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O espectáculo de Barriga Verde convertiuse, nun determina-
do momento da historia de Galiza, nun elemento inseparábel 
da cultura popular; ou do que é o mesmo, da cultura de quen 
non formaba parte da oficialidade nin da orde dominante.

Durante os anos posteriores ao Golpe de Estado de 1936, as 
expresións culturais dos sectores que apoiaran o réxime re-
publicano foron reprimidas de xeito abrupto. A cultura escri-
ta en lingua galega foi prohibida polas autoridades, así como 
determinadas expresións da cultura oral que se consideraba 
favorecían a desorde moral e a burla ao poder. Dese xeito, o 
entroido ou os bailes populares foron proscritos por ir en 
contra da moral Nacionalcatólica. Tratouse de impor unha 
concepción do mundo na que España era mitificada como 
unha nación marcada pola Historia para guiar o resto do pla-
neta, co apoio impagábel da Igrexa Católica, que contribuíu 
na transmisión dos novos valores a través dos púlpitos e do 
ensino. Todas as esferas da vida, durante as décadas que se-
guiron ao Golpe de Estado, estaban rexidas por esa ideoloxía; 
todas as expresións da cultura debían favorecela. Unha estra-
texia cultural propiciatoria desta visión do mundo triunfalis-
ta e autárquica foi deseñada para iso.

Mais o día a día da xente do común era ben distinta. En Ga-
liza, convertida en “celeiro de España” durante a Guerra Ci-
vil e boa parte da posguerra, a produción pesqueira e agro-
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gandeira foron postas á disposición da economía de guerra, 
interrompendo o proceso de desenvolvemento que se tiña 
iniciado no primeiro terzo do século XX. As décadas de 1940 
e 1950 foron de grande carestía de bens básicos para a po-
boación. A isto había que engadirlle a dura represión sofrida 
por aquelas persoas que apoiaran a República ou que, sim-
plemente, non eran da simpatía das novas autoridades. Estas 
circunstancias fixeron dos anos da Posguerra unha época es-
cura, pexada polo medo e a fame.

Neste contexto, as feiras de ano e as festas padroais consti-
tuían un intento por retornar á normalidade que o 36 inte-
rrompera. A aglomeración de xente que os dous acontece-
mentos constituían permitía de maneira indirecta burlar o 
ríxido control social ao que a poboación era sometida polas 
novas autoridades. A promiscuidade favorecida polo en-
contro multitudinario, con normas non escritas, transmi-
tidas entre xeracións, facilitaba o intercambio de pareceres, 
de afectos, de informacións. Arredor dos postos de venda 
dos poucos excedentes do agro ou do traballo artesán, xun-
tabanse personaxes que gañaban a vida nos camiños e que, 
mercede a esa circunstancia, gozaban dun menor control 
social que os poboadores sedentarios de vilas e aldeas so-
metidos á férrea vixiancia das autoridades da Falange e da 
Igrexa. Os artistas ambulantes vivían de roubar un sorriso 
aos rostros da fame e do medo, mediante sinxelas atraccións 

nas que se tentaba a fortuna ou a habilidade dos habitantes 
da cidade efémera que era a feira.

O Réxime miraba con recelo aquelas expresións que sobarda-
ban o seu control, mais indulxíaas porque desprezaba a súa 
influencia. A fin de contas, duraban o que un sorriso.

ARTES DE FACER E DE RESISTIR

Con frecuencia asúmese que a sociedade galega acatou sen 
máis o réxime imposto polo xeneral Franco. Cando se admite 
que houbo certa resistencia, considérase que a pouca que se 
deu foi aniquilada de xeito abrupto nos meses posteriores ao 
Golpe de Estado. Recentes estudos achegan luz sobre outras 
formas de resistencia que o pobo galego practicou durante 
a Ditadura, desmontando tal asunción. Se ben é certo que 
a dura represión imposta polo réxime desaconsellaba a opo-
sición aberta, a sociedade galega, especialmente a do rural, 
valeuse duns saberes transmitidos longamente para aplicar 
formas de resistencia indirecta ou simbólica. É o que autores 
como James Scott denominan “infrapolíticas das subalternas”.

Valéndose de expresións da cultura popular, a poboación expre-
saba, de xeito poucas veces perceptíbel para as autoridades, o 
seu descontento coa orde de cousas imperante. Aproveitábanse 
espazos menos controlados como as tabernas ou as feiras para 
vehiculizar estas mensaxes críticas, que debían ser o suficien-
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temente ambiguas para que as autoridades as considerasen in-
ofensivas. Aínda que non desencadeaban unha acción directa 
contra o poder, constituían unha vía para transitir unha forma 
distinta de ver a realidade, e por consecuente, a esperanza na 
posibilidade dun futuro no que a orde de cousas fose virada.

Xunto coas cancións, os refráns e os entroidos que se segui-
ron celebrando malia a prohibición das autoridades, algun-
has atraccións presentes nas feiras contribuíron á difusión 
deste discurso oculto, desta visión do mundo alternativa á do 
Réxime.

Neste texto tratarase de argumentar que tamén Barriga Ver-
de, como herdanza dunha tradición popular de títeres anti-
autoritarios de longa raigame europea, constituíu unha desas 
formas de resistencia simbólica das galegas e galegos que 
vivían a nova situación con resignación, mais non necesaria-
mente conformes.

Para iso partirase das características que Scott atribúe ás for-
mas de resistencia simbólica, moitas das cales son aplicabeis 
ao títere galego. Estas características, que a seguir serán des-
critas con máis detalle, son a oralidade, o anonimato dos au-
tores ou transmisores da mensaxe, a ambigüidade e o empre-
go de determinados elementos da tradición cultural, como a 
inversión simbólica ou os personaxes arteiros.

A oralidade foi historicamente o modo de transmisión da 
cultura popular, dado que a escrita ficaba reservada para os 
sectores sociais poderosos. O carácter efémero da comu-
nicación oral, que non permite ser rexistrada nin gardada 
para o futuro, constitúe unha vantaxe cando a intención da 
mensaxe transmitida é formular unha crítica ao poder. Tan-
to o repertorio de Barriga Verde como os seus equivalentes 
europeos constitúen esquemas moi sinxelos a partir dos que 
o bonecreiro improvisaba en cada representación, e nunca2 
estes guións foron plasmados no papel. Transmitíanse entre 
xeracións de bonecreiros e admitían a variación segundo o 
contexto de representación, o que permitía a inclusión de 
contidos máis ou menos críticos segundo a composición do 
público. No caso de Barriga Verde, é probábel que o contido 
das pezas fose distinto nos anos previos ao golpe de 1936, e 
que con posterioridade a este, o contido dalgunhas escenas 
tivese que suavizarse cando entre o público se atopaba al-
gún representante das forzas vivas do Réxime. Ese mesmo 
carácter oral que permite ao titiriteiro lanzar a súa crítica 
sen deixar pegada, impídenos hoxe probar que esas críticas 
se producisen. Quédanos a lembranza das persoas que asis-
tiron ás súas representacións para confirmalo.

Outra táctica para protexer aos transmisores das mensaxes 
resistentes era manter a súa identidade no anonimato. No 
caso dos titiriteiros da tradición europea, adoitaban per-
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manecer ocultos por unha saba ou no interior dun teatriño 
durante as representacións, o que contribuía a xerar no pú-
blico a ilusión de que os monifates tiñan vida propia. Mais 
esta invisibilidade do titiriteiro permitíalle tamén descargar 
nos seus bonecos a responsabilidade do que dicían. A propia 
consideración dos bonecreiros como magos ou mediums co 
Alén, propia de períodos moito máis antigos, podería terse 
mantido dalgún xeito na percepción popular, que disociaba 
os personaxes de pau que cobraban vida no teatriño de quen 
os animaba. No caso de Barriga Verde, é certo que ese ano-
nimato se acabaría perdendo, cando menos no caso de José 
Silvent, dada a popularidade acadada polo espectáculo. Pero 
até a década de 1950, a identidade da persoa que daba vida 
aos bonecos era un misterio para a maioría dos espectadores.

Cando o anonimato non é posíbel, explica Scott, as expre-
sións culturais que inclúen unha visión do mundo alternativa 
ou crítica coa dominante deben de ter dúas lecturas. Unha 
delas, a máis perceptíbel para todo tipo de espectadores, é 
inofensiva. A segunda, só detectábel por aquelas persoas 
que comparten a concepción das subalternas, é a que contén 
un desaf ío ao estado de cousas imperante. Ese caráter am-
biguo pode detectarse tamén na barraca de Barriga Verde, 
en elementos como o seu slogan “culto y moral” ou o propio 
nome “Melodías de España”. Os dous títulos semellan unha 
chiscadela aos valores do Réxime, tan patrioteiros e defen-

sores dunha estrita moralidade, ao menos de portas cara a 
fóra. Tamén no propio espectáculo de títeres, cando Barriga 
Verde se enfronta co Diabo e lle pide ao público que lle axude 
a vencelo rezando un Padre Nuestro (na versión descrita por 
Juan Silvent, fillo de Santiago), atoparíase un exemplo de tal 
ambigüidade. No fondo, esa inclusión da principal oración 
do rito católico nun espectáculo no que se parodiaba aberta-
mente aos representantes da Igrexa, podería constituír unha 
forma de excusatio que pretendía contrarrestar as críticas 
anteriormente verquidas.

A mentada inclusión de oracións, moitas veces coas letras 
modificadas (como no caso do responso que o crego entoa 
durante a escena do enterro), é en realidade unha marca 
típica do universo carnavalesco orixinado na Idade Media, 
que analizou o estudoso ruso Mikhail Bakhtin. Segundo 
este autor, nas festas populares de tipo pagán desenvol-
véronse unha serie de imaxes, aproveitando a licenza e a 
suspensión das normas que se xeraba nesas ocasións, que 
expresaban a crítica do pobo á visión do mundo dominante. 
As principais manifestacións dese universo simbólico que 
Bakhtin bautizou como realismo grotesco eran a inversión 
e as imaxes escatóxicas, todo aquilo que desde o poder era 
tachado como “vulgar” (isto é, propio do vulgo, da xente do 
común). A inversión simbólica é un mecanismo desen-
volvido durante séculos de celebracións pagás consistente, 

78  —

B A R R I G A  V E R D E



como o seu nome indica, en darlle a volta á realidade do día 
a día. Así, durante o carnaval e outras festas, os que habi-
tualmente mandaban eran escarnecidos ou postos a servir 
aos que, durante o resto do ano, tiñan que obedecer. Aínda 
se conservan moitos exemplos de festas populares nas que 
se fai escarnio das forzas vivas do lugar ou dos gobernantes 
(o Papa, os presidentes dos distintos gobernos), e se “coroa” 
por un día os personaxes con menor representatividade 
dentro da comunidade. As máscaras e os disfraces facilitan 
a inversión, amparando aos seus artífices nun anonimato 
que, xa se comentou, podía resultar vital para a superviven-
cia en determinados momentos históricos.

O emprego de imaxes escatolóxicas, referentes ao “baixo te-
rreo e corporal”, constituía outra forma de plasmar dita inver-
sión. Fronte á elevación espiritual e a fuxida da carne, propia 
da ideoloxía promovida pola Igrexa Católica durante a Idade 
Media (e retomada, en grande medida, durante o Franquismo), 
as celebracións de tipo carnavalesco exaltaban a carne en to-
das as súas manifestacións: os órganos xenitais e todos os ori-
ficios do corpo, coas súas respectivas excrecencias, así como a 
gula e todos os alimentos que a Doutrina reprimía durante a 
Coresma. A boca que devoraba e bebía en exceso tamén trou-
saba, representando deste xeito, segundo interpretación do 
lingüista ruso, a visión da vida, que non remataba na ascensión 
a ningún ceo, senón que se renovaba coa propia morte. Unha 

filosof ía vitalista, abertamente herética, que pretendía contra-
rrestar por un breve lapso de tempo (o que duraba a festa), as 
tebras e o medo impostos pola Igrexa durante o resto do ano.

En Barriga Verde, así como nos outros membros da estirpe de 
Polichinela, podemos apreciar moitos elementos deste imaxi-
nario grotesco forxado nas celebracións carnavalescas da Euro-
pa medieval. Para alén do seu aspecto f ísico, evidente nas xibas 
de Pulcinella, Polichinnelle ou Punch, ou na barriga do nome 
do personaxe galego, moitas das súas accións poden identifi-
carse como parte daquel universo simbólico. O feito de bater 
sen remorsos na testa das figuras da autoridade é o exemplo 

Atraendo ao público para entrar nunha barraca durante as 
festas do Apóstolo de 1959 en Santiago. Foto: Joseph Nettis.
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máis salientábel dunha inversión simbólica sen paliativos. O 
emprego abondoso da linguaxe soez e de imaxes escatolóxicas 
(os peidos, a alusión ao cu do touro ou do personaxe feminino, 
presentes no espectáculo de Barriga Verde) constitúen outra 
marca inconfundíbel dunha forma de ver o mundo alternativa 
á do poder, que se mantivo viva até non hai moito tempo en 
distintas comunidades rurais de Europa e da que aínda sobre-
viven, se ben probabelmente desprovistas do seu sentido orixi-
nario, algunhas expresións no entroido rural galego.

Outra das formas da cultura popular que, segundo James Scott, 
contribúen á propagación do discurso oculto das subalter-
nas é a escolla dos protagonistas das historias. Tanto nos 
contos de narración oral como nas pezas teatrais populares, 
é habitual atopar protagonistas que non posúen ningún dos 
atributos propios dos heroes de cabalería: nin son fortes, nin 
galantes, nin nobres, senón pequenos e avispados, arteiros e 
áxiles. Aparentan necidade pero en realidade non é máis ca 
unha fachada para disimular a astucia que lles permitirá ven-
cer os seus inimigos, sempre máis fortes e poderosos ca eles. 
Non é dif ícil identificar Barriga Verde, atolado e irreverente, 
con este tipo de protagonista da tradición popular. O feito 
de tratarse dunha historia de ficción, con personaxes non 
humanos (alén dos títeres, é común atopalo nos contos pro-
tagonizados por animais), garantía a súa inmunidade fronte 
ao control das autoridades, que non se sentían aludidas. Pero 

Xigantes nas rúas de Compostela nas festas do Apóstolo de 
1959. Foto: Joseph Nettis.
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1 Este traballo é un adianto das conclusións da tese de douto-
ramento “Barriga Verde: un medio de comunicación popular 
na Galiza da Posguerra”, que será defendida a finais de 2015.

2 Na Francia do II Imperio, Louis Napoleon Bonaparte impuxo 
a obriga aos bonecreiros de Lyon de presentar un guión básico 
das pezas de Guignol que pretendían representar. O esquemá-
tico dos mesmos fai pensar que durante a función, lonxe da 
ollada dos censores, eses guións eran enriquecidos con improvi-
sacións nas que se aludía á actualidade. (Fournel, 1981)

para o público popular, o feito de ver como o feble, que sentía 
como o seu alter ego na escena, conseguía derrotar e humi-
llar os poderosos, supuña unha fonda satisfacción e un certo 
alivio respecto á dureza do día a día.

IMAXINAR OUTRO MUNDO

Poderíase considerar que o seu carácter velado, disimulado e 
ambiguo lle resta importancia a estas formas de subversión 
popular. É evidente que nin Barriga Verde nin outras formas 
de resistencia infrapolítica constituían un alegato político 
nin unha chamada á acción para mudar a orde de cousas. En 
moitos casos, o seu efecto non ía alén do pracer por compar-
tir unha visión do mundo que non estaba permitido expresar 
abertamente. Como explica Ana Cabana, que analizou este 
tipo de manifestacións durante as dúas primeiras décadas do 
Franquismo en Galicia, estas formas de resistencia simbóli-
ca, malia non conducir a ningunha mudanza no presente de 
quen as expresaba, encerraban unha mensaxe de esperanza 
nun futuro que se quería distinto. Unha mensaxe tamén para 
as xeracións sucesivas, para que soubesen reparar a dignida-
de negada a quen non tiña máis opción ca acatar o estado de 
cousas imposto para sobrevivir. Unha mensaxe de dignidade 
que tamén se pode ler no espectáculo de Barriga Verde, coa 
inestimábel axuda de quen o presenciou e foi partícipe do 
instante liberador que, se cadra sen o saber, supuña cada va-
reada na cachola do crego.
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