
D. Antonio Veiga Outeiro, 
vicepresidente da Deputación de Lugo,

D. Mario Outeiro Iglesias, 
deputado-delegado da Área de Cultura e Turismo,
teñen o pracer de invitalo/a á inauguración da exposición

Barr iga Verde ,  de  fe ira en fe ira
Acto que terá lugar o vindeiro venres,  12 de setembro de 2014, 
ás 20:00 horas, na Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos 
(Deputación de Lugo).

Praza de San Marcos  s/n
Tel. 982 242 112
www.museolugo.org  / difusion@museolugo.org



O e scenar io
Espazo de intercambio económico mais tamén de 

comunicación, as feiras xogaron un rol fundamental na 

sociedade tradicional galega. Nelas dábanse cita xentes 

chegadas de lonxe, que gañaban a vida ofertando as súas artes 

e milagres. Ao longo do século XX as feiras experimentarán 

unha serie de transformacións, semellantes ás sufridas no 

século anterior no resto de Europa, que levarían á separación do 

espazo de transaccións mercantís do de lecer.

A  “ parentela”
O heroe galego naceu a principios do s. XX, mais forma parte dunha estirpe que se 

prolonga alén da Prehistoria. Porén, os seus trazos máis característicos débellos ao 

personaxe napolitano de Pulcinella e a toda a súa descendencia, que se expandiría 

por Europa a partir do s. XVII.

O e spect áculo
Debémoslle á familia Silvent a popularización, na 

primeira metade do século XX, do personaxe de Barriga 

Verde, digno heredeiro de Dom Roberto e dos cristovos 

dos bululús galegos. Comezando por un saco de bonecos 

ao lombo e unha saba pendurada en calquera esquina, 

o espectáculo chegaría a representarse nun pavillón de 

madeira que tiña que realizar numerosos pases en cada 

feira na que recalaba. Poucos lugares de Galicia quedaron 

sen recibir a visita deste espectáculo, tanto na versión de 

feira como na de salón, na que ademáis dos bonecos os 

Silvent proxectaban filmes e organizaban bailes. 

Desde hai séculos, e até a década de 1960, numerosos artistas 

percorreron os camiños para levar os seus espectáculos 

polas vilas e aldeas galegas, aproveitando a celebración 

dunha festa ou buscando o calor dunha taberna ou unha 

palleira. Verdadeiras estirpes de titiriteiros que transmitían 

os segredos da profesión de xeración en xeración enchían 

de luz os rostros das xentes que agardaban todo o ano para 

contemplar as trasnadas dos heroes cómicos do teatro 

de marionetas de luva e outros números de acrobacias, 

equilibrismo ou funambulismo... Iso que deu en chamarse 

“varietés” e que esmorecería tras a chegada do cinema. O 

último representante desta tradición en Galicia foi Barriga 

Verde, boneco e marionetista a un tempo, cuxa memoria 

permanece aínda indelébel en moitas e moitos lucenses 

que acodían á súa cita fiel co San Froilán. Esta exposición, 

encadrada no “Proxecto Barriga Verde” da Asociación Cultural 

Morreu o Demo, pretende rescatar o heroe galego de 

cachaporra do seu inxusto ostracismo.
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