
 
Roberto Vilar, actor e presentador galego, nado en Xove (Lugo) no ano 1971. 
 
Os Inicios 
 
Comenzou como cámara e axudante de realización de programas de televisión na  
cadea autonómica galega (TVG), pero non tardou en pasar ao outro lado da cámara. 
Os seus primeiros traballos en televisión foron nos programas, emitidos  na canle 
autonómica galega, "Supermartes" e "Con Perdón" e na serie "Pequeno Hotel" na que 
interpretaba a un peculiar recepcionista. Anteriormente tamén tivo realizado cortos, 
algúns deles con Boris Izaguirre de director. 
 
ÉXITOS: 
 
O seu éxito chega ao interpretar na parella humorística "Os Tonechos"  o papel de 
Tonecho (personaxe dun pai “desastre, folgazán e despreocupado” ) xunto ao tamén  
cómico Víctor Fábregas no papel de Tucho. Desde o ano 2000 ata o 2006 realizan 
numerosas actuacións no programa da Televisión de Galicia "Luar", onde acadan un 
éxito rotundo. Atrévense así posteriormente co reto de ter o seu propio show, no  
prime time da cadea, "O show dos Tonechos". Esta producción semanal 
compaxinaba unha sitcom en directo con sketches tamén en directo. Despois de dúas 
tempadas con este programa continúan co "Show dos Tonechos" pero xa realizando 
unha sitcom en directo de 80 minutos e sendo récord de audiencia na TVG. Despois de  
6 anos de éxito, o dúo “Os Tonechos” decide emprender iniciativas individuais. 
 
En decembro de 2007, Roberto Vilar constitúe a produtora DESTINO BERGEN S.L. 
da  que é administrador único.  Así empeza a crear e desenvolver algún dos seus 
proxectos, cortos, festivais de humor, e algún piloto para televisión. 
 
No 2009, e despois dun ano de desaparecer da televisión, comenza un novo programa 
de humor que presenta, dirixe e produce chamado "Land Rober" xunto a outros 
colaboradores. Neste programa tratan o humor desde a coñecida retranca galega, ao 
mesmo tempo tamén se realizan entrevistas a personaxes famosos e actuacións 
musicais en directo. 
Despois de 60 programas, estableceuse como o programa de referencia, e co que, 
semana tras semana os números de seguidores aumenta. 
 
Nas edicións dos Premios do audiovisual de Galicia que concede a Academia Galega do 
Audiovisual, os Mestre Mateo, recolleu os premios: 

 Mellor Comunicador de TV 2010 e 2011 
 Mellor Programa de TV 2010 

 
En setembro de 2011 ficha por MEDIASET COMUNICACIÓN (TELECINCO e CUATRO) 
na que presentou o concurso “Salta a la vista” en Cuatro.  
 
Productor, director, guionista e actor da súa primeira xira de teatros, coa que 
percorreu os principais teatros galegos co Show A CABEZA NON PARA. Un show de 
90 minutos de duración con scketches, música e monólogo.  
 
En Outubro do 2013 volve a TVG, na que se acorda que pasa a disposición da cadea 
para os formatos que ésta considere, sendo o primeiro deles o concurso ENTRE 
FAMILIAS ANDA O XOGO. 
Produce, dirixe e guioniza o coa súa productora DESTINO BERGEN o programa 
Especial Nadal para a TVG do 2013.  


