN UN
TEATRO PARA SE LER

2.1. Da teatralidade profunda e a escusa literaria

A peza teatral que aquí se edita constitúe, na súa feitu-

ra, un dilema: sabemos que se trata dunha obra que pro-

cura a teatralidade no seu estadio máis primixenio (a rúa,

a escena espontánea, o popular) e que foi creada para

amosar iso, mais o autor decidiu darlle ao seu texto unha

forma conscientemente literaria e, por tanto, afastada dos

parámetros da teatralidade a través da narración e dunha

fixación escrita que se preocupa especialmente pola

forma (de aí o interese da súa edición facsímile), elemen-

tos que semellan unirse no uso da ilustración como irrup-

ción do elemento visual propio do teatro na escrita litera-

ria. Estas últimas cuestións cobran aínda máis interese se

temos en conta que o texto permaneceu inédito ata a

actualidade, e, por tanto, esa visualidade física da escrita

da obra ficou agachada para o seu destinatario potencial e

só sería apreciada no seu momento polo xurado do pre-
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mio O Facho, que valorou a obra e decidiu outorgarlle
unha Mención de Honra.

Ruada das papas e o unto é, por iso, un texto fermoso
no que hai un tino especial por unhas ilustracións que non
só remiten a unha posíbel posta en escena, senón que
teñen un sentido decorativo propiamente dito, orientado
tamén ao formato do libro-obxecto que non só está desti-
nado ao gozo intelectual a través da lectura, senón ao gozo
estético a través da súa visualización. Algo, por outra
banda, habitual nos álbums infantís.

Esta vocación literaria vese acrecentada polo «Aviso
praos nenos lectores» que abre a peza. Nel, Vidal Bolaño
amosa ás claras as súas intencións cara a un público lec-
tor ao que quere aclarar o que é o teatro. Nesa liña, a pri-
meira frase é ben significativa: «Aínda que poda somellar
non selo».

O autor é consciente de que plasmou sobre o papel, con
sumo tino (pensando seguramente en causar boa impre-
sión para o premio O Facho ao que presentaba o texto), o
que en realidade, para el, tiña o seu verdadeiro sentido na
posta en escena. Por iso, 

Se está escrita ao xeito dos contos e para que poda ser lida,

mais non quere ser teatro somentes para ler. No entender de

quen esto escribe, o teatro só é tal cando é un feito comparti-

do. Actores e xente xuntos. E a color, e as imaxes, e a palabra

e o bruido. Todos arredor dun mesmo anaco de vida.

Con estas palabras Vidal Bolaño asume para o seu tea-
tro infantil exactamente os mesmos parámetros que no
teatro para adultos: teatro é posta en escena, é esa idea de
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vida que expresa ao final, unha idea de vida que se mate-
rializa de xeito especial nos espectáculos de rúa nos que
se inscribe a Ruada das papas e o unto. 

Efectivamente, a montaxe da peza en 1981 dá conta
desa vocación vitalista e integradora que podemos ven-
cellar, tamén, con compañías contemporáneas que sen
dúbida Vidal Bolaño coñeceu ben, coma os cataláns Co -
mediants, que, liderados por Joan Font, estaban por
aquela altura indagando tamén nas utilidades culturais,
políticas e estéticas da intervención teatral na rúa. A per-
tinencia da proposta, efectivamente, pode extraerse dos
propios datos cuantitativos do espectáculo, que durante
a segunda metade de 1981 acadou as 39 funcións e uns
16 000 espectadores, segundo consta en anotacións no
arquivo do Teatro Antroido.

Nesa prioridade escénica é que debemos enmarcar boa
parte das condicións estruturais da peza, especialmente
no relativo á construción do ritmo dramatúrxico. A obra
está construída desde unha preocupación rítmica que
coido directamente condicionada pola preocupación escé-
nica dun autor que, en realidade, concibiu o texto para a
súa representación. Esta hipótese harmonizaría a Ruada
das papas e o unto co resto da produción dramática de
Vidal Bolaño, quen, se ben podía aceptar que ficase inédi-
ta (como así foi para boa parte do teatro infantil e para
algunha outra peza para adultos), só nunha ocasión per-
mitiu que quedase sen representar: co’As actas escuras
(que leva o premio Xacobeo en 1992 e se publica en 1997). 

Asemade, tamén a estrutura externa da obra camiña
nesa liña, ao organizarse a partir de dous momentos que
constitúen non só as dúas grandes partes diferenciadas da
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Ruada, senón tamén os dous lances da súa organización

escénica, separados por unha significativa indicación «Ago -

ra imos xantar pero ás 5 ½ volvemos», á que segue, ao

pasar a páxina (elemento de acción no que se asume o acto

de ler como un acto que, igual que o teatro, tamén sucede

no hic et nunc), un evocador «E diron as cinco e media no

reloxo da catedral».

A primeira parte é, por tanto, un acto de mañá que

emprega preferibelmente o teatro de obxectos cunha

alta xestualidade e aproveitamento dos signos visuais do

es pectáculo, situado entre a rúa do Vilar e Praterías. Os

protagonistas son, en realidade, os mómaros, uns bone-

cos de gran tamaño deseñados a través dos debuxos que

ilustran esta edición facsímile, e que, colocados estrate-

xicamente nas rúas e acompañados de carteis ben signi-

ficativos, constitúen unha guía para o percorrido físico e

argumental do público.

O seguinte lance ten unha parte vencellábel ao teatro

de animación, cunha procesión que mobiliza ao público

percorrendo Compostela desde a Porta Faxeira á da

Mámoa para dirixirse ao Toural polas Orfas. Alí, un esce-

nario acollerá a parte máis propiamente teatral (conven-

cional) da Ruada, consistente nunha sucesión de peque-

nas pezas de distinta natureza dramática.

Tendo en conta esta estrutura, é comprensíbel que o

texto elabore a súa primeira parte desde unha perspecti-

va máis descritiva ca propiamente activa, a modo dunha

longa didascalia que, como veremos, Vidal Bolaño apro-

veita para situarse comodamente no terreo do relato

infantil, mentres que a segunda parte se axustará máis
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axeitadamente aos parámetros clásicos (aínda que non
totalmente convencionais) da literatura dramática.

Neste sentido, interésanos especialmente a forte visua-
lidade da Ruada das papas e o unto que, ao noso modo de
ver, o autor quixo expresar a través das ilustracións do
texto que, a xeito de didascalias de carácter visual, non
facían máis que fixar sobre o papel unha posta en escena
posíbel que o autor xa imaxinaba, coma se os límites da
literatura non lle abondasen, de certo, para expresar toda
a teatralidade (e toda a historia) que Vidal Bolaño desexa-
ba tratar.

Nese senso, non debe pasarnos desapercibida, por unha
banda, a estética de aparencia grotesca visíbel no deseño
dos mómaros xigantóns e, por outra, a alusión a unha tea-
tralidade medievalizante, con toques de Commedia
dell’Arte presente noutras ilustracións. Pero, sobre todo, é
esencial decatarse de que en todo o aparello visual que
Vidal Bolaño debuxa está a alusión ao Entroido como refe-
rente imaxinístico, así como a unha teatralidade de feira
na que abundan os telderetes móbiles, os estaribeis, os
carteis, os panos pintados..., todos eles elementos coheren-
tes coa decisión xenérica dun texto que quere amosar en
boa medida a tradición dese teatro ambulante, máis ou
menos improvisado e máis ou menos parateatral, que
aproveita canto recurso escénico existe para construír
unha obra, evidentemente, letrada.

Por iso na Ruada das papas e o unto está o teatro de rúa
en todo ese percorrido inicial da sesión matutina ou na
procesión posterior, pero tamén está o teatro de obxectos
nos mómaros e na historia do crego e o parvo contada a
través de monicreques que actúan no lombo dun tolleito;
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están os xéneros limítrofes presentes nas variedades de
feira (acrobacia, mimo, contadores de historias); está a
reivindicación do cantar de cego como fórmula escénica
propia; e están os xéneros musicais, ás veces con clara
influencia medieval e popular, como se ve no diálogo-can-
tiga entre a moza e o mozo ao que se dirixe como «xogral»
mais co que dialoga a modo de regueifa construída a base
de cancións populares ben coñecidas. E, sobre todo, nesta
obra está omnipresente o Entroido como fórmula autócto-
na e espazo de reivindicación identitario-teatral, presente
nos estandartes, no personaxe do Cigarrón (que en reali-
dade era un peliqueiro) ou nos disfraces dos Xenerais,
mesmo no logotipo da compañía presidindo a tea de fondo
no escenario.

En realidade, toda a primeira parte pode ser concibi-
da coma unha sorte de ampla entroidada que comeza
coa conquista revolucionaria da rúa por parte das más-
caras e os bonecos e que remata, como todo Entroido, co
axustizamento, morte e queima daqueles (coma a do
Meco), neste caso un labor realizado por un exército
máis semellante a unha Santa Compaña de reminiscen-
cias guerracivilescas ca á outra «mascarada de xenerales
choqueiros» (páx. 24), introducindo, así e de xeito evi-
dente, o elemento crítico presente tamén na festa carna-
valesca, capaz de amosar os tipos sociais con simples
pinceladas (páx. 25):

E deixáronos a todos alí, sementados pola rúa adiante,

enchendo de groria e de merda as bandeiras e os estandartes.

E ao rematar o xa dito, amorearon os letreiros no chan,

barrufáronos con petróleo, prendéronlles lume e fóronse.
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E pasou o Garda e saudounos.

E pasou a Beata e chorou por eles.

E pasou o Neno e fíxolles burla.

E pasou o Traxeado e nen os mirou siquera.

E pasou o Bispo e bendiceunos.

E volveu o Demo... e púxolles letreiros novos. 

Trátase, en fin, da introdución no teatro culto da idea
de feira como espazo para a teatralidade propia e como
ámbito de liberdade creativa absoluta e democracia cultu-
ral en sentido puro.

Iso conséguese asumindo a confluencia entre espazo
real e espazo escénico propia do teatro de rúa e que Vidal
Bolaño marca na Ruada a través da alusión a un espazo
non só real, senón especialmente recoñecíbel ao que
homenaxea como ámbito que reconquistar culturalmente:
as rúas compostelás, que aparecerán cos seus nomes e
coas súas características facilmente aproveitábeis escéni-
ca e tematicamente, sobre todo pola súa proximidade á
Igrexa, foco de boa parte das críticas da peza, e mais do
Entroido galego.

Do mesmo xeito, o paso do tempo tamén é empregado
de xeito literal, aproveitando a introdución do tempo real
na diéxese propia do teatro de rúa e a participación activa
en tempo real do público. Como sinalabamos, entre a
sesión da mañá e da tarde o texto introduce un cartel que
avisa da hora á que recomezará o espectáculo, e o paso do
tempo simbolízase co paso da páxina, no que se indica que
o reloxo da catedral dá a hora acordada. Alén diso, «un
cento de comediantes dos que andan polas feiras todas»
anunciarán, para as 8:30, a representación na praza do
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Toural da Farsa das Papas e o Unto, isto é, da mesma peza

que estamos a ler. Ou é unha peza distinta? Ou só unha

parte? Velaí a prevalencia da escena sobre o literario.

Por último, hai outro elemento de teatralidade práctica

que, coido, constitúe o cerne da Ruada das papas e do unto

e que se traduce nunha preocupación pola expresión cons-

tante da metateatralidade na peza. A intención non é, evi-

dentemente, puramente estética ou teórica, senón formati-

va, crítica. A presenza do teatro dentro do teatro na obra

cumpre unha función didáctica que, se ben por unha banda

é quen de explicar os distintos oficios escénicos ao destina-

tario natural da peza, os nenos, por outra tamén serve a

Vidal Bolaño para amosar noutro nivel de análise elemen-

tos de reflexión e crítica sobre o propio feito teatral en

Galicia, as súas dificultades e características e a súa vincu-

lación co nacente mundo institucional cultural. Trátase, por

tanto, dunha metateatralidade de carácter reivindicativo

que, dun xeito ou doutro, serve tamén para formar politica-

mente ese nacente público do teatro galego que non só

debía aprender a ver e valorar esta manifestación artística

de carácter autóctono, senón que debía comprender as súas

implicacións públicas e colectivas, mesmo a súa dimensión

profesional e económica. Iso, evidentemente, tiña un dobre

destinatario: o infantil e o adulto que o acompañaba.

Efectivamente, vai nesa liña a primeira parte da sesión

da tarde, na que se amosa en tons de clown e, mesmo, de

farsa a preparación da función e as distintas actividades

escénicas previas á función que Vidal Bolaño expresa, de

xeito ben acaído e case a modo de cannovaccio, a través

da simultaneidade das actividades dos personaxes do
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Mandón, O Zampa Moscas, a Nai Chosca, o Corto e o
Repoludo (páx. 31). Para este último, xustamente, reserva
unha serie de accións ben significativas que dan conta dos
condicionantes do feito escénico na Galicia da Transición: 

Chamou áos que organizan festas.

Ofreceulles a todos teatro.

Primeiro a un que era parvo.

Despois a un que quere toros.

Logo a un que di que é moi caro

A outro que non ten local.

Por fin a un que non sabe o que eso.

Da importancia deste aspecto político ou social na cons-
trución formal tanto do texto coma, sobre todo, do espectá-
culo, dá conta o propio título da peza, que alude, xusta-
mente, ao oficio e á súa relación coa mala vida simbolizada
na comida, facendo uso para o teatro galego contemporá-
neo dun dos tópicos do teatro do Século de Ouro (páx. 54):

O MESTRE: ¿Canta xente coidas que haberá?

O RAPAZ: Varios centos máis ou menos.

O MESTRE: Faremos prao caldo de hoxe?

O RAPAZ: Papas e unto, xa temos.

Por tanto, hai unha unidade entre a construción visual
e escénica do espectáculo e a intención crítico-argumen-
tal deste. A estética popular, feirante e entroideira propia
do teatro de rúa, sérvelle aquí para atraer o público cara a
un segmento crítico que, como vimos, está presente, dun
xeito ou doutro, en toda a súa produción. Neste caso, e
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como acae aos tempos, a liberdade da toma revoluciona-
ria da rúa sérvelle para expresar unha posición do mundo
do teatro a respecto do poder. Esta apréciase, como vere-
mos a seguir, na selección dos personaxes e no tratamen-
to dalgúns temas, pero, sobre todo, é palpábel no aprovei-
tamento do Entroido como fórmula liberadora para todos
os participantes (profesionais e público) e mais na escolla
da propia profesión e a feitura interna do teatro como
espazos en que se reflicte unha sociedade culturalmente
inmatura á que compre atraer. Esa sociedade, ademais,
será formada nunha teatralidade que aproveita a súa
dimensión escénica e colectiva para actuar no espazo
público de xeito que se lle demostre, na práctica, que o
teatro é moito máis ca un texto escrito. Curiosamente, iso
todo está no xerme da construción literaria da Ruada das
papas e o unto.

2.2. Da literatura como fixación da imaxinación
escénica

Xosé Manuel Fernández Castro (2011: 218) salienta na
Ruada das papas e o unto a súa estrutura acumulativa: «E
chegamos aos compoñentes inmateriais en que o efecto
acumulativo tamén é evidente coa ruptura da distancia,
da perspectiva e dos niveis, de onde se deriva unha textu-
ra homofónica acumulativa»5. Efectivamente, por detrás

5. Fernández Castro (2011: 219) destaca, ademais, as intertextualidades
do texto, que insisten na devandita construción da totalidade da obra
dramática de Vidal Bolaño coma macrotexto: «pode destacarse que o 
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dunha sorte de voz autorial que narra, Vidal Bolaño intro-
duce a modo de collage múltiples tipos de texto, todos eles
orientados a xerar un mundo imaxinario no que todo con-
flúe na necesidade de explicar ao lector algo que na posta
en escena non require máis que a mirada atenta do espec-
tador. Así, máis alá das ilustracións, que son puramente
visuais, o texto emprega recortes de xornal, reproduce os
carteis que deberan portar os mómaros a modo de inter-
vención (eles non falan, son bonecos) e, por se fora
pouco, chega a empregar notas a rodapé (páx. 33), nun
uso de reminiscencia cunqueiriana, que lle axuda a com-
pletar todo aquilo que non cabe no drama pero si no tea-
tro. Ou viceversa. Porque o certo é que o autor, en oca-
sións, tamén emprega habilmente a escritura para pór
límites á teatralidade e construír desde o texto, ou máis
ben o relato, suxestións imposíbeis na posta en escena
pero de fonda efectividade literaria, especialmente cando
alude a lendas do pasado para xerar un determinado
ambiente («dende había sete anos e un pouco, se un afia-
ba o ouvido, podía escoitar a cotío o témero oubear dos
lobos»), ou a sensacións de carácter poético que ben
poderían inspirar un escenógrafo ou un actor («viña cun

esquema do crego bazuncho vai ser a base de Romance dos figos de ouro,
aínda que o protagonismo dos porquiños deixe marcas en Agasallo e en
Cochos. Tamén hai que destacar o ton xacobeo do mestre de comedias
choqueiras […] claro anticipo de Días sen gloria onde hai mesmo un
peregrino profesional á parte dun ton maldito. Con todo, son moi visibles
outras intertextualidades cara a atrás como o feito de recuncarmos no
personaxe do Meco que nos lembra as Ledaíñas e sobre todo unha con-
tinuidade de ton coa Bailadela, certificada na relación entre mestre e
discípulo, que alá era de fogueteiros e aquí é de comediantes, e sobre
todo no ambiente goliardesco que reúne os tres últimos tramos das esce-
nas do Toural». 
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mómaro ao lombo oubeando e metendo medo sen meter
medo a ninguén»).

De certo, o elemento didascálico é un dos aspectos
máis interesantes en Ruada das papas e o unto. Xa se
sinalou máis arriba que a primeira parte se amosa coma
unha longa didascalia que Vidal Bolaño aproveita para
situarse no terreo do relato infantil, pois empregará os
recursos da narración para realizar as indicacións escéni-
cas que guían toda a acción de rúa matinal. Hai no texto,
e especialmente nesa primeira parte, unha mestura cons-
ciente entre relato e teatro que o autor aproveita ben para
manter a tensión posta en escena-literatura dramática á
que aludiamos antes. A mestura é especialmente clara na
tendencia á confusión dos tempos verbais propios da lin-
guaxe narrativa e propios da linguaxe teatral, o copretéri-
to e o presente, respectivamente, que Vidal Bolaño conxu-
ga na utilización dun pretérito polivalente tanto para o
relato en pasado como para a expresión didascálica do
que acaba de suceder na escena (páx. 9):

Aínda ben non rematara a semente dos mómaros de

cores, cando...

Un Municipal xigante, a quen ninguén vira nunca facen-

do a súa ronda alí, abreuse paso entre a xente babexando nun

gran chínfano metálico e dando azoutiñas no cu.

Botou ós mómaros da rúa a couces ou a rempuxóns,

coma se foran esterco, e cando o veu todo ben limpo, vol-

veuse moi fachendoso prao sitio de donde saíra, seguindo a

rondar por alí.

E foi entón, alá sobre as once e media, sendo o sol xa

agradecido, cando...

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 56



57

Este uso narrativo da didascalia (que se perde progresi-
vamente cara á segunda parte do texto, á medida que
gañan presenza os usos dramáticos puros de intervención
directa dos personaxes) élle útil a Roberto Vidal Bolaño
para penetrar desde o teatro nun discurso marcado por
unhas convencións moi específicas, o da literatura infantil. 

Neste senso, o autor semella situarse conscientemente
no terreo dos contos para nenos, de xeito coherente,
tamén, coa súa preocupación pola recuperación dos ele-
mentos populares tradicionais presentes na cultura gale-
ga. Non debemos esquecer que o feito de contar unha his-
toria é, en si, próximo á posta en escena; do mesmo xeito,
os contos populares tamén fan parte da tradición autócto-
na que, xunto co Entroido, a antropoloxía da morte ou as
cantigas populares, figuraban no haber de tradicións pro-
pias que recuperar no proceso de reconstrución da identi-
dade. Alén diso, a narración como punto de partida facili-
ta a estruturación dramatúrxica de algo que, en realidade,
é pura acción (a posta en escena dos mómaros e a súa
entroidada durante a sesión matinal). Pero, ademais, esa
linguaxe dos contos axuda ao autor a aproximarse ao
espectador infantil desde unha convención (a dos contos
contados coma se fosen verdadeiros) que sen dúbida, por
aquela altura, lle era máis familiar ca a do teatro, espe-
cialmente na opción que elixe Vidal Bolaño: a do relato
relatado (versión oral do manuscrito atopado).

Proba disto é a constante apelación ao lector (desde o
«Aviso» inicial ao uso dun destinatario en segunda persoa
en varios momentos) e a especificación dunha base len-
daria imprecisa (non se sabe ben nin onde nin cando
sucedeu) que xustificaría todo o conxunto da representa-
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ción, xa desde a páxina 4, coma se a montaxe da Ruada

das papas e o unto fose, en realidade, a posta en escena

dun longo relato que alguén (un narrador ou o autor)

escoitou a un trasno chamado O Guedellas (novamente,

un personaxe propio do imaxinario infantil e popular):

Esta évos a historia certa do que uns din que aconteceu en

Compostela, outros en Paradela, ou en Cangas, ou en Santa

Comba, e astra hai quen di que en Pontevedra, un día do mes

de Santiago, dun ano que xa ninguén lembra, tal e como me

chegou a min por boca dun trasno de Vilanquime, alcumado

«O Guedellas» polo moi largas que as tiña, ao que coñecín

nunha noite de san Xoán mentras brincabamos por entre as

charamuscas da fogueira que cada ano desde hai máis de

mil, fai meu abó na eira da súa casa, con mentes de nos pri-

var de meigallos.

Hai, logo, unha estrutura de mise en abîme na Ruada

que se complica coa tendencia acumulativa que nomea-

bamos antes. 

A solución a esta aparente desorde atopámola no espe-

cial tino pola marcaxe estrutural que vén dada, funda-

mentalmente, polas intervencións do demo como separa-

doras de momentos da acción na primeira parte e de

distintas representacións na segunda. Así, a intervención

do demo sobre os mómaros constitúe no lance matutino a

posibilidade de que a acción avance in crescendo grazas á

acumulación de personaxes que van aparecendo e que

van ir diseminando e facendo avanzar a acción no espazo,
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no tempo e na progresión cara a un obxectivo final: a exe-
cución dos bonecos.

No lance da tarde, porén, o demo intervén a modo de
presentador de estruturas unitarias, todas elas teatrais ou
metateatrais que se sucederán sen un sentido específico
da progresión mais que constitúen, en realidade, o espec-
táculo teatral en si. Así, introducidos sempre pola frase «E
nesto chegou o demo e...» (á que segue algún tipo de
maxia que semella dar lugar á escena), vanse suceder o
cantar de cego, a escena do Tolleito e a Rapaza que repre-
sentan sobre o lombo do Tolleito a historia do Crego e o
Parvo; a discusión cantada entre o Mozo e a Moza; a esce-
na do Mestre e o Rapaz que contan a do Mudo e o Xordo;
e, finalmente, o conto do Conteiro que recupera metatea-
tralmente todos os personaxes da procesión de primeira
hora da tarde.

Esta estrutura permítelle ao autor estabelecer cone-
xións e repeticións que dan sentido macrotextual a un
texto que, doutro xeito, podería semellar excesivamente
fragmentario. Os mómaros, por exemplo, reaparecen en
diversas ocasións como elementos escénicos no lance ves-
pertino, mesmo son portados polo demo a modo de atrez-
zo propio, do mesmo xeito que seguen a ser constantes as
alusións ao Entroido, ás cantigas populares, etc.

Esas repeticións, de feito, serven tamén como puntos
de apoio lóxico e aclaratorio a unha acumulación de per-
sonaxes algo confusa. En Ruada das papas e o unto todo é
personaxe, desde o propio conxunto de materiais teatrais
ata personaxes reais ou históricos mesturados con tipos
políticos que simplemente se nomean (aínda que a súa
presenza no drammatis personae pode suxerir que habe-

ESTUDO 2013_ESTUDO.qxd  25/04/13  12:27  Página 59



60

ría que materializalos dalgún xeito): o Presidente da
Deputación, o da Xunta, o da Academia, o de Cultura, o Sr.
Rosón e familia, o Sr. Piñeiro e familia, e Luís Cochón
como protagonistas daqueles primeiros anos da política
galega; pero tamén O Cid Campeador, Hanfrei Bogart
[sic], Lola Flores, o Home Araña ou Xesús Hermida, xunto
con Sete Rúas, unha Escada, Unha Praza, Unha Fonte, Un
Caldeiro de Auga Suxa, Dez Bandeiras e «Mil personaxes
máis polo menos». Así ata completar unha lista de 56 per-
sonaxes. Tendo en conta que o espectáculo contaba só con
tres intérpretes e catro músicos, o dato pode dar conta da
concepción libre da escritura dramática que asume
Roberto Vidal Bolaño neste texto.

Mais o texto coincide co espectáculo na vocación de
captar un espectador infantil (e o adulto que o acompaña)
cara ao consumo teatral, por unha banda, e cara a unha
forma de compromiso social, por outra, como diciamos
ao inicio deste traballo. O elemento didáctico habitual na
literatura infantil, de feito, amósase na Ruada non como
a expresión dunha determinada moral, senón como un
proceso de aprendizaxe teatral que, coido, se resume ben
na frase coa que se pecha a obra: «Unha hora de teatro val
o que dúas de escola». É unha reivindicación incondicio-
nal dunha forma artística claramente menor por aquela
altura, pero tamén unha nova proposta da relación entre
a arte e os nenos, unha relación menos paternalista e
máis crítica, política no sentido amplo de formar públicos
para recibir cidadáns, tanto se son cativos coma se son
adultos. Por iso a peza ten esa dobre lectura que Vidal
Bolaño dirixe a uns nenos aos que asume como un públi-
co serio e intelixente, capaz de comprender a dimensión
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fonda do que está a ver, e mais a uns pais aos que, cap-
tándoos desde un sentido do humor con toques de crítica
social e reivindicación, atrae cara ao teatro baixo a cren-
za, que Vidal Bolaño nunca abandonou, de que é o teatro
quen ten que perseguir os seus públicos, falarlles da súa
realidade inmediata, situalos criticamente fronte ao seu
contexto e, así, garantir a súa propia continuidade, base-
ada nunha comuñón social indispensábel entre escena e
espectadores.

A sorpresa, momento previo á admiración, era sen
dúbida o elemento co que Vidal Bolaño sabía que tanto o
texto coma o espectáculo da Ruada das papas e o unto
podía atraer a ese espectador, e a xulgar polo testemuño
da crítica da época, conseguiuno. Paloma Merino escribía
en La Voz de Galicia o 30 de agosto de 1981 que o ruadei-
ro cobraba vida ao son das gaitas «para asombro de pase-
antes e curiosos», ao tempo que Carlos Carballo, o mesmo
día no Ideal Gallego, afirmaba que os espectadores mira-
ban «atónitos». Seguramente ese nivel de sorpresa que
causa o nunca visto, algo que Vidal Bolaño sempre soubo
subir, no momento preciso, aos estaribeis galegos. 

Por iso Ruada das papas e o unto é, en realidade, unha
alegoría que tenta demostrar o poder do teatro cando
conecta verdadeiramente co seu público. Poder para
espreguizar unha sociedade adormecida tras os anos de
ditadura, ou para espelir as conciencias artísticas diante
de formas artísticas que achegan novidade, reflexión e
nivel estético. Poder, en definitiva, para actuar colectiva-
mente diante dos aspectos sociais que afectan a cidadanía
no seu conxunto. Nese senso Ruada das papas e o unto é
coherente co resto da obra dun Vidal Bolaño que mantivo
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intacto ese espírito crítico e reivindicativo ao longo de
toda a súa produción, sen distinguir xéneros, destinata-
rios, temas nin épocas. Mais ben ao contrario, o autor
sempre soubo adaptar este ideario ás necesidades e con-
xunturas de cada momento baixo a crenza, seguramente
indiscutíbel, de que o teatro ten a obriga de servir a cida-
danía que o ve e de dar respostas ás grandes cuestións de
cada época. Por iso, en efecto, o teatro é ao final da Ruada
o elemento de salvación colectiva ante o medo á repre-
sión e á morte que, en realidade, paira tamén por todo o
texto. Ante os actores que observan con resignación e
medo un varal para enforcalos a todos nun futuro (páx.
64), o propio teatro implica a súa redención: «¡Cantiga
Xoglar, cantiga! ¡Que por hoxe estamos salvados, e
mañán é outro día! ¡Facede unha roda todos e metamos
ós teatreiros dentro!».

Velaí, por iso, ese final, se cadra optimista, mais sen
dúbida, visionario, e, como tantas outras referencias de
Vidal Bolaño, dotadas co sentido inmorredoiro dos clási-
cos, sempre recorrentes, sempre proporcionando respos-
tas a calquera presente.
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SUMARIO

5
LIMIAR

POR RAMÓN VILLARES

13
TODO É TRANSICIÓN

POR CAMILO FRANCO

33
O ESPECTÁCULO TOTAL QUE NUTRE A LITERATURA.

UNHA LECTURA DA RUADA DAS PAPAS E O UNTO
POR INMACULADA LÓPEZ SILVA

65
RUADA DAS PAPAS E O UNTO

FACSÍMILE
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ESTE LIBRO ACABOUSE DE IMPRIMIR O DÍA 25 DE ABRIL DE 2013, 

NO XXXIX ANIVERSARIO DA REVOLUCIÓN DOS CARAVEIS
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