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Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

 

I.- O HUMOR COMO OBXECTO DE ESTUDO E INTERPRETACIÓN 

 

1.- Un estudo dos mecanismos do humor na ficción televisiva 

1.1.- O humor como obxecto de estudo 

O humor é a interacción humana máis lexítima ao dicir de George Bataille. 

Quizais poida xustificarse a súa afirmación coa idea de que só os seres 

humanos posúen o que se deu en chamar “sentido do humor”, coa propia 

definición do ser humano como animal ridens de Aristóteles1, un concepto 

que segue sen ser explicado de maneira convincente desde as distintas 

disciplinas do saber. A este respecto, a risa tense identificado de xeito directo 

co humor, de maneira que se asimila unha reacción fisiolóxica cun proceso 

mental que, por veces, pode dar lugar a ese reflexo: 

 

O riso é un reflexo único, xa que non serve a ningún propósito biolóxico 

aparente. Podería mesmo denominarse reflexo de luxo (...) No plano 

evolutivo no que nace o riso, un elemento de frivolidade semella entrar 

silandeiro nun universo sen humor gobernado polas leis da termodinámica 

e a supervivencia do mellor adaptado (Koestler, 1964: 31) 

 

                                                 
1 A concepción do humano coma única criatura que ri é unha das observacións máis citadas 
sobre a risa, que provén do texto coñecido na antigüidade latina co título de De partibus 
Animalium (Skinner, 2002). 
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Recentes estudos dan un paso máis aló na investigación biolóxica ao soster 

que a risa non se trata dun “acto reflexo de luxo”2 só para os humanos, 

senón que algúns mamíferos reaccionan ante determinados estímulos con 

sons que poden identificarse coa risa humana (Lovgren, 2005). Neste 

sentido, outra das relacións que se teñen feito na investigación do humor é a 

deste fenómeno co xogo, a base para esta observación sobre especies como 

as ratas ou os primates superiores. Nesta mesma liña, Johan Huizinga 

(1972:18) distánciase desa relación de xogo e humor, que considera 

“secundaria”; aínda que o xogo é propio dos animais, o humor e a creación 

cómica son puramente humanos, xa que  

 

cando atopamos cómica unha farsa ou unha comedia non se debe á acción 

lúdica que encerran, senón ao seu contido intelectual. 

 

Malia todas as aproximacións posibles ao humor, como fenómeno 

estritamente humano –tal é a nosa consideración de partida–, hai unha 

coincidencia total dos estudosos ao defender (e defenderse) a imposibilidade 

de definir o humor e as súas causas, tanto fisiolóxicas, nas súas diferentes 

manifestacións, como filosóficas. Desde unha visión global da investigación 

no humor, é posible distinguir tres tipos de teorías que se manexan en 

campos distintos do coñecemento ou que se conxugan entre si: teorías 

esencialistas, encargadas de estudar as condicións para que o fenómeno 
                                                 
2 Obviamente, o reflexo da risa ten o seu xemelgo: “Son obviamente reflexos xemelgos: o 
riso serve á disposición de desfacerse de emocións agresivas por medio do intelecto, 
mentres que o pranto facilita o desbordamento de emocións participativas aceptadas polo 
intelecto” (Koestler, 1964: 63). 
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teña lugar; teorías teleolóxicas, que describen as metas do fenómenos 

humorísticos e os mecanismos para obtelas; e teorías substancialistas, que 

traballan na pescuda dos factores que unifican os contidos do fenómeno 

(Attardo, 1994)3.  

 

 

1.2.- Evolución da investigación sobre o humor nas ciencias sociais 

Os tres tipos de teorías mesturáronse e conviviron nas mesmas épocas, o 

que indica a multiplicidade de achegas a un fenómeno tan complexo como é 

o humor.  Con todo, tal e como se pode dicir doutros ámbitos de estudo das 

humanidades, hai unha evolución histórica destas achegas, a través da cal se 

foron perfilando as distintas teorías do humor até o momento actual. Aínda 

que desenvolveremos extensamente este punto, cómpre dicir que as 

primeiras achegas ao humor, como manifestación das artes, sobre todo, 

veñen de Grecia, e teñen como punto de inicio a Platón e como continuidade 

lóxica difusa o segundo libro nunca achado da Poética de Aristóteles. Aínda 

que algúns investigadores sosteñen que Aristóteles escribiu un texto que 

posteriormente se perdeu, outros manteñen que non escribiu tal libro. Os 

que defenden a primeira das posturas basean a afirmación na existencia dun 

                                                 
3 Existen outras clasificacións das teorías do humor, pero a súa formulación resulta vaga na 
medida en que combinan causas e efectos do humor sen que medie unha división interna. 
Como mostra, o traballo de D. H. Monro quen “na súa obra Argument of Laughter, un 
repaso ás teorías da risa, (...) clasifícaas en catro grupos: teorías da superioridade, da 
inadecuación, da liberación da presión e, por último, da ambivalencia” (Hösle, 2002: 21). 
Non acaba de quedar claro se a superioridade que xera a risa pode estar no mesmo plano 
que a liberación da presión, que semella algo máis parecido a un efecto acadado pola 
mensaxe cómica ca unha causa da mesma.  
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documento anónimo do século X denominado Tractatus Coislinianus que 

conectan coa presunta poética de Aristóteles. Os investigadores que 

obxectan esta posibilidade consideran que  

 

a especulación sobre a historia arcaica da Poética (e a súa relación co 

diálogo sobre os poetas) e do Tratado é practicamente fútil (Cooper, 2002: 

35).  

 

Hai, con todo, acordo entre os investigadores á hora de entender que, exista 

ou non o tal libro de Aristóteles, os textos que prevaleceron son as 

interpretacións posteriores, sobre todo as medievais e renacentistas. 

A penas conservamos unhas liñas sobre o que dixo Aristóteles sobre a 

comedia como xénero, e sobre o humor, como fonte da mesma, pero a 

meirande parte das achegas ao humor que se realizaron até a modernidade 

proveñen desas escasas liñas e das hipóteses e conxecturas que os 

investigadores teñen desenvolvido arredor dese segundo libro da Poética4. 

Quizais un dos puntos fundamentais extraídos da filosofía aristotélica é que a 

risa se converte nun xeito eficaz de reprobar o vicio, de xeito que podía ter 

usos morais, recollido no tópico latino fustigat ridendo mores da Idade 

Media. 

Malia que houbo épocas das que se conserva escasa produción científica 

sobre o tema, –que coinciden coas que teñen, porén, maior actividade 

                                                 
4 As especulacións arredor deste tema mesmo deron lugar a obras de ficción como O nome 
da rosa, a novela de Umberto Eco (1980) na que se presenta o misterio do libro perdido. 
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cómica5– podemos falar de que o corpus de textos é bastante homoxéneo 

até a era moderna: as ideas sobre humor xorden desde o xénero teatral 

comedia, e, máis ca estudos teóricos, nos que tratan de pescudarse as 

cadeas de causa-efecto, consisten nunha serie de advertencias sobre o que 

resulta ou non acaído, ao fío, sen dúbida, das primeiras nocións de 

Aristóteles. No Renacemento, o canon teórico fíxase arredor da obra 

aristotélica e dos retóricos Horacio e Cicerón6. Estes últimos estudaron o 

humor desde un punto de vista máis técnico, isto é, como ferramenta útil da 

argumentación. 

A escisión das ramas das humanidades e das ciencias na modernidade 

tamén provocou unha separación nos tipos de achega ao humor. Dunha 

banda, atopamos as achegas médicas7, nas que se intenta buscar a orixe 

fisiolóxica da risa. En cambio, os filósofos, entre os que Hobbes xoga un 

papel fundamental, buscan encher unha das lagoas que entenden que deixa 

a achega de Aristóteles, que é non referirse de maneira explícita a eses 

vicios que ficaban censurados por medio da risa. 

As aproximacións ao fenómeno humorístico que se desenvolven nestas pólas 

académicas escindidas– que irán acentuar cada vez máis a división entre os 

                                                 
5 A Idade Media, malia contar con numerosas manifestacións de humor popular, conta con 
escasa produción na materia: “desde o punto de vista da teoría do humor, a Idade Media 
foron verdadeiramente “anos escuros” porque non houbo a penas teorización no humor” 
(Attardo, 1994: 33). 
6A retórica foi un dos escasos espazos nos que o uso do humor era recomendado por parte 
dos filósofos, como unha maneira adecuada de bater aos contrarios co uso da palabra 
(Attardo, 1994). 
7 A finais do século XVI comeza a aparecer bibliografía especializada sobre os aspectos 
psicolóxicos e fisiolóxicos da risa, encabezados polo médico francés Laurent Joubert co 
Traité du ris (1579). Outros tratados coa mesma orientación foron os de Celso Mancini, 
Elpidio Berrettario, Antonio Lorenzini ou Francisco Vallesio (Skinner, 2002).  
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dominios humanístico e científico– son cruciais para o estudo do humor, pero 

non unicamente: 

1.- Dunha banda, o Renacemento redescobre e amplía o pensamento 

da Antigüidade sobre a materia, grazas en boa medida a ese dobre 

enfoque que lle procura a escisión. 

2.- O corpus de textos destes autores ten unha difusión importante, 

sobre todo en países como Inglaterra, Italia e Francia, debido ao 

emprego das novas técnicas de impresión e ao establecemento de 

redes e institucións do coñecemento. 

3.-  O espallamento destas ideas, da pescuda nas causas de 

funcionamento do cómico, do éxito de determinados mecanismos 

postos en práctica, ten unha influencia significativa na creación de 

obras teatrais, xa que se xera un fluxo de pensamento que chegará a 

autores cómicos que, á súa vez, farán as súas reflexións sobre as 

ferramentas cómicas empregadas nas súas obras8. 

Nesta primeira modernidade, as advertencias dos clásicos contra a risa 

excesiva, que se entenden como unha mostra de superioridade moral, 

esténdense a todo tipo de manifestación lúdica. Deste xeito,  

 

a risa acabou por ser vista coma unha mostra de falta de civismo, e, ao 

tempo, unha mostra obvia dunha reacción descontrolada que, nunha 

                                                 
8 A este respecto, Molière, un dos paradigmas do teatro de comedia do século XVII, 
reflexionou sobre o xénero a respecto da súa obra L’École des femmes no opúsculo Critique 
de L’École des femmes.  
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sociedade educada, debera ser controlada e preferibelmente eliminada 

(Skinner, 2002: 172).  

 

Trala citada escisión da ciencia nas actuais pólas do saber, as teorías sobre o 

humor desenvólvense no seo da filosofía, da socioloxía, da crítica literaria e 

da psicoloxía. Estas áreas científicas a penas terán contacto entre si, de xeito 

que o agromar dos estudos interdisciplinares no século XX suporá unha 

mellora evidente nos intentos feitos para entender un fenómeno de tal 

complexidade. Con todo, prestaremos especial atención ao longo deste 

traballo aos estudos nos ámbitos da socioloxía –primeiramente, por ser o 

ámbito no que se enmarcan os estudos de comunicación, e da crítica 

literaria, ao fornecer dunha metodoloxía en parte aplicable á análise de 

produtos televisivos. 

O interese polo humor e as súas manifestacións ten dous novos puntos de 

inflexión co Romanticismo e, posteriormente, a inicios do século XX. No 

primeiro destes momentos, os pensadores do XIX desenvolven o que se deu 

en chamar “ironía romántica” (Bakhtin, 1974) e que prefigura unha escisión 

entre un humor de base popular, que ten a súa orixe na praza pública e 

carece de marcos espazo-temporais, e outro humor que podemos denominar 

intelectualizado. Ámbalas dúas formas de humor convivirán, en distinta 

proporción, nos produtos das industrias culturais nos que, dunha banda, 

procura recrearse a esencia da risa colectiva pero, por outra, a creación do 

produto non pode subtraerse da existencia dun autor (ou dunha empresa 

que impón unhas certas marcas de factura). 
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O mesmo que no Renacemento, onde os desenvolvementos teóricos tiveron 

unha importante influencia na literatura cómica da época, as teorías que 

nacen da psiquiatría e da psicoloxía marcarán en boa medida a produción 

cómica posterior, así como os estudos sobre humor dos nosos días. 

Referímonos a dous autores cuxas achegas se converten en textos 

canónicos: Henri Bergson, co seu estudo metafísico da risa, e Sigmund 

Freud, quen desenvolve a análise do chiste e a súa relación co 

subconsciente9.  

A terceira disciplina que marcará posteriores achegas ao humor é a crítica 

literaria, en concreto a escola formalista rusa, que desenvolverá ferramentas 

útiles para o estudo dos xéneros literarios e das pegadas ideolóxicas dos 

seus textos. Tanto no estudo das narrativas populares, especificamente o 

esquema que presentou Propp (1928) para a análise do conto de fadas, 

como no interese concreto polas formas cómicas que Bakhtin (1974) 

desenvolve nas súa tese de doutoramento10 sobre a obra de Rabelais. 

Bakhtin, ademais de contribuír xunto con outros membros da escola á 
                                                 
9 Sería limitador pola nosa parte dicir que a influencia dos traballos de Bergson e Freud só se 
produciu nas creacións de corte cómico. Tanto o concepto de élan vital, desenvolvido polo 
autor francés, coma a posta en práctica da psicanálise tiveron unha pegada na arte de 
primeiros de século, aínda que as referencias ás prácticas freudianas se manteñen nos nosos 
días en autores cinematográficos como Woody Allen, que emprega a psicanálise non só 
como elemento caracterizador de personaxes, senón case coma un motivo argumental 
dalgúns dos seus filmes. 
10 Podería levar a confusión a idea de incluír estas contribucións no grupo das que se 
desenvolveron a primeiros do século XX, xa que as datas que achegamos son moito máis 
serodias. A publicación orixinal das obras dos formalistas viuse adiada por implicacións 
políticas na daquela URSS e as traducións comezan a aparecer de xeito moi serodio, a partir 
da década dos sesenta. A data que achegamos no caso de Bakhtin, por exemplo, 
correspóndese cunha das primeiras edicións en castelán de A cultura popular na Idade 
Media e no Renacemento, que, no ámbito académico latino comeza a espertar interese na 
década dos 70 do pasado século. Con todo, prevalece a idea de que estas obras se xeraron 
dentro dunha corrente de pensamento que abrangue o primeiro terzo do XX, e desexamos 
deixar constancia da orixinalidade destas achegas. 
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evolución do estudo dos xéneros literarios e de elementos analíticos como a 

heteroglosia, fixo dúas achegas cruciais á investigación en humor feita até 

ese momento nas ciencias sociais:  

I. Bakhtin desenvolve un interese polo popular inédito no ámbito, 

neste caso o humor da praza pública e que considerará un 

contrapoder con respecto ao clero e os señores feudais e monarcas na 

Idade Media e no Renacemento. Para este cometido, Bakhtin emprega 

Gargantúa e Pantagruel como referencia literaria, de xeito que explora 

os ecos do popular nunha obra como elemento de orixinalidade. 

II. Ao fío do punto anterior, o teórico formalista establece por vez 

primeira unha delimitación espazo-temporal do humor, de xeito que 

se coutan as condicións nas que se xera ese humor. A este respecto, 

supera aproximacións precedentes (e posteriores) nas que o humor se 

entende de forma universalista e atemporal.  

Na segunda metade do século XX, co agromar dos medios de comunicación 

de masas, nos que o humor, como veremos, é un dos alicerces, non se 

afondou na relación entre as industrias culturais e os medios e o humor, 

malia a cantidade de produtos cómicos, que excede en moito os escasos 

intentos de explicar os fenómenos relacionados. Nas últimas décadas, ao 

abeiro dos cultural studies, que abren o marco de temas ao incluír a cultura 

popular como obxecto de estudo, comezan a aparecer investigacións nas 

que se entende o humor como unha manifestación cultural e, polo tanto, 

suxeita a unhas coordinadas espazo-temporais determinadas, tal e como 
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Bakhtin indicara abrindo o camiño a novas achegas. Malia que moitos 

investigadores seguen mantendo aos filósofos de principios do século XX 

como fontes principais –Bergson coma recurso primordial– o humor comeza 

a estudarse como unha característica esencial dunha sociedade e, polo 

tanto, como fenómeno revelador dos modelos de relacións sociais e dun 

sistema de produción de contidos, eminentemente culturais, da devandita 

sociedade.  

Deste xeito, o humor estúdase en realidades concretas e aplícase a súa 

análise a fenómenos particulares nos que entran os medios de comunicación 

e os seus produtos. Hai que insistir en que, quizais pola consideración que se 

ten entre os investigadores do medio televisivo, non hai moitos traballos 

realizados sobre este tema en relación co que se estuda sobre outros 

campos11. Unha mostra do interese limitado que teñen amosado os 

investigadores sobre esta relación entre humor e as súas manifestacións está 

na revista Humor. International Journal of humor research, unha 

publicación12 trimestral monográfica, que dispón de escasos artigos sobre o 

humor televisivo na súa traxectoria, e nin sequera contempla os media 

studies na súa formulación interdisciplinar13. Tampouco o estudo da relación 

                                                 
11 Esta apreciación é especialmente válida para este campo produtivo no ámbito académico 
latino, mais, como veremos, o caso anglosaxón varía de xeito considerable. 
12 A referencia destas últimas publicacións e a súa temática está recollida de Bremmer e 
Roodenburg (1999). 
13 Os campos de estudo recollidos en Humor. International journal of humor research veñen 
enumerados na páxina web da empresa editora, <http://www.degruyter.de/rs>: “A 
investigación do humor engloba unha ampla gama de disciplinas académicas como a 
antropoloxía, a bioloxía, a computación, a educación, a ciencia da familia, os estudos 
fílmicos, a historia, a lingüística, a literatura, as matemáticas, a medicina, a filosofía, a 
fisioloxía, a psicoloxía e a socioloxía. Ao tempo, a investigación do humor adoita botar luz 
nos conceptos básicos, ideas e métodos de moitas destas disciplinas”.  
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e dos usos do humor nos medios de comunicación goza de excesivo 

predicamento no resto das escasas publicacións especializadas: as máis 

delas publican investigacións sobre humor na literatura –Humoresques e 

Thalia: studies in literary humor–, concentran a súa produción en lingüística 

–Maladicta– ou en teoloxía, preferiblemente xudeocristiá – L.I.G.T.H. 

Laughter in God, History and Theology  (Verberckmoes, 1999). 

A investigación en humor semella estar sometida, por todo o visto, a unha 

periodización irregular, na que se combinan os períodos cun interese 

académico máis ou menos salientable na materia con momentos nos que o 

humor fica relegado a un plano moi secundario no ámbito da investigación. 

É, con todo, un feito constatable a escaseza de investigacións 

contemporáneas no tema do humor, as súas manifestacións e a súa relación 

con determinados fenómenos sociais, tal e como sosteñen algúns dos 

principais referentes na área de investigación. Pode argumentarse que hai 

un prexuízo, xa consolidado, na academia que devén da diferenciación entre 

o “serio” e o “cómico”. Platón, como primeiro teórico do humor, relacionouno 

co “ridículo”, ao tempo que proscribía da República a risa excesiva. A 

diferenciación entre o “serio” e o “cómico” provén da oposición dos xéneros 

comedia e traxedia propostos por Aristóteles, e foi o patrón de xuízo para as 

reflexións que se fixeron a posteriori en Occidente, toda vez que o 

Renacemento recupera e reinterpreta os textos clásicos. O rexeitamento do 

riso de Platón e as advertencias dos comentaristas aristotélicos en contra do 

seu exceso, deben ser, con todo, encadradas no seu tempo e non como 
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valores absolutos, tal e como se recolleron no Renacemento. Ambos os dous 

reflexionaban sobre o humor da Grecia clásica  

 

que consistía no que na actualidade se considera (...) obscenidade e 

blasfemia, insultos e golpes (Attardo, 1994:21). 

 

Este inicio analítico lastrou considerablemente non só a aceptación científica 

do humor nas súas manifestacións culturais, tales como a comedia teatral e, 

posteriormente, as formas humorísticas audiovisuais que son o obxecto 

deste estudo, senón que tamén o humor popular ten sido sometido a este 

xuízo do “ridículo”. De xeito que  

 

entre as numerosas investigacións científicas consagradas aos ritos, os 

mitos e as obras populares, líricas e épicas, la risa non ocupa senón un 

lugar modesto. Incluso nestas condiciones, a natureza específica da risa 

popular aparece totalmente deformada porque se lle aplican ideas e 

nocións que lle son alleas pois pertencen verdadeiramente ao dominio 

da cultura e da estética burguesa contemporáneas (Bakhtin, 1974: 9-

10). 

 

 

1.3.- A investigación do humor nos medios de comunicación 

audiovisuais 

A análise e reflexión sobre humor e comicidade nos medios audiovisuais 

está vencellada a un concepto que se ten desenvolvido amplamente ao 

18



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

abeiro da influencia da clasificación literaria: o xénero. Deste xeito, o humor 

non aparece desde os inicios do audiovisual senón que vai aparellado a 

unha serie de xéneros e subxéneros que non só funcionan como lapelas 

para a industria e identificadores para a audiencia, que se converten en 

entidades con autonomía suficiente como para ser analizadas 

independentemente. Malia que o estudo dos xéneros audiovisuais perdeu 

pulo debido á implantación dunha corrente teórica, próxima ao pensamento 

posmoderno, na que se sostén a actual inexistencia de xéneros “puros” e a 

hibridación constante das formas textuais, as categorías desenvolvidas 

desde os inicios do cinema serven de marco no que se analizan os textos 

audiovisuais. 

En canto ao cinema, as historiografías recoñecen a existencia do xénero 

comedia e as súas variantes –subxéneros con maior ou menor duración no 

tempo– e dedícanlle capítulos específicos á comedia segundo a cantidade e 

éxito de producións en determinados períodos. Será nestas historias xerais 

do cinema onde determinados autores como Jean Mitry (1967), Jean-Pierre 

Courdoson (1998) ou Jean-Louis Leutrat (1998) desenvolvan con máis 

precisión as categorías xenéricas e as súas derivacións espazo-temporais. 

Hai que precisar, con todo, que o acento investigador á hora de establecer 

un sistema de xéneros púxose no estudo dos produtos procedentes da 

industria americana das primeiras décadas do cine, de xeito que se 

desbotan análises máis precisas da comedia noutras latitudes e, ao tempo, 
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dos filmes máis recentes que, xa que logo, seguen a ser analizados á luz das 

achegas sobre os inicios do cinema.  

Outra das vías de desenvolvemento teórico sobre o humor no cinema e, 

sobre todo, da súa fórmula máis habitual, a comedia, está nas historias por 

países ou por áreas lingüísticas. No caso español, podemos falar dalgúns 

exemplos de unificar baixo a lapela “comedia española” determinados filmes 

baixo unha perspectiva cronolóxica. 

Finalmente, a terceira vía de teorización sobre comedia no campo de estudo 

cinematográfico é a realización de monografías e estudos críticos. Tal e 

como se pode observar nos compendios bibliográficos da área (Herrera 

Navarro, 2005), hai unha cantidade significativa de materiais teóricos sobre 

autores que traballaron de xeito maioritario no marco do xénero comedia. A 

este respecto, o relevo para unha investigación como a presente é a 

significación destas monografías como creadoras do canon cómico. As 

monografías fixan o canon da comedia por medio de tres mecanismos: 

a.- A selección dos autores14 merecentes de estudos establece cales 

son as obras que poden considerarse como representativas do 

xénero, así como os autores que desenvolveron as súas posibilidades 

expresivas de xeito que a súa contribución é significativa. 
                                                 
14 Entre os autores que reciben unha maior atención teórica en forma de monografías non 
resulta estraño notar que o maior número de textos críticos corresponda a Charles Chaplin. 
Do cinema mudo, dos pioneiros, tamén resulta significativa a cantidade de estudos 
dedicados a Buster Keaton e, en menor medida, a Harold Lloyd. Poden mesmo atoparse 
estudos que relacionan aos principais autores cómicos da época silente en análise 
comparatista. Do sonoro, Billy Wilder, Woody Allen e Ernst Lubitsch son os autores que 
reciben unha maior atención teórica, de xeito que moitas das súas películas se converten en 
paradigma do que é o xénero comedia no período de tempo no que traballan, e reciben 
cualificativos que só resultan aplicables á súa obra (“o toque Lubitsch”). (Herrera Navarro, 
2005). 
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b.- A selección das obras dos devanditos autores funciona como un 

corpus de textos tamén canónico.  

c.- A teorización sobre os recursos e mecanismos do cómico 

empregado polos autores no corpus de textos analizado serve como 

un conxunto de categorías teóricas estandarizadas e, xa que logo, 

útiles como ferramentas analíticas. 

Existen, con todo, mostras de teorización do humor cinematográfico desde 

outras perspectivas, por exemplo, o contido ideolóxico das producións 

cómicas (Beach, 2001). 

Moitos dos textos teóricos do cinema, dado o establecemento dun sistema 

de apreciación e categorización dos textos agrupados baixo a lapela 

comedia, foron aplicados á análise de produtos cómicos televisivos nunha 

primeira instancia, mais os estudos televisivos acadaron independencia e 

arestora pode dicirse que as liñas de análise dos campos de produción do 

cinema e da televisión son independentes unha da outra debido, 

fundamentalmente, ao entendemento da especificidade da linguaxe 

televisiva.15 

                                                 
15 O desenvolvemento dunha área de estudo específica da televisión xorde arredor de tres 
ideas nas que se condensan as liñas de investigación principais sobre televisión: o estudo da 
televisión como tecnoloxía, o broadcasting coma a organización social do medio e a cuestión 
do fluxo, isto é, a súa construción como texto (ou textos) (Gripsrud, 1998) [as cursivas son 
miñas]. 
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Polo que respecta ao campo de estudo que nos ocupa, a televisión e a 

ficción seriada, podemos falar de tres tipos de bibliografía16 que se ocupa 

dos produtos humorísticos de ficción no medio: 

 a.- Estudos de produción e análises de contido. 

 b.- Historias do xénero ou de programas específicos. 

c.- Manuais para a elaboración de ficción cómica e guións de 

programas representativos ou de éxito.  

No que atinxe aos primeiros, as series de ficción americanas e, en menor 

medida, as británicas son obxecto de atención teórica cando se trata de 

analizar os modelos de produción que desenvolveu un formato específico 

como é a comedia de situación. En segundo lugar, no que respecta ás 

análises de contido17, existe unha bibliografía abondosa que busca poñer en 

relación cuestións como o xénero, a homosexualidade e a raza cos textos da 

comedia televisiva, na busca de elementos ideolóxicos nos mesmos.  

As historias da comedia ou de programas específicos (apartado b) poden 

ofrecer datos a investigacións de carácter académico, mais carecen de 

análises da comedia como fenómeno. A meirande parte destes traballos 

están orientados ao fenómeno dos fans de determinados produtos 

                                                 
16 Consideramos imprescindible o establecemento destas categorías que, dalgunha maneira, 
poñen de relevo os intereses no ámbito da ficción televisiva. Existen puntos de confluencia 
importantes entre outras liñas de investigación, maiormente o estudo da ficción dramática, 
un campo especialmente explorado no ámbito latino (Verón e Escudero Chauvel, 1997) que 
poden aproximar determinadas aplicacións teóricas ao noso campo de estudo, de maneira 
que contaremos tamén con materiais propios do estudo do drama e da telenovela para as 
presente investigación. 
17 Esta liña de investigación supón unha das fontes principais neste traballo, no que intentan 
poñerse en relación con produtos televisivos a vixencia ou non dun esquema étnico de 
produción cómica e as implicacións ideolóxicas da existencia ou non do devandito esquema. 
A adaptación dos métodos de investigación desenvolvidos para estes casos de estudo serven 
como referencia para a aplicación á presente investigación. 
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televisivos e, polo tanto, serven escasamente como referencia contrastada 

nunha investigación. 

Finalmente, no caso de toda a ficción televisiva e tamén de xeito específico 

para a comedia, existe un corpus de textos importante de manuais e guións 

de ficción seriada. Aínda que se presentan como ferramentas de axuda para 

a escrita de guións, revelan tamén os mecanismos que os creadores de 

textos televisivos manexan ou entenden como cruciais á hora de xerar 

humor no medio. O mesmo que nos puntos anteriores, guións e manuais 

son escasos no mercado latino e, en cambio, moi abundantes no ámbito 

anglosaxón debido, por unha banda, á existencia dunha tradición de ficción 

televisiva que fai que se precise de maior número de profesionais do guión. 

Ao tempo, e como consecuencia desas demandas do mercado, os países 

anglosaxóns teñen desenvolvido décadas antes un sistema educativo, sobre 

todo no plano universitario, que deu resposta á devandita demanda18. 

Polo que respecta especificamente aos produtos televisivos cómicos tanto o 

ámbito académico como a sociedade infravaloran estas creacións, 

consideradas a parte menos apreciada do que se deron en chamar as 

industrias culturais. A televisión eríxese na actualidade como o corpus de 

textos ficcionais máis amplo (Buonanno, 1999), que non ten unha 

correspondencia analítica proporcionada á magnitude do fenómeno. A estes 

respecto, e sempre dentro do ámbito académico, os Television Studies son 

                                                 
18 Neste ámbito son clásicos os manuais para a elaboración de guións de autores como 
Linda Seger ou Syd Field que teñen aproveitado a súa experiencia profesional no cinema e 
na televisión para poder escribir de xeito didáctico sobre a creación e desenvolvemento de 
ideas ficcionais para o audiovisual. 
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unha área significativamente recente, que xorde dese que se entende que a 

televisión é un medio que ben merece ser estudado pola marcada influencia 

social e a universalidade dos seus predicamentos. A televisión é un medio 

que “historicamente ten atraído “desconfianza, medo e rexeitamento” 

(Brunsdon, 2005). Neste senso, algúns investigadores sosteñen que a 

xerarquía dos gustos perde 

  

en boa medida a súa validez cando a confrontamos coa mestura ecléctica e 

fragmentada de información, entretemento, arte, xogo e negocio da 

televisión (Kuipers, 2006: 359).  

 

Porén, e coa herdanza da análise que Bourdieu fixo do medio televisivo en 

Sobre a televisión (1996) sostemos que seguen vixentes toda unha caste de 

categorías de programas, asociados mesmo a clases sociais. Se entendemos 

a análise do gusto coma unha forma de acceso á estrutura social, entender o 

interese pola comicidade en televisión como un “gusto popular”, condena 

tamén a súa posibilidade de análise a unha lectura parcial e interesada. 

A este respecto, a meirande dos traballos que se teñen desenvolvido neste 

ámbito do coñecemento limítanse ao establecemento de clasificacións e 

taxonomías, a xerar xéneros e subxéneros sen buscar unha lectura máis aló 

da forma. Hai, con todo, excepcións no ámbito anglosaxón, no que os 

estudos de contido nos medios de comunicación teñen experimentado un 

desenvolvemento notable impulsados polos cultural studies. Porén, na 

investigación en televisión tense asociado a comedia ao light entertainment 
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(entretemento lixeiro, variedades), de xeito que, malia que a comedia, 

particularmente a comedia de situación goza de certo interese por parte dos 

teóricos, 

 

a categoría comedia pagou a peaxe na academia de ter unha atención 

ampla, mais sen dúbida sen o respecto que merecería (Lusted, 1998: 180). 

 

O humor e a risa, ese reflexo de luxo, quedan xa que logo confinados a 

entretemento vulgar, a un consumo moito máis pernicioso que o dun 

produto realista, do que parece que a audiencia, cando menos, extrae 

leccións “morais” con aproveitamento práctico. 

Fronte dunha industria do entretemento no que a risa xoga un papel 

preferente, cremos que cómpre analizar o tipo de contidos que ofrecen estes 

produtos, así como as condicións da súa produción.  

 

1.4.- Primeiras definicións: humor, comicidade e creacións 

humorísticas 

Malia a dificultade de xerarmos definicións –tampouco é a intención última 

deste traballo– convén establecer unha taxonomía básica do humor, sobre 

todo pola necesidade de dispormos de categorías nas que encadrar o 

material analizado. Aínda que todas estas categorías serán explicadas máis 

extensamente no marco teórico, cómpre comezar facendo unha distinción 

entre dous termos nos que o equívoco adoita ser frecuente: o humor e o 

cómico. Estas definicións serán operativas na medida en que se manteñan 
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como a base da pirámide de toda a nosa achega teórica, pois a súa 

confusión pode dar lugar a ambigüidades que adoito deveñen en 

inconcrecións epistemolóxicas. Con todo, hai que advertir que boa parte da 

literatura teórica sobre o tema do humor, sobre todo nas primeiras décadas 

do século XX, centra as súas discusión arredor da diferenciación destes 

termos, sen chegar a desenvolver unha teorización alén da busca de 

precisión lingüística. Este intento de sistematización fica, ademais de como 

unha mostra de palabras que perderon o seu uso ou que foron substituídas 

por outras de máis recente creación, como un intento nominalista que non 

afondou nas causas nin nos usos do humor, poderiamos dicir que como unha 

caste de achega redentora19, é dicir, nun intento de analizar un fenómeno 

sen darlle a lexitimidade requirida para o seu estudo.  

Os dicionarios máis básicos da lingua aportan as definicións máis 

manexables para poder desenvolver a posteriori. Tanto no galego coma no 

español se recolle ámbolos termos –humor e cómico– con acepcións 

semellantes. 

Polo que respecta á definición de humor, o Dicionario Xerais da Lingua, 

nunha das acepcións recollidas, define o humor como “estado psicosomático 

que fai referencia a unha disposición afectiva do espírito ou do 

                                                 
19 A distinción entre humorismo e comicidade centra a discusión sobre o tema de moitos 
autores que teorizaron sobre o humor. Entre eles destaca o ensaio que Luigi Pirandello 
(1968) dedica ao cómico para establecer unha diferenciación entre un fenómeno antigo, o 
cómico, e un moderno, o humour, do que indica que se apropiaron as culturas 
anglosaxonas. Pola banda do escritores españois Jardiel Poncela, Pío Baroja e Fernández 
Flórez, a distinción faise de novo entre o humorismo e o cómico, entendendo o cómico como 
o popular e o humorismo como unha expresión máis intelectual (por suposto, eles son 
humoristas e non cómicos nestas definicións...). 
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temperamento, con inclinación á alegría ou á tristeza” e como “graza, 

facultade para descubrir e expresar elementos cómicos ou absurdos en 

ideas, situacións, actos, etc.” Por conta do Dicionario da Real Academia 

Española (RAE) temos que o humor é “Xenio, índole, condición, 

especialmente cando se manifesta exteriormente” ou “Humorismo (modo de 

presentar a realidade)”.  Seguindo esta chamada, lemos que, no mesmo 

dicionario da RAE, humorismo queda descrito como “Modo de presentar, 

someter a xuízo ou comentar a realidade, resaltando o lado cómico, risoño 

ou ridículo das cousas. Actividade profesional que busca a diversión do 

público mediante chistes, imitacións, parodias doutros medios”.  

Aínda que non son todas as definicións incluídas nestes dicionarios, as 

recollidas son as acepcións máis operativas. Vemos, xa nunha primeira 

ollada, que o humor está relacionado cun estado corporal (psicosomático) 

positivo nas máis das veces (“graza”, “risoño”), e que supón unha reacción a 

elementos externos (elementos cómicos ou absurdos en ideas, actos, 

situacións, etc.). Nun segundo nivel, relaciónase cunha facultade, tal e como 

se indica no Xerais, que o dicionario da RAE denomina Humorismo. O 

humorismo ten que ver con esa facultade –coa que estabelece relación coa 

realidade– e, máis aló, coa actividade profesional que deriva desa 

capacidade. 

Polo que respecta ao cómico, recollido como adxectivo, os dous dicionarios 

coinciden en definilo como “pertencente ou relativo á comedia” (Xerais). 

Tamén hai coincidencia en relacionalo coa actividade profesional derivada –
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creación ou interpretación de comedias– e, finalmente, coa descrición máis 

xeral e tamén a que máis nos interesa: “Que divirte e fai rir” (RAE) e “Dise 

de todo o que fai rir, pero sen inspirar desprezo; divertido, gracioso, 

humorístico, xocoso. (...) Dise do que fai rir polo seu aspecto grotesco; 

ridículo” (Xerais). 

Polo que respecta á relación entre os dous conceptos, aprécianse desde este 

primeiro chanzo diferenzas que van facer que poidamos enxergar unha 

categoría primeira no tema. Hai, en principio, unha asociación clara entre a 

risa e a comicidade, que non é directa no caso do humor. En segundo lugar, 

o cómico relaciónase directamente cun tipo de creación artística como é a 

comedia, mentres que o humor non ten ningún tipo de manifestación 

asociada. Agás na acoutación do dicionario Xerais, no que se relaciona 

cómico con humorístico, ambas as dúas definición deixan ver que o humor 

engloba ao cómico como unha das súas manifestacións. O humor é a 

“facultade” que fai posíbel o cómico e non viceversa.  

En consecuencia, e á contra do que sosteñen algúns autores, que fan a 

relación á inversa (Siro, 1996), o humor será considerado nesta investigación 

como o fenómeno que engloba ao cómico e outras manifestacións do 

humorístico, que, tal e como se indica máis arriba, non ten relación directa 

coa risa.  

Na busca de definicións operativas acollémonos, na acepción máis xeral, á 

proposta por Bremmer e Roodenburg (1997:1):  
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Calquera mensaxe –sexa transmitida polo xesto, pola palabra, falada ou 

escrita, a imaxe ou a música– que se propoña provocar sorriso ou risa. 

 

Nesta definición, feita a propósito dunha escolma de traballos sobre humor 

en distintos marcos espazo-temporais, van implícitas dúas cuestións que 

consideramos cruciais e que foron obviadas en intentos precedentes: dunha 

banda, enténdese o humor coma unha mensaxe cunha intencionalidade, a 

de provocar risa ou sorriso, de maneira que, coma mensaxe, ten  unha 

fórmula determinada. A cuestión da intencionalidade, que non a consecución 

do seu obxectivo, tamén revela unha relación particular entre emisor e 

receptor da mensaxe, por empregarmos o paradigma máis sinxelo, 

formulado por Harold Lasswell. Moitas teorías do humor adoitan reducir o 

obxecto do seu estudo a aquelas manifestacións humorísticas que tiveron 

especial fortuna nun marco determinado (sexa este o propio da súa cultura 

ou do momento histórico no que se desenvolveron). Quedan xa que logo 

excluídas moitas outras manifestacións que ou ben non gozaron do 

beneplácito da cultura oficial –ou da historia– ou ben se desenvolven a nivel 

micro ou, cando menos, de xeito non público. Nos últimos anos, no campo 

da socioloxía, téñense desenvolvido estudos que traballan con grupos sociais 

de tamaño reducido (Carrel, 1997; Fine, De Soucey, 2005) ou mesmo no seo 

dun núcleo familiar concreto (Everts, 2003). 

A intencionalidade é, polo tanto, o motor fundamental dun guión ou 

narrativa cómica –sexa este oral ou escrito– sexa cal for o efecto producido 

no receptor. Isto non quere dicir que non existan, tanto na vida social coma 
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na produción cultural, exemplos de humor involuntario que xorden de 

decodificacións aberrantes. Outros investigadores como Avner Ziv (1997: 11) 

concordan na cuestión da intencionalidade coma parte crucial da mensaxe 

humorística, de maneira que a súa definición do fenómeno insiste en que se 

trata  

 

dunha mensaxe social cun intento de divertir. Noutras palabras, sexa que 

for quen envíe a amentada mensaxe quere entreter aos seus oíntes. Xa que 

logo, as cousas simpáticas que a xente fai de xeito non intencionado non 

son consideradas humor. 

 

O filósofo que estuda a risa, ao dicir de Roger Scruton (1982), non se 

interesa pola risa en si, senón pola risa sobre algo20. Nese estado mental,  

 

a risa é a súa expresión total, o divertimento é a súa esencia e o humor é o 

seu obxectivo intencional (Scruton, 1982:198). 

 

 A mensaxe humorística, tal e como a definen Bremmer e Roodenburg, non 

é simplemente verbal, senón que pode provir de distintas fontes intelectuais. 

Sorprende, á vista de definicións máis normativas como as propias de 

dicionarios, a inclusión da imaxe e da música coma fontes de humor. A 

palabra, propia dos contos cómicos da tradición oral, e a xestualidade, propia 

das manifestacións de humor non verbal, poden completarse cos efectos 

                                                 
20 Neste caso, a cursiva é nosa. 
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humorísticos da imaxe e da música, unha definición que se achega aos 

resultados obtidos por unha produción audiovisual, na que se combinan 

múltiples factores na obtención dunha narrativa cómica. 

Desde a psicoloxía quixeramos ofrecer unha última definición xeral, apuntada 

tamén por Ziv (1997:9):  

 

O humor é unha forma de comunicación que intenta entreter, que ten 

características cognitivas e emocionais especiais, e que provoca unha 

reacción fisiolóxica. 

 

Comezamos esta tese coa alusión ao efecto fisiolóxico coa intención de irmos 

afondando nas causas do máis evidente, o cometido principal da 

investigación, polo que, neste punto, as características cognitivas e 

emocionais son as de maior relevo. Por canto a resposta emocional que 

implica unha mensaxe humorística, non resulta difícil saber que se refire a 

unha sensación de pracer, que pode sumar distintas variables emocionais. O 

aspecto cognitivo do humor implica, ao dicir de Freud, a existencia dunha 

técnica, de xeito que a creación e solución dun problema precisa de procesos 

intelectuais, e estes procesos actívanse en cada interacción humorística (Ziv, 

1997). A elaboración dunha resposta cómica fronte a un determinado 

estímulo require dunha intelectualización, case instantánea da devandita 

situación, que se transforma nunha manifestación verbal ou non verbal 

cómica. Esta resposta, que pode adoptar distintos chanzos de elaboración –
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desde o chiste espontáneo até unha narración audiovisual–, precisa ademais 

dunha aprendizaxe social.  

Ziv define o humor como unha forma de comunicación cunha 

intencionalidade precisa. Como tal comunicación, hai diversos indicios que 

nos permiten falar dunha transmisión que vai máis aló do amentado 

paradigma de Lasswell e que nos induce a falar do humor como forma 

cultural. Esta definición permítenos entender o humor coma unha forma en 

continua transformación e que posúe características específicas segundo a 

sociedade na que se produce. Matizaremos, xa que logo, a concepción do 

humor universal proposta desde inicios do século XX por Henri Bergson para 

nos achegar a unha concepción máis coutada do humor, de xeito que nos 

permita centrar o humor galego como unha categoría operativa para a 

análise que desenvolvemos. Afondaremos, xa que logo, nesta cuestión desde 

a comparación con outras culturas sobre as que existe unha literatura teórica 

máis ampla e desde distintos ámbitos teóricos como poden ser os cultural 

studies –que serven de plataforma para o estudo de manifestacións culturais 

concretas– ou a concreción do denominado “ethnic humour” (Davies, 1990). 

Aínda que o concepto étnico ten sido empregado na literatura científica 

anglosaxona no sentido no que na latina se lle dá ao cultural, podemos 

atopar no noso ámbito definicións que poden poñer en relación os dous 

conceptos.  De feito, ao se referir ás posibles definicións de etnia, González 
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Reboredo (2001) inclúe a cultura coma un dos marcadores21 de identidade. 

Entendemos que o chiste étnico ao que alude Davies pode perfectamente 

identificarse por medio do termo “chiste cultural”, ao ser unha construción 

feita desde a cultura e non desde o resto de elementos que caracterizan 

unha identidade étnica. De xeito máis extensivo, falaremos de “humor 

cultural” ao nos referir a este tipo de construcións humorísticas, nas que 

unha determinada cultura –que adoita configurarse dentro dunha identidade 

étnica– establece os marcos do que pode ser ou non obxecto de risa. O 

“humor cultural” asemade relaciónase coa concepción de “communities of 

practice” (comunidades de práctica) (Fine e De Soucey, 2005), termo propio 

da lingüística, que se refire “aos estilos de lingua e tradicións culturais da 

interacción do grupo” (2005:2), xa que forma parte dunha dinámica 

comunicativa que, a poderá compararse coa propia doutros grupos e que ten 

unhas características que a diferencian do resto de culturas. Entenderemos 

xa que logo o humor galego como un modelo de humor cultural, do que 

analizaremos as marcas principais para aplicalas a posteriori á nosa análise 

da produción televisiva. 

 

                                                 
21 O resto de marcadores son lingua, raza, demografía, territorio, economía, clases, cultura, 
rede urbana, metrópole e institucións políticas. O mesmo que o resto dos autores citados no 
seu traballo, González Reboredo desbota o uso do marcador raza para establecer unha 
definición de etnicidade. A etnografía recente ten tamén posto en cuestión algún dos 
restantes marcadores, nomeadamente os referidos ao espazo, debido a imposibilidade da 
homoxeneidade dos grupos humanos. A este respecto, o concepto etnia tamén se desbota 
en función do menos inocente identidade étnica. A cultura que defende a identidade étnica 
ten un marcado carácter estratéxico, de xeito que “desde esta perspectiva non existen 
regularidades culturais, senón instrumentalizacións de feitos descontinuos que cobran 
significación unicamente en tanto que son empregados, e incrustados nas conciencias 
individuais, por medio da acción socio-cultural”  (González Reboredo, 2001: 142-143). 
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1.5.- Unha aproximación á telecomedia como obxecto de estudo 

Tal e como se ten avanzado neste traballo, o estudo da comedia televisiva, 

entendida como aquela producida e transmitida especificamente polo medio 

televisivo, constitúe un ámbito da investigación en medios de comunicación 

non abondo explorado.  

Como punto de partida para estudar a televisión e, en concreto, algúns dos 

seus produtos máis formalizados –as telecomedias– entendemos esta coma 

unha forma cultural (Williams, 1990), o mesmo que fixeramos co humor. 

Deste xeito equiparamos humor e televisión como formas propias dunha 

cultura, evidentemente como formas que pertencen a ámbitos ben distintos, 

pero que poden compartir espazo como o caso da comedia televisiva, na que 

se produce a confluencia de dous paradigmas: por unha banda, o humor 

como esquema narrativo no caso dos contidos; por outra, a televisión como 

o modelo de produción no que se crea un produto determinado. Se 

entendemos a televisión como un medio específico, cunha produción 

marcada por condicionantes de tipo tecnolóxico e produtivo, o propio 

produto telecomedia terá así mesmo unha serie de características que o 

separen doutras posibles creacións cómicas como a comedia cinematográfica 

ou o teatro de comedias. 

O estudo da especificidade de humor e televisión como formas culturais pode 

servir para chamar a atención sobre a súa relevancia social, de maneira que, 

cando se combinan, transmiten toda unha serie de significados sociais 

altamente relevantes para a comprensión dos mecanismos que rexen á 
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devandita comunidade social. Esta especificidade pode funcionar tamén 

como un marcador que permita entender a lexitimidade destes dous ámbitos 

de investigación. A converxencia de dous planos ben distintos, o humor, que 

ten múltiples manifestacións, coa televisión, que produce e difunde, como 

sistema tecnolóxico, a mesma variedade de modalidades expresivas, supón 

un reto para a investigación, xa que o estudo dos medios, e da televisión en 

concreto,  

 

se converte nun exemplo esencial dunha análise da cultura, da sociedade e 

da política moito máis amplo (Newcomb, 1993:122).  

 

Neste sentido, a televisión, ademais de forma cultural e sistema tecnolóxico, 

ten unha terceira posible definición, a que a configura como  

 

unha institución central da sociedade moderna, que se ten feito cargo das 

funcións integradoras e socializantes levadas a cabo polo narrador de 

historias nas sociedades de tipo oral (Larsen, 1993:157).  

 

A televisión é, polo tanto, unha institución que transmite una serie de textos 

codificados como xéneros dos que  

 

pode dicirse que funcionan ‘ideoloxicamente’ no sentido de que reproducen 

e reforzan as crenzas de como é (e debe ser) estruturada a realidade social 

(Larsen, 1993:158).  
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O medio televisivo farase cargo, no canto dos oradores, dos cómicos 

populares, da transmisión desa mesma ideoloxía da que non están exentas 

as creacións humorísticas en todas as súas posibles fórmulas. A comedia 

televisiva configúrase, xa que logo, como unha “forma específica de 

expresión humorística”, condicionada tecnoloxicamente polo medio televisivo, 

do mesmo xeito que ven determinada por unha serie de cuestións sistémicas 

–proxectarase no marco dunha institución, a canle que a produce e 

transmite, seguindo un modelo de produción e de posta en escena 

determinado– e, de xeito non menos importante, pertence a unha tradición 

na que o humor acolle o título de forma cultural. 

A comedia televisiva é o texto no que operan os distintos códigos televisivos, 

mesturados cos propios do humor como forma cultural. Seguimos neste caso 

a definición que de código fai John Fiske (1987:4), operativa na medida en 

que o aplica directamente ao medio televisivo:  

 

Un código é un sistema de signos gobernado por normas; as devanditas 

normas e convencións son compartidas polos membros dunha cultura, e 

que se usan para xerar e facer circular significados dentro e para a 

amentada cultura. 

 

Para Fiske as categorías dos códigos que sustentan o medio televisivo 

adoitan ser arbitrarias e esvaradías, en primeiro lugar porque combinan tres 

niveis de codificación: 

1.- Código técnico 
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2.- Código de representación convencional  

3-. Código ideolóxico 

Cada un destes códigos ten correspondencia directa coas tres definicións que 

faciamos da televisión, de xeito que o código técnico é o propio da televisión 

como sistema tecnolóxico, a representación convencional deriva da televisión 

como forma cultural e o código ideolóxico emana da televisión en tanto 

institución.   

Fiske aínda revela a existencia dun código que provén do código social 

imposto ao evento que se retransmite no medio televisivo. No caso do humor 

é evidente que, como un tipo determinado de creación cultural, o propio 

código que o sustenta inclúe outros tantos aplicados á televisión: unha 

técnica, un modelo de representación e unha ideoloxía. 

Pode ser que esta superposición de códigos fixera que sexan escasos os 

intentos desde a academia por conxugar estes dous ámbitos no estudo das 

narrativas cómicas que, como xa adiantabamos, “teñen recibido menos 

atención ca outras formas ficcionais” (Mills, 2005:3). Moito menos explorada 

aínda está a relación directa entre o humor e o xénero comedia no medio 

televisivo. O feito de que o humor sexa  

 

vital para a sitcom –de feito, é a súa intención verdadeira– ten sido unha das 

barreiras para unha comprensión axeitada, xa que a investigación do humor está 

aínda na súa infancia (Mills 2005:7). 

 

37



 Marta Pérez Pereiro 

Desde o punto de vista da comedia como formato televisivo, existen 

numerosas razóns para entender que mereza ser analizada con atención. En 

primeiro lugar, a traxectoria da comedia televisiva no marco da evolución do 

medio é significativa: desde a súa aparición como fórmula a mediados dos 

anos 50, a comedia televisiva mantense nas grellas, normalmente en prime 

time. O xénero posúe, xa que logo, unha certa posición de privilexio na 

institución, non só como un modelo industrial que ten probada a súa eficacia, 

senón coma unha mensaxe social que, alén de series particulares de maior 

ou menor éxito, ten demostrado a súa influencia.  

O éxito desta fórmula, que combina unha narración televisiva co humor, ten 

que ver, en primeiro lugar coa concepción do humor dentro dos xéneros 

propios do entretemento na televisión, un medio que evolucionou até 

acomodar no seu discurso “os valores do mundo do espectáculo” (Postman, 

1991:96). O entretemento convértese na “supraideoloxía” (Postman, 1991) 

do medio e a comedia, como formato importado desde ese mundo do 

espectáculo que acada o seu máximo desenvolvemento no século XX, se 

configura como un relato que representa con fidelidade ese fin último do 

entretemento22. Así, a comedia televisiva é unha metáfora, entendida como 

una posible definición da realidade, da Metáfora con maiúsculas que é a 

televisión, ao dicir do mesmo Postman.  

                                                 
22 Autores, entre os que se encontra o propio Postman, non limitan o entretemento aos 
xéneros tradicionalmente asociados con el como dramas, comedias e programas de 
participación, senón que o estenden a todos os produtos televisivos, de xeito que “o xénero 
en televisión non é un xénero distintivo senón un continuum na programación que se 
estende do drama nun extremo até a cobertura do mundo real no outro” (Paterson, 
1995:110). 
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A este respecto, a cuestión da representación convértese nun tema crucial 

dentro da comprensión do relato, xa que importa da sociedade as súas 

convencións normalizadas.  

A cuestión nacional non é tampouco allea ao sistema de representacións, 

altamente complexo, que se elabora nunha comedia televisiva. A televisión 

supón unha proxección da sociedade que a crea, de xeito que ningún dos 

seus programas fica afastado desta política representacional. A este 

respecto,  

 

o tipo de chistes que existen na sitcom revelan a conciencia nacional e 

aqueles aspectos e eventos do mundo que ben merecen unha risada (Mills, 

2005:8). 

  

A comedia non só é representativa dunha identidade cultural e dunha 

ideoloxía, senón que tamén se converte nunha das maneiras nas que esa 

cultura se define e se entende a si propia (Mills, 2005). Finalmente, podemos 

dicir que a comedia, en paralelo ao aparato ficcional dunha televisión 

nacional, supón tamén unha proxección ao exterior, de maneira que amosa 

aos foráneos un tipo de sociedade que se representa de forma humorística. 

Por todo o visto, entendemos que a comedia televisiva é unha manifestación 

cultural de primeira orde, non só por conxugar técnicas propias da cultura 

popular encarnadas no humor e aquelas derivadas da complexidade dun 

medio de comunicación de masas, senón pola repercusión social que 

comporta a mensaxe televisiva, nun momento no que este medio se 
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converte no principal narrador da contemporaneidade e, xa que logo, nun 

transmisor de ideas fundamental á hora de entender o funcionamento dunha 

sociedade. Cómpre, xa que logo, estudar estas formas humorísticas para o 

caso da sociedade galega coa intención de achegármonos un pouco máis ao 

entendemento dalgúns dos trazos comúns e diferenciais que rexen a nosa 

sociedade. 
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2.- Metodoloxía de investigación 

2.1.- O humor e a televisión como formas culturais. A necesidade 

dun método interdisciplinar 

Na concepción da presente investigación existe unha combinación de 

elementos que obriga a unha planificación complexa da súa análise. A nosa 

intención é estudar as manifestacións humorísticas que se empregan en 

determinados textos televisivos, de xeito que non poden entenderse fóra do 

sistema no que se inclúen. Por unha banda, as manifestacións que xorden 

da busca da expresión humorística se insiren non só nun texto no que 

operan multitude de niveis de lectura –os que xorden dun texto audiovisual, 

que revela a complexidade da combinación de palabras, sons e imaxes–, 

senón que, á súa vez, forma parte dun rexistro máis amplo que é o medio 

televisivo. Se o humor pode ser analizado desde moi distintas disciplinas do 

saber, tal e como se ten adiantado, tamén na análise da televisión como 

tecnoloxía, medio e instrumento de socialización foi sometida a achegas moi 

diversas. Xorde, xa que logo, a necesidade de que o investigador analice o 

humor nos produtos seriados televisivos desde unha óptica multidisciplinar. 

Podemos citar tres causas xerais polas que empregar métodos e 

ferramentas de distintos campos do coñecemento: 

a.- A propia tradición de estudos e teorías sobre o humor indica que 

non hai unha única disciplina dedicada a este tipo de investigación. 

Tampouco pode falarse de estudos nos que opere un campo do 

coñecemento en solitario no caso do humor: aínda que se teñen privilexiado 
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análises máis próximas á psicoloxía ou a outras disciplinas médicas, en 

todos estes traballos hai mestura de métodos de investigación propios de 

máis ámbitos23. A evolución dos estudos sobre humor vai, xa que logo, na 

dirección desta multidisciplinariedade por medio da combinación de distintos 

trazos analíticos e coa aplicación destes métodos a ámbitos ben diferentes24. 

b.- A televisión, entendida como un campo de produción cultural 

(Bourdieu, 1997) inclúe manifestacións humorísticas de moi diversa índole 

que, xa que logo, poden ser estudadas desde ámbitos distintos. O concepto 

de fluxo (Williams, 1990) impón a necesidade de estudar a televisión non só 

de xeito horizontal, en investigacións sobre produtos determinados, senón 

tamén verticalmente, de maneira que as condicións do medio, que quedan 

reveladas na grella e en todas as súas escollas, sexan tamén tidas en 

consideración e relacionadas con eses produtos particulares. 

c.- A citada inexistencia de investigacións sobre este tema en Galicia, 

que puideran tomarse como referencia metodolóxica, obríganos a buscar 

maior variedade de métodos de investigación na procura dunha síntese 

operativa para o estudo do humor na ficción seriada televisiva galega. 

Trátase de xerar un proceso indutivo que relacione o humor e as súas 

                                                 
23 O propio Freud no seu libro Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (O 
chiste e a súa relación co inconsciente) recorre a nocións de lingüística para analizar 
os patróns de creación e recepción dos chistes. Mesmo Bergson se refire a nocións 
teatrais en Le rire, malia que podemos considerar o traballo como un ensaio 
psicolóxico. 
24 Malia que distintas disciplinas como a literatura ou as artes escénicas teñen sido 
ámbitos de estudo frecuentes para o estudo do humor, nos últimos anos, tal e como 
demostran algúns dos artigos recollidos nos últimos números de Humor. International 
journal of humor research, o ámbito do estudo do humor tense ampliado até dar 
cabida a traballos sobre o humor grupal (Archakis, 2005; Fine, 2005) ou dos estilo do 
humor no seo dunha familia (Everts, 2003). Estas achegas fan necesaria unha 
actualización constante dos métodos de investigación. 
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manifestacións con producións particulares e propias dunha cultura 

específica e aplique a metodoloxía existente para o estudo das devanditas 

manifestacións ao medio televisivo, que ten xerado formatos e un corpus de 

textos de humor moi significativo. 

 

2.2.- Unha primeira definición do obxecto de estudo 

Unha das primeiras dificultades á hora de enfrontármonos á análise dun 

produto televisivo como o que nos ocupa consiste na propia nomenclatura 

para nos referir ao noso obxecto de estudo. Convén neste punto buscar 

unha definición o máis ampla posible na que poidan despois quedar 

incluídos produtos máis particulares ou de características máis específicas. 

Quixemos desbotar, nunha primeira selección de termos, o concepto 

“comedia televisiva” ao entendermos que podería abeirar aqueles tipos de 

comedia que se transmiten por televisión, tales como o teatro gravado ou as 

retransmisións en directo ou diferido de obras teatrais. Entendemos que os 

produtos que analizamos aquí son propios do medio, no sentido de seren 

creados especificamente para seren emitidos por televisión, seguindo as 

características do medio. Son textos, xa que logo, “mediados” e, malia as 

influencias innegables de produtos como o teatro tradicional, só entendidos 

para televisión como medio. 

A este respecto, unha das definicións máis amplas das que dispomos fala de 

“telecomedia” ou “orixinal” ao se referir a 
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Orixinais para a televisión de clara dramaturxia teatral, producidos no 

estudio, en directo, con poucos escenarios (un principal e dous 

secundarios) e poucos personaxes. Teñen unha primeira orixe nos breves 

sketches escritos para os magazines para maior lucimento dos seus 

presentadores (comedians). As súas historias tenden cara o costumismo 

e cara os conflitos relacionais, o que confire un protagonismo especial 

aos diálogos. Son de programación diaria ou semanal, segundo responda 

a súa estrutura narrativa ao modelo serial ou á serie de episodios 

autónomos (Barroso García, 1996: 247-248) 

 

Este podería ser un punto de partida para o noso traballo malia que 

algunhas das ideas poidan ser revisadas á luz dunha periodización da 

produción no medio televisivo, que botaría luz sobre certas tendencias que 

Barroso25 resume como características –nomeadamente a gravación en 

directo dos mesmos– e que non deixan de ser calidades, se non estacionais, 

cando menos propias de determinadas etapas da breve historia da 

televisión.  

Podemos acudir a unha definición mesmo máis concreta da comedia creada 

para televisión que nos fornece o propio Barroso, e na que se determinan 

características que o modelo “telecomedia” estaban a penas esbozadas. 

Comezamos a falar do que se deu en chamar “Comedia de situación” que é 

considerada como o formato máis propio do humor na ficción seriada 

                                                 
25 Convén indicar neste punto que as definicións de Barroso teñen o punto de vista da 
produción e, xa que logo, insisten en factores que teñen que ver con esa fase do 
proceso de construción dun texto televisivo, por máis que haxa algunha indicación a 
maiores sobre emisión e contidos. 
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emitido en televisión. Desde a súa perspectiva, imaxinamos que baseada no 

modelo de produción televisivo español, as comedias de situación 

 

Herdeiras das telecomedias, polo xeral actúan en ton de humor e clave 

de serie, malia non ser inusuais as que presentan formato de serial. A 

súa finalidade é o entretemento (“comedia amable”), aínda que no lle son 

alleas a crítica ou a moralización social ao abordaren historias de conflito 

relacional no seo da familia (unha mestura entre a comedia de costumes 

e a de carácter) e incluír situacións de actualidade. Os seus personaxes e 

os conflitos xiran arredor do contorno doméstico-laboral. A súa 

programación máis habitual responde á frecuencia semanal (Barroso 

García, 1996: 248). 

 

Sen que medie unha explicación, Barroso vai establecer entre estas 

definicións un elo temporal, de xeito que a comedia de situación se presenta 

como herdeira da telecomedia, ao tempo que apunta a outras formas de 

comedia que fican sen desenvolver (“comedia de costumes” e “comedia de 

carácter”). Con todo, acollemos esa definición como a máis ampla da que 

dispomos –de xeito que poderán acollerse na análise produtos de 

características non equivalentes– e a máis próxima ao sistema televisivo 

galego26. Nela hai, ademais, un elemento que resulta de vital importancia 

para nós ao facer explícito o noso obxecto de estudo. Barroso indica que 

                                                 
26 Teremos ocasión de explicar máis polo miúdo cuestións de “contexto” tales como a 
existencia dun modelo televisivo particular, o galego, nomeadamente o da súa 
televisión pública, cunha evolución particular observable ao comparalo co resto de 
sistemas televisivos. Ademais, no marco teórico manexaremos algunha definición máis, 
que pode desvelar máis claves do produto. 
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unha das características da “comedia de situación”27 é “ o ton de humor e 

en clave de serie”, elementos que non aparecían na definición precedente.  

Cómpre, malia ser unha formulación máis ou menos completa, facer un 

engadido que vén suxerido polo concepto serialidade da definición que 

manexamos. Tal e como indican Neale e Krutnik (1990), o termo comedia 

pode aplicarse nun sentido amplo, no que se entende o formato como un 

todo, ou ben de xeito máis restritivo, o que nos permite falar de “unha” 

comedia. O uso deste artigo indefinido constitúe unha indicación de que 

“implica algo definido, unha forma narrativa, e un criterio narrativo tamén 

definido” (1990: 16). A cuestión da narrativa non será un tema menor nun 

traballo no que analizaremos o contido de determinados textos definibles 

como comedia. 

Finalmente, e a xeito de resumo, acudimos ás características que James 

Baker (2003) recolle para a fórmula no seu manual: 

-Duración de 24 a 30 minutos, con narrativa interna (formato de serie). 

-Personaxes habituais e espazos familiares, normalmente interiores. 

-Narrativas ‘centradas’ (nun individuo ou nunha parella de protagonistas) 

con personaxes subordinados. 

-Tendencia a usar estereotipos para os personaxes menores. 

                                                 
27 A partir deste punto empregaremos indistintamente os termos “comedia de 
situación” e “sitcom” a abreviatura da forma anglosaxona “situation comedy”, da que 
deveñen as distintas traducións do termo a outras linguas. 
 

46



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

-Establecidos en ambientes familiares ou laborais. O lugar de traballo adoita 

aparecer como un substituto do fogar ou os dous espazos aparecen 

mesturados. 

-A familia, nuclear ou simbólica, é o tema habitual. 

-Uso do modelo ‘clásico’ de narrativa: equilibrio, desequilibro, resolución. 

-Narrativa circular, de xeito que a situación e o personaxe volven ao seu 

estado orixinal. 

-Motivos sincrónicos: accións repetitivas, frases recorrentes, vestiario, etc. 

Convén clarexar que estes elementos descritos por Baker son propios do 

sistema televisivo anglosaxón, mais poden servir como referencia para un 

modelo televisivo, o galego, que aparece varias décadas máis tarde. 

Ademais, non cabe dúbida de que tanto o sistema televisivo americano 

coma o británico foron as referencias para a formación de modelos 

televisivos. A televisión en Galicia aparece trala indixenización (Buonanno, 

1999) dos modelos fornecidos polos sistemas máis asentados e sempre ao 

abeiro do sistema televisivo español28. En calquera caso, fican como marco 

inicial da nosa investigación as definicións e características recollidas.  

Empregaremos, xa que logo, o termo “comedia de situación” para nos 

referir ao noso obxecto de estudo por constituír a fórmula máis habitual 

para toda a ficción seriada televisiva de ton humorístico. Ao tempo, de 

existiren produtos nos que houbera diverxencias con respecto do modelo 
                                                 
28 Esta particularidade confírelle á televisión en Galicia unhas características que a 
distinguen, obviamente, do modelo televisivo dun estado-nación como puidera ser o 
caso da Gran Bretaña ou dos Estados Unidos. A organización do Estado español e a 
distribución de competencias en materia audiovisual crean un contexto particular que 
condiciona o tipo de produtos e a súa organización na grella.  
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establecido, poderíamos atopar novas definicións que sirvan ao noso 

propósito investigador.  

 

2.3.- A comedia de situación como texto 

Aínda que dispomos dunha primeira definición do noso obxecto de estudo 

en función das súas características máis evidentes, precisaremos dunha 

categoría na que situar este obxecto. Queda claro que calquera comedia de 

situación, ao facer parte dun medio de comunicación e ser difundida, 

constitúe unha mensaxe que pode analizarse dentro do esquema dunha 

comunicación ideal. Con todo, entendemos que a comedia de situación, un 

produto televisivo dividido en episodios cun contido expresado nunha 

narrativa, non se constitúe coma unha mensaxe sinxela. Dada a 

complexidade da súa codificación –conviven varios códigos complexos en 

por si na súa configuración– podemos falar de textos á hora de analizar 

calquera das mostras dunha comedia de situación. Facémolo desde a idea 

de que para que unha mensaxe se converta “nun ‘texto’ debe estar 

codificado cando menos dúas veces” (Lotman, 1996:78). 

 En calquera comedia de situación entenderemos como textos cada un dos 

seus episodios, nos que aparecen cando menos tres códigos: o da linguaxe 

natural, a linguaxe audiovisual e a posibilidade de tradución a outras 

linguas, por citarmos os máis evidentes. Serán comprendidos coma textos, 

ademais,  na medida en que estes episodios teñen unha clausura, é dicir, 

poden lerse coma narrativas independentes nas que se sigue unha fórmula 
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clásica de presentación, nó e desenlace. Con todo, convén non esquecer 

que cada un deses textos pertence a unha estrutura superior – a serie como 

unidade– e, á súa vez, pode dividirse en unidades máis pequenas de 

análise. Aínda que nas series dramáticas as unidades mínimas de análise 

adoitan ser as tramas, na comedia de situación, malia a existencia dunha 

narración que pode desdobrarse en varios planos –as tramas principais e 

secundarias–, os gags poden definirse como as unidades mínimas con 

significación humorística. Ademais de constituíren o cerne do humor nos 

textos televisivos, os gags funcionan como “micronarracións” (Rausell 

Köster, 1997) e responden ao mesmo modelo segundo o cal Baker (2003) 

describía o modelo de narración da sitcom; o mesmo que no macrotexto, os 

gags  

 

teñen tres estadios, o establecemento da norma, a variación da norma e a 

explosión da norma con resultados cómicos (Rausell Köster, 1997:11). 

 

Por todo o dito até agora, temos que contar con tres niveis de análise para o 

caso da comedia de situación: por unha banda, o estudo das unidades 

mínimas que constitúen os gags, ademais do texto en si mesmo, que será o 

episodio, e, finalmente, un macrotexto que é a serie, no que se perfilan 

distintas narracións.  

O texto fai parte ademais dun sistema socio-comunicativo, de xeito que 

cumpre unha función comunicativa dentro do sistema cultural ao que 
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pertence. Lotman (1996) divide en cinco procesos esta función que cumpren 

os textos: 

1. O trato entre o destinador e o destinatario29.  

2. O trato entre o auditorio e a tradición cultural. Neste caso, o texto 

cumpre a función de “memoria cultural colectiva” (Lotman, 1996) e, 

polo tanto, vai transformándose consonte á conformación da tradición 

cultural.  

3. O trato do lector consigo mesmo. Segundo Lotman, o texto “actualiza 

determinados aspectos da personalidade do propio destinatario” 

(1996:81). O texto, sobre todo nos materiais cun alto grao de 

canonicidade, contribúe a estruturar a personalidade do lector ao 

tempo que contribúe a fortalecer os lazos que o vinculan coas 

“construcións metaculturais”. 

4. O trato do lector co texto. Esta relación parte da idea de que o texto 

pode elevarse á categoría mesma de interlocutor co lector, de xeito 

que “pode actuar coma unha formación intelectual independente que 

desempeña un papel activo e independente no diálogo” (Lotman, 

1996:81). 

5. O trato do texto co seu contexto cultural. Tal e como indica Lotman, 

“neste caso o texto non intervén coma un axente do acto 

comunicativo, senón en calidade dun participante deste con plenos 

                                                 
29 Mantemos a terminoloxía empregada por Iuri Lotman para a explicación do seu 
modelo comunicativo, malia a estrañeza coa que pode ser acollida por investigadores 
en teorías da comunicación, para os que resultarían máis familiares termos como 
relación (por trato), emisor (por destinador) ou receptor (por receptor).  
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dereitos, coma unha fonte ou un receptor de información” (1996:81). 

As relacións de texto e contexto cultural poden ter un carácter 

metafórico, de xeito que o texto actúa coma unha caste de substituto 

do conxunto ou ben coma metonimia, no que o texto é unha parte 

que representa ao todo.  

 

Este último proceso, ao por en relación cada un dos textos cun modelo de 

referencia superior, permite atraer conceptos que inicialmente puideran 

estar distantes entre si. Permite poñer en relación distintos tipos de textos 

que xeran outros novos partindo dunha ou varias tradicións culturais: o 

humor popular, por exemplo, pode facer parte dun texto televisivo e xerar 

novas interpretacións por medio da suma de todos estes procesos.  

O noso punto de partida á hora de entendermos a comedia de situación á 

luz dos procesos comunicativos indicados é que pode constituírse coma un 

texto que “representa” un determinado contexto cultural e que fica suxeito 

ás expectativas dos seus destinatarios. Pouca referencia hai de Lotman ao 

axente que denomina “destinador” do texto e si moitas posibilidades para o 

destinatario, un suxeito da comunicación que non gozou de excesiva 

atención nos estudos de textos até épocas recentes en ámbitos como a 

literatura, que é o que estuda Lotman. Porén, nos estudos de medios de 

comunicación a atención posta aos procesos de recepción das mensaxes ten 

sido abondosa. No caso do presente traballo, e sempre á luz dos procesos 

enunciados aquí, a análise dos tratos entre auditorio e tradición cultural e do 
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lector consigo mesmo serán desbotados ou máis ben postergados a 

posteriores investigacións en favor dunha análise baseada no derradeiro dos 

principios enunciados, a relación do texto co contexto cultural. 

Entenderemos que o texto comedia de situación permite extrapolar 

determinadas tendencias no uso do humor ao resto da cultura de referencia. 

A comedia de situación pode presentarse coma unha metáfora do contexto 

cultural galego, na medida en que se presenta como un texto que auna a 

tradición cultural, extraída da cultura popular e dos textos canónicos en 

proporción que teremos que estudar, e que devén da relación con outros 

contextos, os que orixinaron a fórmula comedia de situación –sistemas 

televisivos anglosaxóns– e o contexto cultural español. 

 

2.4.- Contexto da análise. Notas sobre o sistema televisivo galego 

Existe un chanzo máis á hora de poñermos en relación a comedia de 

situación como texto e o contexto cultural. Este chanzo, dada a calidade da 

comedia de situación como texto mediado, é o sistema televisivo no que se 

producen e emiten os devanditos textos. No caso que nos ocupa partimos 

da particularidade do sistema televisivo galego como unha institución 

pública, dependente do goberno autonómico, mais integrada nun sistema de 

medios estatal, como parte da FORTA, organización que engloba todas as 

canles autonómicas. 

O sistema televisivo galego presenta características específicas que non 

deben de obviarse na presente investigación. Previo á delimitación do 
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campo da análise, cómpre facermos unhas puntualizacións sobre este 

modelo televisivo, que determina o tipo de produtos que crea e transmite. 

En primeiro lugar, o sistema televisivo galego caracterízase por responder a 

un modelo no que se combinan a televisión de titularidade pública e as 

canles de propiedade privada. Por canto ás primeiras, Galicia dispón, 

ademais da TVE, unha televisión autonómica, creada ao abeiro de leis 

territoriais que  

 

reproduciron (...) case íntegra e literalmente a estrutura organizativa que 

se recolle para o Ente Público RTVE na Lei 4/1980, de 10 de xaneiro (arts. 

5 a 12) (Gómez-Reino, 2005: 209).  

 

A Televisión de Galicia (TVG) comeza as súas emisións en 1985, o que 

supón unha andaina de 30 anos de produción e emisión. Trátase, xa que 

logo, dunha canle de titularidade pública cunha traxectoria suficiente como 

para que a investigación académica poida descubrir tendencias 

programáticas e produtivas, pero insuficiente en termos de desenvolver 

unha “tradición”, no sentido no que se lle aplica a programacións como a da 

canle pública británica, BBC.  

A nosa achega á televisión en Galicia, por conta dos materiais estudados e 

das súas derivacións na produción, concéntrase nos produtos emitidos pola 

TVG, o ente autonómico. Aínda que non se trata da única televisión que se 

produce e difunde no espazo no que trazamos o noso estudo, hai que 
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salientar dous factores que nos obrigan a desbotar o traballo doutras 

emisoras: 

1.- As televisións estatais que teñen emisión en Galicia non emitiron nin 

crearon de xeito específico producións humorísticas e, polo tanto, non hai 

produtos que podan estudarse. Polo que respecta a Televisión Española – 

Galicia (TVE-G), que dispón dun centro territorial con programas de 

produción propia, a oferta de seriados de ficción xa foi case nula, polo que 

non dispomos de materiais para a nosa análise. Canto ás televisión privadas, 

Antena 3, Tele 5 e Canal +, só as dúas primeiras canles citadas fixeron 

emisións específicas para o territorio galego, en forma de desconexións 

locais, e nos dous casos a oferta se limitou a produtos informativos. En 

calquera caso, ningunha destas canles ofrecen un marco de análise posible 

ao   

 

non faceren uso dunha constante identitaria para a nosa produción cultural, 

o idioma (Ledo Andión, 2001: 68).  

 

ademais da citada inexistencia de produtos das características requiridas 

para esta análise. 

2.- No territorio televisivo galego opera un número sempre variable30 de 

emisoras locais que non teñen producido ficción seriada de xeito 

                                                 
30 As disposicións legais no ámbito e a alta mortalidade de empresas de comunicación de 
pequeno tamaño contribúen a que o mapa televisivo galego sexa moi cambiante. Esta 
situación dificulta tanto o reconto do número real de televisións como o seguimento das 
súas programacións. 
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significativo31. Malia que os seriados de xénero variado sumaron un bo 

número de horas nas grellas das televisións locais, tanto as que emiten en 

rede como as independentes, non se levan creado este tipo de produtos. 

Non é a intención deste traballo analizar as causas desta situación polo que 

nos limitamos a desbotar estas emisoras como fontes de mostras 

analizables. 

3.- Finalmente, non hai tampouco produción galega de seriados –nin de 

programas de humor en xeral– nin na rede de cabo R nin na oferta de Canal 

Satélite, polo que estas fontes tampouco son útiles para esta investigación. 

 

Queda, xa que logo, un espazo acoutado e reducido ás producións, nas súas 

distintas variantes, da TVG que responden a un modelo produtivo concreto, 

que tende a aumentar a ficción propia, en detrimento da compra de 

produtos estranxeiros, seguindo a tendencia do mercado televisivo dos 

últimos dez anos: 

 

Seguindo a terminoloxía estandarizada para identificar tipoloxicamente a 

produción, a TVG clasifica a mesma como Produción propia 

interna/externa e Produción allea. A Produción propia interna atinxe 

aqueles programas realizados cos recursos técnicos e profesionais da 

canle, con cargo aos orzamentos da TVG e, ocasionalmente, en 

colaboración con empresas comerciais ou con institucións. En xeral 

                                                 
31 Só temos noticia dunha produción de ficción seriada na televisión local en Galicia: Cabo 
do Mundo (2002) é un seriado dramático que se desenvolve na Chantada TV ao xeito do 
traballo dos Open Channels europeos. A serie realizada polos veciños dispón de dous 
capítulos gravados. 
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correspóndese con informativos, magacines, programas infantís e de 

servizo público e mais retransmisións. A Produción propia externa, 

producida na canle pero en parcería con privadas ou públicas alleas, é a 

máis significativa para as produtoras independentes (Ledo Andión, 2001: 

94). 

 

A partir de aquí ímonos referir unicamente a produtos creados en calidade 

de produción propia externa, que a TVG fai coas devanditas produtoras.  

 

2.5.- Obxectivos da investigación 

Os obxectivos do presente traballo poden cifrarse en tres, derivados da 

necesidade de atoparmos unha serie de ferramentas analíticas para aplicar 

ao estudo do humor na ficción seriada televisiva: 

 

1. A práctica inexistencia de traballos que estudaran a incidencia do 

humor galego en produtos audiovisuais fórzanos a establecer uns 

alicerces teóricos por medio da combinación de bibliografía relativa a 

moi diversos ámbitos do coñecemento. O propósito é acadar unha 

definición de mínimos do humor e das súas manifestacións, así coma 

unha clasificación que sexa operativa á hora de aplicala a un obxecto 

de estudo concreto como o que nos ocupa. Tamén convén chegar a 

unha síntese sobre o humor galego, encadrado dentro dunha 

dinámica máis xeral que dea explicación á existencia e modelos de 

humores nacionais e locais.  
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2. Outro dos nosos obxectivos é a procura dunha metodoloxía de 

análise para estudar o humor nas ficcións seriadas televisivas. Esta 

metodoloxía non só contemplará o guión como texto –un aspecto xa 

estudado desde a lingüística– senón que combinará a análise dos 

textos desde o produto xa emitido coa observación do seu contexto 

de produción, particularmente o da grella televisiva, e coa 

intervención dos axentes deste proceso no produto final. Na medida 

en que se poñan en relación contexto e texto no traballo de campo, 

maior será a cantidade de datos que poderán tirarse da análise e 

máis contrastados serán os seus resultados. 

3. Por último, entendemos que a busca dunha combinación entre o 

aparato teórico e o traballo de campo pode contribuír a sentar as 

bases para unha investigación do humor audiovisual, nun ámbito da 

investigación, o da  comunicación audiovisual, que non ten 

desenvolvido un método para analizar as distintas manifestacións 

humorísticas nos texto dos medios. Neste sentido, a presente 

investigación quere servir como primeiro chanzo para atopar un 

método aplicable a outros medios audiovisuais e outras fases da 

creación de produtos no propio medio televisivo. A nosa intención, xa 

que logo, é reforzar esta liña de investigación proxectando o estudo 

do humor sobre outros aspectos do proceso de comunicación da 

televisión. Cavilamos, en concreto, na recepción destes produtos por 
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parte da audiencia como complemento deste estudo, que consiste no 

desenvolvemento e emisión dos programas. 

 

2.6.- Planificación de hipóteses de investigación 

A investigación parte de hipóteses xerais de traballo que xorden ao facer 

unha primeira observación da produción de seriados na televisión en Galicia. 

O traballo de campo inicial serviu para constatar que existían producións 

enmarcadas baixo a lapela xenérica do humorístico e que, polo tanto, se 

trataba dun fenómeno que podería ficar suxeito a interpretacións de tipo 

teórico. En segundo lugar, esta primeira achega á televisión en Galicia 

permitiu observar que este tipo de producións aparecen xa nos primeiros 

tempos da televisión autonómica en Galicia en fórmulas escasamente 

desenvolvidas, pero que foron aumentando en cantidade até o momento 

actual. Pode dicirse, con todo, que a aparición da primeira sitcom é un 

fenómeno máis ben serodio malia a existencia de produtos humorísticos 

previos (non seriados nin conformadores de narrativas complexas).  

Esta hipóteses non teñen que ver en exclusiva co obxecto específico de 

estudo, a comedia de situación en Galicia, senón que, desde a nosa 

formulación analítica, abranguen máis aspectos culturais que nos parecen 

imprescindíbeis para unha investigación máis completa do caso, que integre 

unha comprensión dun fenómeno multidisciplinar, sobre todo pola 

importancia de enmarcar os textos analizados nun ámbito no que existe 

unha tradición do humor que non vai estar directamente vinculada co 
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audiovisual, aínda que si con outros ámbitos culturais como a literatura ou a 

prensa impresa. 

 

2.6.1.- Hipóteses  

1.- Existe un humor específico galego, que non se concreta como realidade 

etnográfica senón que resposta e concorda cun modelo de resistencia 

cultural, que comparte con outras culturas, e  que presenta non só patróns 

definidos arredor de modalidades humorísticas determinadas, senón que 

amosa unha selección temática definida por unha certa tradición cultural.  

2.- En segundo lugar, as televisións de ámbito galego, nomeadamente a 

televisión pública, defenden no abstracto unha cultura propia –recollida 

mesmo nos seus principios programáticos– que non se ve reflectida nos 

seus contidos, cando menos no que aos contidos humorísticos se refire. Os 

seriados televisivos, e máis concretamente, as comedias de situación, 

carecen dun humor que responda especificamente ao modelo cultural de 

referencia senón que dependen do modelo industrial americano, que 

fornece o formato da comedia de situación. 

3. O humor resultante, caracterizado pola súa atemporalidade e escasa 

referencialidade ao contexto cultural, é ideoloxicamente conservador e 

garda pouca relación coa realidade social galega.  
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Ao falarmos da posible existencia dun “humor galego”, que presenta trazos 

propios do que daremos en chamar “modelo de resistencia humorístico”, 

entendemos que en cada cultura, e a galega non é unha excepción, hai 

espazos nos que se producen manifestacións humorísticas. Dunha banda, a 

cultura popular deixa un lugar privilexiado ao humor en canto a 

manifestacións colectivas, como o entroido tradicional, doutra, as 

manifestacións artísticas teñen recollido motivos humorísticos nos seus 

distintos ámbitos. Dúas disciplinas que privilexiaron o humor foron literatura 

e debuxo. Ao longo deste traballo veremos se podemos falar dun canon de 

autores/obras do cómico, tanto na literatura coma nas artes plásticas. O 

humor nestes dous ámbitos –cultura popular e manifestacións artísticas– 

serán dous polos importantes de aparición do humor que servirán nesta tese 

para desvelar as claves da existencia dun humor propio.  

Sostemos que este humor pode ter manifestacións específicas na produción 

audiovisual, que funcionarían como espello da realidade dun modelo cultural 

como campo de produción que combina os dous ámbitos recollidos. Tanto a 

tradición popular como literatura e outras artes condicionan as creacións 

humorísticas que se teñen elaborado para os medios audiovisuais galegos, 

dos que hai que apuntar que teñen unha historia breve. 

Porén, contra do que puidera parecer por existir espazos humorísticos 

propios, as devanditas manifestacións audiovisuais son máis dependentes 

do modelo de produción americano que desa tradición cultural con trazos 

distintivos e non uniformizadores. A brevidade da historia da televisión en 

2.6.2.- Acoutacións ás hipóteses 
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Galicia, –que pode ter como data de arranque o ano 1985, cando comezan 

as emisións da Televisión de Galicia32–, e a posición central do éxito 

económico como valor –en base á medición de audiencias e ao investimento 

publicitario–, en lugar do servizo público, son dous condicionantes para que 

se busque un modelo de referencia en sistemas televisivos máis 

desenvolvidos no aspecto produtivo. Aínda que estes sistemas televisivos, 

concretamente o americano e o británico, foron subministradores de 

producións xa elaboradas, nunha segunda fase de produción propia, que 

nas televisións española e galega arranca nos anos 90, serven como modelo 

para a creación de formatos de produción propia. 

Negamos, polo tanto, que, tal e como enunciaba Marshall MacLuhan, o 

medio sexa a mensaxe, que privilexiaría neste caso cuestións como 

produtividade e rendemento, deixando atrás o posible uso do medio 

televisivo como espello/fiestra da realidade, ese binomio no que ten 

abondado boa parte da literatura sobre o medio. A televisión producida en 

Galicia e, por extensión, os produtos de ficción seriados, resposta ao modelo 

de adaptación cultural que Milly Buonanno (1999) denomina indixenización e 

que, negando a americanización absoluta dos distintos modelos televisivos 

do mundo, sostén que cada cultura adaptou seguindo a súa tradición 

cultural. Con todo, hai que dicir que o modelo produtivo das grandes canles 

americanas non é o único existente, xa que poderiamos referir outros modos 

                                                 
32 Outra data de inicio posible é o ano 1972, cando comeza a emitir o Centro Territorial de 
TVE-G, mais a limitación de horas de emisión, reducidas a dúas desconexións diarias, fainos 
consideralo coma un precedente máis que coma o comezo en si da televisión galega. 
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de facer televisión máis próximos ao servizo público como o caso da BBC, 

que se configurou como a alternativa ao sistema americano. Pois ben, 

entendemos que a escolla dun modelo televisivo como o americano, 

tendente á busca de rendemento económico baseado na publicidade e nas 

relacións públicas, altamente codificado por medio dos sistemas de medición 

de audiencias, non é casual, e determina as escollas na grella e o consabido 

“pídeo a audiencia”, que serve para xustificar operacións económicas.  

A indixenización que defende Buonanno, porén, non só transfire os 

coñecementos técnicos e empresariais, senón que tamén fai a cada modelo 

televisivo herdeiro dun sistema que ten privilexiado uns contidos sobre 

outros e establecido xerarquías xenéricas, recollidas de modo sucinto na 

oposición high brow e low brow, que ten funcionado –e funciona, de aí o 

éxito da extensión da fórmula– parar separar de xeito radical información e 

entretemento, que se identifican con programas “serios” e “lixeiros”.  

O modo de produción propio dos xéneros televisivos de humor non só 

condiciona o know-how televisivo en Galicia, senón que tamén, en certo 

xeito, “contamina” os contidos, entendendo estes como os argumentos, 

desenvolvemento de guións e mesmo sketches, de maneira que estes se 

estandarizan e uniformizan. Dada a situación da cultura galega e a súa 

evolución histórica como nación sen Estado, existe tamén unha influencia 

forte na xeración de contidos humorísticos da cultura española, que 

presenta así mesmo o seu propio modelo de comicidade, e que funciona con 
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xéneros e estereotipos que incorporarán as propias producións audiovisuais 

galegas.  

En definitiva, a produción televisiva galega ven lastrada por varias 

circunstancias que fan que os propósitos recollidos nos principios 

programáticos da Televisión de Galicia, principal, e case única, emisora das 

producións seriadas que tomamos en consideración, non poidan cumprirse 

na súa totalidade. As referencias específicas á transmisión da cultura e 

identidade propias baten coa inexperiencia do sistema televisivo galego, que 

fai que se tomen como referencia modelos foráneos que marcan non só o 

sistema produtivo, senón que chegan a ter influencia nos contidos. 

Podemos aventurar que a consolidación do sistema televisivo galego pode ir 

camiñando cara á amentada indixenización, na que se configura un corpus 

de textos baseados na adaptación cultural e non no paradigma da 

dominación (Beck, 1998) que no caso galego ten dúas referencias: o 

sistema televisivo americano e a cultura española. 

 

 

 2.7.- Ferramentas de investigación 

O interese por estudar un aspecto concreto –o humor– dentro da narrativa 

dos seriados ficcionais televisivos obriga a buscar varias perspectivas 

analíticas na procura dunha achega o máis completa posible. Neste intento 

valoramos a posibilidade de traballar desde dúas achegas xa asentadas nos 
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estudos televisivos, ás que se engadirán ferramentas analíticas propias 

doutras disciplinas das ciencias sociais. Estas dúas perspectivas son: 

 a.- Estudo de contido. 

 b.- Entrevistas a axentes do proceso produtivo. 

Pretendemos que estes dous enfoques analíticos se complementen ao se 

ocupar de dúas partes distintas da mensaxe televisiva. Dunha banda 

pretendemos analizar os principais trazos do humor nunha mostra de 

episodios da ficción seriada galega. O estudo de contido apoiarase na 

análise de tres elementos que son personaxes, temas e modalidades 

humorísticas presentes en cada texto. Consideramos que ao detectarmos 

estes tres elementos da narrativa humorística, obtemos ao tempo 

información sobre os valores difundidos polos medios de comunicación. 

A realización de entrevistas a axentes do proceso produtivo ven 

condicionada por dúas necesidades da investigación: dunha banda, a 

necesidade de completar e contrastar os datos tirados da análise de contido, 

que neste caso concreto non deixa de ser unha proposta analítica da que 

obviamente non temos garantías apoiadas en investigacións precedentes. 

Doutra, algúns dos datos obtidos nunha primeira achega ao obxecto de 

estudo só poden ser confirmados por medio da consulta directa dos 

devanditos axentes na medida en que dependen da produción33 e non están 

recollidos no produto final.  

                                                 
33 Esta consulta permitiu tamén resolver as contradicións nos datos que representaba o 
contraste das fichas do arquivo da TVG cos créditos de cada produción, ademais de resolver 
cuestións como a existencia de alcumes entre o equipo de guionistas. 
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O noso obxectivo é centrar a investigación no proceso de construción dos 

textos e no seu resultado case final, que é a súa emisión televisiva. Dicimos 

case, non sen intención, pois entendemos que o proceso comunicativo 

completo implicaría coñecermos a recepción dos textos. O compromiso coa 

investigación e co noso obxecto de estudo implica que pensemos na 

continuación deste traballo co estudo do derradeiro chanzo da cadea 

comunicativa do medio televisivo, é dicir, a análise de como estes textos, as 

comedias de situación galegas, son “lidos” e usados polos espectadores, 

axentes tamén activos no proceso comunicativo. O interese da presente 

investigación consiste en poñer os alicerces para o estudo do proceso 

completo e, para este fin, cómpre escoller un método de análise axeitado 

para nos achegar ao humor como obxecto de estudo. 

 

2.7.1.- A análise de contido 

2.7.1.1.- A ficha de análise 

A busca da análise e verificación de determinadas hipóteses de partida 

implica a necesidade de buscar ferramentas axeitadas para a obtención de 

datos que as refuten. Nun tema de investigación de carácter tan 

marcadamente subxectivo como é o humor intentamos combinar a 

observación propia do estudo dos medios por medio da análise de contido.  

Con esta intención definimos unha ficha de análise (ver anexo) que permite 

a obtención de datos, de marcado carácter cualitativo, para poder cruzalos 

co resto de materiais da investigación. O proceso de creación desta ficha de 
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análise consistiu na consulta dos métodos propostos para o estudo do 

humor noutros ámbitos da investigación e a súa combinación coas achegas 

feitas directamente desde o estudo dos medios. A este respecto, a nosa 

ficha xorde da mestura de elementos da ficha de análise para narrativas 

humorísticas propostas desde a lingüística (Attardo, 1994, 1995) e das 

contribucións do único manual do que temos coñecemento sobre a comedia 

de situación en particular (Baker, 2003). Ademais, incluíronse nesta ficha 

elementos propios da análise de contido de produtos televisivos en xeral 

(Casetti e Di Chio, 1999). Ademais, a súa construción tamén dependeu dun 

traballo de campo previo consistente na consulta da base de datos do 

Servizo de Documentación e Arquivo da Televisión de Galicia, que permitiu 

non só a selección de materiais para a análise, senón tamén a definición 

máis concreta deste método de investigación. 

A nosa ficha de análise componse de dúas partes complementarias que son: 

1. Ficha técnica 

2. Ficha analítica 

O primeiro dos elementos está constituído por datos de produción tanto da 

serie completa como de cada un dos episodios analizados así como de datos 

de emisión de cada un destes textos. Cómpre indicar que, tal e como 

sostemos neste traballo, os textos, como instrumentos para analizar o 

contexto social no que se sitúan (Cassetti e Di Chio, 1999), non están illados 

e, polo tanto, non podemos esquecer que datos do seu contexto contribúen 

a unha comprensión máis ampla do fenómeno.  
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A segunda parte da nosa proposta analítica está composta por ítems que se 

irán debullando ao longo do marco teórico e que consideramos 

imprescindibles á hora de facermos un estudo sobre o humor. Agrupámolos 

en cinco tipos de datos: 

1.- Datos relativos ao formato, que servirán para valorar a relación do 

produto coa fórmula que serve de punto de partida. Os datos serán: Tipo de 

sitcom, presenza da risa enlatada, descrición de xenérico e prexenérico, 

setting, ubicación espazo/temporal da ficción e das tramas e tipo de 

periodicidade, capítulos ou episodios. 

2.- Relativos ás tramas e ao seu tratamento coa finalidade de determinar os 

temas de cada episodio e a súa incidencia xeral no marco da serie. A este 

respecto, os elementos analizados son: número de tramas por capítulo, 

tema implícito nas tramas e desenvolvemento da acción seguindo o modelo 

de análise de tramas proposto por Baker (2003): situación normal-

disrupción-resolución. 

3.- Relativos aos personaxes: número de personaxes por episodio, 

personaxes principais e a súa implicación nas tramas, aparición de 

personaxes secundarios e a súa tipoloxía, accións dos personaxes e a súa 

resolución. 

4.- Relativos aos gags como unidades humorísticas mínimas con 

significación, que serven para valorarmos o peso dos recursos cómicos nas 

ficcións e as súas características: tipo de gag, que pode ser físico ou verbal, 
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trama ou elemento da estrutura no que se sitúa, personaxes que 

interveñen, tema do gag. 

5.- Relativos ás modalidades humorísticas en función de tres eixes que virán 

expostos e explicados no capítulo cuarto deste traballo. Trátase da parte 

máis importante desta ficha de análise por constituír o cerne da presente 

investigación. En resume, valorarase a incidencia de: humor verbal contra 

humor físico, humor popular contra humor espectacular e humor non 

referencial (humor branco/ farsa) contra humor con referentes no real 

(sátira/parodia). De cada un dos episodios estudados recóllese a tendencia 

de cada un destes eixes que, como pode imaxinarse, non poden ser 

medidos estritamente de xeito cuantitativo. Ademais, cada unidade da 

mostra forneceranos de exemplos –gags ou manifestacións humorísticas– 

para ilustrarmos os datos tirados. 

 

2.7.1.2.- Universo e mostra 

Tal e como sostemos máis arriba, a televisión en Galicia non conta cunha 

historia extensa nin, xa que logo, cunha gran cantidade de ficcións 

televisivas. O noso universo é, polo tanto, discreto, e así o será a mostra 

elixida para a presente investigación. 

O período de análise comeza no ano 1995, no que se produce e emite a 

primeira das series seleccionadas, e péchase no ano 2005, polo que 

dispomos das producións de dez anos, o que vai implicar atoparmos 
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produtos, en principio, de características ben distintas. O resultado desta 

periodización é a análise de seis produtos34: 

Pratos combinados (1995-2006) 

A familia Pita (1996) 

Pequeno Hotel (2001-2002) 

A miña sogra e máis eu (2004) 

Cuarto sen ascensor (2005) 

O Show dos Tonechos (2005-…) 

A base da análise fixouse na primeira temporada de cada unha destas 

series, xa que algunhas delas non chegaron a emitirse sequera na totalidade 

destas primeiras quendas de episodios. As fichas de análise aplícanse aos 

episodios 1, 3, 7 e 13 de cada unha destas producións, para garantirmos 

descubrir o plan de partida de cada unha das producións (no primeiro 

episodio), a continuidade ou variacións no modelo produtivo e nos seus 

contidos (coas fichas dos episodios 3 e 7) e o peche ou final aberto de cada 

unha das series (no episodio final da temporada). Ademais destas 24 fichas 

de análise estudamos os capítulos 10 de A miña sogra e máis eu e Cuarto 

sen ascensor, nos que ámbalas dúas producións deixaron de emitirse, por 

vermos se se establecía algún epílogo ou clausura. Contamos, ademais, coas 

                                                 
34 Decidimos excluír tanto os programas de sketches producidos no período analizado como 
as series Fíos (2001), que non ten unha longa duración en antena, e Pepe o Inglés, 
producida en 2005, tendo en conta o desequilibrio de producións dese ano co resto do 
período. A escolla fíxose en función da novidade dos outros dous produtos do ano, que 
presentaban algunhas características que os diferenciaban do resto da produción existente 
até esa data. Por canto ao caso de Fíos, malia a catalogación como comedia dalgunha das 
fontes consultadas (como o AVG de <http://www.culturagalega.org>), sostemos que se 
trataba dun serial programado na franxa de tarde.  
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sinopses argumentais do resto de episodios da primeira ou das dúas 

primeiras temporadas de cada serie –no caso de as houber– por 

completarmos a listaxe xeral de temas contidos en cada produción. 

A mostra é representativa na medida en que recolle case a totalidade de 

producións seriadas de humor da Televisión de Galicia, malia as diferentes 

denominacións dos produtos que hai nas bases de datos consultadas35.  

Con todo, faremos as alusións precisas a outras das producións seriadas da 

Televisión de Galicia coas que podan establecerse paralelismos. Estas 

mencións non se limitarán á produción propia da TVG, senón que poden 

estenderse ás series importadas e incluídas na súa grella, sobre todo tendo 

en conta a influencia de moitas delas no traballo dalgún dos nosos 

entrevistados. 

 

2.7.2.- Entrevistas a axentes da produción 

A orientación deste traballo, centrado no proceso de creación do humor nas 

comedias galegas, aconsellou complementar os datos obtidos na análise de 

contidos con entrevistas a un sector concreto dos axentes de produción, 

composto polos creadores e guionistas das series. Malia a importancia da 

figura do produtor executivo na ficción seriada televisiva, consideramos que 

á hora de crear e desenvolver un determinado tipo de humor a achega dos 

                                                 
35 Tanto a base de datos do Servizo de Documentación e Arquivo da TVG como o AVG, 
soportal de audiovisual de Culturagalega.org, non presentan un acordo na denominación dos 
formatos. Así, o arquivo da TVG indica que todas as producións analizadas, agás O Show 
dos Tonechos, non clasificada, son comedias, mentres que no AVG enténdese que son 
comedias Pratos combinados, Pequeno hotel e O show dos Tonechos e considéranse 
comedias de situación propiamente ditas as series Cuarto sen ascensor, A familia Pita e A 
miña sogra e máis eu. 
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escritores sería decisiva. Polo tanto, realizamos dez entrevistas a axentes 

con dous perfiles diferenciados: 

1.- Creadores da idea orixinal e editores de guión 

2.- Guionistas e dialoguistas  

O noso interese era coñecermos de primeira man a idea principal de cada 

unha das series e o seu desenvolvemento semanal, representado na análise 

de contido nos episodios seleccionados. Ademais, entendemos que son os 

seus propios creadores os máis indicados para explicar os recursos 

humorísticos empregados (por máis que, malia todo, os entrevistados 

atopasen particularmente complexo explicar o tipo de humor que desexaron 

elaborar nos seus guións). 

Outra das razóns, de orde pragmático, de entrevistarmos a guionistas 

destas series é que a versatilidade destes profesionais fan que teñamos 

cando menos dúas fontes de cada unha das series analizadas. 

Os entrevistados (e series nas que traballaron) son as seguintes: 

Andrés Mahía (A familia Pita, Pequeno Hotel) 

Antón Moure (Cuarto sen ascensor) 

Eligio R. Montero (Pequeno Hotel, O Show dos Tonechos, A miña sogra e 

máis eu) 

Federico Pérez (Pequeno Hotel, O Show dos Tonechos) 

Miguel Anxo Murado (Pratos combinados, A familia Pita) 

Puri Seixido (Pequeno Hotel, A miña sogra e máis eu) 

Ramón Campos (Cuarto sen ascensor) 
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Raúl Dans (Pratos Combinados, A miña sogra e máis eu) 

Xavier Manteiga (Pequeno Hotel, O Show dos Tonechos) 

Xosé Cermeño (Pratos combinados) 

Por canto ao cuestionario (ver anexo), as preguntas escollidas, o mesmo 

que a ficha de análise, combinan cuestións produtivas con outras 

relacionadas co contido. Deste xeito, cada un dos guionistas explicou o 

modelo de produción das series nas que traballou, detallou o tipo de traballo 

realizado (guionista, editor, dialoguista) e a súa definición dos formatos nos 

que ten traballado. Ademais, cada un deles especificou o tipo de traballos 

desenvolvidos na ficción televisiva, non estritamente nos programas de 

humor. 

Por outra banda, a segunda parte da enquisa inclúe cuestións de definición 

e valorativas, relacionadas coa serie ou series da mostra nas que traballara 

e co humor televisivo galego en xeral.  

Con respecto ás series analizadas, as preguntan intentaron cubrir os 

seguintes asuntos: personaxes, temas e modalidades das mesmas e no seu 

traballo particular (este último só foi considerado no caso de creadores e 

editores, pois guionistas ocasionais e dialoguistas traballan normalmente por 

encargo). Ademais, demandóuselles que consideraran se nas devanditas 

series podía considerarse a presenza do humor galego ou, pola contra, se 

presentaba un rexistro propio da ficción internacional, así como a existencia 

ou non de condicionamentos aos contidos feitos desde a produción ou desde 

a propia TVG. 
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Finalmente, os enquisados deron a súa opinión xeral sobre a importancia 

concedida ao humor na programación da Televisión de Galicia, 

particularmente o aproveitamento do humor coma un sinal de identidade 

propia. 

Todas as conversas foron gravadas para a súa conservación documental coa 

excepción feita ás solicitudes de conversa off the record  dalgúns dos 

entrevistados, que serán respectadas na redacción deste traballo e que 

foron eliminadas da gravación orixinal. 

Ademais, como complemento tanto á análise de contido como ás propias 

enquisas aos guionistas, entrevistamos ao Director de Programación da TVG 

no período estudado, Carlos Carballo, que aclarou imprecisións da base de 

datos consultada e cuestións relacionadas coa compra e emisión das 

ficcións, importantes á hora de entendermos a estratexia programática da 

Televisión de Galicia. 
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3.- Estado da cuestión 

3.1.- As teorías modernas do humor. A busca dunha Teoría Xeral do 

Humor 

Tal e como avanzamos na introdución a este traballo, existen numerosas 

achegas ao estudo do humor e de todos os seus fenómenos asociados. Ao 

tempo, en moitos dos estudos máis recentes faise un esforzo non só por 

analizar un elemento concreto do humor ou das súas manifestacións, senón 

por xerar unha Teoría Xeral do Humor que, dalgunha maneira, condense 

todas as disciplinas e sirva para definir o obxecto de estudo de maneira 

esencial. Falabamos, así mesmo, dunha primeira clasificación das teorías do 

humor en función do seu obxectivo, esencialistas, teleolóxicas e substanciais. 

A falta deste punto de partida único, a inexistencia de denominacións dos 

procesos considerados fontes de humor  

 

denota que o campo semántico ao que pertencen non ten unhas fronteiras 

precisas (Attardo, 1994:4). 

 

Percíbese na literatura académica sobre o tema, xa que logo, unha caste de 

complexo de inferioridade con respecto a outras disciplinas nas que si existen 

unha serie de definicións que non parecen precisar de revisións continuas.  

Sería, con todo, un contrasentido a ausencia de flexibilidade no estudo dun 

fenómeno humano como o humor que, como veremos, está vinculado de 

xeito directo coa laxitude de normas e ideas preconcibidas. A falta de 

verdades categóricas nun ámbito do coñecemento pode ser mesmo unha 
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vantaxe se se saben combinar as diversas técnicas que se teñen empregado 

no seu estudo. 

As características do presente traballo obrígannos a rexeitar a idea de buscar 

esa definición a priori da categoría humor –unha tarefa imposible, tal e como 

sostén Attardo (1994)– e, porén, permítennos a aplicación directa desa 

flexibilidade de partida. A investigación feita sobre o humor, nos seus 

distintos ámbitos, aplicarase ao estudo da comedia televisiva galega e, de aí, 

á necesidade de explorar as múltiples posibilidades existentes para cumprir o 

noso obxectivo. Interésanos, xa que logo, facer unha achega xeral, na que 

se peneiren as principais contribucións desde varios ámbitos do 

coñecemento. Convén nesta tarefa facer unha primeira subdivisión das 

distintas achegas que pode clarificar os usos que delas se poden facer para o 

noso caso particular. Attardo (1994) establece dúas clasificacións de teorías, 

relacionadas directamente entre si –ademais da xa citada sobre os 

obxectivos na análise do humor– que responden a criterios singulares. 

Por unha banda, Attardo presenta unha subdivisión inicial das teorías 

segundo a área do coñecemento que explora o fenómeno. Deste xeito, 

podemos falar de tres ámbitos preferentes desde os que se teñen xerado as 

teorías do humor máis relevantes: 

1.- Teorías cognitivas 

2.- Teorías sociolóxicas 

3.- Teorías psicoanalíticas 
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Á súa vez, cada un destes ámbitos leva aparellado un enfoque distinto no 

tema da orixe do humor. O primeiro grupo de teorías, as cognitivas, tenden 

a observar o humor como o froito da incongruencia, do contraste entre 

ideas. Polo xeral, este punto de vista é propio dos estudos de psicoloxía e de 

lingüística, e, malia derivar xa de Aristóteles, segundo algúns autores, conta 

con numerosas fontes no século XX. Polo que respecta ao segundo grupo de 

teorías, as sociolóxicas (que Attardo denomina “sociais”) o seu ámbito de 

estudo máis habitual é a filosofía, nomeadamente a propia daqueles autores 

que buscaron, en diversas épocas, dar unha explicación a fenómenos 

colectivos entre os que se encontra a risa. Pode dicirse que as teorías da 

agresión e de superioridade son as máis destacadas deste grupo de 

explicacións dadas ao humor, aínda que, como veremos, poden considerarse 

apóndolles algunhas matizacións. Finalmente, Attardo fala das teorías 

psicanalíticas, xa froito do século XX e asociadas ao traballo de Freud e dos 

seus seguidores. A psicanálise entende o humor como unha liberación a 

respecto das condicións propias da existencia humana. 

Temos, xa que logo, tres tipos de explicacións sobre a orixe do humor que 

algúns autores seguen contrapoñendo nun intento de chegar a unha síntese 

perfecta36, pero que, ao noso ver, non son directamente contrastables polos 

seus métodos de investigación e obxectivos. Con todo, queremos xerar unha 

clasificación máis completa que, por unha banda, inclúa as manifestacións 

máis recentes sobre o tema do humor e, por outra, subdivida algunhas 

                                                 
36 Os intentos máis recentes de establecer unha Teoría do Humor de xeito sintético son 
propias da psicoloxía (Morreall, 1983; Veatch, 1998). 
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achegas que non se axustan exactamente ás disciplinas que contempla 

Attardo. Este autor, á súa vez, establecía unha síntese desde as categorías 

establecidas por D. H. Monro, quen resumía as achegas ao humor en catro 

variantes: teorías da superioridade, da inadecuación, da liberación da presión 

e da ambivalencia (vid nota 3).  

Seguiremos, xa que logo, a Attardo nesa primeira clasificación operativa 

debido ao seu carácter sintético, que ampliaremos en base á bibliografía 

máis recente que xa non busca unha explicación xeral do humor, senón unha 

análise de fenómenos particulares. 

As teorías principais sobre o fenómeno do humor son: 

1.- Teorías da superioridade, nas que se postula que a risa é unha 

demostración da superioridade sobre o suxeito que a provoca, nas máis das 

veces, polo ridículo que resulta.  

2.- Teorías da incongruencia nas que se intenta demostrar que a falta de 

acordo entre distintos elementos da actividade humana ou das funcións 

mentais do individuo xera unha comicidade universal. 

3.- Teorías da liberación que, nas súas dúas variantes principais, suxiren que 

a función primordial da risa é o alivio emocional ou ben a emancipación 

social. 

Estes tres núcleos da teorización sobre humor, que desenvolveremos polo 

miúdo, non deixan de ser construcións que permiten un agrupamento das 
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principais ideas desenvolvidas –e polo tanto resultan debatibles37– pero 

todas elas comparten elementos comúns. Deste xeito, só se poden 

considerar os trazos predominantes de cada unha das teorías recollidas á 

hora de incluílas nunha ou noutra tipoloxía. Convén tamén aclarar que as 

achegas dalgúns autores, nomeadamente as máis relevantes, teñen sido 

obxecto de análise baixo o prisma de distintas tipoloxías. O resumo que aquí 

presentamos só pretende ser un pequeno catálogo das principais achegas 

que non será exhaustivo pero si referencial. De todas estas contribucións 

xorde a síntese teórica necesaria para enfrontármonos ao noso obxecto de 

estudo. 

Antes de describir as achegas principais, cómpre falarmos das orixes da 

teorización sobre o humor que marcan a tradición occidental sobre o 

fenómeno. Xa avanzamos no primeiro capítulo deste traballo que a base do 

pensamento sobre humor está principalmente en Platón e Aristóteles.  

A literatura científica coincide ao considerar a Platón como o primeiro teórico 

do humor aínda que non todos os autores coinciden á hora de adscribilo a un 

dos grupos de teorías. Aínda que podería encadrarse coma unha achega 

prototípica das teorías da ambivalencia descritas por Monro (Keith-Spiegel, 

                                                 
37 Seguimos para a finalidade de establecer un primeiro marco das teorías existentes sobre o 
humor a proposta por Attardo (1994, 1995) en lugar de outras nas que, ao noso entender, 
non se contemplan todas as correntes modernas. A proposta por Shelley (2003), por 
exemplo, desenvolve tamén tres categorías globais ao falar da influencia de Platón na 
literatura sobre o tema: teorías da superioridade, da ambivalencia e da agresión. Podemos 
considerar que as teorías da superioridade e da agresión quedan comprendidas nun grupo 
único ao derivar da mesma idea de partida, aínda que as de agresión levan un punto máis 
aló da intencionalidade do humorístico. Polo que respecta ás teorías da ambivalencia, que 
Shelley extrae, como boa parte das taxonomías de teorías do humor, de Monro, podemos do 
mesmo xeito entender que estas propostas forman parte do núcleo de teorías da 
incongruencia. 
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1972), pode con máis precisión facer parte do grupo de teorías da 

superioridade, o mesmo que as ideas desenvolvidas por Aristóteles sobre o 

tema. Convén aclarar neste punto que a literatura científica posterior sobre o 

tema do humor e, inevitablemente, a comedia como a manifestación artística 

a el asociada, está influída por dúas cuestións esenciais: 

a.- A asociación que Platón e Aristóteles fan de humor e ridículo, entendido 

este como o “non normal”, froito do exceso e non desexable, ou como o 

sedimento de toda unha literatura que observará os fenómenos humorísticos 

como manifestacións perniciosas. 

b.- Como resultado desa busca e reinterpretación do hipotético segundo libro 

da Poética de Aristóteles, que había estar dedicado á Comedia, pervive a 

aproximación ao tema do humor desde a oposición establecida entre o riso e 

as bágoas38. 

Porén, máis aló das contribucións feitas polos gregos no tema do humor, o 

que coñecemos na actualidade son as relecturas parciais feitas, na súa 

meirande parte, baixo o prisma do Renacemento, de xeito que  

 

identificar a historia da teoría do humor no Renacemento coa historia do 

redescubrimento e interpretación da Poética de Aristóteles, e da teoría do 

                                                 
38 Proba da importancia deste tipo de aproximación baseada no contraste entre lágrimas e 
risa está a abundante literatura sobre o tema desde, sobre todo, os inicios do Renacemento: 
“Francisco Vallesio, un dos médicos de Felipe II, incluíu un capítulo titulado De risu e fletu 
no sey Controversiae en 1582, ao tempo que Nicander Jossius publicaba un tratado 
completo baixo o mesmo título en 1580. Timothy Britgh, un médico londiniense, contrapón 
do mesmo xeito risa e bágoas no seu Teatrise of Melancholie en 1586, tal e como fai 
Rodolph Goclenius o Vello no seu Physica Commentatio De Risu & Lacrymis en 1597. Hobbes 
relaciona da mesma maneira risa e bágoas na súa Critique do De Mundo de Thomas White, 
como Descartes en Les Passions de l’ame” (Skinner, 2002:143). 
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humor implícita, é correcto xa que moitas das definicións de humor e 

comedia que se producen durante o Renacemento aparecen nese contexto 

(Attardo, 1994:35).  

 

Con todo, consideramos que as principais achegas de Aristóteles e as súas 

posteriores interpretacións acollen sentido cando falamos de comedia e non 

de humor como un fenómeno máis xeral. Como base da división dos xéneros 

e da súa codificación histórica, os comentarios da escola aristotélica terán o 

seu lugar neste traballo no apartado dedicado á teorización sobre comedia.  

Finalmente, entre as primeiras achegas ao humor poden salientarse as 

leccións sobre retórica dos tratados latinos, nalgúns dos cales se exploran 

mesmo definicións sobre o fenómeno. Mentres que os filósofos gregos 

entenden o humor coma un contraste, unha colisión entre dúas ideas que 

queda resolta coa risa, os latinos buscan explicar o humor coma unha técnica 

que resulta de especial utilidade na retórica. Unha das achegas máis 

destacadas da época está incluída en De Oratore de Cicerón, quen, coa 

intención de adestrar os políticos na arte da retórica, intenta unha definición 

do humor, dos seus usos na oratoria e dos seus xéneros. A idea do uso do 

enxeño como parte da argumentación é recollida por Quintiliano quen indica 

que a meirande parte dos retóricos 
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teñen o hábito, así que completan a exposición dos feitos39, de facer unha digresión 

sobre un tema agradable e atractivo coa intención de garantir o maior favor por 

parte da súa audiencia (1989:123). 

 

A aplicación destes mecanismos á retórica por parte dos oradores e dos 

avogados, tal e como recomenda o propio Quintiliano, indica que existía 

unha produción de textos sobre humor e comedia dos que queda constancia 

no Tractatus Coislinianus, un breve documento anónimo, atopado nun 

manuscrito que contiña tamén introducións ás comedias de Aristófanes 

(Attardo, 1994)40.  

 

3.1.1.- Teorías da superioridade 

Desde as primeiras aproximacións de Aristóteles e Platón, nas que se perfila 

que o ser humano obtén o pracer da risa a costa dos seus conxéneres, 

moitos filósofos teñen desenvolvido a idea de que o humor devén do 

sentimento de superioridade, tanto no individual coma no colectivo. A obra 

dalgúns dos médicos e filósofos dos séculos XVI e XVII pode adscribirse a 

este grupo de teorías, xa que parten da idea de que o home ri do ridículo 

nos demais como un xeito de corrección. Pode falarse de médicos, que 

intentan explicar a risa desde o punto de vista fisiolóxico, como Laurent 

Joubert, quen indicaba no seu Traité du ris que para rir de algo, feito ou dito, 

tiña que ser “algo chocante por feo, deforme, deshonesto, indecente, 

                                                 
39 A cursiva é propia da edición da que tiramos a cita. 
40 O mesmo que as distintas teorizacións sobre comedia, o contido do Tractatus Coislinianus 
será comentado na parte dedicada especificamente á comedia. 
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malicioso e sen a penas decoro” (Skinner, 2002:145). Tamén entre os 

filósofos Descartes é herdeiro de Platón na súa aproximación ao humor como 

unha derivación do ridículo, porén, ao dicir de Morreall (1983), pouco se ten 

engadido a esta corrente desde as  achegas de Platón e Aristóteles até que o 

principal representante desta corrente, Thomas Hobbes, lle dá maior 

consistencia teórica. 

A risa para Hobbes non é máis ca un xeito de ilustrar unha teoría máis 

global, de xeito que  

 

o especial interese de Hobbes pola risa pode derivar do feito de que, na súa 

análise, o fenómeno da risa é a ilustración perfecta das súas consideracións 

xerais sobre a natureza humana (Skinner, 2002:147). 

 

Hobbes trata o tema da risa en varios dos seus libros, pero quizais a súa 

definición máis concisa do fenómeno está nos Elementos de dereito natural e 

político, no que aparece unha das súas primeiras achegas ao tema, 

 

A paixón da risa non é outra cousa ca glorificación repentina que esperta 

da concepción súbita da nosa eminencia en comparación coas debilidades 

dos outros, ou co noso propio pasado (Hobbes, 2005:140). 

  

Nesta primeira aproximación ao humor, Hobbes entende que esa gloria 

súbita é parte dunha superioridade momentánea e que pode aplicarse á 
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observación dos demais ou dun mesmo, referida a un feito ou manifestación 

do pasado.  

Nesta primeira definición, o filósofo inclínase por entender a risa coma unha 

paixón –corrixirao en obras posteriores como o Leviatán, cando entende a 

gloria repentina coma a paixón e a risa coma a súa manifestación– que está 

marcada pola temporalidade –súbita e momentánea– e que establece unha 

relación de poder41 non só entre varios suxeitos senón en relación a un 

mesmo. A este respecto, unha das fontes do humor é a observación dun 

mesmo actuando “alén de expectativas propias” (Skinner, 2002) o que 

provoca a sorpresa agradable de ser máis superior do esperado. Así, o 

suxeito pode manifestar a súa ledicia ante a debilidade pasada, pero aplica 

esa mesma superioridade contra a súa propia persoa. 

En achegas seguintes, Hobbes vai destacar a cuestión da superioridade por 

enriba doutros factores que poderían intuírse nos Elementos de dereito 

natural e político.  

Precisamente de posteriores desenvolvementos deriva esta concepción xeral 

que se mantivo sobre a teoría do humor de Hobbes. A meirande parte das 

achegas á filosofía do inglés sobre o humor proveñen das ideas 

desenvolvidas no Leviatán, onde se recolle: 

 

                                                 
41 Precisamente esta relación de poder constitúe a base do Leviathan: “a xeral inclinación da 
humanidade, un desexo perpetuo en incansable de Poder tras Poder, que só cesa coa 
morte” (Skinner, 2002:147). 
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A gloria súbita é a paixón que dá lugar a eses xestos chamados RISA42, e é 

causada por algún súbito acto propio que compracen ou pola aprehensión 

de algo deformado noutro, por comparación co cal hai unha súbita 

autoaprobación (Hobbes, 1989:55). 

 

Tal e como indica Skinner, o humor xorde da superioridade sobre os demais, 

de xeito que se xera unha relación entre un gañador e un perdedor43. 

Segundo isto, a risa é a demostración física desa vitoria sobre a debilidade 

do outro.  

Nesta achega do Leviatán, Hobbes tamén abandona unha vía suxerida nos 

Elementos de dereito natural e político, que pode poñerse en relación coas 

teorías da incongruencia. O autor observa que  

 

ás veces non rimos porque sintamos desprezo por outra persoa, senón 

porque advertimos un absurdo xeral. Isto permite a posibilidade da ‘risa 

sen ofensa’, da que se di que ten lugar cando rimos ‘do absurdo e das 

debilidades abstraídas das persoas, e nas que toda a Compañía pode rir 

xunta (apud Skinner 2002:147). 

 

Nesta cita extraída dunha das achegas máis completas do autor ao humor 

aparece a concepción dunha ‘risa sen ofensa’ que, desde logo, non parece 

propia da orixe dunha serie de teorías que contemplan o humor desde un 

punto de vista negativo, próximo á agresión. Non pode dicirse que considerar 

                                                 
42 As maiúsculas son do orixinal de Hobbes. 
43 A partir desta concepción xorde a posibilidade de relacionar humor e xogo, posibilidade 
que desenvolveu Charles R. Gruner (The game of humor, 1997). 
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a Hobbes o pai das teorías da superioridade, xa que logo, sexa incorrer nun 

erro, pois o mesmo autor foi discriminando elementos da súa teoría en favor 

dunha maior concentración nos elementos menos positivos da risa, que 

entroncan con toda a súa teorización sobre a pretensión do poder do ser 

humano. A interpretación da concepción do humor que aparece no Leviatán 

deu lugar, ademais de a unha liña de seguimento, a críticas como a de 

Nietzsche quen entendía como unha actitude puritana “outorgar mala 

reputación á risa” (Skinner, 2002:142). 

Precisamente esta visión da risa como un modo de impoñer o poder 

provocou un posicionamento desde a moral con respecto desta “paixón”. A 

este respecto xa advertía Platón nas súas recomendacións para a orde social 

na República, onde debería evitarse a risa por ser “abafante para a alma” 

(Attardo, 1994:19). Aristóteles articula un pouco máis esta conexión de risa e 

reprobación, ao dicir de Skinner, por medio da carta apócrifa de Hipócrates 

sobre Demócrito quen ría dos homes, preocupados por asuntos sen valor, e 

consumindo as súas vidas en cousas ridículas, tal e como sostén Joubert 

(Skinner, 2002:153).  

Hobbes, precisamente no Leviatán, indica ao respecto da necesidade de 

“controlar” a risa: 

 

E é frecuente, sobre todo en aqueles que son conscientes das poucas 

habilidades que neles hai, que se vexan forzados a conservárense na súa 

propia estima, observando as imperfeccións doutros homes. E, polo tanto, 

moita risa perante os defectos dos outros é un signo de pusilanimidade. 
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Pois un dos labores propios das grandes mentes é axudar a liberar a outros 

do desdén e compararse a si mesmos cos máis capaces (Hobbes, 1989:55). 

 

O riso constitúe un trazo de debilidade pois amosa, case de xeito 

contraditorio, que o superior non debe compararse co que posúe defectos 

senón con exemplos máis elevados. Eis, pois, a contradición entre a idea de 

superioridade do home e o xesto innecesario da risa, que podería entenderse 

coma unha redundancia na actitude moral se existe de feito unha 

superioridade. 

Os filósofos modernos, entre os que Hobbes fica como a referencia principal 

no tema do humor, seguen a idea motriz desa superioridade moral e 

procuran encher as lagoas que deixou Aristóteles ao  

 

non acertar a ofrecer unha definición do ridículo e consecuentemente non 

acertar a indicar que vicios particulares son máis susceptibles de burla e, 

polo tanto, reprobados coa risa (Skinner, 2002:157).  

 

Tanto os médicos como os filósofos dos séculos XVI e XVII procuraron 

describir cales serían os vicios principais dos que facer escarnio, o que case 

de xeito simultáneo se reflicte na dramaturxia da época. Deste xeito, se 

filósofos como Mancini e Jossius se refiren á avaricia como o vicio do que 

podería facerse máis burla, O avaro de Molière é a comedia que pon en 

práctica toda a teorización sobre humor do momento. Outros dos vicios máis 
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comentados na literatura científica do Renacemento son a hipocrisía e a 

afectación (que Fielding segue a desenvolver no XVIII) e o orgullo. 

En calquera caso, existe unha base filosófica común que ten que ver coa idea 

de mediocritas, profusamente explorado por aqueles autores que rescatan a 

tradición aristotélica. Levada a un extremo, a argumentación en contra da 

risa non ficará suxeita a xuízos morais e estéticos, senón que chega a ser 

considerada un perigo para a saúde. No século XIX, George Vasey entende 

que a risa pode ser perigosa pola estimulación excesiva do diafragma e resto 

de músculos que serven para respirar. 

Nese mesmo século, a idea da superioridade retómase nos románticos e 

xorde o concepto de “risa satánica” acuñado por un poeta que falará da risa 

empregando a caricatura como o seu vehículo, Charles Baudelaire44.  

Baudelaire entende que “o riso humano está intimamente ligado ao 

accidente dunha antiga queda, dunha degradación física e moral” (2002: 

10). O mesmo que concedera Aristóteles, Baudelaire ve o riso como 

“profundamente humano” e, xa que logo, satánico, de xeito que  

 

representa no home a consecuencia da súa propia superioridade, e, de 

feito, como o riso é profundamente humano, é esencialmente contraditorio, 

ou sexa, que é ao mesmo tempo sinal dunha grandeza infinita e dunha 

miseria infinita, miseria infinita en relación ao Ser absoluto de que posúe a 

concepción, grandeza infinita en relación aos animais” (2002: 4).  

                                                 
44 Baudelaire entendeu que un ensaio sobre a caricatura no seu tempo pasaba por intentar 
entender o fenómeno da risa que é “o elemento profundo e misterioso que ningunha 
filosofía ten até hoxe analizado profundamente” (2002: 8). 
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Malia que esta definición apunte as bases da teoría da incongruencia, ao 

presentar a risa como froito dunha contradición, como veremos máis adiante, 

Baudelaire defende claramente a existencia dunha xerarquía entre o “Ser 

supremo” e os animais, de xeito que o home se sitúa nesa mediocridade da 

que ri no tanto se achegue a Deus (e será acusado de vanagloria) ou aos 

animais (e será visto coma un ser grotesco).  

Baudelaire aplica a noción de superioridade non só á risa interpersoal senón 

ao sentido cómico-humorístico das nacións e das distintas épocas. Hai en 

Baudelaire un sentido último de identificación de progreso e risa, de xeito 

que  

 

as nacións ven aumentar as razóns para o cómico a medida que aumentan 

a súa superioridade (Baudelaire, 2002:20). 

 

O cómico –do que fala Baudelaire como vinculado ao riso pero sen establecer 

unha definición– muda a medida que a civilización avanza, de xeito que se 

converte nunha mostra da “nosa forza intelectual xeral”. O ensaísta entende 

que as manifestacións cómicas da antigüidade, as figuras grotescas, as 

representacións fálicas e mesmo as comedia de Aristófanes e Plauto están 

cargadas de seriedade, o mesmo que civilizacións non occidentais:  

 

os ídolos indios e chineses ignoran que son ridículos; e en nós, os cristiáns, 

onde reside o cómico (2002: 23).  
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O mesmo que nesta medición do humor por coordinadas temporais, 

Baudelaire fai unha mesma clasificación atendendo ás latitudes, o que lle 

permite albiscar unha posible identificación de “humores nacionais” que 

resulta de especial interese neste estudo e que, desenvolvida en literatura 

máis recente, será analizada con máis vagar en seguintes apartados deste 

traballo. 

Convén analizar, ao fío do estudo de Baudelaire sobre a caricatura, Da 

esencia do riso, unha coincidencia máis na súa teorización sobre o humor 

con respecto da teoría da superioridade de Hobbes. Tanto o inglés, cando 

fala do deber das grandes mentes de buscar obxectos de comparación 

“superiores” a un mesmo, como o francés, sentarán, ao noso ver, unha das 

bases da consideración do humor que perdura até a actualidade. Baudelaire 

comezaba a súa disertación sobre o cómico do seguinte xeito: “O Home 

Sabio só ri tremendo” (2002: 9). Este Home Sabio quedará identificado máis 

adiante co “Home Sabio por excelencia, o Verbo Encarnado [que] nunca riu” 

(2002: 9).  

Non é privativa de Baudelaire está idea xeral que identifica divindade e 

seriedade, senón que participa de boa parte da literatura que estuda as 

relacións de humor e relixión en Occidente. A este respecto se traballou 

desde a filosofía e, máis recentemente, desde o ámbito da antropoloxía, no 

estudo de casos particulares nos que aparece a risa como parte de 

cerimonias relixiosas. Se desde a relixión se censura a risa, nomeadamente 
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no Cristianismo45, o humor tamén ten sido entendido como un modo de 

sanción dentro dunha sociedade. Desde este punto de vista se manifesta 

Henri Bergson a principios do século XX, quen entende que a risa é, sobre 

todo, unha corrección (Hösle, 2002: 25), de maneira que a fai equivaler a un 

xesto social que os individuos temen e, xa que logo, son obrigados a reprimir 

toda excentricidade que puidera ser sancionada. En calquera caso, nunca 

será un castigo grave, senón que pode ser equivalente a “unha broma 

pesada da sociedade” (Bergson, 1999:92). Noutros autores, lévase a un 

extremo a actividade sancionadora da risa ao considerar que xorde 

directamente da violencia. A este respecto, Konrad Lorenz indicaba que se 

desaparecera a agresividade, desaparecería a risa (Sastre, 2002:36).  

As teorías da superioridade non son defendidas na actualidade por a penas 

investigadores de maneira taxativa, malia que o concepto de superioridade 

adoita aparecer asociado á risa como unha das múltiples causas que a 

orixinan. A este respecto, 

 

Resulta plausible que a forma de risa desencadeada por un sentimento de 

superioridade ocupe unha posición intermedia entre a risa causada por una 

mera sensación de benestar e a risa humorística. (…) A existencia deste 

                                                 
45 A este respecto, a controversia entre os teólogos sobre a cuestión da risa de Xesús non é 
un tema menor, cando menos ao longo da Idade Media e na posterior Reforma: “A aposta é 
de orde relixiosa e de orde antropolóxico (...) se se nega a Xesús o dereito de rir é quizais 
porque colocamos a risa por debaixo e a Xesús por enriba, o que supón dualismo e 
xerarquía entre tráxico e cómico, trivial e sublime, profano e sacro” (Theros, 2004:56).  
Aínda que non é o obxectivo deste traballo desenvolver polo miúdo as relacións entre 
relixión e humor, consideramos que o substrato do cristianismo na nosa cultura nos obrigará 
a volver ao tema en máis ocasións. 
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xeito particular de risa tamén pode explicarse polo feito de que pode ser 

canalizada e exerce así unha función social positiva” (Hösle 2002:24). 

 

Pode dicirse, a modo de conclusión, que as teorías da superioridade xorden 

trala análise de modalidades cómicas moi limitadas, nas que puidera existir 

unha intención de escarnio ou corrección, como, por exemplo, a sátira ou a 

parodia. As teorías da superioridade, tal e como se indica máis arriba, non 

garanten unha explicación plausible para o que Hösle denomina “risa 

humorística”, xa que só aluden a un tipo de humor que, poderiamos dicir, 

ten un obxectivo delimitado que é o da sanción. Malia que Hobbes apuntara 

nos seus primeiros escritos cara unha marxe máis ampla á hora de analizar 

os fenómenos asociados ao humor, a súa propia acoutación do tema e o 

seguimento limitador que fixeron outros filósofos convidou a buscar outras 

posibles orixes e explicacións do fenómeno. 

 

3.1.2.- Teorías da incongruencia 

Aínda que baixo o prisma do empirismo propio dos filósofos ingleses tendíase 

a recoñecer a superioridade como motor do humor, a psicoloxía cognitiva, 

como área de estudo significativa no tema, buscou as fontes do fenómeno 

na incongruencia. Cabe, porén, atribuír a “paternidade” da teoría a 

Schopenhauer, malia que os primeiros apuntamentos, desde a Estética, 

proveñen de Kant. Para este último, “a risa é un afecto que se eleva da 

súbita transformación dunha expectación contida en nada” (Attardo, 

1994:48). Esta relación entre o existente e a nada foi unha das fontes da 
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filosofía alemá nas súas achegas ao humor, cuxas contribucións máis 

coñecidas son as de Jean Paul Ritcher46. 

Na breve teoría que Arthur Schopenhauer desenvolve na súa estética do 

pesimismo aparece por vez primeira a mención do termo incongruencia, que 

dará nome ao conxunto de teorías que seguiron esta liña argumental. 

Segundo o filósofo, 

 

A causa do risible está sempre na inclusión paradoxal, e polo tanto 

inesperada, dunha cousa nun concepto que non lle corresponde, e a risa 

indica que de súpeto se advirte a incongruencia, entre o concepto e a 

cousa pensada, é dicir, entre a abstracción e intuición. Canto maior sexa a 

incompatibilidade e máis inesperada na concepción do que ri, tanto máis 

violenta será a risa (Schopenhauer, 1976: 124). 

 

Convén, perante a que consideramos a definición máis sinxela e 

comprensible do modelo da incongruencia, aludir a dous conceptos 

fundamentais para a explicación do humor: a sorpresa e a abstracción. En 

relación ao primeiro, pode dicirse que é unha das características comúns a 

                                                 
46 Jean Paul Ritcher [Johannes Paul] aparece citado como Juan Pablo nalgunhas 
contribucións da bibliografía española e mesmo Xoán Pablo na galega, caso de Celestino 
Fernández de la Vega (1983). Para este autor, o humor “rebaixa a grandeza e eleva a 
pequenez, pero, diferente tamén da parodia e da ironía, faino colocando o grande ao carón 
do pequeno ao tempo que o pequeno ao carón do grande, e reducindo deste xeito á nada o 
un e o outro, porque ante o infinito todo é igual e todo é nada” (Ritcher, 2002:55). A 
cuestión do contraste e, polo tanto, a incongruencia entre elementos dispares é a base 
desta definición que fai Ritcher, que asume a base de Kant, tamén válida para xustificar a 
diferenza entre o serio e o cómico, cando o primeiro si cumpre expectativas e o segundo, tal 
e como pode lerse na definición de Kant, conduce á nada. 
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todas as teorías do humor47, mais son as teorías da incongruencia as que 

desenvolven esta idea como un dos motores da risa. En segundo lugar, 

Schopenhauer (1976:125) menciona a abstracción como unha necesidade 

básica á hora de xerar humor: 

 

Prodúcese a risa porque a imaxinación o realiza, é dicir, substitúe [o 

concepto] cunha representación visible, de xeito que xorde a diverxencia 

entre o concepto e a intuición. 

 

O humor –que o autor denomina “humorismo”– ten a súa orixe para 

Schopenhauer nun predominio do subxectivo sobre o obxectivo, pero a 

fórmula pode reducirse á dun siloxismo simple.  

Schopenhauer decidiu unha primeira achega a esta teoría da risa incluír 

exemplos da súa aplicación práctica por consideralos obvios, mais na terceira 

edición do seu libro decídese a identificar a súa formulación con modalidades 

do humor na dobre dirección da relación entre obxectividade e 

subxectividade. Neste sentido, identifica os mecanismos ocultos da produción 

de enxeñosidades, de parodias, de ironía como o cambio de nivel que se 

produce entre o real e a intuición sobre esa realidade visible. 

Porén, o principal exemplificador da teoría da incongruencia, mesmo para 

poder ser considerado o autor que máis difusión fixo da mesma é Henri 

Bergson. Isto é así até o punto de que determinados autores lle reservan un 
                                                 
47 A cuestión da sudden glory da que falara Hobbes mencionase en toda a literatura do 
Renacemento baixo a denominación admiratio pero ten precedentes en textos como De 
Oratore, de Cicerón, onde se relaciona o humor coa percepción do inesperado (Skinner, 
2002). 
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apartado específico e non o poñen en relación con ningunha corrente teórica. 

Outros, por outra banda, quitan importancia ás achegas de Bergson, sobre 

todo en datas recentes e entenden que, en todo caso, lle “correspondería o 

mérito de ter xeneralizado a teoría de Schopenhauer” (Hösle, 2002: 35). 

Malia revisións desde perspectivas anovadoras, a contribución de Bergson 

tende co paso do tempo a ser matizada e minimizado o seu impacto teórico. 

Henri Bergson, o valedor do vitalismo na volta do século XIX ao XX, reuniu 

tres ensaios sobre a risa publicados na Revue de Paris –o primeiro levaba por 

título “Sobre o cómico en xeral”, o segundo “Situacións cómicas e palabras 

cómicas” e o terceiro “Os caracteres cómicos”– que seguen a ser unha das 

obras máis citadas en calquera traballo sobre o humor, sexa para subscribir 

as súas palabras ou ben para rebatelas. 

Os principios dos que parte Bergson non eran de ningún xeito innovadores a 

inicios do século XX, e poden reducirse a tres: 

1.- A risa coma un fenómeno propiamente humano, é dicir, o principio 

aristotélico do animal ridens. 

2.- A insensibilidade coma compoñente esencial da risa e, xa que logo, o 

humor como cuestión intelectual e non emocional. 

3.- A risa coma un fenómeno social, de xeito que pode considerarse un 

produto “da complicidade cos outros que rin, reais ou imaxinarios” que, 

como tal produto dunha sociedade, “debe ter un significado social” (Bergson, 

1999). 
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Calquera destes tres principios ou condicións para a risa xa se viran en 

definicións precedentes, polo que cabe preguntarse cales son as innovacións 

que Bergson propuxo no seu momento. Ao dicir dos teóricos, a singularidade 

da súa proposta consiste, precisamente, en desenvolver un catálogo de 

causas da risa que relaciona directamente co corpo. O corpo non fica 

restrinxido á súa presenza física, senón que o filósofo aplica as súas normas 

a dous corpos metafóricos máis: o corpo social e o corpo moral dunha 

sociedade.  

Ao dicir de Bergson (1999:54), hai dous principios físicos que xeran a risa en 

calquera caso posible: a rixidez e a distracción. O autor entende que  

 

a tensión e a elasticidade son as dúas forzas complementarias que fan 

actuar a vida. Se chegan a faltarlle en gran medida ao corpo, xorden 

accidentes de toda índole, achaques e enfermidades. 

 

Para Bergson moitos destes accidentes serán obxecto de risa social, tanto no 

aspecto físico como de actuación social e moral das persoas. Polo que 

respecta á distracción, Bergson non a ve tanto coma unha fonte do cómico, 

como a causa dun estado no que poden producirse eses accidentes risibles. 

A este respecto,  

 

a medida exacta da comicidade dun personaxe está no descoñecemento 

que ten de si mesmo. O cómico é inconsciente (Bergson, 1999:53). 
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A ignorancia do suxeito sobre as súas propias limitacións xera o caldo de 

cultivo para a principal fonte do cómico, mentres que é a rixidez concreta o 

que pode mover a risa. Deste xeito, Bergson concede que as causas da risa, 

sexan no humor de corte máis físico coma no moral son por causa dunha 

falta de flexibilidade notable. No plano físico, todos os efectos cómicos, 

sexan buscados ou non, dependen desta rixidez mecánica que Bergson 

aplica tanto aos “accidentes” como as formas culturais e convencionais. 

Neste sentido, a máscara e, xa que logo, as festas como o entroido son para 

o autor o produto “do cómico moldeado sobre o vivo” (1999:60), ao tempo 

que formas coma os monicreques se constitúen como o paradigma da súa 

teoría.  

No ámbito social, no cómico que xorde da crítica de usos e costumes, 

Bergson tamén verá a rixidez como o principal motor da risa, no que se 

establece unha oposición entre emoción e intelectualización, de xeito que  

 

dende onde o próximo xa non logra conmovernos, comeza a comedia. E 

comeza co que poderiamos definir ‘a rixidez contra a vida social’ (1999:91). 

  

A rixidez, o mecánico, como o motor da comicidade desmarcará o 

pensamento de Bergson con respecto das contribucións clásicas que 

presentaban as causas da risa coma un catálogo de efectos non  suxeito a 

modificacións, dependente da natureza. Bergson propuña porén un concepto 

máis dinámico, baseado na acción do individuo e, xa que logo, corrixible. Se 

Platón e Aristóteles falaban da deformidade, Bergson refírese ao efecto da 
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rixidez na realización dunha acción. Eis a primeira dúbida que xorde con 

respecto á “universalidade” da proposta de Bergson: semella que a 

comicidade á que se refiren os autores precedentes e el mesmo son 

distintas.  

O propio Bergson porá, supoñemos que inadvertidamente, outra tacha á súa 

teoría ao falar do humor verbal. Malia conseguir deixar todo claro desde a 

súa óptica no que se refire ao humor físico, aos efectos do mecánico no 

corpo humano, a súa idea do humor verbal como produto da rixidez non 

resultará tan convincente. Neste punto, Bergson distingue entre o cómico 

expresado polas palabras e o creado desde a linguaxe. Malia seguir 

entendendo que o efecto do mecánico é o principio nestes tipos de humor, 

Bergson (1999:82) indica que  

 

o primeiro pode traducirse a outro idioma, aínda que perde gran parte do 

seu relevo ao pasar a outra sociedade distinta por hábitos, por literatura, e 

sobre todo por asociacións de ideas.  

 

A consideración de Bergson da existencia dun case único principio activo da 

risa, aplicable a casos quen van desde a caída por mor dunha monda de 

plátano até a censura a un vello moralista, fican aquí suxeitos ás súas 

propias dúbidas de aplicabilidade e seguen estando baixo sospeita na 

actualidade. A causa principal das críticas á teoría bergsoniana é que o seu 

intento de definir os principios metafísicos do humor, aplicables de xeito 

universal, se atopan na práctica coa existencia de culturas distintas para as 

97



 Marta Pérez Pereiro 

que non funcionan. Convén precisar tamén que Bergson se vai referir en 

todo momento ao cómico e non fai nunca mención do humor, mais 

entendemos que, á luz da literatura crítica posterior, os principios que 

propón se teñen extrapolado ao concepto de humor, cando menos desde a 

perspectiva de boa parte da literatura científica sobre o tema. 

Porén, desde a perspectiva da psicoloxía, o traballo de Bergson supuxo o 

punto de partida para a evolución das teorías da incongruencia, que 

intentaron transcender a profusa exemplificación de Bergson en función 

dunha busca de causas aplicables a un maior rango de casos.  

O caso máis destacado da evolución desta teoría da incongruencia é o de 

Arthur Koestler (1964), malia que, na intención de transcender a proposta de 

Bergson, é crítico coa súa formulación da rixidez48. Na súa teoría, Koestler 

equipara arte, ciencia e humor como fórmulas creativas parellas. Para 

relacionar entre si tres ámbitos tan distintos da actividade humana, Koestler 

desenvolve o concepto de “bisociación” co que explica o que dá lugar a unha 

explosión creativa. Así mesmo, fala de “matrices de pensamento” para se 

referir aos distintos tipos de percepción da realidade que pode desenvolver 

un ser humano tales como os actos rutineiros. Koestler explica a bisociación 

como unha distinción entre as rutinas do pensamento que se desenvolven 

nun plano único e o xeito no que se xera un acto creativo, que se produce en 

máis dun plano: 

                                                 
48 Koestler rebate a Bergson cunha verdade que si podería considerarse universal: “Se rimos 
cada vez que unha persoa dá a impresión de ser unha cousa, non habería nada máis 
gracioso ca un cadáver” (Koestler, 1964:47). 
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Cando dúas matrices de percepción ou de razoamento independentes 

interaccionan entre si o resultado (...) pode ser ben unha colisión que 

culmina en risa, ben a súa fusión nunha nova síntese intelectual, ou ben a 

súa confrontación nunha experiencia estética. O patrón bisociativo que 

podemos atopar en calquera dominio da actividade creativa é trivalente49: 

quere isto dicir que o mesmo par de matrices poden producir efectos 

cómicos, tráxicos ou desafíos intelectuais” (Koestler, 1964:45). 

 

No caso da risa, Koestler faise eco dunha das formulacións de Bergson, 

segundo o cal, un dos procedementos cómicos era a interferencia de series, 

ou, tal e como aparece no seu desenvolvemento teórico: 

 

É cómica toda situación que pertence a dúas series de feitos absolutamente 

independentes e que pode ser interpretada contemporaneamente en dous 

sentidos completamente distintos (Bergson, 1999: 80).  

 

Malia que Bergson apunta nesta definición á idea de dobre sentido, o 

concepto das “series” que interfiren entre si pode relacionarse directamente 

coa posterior teorización de Koestler, o mesmo que toda a literatura 

precedente sobre a incongruencia, que xa apuntara á existencia de varios 

planos de realidade cuxa mestura provocaba unha nova interpretación. Pero 

quizais sexa Koestler o que formula o principio por medio dun termo 

concreto –a bisociación– e con maior claridade, ao establecer que o humor 

                                                 
49 A cursiva, forzada pola aparición dun termo propio do autor, é nosa. 
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sería equiparable a ciencia e arte, ou experiencia de aprehensión artística, 

como acto creativo.  

As achegas principais de Koestler, xa que logo, teñen que ver co 

establecemento de patróns máis amplos á hora de conceptuar as orixes do 

humor pero, ao tempo, tratando de contemplar as diferenzas culturais das 

que non se fixeran cargo os intentos precedentes de crear unha teoría do 

humor baseada na incongruencia. Neste sentido, Koestler (1964:83) sostén 

que  

 

unha idea cómica dun determinado patrón lóxico pode trasladarse a 

multitude de escenarios; a cor local e o dialecto axudan a establecer a 

atmósfera. As historias máis efectivas son as rexionais (...) a mera mención 

dun ‘home de Aberdeen’50 establece a matriz, o desexado marco mental.  

 

A novidade da contribución de Koestler neste asunto implica o 

recoñecemento de distintos “escenarios” que veñen condicionados por 

diferenzas culturais. Aínda que segue manexando unha serie de patróns 

convencionais e, polo tanto, aplicables universalmente, o autor entenderá 

que existe un contexto que contribúe a que a risa acolla unha determinada 

“cor local”51.  

                                                 
50 Con esta expresión Koestler refírese aos chistes sobre escoceses, moi abundantes en Gran 
Bretaña. 
51 Tal e como indicabamos no caso das teorías da superioridade ao referírmonos a estas 
precisións vinculadas ao concepto de cultura, podemos indicar que desenvolveremos este 
tema de xeito independente en posteriores apartados deste traballo. 
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Outro dos elementos anovadores da súa teoría ten que ver coa explicitación 

da risa como parte da evolución humana. Koestler, tal e como anunciabamos 

ao inicio deste traballo, considera a risa como un “reflexo de luxo” ao non 

demostrar a súa aplicación a ningún uso fisiolóxico básico. A aparición de 

reflexos que non sirvan ningún propósito aparente implica o cumprimento de 

dúas condicións: 

 

primeira, unha relativa seguridade da existencia, que demandase novos 

destinos da enerxía excedente; segundo, e máis importante, que se 

chegara a un nivel de evolución onde o razoamento acadara unha certa 

autonomía desde as urxencias ‘cegas’ das emocións (...) Só nesta etapa de 

‘emancipación do córtex’ pode o home percibir as súas propias emocións 

como redundantes” (Koestler, 1964: 63). 

 

Ao considerar que esa risa é parte da evolución biolóxica, Koestler rebate en 

certo sentido a idea difundida desde as teorías da superioridade de que a 

risa constitúe un elemento limitador para a vida en sociedade. Tamén vai 

máis alá das teorías da incongruencia, nomeadamente a de Bergson, ao 

transcender a relación entre cómico e tráxico, e poñer ao mesmo nivel a 

explosión da risa coa apreciación artística e a creación científica, ás que pode 

chegarse de forma case indistinta por unha diferenza sinxela de contexto: 

 

Bergson non acertou a ver que cada un dos exemplos mencionados podían 

pasar de ser experiencias cómicas, tráxicas ou puramente intelectuais (...) 

por un simple cambio no clima emocional (1964:46). 
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Koestler establece a tríada humor-ciencia-arte na base da bisociación como o 

patrón da descuberta, o xeito no que o ser humano atopa novas relacións 

entre os fenómenos e tira conclusións intelectuais das mesmas. Dun xeito 

moi gráfico, o autor establece en forma de onomatopeas as reaccións fronte 

a esta descuberta de xeito que ha-ha corresponde ao humor, ah á 

experiencia estética e ahá á satisfacción da curiosidade intelectual.  

De xeito particular, seguindo o modelo da bisociación, fala de doce maneiras 

de provocar risa, que non poden identificarse como fórmulas humorísticas na 

súa totalidade: o xogo de palabras e o enxeño; a relación home-animal; 

suplantación; o neno adulto; o trivial e o exaltado; caricatura e sátira; o 

inadaptado; o paradoxo do cempés52; desprazamento; coincidencia; 

absurdo; e as cóxegas. 

A teoría da incongruencia, malia ser progresivamente desprazada por 

achegas sobre o humor desde outros ámbitos do coñecemento como a 

socioloxía e a antropoloxía, segue a manter certa produción científica e 

debate (Schrempp, 1995; Oring, 1995) pero sen que se transcendan os 

principios desenvolvidos polos teóricos máis citados desta corrente. Unha 

característica común destas teorías é a súa tendencia universalista que, por 

unha banda, só contempla determinados tipos de humor e, por outra, 

esquece facer interpretacións espazo-temporais –no caso de Koestler hai un 

                                                 
52 Koestler emprega o paradoxo do cempés para se referir á bisociación de estrutura e 
función, para o que emprega a idea de como podería camiñar este animal se de súpeto se 
lle obrigara a ser consciente da orde de movemento das súas cen patas. Segundo o autor 
ficaría paralizado ao desprazar a atención do conxunto ao particular. 
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tímido intento de suxerilas– que, ao noso ver, supoñen un elemento 

importante na teorización sobre humor e que comezan a desenvolverse na 

literatura máis recente sobre o tema. Quedan, con todo, algúns teóricos que 

sosteñen que  

 

nos termos dunha explicación teórica do humor, a Incongruencia 

convértese nunha teoría superior que incorpora as dinámicas da 

superioridade e da liberación (Matte, 2001:238).  

 

3.1.3.- Teorías da liberación 

O grupo de teorías que entenden o humor como liberación é produto único 

do século XX que, máis ca grupo ou conxunto, pode reducirse a unha 

contribución particular, a de Sigmund Freud, desde un ámbito moi concreto 

como é a psicanálise. Aínda así, algúns autores recollen precedentes desta 

teoría. Morreall (1983) cita a este respecto o ensaio A liberdade do enxeño e 

do humor (1711) de Shaftesbury53, ao tempo que advirte do posible 

solapamento da teoría da liberación implícita coa achega hobbesiana da 

superioridade. Así mesmo, Morreall menciona a obra de Herbert Spencer, 

concretamente Sobre a fisioloxía da risa (1911), pero considera esta teoría 

simple ao comparala coa desenvolvida por Freud. 

                                                 
53 O pensamento de Shaftesbury a respecto do humor condénsase na cita recollida por 
Morreall: “O espírito libre dos homes de enxeño se se encerra e controla, pode buscar outras 
vías para aliviar as súas restricións; e sexa por medio do burlesco, da imitación ou da 
bufonada, estarán ben contentos de se liberar e de vingarse dos seus censores” (apud 
Morreall 1983: 20). 

103



 Marta Pérez Pereiro 

Malia non tratarse dun dos seus libros máis coñecidos, Freud analizou o 

humor por medio dos chistes na súa obra O chiste e a súa relación co 

inconsciente (1ª ed. 1905) e no opúsculo posterior Humor (1927). Non son 

textos descoñecidos do autor, mais non están no conxunto dos máis 

estudados da súa traxectoria. Freud achégase ao humor desde a psicanálise 

nun intento de desvelar non tanto as orixes da risa como as funcións ás que 

serve, se poden separarse as dúas ideas de orixe e función no caso deste 

autor.  

Os textos de Freud sobre o humor, nomeadamente O chiste e a súa relación 

co inconsciente, son quizais os únicos exemplos de literatura psicanalítica 

sobre este tema. Con posterioridade ao vienés  

 

hai moi poucos [investigadores] que aplicaran a psicanálise propiamente 

dita no debullar do humor (Matte, 2002:223).  

 

Non quere isto dicir que a influencia de Freud fora pequena senón que, pola 

contra, pode interpretarse que as súas achegas van abrir unha nova vía de 

análise que non se cingue á práctica psicanalítica de xeito particular. O 

estudo do chiste e a súa relación cos mecanismos da mente humana deron 

lugar á terceira corrente teórica no tema do humor: as teorías da 

liberación54. A obra de Freud dedicada ao humor non terá continuadores “ao 

                                                 
54 Malia que release theories, a expresión orixinaria en lingua inglesa, puidera traducirse de 
xeito máis preciso como “teorías do alivio”, optamos pola palabra “liberación” para nos 
referir a este conxunto de achegas por considerarmos que cómpre manexar un termo máis 
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uso” senón que aparecerá de xeito transversal en boa parte da literatura 

posterior sobre o tema.  

O traballo de Freud sobre o chiste como expresión humorística non pode ser 

analizado sen termos en conta o resto da súa extensa produción científica; a 

psicanálise é o marco conceptual que atravesa todas as áreas que tratou 

Freud e supón unha nova perspectiva que pode aplicarse tanto ao “persoal 

coma ao cultural” (Matte, 2002). Desde esta posición, a principal 

contribución de Freud –entre as moitas que iremos desenvolvendo– consiste 

en entender o humor como unha dinámica que se insire en todos os 

aspectos do mundo persoal e cultural (Matte, 2002), é dicir, como un 

proceso individual e social no que existe unha evolución, unha 

transformación suxeita a variacións neses planos individual e colectivo. Deste 

xeito, onde as teorías da superioridade e da incongruencia propuñan 

universalidade, a teoría freudiana anuncia condicións nas que se produce o 

humor. Ademais, 

 

por primeira vez na historia do problema concédeselle unha atención ampla 

e precisa ao aspecto técnico-fenomenolóxico dos problemas do humor (nun 

sentido xeral) e ás regras morfolóxicas da produción de expresións 

humorísticas (Attardo, 1994:54). 

 

Freud atenderá ás técnicas de creación do chiste na que denomina “parte 

analítica” da súa obra, pero completará esta achega máis empírica cos 

                                                                                                                                          
polisémico no campo do humor, aplicable tanto a cuestións referidas ao estudo da psique 
como a movementos sociais ou colectivos. 
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apartados “sinténtico” e “teórico”, nos que elabora unha serie de hipóteses 

sobre o humor a partir do chiste. Moita da literatura crítica sobre as achegas 

de Freud ao humor tense centrado no intento de “anular” as cuestións 

psicanalíticas dos seus textos para equiparar a súa achega ao xa dito nas 

teorías da incongruencia e da superioridade. Ao tempo, outros teóricos teñen 

entendido o traballo de Freud como un “work in progress” (Matte, 2002) que 

permite, xa que logo, a súa ampliación ou refutación posteriores, e que 

funciona como un catálogo de suxestións máis ca como un modelo exclusivo. 

Freud establece, xa de partida, unha dobre tipoloxía dos chistes, que 

emprega como corpus de análise. Dunha banda, entende que existen: 

1- Chistes verbais 

2- Chistes intelectuais 

Nunha segunda clasificación, que non garda relación directa coa anterior, 

divídeos en: 

a- Chistes inocentes 

b- Chistes tendenciosos55 

Malia que a primeira das clasificacións, baseada na técnica do chiste, non 

supón nada máis aló de establecer unha diferenza entre os chistes que teñen 

a súa orixe no xogo coa linguaxe (verbais) ou que buscan referentes na 

percepción do mundo (intelectuais), a segunda das taxonomías de Freud 

sérvelle para desenvolver polo miúdo a súa teoría da liberación.  

                                                 
55 Freud establece unha subdivisión final dos chistes tendenciosos, que divide en: que ispen 
ou son obscenos, agresivos ou hostís, cínicos e escépticos. 
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Segundo Freud, os chistes inocentes carecen de finalidade alén da súa propia 

creación, non serven a intereses que estean máis aló do propio texto (e 

performance) do chiste. Porén, os chistes tendenciosos, sobre os que Freud 

fixará a súa atención, conteñen unha intención oculta que chamará 

“tendencias” que poden reducirse a dúas:  

 

O chiste tendencioso será ou ben hostil (destinado á agresión, a sátira ou a 

defensa) ou ben obsceno (destinado a nos amosar unha nudez) (Freud, 

1969: 83).  

 

Malia que nesta primeira definición do chiste tendencioso Freud parece estar 

perfilando unha nova achega propia das teorías da superioridade, 

trasladando a idea da agresión, tamén aclarará que o chiste serve a fins que 

non se revelan na superficie.  

O chiste tendencioso, nas súas dúas vertentes, racha coa “censura psíquica” 

que ten imposto a civilización e na súa formulación “elude determinadas 

limitacións e abre fontes de pracer que se volveron inasequibles” (1969: 90). 

Aínda que o chiste permite agredir coa arma do ridículo, vai revelar unha 

forma nova de pracer, unha “liberación” dos corsés da vida en sociedade: 

 

A hostilidade violenta, prohibida por lei, queda substituída pola invectiva 

verbal, e a nosa mellor intelixencia do encadeamento dos sentimentos 

humanos róubanos pola súa consecuencia –tout comprendre c’est tout 
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pardonner56– unha parte cada día maior da nosa capacidade de 

encolerizármonos contra aqueles dos nosos semellantes que entorpecen o 

noso camiño (Freud, 1969:89). 

 

No camiño cara á liberación que propón o chiste tendencioso, Freud alude ao 

“gasto psíquico” que cómpre facer en calquera acto de agresión ou defensa. 

Para o autor, unha das fontes de pracer do chiste consiste, precisamente, no 

aforro desta enerxía, rexido por unha sorte de “principio de economía”. Ao 

cabo, este principio rexe a técnica do chiste no que se produce unha tensión 

entre o público e o reprimido, de xeito que o pracer que se obtén é froito 

dese “trunfo” do reprimido que, por medio dun esforzo mínimo, se abre 

camiño entre as barreiras da razón. 

Ao contrario que o resto dos teóricos, Freud vai analizar por vez primeira a 

situación comunicativa do chiste, o que resulta prioritario, ao noso entender, 

cando se analiza un acto de vontade como é facer un relato con 

intencionalidade humorística. Para este autor, xa que logo, o chiste 

distánciase do cómico –que analizara profusamente Bergson– na 

participación e intencionalidade dos axentes que forman parte del, de xeito 

que 

 

a conduta social do cómico é distinta da do chiste. O cómico non precisa 

senón de dúas persoas: unha que o descubre e outra na que é descuberto. 

A participación dunha terceira persoa, á que se lle comunica o cómico, 

intensifica o proceso cómico, pero non lle agrega nada novo. Porén, o 

                                                 
56 As cursivas son do autor [Comprendelo todo é perdoalo todo]. 
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chiste precisa de xeito obrigado desa terceira persoa para a perfección do 

proceso aportador de pracer, mentres que pode prescindirse da segunda 

cando non é agresivo ou tendencioso. O chiste ‘faise’ e a comicidade 

‘descóbrese’ (…)” (1969:162). 

 

A participación desta terceira persoa, que comparte o pracer que xera o 

chiste, permitirá entender o humor como un acto social no que é de obrigado 

cumprimento a súa comunicación. A este respecto, para calquera 

investigación na que se considere o humor como parte dun proceso 

comunicativo no que haxa unha audiencia implicada, ten que partir por forza 

destes dous conceptos suxeridos por Freud: 

1- A existencia dun paradigma comunicativo implícito no acto creativo do 

humor. 

2- Como consecuencia, a comprensión do humor como acto social. 

Freud, desde esta percepción do humor como proceso comunicativo, vai 

estender a cuestión do release, da liberación, desde o particular até o 

colectivo; este pracer non vén motivado pola comicidade que xera o grotesco 

–que Freud considera só apta para cativos e representantes políticos57–, 

senón que aparece motivado pola busca desa liberación, neste caso 

colectiva. Neste sentido, 

 

                                                 
57 Freud, nunca apreciación que destila o sentido do humor que pretende analizar, explica 
que rir dos defectos físicos “si é considerado como tal [chiste] entre os colexiais ou entre o 
pobo baixo e até en grao de cultura dalgúns dos nosos representantes municipais e 
parlamentarios” (1969:91). 
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o chiste tendencioso emprégase con especialísima preferencia para facer 

viable a agresión ou a crítica contra superiores provistos de autoridade. O 

chiste representa daquela unha rebelión contra a devandita autoridade, 

unha liberación do xugo da mesma (Freud, 1969: 91). 

 

Eis unha diferenza substancial da teoría freudiana da risa, e por extensión 

das achegas desde o marco da liberación, con respecto da interpretación que 

devén da superioridade: a posibilidade de entender o humor coma unha 

dinámica de dobre dirección, que tanto serve para expresar ese sentido 

hostil do superior como para fornecer ao home das ferramentas precisas 

para a defensa.  

O chiste, xa que logo, non só se dirixirá contra as persoas (no caso das 

mulleres nos chistes obscenos, tal e como refire Freud), senón que, por 

veces, o ataque contra persoas determinadas serve como pretexto para 

censurar as institucións58. Así,  

 

o chiste pode atacar igualmente a aquelas institucións, persoas 

representativas das mesmas, preceptos morais ou relixiosos e ideas, que, 

por gozaren de elevada consideración, só baixo a máscara do chiste, e 

precisamente dun chiste cuberto pola súa correspondente fachada, nos 

atrevemos a arremeter contra elas (1969: 95). 

 

                                                 
58 O exemplo que Sigmund Freud emprega para ilustrar a súa teoría é o dos intermediarios 
nas vodas xudías. Esta figura adoita ser obxecto de chistes en toda a tradición dos xudeus 
europeos mais non porque estas figuras foran “risibles”. Porén, a cotío o intermediario é 
presentado como “persoa en extremo intelixente, cunha dialéctica que sabe vencer toda 
dificultade” (1969: 93). Por medio destes contiños o que tenta ridiculizarse é a institución á 
que serven, o matrimonio, que, ao dicir de Freud, invita ao ataque máis ca calquera outra. 
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Finalmente, dentro deste modelo de agresión-defensa do humor, Freud non 

obvia aqueles chistes referidos contra a propia persoa ou grupo no que se 

integra. Quedou claro que nos dous grupos anteriores de teorías non se 

obtiña unha explicación satisfactoria para aqueles casos nos que a broma se 

dirixía contra a propia persoa que a facía. Porén, desde a psicanálise, Freud 

busca dar unha resposta a un tipo de humor que estudará en detalle ao ser 

o propio da súa orixe étnica. A meirande parte dos exemplos cos que o autor 

ilustra a súa teoría son chistes de xudeus creados, ademais, desde a propia 

comunidade.  

Freud entende que o chiste do suxeito dirixido contra un mesmo, como 

integrante dunha colectividade, resposta a unha “crítica rebelde” e casa 

perfectamente dentro da tipoloxía do chiste tendencioso. Ao seu dicir, o pobo 

xudeu é un exemplo de colectivo que, polas súas características, isto é, pola 

súa autocrítica, fora un bo viveiro de “chistes excelentes”. A este respecto, 

Freud (1969:98) establece unha distinción clara entre os contos que outros 

grupos teñen feito dos xudeus, con respecto dos “autochistes”,  

 

Os chistes que sobre xudeus se teñen feito por parte de persoas non 

pertencentes ao seu pobo son xeralmente chanzas brutais nas que todo 

chiste é aforrado polo feito de que o xudeu é sempre para os estraños 

unha figura cómica. Tamén os chistes dos xudeus sobre si mesmos 

conceden este feito, pero o seu mellor coñecemento dos seus verdadeiros 

defectos e da conexión destes coas súas boas calidades, así coma a 
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participación da propia persoa no criticable, crean a condición subxectiva da 

elaboración do chiste, moi difícil de establecer noutro caso. 

 

A diferenza feita entre estes dous tipos de chistes –os feitos polos alleos e os 

dos propios– suxire a existencia dunha posible división, non explicitada, que 

Freud fai entre os chistes de pura agresión e aqueles nos que existe unha 

elaboración máis fonda. Asemade, a idea que está por debaixo das 

inferencias que Freud establece entre tipos de humor lévannos a considerar 

que existen condicionantes para estas creacións que outras teorías non 

contemplaran. Aínda que o intento deste autor será achar os mecanismos 

“xerais” de creación dun chiste, aplicará a análise dos mesmos a un tipo 

determinado de producións, das que explicita orixe e características. Queda 

claro que, alén da común aplicación do “principio de economía”, existen 

condicionantes para a elaboración e comunicación dos chistes que dependen 

do substrato dunha colectividade. Non é unha cuestión menor que Freud 

escolla chistes xudeus para ilustrar a súa argumentación, pois, por vez 

primeira, haberá nunha teoría sobre o humor un marco, un contexto no que 

se produce a creación humorística. 

Esta contribución feita desde as teorías da liberación será desenvolvida en 

posteriores achegas, particularmente nos ámbitos da socioloxía e da 

antropoloxía. Malia ser desbotado desde as teorías esencialistas e desde 

campos do saber como a lingüística, o establecemento de coordinadas no 

estudo do humor farase extensivo na segunda metade do século XX, como 
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parte do tipo de teorías substanciais, máis interesadas na análise do contido 

dos diversos fenómenos relacionados co humor. 

Unha das marcas de identidade desta nova maneira de achegarse ao humor 

que ten ver directamente coa multidisciplinariedade. A este respecto, a 

irrupción da historiografía, da socioloxía e da antropoloxía nos estudos do 

humor supón un salto de nivel nas achegas neste ámbito. Tal e como 

sosteñen Bremmer e Roodenburg,  

 

os historiadores comezaron a interesarse polo humor cando, non hai moi 

tempo, comprenderon que podía ser unha clave coa que desentrañar os 

códigos culturais e as sensibilidades do pasado” (1999:xi). 

 

Porén, xa outros campos da investigación andaban ás voltas co estudo do 

humor, tal e como manifestan os mesmos autores, que indican que os 

estudos historiográficos sobre o humor teñen sido, tradicionalmente, obra de 

filólogos e etnólogos.  

O traballo Mikhail Bakhtin, de quen xa falaramos na introdución deste 

traballo, constitúe unha das primeiras referencias das relacións entre a 

historia da cultura, no seu caso nun estudo literario. Aínda que as 

contribucións de Bergson e Freud son case que contemporáneas, as 

pescudas de Bakhtin son unhas décadas posteriores59, pero xa incorporan 

nocións da teoría da liberación. 

                                                 
59 Ver nota 10. 
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A análise da obra de Rabelais, Gargantua e Pantagruel, serve como marco 

para unha descrición da cultura popular na Idade Media e no Renacemento 

europeos, con especial incidencia no fenómeno da risa, que fai parte esencial 

desa cultura. Bakhtin vai identificar na obra literaria as formas de resistencia 

da cultura popular dunha época determinada e entenderaas baixo o prisma 

da risa colectiva. Para o ruso, o entroido será a forma propia de rebeldía das 

clases populares con respecto dos poderes da época, encarnados na nobreza 

e moi particularmente no clero. Así,  

 

o entroido era o trunfo dunha caste de liberación máis aló da órbita da 

concepción dominante, a abolición provisional das relacións xerárquicas, 

privilexios, regras e tabús. Opúñase a toda perpetuación, a todo 

perfeccionamento e regulamentación apuntaba a un porvir aínda 

incompleto (Bakhtin, 1965: 15). 

 

O entroido, coma máxima encarnación da festa popular, supón o marco da 

risa popular ambivalente que ten un marcado carácter utópico e está 

“dirixida contra toda concepción de superioridade” (1965:17). A risa popular, 

ao dicir de Bakhtin, non é a maneira de que as clases populares busquen 

impoñerse ás poderosas, senón un “contrapoder” que, dalgún xeito, de xeito 

pautado pola tradición, fai evidentes as desigualdades. O humor supón case 

a única forma posible de rebeldía para o campesiñado, o que permite que se 

aturen as cargas da vida cotiá o resto do ano. 
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Bakhtin relacionará deste xeito a risa coa cultura popular. Aínda que este 

punto ten sido rebatido recentemente60, o crítico fai unha primeira listaxe 

das manifestacións da risa popular que, como veremos, teñen as súas 

pegadas na actualidade. Estas formas, máis ou menos ritualizadas, son as 

formas do espectáculo, as obras cómicas verbais e as diversas formas e tipos 

de vocabulario familiar e groseiro.  

Con respecto dos rituais cómicos aos que se refire Bakhtin, nos que se 

integra o cósmico, o social e o corporal, podemos falar da inexistencia de 

límites que, por contra, marcan a creación e representación da comedia, 

suxeita ao espazo escénico e ao tempo do espectáculo, na meirande parte 

dos casos. Para Bakhtin, xa que logo, a risa popular é superior á que xorde 

froito do espectáculo teatral por expresar  

 

unha opinión sobre un mundo en plena evolución no que están incluídos os 

que rin (1965:17). 

 

                                                 
60 A principal obxección que se ten feito á teoría da risa popular de Bakhtin ten que ver, 
precisamente, coas demarcacións do popular neste autor. Aaron Gurevich (1999) considera 
que a noción de cultura popular que presenta o formalista é difusa e está articulada coma 
unha forma pura, cando menos no período estudado. Ademais de problemas de 
periodización, Gurevich detecta en Bakhtin a escolla dunha parte da realidade social 
medieval –cando menos da reconstrución feita polos académicos- e desbota elementos de 
contraste para a súa argumentación, como poderían ser as manifestacións cómicas desde a 
oficialidade eclesiástica ou a circulación de material humorístico, abondo celebrado, entre as 
clases altas. Podemos falar, recollendo a crítica de Gurevich, dunha voz do popular máis ca 
dunha cultura, ao no incluír os estamentos oficiais na súa pescuda. Porén, Bakhtin traballa 
desde un texto literario, pensamos que convén indicar, non desde censos demográficos ou 
desde crónicas históricas. 
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A concepción de Mikhail Bakhtin do humor coma forza social liberadora está 

na liña dos estudos sociolóxicos do formalismo ruso, marcados pola 

perspectiva marxista da loita de clases. A este respecto, os formalistas  

 

non aportaron máis ca un certo socioloxismo, no dobre sentido de sinalar 

as condicións sociais nas que se produce a arte e os efectos mesmos desa 

produción (Sastre 2002:99).  

 

Desde o marxismo o fenómeno da risa vai estar vinculado ás contradicións 

sociais e ás loitas de liberación social e política (Sastre, 2002). 

O mesmo que sucedera coa aproximación de Freud ao chiste, o traballo de 

Bakhtin sobre Gargantúa e Pantagruel aparece de xeito transversal no resto 

das achegas ao humor por parte dos teóricos. Dado o seu carácter 

substancial e non esencial nin sequera se consigna naqueles manuais nos 

que se ofrecen clasificacións de teorías (Attardo, 1994, 1995; Morreall, 

1983). 

Na teoría do humor, con todo, entendemos que a achega principal de 

Bakhtin ten máis que ver co método elixido ca coa situación da súa 

contribución no marco das teorías da liberación. Tal e como se avanzou na 

introdución deste traballo, as achegas feitas desde o formalismo son cruciais 

para as contribucións ao humor desde os ámbitos máis diversos. Deste xeito, 

o estudo deste autor abre as portas a unha nova perspectiva, afastada do 

esencialismo por medio de: 
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1.- Multidisciplinariedade. Bakhtin vai traballar desde o ámbito da teoría da 

literatura e falará de humor a propósito da obra de Rabelais, o que implica 

que combina elementos de crítica literaria coa análise sociolóxica da época 

que abeira a obra literaria.  

2.- O humor, baixo o prisma dunha sociedade determinada, non fica no 

traballo de Bakhtin abstraído do plano físico, é dicir, deixa de ser unha 

esencia para se converter nunha construción que está suxeita á 

modificacións. O humor entendido como produción cultural será un dos 

legados que pasarán á literatura posterior sobre o tema. 

3.- Como produto cultural, entendendo a cultura como un sistema no que 

existe unha tensión entre o estático e o dinámico (Lotman, 1998), o humor 

fica suxeito tanto ás coordinadas espazos-temporais que delimitan a 

devandita cultura como aos procesos de cambio que dentro dela se 

producen. 

Debido a abundancia de suxestións que aparecen ao longo da obra de 

Bakhtin, volveremos a este autor en posteriores avances deste traballo. Con 

respecto da súa contribución como parte do que se dá en chamar teorías da 

liberación, a análise da risa popular na Idade Media e no Renacemento 

impulsou unha nova perspectiva sobre o humor como contrapoder que na 

actualidade aparece como argumento de numerosas investigacións 

desenvolvidas desde os eidos da etnografía e dos cultural studies. 
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3.2.- Investigación recente sobre humor: psicoloxía e lingüística, 

historia e antropoloxía 

Os inicios do século XX supuxeron a consolidación dos tres tipos de teorías 

principais sobre o humor. Se nos seus primeiros anos Bergson desenvolvía a 

idea da incongruencia como motor da risa, de xeito simultáneo, Freud 

explicitaba que o humor, nomeadamente nas súas construcións específicas, 

os chistes, aportaba unha liberación tanto psíquica coma social. Mais a partir 

desta confluencia sorprendente, a xulgar pola escasa produción científica 

sobre o tema até aquela altura, e do agromar de teorías como a de 

Pirandello (1908), o traballo sobre o humor detense durante bastantes 

décadas61.  

Haberá que agardar até os anos 80 do pasado século para podermos falar de 

liñas investigadoras coherentes en varias áreas do coñecemento que 

podemos dividir en dous tendencias: 

1.- Dunha banda, podemos agrupar os traballos feitos desde a psicoloxía 

cognitiva e desde a lingüística á hora de enfrontarse á investigación do 

humor.  

2.- Doutra, antropoloxía e historia constitúen o outro ámbito preferente da 

investigación. 

                                                 
61 Non queremos suxerir que non exista produción científica sobre humor no período que vai 
desde 1920 até 1980. Proba disto é a necesidade de citar o traballo de Bakhtin e do resto 
dos formalistas así como os primeiros intentos desde a lingüística para comprender a 
evolución posterior no estudo do humor. Os intentos nestas décadas, con todo, están 
atomizados, non pertencen a un esforzo colectivo que parece comezar a articularse máis nos 
últimos vinte anos do XX.  
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Se psicólogos e lingüistas seguen na procura dunha teoría esencial, 

historiadores e antropólogos deteranse na análise de fenómenos particulares 

nos que o humor xoga un papel principal. Pode dicirse, xa que logo, que os 

métodos parten desde a dicotomía orixinal entre indución e dedución e non 

semellan ter puntos de confluencia.  

Desde a análise do humor dentro das estruturas lingüísticas, as figuras de 

Salvatore Attardo e Victor Raskin articulan o discurso, de xeito que elaboran 

un primeiro guión para a análise das narrativas (Attardo e Raskin, 1991) e 

desenvolven o que denominan SSTH (Semantic Script Theory of Humor) 

[Teoría do humor en base ao guión semántico] que, nun avance, e 

xeneralización, posterior se converte na GTVH (General Theory of Verbal 

Humor) [Teoría xeral do humor verbal].  

Por conta da psicoloxía pode observarse un renacer das teorías da 

incongruencia que son elevadas por algúns teóricos á centralidade do 

discurso sobre humor. Tal e o caso do traballo de Elliot Oring (1995) e de 

John Morreall (1983), unha das voces máis influentes no ámbito da 

psicoloxía do humor e que estuda nos cativos a base do humor adulto 

posterior.  

A “post-incongruencia” será unha das orientacións máis contestadas desde a 

antropoloxía e a historia que inclúen o factor cultural como relativizador 

fundamental de toda xeneralización feita desde a psicoloxía. Será esta a 

posición máis xeral desde os cultural studies nos que o humor comeza a 

aparecer timidamente nos 90 asociado a fenómenos da vida social dos 
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pobos. Desde este segundo ámbito do estudo do humor comezan a editarse 

historias culturais do humor (Bremmer e Roodenburg, 1999) e publicacións 

como a xa mencionada Humor. International Journal of Humor Research 

que, malia ser multidisciplinar, no estilo dos cultural studies, mantén un 

pequeno predominio dos estudos de lingüística, de seguro por ser un dos 

campos nos que máis se leva traballado o tema. 

Desde a antropoloxía tamén comeza a buscarse certa sistematización na 

análise do humor por medio da creación de guións para o seu estudo desde 

o modelo que propuxera Propp para a estrutura do conto de fadas. A este 

respecto, un dos modelos de análise que semellan máis orixinais, e aplicable 

ao presente traballo, é o “Guión do chiste étnico”62 (Davies, 1982, 1998, 

2005) no que se elabora un modelo básico dos chistes que xorden en cada 

unha das culturas occidentais desde o agromar do capitalismo. Un estudo 

centrado temporalmente e situado en coordinadas culturais supón un cambio 

con respecto da produción anterior en antropoloxía ao ascender desde os 

estudos particulares até un modelo xeral que pode aplicarse como patrón a 

boa parte dos estudos desenvolvidos neste ámbito. 

Tal e como se enunciaba na introdución deste traballo, o estudo do humor 

nos medios de comunicación non irrompeu con forza neste ámbito senón que 

atopou un camiño de seu no estudo da comedia, nomeadamente a 

cinematográfica. A penas existen traballos nos que se poña en relación o 

                                                 
62 Tal e como se explicou na introdución deste traballo, o concepto “étnico” tomado do 
ámbito anglosaxón ten nos nosos parámetros o sentido de “cultural” e esa será a acepción 
que se empregará en posteriores usos do termo. 
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humor como fenómeno social co tipo de traballos audiovisuais que se 

producen en televisión e cinema. O humor pertence ao estrito ámbito da 

comedia como xénero e, xa que logo, non adoita relacionarse con fenómenos 

sociais tales como o chiste ou as manifestacións cómicas populares.  
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II.- HUMOR E CULTURA. A BUSCA DUN MODELO DE 

INTERPRETACIÓN DO HUMOR 

 

4.- O humor como forma cultural 

A insistencia dos teóricos na busca dunha definición do humor ten derivado, 

como vimos, en numerosas achegas que pretenden amosar a posibilidade 

de que sexa entendido coma un fenómeno universal. Porén, estudos 

particulares (Bremmer e Roodenburg, 1999; Davies, 1982, 1999, 2002, 

2005), que trasladan os métodos de investigación propios da análise 

sociolóxica e cultural, teñen demostrado que o humor dos pobos presenta 

variacións substanciais en canto se modifican as coordinadas espazo-

temporais. Neste sentido, malia coincidencias derivadas da tradición, 

fenómenos como o do entroido medieval ou os chistes sobre emigrantes na 

América de principios do século XX presentan características ben diferentes 

que proveñen dun contexto cultural específico.  

Tal e como sostiñamos ao falarmos de Bakhtin, o humor non é unha esencia 

senón un produto do proceso de conformación dunha determinada cultura 

que á súa vez fica suxeita a modificacións constantes en varias direccións.  

O humor galego que podemos apreciar na televisión é, polo tanto, froito dun 

determinado contexto que o distingue doutras culturas e doutros ámbitos 

dentro da propia cultura galega, sincrónicos ou diacrónicos. Á hora de 

determinar que sexa o humor na produción televisiva galega cómpre 
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analizar dous tipos de relacións que se establecen entre os textos que 

conforman o noso obxecto de estudo e o sistema do que fan parte: 

1.- Dunha banda, e tendo en conta que entendemos o noso obxecto de 

estudo como un conxunto de textos coa suficiente homoxeneidade como 

para conformar un corpus único, teremos que definir as relacións entre eses 

textos e o seu contexto cultural, de xeito que atendamos aos seguintes 

factores: 

a.- Posición do obxecto de estudo nesa cultura. Interésanos saber se o 

humorístico ocupa unha posición no centro ou na periferia desa cultura, é 

dicir, se o humor é parte do canon artístico do contexto galego ou se, pola 

contra, é un elemento residual no discurso que fai sobre si mesma esa 

cultura.  

Ademais, de existir textos humorísticos canónicos en calquera dos campos 

do coñecemento –atenderemos especificamente o corpus de textos da 

literatura e dos medios de comunicación– cómpre establecer cal é a relación 

do noso obxecto de estudo coa devandita tradición: se os textos están 

“inspirados” nela ou se non presentan trazos do modelo cultural de 

referencia.  

b. –Directamente relacionado co anterior, teremos que saber se o noso 

obxecto de estudo forma parte dunha continuidade dentro da propia cultura 

ou se estes textos se presentan tras dun “salto” que os desmarca desa 

tradición. 

123



 Marta Pérez Pereiro 

2.- Doutra banda, e tendo en conta que unha cultura non está illada e 

evoluciona polo contacto coas demais (Lotman, 1996, 1998), en moitas 

ocasións en condicións de desigualdade, cómpre vermos cal é a pegada 

desas culturas de referencia no noso obxecto de estudo. Tendo en conta 

que a fórmula propia da comedia de situación é un modelo importado, que 

xorde ao abeiro de sistemas televisivos alleos, será de vital interese 

descubrirmos se a fórmula fica simplemente coma patrón ou se os seus 

contidos acaban por se contaxiar de elementos culturais foráneos. 

O estudo destas dúas direccións ten que ver coas relacións espazo-

temporais63 que rexen a formación dunha cultura, ademais das forzas 

ideolóxicas que fan parte das escollas que xeran unha determinada 

tradición. O énfase na “calidade humorística” dunha cultura resposta a unha 

serie de prioridades que non se darán no caso doutra na que este elemento 

fora desterrado da centralidade do relato que unha cultura fai sobre si 

mesma. 

O humor e os seus textos, en definitiva, están suxeitos ás dinámicas que 

xera a evolución dunha cultura e, polo tanto, ten que analizarse en relación 

co resto de produción da mesma. 

O noso punto de partida á hora de estudarmos o humor dentro dun sistema 

cultural acoutado por coordinadas de espazo e tempo é a semiótica da 

cultura e as distintas análises que se teñen feito desde a antropoloxía de 

                                                 
63 Segundo algúns teóricos, sobre todo en relación co agromar e desenvolvemento do 
capitalismo, o eixe espazo-temporal en base ao que se constrúe unha cultura redúcese á 
influencia do tempo, de xeito que podemos consideralo como “o gran eixe simbólico do 
cultural” (Vidal Jiménez, 2005).  
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distintas manifestacións humorísticas, sobre todo en determinados aspectos 

da cultura popular como as festas ou os relatos orais de humor, 

nomeadamente chistes. Entendemos que os patróns que rexen a 

comunicación dalgúns deste fenómenos poden aplicarse á análise das 

ficcións seriadas en canto textos.  

                                                                                                                                     

4.1.- O humor na dinámica dos procesos culturais 

Os procesos de construción dunha cultura non fican inmersos unicamente 

no seu propio marco senón que teñen que ver especialmente coa relación 

entre distintas culturas. Aínda que até o agromar do capitalismo o fenómeno 

tiña máis que ver coa cuestión das fronteiras, de xeito que os contaxios e 

conflitos culturais eran por proximidade física, no momento actual os fluxos 

téñense multiplicado o que invita a lecturas menos reducionistas dos 

fenómenos de interacción cultural64.  

                                                 
64  Segundo os teóricos da globalización, unha das principais características da sociedade 
actual é a multiplicidade de espazos de actuación, ben sexan estes para o movemento de 
forzas políticas e económicas, ben os destinados á creación e reprodución de contidos 
simbólicos. Appadurai (2001) defende a existencia de cinco paisaxes (escapes) para o 
establecemento de contactos entre distintos intereses planetarios: etnoscapes, paisaxes de 
persoas que quedan constituídos polo tráfico físico-xeográfico de xentes que, á vez, xera 
impulsos para a transformación de políticas interiores; technoscapes, formados polos 
movementos transfronteirizos de información e tecnoloxías; finanscapes, paisaxes 
financeiras deseñadas a partir do mercado de valores; mediascapes, o espazo dos medios, 
nas que se produce o reparto das responsabilidades da produción de imaxes electrónicas e 
da súa irradiación; finalmente, existen os ideoscapes, paisaxes de ideas, concatenación de 
imaxes en relación coas ideoloxías e ideas oficiais ou críticas, que botan as súas raíces na 
Ilustración.  
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No marco dunha cultura prodúcense, por veces nun mesmo tempo, 

movementos que fan que a súa evolución consista nunha tensión constante 

entre as forzas que tenden á transformación e as que, porén, pretenden 

manter o sistema tal e como está. Neste sentido, a formación de sentido en 

cada cultura “non ten lugar nun sistema estático” (Lotman, 1996:71). 

Calquera transformación provocará un cambio que permite que a 

observación de calquera cultura non dea os mesmos resultados segundo o 

tempo no que se produza. Se entendemos a cultura coma un sistema 

semiótico65, tal e como sostén Lotman (1996), cómpre desvelar cales son os 

movementos que orixinan esta evolución que, como parte integrante do 

sistema, afectarán ao humor e as súas manifestacións. 

Lotman sintetiza as forzas opostas que xogan na conformación dunha 

cultura nos movementos continuo e descontinuo, de xeito que identifica 

dous tipos de forzas que, de tan gráficas, poden ser representadas por 

vectores:  

a.- Cambios graduais, representables en liñas rectas, son os que se 

presentan como “mecanismos de estabilización” do sistema.  

                                                 
65 Lotman desenvolve o concepto de semiosfera a partir da analoxía co concepto de biosfera 
introducido por V. I. Vernadski. Esta relación coa organización natural non é casual, xa que, 
por medio da idea, Lotman pretende entender os distintos elementos da cultura coma un 
sistema no que cada elemento xoga un papel determinado na creación de sentido. Deste 
xeito, cando se fai unha análise de elementos dun sistema semiótico, téndese a separar os 
distintos átomos de análise que, porén, non poden traballar por separado: “Só funcionan 
estando mergullados nun continuum semiótico, completamente ocupado por formacións 
semióticas de diversos tipos e que se atopan en diferentes niveis de organización” (Lotman, 
1996: 22).  

 

4.1.1.- Procesos de continuidade e transformación no contexto 

cultural 
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b.- Procesos explosivos, que ben poderían ser curvas con puntos de inflexión 

nunha coordinada temporal, noso que se produce unha transformación 

súbita dun determinado elemento dentro da cultura. 

Os cambios graduais están vinculados a aqueles campos do coñecemento 

nos que se precisa da técnica, ao dicir de Lotman. Así, a ciencia é o ámbito 

no que o sedimento deixado da experiencia ten máis que ver cun proceso de 

longa duración ca cunha explosión. Malia que Lotman non o explicita, a idea 

de progreso está por detrás da concepción positiva do cambio gradual. 

Porén, o autor si se refire á posición explosiva “coma a encarnación dun 

conxunto de calidades negativas” (1996:21). Calquera cambio dun 

determinado aspecto cultural por medio dun proceso explosivo ten sido 

contemplado, desde o seu aspecto físico, como un símbolo da destrución. 

Porén, esta consideración mesmo temerosa pode transformarse, ao dicir de 

Lotman, se  

 

na base das nosas representacións de hoxe estivera a asociación coas 

épocas dos grandes descubrimentos, como o Renacemento, ou en xeral coa 

arte (1996:23). 

 

Convén sinalar que calquera destas dúas forzas é complementaria da outra, 

de xeito que a configuración dunha cultura ten que ver coa convivencia da 

continuidade e da transformación explosiva. A súa convivencia é sincrónica, 

de xeito que nun mesmo tempo se están producindo de xeito simbólico os 

dous tipos de liñas nas coordinadas que poderían representar a unha 
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cultura. Seguindo a analoxía dun organismo vivo, Lotman (1996:27) sostén 

que  

 

Tanto os procesos explosivos coma os graduais asumen importantes 

funcións nunha estrutura en funcionamento sincrónico: uns aseguran a 

innovación, outros, a continuidade. (...) En realidade, son as únicas partes 

dun único e coherente mecanismo da estrutura sincrónica. A agresividade 

dunha delas non sufoca senón que estimula o desenvolvemento da 

tendencia oposta. 

 

A sincronía dos movementos de transformación cultural implica que en cada 

época podan convivir distintos estratos de evolución, de xeito que 

compartan un mesmo escenario manifestacións máis tradicionais de cultura 

–entendidas coma aquelas que derivan duna determinada tradición e, xa 

que logo, continuistas– con outras que están desvencelladas dese substrato 

cultural. Williams (1997) fala, para se referir a esta cuestión, da 

combinación de tres posibles estadios da cultura convivindo nun mesmo 

marco cultural. Para isto parte da idea  da cultura coma un sistema dinámico 

cuxo centro está ocupado polo “dominante”, termo gramsciano que, dun 

xeito case simplista, pode definirse como a cultura que promove a clase 

dominante un determinado momento social. Ao tempo, o “dominante” 

convive co que Williams denomina “residual” e “emerxente”. Deste xeito, 
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[O residual] ten sido formado efectivamente no pasado, pero aínda está en 

actividade dentro do proceso cultural; non só –e a cotío nin iso– coma un 

elemento do pasado, senón coma un efectivo elemento do presente 

(Williams 1997:144). 

 

A pervivencia de determinadas formas residuais nun determinado momento 

cultural tense asociado á idea dun substrato que xa non está no centro do 

sistema e que mesmo pode, nas súas prácticas, funcionar coma oposición ao 

dominante. Williams ilustra este estadio cultural –non pode esquecerse que 

fala na primeira edición de Marxism and literature en 1977– coas prácticas 

relixiosas, coa comunidade rural e coa monarquía no Reino Unido. Estes 

aspectos propios da cultura británica non estaban daquela en perigo de 

extinción mais non constituían o centro da cultura, laico, urbano e 

demócrata. 

Doutra volta, Williams determina que os novos valores, prácticas e tipos de 

relacións que se producen nunha sociedade poden agruparse baixo a lapela 

do “emerxente”. Porén, tamén alerta da dificultade de 

 

distinguir entre os elementos que constitúen efectivamente unha nova fase 

da cultura dominante (...) e os elementos que son esencialmente 

alternativos ou de oposición a ela: neste sentido, emerxente antes que 

simplemente novo (1996:146). 
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Williams exemplifica o modelo de práctica cultural emerxente co agromar da 

Non resulta difícil establecer un paralelismo entre a dinámica da cultura que 

Lotman propón desde a semiótica e a que Williams fai desde a socioloxía da 

cultura de orientación marxista. A explosión e a emerxencia son termos case 

afíns –excedería os obxectivos deste traballo buscar os matices que os 

diferencian– que poden aplicarse a todos aqueles procesos nunha cultura 

nos que se produce un salto, un cambio exponencial. 

Se o humor é parte dunha cultura, tamén poderá estar suxeito ás dinámicas 

evolutivas das que vimos falando. Do mesmo xeito, á luz das teorías do 

humor manexadas neste traballo, é posible, nun primeiro momento, 

identificar as manifestacións humorísticas coma parte da explosión ou dos 

procesos de emerxencia.  

Por parte das teorías da incongruencia, nomeadamente no traballo 

procesos explosivos e as “matrices de pensamento”, mesmo no punto no 

que ámbolos dous autores ofrecen exemplos moi semellantes, xogando cos 

procesos creativos que dan lugar a descubertas no plano da ciencia e da 

arte. Unha segunda coincidencia na formulación das dúas teorías é mesmo 

máis pertinente: Koestler identifica explicitamente a risa coma unha 

“explosión”, non só física, senón tamén coma un proceso no que se 

desenvolvido por Koestler (1964), podemos establecer analoxías entre os 

prensa popular no Reino Unido.
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producen resultados que se afastan do discorrer das continuidade do 

pensamento.  

A representación por medio de liñas que propuñamos para a continuidade e 

a explosión da teoría de Lotman tería unha certa semellanza co modelo co 

que Koestler desenvolveu para a explosión da risa. Tal e como pode 

apreciarse nas figuras 1 e 2, a resolución que se ofrece en creacións tráxicas 

(ou dramáticas) e cómicas é manifestamente distinta; no caso dunha 

traxedia –poderían tomarse coma exemplo calquera das formas clásicas– 

despois dunha “explosión” na que se desenvolven os acontecementos 

principais, o sistema tende a estabilizarse de novo na catarse. Despois da 

situación tráxica ven o alivio, de xeito que se pode, dalgún xeito, volver á 

situación inicial. 

    

 

Modelo de creación tráxica 

 

           Catarse 

 

 

 

   (figura 1) 
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Porén, na creación cómica –ben poderiamos pensar nun relato mínimo como 

é un chiste– tralo estoupido da risa, coa derradeira frase do chiste (punch 

line), non hai resolución nin continuidade. Mentres que no dramático a liña 

volvía aos poucos a un mesmo nivel ca no punto de partida, trala explosión 

cómica non hai retorno posible.  

 

Modelo de creación cómica 

      

       Explosión 

 

 

 

           (figura 2) 

 

Outra das coincidencias que detectabamos ao confrontarmos a teoría da 

cultura cos avances específicos na investigación do humor é a cuestión da 

emerxencia. Nas achegas sobre teorías da liberación, malia que non se 

empregaba o termo emerxencia de xeito explícito, era clave a idea de que o 

humor proporcionaba, sobre todo no ámbito social, unha posibilidade de 

emancipación, de subtraerse, cando menos temporalmente, das condicións 

de vida vixentes. A este proceso de liberación se asociaban as 

manifestacións populares da risa, particularmente o entroido como un 

modelo de liberación colectiva, aínda que tamén podería falarse do humor 
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político coma un dos modos nos que se presenta a risa como un motor da 

emerxencia cultural.  

De feito, os antropólogos que traballan no eido do humor teiman en atopar 

o xeito no que a risa serviu de catalizador de determinados procesos de 

cambio social, nomeadamente nas relacións de poder que se presentan en 

situacións de desigualdade social. Algún dos ámbitos nos que máis se leva 

traballado nesta cuestión son o do humor de determinadas culturas e o de 

períodos históricos nos que se deran, seguindo a terminoloxía lotmaniana, 

procesos de explosión cultural, como o Renacemento o os procesos de 

emancipación de determinados grupos sociais. 

Porén, os modelos emerxentes non son detectados con facilidade debido a 

tendencia asimilacionista se produce nos procesos de formación cultural. Ao 

dicir de Lotman, unha vez se produce e asenta a explosión 

 

sobrevén unha radical transformación do suceso: aquilo que chega 

casualmente, como vimos, aparece coma o único desenvolvemento posible. 

A imprevisibilidade é substituída na conciencia do observador pola 

regularidade. Desde este punto de vista a elección é unha ficción, pois 

“obxectivamente” foi predeterminada por todo o movemento de causa e 

efecto dos eventos precedentes (1996:30). 

 

A conversión dos procesos explosivos no resultado dunha cadea de causa e 

efecto provén da dobre descrición que dos fenómenos culturais fan tanto os 

observadores de cada época coma os historiadores en anos posteriores. Esta 
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tendencia a “controlar” dentro do relato de cada cultura os movementos que 

se afastan da linealidade pode estar detrás, se aplicamos a argumentación 

de Lotman ao noso obxecto de estudo, da asimilación de certos fenómenos 

humorísticos ao longo da historia.  

Con todo, e á luz da socioloxía da cultura, podemos partir da hipótese de 

que en cada cultura conviven de xeito sincrónico distintos modelos de 

humor que responden ás categorías residual, dominante e emerxente. Estes 

modelos responden non só á cultura popular, tradicionalmente oral, na que 

se desenvolve un determinado tipo de humor, senón que se comprenden as 

creacións humorísticas feitas desde os distintos ámbitos da cultura. Neste 

sentido, é posible especular que existe un canon do humor en canto 

conxunto de textos que conforman o repertorio do “respectable” para cada 

época. 

Alén de todos os debates que se teñen xerado sobre a conformación do 

canon66 en cada cultura, interesa neste punto saber cales son as funcións 

                                                 
66 O concepto de canon no ámbito no que máis se discute, o literario, é adoito parte dun 
debate vinculado á idea de hexemonía. Malia que algúns autores defenden a existencia (e 
necesidade) dun canon (Bloom, 2003) desde o marxismo ou o feminismo cuestiónase a 
selección de determinadas voces en detrimento doutras (mulleres, minorías étnicas, autores 
periféricos, etc.). Nin sequera hai acordo absoluto sobre a definición do termo, que, segundo 
Fowler, pode ser de seis tipos: canon potencial, que comprende o corpus oral e escrito na 
súa totalidade; canon accesible, a parte dispoñible do potencial; canon selectivo, 
conformado polas listaxe de autores e obras de cada época; canon oficial, a mestura das 
listaxes anteriores; canon persoal, o valorado por cada lector; e, finalmente, o canon critico, 
construído coas obras tratadas na literatura científica (in Harris, 1998). Desde a nosa 
perspectiva, que non pretende ser exhaustiva neste tema, o canon selectivo, en canto 
listaxe de autores e obras “valiosas” é a definición que máis se adapta ao noso interese 
investigador. A existencia ou non de autores humorísticos –ou dos que se valore o humor na 
literatura crítica sobre eles- pode servir de modelo para a análise da pegada da tradición nos 
textos televisivos. 
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que cumpren os textos seleccionados. Tal e como sostén Mignolo 

(1998:237),  

 

unha das funcións principais da formación do canon (literario ou non) é 

asegurar a estabilidade e adaptabilidade dunha determinada comunidade 

de crentes. Polo tanto, a comunidade sitúase a si mesma en relación cunha 

tradición, adáptase ao presente e proxéctase cara o futuro. 

 

O canon, segundo esta función, contribúe á consolidación de certas formas 

que tenden a dar continuidade ao sistema cultural e serve como sistema 

disciplinario. Esta pode ser a situación para unha cultura na que cómpre 

seleccionar ao dispor dunha gran cantidade de textos. Porén, ao dicir de 

Mignolo, nas culturas non centrais o canon non sirve como modelo de 

selección ou disciplina. Nas culturas “periféricas”, o canon “é un elemento de 

cohesión pero non de debate académico” (1998:241). Se entendemos que a 

galega é unha cultura periférica –como intentaremos demostrar a partir do 

seu modelo humorístico–, o canon será unha ferramenta de cohesión da 

produción, de xeito que a súa influencia será moi significativa para as 

creacións que van aparecendo nese panorama cultural.  

A existencia de textos humorísticos no canon artístico da cultura galega pode 

servir como unha referencia para a creación de ficción televisiva na que o 

humor é o punto de partida. Deste xeito, as comedias televisivas galegas 

poderían ter orixe neses textos da tradición e dalgún xeito trasladarían o 

canon a un medio distinto, o televisivo. A segunda posibilidade sería, por 
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conta da teoría de Lotman, que a creación de seriados humorísticos para 

televisión xurdira coma parte (ou sendo por si mesma) un proceso explosivo, 

que se presenta coma unha caste de excepcionalidade con respecto do 

canon artístico e literario.  

Queda unha terceira posibilidade por explorar á hora de buscarmos as orixes 

ou referencias das series de humor galegas. Esta terceira vía ven desde o 

intercambio cultural, do contacto entre distintas culturas, do que falaremos 

a seguir. 

 

4.1.2.- O humor dentro do proceso de interacción cultural  

Ao tempo que cada cultura ten os seus movementos “internos”, existe ao 

dicir de Lotman (1996) un proceso de interacción entre culturas que 

depende non só do semellante, senón tamén do diferente. Este dobre 

movemento, a primeira vista case contraditorio, ten que ver na tradición do 

estudo da cultura coas oposicións binarias descritas por Lévi-Strauss67, que 

o antropólogo aplicaba ás tensións entre contrarios propias do mito.  

Para Lotman, quen aplica a súa hipótese da interacción das culturas ás 

obras literarias, a conciencia creadora non deixa de ser un acto de 

intercambio no que se intenta adquirir non só o comprensible e coñecido, 

senón todo aquilo que fica lonxe, que non aprehendemos de xeito 

                                                 
67 As oposicións binarias propostas polo antropólogo Henri Levi-Strauss teñen sido a base de 
moitos traballos en medios de comunicación. Algúns autores ven mesmo un certo abuso no 
emprego destas categorías, que Baker (2003) denomina con humor “Síndrome Levi-Strauss” 
tras detectar que os seus alumnos de comunicación se servían da teoría estruturalista para 
aludir a calquera fenómeno dos medios de comunicación. 
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automático68. En definitiva, a formación de sentido pode reducirse, ao dicir 

de Lotman, a dous procesos de busca: 

a. Busca do propio. 

b. Busca do alleo. 

 Seguindo estes parámetros,  

 

toda a historia da cultura nos convence de que a individualización dos 

códigos é unha tendencia tan activa e tan constantemente actuante como a 

xeneralización dos mesmos (Lotman, 1996:66).  

 

Aínda que Lotman fala dos procesos propios da creatividade individual, 

permítese unha extrapolación á hora de explicar a formación dunha 

semiosfera na que tanto elementos propios como foráneos interaccionan 

entre si. A súa tese principal, neste sentido, é que o acto da conciencia 

creadora sexa sempre un acto de comunicación, de intercambio”. Aínda que 

aceptamos a base da comunicación consideramos que o modelo de 

intercambio entre culturas, aínda que válido coma movemento xeral, 

presenta múltiples matices en función do tipo de relación que se establece 

entre esas culturas, entre as que non adoita existir unha relación de 

igualdade69. 

                                                 
68 Un proceso semellante observa Harold Bloom (2005) na conformación do canon, no que 
os autores son elixidos non só en función de amosar un universo coñecido ou, tamén, de 
mostras mundos distantes como equivalentes ao noso, senón pola posibilidade de crear o 
extrañamento no propio, de trasladar o descoñecido. 
69 As relacións entre culturas é un  dos  temas constantes para os teóricos da modernidade e 
da posmodernidade que se enfocado deste perspectivas máis apocalípticas  (Jameson e 
Žižek, 1998) ou máis integradas (Beck, 1998). Se a proposta dos primeiros parte da falacia 
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A cuestión da alteridade como conformadora da identidade tamén ten sido 

estudada na etnografía, na que a figura do “outro” axuda á conformación do 

propio. A este respecto, 

 

o que unha identidade sexa non pode definirse exclusivamente desde ela 

mesma coma se fora unha illa; se queremos comprendela temos que 

remitirnos a fóra dela. As cousas son por elas mesmas pero tamén contra 

as outras (Gondar Portasany, 1993: 17). 

 

A perspectiva desde a etnografía distánciase do modelo de interacción 

cultural proposto por Lotman debido, principalmente, á idea de oposición 

implícita no modelo etnográfico70. A relación entre Nós e os Outros funciona 

desde o conflito máis ca desde a cooperación, de aí que as definicións das 

culturas adoiten facerse como opostas ás outras.  

En calquera caso, tal e como Santiago Lamas (2004) recolle de Spencer 

Brown, trazar unha diferenza equivale a trazar un universo, que será máis 

ou menos compacto, engadimos nós, segundo se perfilen esas diferenzas.  

                                                                                                                                          
do multiculturalismo, o segundo defende a existencia de “terceiras culturas” que xorden 
froito do contaxio cultural. 
70 Jameson leva a un extremo a idea do conflito étnico na súa análise dos estudos culturais 
coma disciplina. Segundo o autor, “o conflito étnico pode desenvolverse e expandirse cara 
unha loita de clase, mentres que a dexeneración do conflito de clase cara a rivalidade étnica 
constitúe un desenvolvemento restritivo e centrípeto. En realidade, a alternancia de envexa 
e de odio constitúe unha excelente ilustración do funcionamento da dialéctica de clase e de 
grupo: alén da investidura grupal ou da identidade que se poña en xogo na envexa, o seu 
oposto libidinal sempre tende a transcender a dinámica da relación grupal cara unha relación 
de clase” (1998:168). Sen chegarmos a estes extremos, seguramente parte da provocación 
de Jameson contra o multiculturalismo inocente que está na base dos estudos culturais que 
critica, a antropoloxía ten analizado, sobre todo desde as achegas de Levi-Strauss, as 
relación sociais coma xogos de opostos. 
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A definición dunha cultura funciona mediante narrativas non só de si 

mesmas e da súa formación –neste punto agroman os mitos sobre as 

orixes– senón da maneira de se relacionar co contorno. Tal e como indica 

Lamas (2004:11-12), 

 

Cada sociedade elabora un modo peculiar de verse a si mesma ou de 

contarse a si mesma a súa historia. Esta narrativa identitaria (...) aparece 

ás veces confundida ben co que se adoita denominar o imaxinario social, 

(ou os imaxinarios), ou cos mitos que adoitan constituír o cerne simbólico 

de todo movemento diferencialista (...). Unha definición habitual considera 

o imaxinario como o repertorio das imaxes vixentes na conciencia ou no 

inconsciente colectivo dunha determinada sociedade, unha especie de 

sistema borroso de ideas que inspira reaccións e condiciona os xuízos de 

valor, as opinións e as condutas dunha época determinada, ou o xeito no 

que unha sociedade se imaxina a si mesma, imaxina outros mundos, ou 

fala cos descoñecidos. 

 

Deterémonos en varios elementos desta definición, que tal e como deixa ver 

o seu propio autor, non pretende ser exhaustiva. En primeiro lugar, o 

concepto de narrativa identitaria permítenos englobar dentro da mesma 

outras narrativas que, sen ter esa pretensión, contribúen á configuración 

desa identidade. Na definición aparecen tamén a cuestión temporal da 

identidade, que Lamas identifica en épocas, entendemos que históricas, e a 

imaxe dos outros ou “descoñecidos”. 
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Para a construción dunha narrativa identitaria, resulta de vital importancia a 

creación non só de relatos, senón tamén de personaxes e de modalidades 

de comunicación. O humor cultural, unha vez máis, non fica alleo a esta 

cuestión. No seu desenvolvemento nunha cultura, estes tres elementos 

xogan un papel fundamental: 

1.- O relato de humor. Ao se referiren aos outros, as culturas adoitan 

empregar fórmulas altamente codificadas que, seguindo a Davies, imos 

chamar “guións de humor cultural”. Trátase de esquemas que poden 

aplicarse a case todas as culturas ou, mellor, a case todas as relacións entre 

culturas que manteñen un contacto, normalmente en termos de 

desigualdade, e que van desde os chistes, pezas mínimas de humor oral, até 

as creación artísticas nas que se reproduce esta guionización. 

2.- En segundo lugar, o humor que cada cultura fai sobre si mesma e sobre 

as demais existen personaxes que xorden da redución dos outros (ou de nós 

mesmos) á menor cantidade de trazos, previamente escollidos con intención 

humorística. Vinculado ao guión de humor que se propón desde cada 

cultura, existe unha serie de personaxes dos que máis adiante discutiremos 

a súa definición como estereotipos, tipos ou suxeitos típicos. 

3-. Finalmente, entendemos que existe unha serie de modalidades nas que 

encaixar os guións e personaxes. Malia que sátira ou ironía poden ben 

considerarse formas universais, sobre todo se as temos en conta como 

formas literarias, podemos identificar un predominio dunha ou douta 

modalidade do humor dependendo dos intereses aos que serve en cada 
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cultura. Denominarémolas modalidades cómicas indistintamente en canto 

que na literatura científica sobre o tema aparecen vinculados á comedia 

como forma cultural. 

 

O guión de humor cultural, os personaxes e as modalidades cómicas serán 

os tres eixes da nosa argumentación sobre o humor en canto que forma 

cultural e, polo tanto, dependente do sistema de forzas que articulan unha 

devandita cultura, que desenvolven un determinado relato identitario que 

tamén pode lerse nos textos humorísticos. Apoiándonos na bibliografía 

existente sobre o tema, trazaremos un modelo de humor cultural que 

aplicaremos en particular ao caso galego e que servirá coma base para 

analizar as ficcións seriadas de humor que se producen na televisión en 

Galicia. 

 

4.2.- O guión de humor cultural 

Poucos teñen sido os intentos de atopar un modelo global para o humor que 

xera cada cultura, malia a previsión de que exista un patrón común á hora 

de confrontarmos os traballos de campo de, por exemplo, o humor oral e as 

tradicións do entroido de determinadas culturas. Unha das case únicas 

investigacións en humor desde esta perspectiva é a levada a cabo por 

Christie Davies, quen desenvolve o “guión de humor étnico”. Como tamén 

indicamos nun capítulo anterior da presente investigación, facemos unha 

tradución literal desde o inglés que será adaptada aos nosos parámetros 
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analíticos como “guión de humor cultural”, mais convén aclararmos un 

pouco máis a escolla.  

Davies, o mesmo que unha boa parte dos investigadores en humor, 

emprega o chiste coma unidade mínima de estudo. As súas características 

narrativas permiten que sexan tratados coma unidades independentes e, ao 

tempo, coma parte dun substrato común: 

 

Un chiste é unha pequena manifestación artística de carácter verbal que 

pretende suscitar a risa. En principio oral, diríxese a un grupo pechado e 

adoita expresarse en prosa. (…) O chiste forma parte da cultura xeral do 

humor dunha sociedade dada e, até un certo punto, indica aquilo que esa 

sociedade ten por divertido (Brewer, 1999:93).  

 

Por outra banda, o termo “humor étnico” [ethnic humour ou ethnic humor] 

ten múltiples acepcións segundo o tipo de uso que se lle ten dado. Nun 

sentido máis amplo, o chiste étnico, a forma que máis se relaciona co humor 

étnico, soe referirse aos chistes, normalmente ofensivos, que uns grupos 

étnicos fan sobre outros. Non hai máis que revisar a rede para atopar 

milleiros de páxinas nas que se compilan contos sobre determinados grupos 

estranxeiros. Desde a óptica da investigación, porén, o termo faise máis 

amplo, de maneira que engloba non só as definición que por medio do 

humor se fan doutros grupos, senón das que o grupo fai sobre si propio. 

Deste xeito, 
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dependendo do seu contexto, o humor pode ser ofensivo (empregado para 

o ridículo doutro grupo étnico) ou pode ser defensivo (orientado á 

protección dun grupo do ridículo), ou mesmo as dúas cousas a un tempo 

(Nilsen e Nilsen, 2006). 

 

Precisamente desde esta perspectiva pode idearse un modelo no que se 

contemple máis dunha dirección no obxecto do chiste: pode ir orientado 

cara ao exterior ou cara ao interior, segundo cal sexa o suxeito que apareza 

na narración. Isto permite o desenvolvemento de dous modelos de humor 

étnico que denominaremos: 

a.- Modelo de dominación 

b.- Modelo de resistencia 

O primeiro dos modelos proposto resposta, como veremos, a un tipo de 

esquema que case resulta intercambiable para cada cultura (nomeadamente 

Occidental, xa que os estudos dos que dispoñemos a penas teñen 

referencias a outras culturas). O “guión do humor étnico” proposto por 

Christie Davies é a mostra máis acabada desta modalidade. 

Polo que respecta ao modelo de resistencia, sen existir un estudo que 

englobe ou presente un guión xeral, pode detectarse na literatura científica 

feita sobre o humor de determinados grupos como poden ser os xudeus e 

as comunidades escravizadas.  

Estes dous patróns entenderémolos tamén como modelos de humor cultural 

e non étnico, tal e como xustificamos xa neste traballo. Partimos da 

perspectiva de que  
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étnico é un adxectivo que connota cando menos intereses comúns; o nome 

que describe pode ser un grupo, unha subnación ou, máis xeralmente, 

unha cultura (Schwartz, 2007). 

 

Cada cultura xera un código de humor propio entre os seus membros para 

enfrontárense a súa relación co mundo. O humor é unha narrativa 

identitaria máis e, polo tanto, presentará características propias para cada 

cultura en cada época da súa evolución. Isto non implica que non podan 

tirarse trazas comúns no humor de distintas culturas. Para Davies 

(1982:383), 

 

A popularidade tan estendida dos chistes étnicos en xeral (...) reclama unha 

explicación sociolóxica en termos das características xerais das moitas 

sociedades nas que se goza en lugar de pescudar as circunstancias 

particulares de cada sociedade por separado. 

 

O método de Davies vai, xa que logo, desde cada cultura cara a un modelo 

xeral71. O punto de partida ou o trazo común do humor de cada unha das 

culturas estudadas por Davies é o establecemento dos límites da 

comunidade, das súas fronteiras. Para o autor existen dous tipos de 

fronteiras que van marcar a produción de chistes culturais: 

 
                                                 
71 A elaboración dunha lei xeral nun caso coma este permite a posterior aplicación ao caso 
particular, neste caso veremos se o humor galego pode encaixar nos patróns propostos 
deste a teoría. 
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As primeiras son as fronteiras sociais e xeográficas do grupo que define 

quen é un membro e quen non. As segundas son as fronteiras morais do 

grupo que definen cal e o comportamento aceptable e característico do 

grupo e cal é o comportamento inaceptable dos foráneos (Davies, 

1982:384). 

 

A agresión, por empregarmos un termo propio dunha das pólas clásicas da 

teoría no humor, comeza cando os dous tipos de fronteiras coinciden nun 

único obxecto do chiste: neste punto, o “outro” pasa a encarnar o tipo de 

“comportamento inaceptable” para a sociedade emisora do humor. 

 

4.2.1. Modelo de dominación 

4.2.1.1.- O guión do chiste cultural desde as culturas centrais 

A existencia dun modelo humorístico, que nós imos denominar de 

dominación, ten que ver coa coincidencia de moitas culturas ao empregaren 

un mesmo guión para os chistes. Segundo Davies (2005), as culturas 

europeas permiten que haxa mesmo unha posibilidade de intercambio na 

tradución dos contos humorísticos. Neste aspecto, Davies xera unha 

clasificación dos chistes segundo, precisamente, as súas posibilidades de 

tradución, entendida esta non só como un intercambio lingüístico, senón 

como unha asimilación no sentido de transposición total da narrativa 

(personaxes que actúan nela recoñecibles en cada sociedade, motivos 

temáticos, etc).  

145



 Marta Pérez Pereiro 

Ao dicir de Davies, cando fala da tradución e intercambio dos chistes de 

grupos étnicos europeos, podemos falar de tres tipos de intercambio: 

1.- Chistes transferibles, aqueles nos que o guión é compartido por distintos 

países ou ben os eventos aos que se refiren os contos son ben coñecidos. 

2.- Chistes intercambiables, os que existen nun determinado país europeo 

pero que teñen un equivalente, máis ou menos próximo, noutros lugares. 

3.- Chistes problemáticos, os que derivan de patróns non europeos, e que 

non son identificables coas culturas dos países europeos. 

Pola súa operatividade, Davies fixa a súa atención no segundo tipo de 

chistes, os intercambiables, dos que derivará o “guión do humor étnico”. 

Aínda que advirte da existencia de guións de menor aparición ou relevancia, 

o autor da pescuda defende a existencia de dous tipos de chistes na cultura 

europea, que agrupa segundo o protagonista/obxecto da burla:  

a.- Chistes de grupos “parvos”. 

b.- Chistes de grupos “astutos”. 

Entre os dous polos, que Davies entende como “pares opostos” (1982) é 

presumible que se atope a cultura emisora do chiste, que, curiosamente, o 

autor non identifica con grupos étnicos senón con países72, que, pola listaxe 

ofrecida, non se corresponden exactamente con estados-nación –tampouco 

son países unicamente europeos, por outra banda. Esta vacilación 

                                                 
72 O termo “país” ven da tradución literal de “country” que emprega Davies. A listaxe de 
países que ofrece no seu artigo de 2005 inclúe os seguintes: Estados Unidos, Canadá, 
México, Colombia, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia, Holanda, Alemaña, Italia, 
Suíza, España, Finlandia, Bulgaria, Grecia, India, Pakistán, Irán, Nixeria, Sudáfrica, Australia 
e Nova Zelanda. A listaxe ofrecida permite incluír na mostra tamén o terceiro tipo de chistes 
aos que fai referencia e que denomina “problemáticos”. 
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terminolóxica permite que nos reafirmemos na idea de nos referir á 

proposta de Davies como “guión de humor cultural”. 

Quizais o máis relevante á hora de entender de onde derivan estas 

categorías sexa a división entre unha “cultura central” que é a artífice do 

chiste, e “culturas periféricas”, que son obxecto de humor. No seu intento 

de establecer as fronteiras das que falabamos, as culturas centrais  

 

búrlanse de grupos que son periféricos ao grupo central ou dominante ou 

que son vistos como ambiguos (Davies, 1982:384). 

 

Aínda que Davies non fai unha mención explícita das condicións que levan a 

unha cultura a ser central ou periférica, os exemplos aos que recorre dan 

idea dunha posible asociación entre “dominación humorística”, é dicir, a 

posibilidade de facer chistes desde a centralidade, e a superioridade nas 

condicións socioeconómicas e políticas dos grupos dominantes. As culturas 

periféricas serán, xa que logo, as veciñas, no sentido estritamente 

xeográfico, e as ambiguas. A este respecto, Davies (1982:386) explica cales 

serán os grupos suxeitos a esta clasificación 

 

Os extremos do chiste poden ser foráneos, unha minoría étnica do interior, 

xente que vive nunha área fronteiriza ou nunha illa lonxe da costa. Poden 

ser odiados, tolerados ou queridos. A súa única característica común é que, 

en certo sentido, son un grupo periférico que ocupa unha posición ambigua 

na marxe social ou xeográfica da sociedade na que se contan os chistes. 
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Por canto aos opostos nos que se configura a identidade cómica dos grupos 

periféricos, Davies relaciona as categorías parvo-astuto coa tensión entre a 

produción material e o lecer. Por unha banda, os grupos culturais “parvos” 

relaciónanse co “fracaso económico”, ao tempo que os “astutos”, os seus 

contrarios, destacarán nos relatos humorísticos como efectivos en canto ao 

económico, pero incapaces de xenerosidade co resto da sociedade.  

Malia que a investigación se concentra nos países da área anglosaxona, 

resultan interesantes algunhas das achegas de Davies sobre o noso obxecto 

de estudo. Os galegos aparecen baixo a lapela de “parvos” nos chistes que 

se contan en dous países da mostra que manexa o investigador; México e 

España representan as culturas centrais que xeran os personaxes de galegos 

coma parvos, mentres que os habitantes de Monterrey e os cataláns son os 

grupos astutos, respectivamente. Veremos máis polo miúdo este esquema 

de dominación no apartado deste traballo dedicado explicitamente ao humor 

galego, mais convén adiantar un par de ideas sobre este patrón humorístico.  

Entendemos que no caso dos galegos en España se producen dúas das 

condicións para a conversión do grupo en obxecto de burla: duna banda, a 

cuestión da periferia xeográfica, que mesmo ten sido elevada a categorías 

míticas (o Finis Terrae) de Galicia, e, por outra, a desigualdade económica 

que converteu aos galegos en grupo emigrante e, polo tanto, nun grupo 

minoritario en países de acollida, primeiro España e despois en México. 

Os galegos, pola súa banda, non semellan ter obxectos de burla na listaxe 

de Davies. É o mesmo caso para o resto dos grupos que aparecen 
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identificados baixo as lapelas humorísticas. Chama a atención, por este 

motivo, a relación que se establece nos guións de humor cultural das 

nacións das Illas Británicas: aínda que Inglaterra comparte fronteiras con 

Gales e Escocia, e estes grupos pertencen aos patróns humorísticos 

previstos73, os ingleses non aparecen retratados coma obxecto de burla aos 

ollos dos seus veciños directos (e mesmo nacionalidades en conflito).  

Porén, as tres culturas inclúen aos irlandeses coma os parvos do chiste o 

que deixa a este grupo como “periferia da periferia”. No esquema 

presentado por Davies fica a constancia da inexistencia de feedback na 

creación de guións humorísticos, de xeito que a cultura central se adxudica 

o papel de “humorística”, no sentido de provedora de materiais que nacen 

dun sentido do humor colectivo, mentres que a culturas periféricas non 

semellan ter desenvolvido esa calidade social á luz da escaseza de literatura 

científica sobre este tema. Semella, por todo o visto, que esta culturas que 

son obxecto de chistes van asimilar non só o esquema proposto para outras 

culturas (o caso dos chistes sobre irlandeses estendidos por todo o mundo 

anglosaxón) senón o que se impón sobre si mesmas desde o centro. 

 

4.2.1.2.- Continuidade  e cambio no guión de humor cultural  

O guión de humor cultural non permanece inalterable. Tal e como a cultura 

vai transformándose, o patrón dos chistes vai mudando, de xeito que cada 

                                                 
73 Aínda que Davies só se refire aos escoceses dentro do grupo dos personaxes astutos e os 
irlandeses sexan os parvos, nun traballo de 1999 explica a evolución do patrón do humor 
sobre galeses como parte dun patrón de continuidade e cambio. 
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época vai ter un guión humorístico no que se retrate a propios e a foráneos 

en función das relacións desas culturas que entran en xogo.  

Esa transformación no guión afectará tamén ao espazo no que se 

desenvolve e ao seu soporte. Resulta de especial interese sabermos non só 

cando nace o chiste étnico ou cultural, senón cando aparece en novos 

soportes, nomeadamente nos medios de comunicación.  

Parece claro que o chiste étnico non ten unhas orixes claras, o mesmo que 

podería dicirse das relacións entre os pobos. Con todo, o agromar da 

sociedade de masas ten unha influencia na produción humorística, de xeito 

se opera non só un traslado do chiste a máis ámbitos, senón que hai un 

aumento exponencial da produción humorística. O espazo do humor xa que 

logo diversifícase, 

 

O poder do humor fíxose cada vez máis patente na Alemaña decimonónica, 

a medida que pasaba violentamente dun pasatempo tradicional a un 

produto comercial de masas. Durante a primeira metade do século, o 

humor popular saíu ás rúas e entrou nas salas de estar (Townsend, 

1999:205). 

 

Esta situación pode estenderse a todos os países europeos, nos que a 

sociedade de masas demandará contidos de lecer que van facerse, en moi 

boa medida, a partir da cultura popular. O chiste, ademais, vai gañando 

escenarios coma a citada “sala de estar”, de xeito que se traslada ao íntimo 

desde o público (Brewer, 1999). 
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Tamén Davies (1982) vencella o chiste co inicio do capitalismo, cos valores 

que entran en contradición nese tipo de sociedade. En concreto, os chistes 

occidentais modernos están directamente relacionados coa institución 

impersoal do mercado. Ao dicir de Davies (1982:393), 

 

Cada individuo é parte dunha comunidade étnica ou nacional, dun sistema 

de mercado, e dunha cultura moral moi apegada aos outros dous 

elementos. Malia que todos están mediados a través de grupos, institucións 

e comunidades pequenos e máis inmediatos, o individuo advirte que fai 

parte de sistemas meirandes (…). O resultado é anonimia étnica e 

económica e os chistes son un resultado disto e un intento de fornecer de 

estruturas nun mundo incerto. 

 

Isto non quere dicir que, malia que a fórmula do chiste étnico se estabilice 

na sociedade de masas, as fontes do humor non foran anteriores. Tal e 

como indica o propio Davies, a medida que se xera un “sentido de 

identidade colectiva” vanse abandonando os chistes feitos sobre vilas e 

distritos74, para centrarse en identidades culturais ou nacionais diferentes.  

Para falar do cambio progresivo no guión de humor, Davies (1999) analiza o 

caso dos galeses visto como suxeitos cómicos ao ollos dos ingleses. As dúas 

culturas reflicten con certa eficacia o paradigma de relación entre culturas 

centrais e periféricas que propón o autor, ao tempo que representan as 

                                                 
74 Na cultura galega temos a proba documentada de oposición entre entidades locais coma a 
das vilas mariñeiras de Muros e Noia que deu lugar a expresións populares humorísticas que 
mesmo traspasaron as fronteiras do conflito orixinal (Calo Lourido, 1999). 
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modificacións ás que se ve suxeito o guión humorístico a medida que se 

producen transformación na sociedade da que se fan os chistes:  

 

Os chistes contados sobre galeses dos últimos catrocentos anos poden ser 

explicados en termos dun modelo de dúas partes. Primeiro, o contido dos 

chistes pode referirse directamente aos cambios reais na sociedade galesa 

(…) A segunda parte do modelo implica as relacións entre os contadores de 

chistes ingleses e os humoristas e os galeses que son obxecto dos seus 

chistes e do seu humor (Davies, 1999:23). 

 

A conexión entre humor e cultura faise xa que logo desde un dobre nivel: un 

primeiro, que podemos chamar histórico, ven marcado polo acontecer dunha 

determinada sociedade, mentres que un segundo ven inducido polo tipo de 

relacións que se establecen entre as persoas do chiste. Por canto a esta 

última parte do modelo, Davies desenvolve catro tipos de relacións posibles 

entre o que el denomina “contadores de chistes” e os obxectos de burla que 

aparecen nestas pequenas narracións75.  

As relacións que Davies explora á hora da creación humorística están 

establecidas en función da distancia entre os grupos. En primeiro lugar 

atópanse os guións sobre pobos dos que non se ten un coñecemento de 

primeira man, como poderían ser os contos sobre suposto canibalismo. 

                                                 
75 Convén indicar unha vez máis que o autor trata o caso do humor inglés, mais pode 
aplicarse como paradigma a outros tipos de relacións na creación de guións de humor 
cultural. Tal e como indica Gilbert Adair, “o chiste é para os británicos o que o concepto 
filosófico, poñamos por caso, é para os franceses, de xeito que tomamos máis en serio aos 
nosos cómicos ca ós nosos filósofos” (apud Easthope, 2000:59). Easthope enuncia tres 
condicións para o humor inglés, máis referidas ao sentido do humor que á súa produción, 
que son: a ironía, exposición ao autoengano e tendencia á fantasía e o exceso. 
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Segundo, Davies entende que o “segundo círculo” corresponde aos chistes 

sobre culturas en función de eventos históricos e diferenzas culturais. Para 

exemplificalo acude aos chiste sobre a covardía dos italianos na Segunda 

Guerra Mundial. En terceiro lugar, nun grao de proximidade maior atópanse 

as relacións cos grupos veciños ou de inmigrantes asimilados que poden 

“ser retratados nos chistes e no humor coma a versión ‘parva’ de nós 

mesmos, como se nos miraramos nun espello distorsionado” (Davies, 1999: 

25). Finalmente, o círculo máis próximo do chiste correspóndese cos  

 

chistes e humor sobre as calidades cómicas e anticuadas percibidas nos 

veciños máis próximos dos contadores de chistes. Estes veciños son vistos 

como a versión provinciana da identidade propia do humorista (1999:25). 

 

O modelo de dominación, en definitiva, está articulado arredor da idea 

dunhas relacións interculturais en desequilibrio que van transformándose ao 

longo do tempo. Os personaxes creados para cada identidade son de vital 

importancia á hora de entendermos estas relacións en conflito. O tipo de 

humor que se fai desde esta centralidade pode resumirse con certa precisión 

por medio dos estereotipos principais creados, contra negros e xudeus, na 

sociedade americana, na que 

 

as formas do humor agresivo dirixidas contra xudeus e negros foron 

institucionalizadas en roles estereotipados. As circunstancias económicas 

ditaron a forma da imaxe na que están entrampados os negros, mentres 
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que as forzas históricas consignaran a imaxe na que se retrata aos xudeus. 

Para racionalizar a escravitude, os brancos desenvolveron a figura do 

Sambo: infantil, inepto, indolente e cómico. Para controlar aos xudeus, os 

cristiáns fixaron as maquinacións de Shylock: industrioso, malicioso, avaro 

e listo. Para manter e perpetuar estes estereotipos, a cultura dominante 

deseñou coordinadamente un lexicon de contos cómicos, chistes e 

variacións da forma esencial pexorativa (Howe, 1987:55). 

 

Precisamente estas dúas “figuras cómicas” servirán para ilustrar o modelo 

de humor que serve como reflexo da dominación, aínda que non sexa a 

réplica exacta do humor que xera a centralidade do sistema. 

 

4.2.2.- Modelo de resistencia 

Fronte á inexistencia de resposta cómica por parte das culturas periféricas, 

semella intuírse unha falta de “sentido do humor” naqueles grupos que son 

obxecto de burla. Porén, algúns autores postulan que precisamente esta 

situación de periferia confírelles a estes grupos a posibilidade de xerar un 

humor que imos incluír nun “modelo de resistencia”. Ao falar do humor 

xudeu, o que será o paradigma do humor resistente, Howe (1987:19) sostén 

que 

 

O grupo que loita nas marxes da historia está sempre mellor posicionado 

para examinala de xeito realista ca grupo que aboia no medio da corrente. 
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 Esta posición marxinal –entendida en sentido literal– é a que explica en boa 

medida o fenómeno do humor popular como forma de cohesión colectiva. 

Esta vía foi profusamente estudada no exemplo histórico do humor na Idade 

Media, sobre todo polo seguimento da estela investigadora de Bakhtin, pero 

outras épocas históricas e situacións sociais tamén son analizadas á mesma 

luz.   

A risa acolle nos grupos periféricos, por seguirmos a terminoloxía aplicada 

ao modelo da dominación, unha función defensiva (Ziv, 1984). Desde o 

marxismo, Ziv entende que o humor serve para facer visibles as 

contradicións sociais e as loitas de liberación social e política. 

Desde o punto de vista étnico ou cultural, as respostas defensivas estudadas 

son de dous tipos: 

1.- A risa como variedade de resistencia de perfil baixo. 

2.- O auto-menosprezo coma motor cómico. 

 

4.2.2.1.- Resistencia de perfil baixo 

Por canto á primeira modalidade, a risa como modelo de resistencia de perfil 

baixo, o exemplo máis paradigmático é a investigación feita nos sistemas 

escravistas dos que se teñen fontes. A este respecto, dous ámbitos nos que 

se ten estudado o humor como unha forma de resistencia fronte a 

autoridade son o sistema de escravos no Caribe (Burton, 1997) e as 

plantacións americanas dos séculos XVIII e XIX (Cowan, 2001). Segundo 

155



 Marta Pérez Pereiro 

estes traballos, os escravos empregaban o humor coma un xeito de 

supervivencia individual, ao tempo que lles servía para que  

 

a clase dos propietarios de escravos mantivera a crenza de que a institución 

da escravitude non só era benevolente senón un refuxio necesario para os 

seus escravos, ‘cativos’ inocentes (Cowan, 2001:2). 

 

O humor funciona como estratexia para manter esa ilusión necesaria para a 

pervivencia da institución, ao tempo que serve como unha “forma de perfil 

baixo” de resistencia, entre actos orais76 como o ruxe-ruxe, os contos 

populares, os chistes, cantigas, rituais, códigos segredos e eufemismos 

(Scott, 1990).  

A resistencia por medio do humor distínguese da oposición non só polas 

súas formas, senón por prover aos resistentes dun espazo único, 

 

un sistema socio-político só pode ser resistido cando é posible que o grupo 

ou individuos dominados poden establecerse fóra por completo do sistema 

en cuestión. A resistencia require un “onde” desde o cal o sistema pode ser 

percibido e comprendido coma un todo e desde o cal pode elaborarse unha 

estratexia coherente de resistencia (Burton, 1997:50). 

 

                                                 
76 A cuestión de que estes actos de resistencia sexan orais non é casual por canto se opón 
ao poder físico dos amos. Burton (1997) fala de dúas vías de resistencia posibles no sistema 
escravista: a física, por medio de sabotaxes e violencia contra o propio corpo, e a psicolóxica 
ou cultural, por medio desas figuras xa mencionadas de comunicación oral. 
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Aínda que non sabemos se os chistes dos escravos sobre os seus amos 

formaban parte dunha estratexia articulada a propósito de desestabilizar o 

sistema, a súa creación  

 

ofrece unha distinción clave entre sociedade e comunidade. Isto é, facer 

chistes emerxe da esfera da comunidade que é persoal, informal, íntima e 

non articulada, mentres que a sociedade está rexida por normas, articulada 

e baseada no estatus (Cowan, 2001:11). 

 

O humor serve como un xeito de cohesión na comunidade e, ao tempo, 

funciona coma arma para o engano. Os investigadores no humor no sistema 

escravista sosteñen que a risa forma parte dun sistema de “contravalores” 

no que o interese principal do oprimido consiste en non deixar que o 

poderoso saiba que o “dócil escravo”non existe. Ao dicir de Carolyn Cooper 

(in Burton, 1997), o que desenvolve a vida dos escravos e, polo xeral, os 

pobos dominados, é a (h)ideology77, a ideoloxía da ocultación. 

Esta mesma ideoloxía parece formar parte do modelo de humor dalgunhas 

culturas periféricas non só de tempos pretéritos, senón da actualidade. 

Volvendo ao modelo de evolución do guión cultural na relación entre as 

culturas inglesa e galesa proposto por Davies, o engano xoga un papel 

destacado no personaxe do galés. Os cambios sociais que se producen a 

finais do século XIX fan que o personaxe cómico habitante de Gales mude 

desde un prototipo de agresividade até converterse nun modelo de  
                                                 
77 (H)ideology xorde do xogo de palabras en lingua inglesa hide (agachar) e ideology 
(ideoloxía). 
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xente enrevesada que por veces enreda aos demais para tirar vantaxe 

persoal pero tamén simplemente para enganar ou burlarse do foráneo. Os 

chistes sobre galeses dependen agora dunha combinación cómica entre 

unha retórica de altos principios e a busca descarada do interese propio 

(Davies, 1999:7).  

 

Hai que buscar esta transformación do personaxe humorístico galés nos 

cambios sociais que se producen no país. Segundo Davies, o 

empobrecemento paulatino da poboación no período Tudor (1485-1603) 

levou aos galeses a remarcar cuestións de honra –por medio da tradición 

dos seus costumes e das liñaxes históricas– en detrimento do poder 

económico, que marcaba as relacións de dependencia con Inglaterra. Para 

os ingleses, esta actitude social conforma un “anacronismo” que se 

transforma en relatos humorísticos. 

A resposta humorística do galés a esta situación de desvantaxe social e 

económica é o engano por medio da palabra, o mesmo que os escravos 

xogaban coa linguaxe no seu propio beneficio (ou quizais para gañar 

tempo), o galés intentará tirar partido do humor para se adiantar ao 

estranxeiro: 

 

A acusación cómica do astuto galés feita polos foráneos refírese ao xeito no 

que os galeses tratan a información coma un recurso e ven a linguaxe 

coma unha maneira sutil de obter información do estranxeiro sen revelaren 

a propia (...) As técnicas verbais coma a pregunta indirecta, a resposta a 
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unha pregunta por medio doutra (...) e a evasiva sutil na resposta son 

vistas coma tipicamente galesas (Davies, 1999:23). 

4.2.2.2.- O auto-menosprezo como motor cómico 

Calquera manual editado na actualidade no que intente darse unha visión 

xeral do humor cultural non pode pasar por alto a análise dun paradigma do 

humor propio das culturas periféricas como é o humor xudeu. Non só existe 

unha extensa bibliografía  baseada en antoloxías de contos populares ou en 

repertorios doutros medios cómicos, senón un corpus importante de 

investigacións no humor xudeu non só coma privativo dunha determinada 

tradición, senón como modelo psicolóxico de enfrontamento ás dificultades.  

                                                 
78 Neste caso o emprego do termo étnico sería excluínte se entendemos que nas plantacións 
de escravos tanto no Caribe coma nos Estados Unidos ás que nos vimos referindo 
agrupábanse persoas de moi diversa procedencia xeográfica e étnica. 

 

Malia que o humor do sistema escravista e do pobo galés –entendido baixo o 

parámetro de cultura periférica– non son exactamente iguais, si poden atoparse 

trazos comúns que os vinculan como un modelo de humor empregado para a 

defensa da identidade. En primeiro lugar, son culturas78 na periferia do sistema, 

que teñen unha relación de desigualdade coa cultura dominante, e que se 

serven da linguaxe e de formas cómicas como resistencia fronte ao agresor, ben 

físico, como no caso do sistema escravista, ben simbólico, como acontece nos 

dous modelos citados. Finalmente, este humor non será visto como tal por parte 

da cultura central, senón coma un problema de intelixencia –no caso dos 

escravos– ou de comportamento anticuado –no caso dos galeses. 
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Existe un acordo case total entre os investigadores á hora de decidiren unha 

orixe do humor xudeu. Así, 

 

A inmensa maioría destes autores trata o humor xudeu coma un fenómeno 

que nace e se desenvolve principalmente no Leste de Europa no século XIX 

(Ziv, 1998:49). 

 

Tamén coinciden estas voces ao defender a idea de que o humor xudeu 

nace baixo unha confluencia de circunstancias sociais nesta área na que se 

concentraban as dúas terceiras partes da poboación xudía no mundo. Ziv 

(1998) divide en intelectuais, sociais e emocionais os factores que influíron 

no desenvolvemento deste tipo de humor de resistencia, un produto cultural 

diferenciado nun marco socioeconómico máis xeral. A coincidencia máis 

xeral entre investigadores sobre as condicións deste humor poden con todo 

quedar resumidas nos dous factores enunciados por Berger (1999): 

1.- Marxinalidade 

2.- Intelectualismo 

Dunha banda, a posición subsidiaria dos xudeus na sociedade da Europa 

Oriental, mesmo como identidade asediada, confírelles esa posición de 

cultura periférica que, dunha banda, os fai obxecto de chistes por parte dos 

veciños, e, pola outra, xera un tipo particular de humor identitario. 

Polo que respecta aos chistes antisemitas, o propio Freud (1966:98) 

sinalaba a brutalidade coa que se retrataba aos xudeus nestes relatos: 
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Os chistes que sobre xudeus se teñen feito por persoas non pertencentes 

ao seu pobo son polo xeral chanzas brutais nas que se aforra todo chiste 

polo simple feito de constituír sempre o xudeu para os estraños unha figura 

cómica. 

 

Porén, a identidade humorística xudía non vai facer burla deses estraños 

senón das súas propias condicións, isto é, do propio xudeu coma figura 

cómica. Ziv (1998) denomina este tipo de humor “auto-menosprezo” e 

determina as súas principais características: 

a.- Un desexo de distorsionar a realidade tráxica para a converter nun 

elemento risible e, polo tanto, menos ameazante. Ao dicir de Ziv, este 

elemento é a orixe do absurdo que está implícito no humor xudeu. 

b.- Interese por preservar a cohesión interna da comunidade, de empregar 

o humor como “elemento diferencial” nunha caste de superioridade 

intelectual que se enfronta ao poder dominante. 

c.- O humor xudeu implica “auto-menosprezo” o que, segundo Ziv, permite 

a autocrítica e invita ao individuo a recoñecer as súas propias tachas. 

O personaxe cómico resultante é o perfecto oposto da figura do paria 

creada por poetas, artistas e escritores xudeus (Arendt, 2004)79 e adoita 

                                                 
79 A contraposición vai máis alá ao falarmos da tradición desas dúas figuras. Malia que a 
tradición do humor queda clara as ollos das outras culturas, tal e como demostra a profusa 
literatura sobre o tema, a idea do paria conforma “unha nova idea do ser humano moi 
importante para a humanidade moderna (...) para o historiador que mire retrospectivamente 
forman unha tradición, aínda que sexa oculta, baseada non tanto no cultivo consciente da 
continuidade coma na persistencia e afondamento durante máis dun século dunhas 
determinadas condicións” (Arendt, 2004:50). A contraposición entre as figuras do paria, 
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personificarse en determinados grupos no seo da comunidade como poden 

ser os intermediarios nas vodas (shadchen) e os mendicantes (schnorrer), 

que dedicaban a súa vida a acadar dádivas dos membros máis ricos do 

grupo. Os chistes sobre estas figuras, marxinais dentro dun grupo xa de por 

si marxinado, serven por veces de fachada para expresar unha crítica oculta, 

tal e coma demostrou Freud. 

Na busca do elemento diferencial do humor xudeu, os personaxes non 

constitúen ese marcador –tanto pobre de pedir coma intermediarios son 

obxecto de burla noutras culturas. Tampouco non o serán os temas dos 

chistes, que Berger (1999) resume en comida, familia, negocios, 

antisemitismo, riqueza e a súa ausencia, saúde e supervivencia, pois son 

case que universais do humor –agás o caso lóxico do antisemitismo. O que 

marca a diferenza con respecto do resto de mostras de humor resistente 

reside 

 

máis ben na súa sensibilidade, no seu ton (…) este é un ton afiado, 

cortante. É marcadamente intelectual, o cal explica unha asociación coa 

urbanidade e a sofisticación. Tamén ten unha dimensión surrealista, que 

nos sentimos tentados a cualificar de relixiosa na súa orixe (Berger, 

1999:156). 

 

                                                                                                                                          
como parte dunha tradición oculta, e do cómico, como a tradición canónica da cultura xudía 
provén, ao dicir de Arendt, da transmisión que se fixo na literatura desas dúas figuras: aínda 
que o cómico escribe ou fala en yiddish ou en hebreo, o paria aparece nas linguas europeas 
non xudías. Trátase dun dato significativo por canto a tradición cómica é a que perdura 
asociada aos xudeus, de maneira prioritaria, e se traduciu posteriormente a outros ámbitos, 
nomeadamente ao espazo norteamericano. 

162



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

O humor xudeu ten xa que logo que ver coa intelixencia (Davies, 1999) na 

dobre dirección do chiste, é dicir, connotada negativamente nos relatos 

cómicos que se fan sobre xudeus e coma un atributo humorístico nos chistes 

que se contan sobre si propios. Ao tempo, esta condición do humor non 

provén dun interese excluínte, senón da “impaciencia intelectual e da 

autoconfianza excesiva” (Howe, 1987:17). Trátase, ao dicir de Berger 

(1999:155), dun humor que non excita a gargallada e que pouco ten que 

ver co físico:  

 

O humor xudeu non contén case ningunha referencia escatolóxica e 

extraordinariamente poucas referencias á sexualidade (...) Pode dicirse que 

o humor xudeu está sumamente afastado da risa estridente do entroido 

que recrea Mikhail Bakhtin. 

 

O seu modo de expresión fundamental é a lingua yiddish, polo seu “lixeiro e 

conversacional” (Howe, 1987:18). Tal e como completa Berger (1999) a 

literatura escrita en yiddish, nomeadamente a humorística, mantén a 

vitalidade do rexistro oral dos seus falantes, que se afasta do rigor do 

hebreo coma lingua de estudo relixioso. 

O humor xudeu que se forma nese marco espazo-temporal concreto saltará 

a outras áreas xeográficas coa diáspora do século XX. O país de acollida 

principal, alén de Israel, serán os Estados Unidos onde  

 

163



 Marta Pérez Pereiro 

O humor xudeu pasou a constituír, cando menos desde a década dos 

cincuenta [do século XX], un ingrediente central da cultura cómica 

americana, tanto baixo a súa forma explícita como a través do que 

poderiamos describir como certa infiltración encuberta (o ton é xudeu malia 

que o contido non o sexa) (Berger, 1999:153). 

 

O paso da periferia á centralidade do discurso humorístico no caso dos 

xudeus en América non constitúe un misterio, senón que resposta a unha 

evolución social que foi da man dos avances nos medios de comunicación de 

masas. Podería dicirse que o cómico xudeu se “profesionaliza” e traduce do 

yiddish ao inglés, do oral íntimo á esfera pública e a soportes distintos como 

a literatura e os medios audiovisuais. Tal e como demostra un traballo 

estatístico de Janus (1975), recollido por Ziv, o 80% dos humoristas 

americanos de éxito eran xudeus á altura da realización da súa enquisa, o 

que resulta mesmo máis chocante en relación á poboación total de xudeus, 

un 3% do total de habitantes do país. 

Segundo algúns autores, o humor intelectual e absurdo dos xudeus fixo 

fortuna nos Estados Unidos pola súa capacidade de representar as 

contradicións da sociedade de masas. A este respecto, 

 

a atención do aspecto intelectual do humor xudeu nos Estados Unidos 

ponse en ver que hai de absurdo nos valores da sociedade dominante e en 

reverter as frustracións en situacións cómicas (para volvelas deste xeito 

menos dolorosas) (...) O ataque humorístico contra os costumes, as 

crenzas e os prexuízos da sociedade dominante americana está mesturado 
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coa acritude que esperta do coñecemento de que non hai oportunidade de 

ser aceptado e “realmente” converterse nun deles (Ziv, 1999:60). 

 

Con todo, consideramos que a introdución do humor xudeu no show 

business, primeiro no vodevil e noutras fórmulas de comedia, teatrais ou 

non, e posteriormente nos medios de comunicación, nomeadamente no 

cinema e na televisión, non se debe a un ansia asimilacionista senón a un 

paso dunha cultura da risa dentro da comunidade a unha risa pública e 

espectacular. Malia a persistencia do estereotipo do xudeu na cultura 

popular americana, e a hostilidade do seu retrato social, o máis destacado 

do humor xudeu a partir de mediados do século XX é esa transformación 

dun acto comunitario nunha actividade profesional. 

 

4.2.3.- Un  modelo dobre de humor cultural 

A presentación de dous modelos de humor –como dominación ou como 

resistencia– pon en evidencia a existencia dunha serie de aspectos xerais 

que poden aplicarse ao humor que xera calquera cultura, malia termos que 

conceder que os modelos manexados parten substancialmente de grupos 

sociais occidentais. A importancia dada ao humor como obxecto de estudo 

pasa por ser unha tendencia case exclusivamente europea e americana, de 

aí que as fontes manexadas sexan relativas a fenómenos con base 

delimitada nesta zona xeopolítica. 

O modelo presenta xa que logo unha articulación dobre, pois está baseado 

no xogo de relacións entre culturas imprescindible para que se produzan 
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determinados guións humorísticos. Hai que aclarar, asemade, que non se 

trata de modelos excluíntes, de xeito que unha mesma cultura pode 

establecer guións de dominación con respecto doutro grupo, por exemplo, 

dun grupo inmigrante dentro do seu sistema, e ao tempo constituír a 

referencia para os personaxes cómicos doutra cultura central. O modelo 

podería articularse coma un sistema de esferas que, ao entraren en 

contacto, xeran un determinado tipo de relación humorística.  

Entendemos que o dobre modelo de guión de humor cultural pode aplicarse 

non só á análise que se fai da relación entre dous grupos sociais senón que 

tamén é válido como punto de partida á hora de analizar a produción 

humorística dunha cultura determinada.  

Por canto a esta produción humorística, e a xeito de resumo, poderíase dicir 

que existe unha dobre dirección no chiste cultural aínda que o obxecto de 

burla non sexa exactamente recíproco.  

Desde o guión humorístico márcase o patrón do humorístico por medio de 

tres elementos: 

1. Personaxes cómicos. 

2. Temas da burla. 

3. Modalidades cómicas empregadas para expresar ese humor. 

A análise destes tres elementos pode servir para sabermos cal é o modelo 

xeral do humor nunha sociedade e, polo tanto, que tipo de produtos son os 

máis habituais por estaren vinculados a un modelo de dominación ou de 

resistencia.  
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A aplicación deste dobre modelo ao humor galego pode facer que tiremos 

conclusións sobre tres cuestións: 

1. A centralidade ou periferia da “cultura humorística” galega. 

2. Nun ou noutro caso, cal é o tipo de guión de humor que se 

desenvolve. 

3. A evolución dese guión de humor cultural e a súa aparición en 

distintos soportes, nomeadamente no televisivo. 

 

  

4.3.- Construcións humorísticas: temas, personaxes e modalidades 

Cada guión humorístico constrúe unha serie de elementos cómicos que 

interaccionan entre si para o desenvolvemento de produtos diferenciados. 

Así, a combinación do personaxe do “parvo” enunciado por Davies, cunha 

temática circunscrita a un momento histórico determinado ou a un tema que 

afecta a esa comunidade, pode xerar un tipo de humor que nada tería que 

ver co que se formaría baixo o influxo doutras coordinadas.  

Chamaremos construcións do humor a aqueles elementos da mensaxe 

humorística que forman parte esencial da súa narrativa e que, combinados 

entre si, configuran o contido e forma da devandita mensaxe. En concreto, 

fixaremos a nosa atención en tres tipos de construción como son os 

personaxes, os temas e as modalidades nas que se presenta o texto 

humorístico, dada a súa aplicabilidade directa ao noso obxecto de estudo. 
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A literatura, a falta de estudos sociolóxicos máis abondosos sobre o humor 

noutros ámbitos, tennos fornecido do catálogo fundamental de personaxes, 

modalidades e temas do humor, que se concentran baixo a lapela comedia 

como o xénero fundamental neste campo. Non resulta con todo estraño que 

boa parte da análise do humor se teña feito desde a literatura, non só polas 

facilidades que ofrece o medio e a cantidade de información que nos permite 

obter sobre o momento no que se crea a obra, senón tamén porque 

narrativa e imaxinación son dous elementos que combina o humor na 

meirande parte das súas manifestacións. Abonda con lembrar unha das 

teorías normativas do humor, a de Arthur Schopenhauer, para podermos 

asociar entre si todas as formas de humor. Schopenhauer acode á 

“imaxinación” para explicar o xeito no que se xera unha imaxe cómica, para 

mostrar a diverxencia entre concepto e intuición.  

Gurevich (1997) pola súa banda, tamén asocia a imaxinación á creación de 

imaxes cómicas mais establecendo unha diferenza social entre a oficialidade 

e o popular. Para o autor existe unha distinción, cando menos na sociedade 

medieval, que é a que estuda, entre a ideoloxía oficial e a imaxinación 

popular, de xeito que o humorístico fica do lado do imaxinativo ao sustentar 

unha visión do mundo na que non existen categorías absolutas80. Ao tempo, 

                                                 
80 Gurevich analiza a relatividade da imaxinación popular e a rixidez da ideoloxía oficial nas 
concepcións do ben e do mal do Medievo. Segundo este autor “atopámonos nesta 
imaxinación popular con santos que non se comportan coma representantes de valores 
superiores senón coma criaturas non moi distintas dos personaxes demoníacos (...) Por 
outra banda, existen historias de demos que lamentan verse obrigados a abandonar o ceo e 
seguir a Lucifer ao inferno (...) Os límites do ben e do mal semellan estar moi claros na 
ideoloxía oficial, non o están tanto, nin tan polarizados, na imaxinación popular” (Gurevich, 
1999:59). 
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podería deducirse que os produtos do popular non chegan a acoller “rango” 

de ideoloxía se por esta entendemos “o proceso xeral da produción de 

significados e ideas” (Williams, 1997:71). 

A achega ao literario coma fonte de definicións será, con todo, unha 

aproximación que non pretende ser exhaustiva e que, en todo caso, virá 

completada polas achegas feitas de xeito específico para o medio televisivo 

que, como veremos, elaborou unha taxonomía propia, malia que aínda 

fortemente vinculada ao campo de estudo do literario. 

A comedia é o xénero tradicional da risa no teatro, de xeito que a meirande 

parte dos intentos de estudar os recursos que fan unha obra humorística se 

concentran nos seus produtos. Aínda que referiamos os breves 

apuntamentos que Aristóteles fixera sobre o humor, convén lembrar a súa 

concepción da comedia xa que serve como o punto de arranque para toda a 

teorización sobre o tema. Aristóteles entendía o humor como incongruencia, 

e a comedia, aínda que de xeito non explícito, coma un xénero menor 

comparado coa traxedia. En concreto, Aristóteles entende que a comedia é a 

imitación dos homes baixos, mentres que a traxedia se reservaba para os 

heroes. Con todo, hai que lembrar unha vez máis que tanto Platón coma 

Aristóteles81 escriben sobre a comedia do seu tempo que 

 

                                                 
81 Convén, con todo, indicar que a pasaxe sobre persoas de Aristóteles “non recibiu moita 
atención por parte dos críticos modernos, acorde á importancia que Aristóteles asignaba á 
bondade e á maldade que semella indicar unha visión moralista da literatura” (Frye, 
1971:33). 
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en Atenas era duramente satírica, en sintonía cos eventos sociais, políticos 

e culturais do momento e, para o estándar contemporáneo, vulgar debido 

ao seu humor escatolóxico e sexual (English, 2005:363). 

 

Esta primeira comedia, que a posterior teoría deu en chamar Comedia 

Antiga, provén do subxénero “drama satírico”82, unha das catro variedades 

do dramático previas á estabilización dos xéneros como son coñecidos na 

actualidade (Sastre, 2002).  

A concepción e teorización sobre a comedia vén pois da apreciación que 

Aristóteles e Platón fan da comedia do seu tempo e da reescritura feita polos 

seus seguidores. Precisamente unha das posibles recreacións do segundo 

libro da Poética é un opúsculo, xa citado neste traballo, que se coñece como 

Tractatus Coislianus. Malia a imposibilidade de sabermos se este texto recrea 

as ideas de Aristóteles sobre a comedia, o Tractatus constitúe unha fonte 

esencial para o estudo deste xénero, non só por amosar parte da teorización 

da época na que foi editado –o século X D.C.– senón tamén por ser a base 

da escritura sobre comedia que se leva feito até a actualidade.  

Segundo este documento, a comedia é unha forma mimética dramática, un 

dos catro tipos posibles, a saber, a comedia, a traxedia, o mimo e o drama 

satírico. En concreto, o xénero ven definido como segue 

 

                                                 
82 Tal e como recolle Lavandier (1994) as triloxías gregas completábanse cunha cuarta obra, 
cómica, que denomina sátira, escrita polo mesmo autor das outras tres obras ás que 
parodia.  
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A comedia é unha imitación dunha acción que é absurda e imperfecta, de 

suficiente extensión, (nunha linguaxe fermosa), os diferentes tipos (de 

fermosura) atópanse por separado nas (diversas) partes (da obra); 

(presentado directamente) polas persoas que actúan, e non (dados) pola 

narración; a través do pracer e da risa prodúcese a purgación das emocións 

(Cooper, 2002: 32). 

 

 O Tractatus fixa a súa atención en catro elementos de composición e 

funcionamento da comedia: causa da risa, substancia da comedia, caracteres 

e tipos de comedia.  

Con respecto das causas da risa, que nós chamaremos mecanismos cómicos, 

o texto anónimo explica que poden ser de dous tipos: 

1. Propios da dicción. 

2. Derivados “das cousas”, é dicir, do contido. 

Os primeiros corresponden, na súa maior parte, a cuestións lingüísticas que 

se entenden como humor verbal83, mentres que os contidos da obra, os 

temas que toca, encaixan baixo a lapela humor referencial (Attardo, 1994). 

Non queremos deixar pasar por alto a importancia que a lingua ten na 

comedia mais, dados os obxectivos deste traballo, o humor referencial supón 

unha achega máis directa aos elementos contextuais que poden 

complementar unha análise en profundidade da obra. Con todo, convén  

anotar unha cuestión relacionada coa lingua que destaca o Tractatus e que 

                                                 
83 Os recursos de dicción cómica aos que se refire o Tractatus son: os homónimos, os 
sinónimos, a charlatanería, os parónimos (por adición e por sustración), os diminutivos, as 
inversións de sentido (pola voz ou por medios semellantes como os xestos ou os 
movementos) e gramática e sintaxe. 
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ten que ver co tipo de personaxes e temas que se recrean. Ao tempo que 

Aristóteles falaba de personaxes “baixos”, este texto insiste en que  

 

a dicción da comedia é a linguaxe común, popular. O poeta cómico debe 

dotar aos seus personaxes da súa lingua nativa, pero a un estraño debe 

dotalo de lingua estraña (Cooper, 2002:33). 

 

Por canto ao humor referencial, que nós imos renomear como os temas da 

comedia, co perigo consciente de caermos en certa simplicidade, o Tractatus 

enumera nove posibles fontes de humor: 

1. Humor por asimilación (do mellor como o peor e viceversa). 

2. Por engano. 

3. Polo imposible. 

4. Polo posible e inconsecuente. 

5. Polo inesperado. 

6. Pola degradación dos personaxes. 

7. Polo uso de danza pantomímica. 

8. Cando un ten poder e, descoidando as cousas grandes, se ocupa das 

menos valiosas. 

9. Cando a historia se esmendrella e non ten concordancia. 

Aínda que teñen sido reformuladas en máis dunha ocasión, as fórmulas de 

humor presentadas no Tractatus non teñen variado de xeito substancial até 

a actualidade. En calquera caso, resulta case imposible atoparmos unha 
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listaxe sistemática, que vaia máis aló da pretensión do seu autor de 

xeneralizar as causas da risa no espectáculo.  

A substancia da comedia pode traducirse como as súas partes constitutivas, 

non só como estrutura, senón tamén como parte da engrenaxe que fai 

funcionar o xénero. En concreto, o Tractatus indica que esta substancia 

consiste en argumento, ethos, dianoia84, dicción, melodía e espectáculo. Até 

este punto, o tratado non difire dos seis aspectos da poesía que propuxera 

Aristóteles. Segundo o autor (ou autores) do documento, todas as comedias 

teñen argumento, dicción e melodía; porén, poucas presentan dianoia, ethos 

e espectáculo.  

Dado que non acadamos moita máis información sobre estes elementos no 

Tractatus, fixaremos a nosa atención en dous elementos aos que se alude no 

texto: o argumento e o espectáculo. Malia que non se ofrezan máis 

indicacións sobre esta última cuestión, o documento concreta que “o 

argumento cómico é a estrutura que une os incidentes absurdos” (Cooper, 

2002:33). Esta aparente posición subsidiaria do argumento xeral da obra con 

respecto deses “incidentes” danos a entender que o Tractatus se refire a un 

tipo de comedia, nomeadamente a ese xénero case fixado de xeito 

automático á figura de Aristófanes, no que o suceso cómico cobra 

protagonismo por enriba da narración xeral. Veremos que esta definición de 

argumento resposta de xeito efectivo a este tipo determinado de comedia, 

                                                 
84 O Tractatus indica que a dianoia ten dúas partes: opinión e probas. Estas probas (ou 
“persuasións”) son á súa vez de cinco tipos: xuramentos, negociacións, testemuños, torturas 
(“probas” e “ordalías”) e leis (Cooper, 2002).  

173



 Marta Pérez Pereiro 

pero que existen máis modelos nos que o argumento ten unha importancia 

maior. 

O Tractatus determina tamén as partes da comedia: prólogo, parte coral, 

episodio e éxodo85. O mesmo que acontecía co argumento, estas partes 

responden a un modelo de comedia que pertence a unhas coordinadas 

espazo-temporais, en concreto a tradición do teatro helénico que se 

transmite aos escenarios romanos.  

Finalmente, este texto, de importancia capital no estudo da comedia, indica 

cales son os personaxes propios do xénero e os tipos de comedias. Por canto 

aos primeiros, os caracteres, o Tractatus desvela a existencia de tres tipos de 

personaxes cómicos –supoñemos que integrados na concepción aristotélica 

de “personaxes baixos”: 

1. Os bufóns. 

2. Os irónicos. 

3. Os impostores. 

Por canto ao tipo de comedias, o Tractatus desvela que existen: 

a. Comedia Antiga, con sobreabundancia de asuntos risibles. 

b. Comedia Nova, que despreza a risa e tende ao serio. 

c. Comedia Media, que presenta unha mestura das dúas 

anteriores. 

                                                 
85 Tal e como se indica no documento, e noutras fontes, o éxodo é o discurso do coro do 
final da obra. 
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O Tractatus, malia a precisión coa que intenta describir forma e non tanto 

fondo da comedia, non inclúe na súa disección do xénero o que imos 

denominar modalidades. Segundo Gurevitch,  

 

a comedia é un xénero miscelánea activado por unha pluralidade de 

impulsos: farsa, humor, sátira e ironía (apud Attardo, 1994:4). 

 

Temas, modalidades e personaxes son elementos da narración difíciles de 

separar tendo en conta que todos xuntos conforman o resultado final. De 

feito, “na ficción literaria o argumento consiste en alguén facendo algo” 

(Frye, 1971:33). O argumento, a organización real e representación da 

historia (Bordwell, 1996), depende, xa que logo, de acción e personaxes, ao 

tempo que, de fondo, o tema, que podemos entender como o motivo da 

historia86, como o motor inicial da ficción, marca tamén as modalidades coas 

que se expresará o que se quere contar.  

Hai que aclarar que estamos referíndonos fundamentalmente ao plano de 

contido da obra, deixando nun papel secundario a cuestión da forma ou o 

plano de expresión. Estudaremos a estrutura do relato de xeito específico 

cando nos refiramos ao obxecto de estudo, a comedia de situación. 

                                                 
86 Tomamos historia no sentido que lle deron os formalistas rusos e seguindo a definición 
que para o cinema narrativo ofrece Bordwell: “a construción imaxinaria que creamos, 
progresiva e retroactivamente, foi denominada polos formalistas historia. De xeito máis 
específico, a historia incorpora a acción coma unha cadea cronolóxica causa-efecto dos 
acontecementos que ocorren nunha duración e espazo dados” (1996:49). 
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Aínda que resulta difícil establecer unha división entre boa parte dos 

elementos de fondo e superficie dunha obra ficcional narrativa, convén 

vérmonos por partes estes elementos que funcionan de xeito subterráneo no 

conxunto. 

Podemos entender, como posición inicial, que “o tema é un elemento que 

estrutura sensiblemente a obra” (Guillén, 1985:249). Deste xeito, o tema 

funciona coma un punto de arranque, coma motor da acción, e coma 

vertebrador da mesma. Aínda que non ten sido frecuente no estudo da 

tematoloxía87, o seu obxecto de estudo, o tema, pode establecer vencellos 

coa sensibilidade de cada época e funcionar coma un elemento que permite 

estudar a evolución histórica das obras literarias e agardamos que tamén, na 

nosa aplicación, ás ficcións televisivas. 

Segundo Guillén (1985:258), os temas poden servir coma referencia no 

sentido histórico da obra de ficción entendido coma coñecemento “das 

diferenzas colectivas e determinadoras o mesmo no tempo ca no espazo”. 

Quere isto dicir que os temas poden fornecernos do catálogo de “cuestións 

básicas” que se intenta resolver ao longo da historia da cultura. A este 

respecto, existen distintos tipos de temas que se articulan en función do 

tempo:  

                                                 
87 Tal e como indica Guillén (1985), a tematoloxía foi un ámbito de estudo común para 
medievalistas, folkloristas e investigadores do XIX, pero foi rexeitada como método por 
comparatistas e estruturalistas ao entender o estudo dos temas coma un simple “catálogo 
positivista”. Guillén aclara que na actualidade esta división xa non funciona e se ten 
incorporado a tematoloxía a outras áreas. 

4.3.1.- Os temas do humor 
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Hai temas que son longas duracións, longues durées, que perduran 

transformándose ao longo de moitos séculos; outros, máis breves (...) e 

aínda outros, moyennes durées, que dominan en certo período histórico ou 

se incorporan en determinado momento ao noso acervo cultural, con 

posibilidades de permanencia (Guillén, 1985:261). 

 

Como pode comprobarse nesta definición, os temas, segundo a súa vixencia 

e hexemonía, presentan, coma noutros ámbitos xa mencionados da cultura, 

a tensión entre continuidade e explosión. Aínda que poida falarse de temas 

de longa duración, que mediante a función da ideoloxía se “naturalizan” até 

alcanzar o rango de universais88, tamén existen outras modalidades case 

estacionais89 que poden desaparecer co fenómeno que as ocasiona. Neste 

sentido, cobra especial relevancia entendermos como se xeran os temas; 

Guillén, unha vez máis, ofrece unha resposta para este proceso: “Dúas 

cousas fan posible o tema novo: un feito social e un proceso cultural” (1985: 

268). Guillén explica que precisamente a aparición de temas froito dun 

                                                 
88 A ideoloxía dominante ten na naturalización un dos seus procesos esenciais, que fai que 
os valores propostos por ela se convertan en “sentido común”. Deste xeito, “este proceso, 
que Pierre Bourdieu denomina doxa, fai que a ideoloxía cree un encaixe o máis forte posible 
entre si mesma e a realidade social, salvando con isto a distancia en que podería inserirse a 
instancia da crítica. A ideoloxía redefine a realidade social para volverse coextensa con ela 
mesma, dun xeito que agacha a verdade de que, de feito, a realidade creou a ideoloxía” 
(Eagleton, 1997:87). 
89 Para falar de temas de duración breve ou media Guillén acode ao exemplo de ficcións que 
inspirou o medio ferroviario, que se xera polos “procesos de culturalización con motivo de 
inventos modernos” (1985:259). Quizais un dos grandes exemplos para isto na actualidade 
son os relatos, sobre todo audiovisuais, que xera a irrupción de internet coma medio de 
comunicación. O tempo dirá se estes relatos ficcionais pasan a ser longue durées ou se, 
coma no caso do tren, teñen un tempo de caducidade. 
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“proceso” fai que adquiran temporalidade, que os afasta dos mitos 

entendidos coma relatos eternos90. 

Guillén explora outra tipoloxía dos temas, alén da temporal, que toma de 

Prawer, autor do comparatismo inglés. Seguindo este modelo, os temas 

poderían dividirse en cinco grupos: 

1. Representación literaria de temas naturais, condicións fundamentais 

do existir humano e problemas perennes de conduta. 

2. Os motivos recorrentes na literatura e no folcklore. 

3. As situacións recorrentes. 

4. Os tipos sociais e/ou profesionais e morais. 

5. Personaxes91 derivados da mitoloxía, as lendas ou a literatura mesma. 

Polo que respecta ao primeiro dos grupos de temas podemos dicir que 

fusiona elementos moi diferentes entre si; desde a clasificación que 

manexamos, a representación literaria de temas naturais –o mar ou a auga 

coma Leitmotiv– pouco parecen ter que ver coa idea de condicións humanas 

–Guillén dá os soños como exemplo– ou cos perennial human problems, que 

tampouco son fáciles de distinguir con respecto do punto terceiro, as 

situacións recorrentes (supoñemos que motivadas por eses problemas 

persistentes). Os problemas derivados da condición humana tamén puideran 

                                                 
90 Guillén desenvolve esta argumentación a raíz da súa crítica á tematización e modalización 
de Northrop Frye, ao que volveremos no avance desta tese. Ao dicir de Guillén, “Frye deixa 
de lado o devir histórico e constrúe un vasto espazo atemporal, no que a antropoloxía 
literaria baseada en categorías tomadas dos ritos, mitos e contos folklóricos, cuxa traxectoria 
non é por forza sucesiva” (1985:302).  
91 Como pode comprobarse nesta clasificación, os personaxes son por veces identificados 
como temas, o que ratifica a impresión xeral de que calquera análise dunha ficción narrativa 
ten por forza que presentar estes elementos interconectados. 
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englobar o grupo de temas sobre tipos sociais, profesionais ou morais. 

Finalmente, os temas e personaxes mitolóxicos poderían formar unha 

unidade temática que o autor da clasificación decide xebrar do resto.  

Malia todas as obxeccións posibles, derivadas desa sistematización case 

imposible por subxectiva, os grupos de temas poden constituír un punto de 

partida válido para pensarmos na tematización do humor. Polo que respecta 

ao primeiro grupo, entendemos que a representación simbólica do natural 

pode ser un tema máis lírico ca dramático, na medida en que non xera a 

acción precisa para unha forma dramática como é a comedia. Os outros dous 

tipos de temas agrupados, porén, si poden converterse en tramas que 

desemboquen en situacións humorísticas. As constantes humanas aparecen 

na dramaturxia sempre baixo a forma dunha confrontación, dunha loita. A 

este respecto,  

 

detrás de todo gag, de todo trazo de humor, e de toda situación cómica hai 

por debaixo un conflito vinculado á natureza humana. A comedia debe xa 

que logo diferenciarse do xúbilo ou da alegría, que están exentos de 

conflito (Lavandier, 1994:308). 

 

O conflito, coma base dunha narrativa cómica, pode aparecer vinculado a 

estes problemas perennes, o mesmo que as situacións recorrentes que 

enuncia o punto terceiro da clasificación. Exemplos paradigmáticos desta 

situación conflitiva son as relacións románticas que atopan oposición na 
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sociedade92. Con respecto do cuarto dos grupos, no que se atopan os tipos 

sociais e/ou profesionais e morais, consideramos que existe toda unha 

tradición cómica que vencella a tipos –veremos máis adiante se poden ser 

considerados estereotipos ou outra categoría de personaxes– o motor do 

humor. As formas altamente estandarizadas da commedia dell’arte, nas que 

cada personaxe93 xogaba un rol particular e inamovible, dan boa conta desta 

tendencia humorística, o mesmo que boa parte das comedias de Molière, 

principal representante do clasicismo francés; títulos coma O misántropo 

(1666), O burgués xentilhome (1670), O avaro (1668) ou O doente 

imaxinario (1673) dan boa conta da transcendencia deste cuarto grupo de 

temas, dos que a comedia adoita botar man.  Máis ca casos particulares, 

estas comedias, o mesmo que as tituladas cun nome propio, funcionan como 

representación, isto é, o protagonista representa un tipo social de cada 

época. Esta personificación atende polo xeral a intencións moralistas94, pois a 

risa adoita empregarse coma un modo de censura social. 

Finalmente, os grupos de temas segundo e quinto, que corresponden aos 

temas e protagonistas de mitos e contos folklóricos, non semellan encaixar, 

nunha primeira aproximación, nos temas do humor. Ao termos en conta a 

                                                 
92 Falaremos máis polo miúdo deste tipos de tramas por constituíren unha boa porcentaxe 
das comedias de diversas épocas. Na commedia dell’arte, malia o modo improvisado, eran 
tres os temas principais: conseguir a moza que un desexa, roubar a muller doutro, temas de 
fuxida e captura pastorais (Koch, 2005). No audiovisual, en concreto, a comedia romántica é 
unha das formas dominantes do Hollywood clásico (Bordwell, Staiger e Thompson, 1997).  
93 Ao contrario que as comedias escritas, a commedia dell’arte era unha forma baseada na 
improvisación, aínda que mantiña fixos varios elementos, entre eles os personaxes que 
dependían da solvencia do equipo de actores, ao non existir un texto previo.  
94 Tal é o caso para a dramaturxia de Molière, quen “asume a postura, tan típica do 
clasicismo francés, de moralista ou escritor interesado en describir comportamentos sociais 
bos e malos” (Koch, 2005:341). 
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definición do mito, entendemos que entra en contradición co que sexa a 

comedia. Desde os personaxes, 

 

Se é un tipo superior aos outros homes ou ao ambiente doutros homes, o 

heroe é un ser divino, e a historia sobre el será un mito, no sentido xeral 

dunha historia sobre un deus (Frye, 1971:33). 

 

Se acudimos á primeira definición fornecida por Aristóteles veremos que a 

propia noción do personaxe era mesmo oposta ás calidades divinas do heroe 

mitolóxico. A conversión dos argumentos e personaxes do mito á comedia 

farase xa que logo por medio da degradación, por medio da parodia –que 

identificamos coma unha das modalidades do humor. 

A listaxe non é exhaustiva mais serve para nos aproximar aos posibles temas 

do humor que se transformarán na forma máis ou menos estandarizada dos 

xéneros cómicos. Xa que os temas poden ser compartidos por todo tipo de 

xéneros, teremos que buscar cales son as marcas de identidade da temática 

do humor. Partiremos da hipótese de que o tratamento dos temas é o punto 

diferenciador das distintas ficción e que, no caso da comedia, se concreta en 

dous elementos: 

1. O ton humorístico co que se aborda o tema. 

2. A resolución do conflito motor da ficción. 

Nunha análise pormenorizada dunha ficción de humor, polo tanto, será 

fundamental cal é o uso que se fai destes dous elementos. Polo que respecta 

ao ton, o humor poderá estudarse por medio das modalidades que 
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presentaremos a seguir, o mesmo que por medio dos recursos formais que 

se despregan en cada comedia, nomeadamente, os gags, que serán a 

unidade mínima de análise posible das construcións humorísticas dun texto. 

Por outra banda, resulta obvio que as tramas abertas ao longo de calquera 

texto de humor terán distintas resolucións segundo este ton e en función do 

discurso da obra, entendido este como o conxunto de valores inmanentes a 

esta. O tema e o seu tratamento humorístico poden xa que logo constituír un 

catálogo das preocupacións e cuestións sociais e estéticas dunha época. 

Neste sentido se manifesta Guillén (1985:267) cando indica que 

 

O tema presenta as cuestións máis básicas, quizais as que sempre 

permanecen abertas, coma a compenetración da permanencia co cambio 

(…) ao longo da historia da cultura. 

 

Aínda que falaremos de xeito extenso e específico sobre o caso, a ficción 

seriada televisiva pode ben funcionar coma compendio de temas que 

representan as forzas de cambio e continuidade nunha sociedade. Segundo 

sexa o seu tratamento humorístico, poderemos obter datos sobre a 

importancia e representacións sociais do riso. Así mesmo, e mentres que na 

literatura o tema vai do visible ao profundo (Guillén, 1985), a narrativa 

televisiva, por necesidades de inmediatez na mensaxe, tende a facer o 

camiño inverso, a converter os símbolos e os temas máis complexos en 

relatos de fácil comprensión. A propia serialidade das obras invita tamén a 

ese intento por simplificar a exposicións dos temas, en certa medida pola 
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convivencia de temas constantes na obra, de fondo, e aqueles que xorden en 

cada un das entregas da serie. 

 

4.3.2.- Personaxes humorísticos: do estereotipo ao suxeito típico 

Se o Tractatus Coislianus reducía a tres categorías os personaxes cómicos –

bufóns, irónicos e impostores– a meirande parte da teoría sobre humor e as 

súas manifestacións entende o personaxe humorístico coma un 

estereotipo, unha creación convencional que depende da rixidez da 

máscara do teatro grego. Desde a concepción deste personaxe coma un 

suxeito inferior, a súa construción xa que logo devén un retrato concentrado 

en determinadas características asociadas chamadas a provocar risa.  

Malia que nas primeiras definicións do personaxe se manexa o concepto 

arquetipo, que funciona desde a noción de universalidade95, desde a 

aparición nas ciencias sociais do termo específico estereotipo, tendeuse a 

empregar esta acepción en detrimento da anterior. Convén xa que logo 

entendermos o que é o estereotipo para podermos aplicar o concepto aos 

personaxes humorísticos.  

A primeira definición, que supuxo o inicio do emprego do termo en distintos 

ámbitos do coñecemento, é de Walter Lippman (1964). Da súa concepción 

destes “personaxe sociais”, hai que destacar tres elementos: 

a. O estereotipo coma construción social orientada. 

                                                 
95 Segundo Williams (1997), o concepto de “tipicidade”, que deriva de Aristóteles, se 
relaciona coa figura do heroe, que interpreta os “universais”, isto é, “os elementos de 
permanencia importantes da natureza humana e da condición humana” (Williams, 
1997:121).  
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b. A non neutralidade da definición implícita. 

c. A súa carga afectiva. 

Son tres elementos que, de xeito non explícito, foron invocados ao falarmos 

do guión do chiste étnico, no que a creación de personaxes supuña una 

parte esencial do fenómeno. Segundo Lippman, o estereotipo é un xeito de 

xeneralizar o particular en función dunha mostra que carece de solidez, 

cando menos desde o punto de vista estatístico. Por canto á orientación 

desta construción social, Lippman (1964:85) defende que existe unha serie 

de conceptos que son seleccionados e organizados previamente para nós: 

 

A meirande parte de nós trataría os asuntos a través dun conxunto 

accidental e inestable de estereotipos, se non houbera, en cada xeración, 

un número relativamente pequeno de homes que se ocupan 

constantemente de ordenar, unificar e mellorar estes estereotipos para que 

formen sistemas lóxicos, chamados ‘leis de economía política’. 

 

Estas leis de economía política parecen rexer de xeito directo a creación de 

personaxes de chistes, tal e como recollía Davies, nos que os foráneos eran 

“reducidos” e así facilmente controlados. Isto funciona para explicar a 

cuestión da “non neutralidade” do estereotipo. Lippman insiste en que esta 

construción non serve unicamente ao propósito de entender un mundo máis 

ou menos complexo –coma xa era a data de publicación de Public Opinion, 

1949, nos Estados Unidos–, senón que está dotado dunha gran carga 

afectiva. A este respecto,  
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A [nosa] filosofía ven a ser unha serie máis ou menos organizada de 

imaxes para describir o mundo que non vemos. Non só para descubrilo: 

tamén para xulgalo. Os estereotipos xa que logo están cargados de 

preferencias, impregnados de afectos e de aversións, vinculados a medos, 

desexos violentos, orgullo, esperanza (Lippman, 1964:96). 

 

Unha vez máis, a referencia ás principais teorías do humor é pertinente e 

pon de manifesto o paradoxo: se o humor se entende como un froito do 

exercicio intelectual, o carácter afectivo dos estereotipos semella entrar en 

directa contradición coa formulación primeira das condicións do humor. O 

que si parece coincidente é a formulación do estereotipo coma un 

mecanismo de defensa fronte á incerteza que implica o descoñecido, a figura 

do “outro”.  

Desde outros ámbitos do coñecemento atopamos coincidencias ao definir o 

estereotipo nos mesmos trazos que lles concede Lippman. Jameson (1998) 

articula a súa definición desde a perspectiva da “redución” á que se ve 

sometida a expresión dunha individualidade. Deste xeito,  

 

O estereotipo é, en realidade, o lugar dun exceso ilícito de sentido, o que 

Barthes chama a “náusea” das mitoloxías: é a abstracción en virtude da cal 

a miña individualidade se alegoriza e se transforma nunha ilustración pobre 

desta cousa, algo non concreto e non individual (Jameson, 1998:106). 
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Desde a etnografía, o propio Davies (1982:384) consideraba que as dúas 

categorías de obxectos do chiste, os grupos de listos e de parvos, responden 

a 

 

xeito singular senón en pares de opostos. 

 

No ámbito da antropoloxía atopamos definicións que insisten na cuestión do 

“carácter estratéxico” dos estereotipos á hora de configurar a identidade. 

Segundo Marcial Gondar (1993:19), os estereotipos serían 

 

eses retratos robot de que botamos man para identificar os outros, [que] 

teñen sempre, implícita ou explicitamente, unha formulación xeral de tipo 

“todos os cataláns, andaluces, portugueses... son... “. A razón é que estas 

fotografías dos alleos, máis que as descricións realistas que se pretenden, 

son en realidade, armas con que enfrontarse co adversario. Unha vez máis 

volvemos atoparnos co carácter estratéxico das identidades.  

  

Malia que estes retratos se adaptaban de xeito efectivo aos chistes étnicos, 

conviría sabermos se os personaxes de ficción responden de xeito tan 

automático ás súas características. Desde a literatura, o traslado de 

características estandarizadas coma as que configuran o estereotipo entra en 

contradición tanto coa tendencia xeral da “individualización dos códigos” 

proposta por Lotman (1996) coma coas manifestacións particulares da busca 

de diferenciación creativa. Os personaxes non son unha excepción na 

estereotipos que apuntalan os chistes étnicos e tenden a aparecer non de 
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procura da expresión diferenciada de xeito que o estereotipo adoita situarse 

dentro da categoría de “mala literatura”96.   

No caso das ficcións televisivas, en tanto que forman parte da televisión 

como institución97, habería que precisar cales son as “leis de economía 

política” previstas para cada momento. Neste sentido, especulamos que a 

aparición (ou non) de estereotipos nas ficcións da grella vai depender dos 

valores que a institución televisiva vai querer transmitir. No momento actual, 

a ficción do multiculturalismo98 (Jameson, 1998; Žižek, 1998, 2007) coma lei 

de economía política dominante parece desaconsellar a inclusión de retratos 

reducionistas de determinadas identidades culturais nos medios. Proba disto 

son as continuas revisións da pertinencia de determinadas imaxes, non só na 

publicidade senón nas propias ficcións televisivas, cuxos personaxes teñen 

protagonizado polémicas con respecto da idoneidade da súa aparición como 

                                                 
96 A idea faise extensible a toda a produción artística, xa que “se o tipo é a tentativa, por 
parte da arte, de alcanzar a xeralidade e a discursividade da filosofía, daquela a tipicidade é 
a negación mesma da arte, xa que toda a estética contemporánea se esforzou en elaborar 
os conceptos de individualidade, concretización, orixinalidade, insustituibilidade da imaxe 
artística” (Eco, 2004: 226). 
97 Entendemos o concepto de institución desde Williams (1997), como un dos axentes de 
socialización fundamentais nunha sociedade. Williams entende a “socialización” coma unha 
idea abstracta que agacha a “incorporación” de valores, significados e prácticas. 
98 Segundo Žižek (2007), a cuestión da intolerancia ten substituído a percepción da inxustiza 
e a desigualdade no multiculturalismo. Deste xeito, ao dicir de Samuel Huntington, 
prodúcese unha “culturización da política” que desbota a ideoloxía e se concentra na 
tolerancia das distintas culturas. O retrato público destas culturas xa que logo vai vir 
condicionado por esta cuestión, de maneira que os “modos de vida” van a aparecer na 
esfera pública, e polo tanto nos medios de comunicación, coma un reflexo desta tolerancia. 
As imaxes proxectadas son positivas –sempre e cando non exista un conflito declarado 
contra outro modo de vida- o que significa que pouco espazo poderán ter nos medios os 
estereotipos étnicos ou raciais. Desde a óptica do liberalismo, indica Žižek seguindo a Rorty, 
“o privado é o espazo da ironía, mentres o público é o espazo da solidariedade” (Žižek, 
2007). Ao noso entender, esta política do correcto non impide que as ficcións manteñan 
unha serie de imaxes estereotipadas das distintas identidades. En calquera caso, calquera 
imaxe negativa non se fará explícita en función da tolerancia coma ideoloxía. 
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representantes dun determinado grupo99. Aínda que trataremos de xeito 

específico o caso do personaxe de ficción seriada televisiva, a imposición da 

corrección política suxire que se revise o propio concepto de estereotipo á 

hora de aplicalo ao noso obxecto de estudo. Aínda que certas categorías do 

humor popular, nomeadamente os chistes que circulan por vía oral, poden 

seguir manexando estes retratos, consideramos que a ficción ten rexeitado 

progresivamente o uso de personaxes que encaixan dentro deste modelo. A 

este respecto, 

 

o impacto da ‘corrección política’ na década de 1990 afectou 

considerablemente o xeito no que a televisión ten manexado a 

representación das mulleres, das minorías étnicas e dos eivados. Ao tempo, 

a creatividade dos guionistas foi parella a estes cambios no modo de 

pensar (Paterson, 1995: 116). 

 

No intento de atoparmos unha categoría específica para os personaxes de 

ficción seriada televisiva acudiremos ao concepto máis amplo de “suxeito 

típico”. Polo que respecta aos tipos, pode falarse de dúas derivacións básicas 

                                                 
99 Podemos adiantar unha das polémicas máis recentes con respecto do personaxe do 
galego na ficción seriada española, ao que teremos que volver referirnos no apartado 
específico do humor galego. A serie Los Serrano incluíu no mes de febreiro de 2005 o 
personaxe de Loli, unha camareira galega, que “perpetúa o estereotipo do galleguiño 
tontorrón, co que fixo carreira no cinema Xan das Bolas” (Ventureira, 2005:69). A presión 
dos medios de comunicación galegos forzou á produtora a eliminar o personaxe. Outras 
campañas para eliminar personaxes ou tramas teñen funcionado tamén no sentido inverso, 
isto é, entendidas como situacións extraordinarias e molestas. Tal é o caso, xa citado 
abondo, do murphygate, o debate que xurdiu tralas declaracións de Dan Quayle, 
vicepresidente dos Estados Unidos en 1992, sobre o “mal exemplo” que supuña que Murphy 
Brown, a protagonista da serie co mesmo título, fora nai solteira (Álvarez Berciano, 1999). O 
debate, que ten como trasfondo a tensión entre o Hollywood liberal e o partido republicano, 
saltou a outros medio e á opinión pública, o que deu boa conta da importancia da ficción 
televisiva nese país. 
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da acepción: dunha banda, tal e como enunciabamos ao nos referir ao 

arquetipo, o tipo pode funcionar como “símbolo”. Porén, enunciado desde a 

literatura marxista, o tipo pode “servir de exemplo representativo dentro 

dunha clasificación significativa”. (Williams, 1997:123). Deste xeito 

desbótase a universalidade do símbolo e, ao tempo, faise explícita a 

existencia dunha clasificación, é dicir, dunha previa escolma de 

características que poden dar lugar a un tipo. Segundo Žižek (1998:138), a 

creación dun tipo agacha a intención de universalizar elementos particulares: 

 

Este xeito específico –un contido particular é divulgado coma “típico” da 

noción universal– constitúe o elemento de fantasía, o soporte ou fondo 

fantasmagórico da noción ideolóxica universal. Para dicilo en termos 

kantianos, desempeña o papel do “esquematismo transcendental” ao 

converter o concepto universal baleiro nunha noción que se relaciona ou 

aplica directamente á nosa experiencia real. Esta particularidade 

fantasmática non é de xeito ningún unha ilustración nin exemplificación 

insignificante: é neste nivel no que as batallas ideolóxicas se gañan ou se 

perden. 

 

A cita bota luz sobre a importancia da creación de personaxes sociais que 

funcionan na esfera pública coma exemplos. Por canto aos personaxes 

cómicos xorde a pregunta de se poden ser considerados típicos na medida 

en que exemplifican o obxecto de risa nunha sociedade. Tal e coma defende 

Žižek, a creación e difusión destes suxeitos típicos é unha construción 
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ideolóxica de vital importancia pois xera unha serie de categorías que van 

funcionar de xeito xeral na cultura.  

O interese principal será sabermos cales son os personaxes humorísticos e se 

poden considerarse suxeitos típicos na medida en que funcionen como 

construcións ideolóxicas. Unha vez máis, a literatura permite a aproximación 

inicial ao catálogo de personaxes que se teñen consolidado. Mais cómpre 

indicar que cada época vai formular a súa propia taxonomía de personaxes. 

Así, se o grotesco era a inspiración principal da risa popular no Medievo, 

podemos recordar como, en relación coa teoría da superioridade, os médicos 

do Renacemento enunciaban que o orgullo, a avaricia e a afectación ou a 

hipocrisía eran os vicios que caracterizaban aos protagonistas da comedia. 

Quizais o catálogo máis fixo de personaxes cómicos sexa o que creou a 

Commedia dell’ arte. Nesta fórmula da comedia, unha das máis influentes até 

a actualidade, 

 

os roles caían dentro de tres categorías xerais: homes vellos ou grotescos 

(e.g. Pantalone, Doctor Graziano, o Capitano fachendoso) que poderían 

servir como rivais, esposos vellos e inadecuados ou pais que non 

aprobaban os casamentos dos fillos; os amantes novos, home e muller 

(respondían a todo tipo de nomes), criados homes que axudaban aos 

amantes de xeito habelencioso (e.g. Crispino, Scappino) ou chafalleiro (e.g. 

Arlecchino, Pulcinella) xunto cunha criada intelixente e igualmente 

colaborador con nomes coma Colombina (Koch, 2005:333). 
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Este tipo de personaxes resposta a un esquema de comedia, a un tipo de 

tramas que se relacionan co que se deu en chamar a Comedia Nova. O 

Tractatus Coislianus enunciaba a existencia de tres tipos de comedias –

Antiga, Nova e Media– que se van distinguir precisamente polo tipo de 

temas, polos seus personaxes e pola importancia maior ou menor que se lle 

concede á historia.  

A Comedia Antiga, identificada plenamente coa obra de Aristófanes, 

dependía máis dos efectos cómicos ca dun tema de fondo ou dunha trama 

perfectamente articulada. Os seus personaxes, polo tanto, enunciaban crítica 

social ou buscaban a comicidade por medio de efectos físicos, polo que a súa 

construción non resultaba esencial. Porén, a Comedia Nova, que arranca con 

Menandro, vai depender da construción dunha trama sólida e duns 

personaxes máis completos. Deste xeito, tal e como sostén English 

(2005:377), 

 

mentres que Aristófanes dependía ben pouco da estrutura da trama para 

acadar a súa axenda cómica, Menandro baseaba o humor e riqueza das 

súas producións no intrincado da súa narrativa. 

 

Ao tempo, a Comedia Media supuña un chanzo no medio das dúas fórmulas, 

no que se combinaban elementos dos dous modelos.  

A pervivencia da Comedia Nova tivo consecuencias importantes para a 

construción do personaxe que, máis complexo que o da Antiga, depende do 
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tipo de trama habitual deste tipo de comedia, que consiste nun choque entre 

dous tipos de sociedade que se resolve por medio do final feliz: 

 

A acción principal é un choque entre dúas sociedades, que nos será útil 

chamar sociedade antagonista e sociedade amable (...) Na maior parte da 

acción, os personaxes antagonistas van conseguindo o seu obxectivo; pero, 

cara ao final, un xiro argumental cambia a situación e a sociedade amable 

domina o final feliz (Frye, 1971:292). 

 

A sociedade amable adoita estar representada polos novos, normalmente un 

heroe e unha heroína –que Frye (1971) denomina “figuras-norma” e que 

resultan humorísticas na medida en que actúan seguindo un esquema fixo. 

Estes personaxes vanse enfrontar á oposición desa sociedade antagonista 

que si se compón dos personaxes que podemos identificar co estereotipo. Ao 

dicir de Frye (1971:296), quen desenvolve a súa teoría desde Dickens, 

 

O personaxe humorístico é un carácter que se identifica cunha 

característica, coma o avaro, o hipocondríaco, o milhomes, o parásito ou o 

pedante. Está obsesionado por algo que o converte en personaxe 

humorístico; e no sentido da nosa superioridade con respecto dunha persoa 

obsesionada –alguén que se sinte suxeito á necesidade dun hábito ritual 

invariable– é, segundo Bergson, unha das principais fontes de risa. Pero o 

personaxe humorístico no é importante na Comedia Nova porque 

incidentalmente sexa divertido; é importante porque a súa obsesión é o 

risco que crea as condicións da acción e a oposición das dúas sociedades. 
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A Comedia Nova é o esqueleto da meirande parte da comedia 

cinematográfica, nomeadamente a propia da era dourada de Hollywood, na 

que o asunto amoroso e a oposición da sociedade antagonista é crucial, o 

mesmo que a existencia dun segundo nivel da acción que na Comedia dell’ 

arte viña representado polos criados (os personaxes inferiores da Poética). 

Deste xeito, 

 

O filme clásico ten cando menos dúas liñas de acción, as cales unen 

casualmente o mesmo grupo de personaxes. De xeito case invariable, unha 

destas liñas de acción implica a relación sentimental heterosexual (...). En 

ocasións, pensamos que a segunda liña de acción dunha obra de teatro 

coma nunha subtrama independente, coma un asunto amoroso cómico 

entre criados. O cinema clásico de Hollywood, porén, fai que a segunda liña 

de acción estea relacionada de xeito causal coa acción romántica (Bordwell, 

Steiger e Thompson, 1997:18). 

 

Non resulta casual que as formas máis estandarizadas do audiovisual 

mantiveran esta fórmula case no seu estado orixinal, malia a concentración 

das tramas por motivos de narratividade específica. A televisión, pola súa 

banda, entendida como un medio que require dun alto grao de 

estandarización dos produtos polo seu carácter industrial, podería ter acollido 

esta fórmula. A cuestión da serialidade, como veremos, complica a súa 

adaptación, mais a tipoloxía de personaxes serve como modelo esencial, ao 

nutrir ao medio dun catálogo de “suxeitos típicos” que resultan humorísticos 

aos ollos da sociedade que os crea. 
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Finalmente, aínda que de xeito transversal, cómpre falar de como a 

combinación de temas e personaxes se traslada á obra en forma de 

estrutura. O argumento, entendido coma o sistema organizativo100 do texto, 

presenta o mesmo problema á hora de ser sistematizado. Gerald Mast (1979) 

parece ter solucionado en primeira instancia este problema por medio do seu 

resumo das posibles argumentos do humor en oito tipos, estruturas básicas 

que, en seis dos casos, coinciden coas propias do drama.  

Os argumentos propostos por Mast son os seguintes: 

1. O propio da Comedia Nova, do que vimos de falar, que consiste na 

unión dos amantes despois de salvar múltiples obstáculos. Segundo 

Mast, a diferenza existente entre o uso do mesmo argumento 

romántico con fins melodramáticos ou cómicos é que, no primeiro 

caso, a trama amorosa vai parella a outra de aventuras, mentres que 

as complicacións cómicas sempre derivan do asunto romántico en si 

mesmo. 

2. Derivado da Comedia Antiga, a estrutura do filme pode ser unha 

parodia ou filme burlesco doutra película ou xénero. Segundo Mast, a 

parodia ten mostras desde os tempos de Aristófanes –que parodiaba 

as traxedias de Eurípides– até o cinema, o seu obxecto de estudo, 

sobre todo nos tempos do cinema mudo, nos que proliferan este tipo 

de argumentos. 

                                                 
100 Entendemos o argumento como “a organización real e a presentación da historia no 
filme” (Bordwell, 1996:50). Malia que esta definición está adscrita ao ámbito do cinema, 
consideramos que, ao tratar Mast o mesmo obxecto de estudo, é a máis adecuada.  

194



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

3. A terceira posibilidade argumental que suxire Mast tamén deriva da 

Comedia Antiga. Consiste na reductio ad absurdum, argumento no 

que “un simple erro humano ou cuestión social son magnificados, 

reducindo a acción ao caos e a cuestión social ao absurdo” (Mast, 

1979:5-6). Este tipo de argumento pode servir a fins didácticos, 

tomando unha proposición e levándoa a un absurdo, ou ben pode 

conducir á farsa. Segundo Mast, algúns autores, coma Ionesco, teñen 

combinado as dúas posibilidades.  

4. Outro dos argumentos posibles deriva do anterior, mais acolle unha 

forma discursiva e analítica. Tal e como suxire Mast (1979:6),  

 

esta estrutura podería ser descrita coma unha investigación dos 

mecanismos dunha sociedade particular, comparando os tratos dun grupo 

ou clase social con outros, contrastando as distintas respostas da xente aos 

mesmos estímulos e as respostas similares a estímulos distintos.  

 

Como pode imaxinarse, son argumentos con multitude de tramas que 

operan a distintos niveis. Os exemplos que propón Mast son as comedias 

de Shakespeare como Moito ruído e poucas noces ou Soño dunha noite 

de verán. 

5. No quinto tipo de argumento, a acción unifícase nunha figura central, 

de xeito que a acción xira arredor da súa evolución. Segundo Mast, 

este argumento é máis propio da narrativa de ficción que do escenario 

e ten no protagonista da picaresca o seu heroe máis prototípico. 
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6. Un tipo de argumento case exclusivamente fílmico –poderiamos dicir 

tamén que televisivo– é o que Mast identifica co termo musical riffing, 

que ten que ver coa miscelánea ou mesmo acumulación de gags 

cómicos arredor dun motivo central –un espazo, un evento, un 

obxecto, un animal... Segundo indica Mast, a unidade dos anacos 

cómicos ven determinada polas continuas reaparicións en escena dos 

intérpretes e polo ritmo que se imprime á peza. Esta fórmula depende 

de ritmo, movemento e enerxía física de xeito que non ten correlato 

literario, e si nas artes escénicas (Mast fala de danza e música, pero 

entendemos que os espectáculos de mimo poderían ser a fórmula 

máis próxima). 

7. Outro dos argumentos cómicos posibles, que é tamén propio do 

xénero melodramático, do que se distingue polo clima cómico101 da 

obra. Neste argumento, “o personaxe principal elixe ou é obrigado a 

aceptar unha tarefa difícil, na que adoita arriscar a propia vida no 

proceso” (1979:8). A fórmula, ben sexa no melodrama ben no cómico, 

ten un final feliz, no que o protagonista acada o seu obxectivo e é 

recompensado. 

8. Finalmente, o derradeiro dos argumentos humorísticos consiste na 

descuberta por parte do personaxe principal dun erro cometido no 

curso da súa vida e que quere emendar. Esta posibilidade argumental 
                                                 
101 Identificaremos clima cómico coa concepción de ton que xa foi enunciada con 
anterioridade neste traballo. Con todo, a definición que ofrece Gerald Mast resulta de 
utilidade: “este termo [clima] condensa a noción de que o artista constrúe signos nun 
traballo que nos permiten consideralo unha comedia e desexa que sexa tomada coma tal” 
(Mast, 1979:9).  
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é tamén habitual no melodrama do que, coma no caso anterior, se 

distingue polo clima cómico. 

Desde a construción do guión audiovisual teñen chegado máis intentos de 

concentrar os temas posibles da comedia (Tobias, 1990; Voytilla e Petri, 

2003), un interese que non se percibe na investigación da comedia teatral 

nin do cómico noutros espectáculos. Voytilla e Petri (2003), na busca de 

desvelar os mecanismos internos do guión cinematográfico, chegan á síntese 

do que denominan “liñas universais”, e que reducen a seis os motivos-temas 

da comedia: 

1. Comedia coma conflito e colisión. Este conflito que xera a narrativa 

cómica pode ser, á súa vez, de catro tipos: conflito interno, contra 

outra persoa, contra o seu mundo e contra a orde do cosmos. 

2. Comedia coma convición, normalmente relacionada coa 

obstinación dun personaxe con respecto dun obxectivo. 

3. Comedia coma engano. Segundo os autores, a revelación deste 

engano é o meirande efecto cómico. 

4. Comedia coma consecución do desexado e o “peor medo”. Neste 

tipo de temas o argumento xira arredor do desexo de acadar algún 

obxectivo e o medo de que aconteza a peor das situacións 

posibles. 

5. Comedia coma verdade. Segundo os autores desta clasificación, 

por “verdade” enténdense os feitos da vida que, no argumental, 
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teñen que ver co realismo: casamentos, fillos, vacacións, nais 

solteiras, etc. 

6. Comedia coma caos e anarquía. 

Algúns autores poden mesmo reducir estas taxonomías a un único motor da 

acción da comedia. Neste sentido, Levin (1987) entende que a identidade é o 

elemento principal da comedia, particularmente da Comedia Nova, que se 

materializa no conflito (agon), na máscara ou no engano (do que o exemplo 

máis significativo son os xemelgos102 ou dobres). Malia considerarmos que 

algunhas destas categorías non semellan ter un desenvolvemento moi 

 

4.3.3.- Modalidades humorísticas 

As modalidades humorísticas, o mesmo que temas e personaxes, adoitan 

opoñer certa resistencia ás clasificacións. O primeiro problema á hora de 

establecermos unha organización destes tipos de humor xorde á hora de 

entender o humor como un fenómeno global ou coma unha das 

modalidades, algo que xa fixeron numerosos teóricos103. Desde o noso punto 

                                                 
102 Estas figuras convértense xa que logo en personaxes cruciais nas tramas dalgunhas das 
comedias clásicas. Levin indica que “os xemelgos ofrecen a forma máis simple e obvia da 
duplicación dramática, xa que convidan á substitución e á deconstrución” (1987:83). 
103 Un dos autores que considera o humor como un tipo de fenómeno distinto do cómico é 
Luigi Pirandello (1968), ao tempo unha das influencias decisivas en boa parte da teorización 
sobre o humor do século XX. Segundo este autor, o cómico ten máis que ver coas 

adecuado, poden servir coma punto de partida á hora de organizar os temas 

posibles dentro da comedia televisiva, ainda que entendemos coma unha

listaxe máis ou menos limitada.
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de vista, o humor pode ser considerado como o fenómeno xeral baixo o que 

se agrupan distintas modalidades expresivas.  

A dificultade de establecermos unha taxonomía das modalidades 

humorísticas comeza desde o mesmo momento de decidir cales son estas 

modalidades e se teñen derivado en formas específicas nos distintos ámbitos 

nos que o humor ten produtos de seu. Partimos para este cometido da 

literatura na que se teñen feito intentos de clasificación de distintos tipos de 

humor ou que ten tratado de xeito particular cada unha destas modalidades 

(Bakhtin, 1965; Sastre, 2002; Charney, 2005).  

Para facermos unha listaxe das principais modalidades cómpre 

establecermos unha primeira proposta de organización das mesmas, en 

función de tres parámetros: 

1. Orixe e espazo da modalidade. 

2. Temporalidade e relación co real. 

3. Tipo de humor que xera a modalidade. 

Aínda que esta clasificación non vai permitir unha listaxe exhaustiva de 

modalidades suxire, cando menos, unha serie de variables que nos 

permitirán analizar a significación destas modalidades ao seren inseridas nos 

textos televisivos. Deste xeito, a preeminencia dunha determinada 

                                                                                                                                          
expresións da antigüidade, nomeadamente co que neste traballo se ten descrito como 
Comedia Antiga e que, segundo Ritcher evoluciona cara o cómico romántico, mentres que o 
humor consiste nun fenómeno moderno que provén da acepción inglesa humour. Moitos 
autores do século XX acollen como boa esta diferenza que, na práctica, segundo Pirandello, 
ten distintos obxectivos, risa no caso do cómico e reflexión no caso do humorístico. É tamén 
a identificación do cómico en Europa coas expresións propias dos países latinos, mentres 
que o humorístico se relaciona coa produción literaria e teatral das literaturas anglosaxonas. 
Esta terminoloxía é a propia de boa parte da bibliografía galega sobre humor, como 
veremos. 
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modalidade sobre outra pode ser un bo indicador da intencionalidade do 

humor creado dentro dese produto. 

A este respecto, unha primeira distinción que os teóricos (Bakhtin, 1965, 

Sastre, 2002) teñen feito con respecto da orixe do humor e, en certo 

sentido, dos condicionantes da súa concepción. Deste xeito, podemos 

distinguir entre o que imos denominar manifestacións de humor popular e 

as manifestacións de humor espectacular. Polas primeiras entendemos 

aquelas mostras humorísticas que imos vincular directamente coa tradición 

das festas, particularmente do entroido, e co realismo grotesco como a súa 

filosofía. O humor deste ámbito non está acoutado de xeito espacial evidente 

–o lugar da festa é o espazo público104– e as súas limitacións temporais 

derivan do calendario.  Por canto ao realismo grotesco, Bakhtin (1965:23) 

defíneo como o “sistema de imaxes da cultura cómica popular”, que ten na 

degradación do corpo e das súas funcións a súa materia principal.  

Pola súa banda, o humor espectacular (Sastre, 2002) é o que se crea de 

maneira específica para espectáculos, de xeito que existen unha serie de 

condicionantes espazo-temporais moi concretos para estas manifestacións, 

derivadas dos distintos ámbitos para os que se producen. O mesmo pode 

dicirse da funcionalidade deste humor: a súa intención básica é o 

entretemento, en contra das funcións liberadoras que os teóricos lle apoñen 

ao humor popular. Esta dicotomía leva mesmo a Bakhtin a considerar a risa 

                                                 
104 Malia a existencia de formas rituais e espectaculares, tal e como sostén Bakhtin, non se 
establecen límites físicos entre espectador e actores, sobre todo nestas manifestacións 
vinculadas á celebración do entroido. 
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derivada do espectáculo coma “risa negativa”, ao non estar ao servizo da 

rebelión contra o poder establecido. Malia todas as obxeccións que se teñen 

feito á teoría sobre o humor popular do autor ruso, particularmente 

derivadas de revisións posteriores (Gurevich, 1999; Theros, 2004), a 

concepción de “realismo grotesco” funciona coma orixe dun tipo de humor 

que ten o seu referente no físico en dúas dimensións: o escatolóxico –o 

humor que deriva das funcións do corpo– e o cinético, o humor baseado no 

movemento. Teremos ocasión de falar do segundo máis adiante, mais 

convén entender o escatolóxico como un “esvaramento” (Gurevich, 1999), 

propio da flexibilidade da cultura popular, e relacionado directamente coa 

celebración do corpo e do “mundo ao revés” propiciado polo entroido. Este 

humor é a base para todas as manifestacións cómicas relacionadas coa 

sexualidade e co fisiolóxico, mais non constitúe unha modalidade en si 

mesmo. Si podemos considerar que o sexa a súa expresión máis acabada, 

que constitúe non só un substrato importante na cultura popular, senón 

tamén presenta unha produción significativa no ámbito do humor 

espectacular.  

O humor sobre o corpo levado a un extremo xerou o que se deu en chamar 

humor negro. O Dicionario da RAE defíneo como 

 

Humorismo que se exerce a propósito de cousas que suscitarían, contempladas 

desde outra perspectiva, piedade, terror, mágoa ou emocións parecidas105. 

                                                 
105 A definición está tirada da versión dixital do Dicionario da RAE. Dispoñible en: 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=humor> 
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Acontece que a subxectividade é primordial á hora de considerar unha 

determinada expresión como humorística ou non, mais no caso do humor 

negro esta condición faise imprescindible. Como noutros casos, o modelo 

preséntao a expresión literaria na que a compilación de Breton (2005), 

Antoloxía do humor negro, supón un fito ao reunir as mostras máis 

significativas de autores pretéritos e contemporáneos ao autor do libro. 

Breton sinala a Jonathan Switf como o iniciador deste tipo de humor literario, 

malia as mostras esporádicas dos Cínicos ou de certos autores 

elisabethianos.  

O exemplo do humor negro pon en evidencia que humor popular e humor 

espectacular son difíciles de distinguir alén das formas, debido a un contaxio 

continuo entre as súas fórmulas: dunha banda, asistimos a unha notable 

espectacularización das formas populares nas que o humor xoga un papel 

destacado; doutra, os espectáculos cómicos teñen, desde as súas orixes, 

influencia do popular, na medida en que se nutren das preocupacións e 

intereses da súa audiencia.  

A segunda das propostas clasificatorias ten como eixe a temporalidade das 

manifestacións humorísticas, isto é, a relación que cada mostra humorística 

ten coa actualidade. A este respecto, se trazamos unha liña imaxinaria que 

representara a referencialidade do humor teríamos a un extremo o que imos 

denominar humor cómico ou humor branco e noutro a parodia: 
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atemporal-irreal       actualidade-real 

  humor branco       absurdo         farsa   sátira    parodia 

 

O grao de implicación co real e coa actualidade ven representado polo 

humor branco, que podería equivaler á comicidade na súa acepción máis 

simple, e que non ten sido definido de xeito sistemático polo de agora. Este 

humor sen base no real  

 

A penas ten sido tocado polos críticos nin se lle ten atendido: non a 

aplicación dunha dor casual, senón a prosecución dun pracer incerto e unha 

ociosa galantería (Hazlitt, 2002:80). 

 

A cita ten que ser explicada en función do seu contexto, a Inglaterra do XIX, 

e do seu obxecto de referencia, a Comedia Nova, da que xa se falou neste 

traballo. Hazlitt, nas súas conferencias sobre escritores cómicos ingleses, 

aplica a este tipo de comedia a busca dese pracer non comprometido co real, 

no sentido da situación socio-histórica, que se concreta en tramas nas que o 

amor romántico é o elemento principal. Ao tempo, a súa condición de 

fórmula propia do humor espectacular implica que se xeren patróns máis ou 

menos fixos, que permiten a súa conservación como xénero. 

O humor branco sería, nesa liña imaxinaria, a modalidade humorística máis 

afastada das referencias temporais e, xa que logo, do real entendido coma 

un punto determinado nunhas coordinadas espazo-temporais. A este 
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respecto, o humor branco, que carece de definicións normativas106 polo de 

agora, sitúase nas antípodas do humor negro, no sentido de que non 

presenta cuestións ofensivas, e pode ser orientado a todos os públicos. O 

humor branco traballa, xa que logo, desde as coordinadas da comicidade e 

os seus recursos. Un dos modelos nos que o humor branco ten o seu maior 

desenvolvemento é precisamente no traballo de profesionais cómicos e, polo 

tanto, creadores do repertorio de fórmulas propio do humor espectacular. A 

este respecto, o paradigma do humor branco poderían ser os pallasos, cuxo 

traballo se caracteriza pola orientación cara a todos os públicos e pola 

práctica inexistencia de referentes do real que poderían limitar os ámbitos de 

actuación.  

A este respecto, unha das marcas principais do humor branco é a 

universalidade, é dicir, a transculturalidade que intentara definir Bergson por 

medio da teoría da incongruencia. Bergson presentaba tres tipos de situación 

cómica que ben poderían ilustrar a nosa definición: a caixa de sorpresa, o 

monicreque de fíos e a bola de neve, evidentemente baseados na súa 

hipótese da mecanización do vivo como fonte do cómico. A concepción do 

cómico, malia as diferenzas notables na base das súas teorías, é moi próxima 

en Bergson e Freud, tal e como xa indicamos: se para o primeiro o cómico é 

inconsciente, para o segundo, o cómico percíbese. 

Nun seguinte chanzo cara á referencialidade poderíamos incluír o humor 

absurdo, que ten, ao noso ver, unha proximidade maior ao real pola 

                                                 
106 Todas as alusións que atopamos ao “humor branco” refírense a autores ou obras de tipo 
cómico mais non existen definicións na literatura científica sobre o tema. 
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subversión das súas normas. A primeira acepción do termo pode unha vez 

máis resultar útil para perfilar un tipo de humor do que carecemos, unha vez 

máis, de explicacións normativas: 

 

1. Contrario e oposto á razón; que non ten sentido 2. adx. Extravagante, 

irregular. 3. adx. Chocante, contraditorio. 4. m. Dito ou feito irracional, 

arbitrario ou disparatado. 

 

A oposición á razón por medio deste tipo de humor ten na oralidade e na 

tradición popular mostras non mesurables, e non ten sido analizado máis que 

pola lingüística (Attardo, 1994, 1995). Polo que respecta ás manifestacións 

regradas e propias do espectáculo: 

 

As súas raíces poden atoparse nas mostras de “moralidade alegórica” da 

Idade Media, nos autos sacramentais da España Barroca, na literatura sen 

sentido de autores como Lewis Carrol, nas obras do soño de Strindberg, 

nas obras de James Joyce e Frank Kafka, no drama grotesco de Alfred 

Jarry, obras que tiveron como continuadores directos ao movemento 

Dadaísta e o surrealismo (Cuéllar, 2004). 

 

Os usos do absurdo como motor dramático alcanzan o seu punto máximo no 

Teatro do Absurdo107, que ten en Ionesco ao seu máximo representante, 

aínda que o interese principal destas obras non sexa tanto o humorístico 

                                                 
107 O termo foi asignado polo crítico Martin Esslin en 1962 aos dramaturgos franceses que 
reaccionaron na década dos 50 contra o teatro occidental (Cuéllar, 2004). 
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como a constatación de que o propio absurdo reside no real. Polo que 

respecta directamente á implicación das tramas co real, o Teatro do Absurdo 

pode considerarse 

 

un compendio de moitas liñas diferentes do teatro non realista, que 

comparten todas elas o denominador común da implausibilidade dun xeito 

ou doutro, sexa en calquera das súas variables dramáticas: decorados, 

personaxes, diálogos e situacións das tramas (Shapiro, 2002:307). 

 

A industria do entretemento, particulamente os medios audiovisuais, vai 

facerse con algúns dos elementos propios deste teatro do absurdo con fins 

humorísticos. Neste sentido, o cinema cómico mudo e o sonoro dos irmáns 

Marx vai empregar recursos propios do teatro 

 

 “puro”, é dicir, os efectos escénicos, propios de espectáculos circenses e 

de certas revistas, como os conseguidos por acróbatas, mimos e bufóns 

(Cuéllar, 2004). 

 

Este tipo de recursos dramáticos son tamén compartidos pola farsa, o 

seguinte chanzo na progresión cara á referencialidade das modalidades 

humorísticas. Aínda que algúns autores entenden que a farsa pode 

considerarse un xénero e mesmo englobar o humor absurdo (Shapiro, 2005), 

entendemos que o tipo de tramas e personaxes propios desta modalidade 

achéganse máis a un certo concepto de verosimilitude.  
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Malia que a fórmula propia da farsa mudou significativamente desde as súas 

orixes108, o mesmo que en distintas tradicións teatrais, a base podería 

resumirse no uso da extravagancia coma motor dramático. A este respecto, a 

acción desenvólvese no guión 

 

pola esaxeración das situacións predicibles até o exceso. Nelas, o 

argumento típico retrata a un criado inferior socialmente, pero superior 

intelectualmente, descendente dos devotos escravos das comedias latinas, 

e que actúa contra os pais dos dúos amorosos propios da commedia 

dell’arte (Shapiro, 2005:300). 

 

Malia que esta é a base argumental de pezas dos autores franceses, o 

mesmo esquema está implícito en moi boa parte destas obriñas, nas que os 

recursos humorísticos quedan ben resumidos polas situacións cómicas das 

que falara Bergson, particularmente o efecto da bola de neve, é dicir, a 

transformación de “causas pequenas en efectos xigantescos” (Shapiro, 

2005:307). 

Na cultura de masas a farsa adoita funcionar como un fragmento dentro 

dunha programación máis ampla. O exemplo paradigmático podería ser o 

dos vodevils 

 

                                                 
108 Segundo Shapiro (2005) a orixe da farsa está nas pezas humorísticas que na Idade Media 
se intercalaban nas representacións relixiosas –mystères en Francia e autos sacramentais en 
España- coa intención de alixeirar as obras. Precisamente esta lixeireza condicionou non só a 
apreciación da modalidade, senón tamén a súa creación, que o converte nun xénero menor 
ou, cando menos, “non intelectual”. 
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que eran en orixe comedias fársicas e parodias con cancións –ariettes– 

mesturadas coa acción principal ou estrañamente enlazadas (...) 

Eventualmente, tras perder as súas connotación musicais, o termo acabou 

por aplicarse en Francia á comedia lixeira ou a farsa (Shapiro, 2005:302). 

 

Nos medios de comunicación, o humor propio da farsa non ten inaugurado 

ningún xénero concreto pero si que funciona de xeito transversal a moitas 

producións, no cinema, relacionado co humor de humoristas e na televisión 

mantendo a idea de fragmentariedade e de peza independente, que deu 

lugar ao sketch como forma. Por canto ao tipo de humor, a farsa nos medios 

mantén o ton esaxerado, o vencello contextual co real baseado na busca da 

verosimilitude e o protagonismo de personaxes das clases populares, 

antiheroes que foron de abondo empregados nas tramas do cinema 

humorístico. Segundo Keyishian (2002), nas últimas décadas o termo que se 

refire ás variedades humorísticas é o burlesco, en particular a produtos que 

inclúen aspectos como o espido e o humor da farsa. Con todo, quizais o 

aspecto máis interesante da farsa reside nese carácter fragmentario da 

modalidade, que será unha característica principal do discurso televisivo. As 

mostras de humor extravagante propias da farsa poden constituír xa que 

logo pezas ideais dunha programación televisiva se dunha parte poden 

inserirse sen crebar o ritmo propio desta programación e doutra reteñen 

certa verosimilitude que permite que podan seren programados en distintos 

tempos e situacións.  
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A sátira, porén, non se presenta coma unha modalidade a priori adaptable a 

contextos distintos sen que medie unha contextualización para a súa correcta 

decodificación. Tomando a descrición máis sinxela posible da sátira podemos 

dicir que 

 

é un traballo literario ou gráfico que emprega o humor co propósito de 

censurar e ridiculizar. Por medio da descrición, disección e desacreditación 

dos comportamentos que desaproba o satirista, a sátira pode ser expresada 

en moitos tons, desde o duro e acedo até o suave e amable (Keyishian, 

2002:528). 

 

A primeira das características propias da sátira ten que ver cun elemento que 

aínda non aparecera nas modalidade xa citadas: a crítica de costumes, sexa 

cal for o seu ton, precisa dun acordo comunal do sentido dos valores morais 

da sociedade na que se produce, o que constitúe o primeiro e máis forte 

vencello co contexto no que esa sátira se produce.  

Outro dos elementos propios da sátira que o distingue das modalidades 

antes expostas é a súa transversalidade, de xeito que non pode falarse de 

xénero propiamente dito, senón, ao dicir de Griffin (1994), dun “modo” ou 

dun “procedemento” que pode filtrarse noutras formas. A este respecto, 

 

cando a sátira absorbe outra estrutura literaria tende non só a tomala 

emprestada, coma cando o cuco atopa o niño doutro paxaro para os seus 

ovos, senón a subvertila ou (en palabras de Michael Seidel) a alterar o seu 
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“potencial” e (coma un abdutor de corpos) a dirixir as súas enerxías cara a 

fins distintos (Griffin, 1994:3). 

 

Unha das características definitorias da sátira, e que resulta 

extraordinariamente pertinente no noso modelo clasificatorio, é a 

referencialidade. Malia as distintas posicións adoptadas pola crítica109 a 

respecto desta cuestión, 

 

A asunción filosófica implícita é por suposto que a sátira, polo mesmo uso 

da linguaxe como medio, é unha arte mimética e referencial, que imita e se 

refire a xente e a eventos fóra dela propia (Griffin, 1994:116). 

 

Os referentes que a sátira pode tomar do real son múltiples, tal e como 

recolle Griffin (1994): xente concreta, tipos de persoas, asuntos políticos 

específicos, cuestións máis xerais do período histórico ou mesmo universais. 

Pola súa banda, Keyishian (2005) engade os ataques de xénero, a meirande 

parte deles misóxinos, e contra determinadas clases sociais. Tamén a 

referencialidade na escrita ten diversas gradacións, que van desde a 

inclusión do nome completo dos implicados ou o uso de iniciais recoñecibles 

até fórmulas alegóricas e propias da fábula. 

                                                 
109 Segundo algunhas correntes críticas como a do New Criticism o autor satírico “emprega 
os datos históricos como materia prima para recrealo ou transformalo nunha ficción” (Griffin, 
1994:118). Entendemos que calquera texto literario leva implícita unha ficción, pero isto non 
impide que podamos establecer gradacións na referencialidade de determinadas expresións 
literarias. 
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Por canto á relación de sátira e humor, convén indicar que a risa non 

constitúe sempre o obxectivo dos seus produtos. Historicamente, a sátira 

 

como forma, está entre a “pura” comedia, que só pretende divertir e non 

ten intención moral, e a simple denuncia, que só ten un propósito moral ou 

didáctico e que non precisa facernos rir. O humor non é necesario para as 

xeremiadas, as arengas e as diatribas, que simplemente expresan 

indignación e cuxa invectiva reside no abuso e no insulto (Keyishian, 

2005:529). 

 

O ton satírico funciona de xeito transversal en boa parte das producións 

humorísticas cando opera desde a referencialidade e desde un ton máis 

caracterizado pola denuncia e a censura. A este respecto, a cultura de masas 

recolle estes elementos e os combina coa noción de entretemento, que non 

podemos nunca esquecer á hora de entendermos formas que, na súa 

fórmula orixinal, non contemplaran esta función. A sátira é un elemento 

importante nas artes plásticas a través da caricatura e na prensa coa 

inclusión da ilustración nos xornais e revistas. Resultan paradigmáticas 

publicacións como Le cannard enchainé en Francia ou La Codorniz no caso 

de España por constituíren medios nos que a sátira é a modalidade 

preferente, cando menos na súa temática política. Estas revistas, editadas na 

segunda metade do século XX, recollen a tradición da prensa satírica do XIX 

que constituíu unha tipoloxía xornalística de seu. Outro dos ámbitos 

preferentes da sátira propios do espectáculo son os denominados cómicos 
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stand-up (de pé, literalmente) que representan un chanzo intermedio entre a 

tradición oral e as fórmulas do humor espectacular. Finalmente, o medio 

televisivo recuperou o termo, que caera en desuso, a partir da década de 

1960 con programas deste tipo de humor incisivo e referido á realidade. Na 

televisión houbo programas como That was the week that was, no Reino 

Unido, e Rowan and Martin’s laugh-in, fórmulas que, como veremos, teñen 

na actualidade as súas réplicas noutros sistemas televisivos. Falamos de 

“adaptación” da sátira ao medio debido, sobre todo, á necesidade de axustar 

a denuncia propia da modalidade co interese de entreter propio da televisión 

–e de toda a industria do entretemento dos medios– que obriga a buscar 

novas fórmulas nas que se combinen as dúas características, en principio 

case antagónicas. 

Finalmente, no extremo da liña imaxinaria cara a referencialidade, case á 

mesma altura que a sátira, temos a parodia, de novo unha modalidade na 

que a relación co humor se presenta crucial mais non exclusiva. A parodia 

ofrece, o mesmo ca nos casos anteriores, certa resistencia á definición. A 

parodia adoita confundirse coa sátira, mais, ao dicir de Neale e Krutnik 

(1990:19), 

 

onde a parodia, como nós a vemos, manexa –e resalta– convencións 

estéticas, a sátira manexa –e resalta– as sociais. 

 

Dentinth (2000) propón unha achega a esta modalidade desde a súa “política 

cultural”, isto é, desde os usos que se poden facer deste modelo de 
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subversión de linguaxe e de xéneros. A resposta posible a esta cuestión ten 

que ver co paradoxo de que a parodia pode empregarse coma un xeito de 

subversión contra a autoridade ou, pola contra, servir como control das 

políticas do que pode ou non dicirse; pode loitar contra fórmulas 

anquilosadas ou ridiculizar outras que representan elementos anovadores 

tanto expresivos como de contido. Estes usos múltiples impiden dar unha 

definición concreta da modalidade, ademais da súa historicidade. Tal e como 

indica Dentinth (2000:28), 

 

Non é que a parodia, como modo discursivo, teña unha función 

predominante na historia das formas culturais; no entanto, temos que 

describila no xeito no que traballa en determinados momentos históricos, e 

considerar as funcións que interpreta en diferentes situacións sociais. A 

parodia é social e politicamente polivalente; os seus usos particulares non 

son nunca neutrais, nin poden preverse con anterioridade. 

 

Con todo, Dentinth sostén que a parodia tendeu a asociar usos específicos 

con sociedades determinadas e cita como exemplo a tendencia da clase 

obreira a empregar a parodia coma un xeito de subversión contra as clases 

dominantes. Porén, na súa definición do paródico, Hutcheon (1988) apunta 

ao recurso a chamar a atención de xeito irónico sobre a diferenza na 

similitude e a unha transgresión autorizada da convención. Precisamente a 

consideración da “autorización” dese xogo indica, cando menos na parodia 
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actual, que o seu grao de subversión se presenta baixo a lapela do risco 

controlado. 

A Enciclopaedia Britannica, con base na distinción establecida por Jean 

Genette para a parodia, introduce outro matiz sobre esta modalidade ao 

diferenciala do 

 

burlesco pola profundidade e penetración técnica e do travestismo, que 

trata suxeitos dignos dun xeito trivial, a auténtica parodia expón sen 

piedade os trucos dos xéneros e das súas vítimas, malia que non pode 

facerse sen o aprecio do traballo que ridiculiza. 

 

Polo que respecta á referencialidade, podemos apuntar que a parodia require 

sempre dun obxecto que transforma de xeito humorístico e que cómpre que 

este obxecto sexa recoñecible. A referencia adoita ser un aspecto do 

substrato cultural que pode lido a unha nova luz humorística. 

A parodia propia da nosa época de estudo ten ademais unha características 

que a van distinguir da propia doutros momentos históricos polo que recibiu 

o nome de parodia posmoderna. Teremos ocasión de abundar na cuestión do 

humor posmoderno no peche deste capítulo, mais cómpre entender que a 

parodia propia da posmodernidade non se limita a un xénero literario, como 

podería acontecer co teatro isabelino, senón que funciona en todas as artes 

e particularmente na arquitectura (Hutcheon, 1988) e no humor dos medios 

de comunicación.  

O humor que xorde deste tipo de parodia pode denominarse como un  
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‘humor serio’, un humor que non significa que non teña comicidade senón 

que esta non é explosiva: máis ben o que fai estoupar é a representación. 

Aínda que se trata dun tipo de parodia que non ten a unidireccionalidade 

da sátira, cuestiona as respostas habituais ás regularidades da tradición 

(Barei et al., 2000). 

  

A dobre dirección que implica a parodia suxire que a referencialidade desta 

modalidade vai un punto máis aló da sátira, ao establecer un diálogo co 

obxecto que se parodia ou transforma. A parodia, xa que logo, propón un 

xogo coa representación que pode observarse na cultura popular110, o 

mesmo que en certas manifestacións artísticas e mediáticas.  

Polo que respecta ás manifestacións paródicas no ámbito dos medios 

audiovisuais, non semella que o cinema permitira parodias que foran máis 

alá do xogo coa linguaxe e cos mecanismos propios doutros xéneros. A 

parodia, pola inmediatez precisa para o recoñecemento dos seus personaxes 

e temas, non casou ben cos modos de produción do cinema clásico, no que 

unha referencia, poñamos por caso, a un escándalo político, quedaría 

obsoleta no momento da proxección do filme. Con todo, nos últimos anos 

agromou o fenómeno na parodia doutras producións que xeran unha caste 

                                                 
110 Non podemos menos que cualificar de paródica a batalla entre Dona Coresma e Don 
Carnal que se produce na celebración do entroido. Don Carnal adoita representarse na 
cultura tradicional galega por medio dun personaxe animal ou a medias entre o animal e o 
humano. As razóns deste tipo de personaxes é “a maneira tradicional de simboliza-lo corpo, 
a parte carnal do home” (Mariño Ferro, 2000:467). 
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de metacinema cómico que adoita empregar como referencia os filmes de 

maior éxito en billeteira111.  

A televisión proponse coma un medio inicialmente ideal para a transmisión 

da parodia como modalidade, case próxima a unha concepción xenérica, 

dado o seu grao de inmediatez que favorece o feedback entre o referente e 

a súa representación. Con todo, dentro das dúas posibles interpretacións que 

dos usos da parodia poden facerse, tal e como propón Barei, os 

programadores entenden que pode presentarse como unha modalidade 

subversiva, de aí a súa limitación na grella. Doutra banda, as programacións 

televisivas están suxeitas a tendencias programáticas nas que as distintas 

fórmulas aparecen ou desaparecen en función do éxito de determinados 

formatos. O tipo de programas paródicos da grella adoitan ser de temática 

política e están conducidas por humoristas, normalmente non coma fórmulas 

“puras” senón enmarcados en programas de variedades, nos que o 

entretemento é a función primordial. Con todo, nos últimos anos detéctase 

unha tendencia a unha autorreferencialidade constante no medio televisivo 

que se plasma nos programas de parodia dos propios produtos televisivos, 

nos que o disfrace e a subversión da linguaxe doutros xéneros son os 

recursos principais.  

Finalmente, o derradeiro modelo clasificatorio ten que ver co 

desenvolvemento da acción, é dicir, co tipo de recursos que se empregan 
                                                 
111 A serie anual Scary movie é o perfecto exemplo deste tipo de práctica cinematográfica 
que xoga coa parodia dos contidos doutros filmes cunha intencionalidade puramente cómica. 
Deste xeito, o tipo de humor que se xera por medio destes produtos non deixa de ser máis 
próximo á farsa en canto ao tipo de sketches mais por medio de mecanismos propios da 
parodia: reinterpretación de referencias previas como linguaxes e contidos.  
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para obter os efectos humorísticos. Deste xeito, podemos falar de dous tipos 

de humor: 

a. Humor físico. 

b. Humor verbal. 

Polo que respecta ao humor físico, xa vimos falando do seu uso en 

manifestacións de tipo espectacular asociadas á comicidade en tanto humor 

atemporal. A este respecto, a Commedia dell’arte combinaba un argumento 

variable coa actividade física dalgúns dos seus personaxes principais, que 

baseaban a comicidade nesta improvisación física. O uso dos recursos físicos 

chega ao seu extremo en cómicos como mimos ou pallasos que, sen poderen 

empregar recursos verbais, optan por empregar caídas, lapotes e xestos 

extremos como os catalizadores da risa. 

Desde a teoría, este tipo de humor, non referencial, foi descrito por Bergson 

coa idea da mecanización dos corpos como principio. Malia que as 

obxeccións que se facían a esta versión da teoría da incongruencia estaban 

relacionadas coa incapacidade de definir outros tipos de humor, a cuestión 

do físico quedaba amplamente exemplificada e categorizada en Bergson. 

Pirandello (1968:205) describía de xeito máis poético a relación do humorista 

co físico dicindo que 

 

O artista ordinario se preocupa soamente do corpo; o humorista ten en 

conta o corpo e a sombra, e quizais máis a sombra que o corpo; dá conta 

de todas as bromas desta sombra, de como por veces se estira e outras se 
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encolle, coma se imitara ao corpo que, ao tempo, non a calcula nin se 

preocupa dela. 

 

No audiovisual, os recursos físicos aparecen nos primeiros anos do cinema, 

na súa época silente, nos que a dependencia da tradición cómica do 

espectáculo é case total. Este tipo de humor vai ser coñecido como slapstick 

debido a esta tradición: 

 

O termo ‘slapstick’ provén dun vello apoio do vodevil, unha vexiga de cabra 

estendida nun pau. Un comediante zouparíalle ao outro que, cun gran 

ruído, caería no chan (Leutrat, 1998:172). 

 

A dependencia no físico nos primeiros anos do cinema mudo resulta máis 

que obvia e está relacionada tamén coa herdanza de fórmulas espectaculares 

anteriores. Con todo, os primeiros filmes cómicos, que son maioría nas orixes 

do cinema, adecúanse á perfección ás vantaxes e limitacións do medio. 

Deste xeito, 

 

Este inmenso éxito produtivo (ao que corresponde unha aceptación 

igualmente espectacular por parte do público), explícase pola perfecta 

adecuación dos mecanismos elementais da comicidade ás esixencias de 

máxima economía narrativa e lingüística do cinema primitivo. (…) 

Probablemente ningún outro xénero depende tanto como o cómico do 

movemento, da enerxía física e do ritmo do corpo do actor (Dall’Asta, 

1995:258). 
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A evolución do humor no cinema non só constitúe un punto de partida 

esencial para entendermos o tipo de humor que se traslada ao medio 

televisivo, senón que serve, na descrición de modalidades, como modelo das 

diferenzas e necesidades propias destes dous tipos de humor, o físico e o 

verbal. Neste medio, combínanse desde as orixes as posibilidades de 

ámbolos dous que Tobias (1990) resume na existencia de dous tipos de 

tramas, físicas e mentais, nas que a base da acción é distinta. Aínda que 

resulta cando menos redutora a identificación inicial de físico con comedia e 

mental coa traxedia que propón o autor, existe unha corrente teórica xeral 

que relaciona o humor físico co humor menos logrado. No cinema, a partir 

de 1908, o slapstick consolídase no que se denominou cinema burlesco 

(Leutrat, 1998), e que se identificará como un tipo de filmes caracterizados 

pola identificación dos seus recursos co grotesco e vulgar. O seu uso máis 

escaso nas comedias do sonoro debeuse á incapacidade do slapstick para 

vehicular o romance e a súa satisfacción. Tal e como indican Neale e Krutnik 

(1990), o slapstick é incompatible co orgullo, de aí que tamén o sexa coa 

dignidade. O slapstick, como modo cómico, non toma en serio o argumento 

romántico nin aos seus protagonistas. 

Malia non podermos afondar en cuestións de performance que resultan 

esenciais para a correcta apreciación do humor físico, consideramos que 

constitúe unha das modalidades preferentes no televisivo e, xa que logo, é 
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importante constatar a súa presenza nos produtos de ficción propios deste 

medio. 

En canto ao humor verbal, convén indicar que entendemos baixo esta 

lapela non só os recursos propios dos xogos coa lingua, senón tamén 

aquelas formas cómicas que se producen case en exclusiva co apoio da 

mesma, como é o caso da ironía.  

Polo que respecta aos recursos propios do humor verbal, o Tractatus 

Coislanus presenta un compendio do tipo de mecanismos que funcionan na 

comedia desde o xogo coa lingua. Estes recursos poden ben concentrarse 

baixo a lapela “xogo de palabras”, que na literatura anglosaxona se 

denomina pun, e serve para se referir a todos estes recursos humorísticos. A 

este respecto, os chistes adoitan dividirse en referenciais, cando a orixe da 

risa está no obxecto externo ao que se refire o chiste, e os verbais, nos que 

a base cómica reside no propio xogo coa linguaxe (e mesmo coa 

combinación e contraste de dúas linguas) (Attardo, 1994). Veremos como a 

combinación destes dous mecanismos é a base de boa parte dos guións 

audiovisuais, nos que a referencialidade adoita estar orientada cara ao 

argumento, de xeito que o humor xorde das situacións que crea o avance 

das tramas.  

Queda por referir unha derradeira modalidade humorística que, con todo, 

non pode ser reducida a unha forma de humor verbal. Adaptamos para a 

ironía a denominación de humor mental desde Tobias, xa que pode 
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constatarse a existencia de manifestacións da ironía nas artes plásticas, 

sobre todo polo contraste de imaxes. 

Desde a literatura, e unha vez máis aplicable ao noso obxecto de estudo, 

unha definición posible podería ser: 

 

O termo ironía indica a técnica para aparecer menos do que un é, o que na 

literatura se converte habitualmente na técnica para dicir e significar o 

menos posible ou, de xeito máis xeral, un patrón de palabras que fuxe da 

afirmación directa ou do significado obvio (Frye, 1971:40). 

 

A ironía, xa que logo, funciona desde a ocultación de información, por veces 

desde o engano, un dos recursos propios da produción humorística da 

comedia. Esta ocultación, con todo, non sempre ten intencionalidade cómica 

e pode mesmo xerar certa desconfianza, xa que 

 

a sospeita do engano que acompaña o discurso indirecto, especialmente 

cando se combina coa idea de poder, provoca de xeito comprensible certa 

incomodidade (Hutcheon, 1994:9). 

 

Relacionado coa idea da referencialidade que implican a parodia e a sátira, a 

ironía precisa dun marco para os falantes, que permita que se produza o seu 

efecto humorístico. A este respecto, 

 

a ironía non pode empregarse máis ca cando o oínte está preparado para 

oírnos contradicilo, de xeito que existe nel, a priori, unha tendencia á 
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contrarréplica. A consecuencia deste condicionamento, a ironía está 

exposta ao perigo de non ser comprendida; pero sempre procura ao que a 

emprega a vantaxe de eludir facilmente as dificultades da expresión 

directa; por exemplo, nas invectivas. No oínte esperta probablemente 

pracer movéndoo a un xesto de contradición que no acto se recoñece 

como superfluo (Freud, 1969:156). 

 

O necesario coñecemento dun contexto común fai, ao dicir de Freud, que a 

ironía non sexa comprendida. Ao noso ver, tomada coma un acto defensivo –

hai información que o falante oculta–, a ironía permite ao que a emprega 

tomar vantaxe con respecto do seu interlocutor. Aínda que ese segundo 

axente non percibirá a situación comunicativa coma humorística, si pode 

xerar humor para un terceiro. A comedia ten aproveitado ese recurso de 

xeito extensivo desde Molière, un dos seus primeiros cultivadores. A ironía 

dramática, tal e como é coñecida esta práctica, funciona coma catalizador da 

acción cómica. Na comedia 

 

hai un personaxe que ignora algo importante, e esa ignorancia xera conflito 

ou pode xeralo. Este recurso (...) adobía as escenas, xera o efecto cómico e 

o suspense, o tráxico e o patético. Consiste, xa que logo, en poñer ao 

espectador ao corrente dunha información que cando menos ignora un dos 

personaxes. A este personaxe ignorante chamarémolo a vítima da ironía 

dramática (Lavandier, 1994:257-258). 
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Lavandier identifica a ironía dramática coma o principal catalizador do humor 

na comedia, tanto teatral coma audiovisual, e o vencella coa idea do engano. 

Entendemos que existen máis recursos non físicos para a comicidade, que 

xogan un papel importante na narración cómica. 

Os teóricos teñen empregado dous tipos de enfoques á hora de se aproximar 

á ironía. O primeiro ten que ver cos tipos de ironía que poden darse na 

comunicación, que podemos concentrar en ironía verbal ou estrutural, 

ironía situacional e ironía cósmica (Hutcheon, 1994). Aínda que a 

primeira destas ironía implica a necesidade da súa creación por parte do 

falante, a ironía situacional é “percibida”. A ironía cósmica leva ao seu 

extremo a pasividade na recepción irónica, de xeito que se identifica coa 

negatividade absoluta propia da “ironía contemplativa” proposta por 

Kierkegaard, oposta á “ironía executiva” que si precisa dun creador en lugar 

dun observador (Rausell Köster, 1997).   

O noso interese recae nas ironías verbal e situacional, malia que a ironía 

cósmica poda estar de fondo das ficcións humorísticas, como unha caste de 

visión do mundo. Se a verbal ou estrutural ten coma sentido principal o xogo 

coa linguaxe, coa súa intencionalidade e coa súa interpretación, o segundo 

tipo 

 

inclúe (aínda que non unicamente) aquelas ironía situacionais ‘de eventos’ 

que son ‘observables’ ou ‘accidentais’ ou ‘incidentais’ (Hutcheon, 1994:116). 
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Entendemos que unha narrativa de ficción, que manexa situacións 

humorísticas112 pode extraer o seu humor precisamente deste tipo de ironía, 

que pode complementar os seus efectos por medio de exercicios máis 

verbais.  

Outra posición teórica é a de establecer unha periodicidade dos tipos de 

ironía que daría como resultado unha distinción entre o que podería 

denominarse ironía clásica ou socrática, ironía romántica e ironía 

posmoderna. Desde un punto de vista superficial, cada un destes estadios 

poden identificarse cos tipos irónicos expostos anteriormente, de xeito que a 

ironía socrática se identifica coa estrutural, a romántica pode ser chamada 

situacional, mentres que o posmoderno podería ter que ver coa ironía 

cósmica, obviamente como o pano de fondo dunha época que presenta, ao 

dicir dos seus analistas, unha relación co seu humor e as súas 

manifestacións. 

 

4.3.4.- O ‘todo humor’ da era posmoderna 

Malia todas as discusións posibles sobre o posmoderno, non só desde a súa 

definición senón desde a súa propia existencia como época, podemos 

recorrer ao común acordo de identificar o que sexa o posmoderno como  

 

                                                 
112 Que o formato principal da comedia seriada televisiva reciba o nome de “comedia de 
situación” dá unha idea da importancia que a ironía situacional pode chegar a acoller en 
determinadas ficcións nas que o humor vai estar centrado no avance e enfoque de 
‘situacións’ con certo grao de conflitividade. 
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a condición social que emerxeu nos países ricos europeos e de ascendencia 

europea no curso do século vinte, e que tomou forma na segunda metade 

do devandito século (Bauman, 1992:187).  

 

Máis ca un sistema de produción, a posmodernidade pode identificarse máis 

ben cun estado da cuestión que afecta, desde a estrutura, a todo o modelo 

de valores e transmisión ideolóxica dunha sociedade vehiculado, na lóxica do 

capitalismo serodio, polos medios de comunicación de masas (Jameson, 

1991). Ao dicir de Bauman (1992), esta condición social ten coma 

características principais o pluralismo institucionalizado, a variedade, a 

continxencia e a ambivalencia. Semellan, nunha primeira impresión, 

características que puideran favorecer o agromar dunha conciencia máis 

humorística que a de épocas precedentes (ambivalencia), mais, ao tempo, 

coma un freo para determinadas manifestacións propias doutros tempos, o 

capitalismo industrial no caso do chistes étnicos (pluralismo 

institucionalizado). Estes trazos poden combinarse, na procura do 

humorístico no social, co grao de reflexividade que, tal e como defende 

Bauman (1992:204), é un cuestión esencial na sociedade posmoderna: 

 

O hábitat posmoderno é de feito un fluxo incesante de reflexividade; o 

responsable socialmente destas formas, estruturadas malia que fuxitivas, 

da súa interacción e da súa sucesión, é a actividade discursiva, unha 

actividade de interpretación e de reinterpretación. 
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Reflexividade e ambivalencia, xa que logo, semellan ser o caldo de cultivo 

para o agromar da parodia e da ironía coma modalidades predominantes nos 

medios de comunicación, non tanto como formas ou produtos concretos, 

senón coma parte dun discurso transversal que privilexia o humor como 

forma de comunicación.  

A este respecto, aparecen dúas denominacións do posmoderno relacionadas 

co humor; a primeira, a sociedade posmoderna coma a sociedade 

humorística (Lipovetski, 2002), a segundo coma era da ironía (Frye, 1957; 

Hutcheon, 1992). Ámbalas dúas concepcións do humor no posmoderno non 

se presentan como opostas, mais xorden de dúas ideas ben diferentes da 

sociedade actual. 

A sociedade humorística, pola súa banda, promove un humor máis próximo 

ao cómico, a unha idea do entretemento que se relaciona directamente co 

tipo de produción hexemónica dos medios de comunicación. Deste xeito, 

 

o fenómeno humorístico tal e como se presenta nos nosos días é 

inseparable da idade do consumo. O boom das necesidades e da cultura 

hedonista que o acompaña son os que teñen feito posible tanto a 

expansión humorística como o desclasamento das formas cerimoniosas de 

comunicación. A sociedade que ten como valor cardinal a felicidade en 

masa é arrastrada inelutablemente a producir e a consumir a grande escala 

signos adaptados a ese novo ethos, é dicir, mensaxes alegres, felices, aptos 

para proporcionar en calquera momento e para a maioría unha prima de 

satisfacción directa (Lipovetski, 2002:156).  

 

226



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

A sociedade do consumo, máis ca a ideoloxía igualitaria, tal e como sostén 

Lipovetski, é a causante de que o humor funcione como un elemento 

hedonista e que destrúe as barreiras sociais: 

 

Lonxe de ser unha ferramenta de distinción cultural, o código humorístico 

evacúa a distinción e respectabilidade dos signos dunha época anterior, 

destrona a orde das preeminencias e diferenzas xerárquicas en beneficio 

dunha banalización ‘relax’ promovida a rango de valor cultural (Lipovetski, 

2002:157). 

 

O humor resultante, o ‘humor pop’, non ten que ver con manifestacións 

colectivas das que xa se falou ao longo deste traballo, que adoitaban –dun 

xeito controlado, iso si– evidenciar as diferenzas por medio da ridiculización 

dos costumes propios da época. O ‘humor pop’, que Lipovetski relaciona con 

sense of humor do XIX británico, está conformado por manifestacións 

celebratorias e inermes, que, baleiradas de contido, participan do narcisismo. 

Tanto este humor como o narcisismo 

 

producen calor humana nunha sociedade que valoriza as relacións 

personalizadas, [e] xuntos democratizan os discursos e os comportamentos 

humanos (Lipovetski, 2002:160). 

 

Lipovetski (2002:161), por todo o visto, entende o humor propio da era 

posmoderna coma un ‘humor branco’ que dá prioridade  ao entretemento e 

que se lexitima como un humor para todos os públicos: 
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en todos os grupos de idade e de sexo, un humor cada vez máis idéntico, 

accesible a todos, ‘dos sete aos setenta e sete anos’. 

 

Trátase dun humor oposto ás nocións de ironía e, por extensión de parodia e 

sátira, na medida en que recrea unha certa solidariedade entre os axentes. A 

posición dos defensores da era da ironía non pode estar máis en desacordo 

con esta última idea; o concepto de era da ironía está vinculado aos modos 

ficcionais: tráxico, cómico e irónico (Frye, 1971). Desde un alto sentido da 

mímese –con personaxes superiores a nós– e un sentido mimético inferior –

que se corresponde cos personaxes máis próximos da comedia– a literatura 

pasa a presentar o modo irónico, no que o lector, superior aos personaxes, 

pode observalos desde unha posición de superioridade. Frye defende que a 

ficción europea ten avanzado cara a ironía, polo que, malia que o autor non 

o identifica de xeito directo, podería establecerse un paralelismo entre esta 

era da ironía e a posmodernidade. De feito, a publicidade e a propaganda, 

plenamente desenvolvidas no século XX, son, ao seu dicir, as “belas artes” 

da idade da ironía, na medida en que transmiten mensaxes nas que o 

espectador-receptor ten que sentirse ‘por enriba’ das mesmas. 

A mesma idea guía a teorización de Linda Hutcheon sobre a parodia 

posmoderna. En lugar de entender o humor propio da nosa época coma un 

humor só válido para o entretemento, Hutcheon suxire que a parodia, 

empregada de xeito irónico, pon en cuestión os valores promovidos pola 

modernidade, en concreto, e no caso da arquitectura, a “tiranía do heroico” 
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do proxecto moderno. A parodia como práctica discursiva, ademais, pode 

poñerse ao servizo do que Hutcheon (1998) denomina grupos ‘ex-céntricos’, 

os que son marxinados pola ideoloxía dominante. Deste xeito, 

  

a parodia se converte na estratexia máis popular e efectiva de outros ex-

céntricos –negros, minorías étnicas, gais e artistas feministas– para intentar 

tratar nos mesmos termos e responder, de xeito crítico e creativo, a cultura 

aínda predominante, branca, heterosexual e masculina, na que se 

encontran (Hutcheon, 1998:35). 

 

As perspectivas de partida dos conceptos sociedade humorística e idade da 

ironía semellan ser opostas. Puidera achacarse esta diferenza a que os 

obxectos de estudo dos autores elixidos son distintos: se Lipovetski explora 

os produtos dos medios de comunicación, particularmente, as tiras cómicas 

da prensa, Hutcheon analiza os discursos propios da arte e da arquitectura. 

Os resultados semellan reflectir que, malia a pretendida igualdade propia do 

posmoderno, se manteñen dous niveis de humor: un humor popular, que se 

transmite nos medios de comunicación, e un humor de rexistro máis culto, 

representado no traballo artístico.  

Polo que respecta ao noso obxecto de estudo, a ficción seriada televisiva, 

entendemos que, como contido dos medios, podería identificarse, nunha 

primeira aproximación, coa estética da sociedade humorística, e, polo tanto, 

como unha produción dedicada a un entretemento sen complicacións. Con 

todo, a televisión como forma cultural non traballa nun rexistro único, e 
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incorpora as linguaxes propias doutros medios. Ademais, os formatos 

televisivos, na liña da lóxica posmoderna, hibrídanse para conformar novas 

fórmulas nas que teñen cabida as prácticas discursivas da parodia e da 

ironía. 

 

5.- Humor galego 

5.1.- Definicións de humor galego 

A concepción da cultura galega, mesmo da etnicidade galega coma parte 

dunha periferia, ou máis precisamente coma a dun non dominant ethnic 

group (González Reboredo, 2001)113 condiciona de partida calquera 

definición que se faga do humor coma unha das trazas propias desta 

identidade. A cuestión política tampouco pode xebrarse da idea de 

identidade no caso que nos ocupa, de xeito que as definicións feitas desde o 

movemento nacionalista condicionaron, como veremos, o discurso que se ten 

feito sobre a existencia e características do humor galego.  

Aínda que de xeito transversal, pois non é parte da centralidade desta tese, 

teremos que facer mención das trazas principais do metarrelato 

nacionalitario (Máiz, 1997) por ter sido unha das bases teóricas desde a que 

se ten desenvolvido a definición do “galego” coma lapela identitaria. 
                                                 
113 O non dominant ethnic group (grupo étnico non dominante) ven definido desde os trazos 
característicos que definen unha identidade étnica, tal e coma xa adiantaramos neste 
traballo. Esta definición foi suxeito de transformación ao longo da historia da identidade 
galega que, como o resto de casos semellantes en Europa, deriva das concepcións do 
romanticismo do nacionalismo, no noso caso como programa oposto á conformación do 
Estado-nación. Coma parte do proceso, tal e coma indica González Reboredo (2001), os 
marcadores de identidade foron mudando, de xeito que desde a concepción mesmo 
asociada á raza feita desde certos postulados nacionalistas –o galego é parte da raza celta- 
pásase a marcadores culturais, sociais e lingüísticos coma os descritores do que puidera ser 
a identidade étnica. 
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A identidade galega ten un marcado carácter estratéxico en tanto está 

indisolublemente vinculado á ideoloxía nacionalista. Falamos xa que logo 

dunha identidade simbólica (González Reboredo, 2002) que desenvolve unha 

serie de elementos, nomeadamente a recreación histórica, para a súa 

conformación e pervivencia. O mecanismo funcionaría do xeito seguinte, 

 

desde esta perspectiva, non existen regularidades culturais, senón 

instrumentalizacións de feitos descontinuos que cobran significación 

unicamente en tanto que son empregados e incrustados nas conciencias 

individuais, por medio da acción socio-cultural (González Reboredo, 

2001:142). 

 

Por medio da ideoloxía a descontinuidade deses fitos históricos ou 

mitolóxicos –e polo tanto non comprobables– convértese en Historia, en base 

fundacional da identidade. Neste proceso 

 

a ideoloxía conxela a historia nunha “segunda natureza”, presentándoa 

coma algo espontáneo, inevitable e inalterable (Eagleton, 1997: 88). 

 

Desde o Romanticismo, momento no que ten lugar a meirande parte dos 

procesos de creación de conciencias nacionais en Europa, e nomeadamente 

pola acción dos historiadores, a galeguidade devén estado de natureza 

(Máiz, 1997). Esta galeguidade ten o seu mito fundacional no celtismo, 

promovido fundamentalmente desde a Historia de Galicia de Manuel 
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Murguía, quen vai ser unha figura central no desenvolvemento do mito 

céltico. Tal e coma explica Máiz (1997:153), 

 

Máis que nega-la historia, esta defórmase baixo o pulo do concepto, a 

galeguidade, o móbil que fai proferi-lo mito. O concepto, a vontade 

nacionalista, é así político e intencional e, en canto significado segundo, 

engadido, posúe a disposición unha reserva infinda de significantes. 

Finalmente, a significación (a “etnia céltica”) constitúe o mito mesmo, a 

relación forma/concepto adoptando unha aparencia de verosimilitude, 

autorizada pola historia, de interpelación que chama ós galegos todos como 

membros da patria céltica. 

 

A busca desta orixe funciona non só como elemento identitario propio, senón 

coma un marcador de distancia114. Así, a etnia céltica é un fundamento 

identitario que recrea a existencia dunha comunidade que nada ten que ver 

co resto de pobos do seu contorno.  

O humor e a súa definición teórica non será un elemento alleo a este esforzo 

por atopar unha serie de marcadores que, desde o étnico, sirvan para crear 

esa etnicidade simbólica (González Reboredo, 2001). Aínda que non existe 

unha bibliografía extensa sobre o tema, o que resulta indicativo da 

importancia relativa do humor coma elemento definitorio da identidade 

                                                 
114 Por canto á funcionalidade do mito do celtismo como marcador de distancia, coidamos 
que Máiz presenta a clave da distinción: “O mito celta, en fin, fundamenta na orde política 
da lexitimación a consecuente impugnación do Estado centralista español, en canto 
imposición forzada dunha etnia allea, e a necesidade de autogoberno axeitado á 
irredutibilidade nacional de Galicia” (1997:155). 
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galega, podemos falar de dous aspectos que condicionarán de xeito decisivo 

calquera achega feita ao tema: 

1. O humor galego, entendido coma un trazo propio da cultura galega, 

serve coma unha caste de propaganda do propio. Quere isto dicir 

que a argumentación da existencia dun humor de noso é sempre 

contemplada coma un factor positivo na medida en que define o 

propio e distingue do alleo, é dicir, funciona por oposición a outras 

identidades. A propaganda pode chegar mesmo a fixar a súa atención 

na calidade da literatura científica sobre o tema na que, por suposto, 

sempre a propia será de maior calidade que a foránea115. Ademais, 

que un pobo teña “sentido do humor” aparece en toda a literatura 

científica coma algo desexable e, nos casos nos que non existe unha 

tradición humorística plasmada en obras artísticas recórrese ao 

popular para atopalo ou viceversa. No caso galego, a antropoloxía vai 

atopar a importancia do humor sobre todo nas festas populares, 

nomeadamente o entroido, mentres que desde o ámbito literario e 

artístico vaise recrear un canon do humorístico que se basea na obra 

de Castelao, particularmente coma debuxante, e no traballo literario 

de Álvaro Cunqueiro, en menor medida. 

2. O celtismo coma punto de partida identitario tamén vai afectar de 

xeito radical ao humor. A referencia non vai fixarse no resto de 

                                                 
115 O exemplo paradigmático desta actitude é a do autor que fixo unha achega cando menos 
máis concentrada ao tema, Celestino Fernández de la Vega. Segundo este autor, os teóricos 
do humor españois “non abundan, nin son moi bos” (1983:37). 
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manifestacións peninsulares senón no mundo anglosaxón. As filosofías 

alemá e inglesa do XIX son o punto de partida da argumentación 

sobre humor galego, ao tempo que o exemplo do humor español 

funciona por oposición. O humor galego será celta, de xeito máis ou 

menos explícito, na, insistimos, escasa bibliografía sobre o tema.  

Porén, non só os autores galegos trataron o tema do que puidera ser o 

humor galego. Dunha banda, os autores literarios, como veremos, 

contribuíron á formación do estereotipo do galego, mentres que, desde a 

filosofía e o estudo da comedia, houbo intentos de describir as diferenzas 

entre humor galego e humor español. 

 

5.1.1.- O humor galego desde a óptica dos autores españois 

Non son totalmente infundadas as críticas que os autores galegos (ver nota 

115) fan á literatura sobre humor feita en España sobre todo desde o punto 

de vista da súa cantidade. Non son moitas as mostras e a meirande parte 

delas non buscan unha explicación global do fenómeno, salvo algunhas 

excepcións (Goyanes, 1932; Sastre, 2002), e están sometidas ás influencias 

de cada época, nomeadamente a marca de Bergson e as teorías da 

incongruencia del derivadas.  

Hai con todo, algúns exemplos espallados de definicións do humor galego, 

sobre todo por oposición ao humor español. E, tal e como veremos, a marca 

do celtismo será o trazo fundamental desde o que se articula esta diferenza. 
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O propagandismo, coma indicamos liñas máis arriba, afecta a todos os 

intentos de definir o humor que se manexaron neste traballo e o caso 

español non é unha excepción. En concreto, a reivindicación do humor 

español funciona coma reacción contra a idea estendida na primeira parte do 

século XX de que o humor é privativo dos pobos anglosaxóns. Desde o 

concepto do humour116 coma unha parte das posibles manifestacións do 

humor, Jardiel Poncela (2002:141)117 quéixase de que se considere humor só 

a produción do que el chama “razas do Norte”, e defende a existencia dun 

humor español cuxa “faísca real (...) saltou sempre en Castela e dista moito 

de ser unha cousa moderna”. Da cita infírese que o autor lle outorga ao 

humor castelán –español por extensión, tal e coma postula– antigüidade e 

distancia con respecto dun estándar propio dos países anglosaxóns. Ao 

definir o español por oposición ao inglés, convén que citemos a definición 

completa que fai o autor: 

 

O noso humor racial, autenticamente español, persoalmente fisionómico 

non é melancólico, doce e tenro coma o inglés, nin ten –nin pode ter– a 

súa orixe no Norte. Nin sequera no Norte de España. É acedo, violento e 

descarnado, e a súa cuña sempre se ten inclinado a Castela con algunha 

derivación cara a Aragón e A Rioxa. Nel, o cómico chimpa constantemente 

ao paso do lector do xeito que adoitan desprezar os idiotas e mailos 

lambidos, desde a graza verbalista (Jardiel Poncela, 2002:142). 

                                                 
116 Ver nota 103. 
117 Recollemos o artigo “Ideas sobre el humorismo”, compilado no monográfico dedicado ao 
humor da revista CIC. A publicación orixinal do artigo é de 1970.  
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Resulta cando menos interesante esta territorialización tan próxima ao 

autonomismo que xera Jardiel Poncela, o mesmo que a descrición deste 

humor que funciona desde o verbal cun pouso de violencia. Jardiel vai 

precisar por medio de exemplos o que sexa este humor na súa póla castelá, 

representado por Cervantes, Quevedo e Larra, e a rioxano-aragonesa, que 

integran Gracián e Goya.  

Porén, desde o noso obxecto de estudo, o máis destacable é a precisión feita 

a ese Norte xeográfico e case racial que non xera o humor xenuinamente 

español. Jardiel Poncela (2002:142) precisa a este respecto que  

 

Os humoristas de España que fagan un humorismo doce, tenro e 

melancólico –caso dos galegos, dos astures e dalgunha parte dos vascos– 

poderán ser uns ‘grandes humoristas’118, pero non son españolas a súa 

esencia, as súas características nin a súa idiosincrasia. 

 

A mención do celtismo que parece implícita no caso de Jardiel Poncela 

semella estar un pouco máis clara na reflexión que Azorín fai sobre Camilo 

Bargiela, cando indica que “se hai en España humorismo á maneira inglesa 

(...) en Galicia hai que buscalo” (apud Fernández de la Vega, 1983:39). 

Porén, a diferenza de Jardiel Poncela, que alude ao humor norteño coma un 

                                                 
118 Descoñecemos se o sentido que Jardiel Poncela lle quere dar a estas comiñas é irónico, 
pero o ton xeral da súa reflexión así nolo indica. 
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humor melancólico –sen que poida deixar de verse certo desprezo nas súas 

palabras–, Azorín considera o humor galego coma “sarcástico”. 

Quizais a reflexión máis coñecida sobre o humor galego desde a literatura 

española é a que propicia o discurso de ingreso na Real Academia Española 

do escritor galego Wenceslao Fernández Flórez e a resposta do tamén 

escritor Julio Casares.  

Aínda que a simpleza das súas conclusións xerais sobre o humor –que define 

coma unha posición perante a vida– suscitou algunhas críticas (Fernández de 

la Vega, 1983), Fernández Flórez incide na idea de que existe un humor 

galego, esta vez por contraste da case inexistencia do humor español.  

Malia a súa matización con respecto da idea de vincular os conceptos de raza 

co de humor racial119, Fernández Flórez vaise adherir á corrente xeral que 

entende o humor coma un fenómeno propio dos pobos (este é o termo que 

empregará o autor desde a matización sobre a raza) anglosaxóns, esta vez 

facendo explícita a alusión ao celtismo. Ao seu entender, o humorismo da 

etnia celta ten que ver tamén coa súa antigüidade, de xeito que entende 

esta propiedade coma un signo de madureza colectiva. 

Porén, Fernández Flórez (1945:18) entende que esta capacidade dos 

británicos nada ten que ver coa española: 

 

                                                 
119 Wenceslao Fernández Flórez indica que non descoñece “o coidado co que debemos 
manexar nestes tempos civilizados o concepto das razas” (1945:17), mais, malia a 
advertencia, toda a súa argumentación está feita desde a distinción étnica. A este respecto, 
aínda que as súas apreciacións sobre humor se fan desde o estudo literario, Fernández 
Flórez (1945:16) explica que “este punto de madureza que o humorismo require relaciónase 
non só cos escritores que o producen, senón cos pobos e coa literatura deses pobos”. 
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O carácter castelán non admite esa molicie que hai sempre no humor. 

Forte, seco, ríxido, namorado das abstraccións, ten un concepto tráxico da 

vida. 

 

No seu repaso do humorístico na literatura española, Fernández Flórez vai 

dar co que lle parece un dos exemplos máis salientables a nivel mundial, O 

Quixote. A súa explicación a esta anomalía é concluínte: 

 

En rigor, xa quedou insinuada cando lembrei que hai razas e pobos 

especialmente capacitados para o humor, e que, entre daquelas, a céltica 

foi a que produciu máis e máis famosos escritores que o cultivaron. Pois 

ben, ese vello sangue regaba tamén o cerebro do Príncipe dos Enxeños 

(Fernández Flórez, 1945:22). 

 

Decidido polos apelidos, Cervantes Saavedra, Fernández Flórez aventura que 

a razón do humor do Quixote só pode deberse ás orixes galegas do autor. 

Con todo, –supoñemos que a súa argumentación na Academia da Lingua 

Española así llo aconsella– aclara que non é a súa intención apropiarse para 

os galegos das “glorias nacionais”, malia ser a rexión con maior número de 

escritores humoristas. 

A resposta ao discurso de Fernández Flórez por parte de Julio Casares 

intenta matizar a orixe racial que o primeiro lle apón ao humor120, 

concedendo a mesma posibilidade a outros pobos, e introducindo obras 

                                                 
120 Aínda que Casares matiza a cuestión étnica, non establecerá matices en relación con 
outras cuestións do humor, coma cando se refire ao humorismo coma unha calidade varonil 
(despois de ter dado a razón a Fernández Flórez cando este relaciona madureza e humor). 
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humorísticas da literatura española, aínda que fala dunha forma específica de 

humor galego que denomina “socarronería galega”. Casares non desenvolve 

este concepto máis extensamente ao contrapoñelo a conceptos tan vagos 

coma a “pintoresca tropoloxía andaluza” ou a “sentenciosa gravidade 

castelá”, pero cita a autores coma Julio Camba ou o propio Fernández Flórez 

coma os seus representantes literarios. 

Todas estas mostras, non moitas, da concepción que se ten do humor galego 

desde España son coincidentes á hora de separar certos trazos do humor 

galego, aínda que se amosan remisos a concederlle un estatuto distinto ao 

do español. Veremos coma no caso dos autores galegos a pretensión de 

distinción é ben clara, sobre todo se entendemos, tal e coma indicamos no 

inicio deste capítulo, a reivindicación do humor propio coma un xeito de 

propaganda nacional. 

 

5.1.2.- Pensadores galegos e humor 

Malia a denuncia dalgúns autores galegos de que os españois non teñen 

dedicado moitas páxinas ao humor, tampouco pode dicirse que a produción 

galega sobre o tema sexa moito máis significativa; si quizais se o 

entendemos desde un sentido proporcional, mais non ten xerado o debate 

que demandaría un tema que pode abordarse desde multitude de puntos de 

vista e que, tal e coma estes mesmos autores demandan, ten unha 

importancia capital para a identidade galega. 
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Outra das cuestións que convén clarexar á hora de citarmos as fontes é que 

todas son mostras do século XX, o que ratifica en certo sentido a nosa 

intuición inicial de asociarmos nacionalismo e preocupación polo humor no 

caso galego. Malia que a primeira metade do século XX parece máis frutífera 

en manifestacións humorísticas nas artes, a segunda metade comeza a 

desenvolverse certa investigación sobre o tema. 

O teórico do humor máis salientable desta época é Celestino Fernández de la 

Vega, quen publica O segredo do humor en 1963. Podemos dicir que este 

libro é a única monografía sobre humor da que temos constancia na 

bibliografía galega, xa que o resto de fontes son artigos ou referencias feitas 

en relación con outros temas. Fernández de la Vega basea a súa 

argumentación sobre este segredo na filosofía alemá, sobre todo no traballo 

de Jean Paul Ritcher, e nos teóricos da incongruencia, nomeadamente 

Bergson e Koestler, dos que se falou abondo neste traballo. Non hai, xa que 

logo, unha achega nova ao humor como fenómeno, alén do uso de exemplos 

como o de Cervantes, Dostoievski e Charlot (sic). Por canto ao humor 

galego, Fernández de la Vega deixa para o final da súa argumentación unha 

achega á obra dos humoristas galegos, que, como fixera na aproximación 

inicial ao fenómeno do humor, serven como maneira de definir cada 

particularidade da súa teoría.  

Deste xeito, cando se refire aos autores galegos, Fernández de la Vega 

comezará por explicar que a lapela “humor galego” lle parece tan lexítima 
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coma calquera outra referida a calquera outro humor nacional ou local. E o 

autor definirá a lapela  da seguinte maneira: 

 

O humor galego, como reflexo constitutivo da resposta peculiar a situacións 

conflitivas cotiás, está constituído por un modo peculiar de condutas ou 

respostas, notado especialmente polos non galegos, e ó que se alude cos 

nomes de ‘ironía’, ‘sorna’ e ‘retranca’ galegas (Fernández de la Vega, 

1983:166). 

 

Ao tempo, Fernández de la Vega concede que existe un humor intelectual, 

que el xebra do popular –supoñemos que definido na cita que precede a 

estas liñas– e que constitúe ademais o patrimonio de humor literario de 

todas as letras españolas, nas que non se levan producido máis ca 

humoristas galegos, tal e coma defendía Fernández Flórez. 

O principal problema ao que nos enfrontamos na definición de humor galego 

de Fernández de la Vega (1983), aínda que constitúe un bo punto de partida, 

é que non se explica con máis vagar. O propio autor renuncia en certo 

sentido a esta tarefa cando se pregunta pola “propensión galega ao 

humorismo”, 

 

de momento non temos pensada unha resposta axeitada a cuestión tan 

ardua e complexa. As innumerables alusións, máis ou menos explícitas, a 

este problema, espalladas en abundante bibliografía, suxiren explicacións 

étnicas, históricas, sociolóxicas, filosóficas, etc. Fálase, –sobre todo 

falouse– da raíz celta da contradición histórica do destino do pobo galego, 
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da actitude crítica e escéptica do pensamento galego, etc., etc. (Fernández 

de la Vega, 1983:167-168). 

 

Fernández de la Vega engade que, ademais de exceder os límites que se 

propón no seu libro, un estudo sobre o humorismo galego suporía revisar 

“toda a nosa literatura popular e culta –Curros, Rosalía, etc.” (1983:168), 

unha tarefa que –concordamos neste punto co autor– é case imposible. 

Citado por Fernández de la Vega, sen que apareza referencia ningunha, está 

a reflexión sobre humor proposta por Ramón Piñeiro que se doe da mesma 

imprecisión. Piñeiro relaciona a experiencia humorística coa lírica, ao partiren 

as dúas da “limitación individual do home”, polo que,  

 

[O humor] afina e agudiza as calidades defensivas do ser singular, 

desenvolvéndose ata a súa máxima potencia. Con el, a marabillosa finura 

de percepción psicolóxica e a afiada ironía da crítica intelectual estarán 

sempre a punto para a defensa da liberdade íntima do home. En realidade 

e tal como en Galicia o entendemos, o humorismo só pode nacer nunha 

complexa e constante tensión espiritual. É unha forma de sabedoría (apud 

Fernández de la Vega, 1983:42). 

 

Pola súa banda, Ramón Otero Pedrayo (2007), no seu artigo “Con dudas, 

sobre el humorismo”, publicado en Vida Gallega en maio de 1962, reivindica 

a necesidade dunha historia do humor galego, unha tarefa “fermosa e seria 

de máis”. A diferenza de Fernández de la Vega, nun traballo xornalístico de 
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extensión moi limitada, apunta a existencia dun humor galego que, ao seu 

ver, ten as súas raíces 

 

na longa educación monástica do pobo galego. Acentuemos o monástico 

sobor do relixioso. O contacto diario coa orde ascética e a constante e 

regulada entrevisión do sobrenatural creou ou contribuíu a crear un sentido 

de desproporción cuxo abismo crecente intenta salvarse coa saudade 

voando até o outro lado ou con ese humorismo que imaxina que voou e 

está de volta, e quizais non pague a pena intentar de novo o Ícaro (Otero 

Pedrayo, 2007:379). 

 

A reflexión de Otero Pedrayo sorprende por se desmarcar da liña xeral de 

pensamento sobre o humor en Galicia, que o vencella cunha cuestión 

‘sentimental’ máis ca unha actitude adquirida por medio de certos usos 

sociais. A astucia, motor do humor galego, serve para xestionar as relacións 

de poder do xeito máis eficiente, de maneira que 

 

Todos coñecemos paisanos donos de admirables recursos de humorismo 

fronte ao cacique. Ao facérense eles caciques o conservaban fronte aos 

grandes poderes. O difícil para eles era a cara diante dos veciños, ao 

sentírense admirados e envexados. Moitas veces todos son da mesma 

escola. E establécese un turno pacífico de humorismos (Otero Pedrayo, 

2007:379-380). 
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Os traballos citados até o de agora, de características moi distintas, fannos 

intuír a existencia dunha corrente de pensamento sobre o humor en Galicia 

que a penas chega a plasmarse na escrita. Con todo, certas reflexións sobre 

o tema chegan a concretarse en artigos académicos. Aínda que non 

atopamos máis reflexións sobre humor en monografías, a literatura sobre o 

tema en Galicia conta con artigos que teñen dúas liñas principais: dunha 

banda, o intento de definir o humor, doutra, a achega aos trazos ou mostras 

humorísticos na obra dun autor121.  Ademais, resulta interesante comprobar 

como todos eles entenden o humor galego como o froito dunha regularidade 

cultural, non coma unha explosión, derivada de procesos culturais de longa 

duración, no caso de Otero Pedrayo, e de “carácter nacional” no resto. 

No que respecta á primeira das liñas xerais citadas, hai que destacar o 

intento de Rof Carballo (1964) de actualizar a teoría sobre humor feita en 

Galicia coa inclusión das achegas desde a psicanálise e desde a concepción 

do homo ludens122. A súa contribución principal consiste en detectar o que 

denomina “recuperación da realidade”, o proceso polo cal o humorista desfai 

o “anquilosamento” da comunicación humana. Porén, Rof Carballo nega a 

posibilidade dun humor galego en función da existencia do Quixote e como 

resposta ás palabras de Azorín recollidas xa neste traballo, nas que 

detectaba a existencia do humor (inglés) en Galicia:  

 
                                                 
121 Teremos que facer mención aos máis destacados destes traballos á hora de falarmos do 
canon do humor galego ao se referir aos autores que o representan. 
122 Rof Carballo refire no seu traballo a concepción de Hugo Rahner do homo ludens que o 
propio Rof Carballo e Huizinga (1972) relacionan tamén coa idea do humor como calidade 
propiamente humana. 
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Non, esto non debe ser certo, hai que pensar que o humor sexa español. A 

impresionante sombra de Miguel de Cervantes eisíxenolo (Rof Carballo, 

1964:327). 

 

Os traballos sobre humor das últimas décadas (Siro López, 1999; Vázquez 

Gil, 2001), excepción feita ao traballo citado, presentan un certo seguidismo 

das teses de Fernández de la Vega e Piñeiro. A este respecto, Siro López 

(1999) mantén o mesmo punto de partida que os autores citados á hora de 

entender o humor galego, mais establece unha división entre o que 

denomina “xéneros”123. López distingue entre comicidade, sátira e 

humorismo, ao tempo que destaca que é o humorismo o tipo de expresión 

preponderante no humor galego. O autor manterá, o mesmo que os estudos 

precedentes, que este humor apela ao sentimento en lugar de ao intelectual, 

de xeito que até a ironía se converte nunha construción sentimental, algo, ao 

noso ver, case contraditorio coa súa definición fundacional.  

Coma novidade con respecto dos autores que o preceden, López introduce a 

división –que tamén se entende desde a antropoloxía– entre a expresión 

oral124 do humor popular e as manifestacións intelectuais, que veñen 

representadas pola literatura na meirande parte dos casos.  

                                                 
123 Estes xéneros correspóndense, a grandes riscos, coa taxonomía de modalidades 
humorísticas proposta neste traballo. 
124 Os exemplos que Siro López toma da cultura popular son os refráns, o cancioneiro 
popular e algúns dos relatos sobre supersticións coma a Santa Compaña. O mesmo que nos 
estudos antropolóxicos, estas mostras tíranse de fontes escritas, de xeito que se perde no 
camiño a posibilidade de analizar a interpretación, a performance, que, porén, pode terse en 
conta no estudo dos produtos audiovisuais. Quizais sexa unha das principais tachas que 
poden facerse aos traballos feitos desde a antropoloxía con respecto do humor, no que a 
interpretación, e non só o texto, xoga un papel fundamental. 
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Precisamente a literatura será un dos ámbitos desde os que se ten feito un 

esforzo maior no estudo do humor galego (Baltrusch, 1998; Vázquez Gil, 

2001; Larkin Galiñares, 2001; Larkin Galiñares, Figueroa Dorrego, 2002). A 

perspectiva coa que se estuda o humor desde este ámbito difire 

significativamente das propostas máis filosóficas sobre este tema e mesmo 

introduce matizacións con respecto dalgunhas das achegas. Desde os 

estudos literarios actuais, as aproximacións de Fernández de la Vega, 

Fernández Flórez e Rof Carballo son consideradas debedoras da concepción 

do humour inglés, de xeito que 

 

os galegos que teñen escrito sobre o complexo tema do humor coinciden 

en gran parte coas teorías expresadas e defendidas por escritores e 

comentaristas da época vitoriana inglesa, malia o tempo transcorrido entre 

ámbalas dúas, o cal conduce a unha definición un tanto ‘ñoña’ do 

humorismo por parte dos galegos (Larkin Galiñares e Figueroa Dorrego, 

2002:187). 

 

Non só as fontes manexadas por estes autores se poñen en cuestión por 

anticuadas, senón que se entende que o propio punto de partida para a 

análise do humor galego está errada; deste xeito, rexéitase a idea do 

sentimento125 como o motor do humor galego, ao entender que os usos do 

                                                 
125 Esta idea ven promovida por Ramón Piñeiro (1984) para o caso específico da saudade, 
que entende como o elemento decisivo do xeito de estar no mundo de galegos e 
portugueses. Adaptouse sen solución de continuidade ao caso do humor, tanto popular 
coma artístico, coma a extensión natural da bibliografía británica á que se refiren Larkin 
Galiñares e Figueroa Dorrego (2002). 
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humor por parte dos escritores galegos ultrapasan amplamente esta 

concesión á sentimentalidade. 

Desde a antropoloxía, unha das polas do coñecemento desde as que se ten 

estudado, de xeito transversal, o tema do humor, conéctase o modo de 

resolución de problemas co sentido do humor no caso galego, o que conecta 

o humor de xeito automático coa idea do mesmo coma unha produción 

intelectual. 

Neste sentido, o modo de pensamento propio dos galegos –que Piñeiro 

(1984) identificara co propio dos pobos campesiños126– se caracteriza polo 

que Lamas (2004) identifica co “borroso” e Gondar Portasany (1993) co 

“aseghún”. Segundo Gondar (1993:53),  

 

a cultura galega é posuidora duna lóxica alternativa á lóxica aristotélica, 

unha lóxica caracterizada por ver a realidade como un todo en vez de cómo 

un conglomerado de elementos heteroxéneos con relacións superficiais 

entre si. 

 

Este tipo de pensamento flexible non funciona en termos absolutos127 e, 

segundo a interpretación tradicional e antropolóxica, constitúese coma unha 

manobra defensiva (Lamas, 2004). En relación directa co humor, a 

indefinición propia do pensamento galego –en círculos policentrados 

                                                 
126 Tal e como recolle Lamas (2004), Ramón Piñeiro fala de “reserva mental” ao se referir a 
este modelo de comunicación propio das comunidades rurais. 
127 Gondar ilustra esta idea co mesmo exemplo co que Gurevich intentaba definir (ver nota 
80), o que invita a considerar unha vez máis que o pensamento galego pode relacionarse co 
resto de culturas populares europeas. 
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(Gondar, 1993)– contribúe a que agrome unha expresión humorística de seu, 

a retranca.  

A retranca é unha produción “canónica” dunha determinada cultura popular, 

na que 

 

a postura inicial, expresión do punto de vista tido como obvio, salta en 

anacos cando se lle pon diante esa terceira vía que converte nun camiño 

máis o que pretendía ser vía única (Gondar, 1993:50). 

  

Teremos ocasión de retomar este tema, que identificamos como unha 

modalidade humorística que merece atención máis pormenorizada ao se 

tratar da única referencia da que dispomos con respecto da especificidade do 

humor galego. 

 

5.2.- O canon humorístico galego: Castelao e Cunqueiro 

Ao entendermos o humor coma unha forma cultural, consideramos a 

existencia dunha serie de textos canónicos que marcan a dirección da 

produción dominante dunha sociedade. Unha das suposicións de partida era 

a posibilidade de medirmos a incidencia do humor nun determinado espazo 

cultural por medio destes textos, en función da súa existencia e da literatura 

crítica sobre eles. 

No caso galego, consideramos que a centralidade do discurso sobre humor, 

en función dos parámetros indicados, está ocupada por Alfonso D. Rodríguez 

Castelao e secundariamente por Álvaro Cunqueiro, o primeiro como artista 
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plástico e escritor e o segundo só coma autor literario. Convén aclarar que 

estes dous autores non son, nin moito menos, os únicos que empregaran o 

humor de xeito habitual na súa produción, nin son os únicos estudados pola 

crítica. Hai de feito un acordo común, en función desa idea propagandista do 

humor que xa mencionamos, ao entender que existe unha gran cantidade de 

escritores humorísticos galegos, os máis deles en castelán128, 

 

hai un humor literario, efectivamente, que vai ocupar o cumio con homes 

que adquiren axiña prestixio nacional e que traspasan as fronteiras, aínda 

que a súa creación extravertería en temas e conceptos a meirande parte 

das veces alleas ao galego (Vázquez Gil, 2001:332). 

 

Antes de entrarmos de xeito específico no canónico de Castelao e Cunqueiro 

hai que constatar que a cultura popular oral ten sido unha das principais 

influencias do humor literario galego, desde as consideradas por algúns 

autores as súas primeiras manifestacións, como as cantigas de escarnio e 

maldizer (Gerassi-Navarro e Medina-Bañón, 2005)129. Tal e como ten 

recollido a antropoloxía, as mostras escritas da cultura popular teñen sido un 

                                                 
128 Dentro deste grupo de escritores, os que responden case especificamente á lapela 
escritor humorista son Wenceslao Fernández Flórez e Julio Camba. O reformismo social será 
a tacha común de todos estes autores malia a diferenza dos seus temas e estilos (Vázquez 
Gil, 2001). As características deste traballo, no que intentan analizarse as construcións 
humorísticas galegas, desaconsellan que analicemos o tipo de humor destes autores, malia a 
importancia dos seus traballos no conxunto da literatura española. 
129 Convén matizar que estas investigadoras sitúan as cantigas de escarnio e maldizer coma 
as primeiras mostras literarias de humor español, que dedicaban “os seus insultos a criticar 
os vicios sexuais, económicos, políticos e sociais de todos aqueles no poder nos diferentes 
reinos. A meirande parte destas composicións atacaban a un individuo que aparece 
nomeado no poema co propósito de o ridiculizar, malia que as veces as críticas podían 
dirixirse a defectos colectivos” (Gerassi-Navarro e Medina-Bañón, 2005:560). 
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referente clave para o humor literario, sobre todo desde construcións como 

os refráns e os contos populares, nos que a carga humorística é notable130. 

Con todo, consideramos que, máis ca creacións humorísticas per se, coma 

podiamos comprobar nos chistes creados polos xudeus do Leste de Europa, 

o refraneiro galego e certas expresións populares non teñen intencionalidade 

humorística. En contraste cos mencionados chistes sobre os casamenteiros 

xudeus, a prevención do paisano galego expresada en frases feitas, en 

contos populares, non contén un dos ingredientes esenciais para a creación 

humorística como é a vocación de facer rir, de ser efectivamente 

humorístico. Outra cousa é a transformación que os escritores e artistas 

teñen feito desa tradición, esa lectura que permite reconverter o que 

partindo do “sentido común” se converte en expresión humorística131.  

O caso de Castelao como autor humorístico non deixa lugar a dúbidas, non 

só pola cantidade de análises que se levan feito sobre a súa obra, senón pola 

multiplicidade de soportes nos que traballou este rexistro. Ademais, Castelao 

podería ter sido incluído no anterior apartado deste traballo ao ter 

reflexionado sobre o humor galego. Quixemos non separar as súas achegas 

teóricas das distintas aproximacións feitas a súa obra desde a crítica, por 

vermos se a autopercepción de Castelao casa coas interpretacións 

posteriores do seu traballo, tanto literario coma artístico. 

                                                 
130 Algúns autores coma Siro López (1999) mesmo inclúen a narración de certas 
supersticións populares coma unha mostra de humorismo, e dá como exemplo a 
composición da Santa Compaña, na que atopa particularmente agraciado que un coxo teña 
que ser parte obrigada da comitiva.  
131 Recuperaremos esta idea ao falarmos da retranca coma modalidade humorística pois 
paga a pena intentar ver cales son os usos que se teñen feito da oralidade galega. 
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Na súa conferencia sobre humorismo e caricatura132, Castelao entendía o 

humor desde dous puntos de vista: 

a. Como un humor popular, afastado do “bo gusto” e baseado na súa 

herdanza coma galego. 

b. Como un humor galego, definido deste xeito como oposto ao español. 

Castelao despreza profundamente o humor español do que di que  

 

se o humorismo fose un Arte no que coupesen clasificacións, os humoristas 

hespañoles figurarían nas partes máis baixas da escada, xa que a súa 

comicidade de cepa flamenga, xustifica ise desdén que, según Sacha Gutry 

(sic), sinte tod-o mundo pol-o que o divirte (Castelao 1920:7). 

 

O humor español é, baixo esta concepción, un humor cómico que ten o 

entretemento coma a súa única finalidade, aínda que o propio Castelao vai 

matizar que ese humor tamén ten entre as súas principais características a 

crueldade. Porén, o humor que Castelao di herdar dos seus avós, non 

pretende divertir a ninguén; antes ben, desde o seu compromiso 

nacionalista, Castelao (1920:8) di: 

 

o meu galeguismo estame sempre dicindo á orella. Ti, que podías rir; morde... 

 

                                                 
132 A conferencia “Humorismo. Debuxo humorístico. Caricatura”, impartida no Ateneo de 
Madrid en 1920 foi posteriormente recollida na publicación A Nosa Terra. 
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Seguindo esta autodefinición entendemos que o seu humor ten máis que ver 

con esa idea do sorriso que se asocia ao humor inglés que coa gargallada 

que sería a reacción fronte a comicidade española. Unha vez máis, como 

vemos, o humor se presenta coma un motivo de distinción e propaganda das 

virtudes dun pobo en situación de dependencia. No seu caso faise 

especialmente notable en tanto que 

  

Castelao é o creador dunha obra que é a pura expresión do sentido popular 

da vida galega, unha intelectualización da propia cultura popular (López, 

1999:198). 

 

A crítica sobre o autor non difire de xeito substancial da súa teorización. 

Unha das posibles causas destas lecturas coincidentes pode mesmo ter que 

ver coa mesma canonicidade de Castelao, non só coma escritor e debuxante, 

senón tamén como pensador. En calquera caso, existe un común acordo ao 

identificar o seu humor de xeito transversal en diversas actividades, 

nomeadamente na narrativa e no debuxo e caricatura. Con todo, percibimos 

dous polos arredor dos que se articula a crítica á obra de Castelao: 

1. Dunha banda, o lirismo como principal atributo do seu humor 

(Rosales, 2000; Vázquez Gil, 2001). 

2. Doutra, a cuestión do realismo como base da súa formulación 

humorística (San León Martín, 1979). 
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A primeira das vertentes críticas sobre a obra de Castelao quizais sexa a 

herdeira da canonicidade de Castelao como autor e pensador, o mesmo que 

a influencia da literatura teórica da que vimos falando. Así, a obra de 

Castelao configúrase 

 

A través do lirismo e do humorismo, insertos en toda a súa obra, e 

considerados por el como definitorios do ser galego (Rosales, 2000:103). 

 

O humor resultante deste lirismo tería en principio máis que ver coas 

modalidades máis próximas ao atemporal e ao cómico, mais unha ollada 

á obra de Castelao coma a que suxire San León Martín (1979) demostra 

que o humor deste autor, tanto na escrita coma no artístico, ten máis 

que ver coa idea de realismo e, xa que logo, con aquelas modalidades 

máis próximas á crítica do acontecer. Non hai que esquecer que unha 

das artes que Castelao practica –e da que adoitan tirarse todas as 

análises do humor– é a caricatura, case por definición apegada á 

actualidade debido á súa aparición periódica e á súa vinculación co 

xornalismo. Ademais, deste esta posición de denuncia que imprime á 

súa obra, o propio Castelao (1920:7) indicaba: 

 
Coido que diante das mágoas da Terra asoballada, calquera humorista de 

boa cepa galega ten de converterse en satírico ou ironista. ¿Cómo, senón, 

podería manifestar un humorista as suas xenreiras e as súas carraxes? (...) 

Nun país ben gobernado, onde hay d’abondo fartura, os humoristas non 
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choran nin firen; por iso non haberá optimismo nos humoristas galegos, 

enraizados na Terra, namentras escoitemos os seus layos de dôr. 

 

San León Martín (1979) establece unha listaxe non sistemática dos 

contidos133 das obras humorísticas de Castelao, o que revela de xeito máis 

palpable o seu compromiso coa realidade. Debuxos e narrativa son unha 

“crítica á sociedade galega” (1979:176) de xeito que 

 

estas caricaturas de tipo social reflicten, pois, as tensións entre dominantes 

e dominados, e tamén entre aldea e vila/cidade. 

 

Con todo, a vocación de reflectir a realidade de xeito crítico e a evolución 

cara a un compromiso político máis forte de Castelao provocan que 

 

a relación co humor será problemática e contradictoria. Nun primeirísimo 

momento Castelao busca o chiste. Logo, un humor que non pretende 

‘divertir a ninguén’ (...) para finalmente, nos álbums de guerra, borrar 

calquera tipo de comicidade (López Vázquez, 2000:23-24). 

 

                                                 
133 En concreto, San León Martín, no seu estudo dos contidos da obra de Castelao, fala da 
existencia de distintos tipos de caricaturas segundo a intencionalidade crítica do escritor, 
nomeadamente caricaturas políticas e de crítica social e dun universo de personaxes entre 
os que se establecen relacións de conflito: caciques, burgueses e titulados opóñense a 
labregos e mariñeiros, maioritariamente, pois o proletariado galego está case ausente da 
obra de Castelao. San León considera a este respecto que “probablemente naquel tempo o 
seu número era moi reducido en proporción co dos labregos e mariñeiros, verdadeiros 
proletarios non urbanos, e ademais porque o movemento galeguista tiña unha orientación 
fundamentalmente agraria. Soio nunha das caricaturas, aparecida con varias variantes, 
aparez o obreiro contraposto ao labrego” (1979:176). 
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Á contra do que de contraditorio atopa López Vázquez, entendemos que 

Castelao modifica o ton da súa obra conforme ás necesidades expresivas do 

momento –que non poden ser cómicas no caso da guerra– e á súa evolución 

persoal, que o fai renegar134 das súas primeiras obras cómicas. San León 

Martín (1979) fala mesmo de obras de “circunstancias” recollendo a propia 

concepción de arte útil, ao servizo do galeguismo, do propio Castelao.  

Se a vinculación da obra de Castelao co humor ven desde a observación da 

realidade, o humorismo de Cunqueiro non pode situarse nun lugar máis 

distante. Diciamos que o último ocupa unha posición secundaria no canon 

humorístico galego principalmente porque as fontes se reducen de xeito 

significativo con respecto das que atopamos para Castelao. Esta diferenza 

resulta obvia se consideramos que Castelao desenvolveu unha obra 

especificamente humorística no que respecta ao debuxo e á caricatura, 

mentres que de Cunqueiro pode analizarse a pegada humorística das súas 

obras literarias, nas que ningunha leva a lapela explícita do “humor” tal e 

como acontece con obras doutros autores coma Camba. Se Cunqueiro forma 

parte deste canon humorístico devén da decisión de Fernández de la Vega 

(1983) de incluír como máximos representantes do humorismo galego a 

Castelao, Cunqueiro e Camba. Por outra banda, Cunqueiro representará, 

                                                 
134 O propio Castelao falaba na súa conferencia deste desprezo polos seus primeiros 
traballos: “Na miña primeira mocedade, dina da Casa da Troya, cand’a a miña i-alma sofría 
de xarampón e non pensaba máis que en sair de tuno tocand’a a guitarra pol-as ruas, fixen 
os primeiros dibuxos pra ”americanos”. Acúsome de ser eu quen empezo esas carantoñas 
porcas,a ises monicreques noxentos, á ise humorismo de taberna que ainda oxe campa na 
mesma revista pra regalía dos licenciados de Universidade” (1920:7-8). 
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como veremos, un tipo de humor que pouco ten que ver, aparentemente, co 

de Castelao. 

O contraste entre estes dous tipos de humor parte xa desde a propia 

definición. Para García Sabell (apud Vázquez Gil 2001:337), o humor de 

Cunqueiro  

 

entra por debaixo, como bailando, facendo cóxegas no corpo. 

 

Se o humor de Castelao, cando menos desde a súa autodefinición, trababa, o 

de Cunqueiro fai cóxegas, e funciona non coma unha evidencia, senón de 

xeito subrepticio. Este tipo de humor aparece en función de obxectivos moi 

distintos e eríxese como un modelo ben diferenciado do resto de traballos 

humorísticos nos que a censura social é prioritaria. Porén, 

 

Cunqueiro xa sabe ou intúe que a vida está chea de miseria, de absurdos e 

de mágoas; o que fai falla é, mesmamente, esquencelos, compensalos por 

unha ledicia, por unha xovialidade inventada. Por iso é enteiramente certo 

(...) que a literatura de Cunqueiro é “antirrealista”; pero, claro está, iso non 

quere dicir que ignore a realidade, senón que a cancela irónica, 

humoristicamente. (...) Esta fabulación xovial é tamén moi galega e moi 

senlleira dentro da literatura dos nosos días (Fernández de la Vega, 

1983:167). 

 

Queda claro desde esta perspectiva que o vencello de Cunqueiro co humor 

ten que ver directamente coa conexión, xa comentada neste traballo, entre 
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humor e imaxinación. O lirismo, que tamén se lle aplicaba a Castelao, é outra 

das características que se entende definen a obra narrativa do autor 

(Vázquez Gil, 2001). 

Con todo, as análises que se veñen facendo da obra de Cunqueiro parten 

máis da comparación da súa literatura coa doutros autor, nomeadamente 

Dickens (Larkin Galiñares, 2001) e Italo Calvino (Sanfiz Fernández, 2000).  

A comparación con Charles Dickens resulta particularmente fecunda á hora 

de establecer as modalidades transitadas por Cunqueiro. Segundo os críticos 

ingleses, as novelas de Dickens representan a nostalxia dun mundo, 

eminentemente rural, no agromar da urbanización inglesa e da chegada do 

vitorianismo. Deste xeito, nas súas obras, 

 

de corte fundamentalmente escapista, non ten cabida un humor de tipo 

agresivo nin satírico, senón outro baseado no tratamento cómico das 

excentricidades dos personaxes que, ao cabo, non son máis ca expresión 

da súa liberdade individual (Larkin Galiñares, 2001:325). 

 

Trátase, ao dicir de Larkin Galiñares (2001:325), dun intento de fuxida cara 

ao mito e a fantasía por contraste coa ditadura franquista, que no caso das 

Crónicas do Sochantre135 consegue  

 

tecendo unha historia de almas en pena encravada nun contorno rural e 

nunha época histórica afastados (a Bretaña dos tempos da Revolución 

                                                 
135 A base da argumentación de Larkin Galiñares está baseada no estudo comparado de 
dúas obras de Dickens e Cunqueiro, Os papeis do Club Pickwick e As crónicas do Sochantre, 
entre as que atopa concomitancias no asunto e desenvolvemento humorísticos. 
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Francesa), pero que recupera a esencia da individualidade galega non só a 

través do uso do idioma, e dunha tradición popular fondamente arraigada –

a Santa Compaña– senón tamén por arte da súa recreación dun campo 

claramente galego e duns personaxes animados por trazos cuxa 

singularidade, adoito humorística, entronca coas características do seu 

pobo. 

 

Desde o punto de vista da comedia, por todo o dito podería dicirse que 

Cunqueiro traballa desde as características máis definitorias da Comedia 

Nova, na que, como xa dixemos, precisamente con relación á obra 

dickensiana, existe o enfrontamento de dúas sociedades que se resolve por 

medio do trunfo do amor. 

Por canto ao ton, as “cóxegas” de Cunqueiro poden identificarse coa ironía 

romántica, desde logo afastada do tipo de ironía, máis próxima ao sarcasmo 

propia de Castelao. No medio podería explorarse, como modalidade de seu, 

a existencia da retranca coma unha forma especifica da ironía galega. 

 

5.3.- A retranca como modalidade humorística galega 

Algunhas das definicións de humor galego que manexamos xa incluían 

alusións máis ou menos directas á retranca coma unha forma que, cando 

menos simplemente como lapela, se refire de xeito exclusivo a un tipo de 

humor galego. Esta modalidade pode asociarse con certo tipo de temas do 
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humor popular, entre os que destaca o humor negro, así como con 

fórmulas136 nas que o cómico era prioritario.  

A definición que se ofrece do fenómeno ven directamente desde a etimoloxía 

da palabra: 

 

Tranca é o pau horizontal que bloquea as portas, así que a palabra re-

tranca refírese a unha dobre medida de seguridade metafórica activada 

polo falante para protexer as súas intencións comunicativas. É coma se o 

galego quixese evitar un correcto entendemento, coma se estivese 

orgulloso de non facerse comprender (Piccardi, 2004:99). 

 

Tal e coma anticipabamos, a retranca é un produto do modelo de 

pensamento –ou, mellor, de comunicación– no que a reserva do 

coñecemento resulta esencial. Ao tempo, esta ocultación lévanos 

directamente á ironía, postura semellante á de Gondar (1997), quen entende 

a retranca coma “unha forma de ironía”. Porén, outros autores poñen en 

cuestión esta afirmación implicando máis factores na xestación da retranca. 

Así, Lamas (2004:58) entende que  

 

                                                 
136 Unha das formas populares cómicas máis estendidas, cando menos até o primeiro terzo 
do século XX foi a regueifa. Este era o nome que recibía o pan ou rosca que os noivos 
ofrecían tralo seu casamento a todos os que chegaban ao lugar para a celebración. Na festa 
posterior adoitaban recitarse coplas humorísticas, primeiro sobre as propia regueifa e sobre 
os que casaban, e despois sobre diversos temas. Suárez (1982:23-24) indica que estas 
coplas, intercaladas co baile, intentaban “picar a unha determinada persoa ou grupo de 
persoas, que adoitaban contestar con outras coplas improvisadas. Os novos tirábanllas ós 
vellos, e éstes a aqueles. Os dunha aldea ou parroquia ós de outras. Os homes ás mulleres. 
E todos xuntos ós caciques e ós políticos”. Trátase xa que logo dunha fórmula dialogal que 
servía para facer burla dos outros, dos poderosos, e, en xeral, para sacar á luz os conflitos 
da comunidade de xeito humorístico. 
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é unha observación un chisco discutible, pero só un tanto, en canto que a 

retranca parece incluír tanto o cuestionamento do outro como o de si 

mesmo. Nos dicionarios a retranca ven definida como expresión con 

segundas intencións, maneira de dicir o que se quere sen que pareza mal 

ou como graza intencionada no dicir. Hai aquí unha mestura de ironía, 

cortesía, humor, sorna e habelencia verbal sen poder rexeitar un 

compoñente de andar a retesía, de desafío que non é propio da ironía. 

 

Pola súa banda, Otero Pedrayo (2007:378), tal e como xa mencionaramos, 

relaciona o humor galego –non fai mención específica da retranca– coa 

astucia que 

 

pode ser, e así o é no noso país, aparencia tacitamente consentida polo 

humor. Unha defensa da comodidade, unha concesión á actitude dos 

outros para que o deixen en paz. 

 

Semella, á luz destas matizacións, que a retranca puidera definirse mellor 

como un modelo comunicativo que ten máis obxectivos que o humor ou, 

cando menos, non sempre é esta a súa función principal. Segundo Piccardi 

(2004), a ambigüidade é a característica fundamental da retranca, que 

permite esa reserva comunicativa que lle é esencial. Para Baltrusch (1998), a 

base filosófica da retranca reside no relativismo e no pragmatismo. Por canto 

ao primeiro, consideramos que o relativismo propio do pensamento galego 

queda ben explicado desde a propia concepción do ben e do mal da que xa 
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se ten falado ao longo deste traballo; Baltrusch (2004:118-119) ofrece para 

o pragmatismo unha explicación desde a memoria137: 

 

Xa que o pensamento sempre se adapta ao medio, a experiencia histórica 

de Galicia da dobre moral de institucións políticas e eclesiásticas pode que 

teña reforzado unha aplicación do concepto de distintas verdades no 

pensamento popular. O pragmatismo da retranca conleva, ademais, a idea 

de preferencia de pospoñer decisións e a posibilidade sempre intrínseca do 

trasacordo, é dicir, da revisión dunha decisión que se tomara por falta de 

seguridade. 

 

Malia que Baltrusch non considera ter elementos de xuízo para determinar as 

raíces socio-históricas da retranca, indica que 

 

Todo apunta a que podemos aceptar a retranca coma un dos mecanismos 

constitutivos da memoria cultural galega tanto coma unha maneira de 

pensar, de falar, de actuar, como unha estética, un abeiro contra todo o 

que non resulta asimilable no momento (Baltrusch, 1998:121). 

 

Se o humor non é sempre a intención da retranca, convén preguntarse en 

que situacións este é o seu obxectivo principal. En primeiro lugar, á luz da 

comprensión do humor como un proceso comunicativo, entendemos que o 

                                                 
137 Aínda que non gustamos do termo “memoria” aplicado a este fenómeno ao consideralo 
ambiguo, empregarémolo ao seguirmos as contribucións de Baltrusch (1998). En calquera 
caso, consideramos máis apropiado o concepto de “tradición selectiva” (Williams, 1979), xa 
manexado aquí, ao incluír a cuestión da selección que invita a pensar nun proceso no que 
existe unha conciencia dos axentes que elixen ese substrato cultural. 

261



 Marta Pérez Pereiro 

uso da retranca coma recurso humorístico ten que ver coa existencia dun 

terceiro (presente ou imaxinario–ausente) que funcione como espectador e 

receptor do efecto humorístico. Deste xeito, a presenza ou presuposición 

deste espectador concédelle á retranca esa posibilidade de se transformar, 

desde a posición de autodefensa, nun divertimento. Esta condición 

comunicativa é evidente para o caso da creación artística e máis o 

espectáculo, no que a presenza dese terceiro é inevitable. Isto explica, en 

certo sentido, os usos da retranca feitos desde o canon humorístico galego e 

en produtos posteriores. 

A este respecto, Baltrusch (1998:122) sostén que a retranca foi empregada 

por diversos escritores galegos como modalidade humorística mais desde 

distintas perspectivas: 

 

Namentres que Blanco Amor e Castelao reproducen as retrancas populares 

cunha intención máis ben colorista e realista, de Toro e Reixa inclúenas en 

monólogos poéticos, en abstraccións teóricas ou en streams of 

consciousness subxectivos. 

 

A retranca, nas mans dos escritores, pasa a converterse nunha modalidade 

que serve como contido (Castelao faino co aproveitamento da fraseoloxía 

popular), como recurso discursivo (Cunqueiro traba ese discurso por medio 
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da retranca coma ironía) ou coma un modelo irónico que releva a pegada do 

posmoderno138 nas súas manifestacións (De Toro, Reixa). 

No popular, ou mellor, no rexistro oral e informal, entendemos que o uso da 

retranca como efecto humorístico ten que ver tamén coa presenza dun 

terceiro e, ao tempo, co contraste que se establece cun outro tipo de 

discurso, máis directo, que pode ser o do interlocutor. Deste xeito, o uso da 

retranca podería ser un exemplo a pequena escala do modelo de humor de 

resistencia.  

O diálogo humorístico que hipoteticamente se desenvolve entre o modelo 

dominante, nomeadamente español, e o modelo resistente, representado 

pola retranca galega, permítenos establecer un vínculo directo co paradigma 

de dominación-resistencia que establecemos como proposta de análise do 

humor cultural. Este modelo, como xa defendemos anteriormente, non é 

privativo da cultura galega, senón que pode recrearse para casos 

semellantes, nos que dúas culturas conviven en desequilibrio. O humor 

resultante dese contaxio foi exemplificado por Davies (1999) por medio da 

relación entre as culturas galesa e inglesa. 

Por todo o visto, consideramos a retranca coma unha modalidade 

humorística que, malia non ser exclusivamente galega, se axusta á 

perfección ao modelo de resistencia humorística que se lle apón ás culturas 

                                                 
138 Baltrusch (1998) defende a idea de que a retranca pode inserirse no modo de 
pensamento que a posmodernidade denomina “transversal”. Por canto aos trazos 
topolóxicos do retranquismo coma “pensamento posmoderno”, o autor aponlle o carácter 
lúdico, a ironía, a reflexividade, o pensamento paradoxal e hipotético, a pluralidade e 
aceptación e o pensamento estético. 
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periféricas. Asemade, a retranca é un recurso discursivo que, por medio do 

proceso de intelectualización do popular, serve a propósitos humorísticos na 

literatura e nas artes plásticas. 

 

5.4.- Os personaxes galegos no modelo da resistencia 

O mesmo que o manexo de determinadas modalidades humorísticas, a 

existencia de personaxes que xogan roles predeterminados dentro das 

narrativas do humor nas culturas permite que establezamos modelos para a 

análise. No caso galego, se a retranca podía entenderse como discurso 

canónico popular no humor (Lamas, 2004), os personaxes das narrativas 

humorísticas, nomeadamente do refraneiro, contos populares e achegas 

literarias, ratifican a pertinencia da aplicación do modelo de resistencia. Malia 

a escaseza de estudos neste ámbito, entendemos que o personaxe do galego 

encaixa no modelo en dous sentidos: 

a. Pola existencia dunha tipoloxía ben delimitada de personaxes galegos 

que foi elaborada pola cultura dominante, suxeita á evolución social e 

política das relacións entre ámbalas dúas culturas. 

b. Pola ausencia dunha resposta humorística a estes patróns, cando 

menos de xeito maioritario, representada pola existencia dun 

personaxe do “outro” na narrativa humorística galega, ou, cando 

menos, pola súa transformación nun modelo distinto, baseado na loita 

de clases. 
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O personaxe do galego encaixa na tipoloxía suxerida por Davies (2005) do 

personaxe do “parvo”, que representa aos grupos periféricos ao seren 

retratados humoristicamente pola cultura dominante. 

 

5.4.1.- Os parvos do conto: o galego desde a cultura española 

A única fonte directa, ademais de alusións esporádicas na literatura crítica, 

sobre o tema do personaxe do galego estuda esta figura na literatura castelá 

desde a aparición dos primeiros personaxes galegos nestas letras (Caramés 

Martínez, 1993). Con todo, o refraneiro é unha das fontes principais do 

estudo, no que se revelan as características negativas, desta volta 

estereotipadas, que se lles apoñen aos galegos. 

Tal e como sostén Caro Baroja (apud Caramés Martínez, 1993:25), o 

personaxe do galego ten sido unha constante dentro do imaxinario 

humorístico español: 

 

Os casteláns, que sempre tiveron moita confianza mental en si mesmos e 

que son grandes cultivadores do idioma, forxaron cantidade de fórmulas 

burlescas sobre os demais españois; acaso, no florilexio de insolencias que 

se lles deben, as máis sangrantes sexan as dirixidas contra os galegos. 

 

Este personaxe negativo, o mesmo que viramos no exemplo dos galeses, 

dependerá da evolución da relación que se estableceu entre as dúas 

culturas, nomeadamente a dependencia económica de Galicia con respecto 

de Castela. Esta situación provocou que  
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moitos escritores se valeran, sen dúbida ningunha, da impresión que lles 

causaban os galegos espallados por Castela, exercendo oficios máis 

humildes e procedentes, loxicamente, das capas máis baixas da escala 

social (Caramés Martínez, 1993:15). 

 

A imaxe galega, xa que logo, ten un fundamento real, pero, por medio do 

proceso que cumpría para conformar un estereotipo, escolle unha serie de 

trazos reducidos. Neste caso, o referente é a figura do galego na periferia, 

mais dentro desa centralidade, isto é, como emigrante, e na parte máis baixa 

do escalafón social. Caramés Martínez (1993) indica asemade que boa parte 

dos escritores que inclúen a galegos como personaxes non os coñecen de 

primeira man, e basean os seus coñecementos en impresións xerais e na 

información que ofrecen as fontes da cultura popular. O refraneiro e os 

contos populares foron a principal inspiración para estes autores, de xeito 

que trasladan o esquema de humor creado socialmente. 

A formación destes estereotipos ten moito que ver coa evolución social da 

España desde o Renacemento, na que o guión humorístico aínda presentaba 

trazos locais e comarcais até o XVII, no que, ao tempo que se consolida a 

literatura castelá, se estabilizan os tópicos sobre as distintas identidades 

peninsulares.  

Até o XV, a imaxe dos galegos tiña máis que ver cos contactos máis escasos 

debido á situación de illamento xeográfico, e as fontes das que se dispón son 

crónicas nas que 
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tanto os antigos autores coma os medievais salientan o espírito guerreiro e, 

segundo algunhas versións, bandoleiro e conflitivo, dos homes galegos e a 

capacidade de traballo e dedicación ó fogar das mulleres galegas (Caramés, 

1993:87). 

 

O crecemento de contactos e a emigración dos galegos a Castela vai 

propiciar que o século XVI comece a formarse esa imaxe, que logo se 

traslada á literatura, que identifica de xeito inseparable a condición de 

campesiño coa identidade galega. 

Por canto ás características do estereotipo galego, e como podería 

comprobarse en descricións semellantes doutros personaxes, as fontes, ao 

seren contrastadas, incorren en certas contradicións.  

Se dunha banda, o galego é visto coma astuto e falso, tamén é retratado 

coma simple é ignorante. Ao tempo, o galego é impaciente e amarrado, 

mentres que a galega ten coma característica principal a súa falta de 

moralidade e a lixeireza en costumes sexuais. As máis destas tachas derivan 

dese contacto cos galegos desprazados ao centro de España para traballar 

nos empregos de menor cualificación, mais os refráns e contos populares 

derivados deste contacto, complementáronse cos relatos da literatura de 

viaxes nos que 
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témo-lo seguinte catálogo de observacións: os galegos son parvos e 

groseiros (Popielovo), sucios (Münzer), pouco traballadores (Münzer e 

Confalonieri), desleais (Villalba e J. Le Maire), epicúreos, lambóns, celosos, 

pouco leais (Villalba), pouco pacientes e preiteantes (Zúñiga). A terra é 

farturenta ata producir máis do que necesita (B. De Molina, Villalba), e é 

pobre, montesía e agreste para J. Sobieski (Caramés, 1993:123). 

 

Do posterior traslado á literatura destes elementos negativos do personaxe 

do galego, Caramés (1993) incide na recorrencia ao tópico especialmente 

notable no Século de Ouro, en autores de especial transcendencia como 

Góngora, Quevedo ou o propio Cervantes.  

O estereotipo non só muda de forma, pasando da oralidade á escrita, senón 

tamén de espazo. A chegada de emigrantes galegos a países 

hispanoamericanos fixo que se conformara un novo escenario no que o 

estereotipo segue a evolucionar. Malia a aparente percepción do tópico do 

galego en América coma de novo cuño, 

 

a penetración de moitas das imaxes asociadas co estereotipo burlesco e 

mesmo despectivo do galego no Río da Prata data, porén, dunha época 

anterior. Probablemente cómpre retrotraerse aos tempos coloniais (Núñez 

Seixas, 1999:70). 

 

Os países de destino da emigración galega herdaron estes estereotipos dos 

que se desenvolveron plenamente no XVII. Ademais, o termo ‘gallego’ 

acolleu un valor extra nas loitas independentistas, xa que os crioulos 
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entendían que o cualificativo resultaba ofensivo para os españois en xeral. 

Con todo, as características propias do personaxe van ser reafirmadas xa que 

 

a chegada masiva de inmigrantes galaicos procedentes de zonas rurais, e 

en gran proporción analfabetos, fixo posible que as preexistentes imaxes 

negativas se reactivaran e cobraran novos significados (Núñez Seixas, 

1999:77). 

 

O personaxe cómico do galego vai ser, o mesmo ca na Península, 

protagonista de obras literarias, pero, sobre todo dun xénero coñecido como 

“sainete crioulo”, no que non só aparecían retratados os galegos, senón 

unha ampla variedade de personaxes de distintas procedencias, 

conformando o elenco propio das múltiples etnias que chegaran a Arxentina 

ao longo dos séculos XIX e XX. 

A persistencia do tópico pode rastrexarse na actualidade nos medios 

audiovisuais e na repercusión que estes retratos teñen provocado na opinión 

pública. Son escasas as reflexións sobre este tema na teorización sobre o 

humor, aínda que podamos atopar algunha referencia a cuestións como os 

acentos do español, nos que, tal e como indica Sastre (2002), persiste unha 

diferenciación entre os que fan rir dos falantes e os que convidan a rir cos 

falantes. Sastre tira esta idea de Camba (1947:50) quen entende que esta 

situación 
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é a consecuencia dun prexuízo secular que existe contra Galicia (...) Cada 

galego, en efecto, ten que rectificalo co seu propio esforzo. O andaluz, ao 

nacer, atópase cunha herdanza de graza, de simpatía e de popularidade 

que lle permite abrirse facilmente un camiño na vida, aínda que careza de 

méritos persoais. O galego, porén, só se atopa con débedas que ten que 

saldar por si mesmo, e se individualmente isto é un mal, colectivamente ten 

que ser un ben.  

 

A cuestión do acento, máis cás características propias do estereotipo que xa 

citamos, ten sido o elemento humorístico asociado aos galegos nas últimas 

décadas no cine e na televisión, e foi explotado por personaxes normalmente 

interpretados por actores españois, agás o caso do prolífico Xan das Bolas. 

Hai, con todo, excepcións notables a esta redución do estereotipo a un mero 

asunto de sotaque, particularmente no cinema do franquismo139, e en 

determinados programas televisivos que nos últimos anos atoparon 

respostas negativas por parte da opinión pública140. A este respecto, 

entendemos que as políticas de tolerancia do multiculturalismo son en boa 

medida responsables de que os estereotipos sexan contestados nas últimas 

                                                 
139 Ademais do exemplo xa citado de Xan das Bolas, cunha filmografía especialmente 
abundante, podemos rastrexar en moitas producións a persistencia do personaxe do “galego 
parvo” que sigue sendo asociado con profesións da base social. Como mostra reproducimos 
un extracto de diálogo do filme Historias de la radio (Saenz de Heredia, 1955) no que non se 
pode reproducir, obviamente, o acento “galego” co que se caracteriza o personaxe:  
Garda Civil: Ben. Pois a min figúraseme de onde poden saír eses cartos. 
Muller do profesor: ¿¿A vostede?? 
Garda Civil: Si, señora, si. Eu teño menos luces ca unha bicicleta, pero de cando en vez 
ocórrenseme cousas. 
140 A última polémica relacionada cun personaxe galego foi a suscitada pola inclusión no 
reparto da serie, emitida por Telecinco, Los Serrano. Este personaxe, unha camareira galega 
caracterizada pola súa ignorancia, sucidade e hábitos sexuais promiscuos, suscitou un forte 
debate no foro da páxina web da serie. A produtora, Globomedia, retirou o personaxe 
pedindo desculpas por “se algún colectivo se sentira ferido” (Ramírez, 2005). 
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décadas e iso preveña a produtores e programadores de incluír personaxes 

asociados a chistes populares (que si se manteñen na oralidade) nos seus 

traballos. Insistimos que a ausencia de investigacións neste ámbito só 

permite que estas últimas afirmacións se manteñan no ámbito da 

especulación á espera de poderen ser contestadas. 

 

5.4.2.- O “outro” ausente no humor galego 

Se a figura do galego ten sido representada profusamente tanto na cultura 

popular coma nas artes en España e nos países de recepción de emigrantes, 

non atopamos a mesma correspondencia con respecto dos personaxes 

posibles de casteláns, arxentinos ou mexicanos. O mesmo que acontecía nos 

exemplos fornecidos para ilustrar o modelo de resistencia humorística, os 

galegos non teñen establecido un feedback de humor con respecto ás 

representacións das que teñen sido obxecto noutras culturas.  

Porén, tal e como defende Núñez Seixas (1999:102), os galegos non tiveron 

problema, cando menos en América, en gozaren dalgunhas das 

representacións burlescas da súa identidade:  

 

non hai dúbida ningunha de que este xénero de programas de radio, obras 

de teatro e películas tamén eran frecuentados, seguidos e escoitados con 

devoción por boa parte dos inmigrantes galegos, que interiorizaban o 

estereotipo coma unha sorte de condición ou peaxe para se integrar 

plenamente na sociedade arxentina. 
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Na produción galega hai algúns exemplos nos que o “outro” aparece 

representado coma unha identidade étnica 

 

Poderían entrar neste ámbito os contos nos que un galego, tomado por un 

parvo, resulta se-lo máis listo diante de persoas procedentes ou ben da 

clase dominante directamente (os avogados, os curas ou os notarios), que 

resultan burlados aínda que non faltan outros nos que acaban por saírense 

coa súa (...)  ou ben de persoas con outra identidade “étnica”, xeralmente 

polo que parece andaluces. Nestes contos (...) mestúrase ademais outro 

elemento, como é a utilización á vez de galego e castelán, galego pola 

parte dos protagonistas do país e castelán pola parte dos que ostentan o 

poder ou dos alleos (Llinares García,1999:113). 

 

Nestas escasas mencións do “outro”141 na narrativa popular dous elementos 

importantes que convén destacar pois van resultar clave na produción 

humorística galega, non só no rexistro oral e popular, senón tamén na 

literatura e nos medios de comunicación, que herdan este imaxinario. 

Por unha banda, a cuestión da lingua, que resulta prioritaria nunha situación 

de conflito lingüístico. O castelán é claramente a lingua do “outro” e, xa que 

logo, vai aparecer identificada con distancia e reserva.  

Por outra, o tipo de historias nas que se menciona ao foráneo presentan un 

guión que resulta coñecido noutras latitudes, e no que só varían elementos 

de contexto. Segundo a tipoloxía dos chistes desenvolvida por Davies (2005), 

                                                 
141 En concreto, a edición de Contos populares (1983) consultada por Llinares García só 
recolle catro relatos nos que aparecen foráneos, andaluces, que acaban burlados por 
galegos no seu intento inicial de rirse dos paisanos.  
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estes contiños humorísticos poderían entrar dentro da categoría dos 

intercambiables, xa que, modificando personaxes e alusións espaciais, 

poderían aparecer en máis culturas. Intuímos que serán as pezas máis 

recentes da cultura popular, e que foron incorporadas desde un modelo que 

devén do agromar do capitalismo e das comunicacións entre países, tal e 

como defendía o propio Davies (1983) para o caso de Gran Bretaña. 

A pregunta pertinente neste caso será pois sabermos se existe algún tipo de 

resposta dentro do guión das relacións humorísticas entre Galicia como 

periferia e España (Portugal, secundariamente) como centro ou se a burla só 

viaxa nunha dirección. Para darlle resposta a esta cuestión teriamos que 

lembrar cales eran as producións humorísticas doutras culturas periféricas, 

que oscilaban entre actuacións de tipo paródico (sociedades escravistas) e o 

auto-menosprezo como un modo de conciencia da posición periférica 

(xudeus). Porén, o caso galego presenta unha particularidade que aparece 

mencionada de pasada no traballo de Llinares García que é a identificación 

do “outro” coas clases dominantes, identificación que ten todo o sentido se 

pensamos que historicamente o poder chega a Galicia desde o centro, 

identificado co goberno central e con posicións económicas fortes, e que fala 

castelán, coma o burlado dos contos.  

Unha vez máis, é ineludible a referencia á obra de Castelao, sobre todo ao 

termos en conta a influencia do popular nas súas composicións. Malia que 

Castelao retrata uns caciques “netamente galegos” (San León Martín, 1979), 
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a clase dominante que relaciona co espazo non rural, é dicir, vilego e de 

cidade, queda referida do seguinte xeito: 

 

O problema da burguesía tampouco é especificamente galego, pero ten en 

Galicia un aspecto peculiar: a lingua como arma de clase. A arma satírica 

de Castelao é a misma dada a volta: píntanos unha xente “bien” galega, 

falando un castelán, empregado como nota de distinción, pero que non 

conocen ben. Esta ignorancia da lingua vai xunta a unha ignorancia 

intelectual absoluta, a unha carencia total de sensibilidade e á falta do 

senso máis común. Xunto a esta sátira moral aparez casi sempre unha 

visión ridiculizante do aspecto físico dos protagonistas (San León Martín, 

1979:176-177). 

 

Máis ca unha ridiculización dos foráneos, xa que logo, a obra de Castelao 

presenta unha crítica humorística aos desexos de renunciar á propia 

identidade. Porén, a figura autóctona do cacique semella aparecer coma 

risible mais, con todo, máis familiar que a do burgués de vila e cidade. San 

León Martín (1979) constata a práctica inexistencia de sátira anticlerical na 

obra de Castelao, sen dúbida unha diferenza notable con respecto da 

produción popular galega, na que a figura do crego é un recurso 

humorístico142. 

Coidamos, a falta de estudos máis completos e rigorosos sobre o personaxe 

do “outro” na produción humorística galega, que a resposta desde o humor 

                                                 
142 Na mesma antoloxía de Contos populares (1983) recóllense vinte exemplos de relatos 
orais protagonizados por cregos. 
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galego, como periferia, combina a transformación do “outro” nun personaxe 

recoñecible e que forma parte da comunidade de referencia con certa 

tendencia ao auto-menosprezo que era a característica principal do humor 

xudeu. As clases dominantes, nomeadamente clero, burguesía e caciques, 

identifícanse deste xeito co “outro” que desde o humor se define como 

oposición ás clases populares,  

A produción seriada televisiva galega pode aportar algunhas respostas a 

estas cuestións mediante a análise dos personaxes retratados e do 

tratamento dado tanto a personaxes entendidos como foráneos (se 

realmente aparecen retratados na mostra). A televisión pode ser neste 

sentido a substituta do espazo colectivo no que se creaban os contos 

humorísticos e se desenvolvía o humor como estratexia de resistencia fronte 

a outras culturas. 
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III. HUMOR E TELEVISIÓN 

 

6.- A televisión como espazo privilexiado para o humor 

6.1.- Televisión: o fluxo imparable do entretemento 

A televisión, como medio contendor desde os seus inicios, pode ser 

considerada a maior contadora de historias da contemporaneidade. A ficción 

televisiva, a este respecto, conforma o maior corpus de textos do que se 

dispón na actualidade (Buonanno, 1999) xa que non só absorbe as creacións 

doutros ámbitos, como o cinema e a literatura, senón que produce de seu 

outras historias. Tendo en conta que a maior parte da xente do común ten 

no feito de ver a televisión a súa única conquista cultural (Sassoon, 2006), o 

medio se converte nun difusor de mitoloxías143 que permiten, coma na época 

clásica, obter unha explicación do mundo. 

A ficción televisiva inclúese nunha dinámica propia do medio que condiciona 

en multitude de aspectos a produción e recepción destas ficcións. Esta 

dinámica, a programación televisiva, constitúe o xeito no que os contidos se 

articulan nunha secuencia, pero esta selección e organización dos materiais 

audiovisuais non é, de ningún xeito, aleatoria. Raymond Williams (1990:23) 

define a programación como  

 

                                                 
143 Northrop Frye defendía que a idade irónica supuña, de xeito paradoxal, un retorno ao 
mito, xa que o ollar irónico sobre os personaxes “apela ao sentido do normal do auditorio”. A 
televisión, un medio que Frye non analizou, xera un novo ámbito para o mitolóxico, que vén 
asociado a todo un sistema de valores propios da época que o crea (Cayley, 1997). 
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unha institución social, acerca da cal hai sempre controversia (...). Pode ser 

diagnosticada como unha nova e poderosa forma de integración e control 

sociais. 

 

Así mesmo, Williams entendía que esta programación, auténtico aparato 

ideolóxico, podía analizarse deste tres perspectivas: como tecnoloxía, como 

fluxo ou como forma cultural. Como xa defendemos neste traballo a 

consideración da televisión coma un ámbito cultural, e excede aos seus 

obxectivos a súa análise en tanto que tecnoloxía, quixeramos deternos no 

concepto de fluxo, por constituír un condicionante da transmisión de ficción 

no medio. Segundo Fiske (1994) as dúas primeiras implicacións da existencia 

dun fluxo programático son, dunha banda, que esta secuencia de programas 

e filmes está sendo constantemente interrompida por elementos como 

anuncios publicitarios ou boletíns de noticias, sen que medie conexión 

aparente entre todos eles. Ademais de contribuír á apertura do megatexto 

televisivo, a sucesión de fragmentos crea unha experiencia de seu144. En 

segundo lugar, Fiske entende que o fluxo convida a pensar que esta 

programación non ten fin, e, polo tanto, está nas mans dos telespectadores 

a decisión de cando ver a televisión. 

A condición da programación televisiva é, xa que logo, paradoxal, na medida 

en que está constituída por un fluxo constante de programas que, de xeito 

                                                 
144 Williams (1990) relata a súa experiencia persoal ao chegar dunha viaxe trasatlántica a 
Miami como o exemplo da experiencia de “ver a televisión” como unha sucesión incesante 
de programas e pausas entre eles sen conexión aparente entre si. Esta descrición, que é 
nalgunhas revisións obxecto de burla dos teóricos (Gripsrud, 1998), segue a ser, a grandes 
riscos, a percepción inicial da televisión xeralista nos modelos comerciais.  
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particular, manteñen unha unidade como fragmentos desa cadea. Con todo, 

algúns teóricos entenden que existe un chanzo máis entre a totalidade de 

contidos e cada programa particular –que pode fragmentarse en unidades de 

significación mínimas: a viewing strip , ou franxa horaria, constitúe, ao dicir 

de Newcomb e Hirsch,   

 

un texto potencial e unha importante unidade de análise onde se pode 

entender a auténtica experiencia da visión televisiva (Buonanno, 1999:82). 

 

Neste mesmo sentido se manifesta Ellis (in Neale e Krutnik, 1990), quen 

entende que a unidade básica da programación non é o programa, senón o 

segmento. Estas fraccións, pequenas unidades-secuencia, cunha duración 

máxima de cinco minutos, organízanse á súa vez en grupos de segmentos 

que conforman os programas, que se estruturan no esquema programático 

de xeito vertical. 

Que a grella televisiva estableza un continuum de contidos, organizados en 

sentido vertical –programación en 24 horas– e horizontal –por franxas 

horarias nas que se agrupan contidos semellantes–, vai obrigar a que as 

ficcións encaixen no modelo, como parte da secuencia temporal. Calquera 

análise de produtos televisivos non pode perder de vista esta primeira 

consideración referida á organización de contidos do medio. Tanto o fluxo 
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que propón unha determinada canle, bandeira da súa posición ideolóxica145, 

como a configuración interna da grella –organizada en distintas unidades con 

sentido dentro da globalidade– marcarán de xeito determinante non só a 

selección de produtos emitibles, senón as condicións do seu visionado, é 

dicir, a súa situación horaria e a relación cos programas que a rodean, de 

xeito que se vai crear unha “orientación” para distintos tipos de público. 

A ficción televisiva vai estar afectada pola organización xeral dunha canle de 

televisión en dous aspectos. En primeiro lugar, a colocación na grella, na 

devandita viewing strip, vai condicionar os usos que se vaian facer da ficción, 

isto é, cal é o público ao que está orientada e cales serán os programas cos 

que se relacione. Convén indicar que a ficción televisiva adoita programarse 

nas franxas de prime time debido, fundamentalmente aos custos de 

produción ou de compra que implican estes programas. A colocación das 

ficcións na grella, xa que logo, terá que ser nunha investigación destas 

características un dos elementos analizables, ao establecer unha relación 

directa co sentido xeral da programación e, como consecuencia, co discurso 

da canle que a emite. 

En segundo lugar, a dicotomía fluxo-fragmento propia da grella televisiva 

supón que as ficcións se sometan a esta secuencia sen fin. Isto provoca, 

dunha banda, a serialización como modelo máis habitual da transmisión do 

relato de ficción televisivo, mais, por outra, a creación dunha organización 

                                                 
145 A este respecto, Williams (1990) determina que o broadcasting é propio do liberalismo 
capitalista, que pon unha tecnoloxía ao servizo dun modelo social. 
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xeral dese relato. A serialización da ficción nos medios de comunicación non 

tiña moitos máis precedentes ca segmentación en capítulos das novelas ou 

folletíns na prensa popular, pero vai constituírse como un fenómeno 

constante na programación televisiva, que vai especificamente para a súa 

emisión serializada. A fragmentación do discurso ficcional funciona ademais 

coma un xeito de garantir a fidelidade do espectador, que terá que manter a 

súa atención en todas as entregas programadas para poder comprender o 

relato na súa totalidade. Neste sentido, as ficcións seriadas teñen que 

garantir o interese do espectador por medio da oferta continuada de 

entretemento e interese. 

Outro dos aspectos máis destacados da televisión como medio é a relación 

coa realidade na que se inscribe. Malia que este aspecto adoita terse 

estudado case en exclusiva en relación coas noticias, o entretemento, e a 

ficción en particular tamén manteñen un vencello moi estreito coa realidade. 

Non é estraño, polo tanto, que boa parte da literatura sobre o tema coincida 

ao sinalar que o realismo é unha das características principais do medio. 

Non se trata de que 

  

reproduza a realidade, algo que claramente non fai, senón que reproduce o 

sentido da realidade dominante. Podemos, polo tanto, considerar a 

televisión coma un medio esencialmente realista pola súa habilidade para 

trasladar un sentido do real convincente (Fiske, 1994:21). 
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Esta tendencia ao realismo reflíctese con claridade por medio da metáfora da 

televisión como espello do real, e ten a súa mostra máis evidente na 

tendencia, xa desde os seus inicios, a privilexiar aspectos como o directo 

como un xeito de trasladar o máis fielmente posible os feitos que se gravan e 

emiten. A televisión, en definitiva, ten como material de traballo o 

“contemporáneo” e promove a sensación constante do directo. Ao dicir de 

Fiske (1994:22), 

 

os filmes se presentan coma un documento do que aconteceu, a televisión 

preséntase coma unha retransmisión do que está acontecendo. 

 

Este sentido da verosimilitude tamén afecta á ficción, desde a súa produción 

até os contidos, nos que adoita trasladarse esa determinada reprodución do 

mundo. Desde este punto de vista, 

 

as producións de ficción baratas, como as telenovelas e as comedias de 

situación, ródanse normalmente con varias cámaras no estudio e teñen 

unha posprodución limitada ou inexistente. Isto significa que o tempo que 

se tarda en facerse unha acción na televisión coincide precisamente co 

tempo que tarda en facerse na “vida real” –o tempo morto no medio non 

pode editarse o mesmo que nun filme (Fiske, 1994:22). 

 

A inexistencia de autoría e a produción estandarizada das ficcións tamén 

contribúen, ao dicir de Fiske (1994:23), a perpetuar este realismo: 
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esta ausencia de intervención autorial (ou editorial) engádese sutilmente ao 

sentido de realismo, o sentido de que a cámara meramente grava o que 

acontece, e ao sentido do directo, o que sucede agora. 

 

Porén, a referencia á realidade adoita no medio televisivo suplantarse coa 

reprodución doutro tipo de realidade, a que xera o propio medio, de xeito 

que a autorreferencialidade é constante (Sassoon, 2006), o mesmo que a 

discursividade146 que a provoca (Altman, 1986). Nas ficcións seriadas xérase 

tamén un determinado sentido de hiperrealidade (Álvarez Berciano, 1999) na 

medida en que os personaxes das series acaban por interactuar non só entre 

eles –os cameos e os spin offs son boa proba disto– senón coa realidade na 

medida en que moitas das tramas teñen repercusión na sociedade147.  

Finalmente, unha terceira condición, desta volta produtiva, sobre a que 

quixeramos chamar a atención con respecto da televisión como medio é a 

creación e mobilidade dos formatos televisivos148, particularmente dos de 

                                                 
146 A discursividade propia do medio televisivo provén directamente da necesidade de 
manter a atención do público. Así, mentres que o filme hollywoodiense rexeita o discursivo, 
o recoñecemento da presenza do espectador, a televisión ten outras necesidades: “coa TV a 
audiencia non é segura. A televisión compite cos obxectos circundantes pola atención, o 
mesmo que fan os produtos que publicita. Polo tanto, é máis discursiva no seu conxunto, e 
diríxese á audiencia e envolve ao espectador nun diálogo, incitándoa a mirar, a ver, a 
participar no que se lle ofrece a través da vista” (Altman, 1986:50). A invitación a participar 
no medio televisivo xera un universo compartido que se reflicte na autorreferencialidade 
mencionada, a tendencia dos programas a se referir a si mesmos e ao medio e oes seus 
produtos en xeral. 
147 Tal e como xa se indicou na nota 99, o murphygate supuxo unha ruptura da cuarta 
parede no sentido máis radical, até o punto de que un dos chistes da temporada, en 
concreto enunciado polo presentador David Lettermann consistiu en lembrarlle ao 
vicepresidente Dick Cheney que Murphy Brown non era máis ca un personaxe de ficción. 
148 Convén aclarar que falaremos de formatos ao nos referir aos distintos tipos de programas 
televisivos, sexan ou non ficcionais. Non empregaremos a denominación xéneros agás nos 
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ficción seriada. Como ámbito de creación, a televisión ten desenvolvido unha 

serie de fórmulas que teñen coma orixe industrial, na meirande parte dos 

casos, os países pioneiros do medio, Estados Unidos e Gran Bretaña. 

Ademais de sistemas televisivos149 radicalmente distintos nas súas 

respectivas orixes, pode dicirse que o ámbito anglosaxón no seu conxunto 

ten desenvolvido a maior cantidade de formatos ou, mellor, fórmulas, que 

teñen sido adaptadas nos distintos sistemas televisivos nacionais. 

O proceso de americanización dos contidos televisivos é unha constante en 

Europa desde os anos 20 do século pasado e ten xerado unha caste de 

“pánico moral” (Sassoon, 2006). Este proceso, que chegou ao seu punto 

álxido nos 80, nomeadamente polo éxito mundial da serie Dallas150, espertou 

o medo europeo pola transmisión ideolóxica destas ficcións. Con todo, dentro 

da dinámica propia do capitalismo serodio, o temor pode deberse máis á 

creación dunha caste de realidade glocal que traslada os produtos televisivos 

das compañías transnacionais que, en certa medida, está desprazando á 

                                                                                                                                          
casos nos que nos refiramos a instancias alleas á televisión, como cinema ou teatro, ou 
naqueles nos que nomeamos instancias superiores ao tipo de programa, como a comedia no 
seu conxunto. Polo demais, a hibridación é unha das tendencias dos últimos anos, polo que 
os modelos herdados do cinema non resultan operativos. Antes ben, a característica 
principal dalgúns programas das últimas décadas é a transgresión e subversión dos códigos 
propios de cada xénero, tal e como se evidencia en ficcións pioneiras neste ámbito como Luz 
de Luna (1985), na que o cinema negro se converte en comedia e viceversa.  
149 Gran Bretaña desenvolveu un sistema televisivo público, organizado pola compañía BBC, 
que comeza a emitir oficialmente en 1929, mentres que nos Estados Unidos o modelo, 
validado no Congreso en 1967, foi basicamente comercial e articulado arredor das networks. 
Na década de 1990, o agromar das canles privadas en Europa e das ofertas de cable e de 
satélite en América esvaeceu as fronteiras entre os que foran os dous modelos de referencia 
e estableceu un patrón de uniformidade. 
150 Aínda que se investigou o impacto de Dallas en varios países, quizais os estudos máis 
coñecidos son os de Ang (1986), sobre a recepción da serie nos Países Baixos, e o de Liebes 
e Katz (1994), que exploraron o tema en distintas áreas culturais. 
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Paramount reality que Schuzt entendía nos 90 como a realidade alternativa 

que promovía televisión americana (Buonanno, 1999). 

Esta tendencia, con todo, tendeu a invertirse por medio da forza de 

compensación que supuxo o proceso inverso, que Buonanno denomina 

indixenización. Segundo este proceso, 

 

formas e expresións de culturas externas, elaboradas por outras 

sociedades, son apropiadas, reelaboradas e restituídas por unha ou 

diversas sociedades locais en configuración consonantes e sintónicas cos 

propios, autóctonos, sistemas de significados, dando vida a formas e 

expresións que na súa natureza híbrida e sintética (...) constitúen baixo 

cada perfil orixinais e auténticas creacións da cultura local (1999:20). 

 

Aínda que pode adoptarse unha postura máis ou menos crítica a esta 

exportación de fórmulas151, o certo é que, cando menos a ficción televisiva 

dependeu de xeito significativo do modelo produtivo, altamente 

estandarizado, establecido nos Estados Unidos. Sabermos se a implantación 

de formatos ten influído de xeito substancial na produción humorística da 

ficción galega será un elementos de análise importantes nun traballo como o 

que nos ocupa. 

A grella televisiva como organización xeral, a tendencia ao realismo e o uso 

de formatos importados, adaptados ou non ao modelo cultural no que se 

                                                 
151 Para Paterson (1995:107), “o temor dun entretemento importado americano como a orde 
dominante na televisión é verdade só na medida en que se vende en todo o mundo e ten 
audiencias globais con producións de alto custo que poden interpretar (e mesmo subverter a 
súa lectura) e entender, mais os efectos insidiosos son esaxerados”. 
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producen, son elementos da industria televisiva que van influír de xeito 

directo non só na produción de seriados televisivos, senón na propia 

configuración dos seus contidos, en base a: 

1. A ficción seriada, ao ser programada en franxas de máxima audiencia, 

aspira a congregar, se non ao grupo denominado ideal demographics152, 

cando menos a maior audiencia posible ou ao público-perfil153 da canle. Para 

os programadores, o prime time é a parte “máis vulnerable” (Eastman e 

Ferguson, 1997) da programación dunha canle, de aí que os contidos de 

cada programas sexan medidos na procura do maior beneficio. Ao tempo, tal 

e como xa se indicou, o modelo de programación en horizontal é unha das 

causas da serialización da ficción. Para manter a fidelidade necesaria do 

espectador, a estrutura dos seriados ten que articularse arredor do recordo e 

do suspense, de xeito que podan lembrarse situacións xa trasladadas e unha 

invitación ao seguimento por medio de teasers, ou cebos, para o televidente.  

2.- En segundo lugar, o traslado da realidade ao medio televisivo vai ter 

tamén un impacto importante na ficción seriada. A esta busca hai que 

engadirlle o interese dos distintos sistemas televisivos por trasladar, mesmo 

sen que medie unha reflexión ao respecto, a identidade cultural da súa 

audiencia (Paterson, 1995). 

                                                 
152 Este grupo ideal, segundo a teoría desenvolvida desde a NBC, estaría constituído por 
mulleres novas, potenciais consumidoras. Con todo, esta idea ten sido contestada a medida 
que o agromar de máis canles fai considerar o dirixirse a audiencias fragmentadas con 
produtos moi específicos para determinadas franxas de idade ou grupos sociais.  
153 O público-perfil está constituído pola audiencia potencial dunha determinada canle, á que 
se dirixen os programas da mesma. 
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3.- Como contraste co punto anterior, no aspecto industrial da televisión, a 

compra de formatos ás produtoras transnacionais pode contribuír a certa 

uniformización dos contidos televisivos dentro de cada área cultural, na 

medida en que o proceso de adaptación resulta complexo e custoso. No 

ámbito televisivo, no que as políticas de autoría son case inexistentes, os 

formatos van ser, na súa esencia, un concepto próximo á patronaxe 

industrial. A estandarización dos produtos televisivos devén dunha dobre 

raíz: dunha banda, os requirimentos de produción esixen a existencia de 

fórmulas operativas, tanto de xeito industrial coma no nivel do 

recoñecemento por parte da audiencia154. Por outra, a xuventude do medio, 

entendido ademais como un modelo industrial, provoca que non exista unha 

tradición, un canon de formas e estilos, que poda reinterpretarse. Porén, 

Sassoon (2006) fala de “programas de culto” para se referir a aqueles 

produtos que gozan dun seguimento masivo por parte da audiencia, ademais 

do recoñecemento por parte da crítica, en función da súa calidade, mesmo 

vinculada ao concepto de autoría nalgúns casos155. O culto está 

estreitamente vinculado ao seu consumo en tanto que mercadoría, e non 

pode ser considerado alén do sistema produtivo do medio. O humor non vai 

ficar alleo a esta situación. Porén, consideramos que pode verse afectado 

                                                 
154 A este respecto, “a noción de xénero garda da crítica literaria unha dobre acepción de 
clase e fórmula, pero produce un certo esvaramento: o xénero porá en relación non só un 
texto dunha serie, senón un público co seu sistema de produción, contribuíndo a construír a 
competencia de lectura e interpretación dos consumidores” (Escudero Chauvel, 1997:76). 
155 O exemplo máis citado é o da serie Twin Peaks (1990), de David Lynch e Mark Frost, que 
combinou na súa recepción tanto unha audiencia global, xa que o produto foi exportado a 
todo o mundo, como o aplauso crítico, insistimos, seguindo un criterio de autoría, dun 
director que viña do ámbito do cinema independente americano. 
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polo que denominamos no capítulo 4 deste traballo como “humor 

espectacular”, mais na súa versión máis estandarizada.  

A programación televisiva, en definitiva, caracterízase pola fragmentación e a 

espectacularidade do seu discurso (Gómez Martínez, 2004). A persistencia 

dos “saltos” ao longo do seu fluxo inflúe na conformación dunha natureza 

contraditoria (Fiske, 1994) que pode aplicarse tamén á mensaxe de cada un 

dos seus fragmentos. Ao tempo que o tipo de discurso promovido é realista, 

a televisión traslada a “sensibilidade utópica” (Lusted, 1998) da cultura 

popular, a imaxe da inclusión e da procura de identidade.  

 

Todas estas características, específicas do medio televisivo, crean as 

condicións de produción e recepción da ficción seriada de humor, que se 

enmarca no entretemento e comparte a ideoloxía que sustenta a grella que o 

abeira. 

 

6.2.-  As orixes do humor televisivo 

A inexistencia dunha tradición en sentido estrito dentro da televisión, senón 

máis ben un catálogo de producións de culto, lévanos a considerar a 

existencia de modelos fóra deste medio. Neste sentido, os programas de 

entretemento van ser continuístas con respecto dos espectáculos cómicos 

populares, particularmente, o vodevil, e do modelo dos medios audiovisuais 

precedentes, radio e televisión. O medio televisivo, ao dicir de Neale e 

Krutnik (1990) é ideal para o entretemento ou, máis concretamente, para as 
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variedades. A televisión, xa que logo, pode ser considerada coma unha 

formato de variedades en si mesma. Deste xeito, 

 

Non é sorprendente que programas de entretemento de variedades, 

presentados en actos secuenciais e cunha unidade baseada no tempo, 

cunha estrutura distintiva, ou coa recorrencia de actores particulares en 

distintos elementos e actuacións, tenda a prevalecer na televisión (Neale e 

Krutnik, 1990:17). 

 

A meirande parte do humor que poderá atoparse na televisión vai aparecer 

en formatos específicos, dos que ofreceremos unha clasificación, e de xeito 

transversal, como o ton xeral e lixeiro da programación de entretemento156. 

Este humor provén, na súa meirande parte, da cultura popular, polo que, en 

principio, se asocia nos seus contidos ao que entendemos por humor 

popular. Con todo, as necesidades do medio convidan a pensar nunha certa 

“estandarización” do humor, que se vai plasmar nas unidades básicas coas 

que traballa o medio televisivo: o gag e o sketch.  

 

6.2.1.- O vodevil e a figura do cómico  

A meirande parte dos teóricos coinciden ao sinalar que o vodevil e a prensa 

popular son os antecedentes máis claros dos produtos humorísticos que 

                                                 
156 Na liña da sociedade humorística prognosticada por Lipovetski, tamén os programas 
historicamente “serios” tenden cara o uso do entretemento como un xeito de atrapar a 
audiencia. Neste sentido, o infotainment concéntrase no que se deu en chamar soft news, 
que adoitaban ser material de recheo nos informativos, cun ton, se non humorístico, cando 
menos distendido. 
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aparecen nos medios audiovisuais. O vodevil157, unha forma de teatro lixeiro 

que combina música e actuacións breves de maxia, humor, acróbatas, etc., 

gozou dunha grande popularidade nos Estados Unidos desde a última década 

do século XIX até os anos 30 do XX. Segundo Leutrat (1995:159), 

 

o auxe do vodevil coincidiu coa chegada do que se deu en chamar o ‘novo 

humor’, que soubo integrar a contribución das tradicións xudía e alemá e se 

fixo axiña característico do ambiente urbano. Cultivaba deliberadamente o 

ambiguo e o estrafalario, era voluntariamente agresivo e aspiraba ao mito 

do éxito por medio do rexeitamento das utopías agrarias. 

 

O humor étnico é un dos contidos principais do vodevil e será, nas primeiras 

décadas da radio, como veremos, unha das fontes principais do humorístico. 

A forma humorística deste espectáculo é a reprodución de acentos 

“graciosos”, como o xudeu e o italiano, e dos traxes típicos de cada etnia, 

xunto coa interpretación dos chistes xa citados abondo en capítulos 

precedentes deste traballo158. 

Malia que o vodevil recolle este humor da tradición oral de cada un dos 

grupos que emigran a América, a principal contribución do xénero é a 

profesionalización da figura do cómico, que contribuirá coa súa experiencia á 

                                                 
157 A palabra vodevil provén da voz francesa vaux-de-vire, un xénero musical do século XV 
que se transformará cos anos para incluír outros elementos espectaculares (Enciclopaedia 
Britannica. Dispoñible en: < http://www.britannica.com/ebi/article-9339391>). 
158 Un proceso análogo ao agromar do vodevil nos Estados Unidos é o que xorde coa 
chegada dos emigrantes galegos, entre outros, á Arxentina, que dá lugar a unha produción 
inxente dos xa citados sainetes crioulos. 
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performance humorística nos medios de comunicación e á configuración dun 

conxunto de fórmulas que acabarán por estandarizarse nos mesmos. 

Outra das influencias previas ao audiovisual provén das tiras cómicas da 

prensa popular que  

 

aparecían de xeito regular (semanalmente) nun medio que estaba 

dispoñible para xente con ingresos moderados (o xornal). Os debuxos eran 

concisos (...) e cada un estaba completo en si mesmo. Cada debuxo xiraba 

arredor dos mesmos personaxes (un marido e unha muller) e cada un 

implicaba unha gran cantidade de conflito e de acción. Os argumentos eran 

sinxelos e a acción adoitaba ter lugar no fogar (Neale e Krutnik, 1990:227). 

 

A ficción popular, encarnada nas publicacións chamadas pulp fiction, era 

outra das fontes para os temas e os argumentos que aparecería no humor 

dos medios audiovisuais, mentres que o formato e o estilo estarán tomados 

do teatro lixeiro do vodevil.  

Tanto os argumentos propios destas ficcións populares –xa caracterizadas 

tanto no teatral coma no rexistro escrito pola súa fragmentación– coma a 

achega creativa dos profesionais do humor será o caldo de cultivo dos 

programas e filmes humorísticos das primeiras décadas de radio e televisión, 

un xénero, por certo, que gozou dun éxito que non volvería repetirse.  
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A denominación comedia de situación serviu para clasificar inicialmente os 

programas cómicos que se inserían na radio americana: 

 

Cunha duración típica de 15 minutos, as primeiras comedias de situación 

radiofónicas adoitaban ser integramente producidas por compañías 

publicitarias que traballaban para corporacións (Hamamoto, 1989:5). 

 

Estes programas, xunto cos seriais radiofónicos, eran os produtos con máis 

éxito da radio americana (Hilmes, 1993). Por canto á súa tipoloxía, pode 

falarse de dous tipos de programas, que poden establecer unha dicotomía 

básica que afectará do mesmo xeito ao cine e á televisión: 

a. Programas de Cómicos ou Revista de humor.  

b. Comedias de situación. 

Se os primeiros configuraban un espectáculo centrado na figura do cómico 

ou dos cómicos participantes, os segundos constitúen o modelo para todo o 

humor narrativo dos medios radiofónico e televisivo. Con respecto dos 

programas de cómicos, a fórmula máis habitual é o espectáculo no que se 

combinan, ao xeito do vodevil, as actuacións de diversos artistas baixo o 

liderato dun presentador-estrela.  

A forma de transición entre os dous modelos é unha das principais 

contribucións de The Jack Benny Show, un programa no que o seu 

presentador, Benny, comeza a integrar elementos ficcionais na configuración 

da emisión. Deste xeito, 

6.2.2.- O humor nos medios audiovisuais: contaxios e migracións 

6.2.2.1.- Radio 
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malia que o espectáculo de Benny se articulaba arredor da persoa 

(ficcional) do cómico, se distinguía dos espectáculos de variedades 

centrados nun intérprete en que o estatus de Benny como cómico era 

importante para o contexto situacional. Aínda máis, (...) o espectáculo 

incluía unha “tropa” ou “familia” de intérpretes habituais, cada un deles con 

cadansúa caracterización idiosincrática, vinculados por un contexto laboral 

que era, precisamente, a presentación do The Jack Benny Show (Neale e 

Krutnik, 1990:216). 

 

Con todo, na década dos 30, a comedia radiofónica era o xénero máis 

famoso do medio. Contribuíu a este éxito a existencia de programas que era 

seguidos de xeito masivo pola audiencia, entre eles Amos n’ Andy, que 

comezou a emitirse na WMAQ o 19 de marzo de 1928.  

Amos n’ Andy ten coma orixe directa o minstrel show, un espectáculo de 

humor étnico, moi popular nas primeiras décadas do século XX nos Estados 

Unidos, nos que actores brancos interpretaban a negros, por medio da 

hipercaracterización e maquillaxe negra na cara. Na radio, o efecto cómico 

da caracterización limitábase á énfase posta na imitación do sotaque dos 

negros para a construción do personaxe. Amos e Andy, os protagonistas da 

comedia, son retratados como dous modelos de “incompetencia cultural” 

(Hilmes, 1993), que no minstrel implicaba, como fórmula, como o aspecto 

máis hilarante dos negros. 

Existe certo acordo entre os teóricos á hora de detectar o racismo implícito 

neste tipo de produtos dos medios, orientados a unha audiencia branca. 

Segundo Hilmes (1993:309), 
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malia a insistencia na identidade racial na caracterización cómica, as 

consecuencias sociais desta identidade fican ignoradas na narrativa do 

programa de xeito categórico. Amos e Andy, e os personaxes asociados, 

viven nun mundo de total negritude, completo en todos os estratos sociais. 

Os personaxes brancos a penas aparecen e, cando o fan, semellan 

completamente libres de calquera tipo de prexuízo racial ou actitude 

discriminatoria. 

 

As revisións actuais deste tipo de programas defenden a idea de que a 

dramatización do humor étnico e aldeán (hillbilly) evidenciaba a fractura 

social da rápida urbanización na América da posguerra mundial (Hamamoto, 

1989). Non resulta polo tanto estraño que negros pintados e pailáns vaian 

sendo progresivamente desprazados nas ondas por retratos da familia de 

clase media americana. O entretemento e o comercial –os personaxes son os 

espónsores dun produto ao tempo que actores– gáñanlle a partida á sátira 

social, que podería terse herdado de certo humor dos medios impresos, e 

funcionan como un reflexo desa utopía populista propia dos medios. A 

televisión vai herdar directamente este tipo de personaxes e conflitos 

domésticos, da que, polo xeral, fican afastados argumentos máis propios do 

social. A radio, por medio da difusión destes retratos sociais, contribuíu 

directamente á construción dunha política cultural popular e xenuinamente 

americana (Hamamoto, 1989). 
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Por canto ao formato deste tipo de comedias de situación, xunto coa 

duración estándar de 15 minutos, resultado da segmentación da 

programación radiofónica,  

 

máis ca evolucionar desde os imperativos aristotélicos ou dos ideais 

estéticos transhistóricos, a estrutura da sitcom debeulle moito máis aos 

límites impostos polas necesidades do mercado (Hamamoto, 1989:5). 

 

Ademais, a comedia radiofónica inaugura un dos elementos esenciais da 

sitcom televisiva, a risa enlatada. Este engadido de posprodución apareceu 

na radio de xeito casual cando, malia a advertencia de que permaneceran 

calados, o público rompeu a rir pola ruptura da rutina do cómico Eddie 

Cantor ao poñer un chapeu de muller. Comprobouse que a reacción 

inesperada era un efecto chamada para os oíntes, polo que decidiu 

adoptarse como un activo máis de produción, primeiro en directo e 

posteriormente enlatada (Álvarez Berciano, 1999).  

Ademais, o éxito dos programas cómicos radiofónicos, que chega ao seu 

punto álxido arredor de 1945, obriga a que se busquen fórmulas mais 

estandarizadas e un conxunto de guionistas profesionais que elaboren 

argumentos e diálogos que suplan a presenza física do artista. Deste xeito, 

 

da radio importáronse estrelas e programas, comedias e comediantes, e a 

experiencia e sabedoría acumulada sobre os comportamentos do 
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consumidor masivo e doméstico da nova industria do lecer (Álvarez 

Berciano, 1999:31). 

 

Con todo, malia que algúns programas se trasladaron dun medio a outro 

case sen adaptación, como o caso de comedias familiares como Father 

knows best (Papá sábeo todo) ou Ozzie and Harriet (Ozzie e Harriet), a 

versión televisiva de Amos n’Andy resulta paradigmática. A imaxe vai obrigar, 

en primeiro lugar, a que os actores sexan negros pois, na altura de 1950, 

modelo de referencia para os formatos televisivos. Mentres que a radio vai 

aportar a estandarización das fórmulas, dependente da programación como 

institución social, e a importancia do guión como apoio fundamental do 

humorístico, o cinema inflúe sobre todo nos recursos de actuación e edición 

para a consecución do efecto humorístico. 

 

6.2.2.2.- Cinema 

A relación entre a comedia televisiva e a cinematográfica non foi 

suficientemente sinalada por parte dos teóricos. Unha das causas deste 

descoido pode ser o salto de nivel entre alta cultura e cultura popular que 

A actuación non se limitará ao uso da voz, senón que vai implicar unha 

audiencia xeneralista. 

resultaba pouco admisible o uso dos elementos do minstrel para unha

interpretación tamén física. Ao tempo que a televisión incluía modelos

plano actoral. Aquí entrará en xogo a influencia do cinema cómico como un 

de teatro gravado, o xénero comedia esixe unha maior riqueza no 
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adoita facerse desde a academia como a diferenza entre cinema e televisión. 

Outra posible explicación pode ter que ver coa demanda do estatuto de 

especificidade que desde os inicios do medio intentou concederse á 

televisión. 

Sexa como for, o humor cinematográfico puido servir como un modelo ideal 

para a comedia televisiva, cando menos o tipo de filmes das primeiras 

décadas do medio. De feito, o cinema cómico foi unha das áreas preferentes 

na era silente: 

 

a produción de ficción das orixes caracterízase por un amplo predominio de 

fitas cómicas. (...) o mecanismo cómico elemental require un só elemento 

para surtir efecto: o corpo cinético do actor, do que deriva o fenómeno do 

gag (Dall’Asta, 1998:258). 

 

O cinema mudo cómico, que até 1908 constituía o 70% dos filmes de ficción 

(Leutrat, 1998b), vai caracterizarse por un esquema humorístico baseado no 

slapstick herdado do vodevil e que podía resumirse en dúas funcións 

narrativas: proceso de infracción/castigo por medio dunha relación causa-

efecto (Dall’Asta, 1998). A este respecto, o castigo constituía unha caste de 

epílogo posterior ao momento central da narración, a persecución. Para este 

acto cómico, clímax do filme,  

 

ademais do vodevil francés (...) o intertexto de referencia comprende 

tamén o circo, do que segundo Burch, deriva directamente o final punitivo 
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(...) Na escola de Brighton, a fase do filme cómico de persecución constitúe 

unha etapa fundamental no desenvolvemento lingüístico do cinema 

(Dall’Asta, 1998:261). 

 

Estas referencias teñen que ver directamente coa busca de efectos cómicos 

baseados no corpo e nas súas accións, esaxeradas e incongruentes. A este 

respecto, o base das Keystones –filmes da produtora Keystone, os máis 

populares da época– estaba 

 

no movemento, non no pensamento, nin na emoción, o desexo, a 

necesidade ou a reacción humana. A acción esencial keystone era romper, 

estralar, esmagar e chapotear159. As figuras corren detrás das cousas que 

desexan, fuxen das cousas que queren evitar, corren por riba das 

montañas, por riba de cornixas perigosas, por leiras, por praias. Se non 

corren, conducen coches, barcos, animais ou bicicletas. E corren desde o 

inicio até o final do filme, até que se esnafran contra algo que os detén, 

caen dentro de algo que os enchoupa ou simplemente esvaecen co 

esgotamento (Mast, 1979:49-59). 

 

 A cita é longa, mais describe con fidelidade o tipo de accións esenciais do 

xénero. Por canto aos personaxes, será a radio a que herde os estereotipos 

destes primeiros filmes, constituídos por retratos agresivos de 

afroamericanos, irlandeses e italianos, e mesmo de “rústicos”, habitantes do 

rural que eran obxecto de burla por parte dos espectadores urbanos (e por 
                                                 
159 A tradución destes termos non fai xustiza ao efecto sonoro que no seu orixinal recollía 
Gerald Mast: “clash, crash, smash, and splash”, que reproduce con fidelidade o tipo de 
humor destes filmes. 
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eles mesmos). Con todo, os filmes cómicos mudos van contar con dous 

personaxes case exclusivos do medio, e que gozaron dun éxito sen 

precedentes. Tanto o enfant terrible coma o vagabundo (tramp) foron a base 

de moitos filmes interpretados de xeito regular polos cómicos protagonistas. 

Este último personaxe será o elemento central de moitos filmes, en concreto 

dos traballos de Max Linden e do seu herdeiro, Charles Chaplin, Charlot. Non 

hai que esquecer que a figura do cómico, ademais de ser crucial en filmes 

nos que os argumentos eran mínimos, chega a confundirse co personaxe que 

interpreta. Con todo, os teóricos (Mast, 1979; Bazin, 2002) establecen unha 

distinción clara entre o traballo de cómicos e os filmes de Chaplin. A base 

desta distinción está, dunha banda, no uso que fai da cámara e das 

posibilidades do cinema como medio. Doutra, a profundidade da ollada de 

Chaplin que transcende a sucesión de accións puramente físicas. 

Deste xeito, ao contrario que o resto dos cómicos, Chaplin empregaba a 

cámara para representar en toda a súa extensión un efecto cómico no que 

 

non só non é necesario xa esaxerar o gag para que toda a sala o 

comprenda, senón que, porén, pode afinarse ao máximo, limar e pulir as 

engrenaxes para acadar unha mecánica de alta precisión, capaz de 

responder de inmediato aos máis delicados resortes (Bazin, 2002:19). 

 

Por canto aos argumentos dos filmes de Charlot, o vagabundo por 

excelencia, Mast (1979) que, máis ca historias, Chaplin desenvolve 

“investigacións temáticas” poñendo ao personaxe do pícaro nun determinado 
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ambiente social e moral no que terá que amosar as súas habilidades para 

sobrevivir. O humor que Chaplin desenvolve nestes ambientes hostís dista do 

de autores como Mack Sennet e Buster Keaton no seu ton:  

 

os filmes de Sennet [como os de Keaton] están alegremente baleiros de 

conciencia ou mesmo que de autoconciencia intelectual. Os keystones fan 

burla das cousas sen converter a burla en algo que pode mesmo trabar. 

(...) A trabada de Chaplin (o mesmo que o seu ladrido) non eran 

comprensibles para Sennet (Mast, 1979:53). 

 

O humor branco xeneralizado nos filmes cómicos da era silente non era, xa 

que logo, o único rexistro posible, senón que tamén tivo cabida a sátira 

social protagonizada por Charlot. Outra das modalidades que xa aparecen 

nos inicios do cinema é a parodia, aínda que de xeito moi anecdótico. Mack 

Sennet fai unha das súas parodias máis acabadas en Help! Help! (1912) 

onde fai burla do rescate de última hora do filme Lonely Ville (1909), dirixida 

polo que fora o seu xefe, David W. Griffith.  

Desde estas primeiras mostras de comicidade de escasa referencialidade e 

intencionalidade crítica evoluciona o que se deu en chamar “cinema 

burlesco” que, no sonoro, seguirá tendo o seu espazo. Os seus autores 

serán, con todo, outros distintos do cinema mudo, que na súa meirande 

parte non conseguiron pasar de xeito efectivo ao novo sistema técnico. 

Porén, 
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ningún xénero foi tan negativamente afectado polo sonoro coma o cinema 

cómico visual (...) Todos os grandes cómicos mudos padeceron as 

consecuencias da chegada do sonoro e viron malograrse a súa carreira 

durante os anos 30 (Coursodon, 1998:257). 

 

Mast establece unha distinción do humor na comedia cinematográfica que 

case podería considerarse a liña divisoria marcada entre o mudo e o sonoro. 

Dunha banda, o humor físico (propio do mudo), doutra, o humor estrutural 

(característico do sonoro). O slapstick, con todo, seguirá aparecendo no 

cinema sonoro na figura de determinados cómicos que seguiron tirando bo 

partido da súa fisicalidade para a busca de efectos humorísticos. De tódolos 

xeitos, a comedia no sonoro, despois dunha etapa de transición na que o 

burlesco segue a ser o modelo, mais acompañado de diálogo, vai 

diversificarse en modelos que Mast (1979) resume en tres tipos do que 

denomina “tradicións”: 

En primeiro lugar, quizais o modelo hexemónico, atopamos a tradición 

dialóxica. Baseada nos diálogos entre personaxes, esta tradición asegura a 

importancia do “autor”, o guionista, que, ao dicir de Mast (1979) é unha 

figura máis forte que o director no xénero. Non resulta por isto estraño que 

moitos dos directores destas comedias foran ao tempo guionistas dos seus 

filmes, como o caso de Billy Wilder, ou traballaran en estreita colaboración 

cos escritores. O humor destas obras é estrutural na medida en que depende 

dos argumentos e do desenvolvemento das acción do personaxe previstas no 

guión. Por canto ao ton das obras, pode dicirse que estas comedias 
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adoitaban implicar un sistema de relacións e valores morais máis humanos 

que o resto do humor que aparecía na gran pantalla.  

Esta tradición engloba varios subxéneros de comedia, que poden 

identificarse polos temas tratados (Leutrat, 1998a) pero tamén por ser os 

modelos preferentes en determinados períodos da historia do cinema, aínda 

que a clasificación máis habitual das comedias ten sido a autoría dos 

directores. O punto álxido da comedia cinematográfica baseada no diálogo 

alcánzase entre a décadas dos 30 e dos 40 cando agroman as sophisticated 

e as screwball  comedies. Malia que puidera parecer un referente remoto, 

pode argumentarse que a comedia en 1932 era un xénero tan maduro e 

complexo como en 1972 (Mast, 1979). 

 Por canto ás primeiras, xeralmente adaptadas do teatro salvo excepcións 

como as dos filmes de Lubitsch, retratan a clase alta e os seus resortes son 

basicamente psicolóxicos (Leutrat, 1998a). Ao dicir de Sennett (1992), a 

incidencia do diálogo xeraba un certo estatismo no que a elementos visuais 

se refire. As screwball, cun carácter extravagante e absurdo, tamén 

retrataban este mundo das clases privilexiadas, mais desde unha perspectiva 

máis crítica, como veremos. Beach (2002) agrupa estes filmes baixo a lapela 

“comedia romántica”, xa que a súa base temática é a relación entre un home 

e unha muller que atravesa dificultades até dar nun final feliz. Os 

argumentos recollen, xa que logo, a tradición da Comedia Nova como base 

                                                 
160 O termo screwball era parte do slang do inglés americano na década dos 30 e servía para 
designar aquelas bolas que no béisbol perdían a traxectoria orixinal e facían efectos 
inesperados.  

        

160
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argumental mais rebaixando o estatuto dos personaxes principais, que poden 

ser humorísticos en si mesmos, e non só a través dos seus criados e os seus 

enredos.  

A segunda tradición, ao dicir de Mast, é a do pallaso. O humor do filme 

constrúese por medio de recursos físicos, faciais e verbais dun intérprete 

central (ou varios, xeralmente unha parella). O pallaso do sonoro é unha 

forma híbrida de elementos da radio, do vodevil, do nightclub, e 

posteriormente da televisión. Ao dicir de Mast (1979), moitos dos cómicos de 

máis éxito triunfaron tamén nesoutros medios, polo que pode falarse deles 

como comediantes no cinema, e non comediantes de cinema. Beach (2002) 

denomina “comedia de cómicos” este tipo de filmes, que contrasta 

directamente coa “comedia romántica” tanto en forma como en contido. 

Os anos 30 do século XX son o mellor momento deste tipo de filmes, 

basicamente representado na comedia anarquista (Beach, 2002) de W.C. 

Fields e dos Irmáns Marx. Neste casos citados, máis ca comedia unicamente 

física, o humorístico xorde da combinación de múltiples elementos. No caso 

dos Marx, a necesidade de cubrir unha longametraxe obrigou aos intérpretes 

a diversificar os seus recursos cómicos (Mast, 1979; Beach, 2002); deste 

xeito, a efervescencia verbal e a transgresión dos códigos sociais de Groucho 

combínanse coa ignorancia de Chico, expresada en erros lingüísticos e nun 

marcado acento italiano, e co slapstick do Harpo. A nómina de pallasos 
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cinematográficos é moi extensa –por veces mesmo controvertida161– e chega 

até a actualidade con figuras como a de Woody Allen, que pasa da parodia á 

psicomedia (Mast, 1979). 

O cómico no cinema presenta unha relación de conflito constante coas 

restricións do medio e do xénero. Tanto no cinema coma na televisión, tal e 

como veremos, o cómico é 

 

aberrante, disruptivo. Pero esta disrupción tende a estar contida e, polo 

tanto, motivada por unha oposición (culturalmente convencional) entre a 

excentricidade e a conformidade social (Neale e Krutnik, 1990:106).  

 

Finalmente, Mast distingue un grupo de filmes, menos numerosos, que 

pertencen á tradición irónica. Esta tendencia deriva dos filmes de Lubitsch ou 

Clair nos que o humorístico é moito máis dependente de  

 

concepcións estruturais complexas máis ca da personalidade ou do diálogo. 

Nestes filmes, as liñas paralelas de acción converxen, motivos temáticos 

consistentes se moven a través do filme creando un sistema de símbolos 

(tanto verbais coma visuais) que dialogan, personaxes complexos frustran 

plans e se abanean revelando diferentes escollas e modos de vida (Mast, 

1979:320). 

 

Esta tradición, esencialmente europea, está representada por filmes illados162 

máis ca por subxéneros ou autores determinados. Os seus directores, 
                                                 
161 A crítica cinematográfica americana adoita amosar a perplexidade de que os teóricos 
europeos, inclúan nesta nómina a Jerry Lewis (Mast, 1979). 
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ademais, non son practicantes habituais da comedia, polo que ofrecen unha 

ollada sobre o humor que pouco ten que ver coa dos cómicos profesionais, 

que buscan unha reprodución máis clásica dos mecanismos humorísticos.  

A herdanza do ton irónico na comedia ten a súa pegada –aínda que menos 

marcada– no cinismo dos finais felices dalgunhas comedias americanas das 

últimas décadas (Mast, 1979). 

 

As modalidades humorísticas empregadas nos filmes de referencia das tres 

tradicións son moi variadas. Malia existir unha certa relación entre un grao 

de menor referencialidade nas comedias románticas, e a posibilidade de 

manexar sátira e parodia no caso do humor dos comediantes, unha das 

características xerais da comedia cinematográfica –agás nas fórmulas máis 

estandarizadas– é o propio xogo cos códigos do humor. Algúns autores 

entenden que a propia categoría “comedia” permitía tamén unha 

transgresión dos códigos ideolóxicos, vehiculados no humor, que rexían para 

o drama: 

 

debido á natureza da comedia coma un xénero percibido como “lixeiro” e, 

polo tanto menos ameazador para a sociedade, os tipos de transgresión 

permitidos (a cotío na forma de sátira ou parodia ou por medio de 

afirmacións explícitas) tendían a ser máis numerosos ca noutros xéneros 

(Beach, 2002:10). 

                                                                                                                                          
162 Mast cita en concreto os seguintes filmes como representantes desta tradición: Cero en 
conduta (Jean Vigo), Un drama singular (Marcel Carné), A rolda (Max Ophuls), Sorrisos 
dunha noite de verán (Ingmar Bergman) e Teléfono vermello, voamos cara Moscova 
(Stanley Kubrik). 
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Segundo Beach (2002), a comedia romántica, particularmente a screwball, 

manexou elementos que permitían explorar de xeito seguro as dinámicas 

sociais da Depresión por medio de representacións alegóricas das distintas 

clases sociais. No que respecta ao retrato dos xéneros, as screwball 

comedies adoitaban inverter os roles conferíndolle ás mulleres un estatuto 

intelectual e moral superior á dos seus compañeiros.  

Esta transgresión, sempre controlada, repetirase de xeito esporádico na 

historia do cinema, aínda que determinadas décadas inhibiron absolutamente 

a crítica social deixando a trama romántica como o elemento único do filme.  

Consideramos que a pegada do humor cinematográfico nos programas 

televisivos se manifesta en dúas cuestións: 

1. O modo no que os cómicos empregaron o medio para transmitir os seus 

recursos físicos e o uso da montaxe para crear unha sensación de 

dinamismo, aínda que este ritmo ten que combinarse coas características 

propias do medio. 

2. En segundo lugar, os tipos de comedia televisiva –de momento non 

entraremos en clasificacións máis ao detalle– poden de algún xeito reflectir 

estas tres tradicións das que vimos falando, aínda que con matices no caso 

da tradición irónica. Os cómicos, o mesmo que fixeran na radio e no cinema, 

tamén entraron con forza no medio televisivo, no que interpretaron ficcións 

feitas á súa medida. Polo que respecta ás comedias de tipo máis estrutural, 

nas que temas e argumentos levan o peso do humorístico, teñen o seu 
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correlato televisivo nas propias comedias de situación, nas que o humor é 

situacional, é dicir, dependente das tramas. Finalmente, máis ca ironía, a 

televisión presenta, sobre todo nas últimas décadas, fórmulas híbridas do 

dramático e do cómico, os dramedias, que algúns autores identifican cun 

subtipo da comedia televisiva. 

 

6.3. Humor e entretemento na televisión. Formatos específicos 

6.3.1. Formas do entretemento e humor 

Toda unha conxunción de elementos estéticos e de contido recollidos doutros 

medios configurou un tipo de programas que axiña acadaron especificidade 

con respecto das súas influencias. Tamén, o mesmo que ocorrera coas 

comedias cinematográficas, a fórmula consolidouse xa nos primeiros anos da 

televisión e a penas sufriu modificacións nos anos subseguintes, aínda que 

as matrices principais do entretemento tiveron que adaptarse á cultura de 

cada país. Por iso, os formatos televisivos dedicados ao entretemento teñen 

múltiples clasificacións, algunhas delas diferentes segundo o sistema 

televisivo no que se inclúan. Con todo, un elemento común a todas estas 

clasificacións é a inclusión da categoría “Humor” como lapela que agrupa a 

un determinado conxunto de produtos.  

Paterson (1995) establece unha taxonomía que pode facerse extensiva á 

literatura científica do ámbito anglosaxón. Nesta organización, distingue 

entre drama e entertainment, de xeito que as ficcións de tipo dramático, 

particularmente o crime drama, ou policiais, se distinguen do resto de 
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formatos non integrados nos programas informativos. Nesta organización dos 

contidos, a comedia ten independencia con respecto dos outros formatos. 

Namentres no sistema televisivo español as comedias de situación están 

vinculadas á ficción (Barroso García 1996; Saló 2003), nos países 

anglosaxóns gozan dun estatuto independente do entretemento en xeral.  

Os programas de “Humor”163, así definidos nas achegas máis recentes (Saló, 

2003), enténdense de xeito separado das ficcións seriadas con contido 

humorístico, o mesmo que todos aqueles programas nos que o humor 

aparece como un compoñente transversal ou como parte da escaleta de 

produción. A este respecto, entendemos que o humor televisivo pode 

organizarse seguindo o mesmo modelo xeral de división entre fiction e 

faction. Deste xeito, seguindo esta taxonomía xeral, con lindes cada vez máis 

esvaradíos, propoñemos unha clasificación do humor televisivo en tres 

chanzos desde os feitos até a ficción: 

1. Humor baseado en eventos do real. Neste grupo atopamos formatos 

que gozaron de certo éxito nos anos 90 como os programas de cámara 

oculta e os “vídeos de primeira”164, é dicir, a compilación de vídeos 

supostamente humorísticos enviados polos televidentes, merecedores de 

                                                 
163 Na literatura científica sobre o tema, agás a achega de Saló, que serve de referencia para 
este traballo, hai escasas alusións ao humor como un xénero, ou cando menos, como unha 
posibilidade de agrupar algúns formatos que se caracterizan por ofrecen un contido 
humorístico. Quizais sexa isto debido a unha perspectiva máis próxima á produción que ao 
contido (Barroso García, 1996) ou de escáner da industria (Anuario da Televisión, Libro 
Branco do Audiovisual Galego). Entendemos, porén, que unha achega desde os contidos non 
pode obviar a existencia dun conxunto moi variado de programas televisivos que teñen o 
humor como ingrediente principal ou, cando menos, como descritor nas grellas. 
164 Vídeos de primera (1990) foi o primeiro deste tipo de programas no ámbito español. 
Emitido por Televisión Española, acabou por incorporarse á lingua común para referir os 
vídeos de caídas, golpes, actos humanizados de animais ou viceversa, etc.  
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premios económicos nalgúns programas. Saló (2003) inclúe tamén no 

compendio os programas concurso de chistes e os de tomas falsas doutros 

programas e canles de televisión. Resulta interesante comprobar que a 

autorreferencialidade do medio televisivo gañou posicións como fonte de 

humor nos últimos anos con respecto destes vídeos anónimos. Os programas 

de zapping, nos que se recolle miscelánea de humor e de sucesos 

impactantes, sen establecer distincións entre categorías, adoitan funcionar 

nas canles como os formatos idóneos para a franxa do access prime time, 

como enganche para o programa reservado para o horario de máxima 

audiencia. Ademais de responder fielmente aos requisitos de 

espectacularidade e segmentación propios do medio, todos estes programas 

teñen xerado un slapstick moi elemental, desde logo afastado da maior 

elaboración da modalidade no cinema, e mais próximo ao humor grotesco 

popular. Ademais, o baixo custo destes espazos e a súa alta rendibilidade –

posibilidade de reprogramar, fácil colocación na grella, orientación para todos 

os públicos– fainos especialmente atractivos para os programadores. O 

perigo destes formatos consiste precisamente no seu abuso e na propia 

consideración dos seus contidos como humor cando, ao noso ver, constitúen 

un dos estratos máis baixos da calidade das modalidades humorísticas. 

2. Nun chanzo intermedio atopamos fórmulas mixtas entre faction e 

fiction nas que, ademais, se combinan tódalas modalidades humorísticas. 

Temos, dunha banda, os programas de variedades (Álvarez Berciano, 1999) 

ou de sketches (Saló, 2003), que funcionan como espazos contendores, e, 
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doutra, os programas de sátira. Concordamos con Saló (2003) cando incide 

na dificultade de falar de formato no que respecta á televisión española, xa 

que a meirande parte destes programas parten do concepto do cómico para 

o seu funcionamento. Trátase de programas con certa resistencia á 

definición, non só no sistema televisivo español, pero que presentan unha 

serie de características comúns. Esta forma de vodevil televisivo ten, desde 

as orixes do medio, unha fórmula articulada arredor da figura dun 

presentador-cómico-intérprete que exercía de nexo entre os distintos 

segmentos, ficcionais, paródicos, de concurso, etc. O Show de Milton Berle 

(1951)  

 

era un espectáculo de variedades con comedia de situación dentro. Desde 

esta perspectiva estaba a medio camiño entre un tipo de comedia que 

desaparecería (para transformarse e reaparecer baixo outra aparencia, 

como veremos) e o que hoxe coñecemos coma sitcom (Álvarez Berciano, 

1999:55). 

 

A forma na que evoluciona este modelo será múltiple, aínda que dependente 

das distintas coordinadas culturais. Nos Estados Unidos, o formato 

evoluciona parello á stand up comedy, cunha forte raizame no país. No 

ámbito español, o programa de sketches segue a ser unha das fórmulas 

dominantes dos programas de humor desde que os humoristas se 
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independizan doutros programas165. Os dúos cómicos son a fórmula máis 

habitual no panorama televisivo español, e hai multitude de exemplos para 

ilustralo: desde as orixes, con Tip e Coll como parte do concurso Un, dos, 

tres, e o éxito sen precedentes de Martes y Trece até a pervivencia de 

programas exclusivos de Cruz y Raya e Los Morancos. A parodia é a 

modalidade humorística prioritaria deste tipo de programas, tanto de xeito 

autorreferencial, por medio de sketches nos que se parodian outros 

programas televisivos, como por medio da creación de tipos sociais, moi 

próximos ao estereotipo, das clases populares en España. 

Outra das fórmulas intermedias entre feitos e ficción resposta a unha 

modalidade específica de humor que se popularizou na década de 1960 en 

Gran Bretaña e, en menor medida, nos Estados Unidos. A sátira constitúe 

unha modalidade que se relaciona directamente cun formato de variedades. 

Segundo Paterson (1995:115), 

 

o seu desenvolvemento nunca foi particularmente forte e tendeu a medrar 

e diminuír de acordo co clima político nos diferentes países. 

 

                                                 
165 Un xeito habitual de incluír o humor na programación televisiva española é a inclusión de 
sketches dentro de programas contedores de entretemento. A propia definición destes 
formatos de variedades xa resulta complexa, pois “é un xénero moi amplo e de límites 
difusos, tanto no que respecta aos formatos que inclúe, como no relativo aos segmentos de 
programación nos que se sitúan. Malia que estritamente respondería a aqueles programas 
cun contido baseado na música lixeira, o baile –as coreografías- e o humor (variety), unha 
consideración máis flexible do xénero (...) incluirá outra variedade de formatos que 
comparten e incorporan as características do ‘espectáculo’ televisivo“ (Barroso García, 
1996:323). Se os humoristas gozan de éxito dentro destes formatos poden pasar a se 
“independizar”; nunha fase intermedia aparecen os denominados “especiais”, programados 
con motivo da datas que alteran a programación, como os períodos vacacionais, ata que 
poden consolidarse na grella programas feitos ad hoc para estes cómicos.  
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Os programas satíricos, que combinan sketches, sátira política e música –

normalmente paródica, por medio da transformación das letras ou da 

imitación de estilos musicais– funcionaron en multitude de sistemas 

televisivos, pero pode dicirse que en Gran Bretaña son unha fórmula 

especialmente popular. A fórmula podía variar desde un humor máis absurdo 

e pegado á parodia, como o caso de Monty Python Flying Circus (1969-

1974), ou un humor máis político e, polo tanto, baseado na actualidade 

informativa, como o de That Was the Week that Was / TW3 (1962-1963, en 

Gran Bretaña; 1963-1965, nos Estados Unidos). O éxito deste formato en 

Gran Bretaña fixo que a canle NBC o estreara un ano despois, coas lóxicas 

adaptacións temáticas, mais conservando o mesmo ton que o seu correlato 

británico. Se TW3 atentou en Europa contra a monarquía e a Segunda 

Guerra Mundial, temas vedados no plano humorístico, nos Estados Unidos 

satirizou os usos e costumes da clase política. Malia o éxito do programa 

entre a audiencia, 

 

a versión orixinal inglesa e a adaptación norteamericana remataron a penas 

cumprido un ano en antena (con moitas parénteses no seu transcurso), 

mais o orixinal chegou a ser seguido no Reino Unido por até catorce millóns 

de espectadores. As dúas pecharon por idéntico motivo. Segundo a versión 

máis xeral, porque 1964 era un ano de eleccións, e o que o primeiro 

ministro Harold MacMillan fora para as linguas desatadas dos ingleses o que 

estaba sendo para os americanos o candidato republicano á presidencia, 

Barry Goldwater. Foran incómodos para a canle pero, por outra banda, a 

sátira sempre tería atopado un teito de público, por unha calidade que a 
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separa doutras fórmulas de humor, o autor da sátira non se inclúe a si 

mesmo nese mundo que xulga e ao que, malia todo, pertence o espectador 

(Álvarez Berciano, 1999:71). 

 

A cita seleccionada, longa mais explicativa, axuda a comprender o alto grao 

de mortalidade deste tipo de programas. Malia non estarmos de acordo coa 

idea de “teito” de Álvarez Berciano, aínda que concedemos que a sátira pode 

identificarse coma unha modalidade elitista, concordamos en que a presión 

do poder político ten operado de xeito negativo sobre certos programas 

satíricos. 

A actualización deste formato chega na década de 1980 coa creación, tamén 

en Gran Bretaña, dos Spitting Image (1984-1996). Estes bonecos de látex, 

reproducións caricaturescas de personaxes da vida social e política británica, 

tiveron unha maior aceptación que os programas satíricos das décadas 

precedentes, en parte por rebaixar o ton con respecto de esoutros. Con todo, 

 

malia que os chistes non sempre acertaban no branco, os disparos 

adoitaban ir ben dirixidos e o tratamento impúñanse aos seus obxectivos de 

xeito delicioso e encantador, sen temer a ninguén e, xa que logo, 

sacrificaban a máis dunha vaca sagrada (Lewisohn, 2006). 

 

O formato tivo as súas réplicas en máis países europeos. En Francia, Le 

Bébête Show (1983-1995) estaba inspirado no programa americano de corte 
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infantil Muppet Show166 (1976-1981) e constituíu o precedente do formato 

máis coñecido Les Guignols de l’info (1988-...). En España, o programa Las 

noticias del guiñol (1995-...)167 acolleu o mesmo carácter de infotainment 

con ton satírico do formato francés coa reprodución de personaxes da vida 

pública. Ao contrario que os programas británico e francés, emitidos nas 

canles públicas de cada país, La noticias del guiñol aparecía en la privada 

Canal +, o que pode suxerir as dificultades do ente público español para 

afrontar a sátira política ou ben a opción máis xeral por un humor branco e 

próximo á farsa que é bandeira dos programas de humor de TVE. 

No ámbito latino, Arxentina ten exportado con éxito a fórmula CQC (Caiga 

quien Caiga). Desde a súa creación en 1995, o formato adaptouse a Israel, 

Italia, Francia, Chile e España, onde comezou a emitirse en 1996 e se 

mantén na actualidade –salvo o período comprendido entre 2000 e 2004.  

A televisión española ten recollido máis formatos similares, mais o político 

non adoita ser o branco da sátira. A orientación do medio en España cara a 

prensa amarela e do corazón conduciu nas últimas décadas a unha fórmula 

de sátira rosa, que se fai efectiva coma unha caste de parodia dos 

informativos, co mesmo modelo produtivo e posta en escena similar. 

                                                 
166 A influencia de Muppet Show foi meramente formal e afectaba á configuración do 
programas –organizado en sketches- e dos bonecos. O orixinal americano, creado por Jim 
Henson, era un programa infantil e, polo tanto, o tipo de humor era branco e carecía de 
elementos satíricos ou de reflexo da actualidade. 
167 O título do programa, o mesmo que acontece co seu modelo francés, non foi constante 
desde a súa creación, nin tampouco se mantivo na mesma canle. A creación de Cuatro en 
2005 fixo que o programa seguira emitíndose en Canal +, a súa cadea orixinal, en pechado, 
e na nova canle en aberto, asociados aos informativos e en horario do access prime time 
nocturno.  
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3. Finalmente, no chanzo máis achegado á ficción podemos situar as 

comedias ficcionais seriadas, particularmente as comedias de situación. Este 

formato, un dos máis resistentes da historia da televisión (Mills, 2000), 

amosa unha ficción, con clara tendencia á verosimilitude, na que poden 

combinarse todas as modalidades humorísticas. Con todo, na comedia de 

situación 

 

predomina o modelo “amable” da comedia con tendencia ao humor e a 

crítica suave (irónico, sarcástico, etc.) (Barroso García, 1996:282). 

 

Malia que esta definición non deixa de caer no ámbito das xeneralizacións, 

pode falarse dun ton xeral de humor branco que ven potenciado polo tipo de 

conflitos que se presentan na comedia de situación, normalmente do ámbito 

familiar e das relacións humanas, enfocados a un público tamén familiar. 

Falaremos máis extensamente desde formato televisivo, por constituír o 

cerne deste traballo, ademais das súas representacións sociais e as súas 

implicacións humorísticas. 

Esta clasificación dos formatos de humor non pretende ser exhaustiva senón 

un primeiro intento de establecer unha taxonomía en función do tipo de 

humor que establece unha relación particular con formatos moi precisos. 

Calquera xeito de humor vai estar condicionado non só polo sistema 

televisivo, senón por unha serie de características do modelo produtivo de 

cada formato.  
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Cada unha destas formas televisivas inclúe, dada a fragmentariedade do 

fluxo televisivo, unha serie de unidades menores con significación, que 

convén analizar como complemento a un estudo dos formatos. Deste xeito, 

calquera investigación sobre os contidos dun formato televisivo, ademais de 

non poder deixar de man a organización da grella, ten que ter en conta estas 

unidades mínimas que, no caso dos programas de humor, son gags e 

sketches. 

 

6.3.2.- Unidades mínimas con significación humorística: gag e 

sketch 

Tanto a fragmentación do medio televisivo como as orixes da comedia 

televisiva –que establecemos na radio, cinema e vodevil– son en boa medida 

responsables do tipo de estrutura que comportan os formatos de humor. 

Tampouco é desestimable a propia concepción do humor e das súas formar 

tradicionais á hora de comprendermos o humor televisivo. O chiste como 

fórmula ten un tempo concreto e adoita presentar unha estrutura 

autocontida e fixa. 

O gag e o sketch son os fragmentos propios da linguaxe do humor en 

televisión, mais presentan características de seu. Se o gag pertence ao 

ámbito de narrativas máis complexas, nas que encaixa con reservas, o 

sketch é unha narrativa completa en si mesmo, cunha maior ou menor 

elaboración. Mentres que o gag forma parte dos programas do terceiro tipo 

descritos, é dicir, das comedias ficcionais, os sketches son a fórmula máis 
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habitual daqueles que combinan realidade e ficción –a segunda modalidade. 

Cabe preguntarse cal sería a unidade mínima coa que están construídos os 

programas de “realidade humorística”, que buscan transmitir a 

espontaneidade do que acaba de suceder diante de nós. Estes programas 

basean a súa oferta no “evento cómico”, que só precisa ser recoñecido polo 

espectador. Con todo, existe un elemento común a estas tres formas, 

 

unha dependencia fundamental na sorpresa. Ao tempo, comparten 

determinadas maneiras de construír e minar expectativas, determinadas 

maneiras e modos de xogar coa lóxica, coas convencións, e co sentido, e 

certos principios de articulación temporal (o máis notable, a construción 

dunha estrutura arredor dun ou máis momentos culminantes). Moitos gags, 

chistes e ocorrencias tamén comparten a potencialidade de seren auto-

contidos (...) poden existir de xeito autónomo  (como  chistes singulares, 

curtos, e sketches) ou, por outra banda, en contextos non narrativos (como 

o espectáculo de variedades ou a revista) (Neale e Krutnik, 1990:43). 

 

Porén, tanto os “eventos cómicos” gravados, a cotío con formato amateur ou 

cando menos cunha estética que privilexia a ollada voyeur, como os 

sketches168 que forman parte de programas de variedades, teñen un grao de 

independencia maior con respecto do resto do texto no que se insiren ca o 

gag. Ao dicir de Neale e Krutnik (1990:47), 

 

                                                 
168 O carácter independente e de narrativa completa que presenta o sketch levou a algúns 
críticos, ao dicir de Álvarez Berciano (1999), a entender cada episodio da comedia de 
situación como un “sketch alongado”. 
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unha das razóns polas que moitos chistes, ocorrencias e liñas cómicas a 

penas integran un argumento é que todas elas requiren dun peche formal, 

a cotío na forma de liña graciosa. Dado o seu grao de clausura, son 

estruturalmente inadecuados para a narración. 

 

Aínda que o significado inicial do gag era una “interpolación improvisada” 

(Neale e Krutnik, 1990), axiña pasou a se converter nun elemento narrativo 

dunha altísima elaboración e non alleo ao relato na que se insire. Álvarez 

Berciano (1999) considera que a evolución do gag audiovisual foi desde unha 

grande autonomía, que constatan os filmes de cinema mudo e os programas 

de variedades das primeiras décadas da televisión, a unha dependencia 

absoluta do argumental169, que constatan as comedia de situación. Malia 

todo, os gags  

 

comparten coas auténticas narrativas todas as propiedades da narración, 

todas as ferramentas precisas para a presentación secuencial dos 

acontecementos e os seus compoñentes de espazo e tempo (Neale e 

Krutnik, 1990:56). 

 

Esta condición de autonomía narrativa permite, dunha banda, que os gags 

podan ser apreciados polo espectador de xeito esporádico, é dicir, sen 

atender á trama xeral e, desde o punto de vista da investigación, que poidan 

estudarse coma unidades independentes con significación. Ao tempo, o gag 

                                                 
169 En concreto, Álvarez Berciano (1999:16) explica de xeito moi gráfico a perda de 
autonomía do gag, que “deixou de ser soberano para se converter en funcionario”. 
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vai reservar sempre un certo grao de autonomía en función da “irrupción” 

que adoita facer nas tramas. A incorporación do gag ás secuencias de cada 

episodio fai que a estrutura propia da sitcom sexa diferente do resto da 

ficción seriada televisiva, e, en certa medida, moito máis complexa na súa 

composición, ao ter que integrar elementos de índole moi distinta e facer que 

funcionen xuntos, tanto desde o punto de vista narrativo –na creación de un 

relato completo–, como humorístico. 

Un dos elementos máis destacables dos gags, que os vencella coa súa 

autonomía máxima no cinema das orixes, é a súa importante carga física, 

que os converte en efectos basicamente visuais170.  

A súa expresividade adoita ademais ir acompañada de dous elementos 

narrativos imprescindibles á hora de xerar o efecto humorístico: suspense e 

sorpresa. Ámbolos dous efectos teñen que ver coa administración do 

coñecemento para personaxes e espectadores, ademais da organización dos 

tempos do microrrelato. Se a comedia é a historia dos defectos e dos 

conflitos humanos, os gags poden ser un vehículo ideal,  

 

adecuados para a articulación da ineptitude e da frustración porque son 

idóneos para a articulación do fracaso. Son idóneos para a articulación 

deste fracaso polo ingrediente potencial de interrupción (así como se 

adecúan á articulación dun éxito súbito polo seu ingrediente de sorpresa) 

(Neale e Krutnik, 1990:58). 

                                                 
170 As propostas de análise do gag desde un ámbito exclusivamente lingüístico (Attardo, 
1998) resultan 'fallidas' ao esquecer que boa parte da forza do efecto cómico reside 
precisamente no que non ven descrito no guión, senón no resultado final da combinación de 
interpretación, efectos e recursos visuais e o diálogo. 
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A consideración do gag coma unha unidade substancial ao relato que 

establece a comedia de situación resulta crucial á hora de entender unha 

fórmula que non ten sido abordada desde o punto de vista do humor (Mills, 

2005) e na que se ten subliñado o seu modelo produtivo en detrimento da 

súa estrutura interna e dos seus elementos narrativos intrínsecos. 

 

6.4.- Comedia de situación: do entroido ao set de gravación 

O obxecto de estudo deste traballo é unha das fórmulas máis duradeiras e 

estables da historia da televisión. Este formato –outra denominación posible 

é subxénero (Sassoon, 2006) e mesmo xénero171 (Attalah, 2003; Morreale, 

2003)– constitúe un dos modelos ficcionais máis consolidados en canto a 

sistema de produción e a estrutura narrativa. Isto non quere dicir que non 

fora sometido a experimentación, mais a meirande parte do corpus, que 

Wagg (1998) cifra en 650 series172 desde a década de 1950 até a de 1990, 

permite constatar que o formato funciona cunhas premisas básicas de 

produción e contidos. Pode dicirse que a comedia de situación resposta á 

necesidade de transformar a liberdade esencial do humor nun produto 

estandarizado, reproducible e altamente codificado. Desde xeito, o pracer da 

transgresión implícita no humorístico e nas súas formas aparece baixo un 

mecanismo de precisión, que mide tempo, espazo e efectos de xeito 

                                                 
171 A denominación ‘xénero’ é un termo habitual na literatura científica anglosaxona que 
podemos equiparar ao noso ‘formato’. 
172 Convén precisar que esta cifra reflicte as producións de Gran Bretaña e dos Estados 
Unidos. 
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milimétrico. Esta condición inicial, potenciada polo medio televisivo en si, fai 

que a comedia de situación sexa un texto contraditorio, en consonancia co 

propio fluxo televisivo. 

Aínda que non é intención deste traballo facer unha historia da comedia de 

situación, é forzoso achegarse ás orixes e evolución dun formato 

“xenuinamente norteamericano” (Álvarez Berciano, 1999) e exportado e 

adaptado ao resto de sistemas televisivos do mundo. A estabilidade da 

fórmula depende en boa medida da súa consolidación nas primeiras décadas, 

que, con todo, veu como os seus contidos variaban dependendo do 

momento histórico. A este respecto, a meirande parte da literatura sobre o 

tema adoita distribuír as etapas da comedia de situación en décadas 

(Hamamoto, 1989; Wagg, 1998; Álvarez Berciano, 1999; Morreale, 2003; 

Tueth, 2005), supoñemos que como parte dunha convención que afecta ao 

resto da televisión.  

Tampouco poden obviarse nunha posterior análise os elementos que definen 

o formato, así como os intentos de facer produtos diferenciados. Dados os 

obxectivos deste traballo, estas desviacións da norma estarán centradas no 

plano do contido e do tipo de humor. Da mesma maneira, exploraremos a 

ideoloxía transmitida neste formato, que reflicte as súas contradicións 

esenciais. 

Finalmente, o consumo e a programación da comedia de situación 

complementarán o panorama xeral do formato, que terá unha aplicación 

directa na análise do corpus de produtos galegos. 
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6.4.1.- Orixe e consolidación do formato televisivo 

Malia existir un acordo en considerar que as primeiras comedias de situación 

televisivas son as adaptacións directas das radiofónicas, en concreto Mary 

Kay and Johnny (1947-1950) (Villagrasa, 1995; Morreale, 2003), pode dicirse 

que I love Lucy (1951-1957) supón a consolidación da fórmula produtiva e o 

tipo de personaxes e temas abordados neste formato. A comedia de Lucille 

Ball, unha estrela da radio e das variedades, pasará á historia por ser 

practicamente a única modalidade de comedia televisiva e a primeira en 

empregar o sistema de gravación con tres cámaras, que se converterá nunha 

das marcas de identidade do xénero. Tamén por iniciar o que se deu en 

chamar “comedia doméstica”, aínda nun momento de transición desde a 

comedia cómica, para lucimento da protagonista (Álvarez Berciano, 1999) e 

combinar situacións familiares e profesionais e recursos humorísticos do 

slapstick e do screwball (Morreale , 2003). 

Desde o punto de vista do contido, as novas comedias de situación 

 

sinalaban tamén un cambio no contexto social desde os 40 e os primeiros 

50. Coa expansión da economía da posguerra, moitos americanos (brancos) 

de clase traballadora mudábanse aos barrios de clase media e perdían as 

súas identidades étnicas. As representacións televisivas deses barrios 

proporcionaban imaxes idealizadas da clase media branca que tiña que 

consumir os bens adecuados (Morreale, 2003:4). 
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Este retrato de familias con seguridade económica e problemas solucionables 

en 30 minutos mantense ao longo da década de 1960, na mesma dinámica 

política de estabilizar a vida familiar dos brancos de clase media, composta 

por un pai que trae o pan, unha nai ama de casa e fillos en idade de medrar 

(Haralovich, 2003). 

A perpetuación deste modelo vehicúlase a través de producións por unha 

banda conservadoras e, por outra, escapistas. Por canto ás primeiras, 

mantéñense os mesmos modelos de parellas con e sen fillos, como o caso de 

The Dick van Dyke Show (1961-1966), e engádense as comedias de 

situación rurais, como The Beverly Hillbillies (Os novos ricos) (1962-1971) ou 

Green Acres (Granxeiro último modelo) (1965) cuxo éxito 

 

pode depender da busca dun novo grupo demográfico. As networks 

comezaron a intentar alcanzar espectadores individuais en lugar de familias 

completas. Estes espectadores eran de clase traballadora, rurais e 

socialmente conservadores (Morrealle, 2003:88). 

 

Como pode comprobarse, a técnica de fragmentación das audiencias173 

comeza a afectar ben axiña á comedia de situación. Con todo, a familia 

segue sendo o target máis habitual, como demostra o segundo tipo de 

sitcom da década, formado por comedias de situación fantásticas174 como 

                                                 
173 Ao tempo, a aparición dos adolescentes como grupo de consumidores potencial fai que 
aparezan tamén series orientadas a esta franxa de idade, como The Monkees (1966-1968). 
174 Morreale (2003) entende que esta tendencia cara o fantástico e a ciencia ficción como 
fontes humorísticas é a resposta á situación que viven os Estados Unidos desde o asasinato 
de Kennedy, que dá inicio a un período caracterizado polas tensións raciais, a guerra do 
Vietnam e o agromar do movemento feminista. O escapismo, ao dicir desta autora, foi a 
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Bewitched (Embruxada) (1964-1972), The Munsters (A Familia Monster) 

(1964-1966) ou My favorite martian (1963-1966). Morreale (2003) indica que 

estas series eran vistas polos críticos como infantís e pouco imaxinativas, 

pero tiñan índices de audiencia considerables. 

A década de 1970 supón unha achega ao realismo, que non xorde dun maior 

compromiso por parte das canles, senón pola busca dun novo público, 

menos numeroso que o da década anterior, pero máis novo. Dúas comedias 

de situación foron o éxito da década e cambiaron o tipo de temas e 

personaxes das comedias familiares anteriores; The Mary Tyler Moore Show 

(1970-1977) tiña coma protagonista a unha xornalista solteira que traballaba 

nunha canle de televisión, o que permitía, ademais da consabida 

autorreferencialidade, tratar temas de certa actualidade e cuestións sociais 

que estaban no debate dos medios. Ademais, o clan laboral que se forma na 

redacción na que traballa Mary é unha resposta á crise da institución familiar, 

dentro e fóra da televisión (Feuer, 1989). En segundo lugar, All in the family 

(1971-1983), malia un título enganoso, constituía tamén unha reacción 

contra a utopía conservadora das décadas anteriores. All in the family era un 

remake do orixinal británico Till death do us part (1965-1975), pero 

compartía co formato orixinal un humor dunha ferocidade e linguaxe nunca 

vistos antes en televisión175  (Mills, 2000). As dúas comedias marcaron a 

                                                                                                                                          
resposta do medio televisivo a un período de transformacións importantes no social e no 
político. 
175 As dúas comedias de situación retrataban un matrimonio de clase media-baixa na que a 
figura do pai era o elemento humorístico principal: tanto Alf Garnett, na versión británica, 
coma Archie Bunker, na americana, compartían a mesma visión racista, machista e 
ultraconservadora do mundo e o expresaban sen ningún tipo de corrección.  
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pauta da década por medio de spin offs dos personaxes principais e versións 

máis ou menos semellantes aos orixinais. 

En canto o humor, a comedia dos 70 supón un avance desde o humor 

branco e a referencialidade mínima até certas formas de sátira e parodia. 

Con todo, esta liña máis dura non se prolongará moito máis tempo. A década 

seguinte vai supor un certo paso atrás na procura de públicos que 

permanecían nas canles en aberto, mentres os espectadores de maior poder 

adquisitivo buscaban a oferta de maior calidade do cable. Ao tempo, ao dicir 

de Morreale (2003) o clima político do goberno de Reagan176 tamén convidou 

á busca de espectáculos máis familiares e admisibles en termos humorísticos.  

O resultado destas políticas, nas que se busca tamén atraer á poboación 

negra como consumidores, é The Cosby Show (1984-1992). Tal e como 

indica Morreale (2003:210): 

 

despois das familias dalgún xeito disfuncionais da televisión dos 70, e 

nunha cultura na que case a metade dos matrimonios se divorciaban, o 

núcleo estreito dos Huxtable retomaba uns tempos máis fáciles. O 

programa reiteraba as leccións morais simples das sitcoms dos 50, 

reforzando así os valores tradicionais americanos no contexto de conflitos 

familiares mínimos. 

  

                                                 
176 Tal e coma indica Morreale (2003), o goberno de Reagan aboliu en 1982 o Television 
Production Code, aos que os programadores se adheriran en 1952 e que garantía unha certa 
marxe de manobra nas cuestións de contidos.  
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Esta serie, das máis exportadas da televisión americana, marca a pauta as 

ficcións familiares, e contribúe ao despegue dun subxénero que é o retrato 

da época: as comedias con nenos ou de “chicos listos” (Álvarez Berciano, 

1999). 

Quedan, con todo, excepcións a esta norma da década. Quizais a máis 

sinalada sexa Cheers (1982-1993), “comedia de personaxes” na que os 

momentos cómicos non se presentaban baixo a evidencia das sitcom máis 

clásicas, senón que tiña un rexistro menos branco e máis culto e que, xa que 

logo, apelaba a un público diferente do xeralista.  

No fin da década, a multiplicación das canles e necesidade de apelar a 

targets moito máis concretos, fai que os tipos de comedias aumente 

exponencialmente. Malia todo, serán dúas as liñas principais de creación de 

produtos, que Morreale (2003) distingue en función da audiencia á que se 

orientan e Álvarez Berciano (1999) con respecto da temática. Dunha banda, 

as comedias blue collar, que na liña das sitcom dos 70, critican a familia 

nuclear ao mostraren fogares de clase traballadora nas que os conflitos son 

realistas, o mesmo que o seu tratamento. Roseanne (1988-1997), Married... 

with children (1987-1997) e The Simpsons (1989-...) foron os programas 

máis sinalados e famosos –o que ven confirmado pola súa duración en 

antena, dez anos no caso das dúas primeiras, e camiño dos 18 na terceira. 

The Simpsons abre tamén a vía da animación cunha familia amarela que, 

como acontecera cos bonecos satíricos de Spitting Image e programas 

semellantes, parecían máis inofensiva aos ollos dos programadores cós 
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actores de carne e oso. Por outra banda, a busca do ideal demographics dá 

como resultado a produción de sitcoms de personaxes urbanos, solteiros ou 

en modelos de convivencia non convencionais, que queda inaugurada con 

Murphy Brown (1988-1998), que recolle a testemuña de Mary Tyler Moore co 

seu “pesimismo pragmático” (Álvarez Berciano, 1999). O tipo de humor 

distánciase, como é obvio do propiciado pola amabilidade da vida familiar, o 

mesmo que os temas, entre os que destaca a propia reflexión sobre o medio 

televisivo e o xornalismo de calidade, representado polo equipo de 

informativos no que traballa Brown. O resto de personaxes deste tipo de 

sitcoms de orientación profesional seguiron a estela de Seinfeld (1990-1998), 

un cómico do stand up que combina no programa as súas relacións persoais 

coas súas actuacións profesionais. O humor branco foi a marca de identidade 

de fenómenos como Friends (1994-2004) que reflicte o desexo de alcanzar 

 

o nicho demográfico desexable: espectadores novos, sofisticados e urbanos 

afeitos á televisión, pero que eran potencialmente absorbidos por novos 

medios distintos da televisión (Morreale, 2003:249). 

 

Todo semella indicar que a comedia de situación mantén esta mesma liña a 

partir do ano 2000, sobre todo pola continuidade dalgúns programas como o 

propio Friends, Frasier (1993-2004) ou Sex and the City (1999-2004). Con 

todo, apreciase un descenso a produción de sitcoms nos últimos anos o que 

podería suxerir unha certa decadencia dun formato que xa estaba a ser 

transformado e analizado “desde dentro” nas propias ficcións dos 90.  

326



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

Este breve panorama da comedia de situación americana exclúe numerosas 

series que será necesario traer a colación para abordar temas relacionados 

co formato e cos seus contidos –todos eles serán referenciados coas súas 

datas de emisión. Resulta obvio que se trata dunha explicación reducionista 

que só serve como modelo do que acontecería, con maior ou menor rapidez 

con respecto dos Estados Unidos, no resto dos sistemas televisivos, cando 

menos os europeos. A importación destas series marcou non só as 

audiencias das canles, senón, no caso de os houber, os sistemas produtivos 

de cada país177.  

Con todo, pode falarse dunha excepción con respecto do seguidismo 

importador e produtivo de comedia de situación americana. Ao tempo que se 

desenvolve o modelo férreo da telecomedia nos estudios hollywoodienses, 

Gran Bretaña tamén ensaiaba as súas fórmulas. As comedias inglesas 

quedan inauguradas con Hancocks’s Half-Hour (1954-1960). Esta primeira 

ficción humorística vai abrir unha liña que vai en consonancia con boa parte 

da ficción para televisión do Reino Unido; a comedia inglesa distánciase de 

xeito significativo dos métodos performativos do music hall e da obsesión 

americana co gag. Tal e como sostén Mills (2000:41), as principais diferenzas 

entre as comedias dos dous países radican en cuestións culturais. Ademais, 

os 50 supoñen o inicio dun movemento realista que permanece coma unha 

das correntes máis influentes na historia recente do Reino Unido. Na 

                                                 
177 Por canto a esta adaptación de formatos foráneos teremos ocasión de presentar os 
sistemas televisivos español e galego como modelos deste proceso, xa que excede aos 
obxectivos deste traballo a análise doutras televisións europeas ou do resto do mundo. 
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televisión, o realismo é un dos trazos esenciais de toda a produción 

dramática do país, nomeadamente as fórmulas máis duradeiras como 

Coronation Street (1961-...) ou Eastenders (1985-...).  

A “britcom” dos anos 60 mantén a liña aberta por Hancock, malia aumentar 

a variedade de clases sociais e escenarios. A liberalización das artes permite 

a entrada en escena de autores de clase traballadora (Wagg, 1998), o que 

fai que as ficcións retraten maiormente as clases medias e baixas. As 

principais comedias da época –cando menos as que permanecen de xeito 

perenne na memoria cultural dos británicos– son Steptoe and son (1962-

1974) e The likely lads (1964-1966). As dúas series están construídas 

 

arredor das relacións entre dous homes (pai e fillo e compañeiros de 

traballo, respectivamente) que se conducen, no cómico, polas aspiracións 

dun deles que se esvaecen fronte á inmutabilidade do outro (Wagg, 

1998:12). 

 

A literatura científica sobre estas dúas series, particularmente sobre Steptoe 

and son, é ampla e reflicte o debate xeral sobre a ideoloxía que opera no 

xénero comedia na televisión.  

O mesmo debate perdura na seguinte década, a de 1970, a máis prolífica en 

sitcoms con 175 producións (Wagg, 1998), e mantense a reprodución dos 

modos de vida das clases media e baixa, particularmente londinienses. Este é 

o caso do hotel Fawlty Towers (1975, 1ª temp.; 1979, 2ª temp.), un dos 

modelos de comedia británica, que, nesta década, comeza a facer 
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comicidade cos desexos, máis ou menos ocultos dos personaxes desas clases 

populares (Wagg, 1998). 

Despois desta Idade de Ouro da televisión británica, a década dos 80 

agroma un movemento creativo que dará lugar á Alternative Comedy (Mills, 

2000; BBC Comedy Guide).  As comedias de situación que se crean nestes 

anos non son innovadoras en canto ao formal, senón que se distinguen dos 

programas precedentes por unha reacción ideolóxica contra os cómicos que 

poderían constituír o dominante na comedia británica como Benny Hill. The 

young ones (Os novos) (1982-1984), a serie máis destacada desta etapa, 

empregaba personaxes nunca vistos antes na televisión británica, que 

captaron a atención de públicos que non se sentían particularmente 

interesados no xénero. Con todo, as sitcoms tradicionais mantiveron a súa 

supremacía na década e conservan o estatuto do humor normativo, tal e 

como demostra que Only fools and horses (1981-1996), que volvía ao 

esquema de dous personaxes masculinos das clases populares como 

protagonistas, se manteña como a mellor comedia británica178.  

Nas últimas décadas, a comedia británica perdeu pulo con respecto da 

americana, mais abriu novas vías expresivas que permiten falar de 

transformacións do xénero cara a fórmulas híbridas como o caso de The 

league of gentlemen (1999-2002), que combina terror e humor e mantén a 

                                                 
178 A BBC Comedy Guide fixo unha enquisa entre os internautas para elixir a mellor comedia 
británica. De máis dun millón de votos, Only fools and horses acadou a primeira posición, 
seguida doutra comedias dos 80, Blackadder II (A víbora negra) (1986). 
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tradición de humor negro da britcom, e ao estilo documental de The Office 

(2000-2002).  

A pegada da comedia televisiva británica é comparable á da americana na 

medida en que, ademais de ter unha etiqueta produtiva propia, foi un dos 

xéneros máis exportados desde a televisión do Reino Unido179.  

O resto dos sistemas televisivos europeos foron, con maior ou menor 

retraso, iniciando unha política de creación de ficcións propias. Ademais de 

contrarrestar o peso das importacións, as posibilidades de chegar a públicos 

locais multiplicáronse grazas a este proceso de adaptación do modelo 

produtivo (Buonanno, 1999). Por canto ao sistema televisivo español, non 

pode falarse dunha certa historia independente do formato, senón dunha 

serie de fitos produtivos que non xeraron unha auténtica industria 

audiovisual. Algúns teóricos (Villagrasa, 1995) consideraban na década dos 

90 que a breve historia da televisión en España non permitía falar dunha 

industria da ficción, entendida en toda a súa extensión. Porén, existe un 

acordo xeral ao considerar que esta ficción é 

 

o elemento clave de toda produción propia e o elemento máis responsable 

para valorar a consolidación dunha industria televisiva (Palacio, 2001:143). 

 

Ao noso ver, a ficción televisiva española vai evolucionar aos poucos desde 

as primeiras fórmulas de dramáticos, consistentes en teatro filmado nos 

                                                 
179 A Televisión de Galicia, como veremos, emitiu as series de máis éxito producidas en Gran 
Bretaña con certa preferencia sobre os paquetes americanos, cando menos no que ás 
ficcións de humor se refire. 
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programas Fila 0 e Estudio 1, a fórmulas seriadas que, cunha calidade de 

produción inimaxinable para os estándares actuais, comezan a producirse a 

mediados da década de 1960.  

O drama e a adaptación de obras literarias será o xénero preponderante na 

televisión española até a irrupción doutros operadores no mercado, 

nomeadamente as canles privadas de cobertura estatal e as autonómicas, 

entre as décadas dos 80 e dos 90. Unha notable característica destas 

producións –que Palacio (2001) atopa nas da transición, pero que pode 

facerse extensiva ás da etapa franquista– é o seu carácter didáctico, de aí a 

escolla constante de obras significativas ou representativas da tradición 

literaria e da historia española180.  

A comedia de situación faise esperar até os anos 90, corenta anos despois de 

que se iniciara a súa produción masiva nos países da órbita anglosaxona. 

Non quere isto dicir que este formato non tivera éxito nas versións 

importadas; a televisión española non foi inmune ao éxito global de series 

como certifican as políticas de importación e programación de produtos 

ficcionais americanos. Porén, os intentos de desenvolver unha produción 

propia son singularmente serodios. Os primeiros, a finais dos anos 80, 

corresponden á creación por parte de Televisión Española un taller de 

creación de telecomedias, que recibiu o nome de “Fábrica” e que deu como 

resultado Una hija más (1991) e Menos lobos (1992) (Maqua, 1995), cos que 
                                                 
180 Resulta obvio que a ideoloxía implícita nestas producións vai cambiar significativamente 
dependendo da década na que se realizan, de xeito que TVE recupera na Transición a 
escritores proscritos polo franquismo como Blasco Ibáñez e crea símbolos como Curro 
Jiménez (1976-1978) que “é o referente obrigado dun populismo pedagóxico” (Palacio, 
2001:154). 
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non se acabou de acertar coa fórmula (Barroso e Tranche, 1996) malia a 

busca de crear un tipo de humor comprensible para os telespectadores 

españois (Villagrasa, 1995). 

O éxito da comedia televisiva española chega coas canles privadas e, 

concretamente, con Antena 3, que emite a primeira comedia de situación 

propiamente dita, Farmacia de Guardia (1991-1995). Esta serie, que serviu 

de contrapeso ao éxito de audiencia das telenovelas que emitía daquela TVE, 

abriu as portas da produción de telecomedias –a meirande parte destas 

producións non cumprían os estándares da sitcom– que se completa nesta 

canle cun tipo de produtos que poderían identificarse, ao dicir de Villagrasa 

(1995:96), coa comedia de cómicos, 

 

a gran produción baseou o seu estilo narrativo nunha caste de comedia 

cinematográfica en píldoras, cuns ritmos de narración internos irregulares e 

pivotando o seu atractivo arredor do popular actor principal. 

 

Series como Lleno, por favor (1993), que contaba con Alfredo Landa como 

reclamo, ou ¡Ay, señor, señor! (1994-1995), con Andrés Pajares, evidencian 

as carencias dun sistema televisivo caracterizado pola súa xuventude e, polo 

tanto, incapaz de xerar unha tradición sólida e estable (Villagrasa, 1995). 

Malia estas carencias, as series de humor, o mesmo que os programas que 

poden incluírse nesta tipoloxía, son unha das preferencias produtivas 

españolas, situación que contrasta co resto de televisións europeas (Arnanz, 

2002a).  
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Por canto ao formato, Maqua (1995, 1996) sostén que as comedias 

televisivas dos anos 90 responden a dous tipos: dunha banda, as “comedias 

de autor”, con creadores que veñen do cinema181, e que non responden a 

formatos identificables na industria televisiva, e doutra, as “comedias de 

fábrica”, que respectan a fórmula americana (que Maqua vai identificar 

simplemente pola inserción de risas enlatadas).  

Malia o éxito da comedia e do humor182 en televisión, a historia recente da 

ficción seriada televisiva indica que o intento de congregar grandes 

audiencias como estratexia ten provocado a busca de fórmulas autóctonas. 

Unha delas, tal é como sostén Arnanz (2002a: 6), é o dramedia, formato 

“inventado” en España183, 

 

un híbrido entre o drama e a comedia (...) cunha mestura de estilos 

doutros produtos que van da estética rancia de Hostal Royal Manzanares, 

de adaptación do modelo norteamericano (Siete Vidas), e de comedias de 

situación de ton surrealista (Ala... Dina!) ou grotesco (Manos a la obra).  

 

                                                 
181 Os exemplos de autores, que traballan como produtores, son Berlanga, con Villarriba y 
Villabajo (1994), e Fernando Trueba, con La mujer de tu vida (1988-1989; 1991-1992), 
unha serie de comedias dirixidas por directores de cinema españois. Ao noso ver, este tipo 
de series corresponderían co que Villagrasa (1995) entende como “cinema en píldoras” que 
pouco teñen que ver coa narratividade propia do medio televisivo. 
182 O humor televisivo español adoita cualificarse desde a crítica cun slapstick castizo que 
Pérez de Álbeniz (2005) identifica co programa Gran Prix, que “durante once años, nos fixo 
rir até nos desencaixar a mandíbula con ese humor tan noso e tan san que se basea na 
desgraza e o trompazo alleo. O humor gañán” (a cursiva é nosa). 
183 Malia a lexítima reivindicación dunha fórmula propia no mercado español, o dramedy é, 
unha vez máis, un “invento” americano, que nos 80 leva á súa máxima expresión a 
produtora de Stephen Bochco con series tan emblemáticas como Hill Street Blues (1981-
1987). 
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Aínda que no mercado anglosaxón este tipo de ficcións son infrecuentes 

(Baker, 2003), en España a produción inicial da década de 2000 vai estar 

caracterizada pola produción de dramedias que seguen a liña da primeira 

destas series, Médico de familia184 (1995-2000). A fórmula concéntrase 

arredor dunha familia, na que conviven múltiples idades, con dúas ou tres 

tramas, unha principal, de tipo dramático, e unha ou dúas secundarias, 

cómicas, que adoitan contar coa participación do que na Comedia Nova eran 

os personaxes inferiores, que na televisión española están encarnados por 

nenos, vellos e empregados domésticos. A duración de cada episodio é de 

arredor dos 60 minutos, ou mesmo máis185, o que permite que se fagan 

rendibles os custos de produción propios da ficción. A tendencia destas 

series, a medida que se afianzan na grella, é a de incluír máis exteriores e 

escenarios, co que estes custos produtivos tamén aumentan. Con todo, a 

pretensión dos programadores é recuperar o investimento ao aspiraren a 

cubrir unha audiencia “familiar”: mentres que noutros produtos se ten 

buscado un nicho demográfico moi concreto, o público obxectivo destes 

dramedias non ten límite de idade, de aí que se busquen personaxes e 

                                                 
184 O formato de dramedia familiar constitúe, na tendencia dos últimos 10 anos de televisión 
en España a fórmula de máis éxito. O exemplo de Médico de Familia, emitida en Telecinco, 
foi seguido por outras ficcións como Ana y los siete (2002-2005) ou Los Serrano (2003-...) 
que mantiveron a hexemonía da ficción española. A mesma fórmula guía a serie Cuéntame 
como pasó (2001-...) mais cun enfoque máis dramático e ambientado nun pasado recente. 
Tal e como indican Pérez Ornia e Gómez Amigo (2004: 42), a serie amosa “o percorrido 
nostálxico pola pasado máis recente como eixe central e desde unha perspectiva neutra a 
situación dunha parte de España hai 30 anos”. Aínda que non cremos na “neutralidade” 
ideolóxica dunha recreación do pasado como a propia desta ficción, o tipo de tramas de 
Cuéntame... son moi semellantes ás do resto de series familiares, nas que intenta 
combinarse humor e drama para toda a familia.  
185 Segundo o Anuario da Televisión (2004, 2005), Cuéntame como pasó ten capítulos cunha 
duración media de 85 minutos, mentres que Los Serrano pode chegar a alcanzar os 100.  
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tramas que afecten tamén a todas as idades186. Malia a consideración de que 

algunhas destas producións son comedias –particularmente o caso de Los 

Serrano (Anuario de la televisión, 2004, 2005, 2006)- seguimos a súa 

clasificación como dramedias (Gómez Martínez, 2004). 

As comedias españolas teñen sucumbido a este modelo produtivo de xeito 

que é difícil atopar nos últimos anos algún produto que se axuste á escaleta 

da sitcom. Malia tratarse dun formato que adoita ter unha duración duns 25 

minutos, 

  

en España, e isto é algo que a investigación ten constatado de xeito 

contundente, manifestouse nos últimos anos unha certa tendencia do 

produtor/programador a transgredir esta dimensión. Hoxe en día 

prodúcense sitcoms con duracións próximas á hora televisiva (Gómez 

Martínez, 2004:430). 

 

A fórmula da sitcom alongada próbase por medio de series como Siete vidas 

(1999-2006) e o seu spin off Aída (2005-...) en Telecinco e Aquí no hay 

quien viva (2003-2006) en Antena 3, que demostran un rexurdimento do 

humor na ficción seriada española. As dúas primeiras, malia a duración 

dunha hora propia do sistema televisivo, poden situarse con facilidade dentro 

                                                 
186 Sánchez Navas (1997) explica como Médico de familia se dirixe a todo tipo de público en 
función da variedade dos seus personaxes: o 34% das mulleres traballadoras de clase media 
e media-alta son audiencia da serie ao vérense retratadas nas protagonistas; a clase baixa 
queda representada así mesmo polo servizo doméstico e un 43% dos mozos entre 30 e 35 
anos deste estrato social ven a serie; por canto aos anciáns, as tramas nas que se 
incorporan os avós da familia protagonista acaparan un 29’2% do share dos maiores de 65 
anos; finalmente, os cativos e adolescentes, a audiencia máis fiel, sumaba case 800.000 
persoas.  
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do formato sitcom grazas á inclusión das risas –en directo no caso de Siete 

Vidas, enlatadas en Aída–, o uso de personaxes fixos, rodaxe en interiores e 

tramas autoconclusivas. Aquí no hay quien viva, pola súa banda, contén máis 

características da comedia ca do dramedia, como o tipo de secuenciación e a 

fidelidade limitada á verosimilitude. As tres series conformaron un éxito sen 

precedentes da comedia televisiva187 e supuxeron un efecto chamada para 

posteriores producións. 

 

6.4.2.- O formato comedia de situación como transmisor ideolóxico 

contraditorio 

Malia a posibilidade de establecermos matices a calquera definición 

normativa dos programas de televisión, dada a multiplicidade de enfoques 

posibles, consideramos que, en primeira instancia, se trata de fórmulas 

convencionais para produtos culturais que buscan consolidar un sistema de 

produción, facilitar a análise estrutural do texto e o proceso de recepción da 

audiencia, entendida coma unha comunidade interpretativa (Feuer, 1992).  

A comedia de situación pode entenderse xa que logo como un modelo 

produtivo ademais dun texto no que veñen fixadas de antemán condicións 

precisas para a súa interpretación. Deste xeito, o xénero  

 

                                                 
187 Siete vidas tivo unha audiencia media de 24’8% na temporada 2002/2003, Aquí no hay 
quien viva acadou picos de share próximos ao 60% e conseguiu colocar 17 dos seus 
capítulos entre as 25 emisións máis vistas da temporada 2004/2005. Finalmente, Aída tivo 
na mesma temporada unha audiencia media de 35’8% de share (Anuario de la Televisión, 
2004, 2005). 
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usurpa as funcións dunha comunidade interpretativa ao fornecela dun 

contexto para interpretar os filmes e ao crear un conxunto de intertextos de 

acordo a como debe lerse o novo filme. (…) Os xéneros non son categorías 

neutrais, senón construcións ideolóxicas que proporcionan e forzan unha 

pre-lectura (Feuer, 1992:144). 

 

Con todas as prevencións precisas á hora de chamar xénero á comedia de 

situación, tal e como vimos indicando, entendemos que o seu carácter 

formulaico convida a que o receptor teña unha serie de suxestións de lectura 

que afecta ao contidos e á forma de cada unha das series. Desde o estudo 

xenérico, un dos máis aplicados ao caso da sitcom, tense entendido o 

formato coma unha construción ideolóxica que tende a reproducir a ideoloxía 

dominante (Feuer, 1992), a través do humor neste caso particular. 

Xa tivemos ocasión de aludir ao carácter contraditorio do medio televisivo 

(Fiske, 1994) e o da propia fórmula da comedia de situación. Entendemos 

que esta contradición reside na mestura dunha produción industrial, que lle 

confire aos programas certa rixidez, propia dun produto “enlatado”, tal e 

como sostén Álvarez Berciano (1999), e o uso do humor como material 

creativo, que pode convidar á ruptura do convencional, e que suxire apertura 

nas posibles interpretacións do texto. Esta combinación de factores 

contraditorios vese simbolizada polo uso da risa enlatada (Álvarez Berciano, 

1999; Maqua, 1995). Este elemento idiosincrático do formato, que busca 

reproducir o sentido de “espectáculo en vivo” da comedia de situación, é 

revelador do intento desde a industria de indicar á audiencia onde está o 
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humorístico e desviar, na medida do posible, as lecturas aberrantes. A risa 

posproducida adoita ser rexeitada polos críticos do medio188, de xeito que se 

identifica a mellora de calidade dunha comedia televisiva co feito de que non 

se inclúa estas gravacións de fondo (Mills, 2000). 

O xénero como marcador ideolóxico ten sido unha das achegas máis 

habituais a este obxecto de estudo, e, como consecuencia deste carácter 

contraditorio, non hai un punto de vista común entre os teóricos con 

respecto ao transmitido pola fórmula. Os investigadores teñen centrado a 

súa atención en distintos elementos da comedia de situación que revelan a 

construción ideolóxica do formato. Estes elementos son os seguintes: 

-Serialidade e clausura. 

-Tramas e temas abordados. 

-Personaxes, clases sociais e relacións de poder. 

Conviría, nesta altura, facermos un breve recordatorio do que son as 

características principais da comedia de situación para posteriormente 

achegar as análises de cada un destes elementos. Quizais a definición de 

Neale e Krutnik (1990:233) sexa unha das máis completas dispoñibles: 

 

O termo sitcom describe unha comedia narrativa seriada de corta duración, 

xeralmente entre vintecatro e trinta minutos, con personaxes e escenarios 

fixos. A serie episódica –da que a sitcom é unha mostra– é, xunto co serial 

continuado, un modo de narrativa repetitiva particularmente adecuada para 

                                                 
188 Desde o punto de vista da creación, porén, algúns guionistas recomendan o seu uso ao 
contribuír a unha mellor estruturación do relato: “as risas marcan as pausas e conseguen 
que o espectador non perda ningún detalle (...) son aconsellables e cincuenta anos de 
xénero o avalan” (Roca, 1995:62). 
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as programacións dos medios para perfilar e manter unha audiencia 

regular. 

 

Podería dicirse que esta definición esquece un dos elementos clave da 

comedia de situación, xa mencionado neste traballo, como é a risa enlatada, 

que lle parece a Maqua (1995) practicamente o único elemento definitorio. 

Porén, entendemos que a tendencia das comedias de situación é a erradicar 

as risas posproducidas ou a recorrer á situación que o orixinou, o público en 

plató. 

Con todo, a definición elixida esquece, como outras das manexadas, o único 

elemento central a todo o discurso da comedia de situación, sexa cal for a 

súa modalidade industrial: o humor como base creativa e como engado 

principal do programa. Este esquezo xeneralizado ten provocado, ao dicir de 

Mills (2000), que a comedia de situación non sexa un formato xustamente 

estudado. Resulta cando menos curioso que o humor non entre en ningún 

dos parámetros elixidos á hora de intentar desvelar os mecanismos 

ideolóxicos da fórmula. 

Segundo a meirande parte das achegas manexadas, os elementos 

constitutivos da comedia de situación convidan a lecturas conservadoras. Por 

canto á serialidade da fórmula, Neale e Krutnik (1990) entenden que as súas 

características principais son a repetición e a circularidade. O primeiro 

elemento, compartido cos seriais de tipo soap opera, a narrativa de cada 

episodio –que non capítulo– da comedia de situación tende a privilexiar un 

proceso recorrente de desestabilización-restabilización, de xeito que sempre 
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se regresa á situación inicial. A diferenza cos seriais, nos que se busca un 

peche final, aínda que dilatado, o proceso narrativo da sitcom crea unha 

caste de eterno retorno que permite partir do mesmo punto no episodio 

seguinte. Deste xeito, mentres que o segredo é o motor da continuidade do 

culebrón (Escudero Chauvel, 1997), un segredo que agroma con certa 

periodicidade no relato, 

 

a comedia de situación convida ao espectador a ‘esquecer’ moitos dos 

eventos dos episodios precedentes (Neale e Krutnik, 1990:235). 

 

Deste xeito, a sitcom pode desenvolver argumentos que desaconsellaría o 

realismo doutros formatos. Aínda que Neale e Krutnik non inciden neste 

punto, no rexeitamento da verosimilitude por parte da narrativa dalgunhas 

comedias televisivas, entenden que a resistencia ao cambio nas tramas e a 

repeticións constante do mesmo tipo de situacións convida a pensar no 

conservadorismo da fórmula.  

Grote (1983) abunda nesta idea ao comparar a comedia de situación coa 

Comedia Nova. Se a Comedia Nova convidaba ao avance polo trunfo da 

sociedade emerxente (os novos amantes) sobre a antagonista (os pais e 

representantes do poder),  

 

a principal e fundamental situación da comedia de situación é que as 

cousas non cambian. Non xorde unha sociedade nova ao final. O final único 

é a morte, dos personaxes e da situación en si mesma, o oposto preciso do 
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renacemento e da nova vida que se promete na celebración da Comedia 

Nova (...) Todo o que defendeu a comedia tradicional, nos niveis artístico, 

psicolóxico, filosófico e mítico, foi derrotado por esta Comedia Nova da 

televisión americana (Grote, 1983:105). 

 

Deste xeito, a ausencia de final, que só virá imposto desde fóra da propia 

trama e por cuestións propias da produción, convida a pensar na falta de 

poder dos personaxes para que se cumpran os seus desexos. A este 

respecto, na resolución típica das tramas das comedias de situación adoita 

aparecer un deus ex machina que fai que todo retorne á súa posición inicial.  

No que respecta á estrutura deste tipo de obras audiovisuais, 

 

a secuencia da sitcom clásica adoita ser profundamente autoconclusiva, con 

tendencia á estrutura pechada, abrindo escasas ou nulas expectativas, 

gañando o favor do público grazas ao crescendo acadado coa situación dos 

motivos máis hilarantes contra a parte final do sintagma (Gómez Martínez, 

2004:389). 

 

A este respecto, entendemos que tanto Grote como Neale e Krutnik desbotan 

o poder de “apertura” do gag como elemento narrativo; malia que a 

narrativa, un dos elementos máis frouxos do formato se seguimos as 

definicións, é autoconclusiva, os gags van abrindo unha serie de 

interrogantes que fican alleos ao progreso xeral do relato. As tramas, que 

soen ser dúas ou tres por episodio, aparecen puntuadas por unha serie de 

‘motivos sincronizados’ (Neale e Krutnik, 1990) que identifican coas frases 
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recorrentes e recursos cómicos semellantes. A este respecto, o humor pode 

funcionar como contraste coa falta de avance da narración na medida en que 

o seu ton pode “disentir” do continuísmo das situacións. 

Desde o noso punto de vista, o tipo de narrativa, episódico e recorrente, da 

comedia de situación non é conservador en si mesmo, pero pode ser 

escapista, na medida en que vaia acompañado dun humor exento de 

consideracións de tipo social ou político. Ademais, entendemos que o modelo 

de progreso da Comedia Nova foi abondo explotado polo cinema 

hollywoodiense189 e convertido á súa vez nunha forma carente dos valores 

de progreso que lle apón Grote. 

Outra das preocupacións desde a teoría, basicamente anglosaxona, tal e 

como xa quedou dito neste traballo, é o setting e o tipo de tramas que nel se 

desenvolven. A este respecto, unha das clasificacións máis estendidas da 

comedia de situación ten que ver co lugar no que se desenvolven as accións 

da comedia. A denominación máis estendida é a que recolle Baker (2003) e 

que divide as comedias de situación en familiares ou domésticas e as 

laborais. A vida familiar é o centro das tramas, mentres que os escenarios 

son os espazos comúns desta vida doméstica. Para Newcomb (1974) a 

relación entre esta temática do fogar e a transmisión de valores é estreita na 
                                                 
189 A este respecto convén sinalar que unha das vías nas que Hollywood ten transformado as 
comedias screwball e sophisticated dos inicios do sonoro é na fórmula “Comedia romántica”, 
que nas últimas décadas deu lugar a produtos repetitivos e conservadores, por medio da 
exaltación de valores do politicamente correcto e da familia conservadora. Para algúns 
teóricos, as ficcións televisivas son arestora un produto que supera o carácter repetitivo do 
cinema hollywoodiense. A este respecto, Chris Marker indica que “as formidables series 
americanas teñen un saber, un sentido da narración, da concisión, da elipse, unha ciencia do 
encadre e da montaxe, unha dramaturxia e unha interpretación dos actores que non ten 
similitude en ningunha parte, e, desde logo, non en Hollywood” (apud Pérez Ornia, Gómez 
Amigo, 2004). 
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medida en que estes valores se reafirman toda vez que a situación non se 

modifica malia a entrada de grupos ou elementos disruptivos. Ademais, os 

conflitos posibles adoitan chegar desde o exterior do núcleo familiar e as 

súas resolucións funcionan na medida en que a familia funciona como “grupo 

de soporte”. Con todo, aínda que este modelo é o propio de moi boa parte 

das sitcom ambientadas no ámbito familiar, existen numerosas excepcións a 

esta norma industrial que constitúen, ademais, as producións máis 

destacadas pola crítica e seguidas polo público. As máis notables veñen de 

Gran Bretaña, onde producións como Till death do us part ou Only fools and 

horses representan modelos familiares moi diferentes, nos que o conflito se 

establece dentro do marco de relacións internas. Segundo Mills (2000: 41-

42), 

 

as series americanas demostran que mentres que amigos, familia e colegas 

poden ser unha fonte de problemas, tamén constitúen unha rede de 

soporte importante; non sería esperable que as comedia británicas tiveran 

unha sintonía musical coa promesa de que hai alguén no que ‘todo o 

mundo coñece o teu nome’ e os amigos estará ‘aí para ti’190.  

 

Malia que as comedias ambientadas no laboral poderían desmarcarse deste 

modelo social, as relacións entre compañeiros de traballo substitúen as que 

poderían desenvolverse entre os membros dunha familia, tal e como 

demostran ficcións como The Mary Tyler Moore Show (Bathrick, 2003). 

                                                 
190 As citas son os retrousos dos temas das cabeceiras de Cheers e Friends, 
respectivamente. 
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Consonte aos cambios sociais de cada época, nos 70 xorden novos modelos 

de familia como o do traballo 

 

consistente nun grupo de persoas que ocupan configuracións de familia 

normal pero no contexto dun lugar de traballo: unha ambulancia, unha 

redacción, un precinto policial, un hospital, mesmo un bar. Se a familia da 

comedia doméstica consistía nun grupo de xente da mesma clase, raza, 

educación e nivel cultural, a familia do traballo ‘abría’ o medio familiar, 

recreando moitas das súas estruturas pero permitindo unha maior 

diversidade de membros e máis flexibilidade nas relacións entre eles 

(Hilmes, 2003:217). 

 

A este respecto, enténdese que este nova familia non é máis ca unha 

variación utópica do modelo nuclear de décadas precedentes (Feuer, 1989; 

Hilmes, 2003). A televisión das audiencias fragmentadas, de calidade, xa que 

logo, segue mantendo o mesmo modelo de relacións.  

A situación das ficcións nun presente hipotético é tamén un dos trazos máis 

habituais do xénero. Malia todo, tal e como xa se sinalou, o fantástico entrou 

con forza na década dos 60. Aínda que estas ficcións funcionan tamén desde 

o cotián e, se non con realismo, cando menos cunha certa dose de 

verosimilitude. Con todo, a penas existen mencións explícitas á época na que 

as series están ambientadas, agás nos seguintes casos: 

1.- Canto se trasladan elementos de sátira e parodia como modalidades 

humorísticas, de xeito que elementos sociais e políticos permiten situar 

temporalmente as tramas. 
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2.- Nos casos nos que a comedia de situación está ambientada no pasado ou 

no futuro, de xeito que entran en xogo elementos que impiden unha total 

neutralidade ideolóxica. Os exemplos deste tipo de producións son moi 

escasos191 porque sobre eles, máis ca no caso do presentismo da meirande 

parte das producións, vai recaer o peso do xuízo da representación e da 

conformación dunha identidade colectiva, tal e como acontece normalmente 

cos dramas. Tal é o caso ás lecturas críticas recibidas por Blackadder goes 

forth’s (1989) que lamentan a imaxe da I Guerra Mundial, o que transmite a 

idea de que o humor aínda atopa a resistencia de determinados tabús192. A 

ausencia de determinados temas na “axenda da ficción” pode, ao noso ver, 

resultar indicativo da pervivencia de temas e acontecementos que non 

poderían ser tratados desde o humor. Por canto ás representacións do 

futuro, como demostran series como Red Dwarf (1988-1999), o humor fai 

parte tamén da idea da proxección que adoita implicar un matiz ideolóxico 

importante. No caso desta serie británica, a representación do futuro non ten 

pretensións de tipo científico nin aspira a funcionar coma unha predición. 
                                                 
191 Butsch (1992: 387) chega mesmo a entender que a comedia de situación só pode 
retratar familias contemporáneas, de xeito que quedan excluídas “as series que 
protagonizan solteiros, familias múltiples e pisos compartidos, e as series que non se 
ambientan no século XX”. Podería argumentarse que o núcleo das comedias de situación 
está constituído polas ficcións das que fala Butsch pero a evolución do formato desde o ano 
no que escribe este autor desaconsella que se entenda desde un punto de vista tan estrito 
pois implicaría reducir de maneira drástica o número de producións que acollería a lapela 
sitcom. 
192 A proba da resistencia ao tratamento humorístico de determinados temas ou décadas 
queda confirmado polas precuelas de Blackadder goes forth’s, Blackadder II e Blackadder 
the Third (1987) ambientadas respectivamente nos anos 1560 e 1760. Unha posible 
contradición sería a serie Allo Allo! (1982-1991), que recreaba a situación da resistencia 
francesa ao nazismo. Aínda que puidera constituír tamén un tema espiñento, a inexistencia 
dun xuízo da representación sobre esta ficción pode achacarse ao feito de que se centra nos 
“outros”, é dicir, nos franceses. Lewisohn (2006) entende que “a premisa principal do 
programa non era facer humor da guerra senón parodiar os filmes e dramas televisivos 
baseados na guerra”, de aí que non se produciran xuízos que soen aplicarse aos dramas. 
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Neale e Krutnik (1990: 236) entenden que, máis ca unha representación 

baseada máis ou menos na realidade, a comedia de situación 

 

semella sinalar non tanto a total impermeabilidade da forma como o seu 

xeito particular de operar como un espazo de negociación do cambio 

cultural e a diferenza. A este respecto, a sitcom non pode simplemente 

repetirse a si mesma, senón poñer os seus mecanismos estruturais ao 

servizo de reafirmar normas ao situar193 o que está ‘fóra’ ou é 

potencialmente ameazador. 

 

Este ‘espazo de negociación’ está suxeito non só as valores que están en 

xogo na sociedade que o produce, senón que forma parte dun espazo 

superior que é a grella televisiva. Así, estamos de acordo con Mills (2000) 

cando entende que a comedia de situación retrata os cambios sociais, sobre 

todo das últimas décadas, nas que a familia se presenta fragmentada e 

difusa. 

O humor de cada sociedade tamén vai trasladarse a este mesmo espazo 

promovido pola narrativa da comedia de situación. O mesmo que nos temas 

e o seu tratamento –e nos personaxes, como veremos– as transformacións 

no humor son contestadas de xeito contundente cando transmiten estes 

cambios sociais. Mills (2000) emprega como exemplo as reaccións adversas 

colleitadas por Till death do us part e o seu correlato americano, All in the 

family, ao ser considerado un humor ofensivo. Se entendemos que a cultura 

                                                 
193 As cursivas son dos autores da cita. 

346



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

globalizada transmite unha tensión entre un humor branco –propio da 

sociedade humorística– e a ironía e ton paródico propio da actitude 

posmoderna, as comedias de situación trasladarán estes dous planos nos 

seus contidos como unha contradición máis que se suma á propia do seu 

carácter.  

Por canto aos personaxes, outro dos elementos profusamente estudados da 

comedia de situación, pode verse que as respostas investigadoras son 

diversas. A única cuestión na que coinciden estas achegas é na importancia 

deste imaxinario, que, por medio de imaxes 

 

penetrantes e persistentes cristalizan como tipos culturais e forman a 

cultura dominante, o contexto no que aparecen e se refiren as excepcións e 

as imaxes do alternativo e do oposicional (Butsch, 1992:387). 

 

Estes personaxes, que van fixándose no imaxinario social, constitúen en si 

mesmos “entidades con carga cultural” ao tempo que as figuras antagónicas 

poden entenderse como “culturas” (Marc in Feuer, 1992). Non é, polo tanto, 

estraño que boa parte da atención posta na comedia de situación desde a 

academia se teña concentrado nas figuras das que nos rimos, diferentes en 

matices en cada época e cultura (hai que conceder que determinados trazos, 

que respondían aos vicios enunciados polo teatro clásico, poden mesmo 

elevarse ao rango de universais). 

Esta atención nos personaxes fixouse de xeito maioritario en tres aspectos: o 

primeiro deles, a representación do xénero, normalmente concentrándose 
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nun só programa, nunha temporada televisiva ou nunha época (Butsch, 

1992; Bathrick, 2003; Haralovich, 2003); o segundo, a imaxe das minorías, 

sexan estas étnicas e raciais (Gray, 1986; Havens, 2000; Hilmes, 1993) ou 

en base á súa orientación sexual (Battles e Hilton-Morrow, 2002; Doty, 

2003); e un terceiro ámbito, no que se analizan as clases sociais e a 

mobilidade interclase nas sitcoms (Freeman, 1992; Butsch, 1992; Feuer, 

1992; Attalah, 2003). Tamén os manuais e as obras xerais sobre ficción 

televisiva, e sobre telecomedia en particular, teñen desenvolvido 

aproximacións á idea de representación que implica a creación de 

personaxes cómicos. Con todo, o mesmo que nas cuestións relacionadas co 

setting, hai que ter en conta que sobre a comedia de situación teñen pesado 

o mesmo tipo de análises feitas a xéneros televisivos nos que o realismo é 

unha cuestión preferente. Entendemos que os personaxes cómicos traballan 

nun plano diferente aos dos da soap opera, por exemplo, para os que a liña 

narrativa ten que ser coherente. Os personaxes da comedia de situación, 

porén, non están tan suxeitos ao realismo e, de feito, unha boa parte do seu 

éxito está na propia ruptura das convencións. Esta creba do convencional 

pode aparecer en representacións excesivas, como os mozos d’Os Novos ou 

as caracterizacións dos pais de familia de clase traballadora, que soen 

funcionar como personaxes cómicos na medida na que se esaxeran os seus 

defectos194.  

                                                 
194 Malia que os protagonistas d’Os Novos funcionan desde o exceso de marcadores 
ideolóxicos, levando a un extremo o inicio das tribos urbanas, cunha intención de parodia, 
atopamos pais de familia das comedias familiares están retratados de xeito esaxerado como 
racistas e fascistas, como os casos xa mencionados de Bundy e Garnett. 
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Con todo, estes suxeitos típicos serven como imaxes e proxectan valores que 

poderíamos cualificar de quintacolumnistas na medida en que dinamitan as 

institucións desde o seu interior. Malia que a comedia británica está inzada 

de personaxes e de relacións que poñen en cuestión os piares da súa 

cultura195, a televisión americana só cuestionou os valores da súa sociedade 

en adaptacións dos programas ingleses ou por medio da animación. Resulta 

paradigmático o exemplo elixido por Fiske (1995:118) para analizar a 

recepción desde un enfoque cultural; a decodificación de Married... with 

children por parte dun grupo de universitarios abre unha reflexión sobre a 

inversión das normas da “boa” familia que fai a serie, que supuxo  

 

unha ofensa para aqueles con intereses sociais baseados nesas normas e 

atrapou aos que se vían a si mesmos como persoas que existían fóra do 

marco do familiar. 

 

A subversión na serie funciona ao xeito do humor popular, por medio dos 

corpos e das funcións corporais, o que xera unha caste de escatoloxía que, 

segundo Fiske, é a responsable do efecto cómico principal da serie.  

A ofensa dos valores constitúe, xa que logo, un elemento progresivo do 

formato, ao dicir dos investigadores, na medida en que xera un debate e 

cuestiona o escapismo do entretemento televisivo. Mills (2000) entende que 

                                                 
195 Como xa quedou dito, a tradición da sátira está moi vixente na televisión británica, non 
só nas propias comedias de situación, senón tamén en programas de sketches como o 
recente Little Britain (2003-...) onde Matt Lucas e David Walliams interpretan varios 
personaxes cos que parodian a identidade británica, desde as clases populares até os 
estamentos de poder como o goberno e a monarquía. 
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o uso de determinados rexistros lingüísticos, como o slang ou a 

caracterización polo acento de distintas clases e nacionalidades, ou da 

violencia196 poden ser ofensivos para certos grupos sociais e paradoxalmente 

funcionar como representación aceptadas polos retratados197.  

Todo suxire que a maior subversión dos personaxes consiste en amosar a 

maior cantidade posible de elementos reais contra o status quo ou a 

ideoloxía dominante. Steptoe and son, unha das britcom pioneiras que 

presenta a vida dos case marxinais Harold e Albert Steptoe, pai e fillo, 

retrata ese mundo distante da ‘normalidade’ da familia burguesa que é a 

pedra de toque ideolóxica do xénero. Neale de Krutnik (1990:251) suxiren 

que 

 

a clave do seu notable éxito é o xeito no que [Steptoe and son] representa 

o espectáculo do decoro burgués invertido para unha audiencia burguesa: 

un ten que coñecer as ‘regras’ para recoñecelas e atopar divertido a 

maneira na que se creban. 

 

                                                 
196 Os usos da violencia na comedia de situación son particularmente significativos nos 
produtos de animación como Beavis and Butt-head (1993-1997), The Simpsons e South Park 
(1997-...). Segundo Mills (2000: 145), “é significativo que as series de televisión máis 
temidas sexan as de animación. Isto é porque, mentres que estas series claramente ofrecen 
un contido que se define convencionalmente para adultos, a súa ‘codificación dobre’ indica 
que poden gozar tamén os cativos”. Que a animación resulte ameazadora para os valores 
indica que se permite unha maior liberdade á hora de retratar tipos sociais e explorar temas 
e tipos de humor ca nas comedias de “carne e oso”. 
197 Non hai máis ca lembrar, como xa se indicou neste traballo, que os galegos eran fieis 
espectadores dos sainetes crioulos en Arxentina, nos que a parte principal do espectáculo 
consistía en explotar personaxes galegos que resultaban graciosos polo seu acento e o tipo 
de ocupacións que desempeñaban. 
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Na comedia, a situación repetida –Neale e Krutnik (1990) din que 

‘reinstaurada’– é o intento de Harold, o fillo, por medrar e cambiar de clase 

social, que sempre fracasa e acaba ridiculizado polo seu pai. O intento de 

Harold de mellorar, que expresa por medio do intento de finxir un acento das 

clases superiores, sempre se ve abocado ao fracaso, de maneira que 

 

a lóxica integral de todo o programa é unha ideoloxía determinista sobre a 

clase: Harold, malia as súas aspiracións, non pode fuxir do que é: un 

Steptoe de clase baixa, o mesmo ca Albert (Neale e Krutnik, 1990:252). 

 

A consideración destes autores abunda máis na idea da comedia de situación 

como unha ‘trampa’ da que os seus personaxes non poden liberarse –a non 

ser que desaparezan de plano. Malia todo, entendemos que o 

recoñecemento das normas e a capacidade de rir delas, por medio de 

personaxes que intentan transgredilas, supón, en certa medida un 

recoñecemento de que poden ser cuestionadas. A este cuestionamento non 

fican alleas as imaxes nacionais que se ven reflectidas nas series televisivas, 

que, como xa vimos, son obxecto de polémica e debate nos medios. 

Unha das cuestións máis sorprendentes das análises que se levan feito sobre 

o fondo ideolóxico da comedia de situación é a práctica inexistencia de 

parámetros relacionados co humor nestas investigacións. De feito, unha das 

escasas mencións atopadas á importancia do humor como un dos 

marcadores da construción ideolóxica dos relatos da comedia de situación 

ten que ver precisamente coas dificultades que Mills (2000) percibe que 
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existen para entender o formato por parte da crítica, na medida en que 

esquecen que un dos seus elementos principais é o humor. O autor, con 

todo, non propón un método para achegarse a esta cuestión principal da 

ficción, pero entende que, como xa indicamos, o humor de cada época e de 

cada sociedade marca as pautas destas producións, o mesmo que os 

avances sociais que se reflicten na aparición de determinados personaxes ou 

tramas. 

Outra das mencións ao humor da comedia de situación está relacionada coa 

idea da autoría coma sinónimo de aumento da calidade e da posta en escena 

de elementos de desafío e cuestionamento das normas. A este respecto, 

Marc (in Feuer, 1992) entende que determinados autores poden converter a 

fórmula nun espazo para a “sátira social”.  

Ao noso ver, o tipo de humor elixido na comedia de situación ten contribuído 

á creación dun paradoxo: se dunha banda a sitcom é un produto televisivo 

cargado de ideoloxía, normalmente a dominante, ao tempo, o humor branco, 

sen referencias de ningún tipo, ten ocultado de xeito sistemático a existencia 

da devandita ideoloxía. A naturalización desta ideoloxía entra desde esa 

comicidade supostamente inofensiva, xerada no seo familiar e, polo tanto, 

propia do ámbito privado, cando o humor, como vimos defendendo neste 

traballo, xérase no público, nun espazo de tensións. 

A comedia de situación, en tanto que texto, pode optar por agachar os 

conflitos da cultura que a xera –na que se conforma como forma “pura” ou 

como adaptación cultural– ou ben amosalos, por veces atentando contra o 
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decoro proposto desde as posicións dominantes. Entendemos que na medida 

en que a sitcom mostra os valores e contravalores dunha sociedade e os 

converte en obxecto de risa está a suxerir unha posible reflexión sobre os 

devanditos valores. É ben certo, se seguimos a Grote, que a non resolución 

deses conflitos e retorno ao punto de inicio poden suxerir unha perspectiva 

conservadora, isto é, un desexo de que nada mude, de que todo se manteña 

na mesma posición. Con todo, a exposición de determinados valores e 

personaxes ao efecto explosivo da risa fainos entender que poden abrirse 

fendas na ideoloxía que sustenta a súa creación.  

As distintas modalidades humorísticas empregadas como a base do cómico 

nas comedias televisivas responden a distintas estratexias de uso do humor. 

Entendemos, a este respecto, que as modalidades máis próximas á crítica 

social e á actualidade son as que revelarían con maior fidelidade estas 

tensións mentres que un humor branco e propio da farsa promovería un 

certo escapismo que sustentaría con máis forza o retorno ao inicio do final de 

cada episodio. Tamén un humor máis próximo ao espectacular pode 

redundar nun modelo mesmo industrial de gags, que contrastaría co humor 

popular, herdeiro da revolta promovida polo entroido, e menos marcado pola 

súa necesidade de eficacia. Ao tempo, humor verbal e humor físico, como 

derivados de tradicións moi distintas, contribúen a un retrato determinado da 

realidade.  

En xeral, o humor non vai reflectir un maior ou menor sentido de realidade –

un xuízo, insistimos, que recae sobre outros tipos de programas– senón unha 
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ollada sobre a realidade que conleva unha determinada ideoloxía, constituída 

non só pola que pretendan revelar os seus creadores, senón que tamén 

condicionada pola institución na que se sitúa, a programación televisiva, e 

pola multiplicidade de lecturas posibles por parte da audiencia. 

 

  

6.4.3.- A morte da comedia de situación? hibridación e novas 

linguaxes 

Grote (1983) facía unha elexía pola morte da comedia clásica, que estaba 

sendo desprazada pola forma emerxente da comedia de situación, un 

modelo de comedia, ao seu ver, fundamentalmente conservador. A mesma 

pregunta podería facerse a esta altura, máis de trinta anos despois, con 

respecto da comedia de situación: se a fórmula está esgotada malia a súa 

perdurabilidade até o de agora.  

A pista para considerar a decadencia do formato, ou o seu esvaecemento 

noutras formas, pode vir desde a creación de fórmulas híbridas como o 

dramedia, que combina elementos de distintos xéneros na procura do éxito 

de audiencia. O formato tamén se transforma en cuestións particulares, 

como a progresiva eliminación da risa enlatada, que constituíra, como xa 

vimos indicando, unha das súas marcas de identidade. 

En contra desta posición, entendemos que a comedia de situación ten 

baseado a súa perdurabilidade en función da súa adaptación aos tempos, a 
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súa flexibilidade para incorporar as transformacións sociais no seu contido. 

En canto á forma, porén, os cambios non teñen sido substanciais, aínda que 

pode dicirse que esta tendencia se está invertendo.  

Unha das principais causas destes cambios é que a comedia de situación é 

tamén partícipe das transformacións xerais da ficción televisiva, sometida a 

un proceso de “atomización” que chega mesmo a ameazar a coherencia 

narrativa (Castelló, 2006). Este proceso, que leva ao paroxismo o fluxo 

fragmentado da grella, afecta tanto ás coordinadas espazo-temporais de 

cada narrativa, como ao deseño de personaxes e de accións. Ao dicir de 

Castelló (2006), os seriados televisivos nos últimos anos dilúen a figura dos 

protagonistas en favor de estruturas corais, ao tempo que enredan os 

argumentos en multiplicidade de subtramas. Estas condicións, xunto cos 

saltos espazo-temporais dos relatos, van directamente en contra da propia 

definición da sitcom, que funcionaba cun núcleo moi limitado de personaxes 

e de tramas. Se Castelló entende que a ficción televisiva se ve “colonizada 

polo gag visual”, a comedia de situación pode converterse nunha sucesión de 

sketches sen relación aparente entre si, levando a un extremo o baixo nivel 

de narratividade do formato. 

Ademais, a comedia de situación adapta o maior coñecemento do medio por 

parte dos espectadores, o que permite incorporar a ruptura da cuarta parede 

como un elemento humorístico máis da comedia. Aínda que esa ruptura 
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estivo presente en sitcoms desde os inicios198, na actualidade a conciencia do 

xénero é moi superior, de xeito que boa parte das comedias de situación 

elaboran o que podería denominarse como metacomedia (Álvarez Berciano, 

1999). A comedia de situación revela a posición que a televisión acadou nos 

países desenvolvidos, nos que o consumo do medio fai que o espectador 

teña un coñecemento dos seus mecanismos que poden ser empregados 

como un recurso cómico máis. 

A hibridación é outra das canles de adaptación da comedia de situación ao 

escenario actual, caracterizado por unha enorme competencia e un aumento 

da calidade da produción dramática en xeral. A mestura de linguaxes ten 

producido series como The league of gentlemen, que combina elementos de 

terror con sketches cómicos, e a paradigmática The office, que non só 

rexeita o uso de elementos como as risas enlatadas ou a organización das 

tramas convencional, senón que emprega técnicas documentais na rodaxe e 

edición de vídeo. Por vez primeira nunha comedia de situación, a cámara 

móvese detrás dos personaxes coma se dun docusoap se tratara e sen 

referencias visuais ou sonoras que permitan identificar o programa coma 

unha sitcom. 

A comedia de situación, en definitiva, é un formato que combina elementos 

de eficacia probada no medio televisivo, de aí que non auguremos o fin do 

                                                 
198 The George Burns and Gracie Allen Show (1950-1958) inscribía ao espectador dentro das 
tramas e mesmo desenvolvía accións autorreflexivas, como a de George Burns véndose a si 
mesmo na televisión. 
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formato senón a súa adecuación a cada época, unha adaptación xa 

demostrada temporal e xeograficamente. 

 

7.- O humor na comedia de situación galega 

7.1.- O fluxo da Televisión de Galicia. Principios programáticos e 

dinámicas da grella 

Desde que no ano 1986 se estabilizara a oferta da Televisión de Galicia, a 

canle funcionou de acordo coa dinámica imposta polos seus principios 

programáticos e, ao tempo, desde a lóxica do mercado televisivo, que 

traballa consonte ao obxectivo do máximo rendemento e por medio de vagas 

e tendencias que se establecen en cada unha das temporadas televisivas. 

Deste xeito, se desde os Principios Xerais de Programación199 se promove 

que a TVG desenvolva as funcións de espello e fiestra propias do medio, a 

necesidade de rendibilidade aconsella a produción barata e o rendemento de 

recursos publicitarios. Canto á cuestión da imaxe de Galicia que deberan 

incluír os medios públicos, os Principios Xerais de Programación (Maneiro 

Vila, 1989:205) recollen:  

 

Os programas de Radiotelevisión de Galicia e da TVG deben de responden 

á realidade social, cultural e económica do país. A programación ten que 

ser reflexo desa realidade e, como medios institucionais, cunha obriga de 

contribuír á transformación da mesma desde a identidade galega. Unha 

                                                 
199 Estes Principios foron aprobados o 12 de maio de 1986 polo Consello de Administración 
da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) e pretendían ser un documento marco 
para o establecemento das grellas da radio e da televisión públicas (López García, 2006).  
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identidade que non se entende como algo estático senón como un proceso 

aberto no que os medios de comunicación, radio e televisión, deben 

supoñer a incorporación da realidade social e cultural galega á dinámica 

das modernas sociedades desenvolvidas. 

 

Hai dous elementos desta formulación que nos parecen interesantes: dunha 

banda, a achega á realidade social galega e, doutra, a necesidade de amosar 

as transformacións desa sociedade. A aproximación a esta realidade, 

entendida como parte da identidade cultural, faise na programación da TVG 

por medio da tríade información-musicais-ficción (Ledo Andión, 2001). Esta 

fórmula pretende combinar tanto os servizos informativos propios dun medio 

de titularidade pública como un entretemento baseado no musical e na 

ficción, que comezará a ser propia a partir do ano 1995, no que se inicia a 

emisión de Pratos combinados200. Outra das advertencias dos Principios 

Xerais de Programación tiña que ver coa calidade deste entretemento que  

 

terá que estar tamén presente na RTG e na TVG e contarán con 

programación propia neste senso sen caeren no vulgarismo (Maneiro Vila, 

1989:206). 

 

Os Principios alertaban asemade da necesidade de evitar a folklorización dos 

contidos. Porén, unha das críticas máis constantes á programación da TVG 

                                                 
200 Pratos Combinados non é, con todo, o primeiro seriado galego, aínda que pode citarse 
coma punto de arranque dunha produción propia continuada. Os outros feirantes (1989-
1990), creada por Xosé Cermeño, estaba constituía por seis capítulos inspirados nos relatos 
do libro do mesmo título de Álvaro Cunqueiro. 
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ten sido precisamente a baixa calidade dos seus programas culturais ou, 

máis ben, a representación dunha cultura ancorada na tradición, sobre todo 

no que respecta ao musical,  e que non ten promovido valores culturais 

emerxentes (López García, Pérez Pereiro, 2004). A este respecto, o 

estandarte programático da TVG é o musical Luar (1992-...) que contribuíu 

en boa medida a xestar o alcume popular da canle, Telegaita201, debido á 

mestura a partes case iguais de música tradicional galega con folklore 

español.   

A duración en antena de Luar resulta asemade simbólica doutra das 

características esenciais da programación da TVG: a súa estabilidade. Malia 

podermos conceder que unha grella televisiva tende ao conservador, sobre 

todo na intención de fidelizar unha audiencia determinada, a TVG recolle 

espazos televisivos de máis de dez anos de duración e unha estrutura xeral 

que non se somete a experimentación con frecuencia202. 

Esta resistencia ao cambio pode deberse á audiencia-tipo pola que ten 

apostado a Televisión de Galicia que, segundo os responsables da 

programación, respondería ao seguinte perfil: muller, de nivel socio-

económico medio-baixo,  maior de 45 anos e habitante de núcleos de 

                                                 
201 Ao dicir de Villalaín (2003:60), “Esta denominación non anda moi errada a xulgar pola 
proliferación do noso instrumento autóctono máis emblemático nas emisións de variedades 
da TVG. Pero o alcume ‘telegaita’ non ten un alcance simplemente denotativo, non se limita 
a constatar obxectivamente a abundancia gaiteira nas emisións musicais da canle 
autonómica. ‘Telegaita’ expresa unha inclinación ideolóxica e unha tendencia estética. 
Connota un modelo de facer televisión caracterizado por un conservadorismo de matiz 
populista e ruralizante que combina coa exaltación continuada, entre sentida e ritual dos 
valores patrios, do distintivo do ‘noso’”. 
202 Na mesma liña, Martínez Hermida (2002) denomina “programación pouco activa” á grella 
da TVG. 

359



 Marta Pérez Pereiro 

poboación de menos de 10.000 habitantes203. Pouco ten que ver este perfil 

co do ideal demographics do que temos falado neste traballo e pouco ten 

que ver coa vocación de servir a todos os públicos que ten que ser a propia 

dunha televisión pública en función da súa propia definición. A busca do 

rendemento no plano da audiencia vai afectar non só ao deseño xeral da 

grella senón ao contidos de cada un dos programas en particular. 

Neste escenario, as series de ficción xogan desde mediados dos anos 90 un 

papel primordial debido á importancia que acollen estes produtos no marco 

do sistema televisivo español, pero tamén por cuestións industriais. Por outra 

banda, os programas de entretemento que teñen como base o humor foron 

episódicos na grella da TVG, aínda que habituais na grella da TVG. 

 

7.1.1. Os programas de humor na Televisión de Galicia 

O entretemento, que non debera caer no “vulgarismo”, é un dos alicerces da 

programación da TVG. Malia que a preferencia son musicais (Luar, Son de 

Estrelas, 2007) e concursos [Supermartes204 (1992-2004), Todos a bordo 

(1999-2001), Arrampla con todo (2004), Cifras e letras (2006-...)], a 

Televisión de Galicia tamén incluíu na grella programas humorísticos que 

poden enmarcarse na tipoloxía de programas de humor proposta neste 

traballo: 

                                                 
203 Datos obtidos na entrevista feita a Carlos Carballo. 
204 O Supermartes, outro dos espazos de longa duración da canle, é unha “excepción do 
prime time español. Nesta franxa trunfan concursos que (...) posúen unha elevada dose de 
espectáculo. Non obstante, os concursos entendidos en sentido estrito apenas teñen cabida 
na banda de máxima audiencia. O programa galego entra dentro desta categoría e 
destácase a contracorrente no prime time, sen apenas concesións á idea de espectáculo 
(Pérez Ornia, Gómez Amigo, 2000:156). 
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1.- En primeiro lugar, a Televisión de Galicia emitiu programas de humor 

baseado no real, particularmente os produtos da FORTA (Federación de 

Organismos de Radio e Televisión Autonómicos): Ole tus vídeos! (1991-

1992), Inocente, inocente (1993-1995) e Con perdón (1996-1998). Porén, a 

produción propia da TVG comezou a empregar o formato da cámara oculta 

no programa de humor Velaí (1989), do que volveremos falar no apartado de 

ficción desta tipoloxía. Ademais, en datas máis recentes, a cámara oculta de 

Pillados (2006-...) é un dos espazos que no access prime time dan entrada 

ás series de ficción, e constitúe unha mestura de produto importado e de 

produción propia (por medio das presentacións aos vídeos de cámara 

oculta). 

2.- Os programas de sketches tamén teñen cabida na grella da TVG, mais 

dun xeito estacional. Con todo, nos anos 80, malia a inexperiencia na 

produción propia, resultan interesantes programas como o xa mencionado 

Velaí, O mellor (1986) ou Sitio distinto (1990). No que atinxe ao primeiro 

destes espazos, no seu formato de variedades incluía o primeiro seriado de 

humor galego, Servicio de urxencias (1989) unha serie de quince pezas 

breves que abrían a porta ao humor de ficción seriado.  

A produción de programas de sketches non se retoma até o ano 2006, no 

que se produce Zapping comando (2006-2007), na liña dos espazos 

paródicos de zapping doutras canles do Estado español.  

As practicamente únicas mostras de sketches que atopamos nestas case 

dúas décadas son as breves actuacións humorísticas inseridas no contendor 
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Luar, que se intercalan entre as actuacións musicais do programa e que 

Villalaín denomina “contadores de chistes ou regueifeiros simpáticos” 

(2003:61). Estas pezas cómicas, consistentes en diálogos destes personaxes 

creados en exclusiva para a interacción cos presentadores do programa, 

tiveron como gran fito a inclusión dos Tonechos, que, como veremos, 

acabaron por obter a súa independencia e ter un espazo propio.  

O humor aparece noutro tipo de formatos, os concursos, na década dos 90, 

coa competición de chistes d’A repanocha (1996-1999) e a busca de talentos 

cómicos que se realizou en O rei da comedia (2002). A busca destas novas 

voces do humor tiña a intención, ademais da de crear un espectáculo 

televisivo, de conformar un grupo de actores, de suplir a carencia dunha 

tradición de entertainers ou cómicos no ámbito audiovisual galego205. A 

proba do éxito desta fórmula está na composición de programas de humor 

posteriores como o xa citado Zapping comando, no que se integran algúns 

dos participantes no concurso, e Air Galicia (2007-...). 

Este último programa, Air Galicia, pode citarse como o único formato de 

carácter predominantemente satírico dos emitidos até o de agora na 

Televisión de Galicia. Ao noso entender, e despois da consulta feita a 

guionistas no programa206, Air Galicia só é posible nunha situación política 

que non se dera ao longo dos 16 anos anteriores, cun goberno conservador, 

e pola tendencia do sistema televisivo español a programar estas fórmulas 

                                                 
205 Información extraída da entrevista mantida cun dos creadores no programa, Andrés 
Mahía. 
206 En concreto, Federico Pérez e Andrés Mahía foron consultados sobre este espazo. 
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nos últimos anos207. A sátira proposta desde Air Galicia afecta a 

determinados aspectos sociais de Galicia, inéditos en programas 

precedentes, e mesmo a aparición de personaxes “foráneos” que son 

obxectivo do humor do programa, como os madrileños que veñen pasar o 

verán. 

Os programas de sketches compleméntanse na TVG cos programas dos 

Tonechos, dos que teremos ocasión de falar máis extensamente, o que 

supón unha oferta humorística notable se se compara coa de temporadas 

previas, que carecerían dela de non ser pola programación de produtos 

importados de sketches. A este respecto, O show de Benny Hill e Mr. Bean 

(1990), abondo reemitidos, supliron a inexistencia de produción propia neste 

ámbito creativo. 

3.- Finalmente, tal e como ampliaremos a seguir, a Televisión de Galicia ten 

producido e emitido ficción seriada humorística desde o ano 1995, nunha liña 

de produción que inaugura Pratos combinados. 

 

7.1.2.- A ficción seriada galega 

O inicio dunha política de produción de ficción seriada prodúcese a mediados 

dos anos 90, cando a Televisión de Galicia comeza a desenvolver no réxime 

de produción propia externa208 unha serie de produtos que serán emitidos na 

                                                 
207 Na temporada 2004/2005 as canles autonómicas incluíron programas deste tipo, o 
mesmo que as estatais. Exemplos destacados son Tricicle, en TV3, Vaya semanita, emitida 
por ETB 2 ou Moranquísimo, en Canal Sur. 
208 Este é o modelo de todas as series galegas agás o caso de Avenida de América (2001-
2002), producida en exclusiva pola Televisión de Galicia (Nogueira, 2006). 
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súa grella. Ao dicir de Carlos Carballo, este ámbito produtivo acolleu unha 

importancia máxima en función de dúas razóns: 

a.- A necesidade de crear un prime time específico para erradicar a imaxe 

negativa da programación da TVG, inzada de programas de entretemento, 

con bo resultado de audiencia, pero que non eran de calidade. Esta 

transformación do prime time consistiría en crear produtos rendibles no 

plano da audiencia mais cunha calidade e “seriedade” maiores. 

b.- A demanda de responder a un encargo do goberno autonómico 

consistente na promoción da industria audiovisual galega, de xeito que se 

crearan novas produtoras e que se formaran equipos profesionais.  

Ademais, o plan veu impulsado polo éxito que a ficción seriada viña 

acadando nas canles estatais, particularmente as privadas, de xeito que a 

situación era a idónea para a xestación dunha industria que quería ser 

estratéxica.  

Porén, ao dicir de Martínez Hermida (2002), os resultados desta política de 

produción non foron os desexados e limitáronse a frear a competencia das 

canles xeralistas do Estado. No industrial,  

 

Ao redor da Televisión de Galicia foise constituíndo un anel de produción 

herdeiro do intercambio político-económico que converteu a canle 

autonómica nunha extensión do poder do Goberno e nunha roda de 

mercado para os vellos medios de prensa –con divisións audiovisuais ou 

oficinas de produción–, para as empresas de infraestruturas –a TVG naceu 

coma monstro emisor-produtor tipo TVE, pero sen infraestrutura suficiente– 
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e para antigos empregados da propia TVG –velaí executivos, 

programadores, realizadores... (Martínez Hermida, 2002:236). 

 

Os contidos das ficcións seriadas que se producen ao abeiro destas políticas 

tamén se ven afectados na medida en que veñen condicionados polos pactos 

entre produtoras e os ditados do “monstro emisor-produtor”. A este 

respecto, Nogueira (2006:164) entende que os últimos dez anos constitúen 

unha etapa  

 

marcada polo conservadorismo tanto conceptual (mantense a vocación de 

reflectir a realidade máis recoñecible para o televidente autóctono, 

plasmada en historias cun simbolismo que permiten unha sinxela 

identificación) coma no deseño de produción, que procura combinar 

fórmulas de probada eficacia nas ficcións televisivas con elementos locais 

(...). 

 

O que Nogueira está a definir non deixa de ser o modelo de indixenización 

proposto por Buonanno (1999) no que os modelos foráneos son adaptados 

pero, en maior ou menor grao, conservan os elementos de produción do 

modelo de referencia.  

Unha das tendencias do último lustro, en consonancia con esta reprodución 

de fórmulas, ten que ver coa busca da rendibilidade económica de 

programas que supoñen un custo elevado para o ente CRTVG. O modelo de 

referencia deixa de ser neste punto a industria americana –quizais unha 

influencia máis clara nos 90– e a ficción española pasa a ser a provedora de 
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fórmulas seriadas de éxito. Os resultados son, dunha banda, o interese por 

“chegar a toda a familia” (Nogueira, 2006) e, por outra, a aposta por 

dramedias, produtos, como xa vimos indicando, de longa duración nos que 

se combina o drama con certos toques cómicos, que adoitan ser 

interpretados por cativos, adolescentes e anciáns (que non poñen en perigo 

a centralidade do discurso do protagonismo da parella heterosexual de 

mediana idade). A tendencia das series galegas, noutro seguidismo máis do 

panorama español, é a de se transformaren desde formatos concretos e 

definidos en soap operas –o interese é poder explotar o produto até a 

extenuación– a unha representación de tipo costumista, tal e como sostén 

Miguel Anxo Murado. 

O seguidismo da ficción española amplíase tamén ao tipo de ficcións seriadas 

nas que a nostalxia ten xogado un papel esencial, como se verifica en 

producións como Cuéntame como pasó. Aínda que Libro de familia (2005-

...), dramedia ambientado na Galicia dos anos 60, se acolle de xeito directo a 

esta dinámica, podemos facer extensiva a nostalxia a toda a produción 

seriada da Televisión de Galicia en tanto a súa predilección por retratar o 

mundo rural coma unha caste de mundo ideal no que os conflitos poden 

resolverse no seo da comunidade e ao remate de cada capítulo. 

Ideoloxicamente, tal e como sostén Martínez Hermida (2002:241), 

 

as series emitidas pola TVG responden a unha axenda revisitada de 

problemas con solucións politicamente correctas: a sida, as drogas, a 

emigración, o tema do caciquismo revirado en paternalismo, o ascenso da 
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muller, a inexperiencia da mocidade... (...) Sería inconcibible, por exemplo, 

que o tratamento da política galega, cos actuais protagonistas informativos 

que propón a TVG, fose trasladado ao contraste das discusións que sobre 

un tema ou outro tivesen os personaxes dunha serie. 

 

Ao noso ver, concordando con Murado, trátase dun retrato social costumista, 

xustamente o que intentara evitarse nos Principios Xerais de Programación, 

que se caracteriza pola presentación amable dos conflitos209 e a tendencia a 

crear representacións sociais significativas, baseadas, as máis delas, na 

busca de recrear un universo utópico. Segundo Martínez Hermida 

(2002:240), 

 

O punto de vista das series para audiencias amplas soe reforzar os valores 

tradicionais da comunidade, reconducindo os problemas e as novidades que 

se expresan nos contidos cara a solucións en positivo, asumibles incluso 

dentro dunha posible extravagancia. Esta constante no formato actual vén 

delimitada pola reiterada prudencia que se exerce perante a produción e a 

ideación das series máis que por unha estratexia deliberada de querer 

introducir subliminalmente unha ideoloxía. 

 

Esta “prudencia”, referendada polos testemuños dos guionistas e creadores 

enquisados, non deixa de ser unha demostración de que o proceso de 

“naturalización” da ideoloxía transmitida polo medio se traslada até os 

                                                 
209 Esta circunstancia non é privativa da ficción galega senón que pode facerse extensiva á 
produción de seriados en España. 
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propios axentes da produción que deciden de antemán non poñer en risco o 

sistema de valores non escrito que rexe os contidos da televisión pública. 

Por outra banda, as características do contido das series teñen que ver 

directamente coa captación do público obxectivo da canle, aínda que, ao 

tempo, tamén se intentou buscar públicos que adoitaban non estar dentro 

deste target.  

Malia todas as pexas que se teñen feito notar desde a investigación, a ficción 

galega cumpriu algúns dos obxectivos iniciais e serviu como espazo de 

probas para unha produción propia. Dunha banda, o plan estratéxico elevou 

a calidade da canle e supuxo éxitos de audiencia, ademais de profesionalizar 

un sector que se nutría de profesionais foráneos ou doutros que viñan 

doutros ámbitos –o teatro, sobre todo– e que precisaron dun proceso de 

adaptación ao “novo” medio. O éxito dalgunha destas iniciativas profesionais 

pode constatarse coa “fuga de cerebros”, fundamentalmente do ámbito da 

interpretación, a series e filmes do Estado.  

No seu afán de actuar como “espello da realidade”, as series da Televisión de 

Galicia iniciaron un camiño aínda non explorado noutros produtos cara a 

busca do realismo. A lingua, un dos elementos esenciais do servizo público 

da TVG, púxose ao servizo da verosimilitude na serie Mareas vivas (1998-

2002) por medio do uso da variedade dialectal da Costa da Morte, e de 

rexistros contrastados entre os non locais (os xuíces e personaxes de fóra da 

vila das distintas temporadas) e mesmo do esporádico castelán con fins 
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humorísticos210. Mareas Vivas, que retrataba a vida da comunidade nunha 

vila trasunto de Laxe, Portozás, supuxo un éxito sen precedentes para unha 

ficción seriada galega, non só polos niveis de audiencia acadados –que 

implicaban o seguimento de públicos non afectos á TVG– senón pola 

transcendencia social que acadaron os seus personaxes, que inauguran, ao 

noso entender, un certo culto televisivo. A serie foi o impulso definitivo para 

máis dramedias coma Terra de Miranda (2001-...) correlato terra dentro, na 

comarca de Miranda-Mondoñedo, e para o intento de producir outros 

formatos como a soap opera [Galicia Express, (2000); Rías Baixas, (2000-

2005); Valderrei, (2007-...)] ou a serie de misterio, As leis da Celavella 

(2003-2005), un dos produtos máis diferenciados dos producidos en Galicia, 

que recreaba os segredos dunha vila no ano 1925. 

Unha das probas do despegue definitivo do sector, e da importancia 

estratéxica da ficción seriada na Televisión de Galicia, é que no momento de 

redacción deste traballo se emitan ao tempo catro series211 de produción 

propia externa na TVG, ademais d’O Show dos Tonechos, incluído na nosa 

mostra. Estes produtos cobren o prime time de tres días da semana ademais 

da franxa de tarde e desprazan as series importadas que ocupan franxas de 

menor importancia na grella. 

 

                                                 
210 Un dos capítulos da primeira temporada da serie incluía como secundario a Víctor, un 
curmán de Currás, o percebeiro furtivo, interpretado polo mesmo actor, Miguel de Lira, que 
falaba castelán por teléfono e un galego inzado de castelanismos e problemas fonéticos cos 
veciños. 
211 Valderrei, emitida de luns a venres ás 16:03, Libro de Familia, os domingos ás 22:30, 
Terra de Miranda, luns ás 22:00 e A vida por diante (2005-...), os martes ás 22:00.  
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7.2.- As comedias televisivas galegas 

A idea de producir e emitir comedia televisiva na Televisión de Galicia está 

presente xa nas orixes da canle, malia que non todas estas iniciativas 

frutificaron. Desde a serie de sketches Servicio de urxencias até a primeira 

emisión de Pratos combinados que se produce o 28 de decembro de 1995, 

data ben simbólica, iniciouse o proceso de produción de varias series, 

algunhas delas cómicas, como Aldán e Elva e Fóra de onda212, pero non 

chegaron a realizarse. 

Segundo Carlos Carballo, houbo varios motivos polos cales as primeiras 

producións de ficción seriada foron sitcom: en primeiro lugar, as propias 

produtoras se decantaron máis por este tipo de produtos que por dramas, e, 

en segundo lugar, unha vez postos en marcha os proxectos entendeuse que 

funcionaban mellor no plano da audiencia. Ademais, un lugar común sobre 

produción televisiva daquela era considerar que a comedia de situación era 

máis barata, polo modo de produción, e máis fácil de facer que un drama. 

Finalmente, tamén ao dicir de Carballo, a emisión de programas de humor 

contribuía a ofrecer unha imaxe “positiva” á cidadanía a través da televisión, 

algo que podía facerse extensible ao resto de produción de ficción, que 

trasladaba a imaxe da comunidade, “ás veces de xeito costumista”, di 

Carballo. 

Polo que respecta ao plano industrial, cuxo estudo non está no cerne deste 

traballo, o reparto de ficcións entre as distintas empresas produtoras 

                                                 
212 O proxecto tiña coma creadores a Alber Ponte, Pepe Coira e Raúl Dans, tal e como indica 
Raúl Dans (2004). 
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obedece ao mesmo modelo de reparto equitativo que explica Martínez 

Hermida (2002), de xeito que cada unha das comedias de situación vai ser 

producida polas principais colaboradoras da TVG: Pratos Combinados (CTV), 

A familia Pita (Continental), Pequeno Hotel (CTV), Cuarto sen ascensor 

(Filmanova-La Región), A miña sogra e máis eu (Voz Audiovisual), O Show 

dos Tonechos (TVG, inicialmente; Phodher TV). Cada unha destas empresas 

vai aproveitar os activos de produción doutros programas para estas series, 

como o uso de personaxes (Dona Hermitas, personaxe estrela de 

Supermartes213 para Pequeno Hotel) e de convidados asociados a estas 

produtoras. 

As propostas de comedias de situación, con todo, non se limitaron á oferta 

por parte de empresas audiovisuais, senón que tamén houbo traballos 

académicos nas escolas de imaxe e son galegas. Temos noticia da existencia 

do episodio piloto de Machiños214 (1998), unha sitcom inspirada n’Os novos, 

que fora emitida pola TVG anos antes, e que non prosperou mais ca como 

proxecto de fin de estudos. 

Por canto ás series que constitúen o noso obxecto de estudo, iremos 

debullando as características propias do formato e do contido de cada unha 

delas agrupadas en catro apartados: estratexias de programación e 

                                                 
213 O mesmo que o Luar, Supermartes mesturaba as distintas fases do concurso coa 
inclusión de personaxes cómicos que interaccionaban co presentador do espazo, 
‘Superpiñeiro’. 
214 Machiños, creada, escrita e producida por Antón Moure, Denís López e Fran Velo, pode 
visionarse en <http://www.aregueifa.net/machinhos.htm>. O episodio, creado para a EIS da 
Coruña, presentaba a vida de dous mozos estudantes que comparten piso de alugueiro e 
que teñen dificultades tanto para manter os pagos coma a salubridade do piso, un 
argumento ben semellante ao proposto por Os Novos, que foi unha das series máis citadas 
por todos os enquisados para este traballo como fonte de inspiración e programa de culto. 

371



 Marta Pérez Pereiro 

audiencias; aplicación do formato sitcom; modalidades, temas e personaxes; 

e a análise do humor galego en cada unha delas. 

Antes de afondarmos nos resultados da análise, quixeramos deixar 

constancia do modo de produción de cada unha destas series, cando menos 

no que respecta á escrita e edición de guión, unha cuestión non menor á 

hora de analizarmos un programa televisivo. A fórmula máis habitual consiste 

na intervención dun creador ou editor de guións e a participación dun 

guionista-dialoguista na elaboración de capítulos particulares. Tal é o caso de 

Pratos combinados, na que Xosé Cermeño, creador do produto, supervisaba 

os guións de cada episodio, nunha modalidade produtiva que Raúl Dans, 

dialoguista habitual da serie, denomina “guión de ferro”, unha estrutura moi 

fixa e traballada sobre a que se aplican os diálogos. Hai tamén que indicar 

que cada temporada contou con distintos guionistas pero que o propio 

Cermeño, tal e como el mesmo indicou, foi o único argumentista da serie 

(Dans, 2004) e responsable de dous tercios dos guións, con traballo baixo 

seudónimo nalgúns casos.  

O caso de A familia Pita215 podería ter seguido o mesmo modelo de traballo, 

pero o seu creador inicial, Miguel Anxo Murado (que asina coma Miguel 

Aguiar), quen desenvolveu a idea a pedido do produtor executivo, Pancho 

Casal, delegou ademais as tarefas de escrita e edición de guión en Carlos 

                                                 
215 Este é o sistema de traballo que explicaron os guionistas entrevistados desta ficción, 
Miguel Anxo Murado e Andrés Mahía, aínda que a ficha de rexistro da TVG inclúe outros 
nomes entre os argumentistas como Teresa Orgaz, Carmen de Miguel, Xavier Villaverde e 
Pancho Casal.  
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Ares, Xosé Castro “Pato” e Andrés Mahía –que asinan coma Srs. Expósitos– e 

outros guionistas ocasionais. 

Pequeno Hotel216 empregou un sistema de escrita e edición de guións moi 

semellante, cun creador único, Xavier Manteiga, con idea orixinal de Ghaleb 

Jhaber, e edición de guións a cargo de Mahía, Castro e Ares (posteriormente, 

Zopilote) con dialoguistas coma Ángel Lozano ou Alberto Guntín. A serie 

incorpora unha figura recente na ficción galega, o dialoguista en plató, que 

foi Eligio R. Montero.  

A miña sogra e máis eu ten dous creadores e editores de guión, Raúl Dans e 

Daniel Domínguez, e dialoguistas para cada episodio particular, como Bea 

Santana, Puri Seixido e Chema Gagino.  A este respecto, trátase de guións 

nos que traballan un número moi limitado de persoas, xusto o contrario dos 

casos de Cuarto sen ascensor e A casa dos Tonechos. Na primeira das series, 

malia as indicacións de créditos e ficha da TVG, tanto Ramón Campos217 

coma Antón Moure sinalan que os guionistas traballaban en equipos de dúas 

persoas que se responsabilizaban dos seus respectivos guións. Esta 

característica da edición de guións pode explicar a diferenza notable entre 

algúns capítulos e outros, tanto no estilo coma no tipo de humor. 

A casa dos Tonechos foi creada polos seus intérpretes principais, Víctor 

Fábregas e Roberto Vilar, e Xavier Manteiga, e o seu equipo de guionistas 

                                                 
216 O sistema de traballo está tirado neste caso dos créditos da produción, e contrastados co 
testemuño dos entrevistados, xa que as fichas de documentación da TVG son bastante 
imprecisas neste aspecto. 
217 O propio Ramón Campos e Xosé Morais eran os creadores da serie. Morais era, ademais, 
o produtor executivo da mesma. 
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están constituído por catro autores máis218. Dada a fórmula xeral do 

programa, un contendor de sketches, non existe unha fórmula fixada de 

traballo de guionización, senón que se escribe “entre todos”, ao dicir de 

Federico Pérez. 

7.2.1. Estratexias de programación e audiencias 

As series que chegaron a ser emitidas, particularmente das que nos 

ocupamos neste traballo, tiveron unha estratexia de programación 

semellante, mais unha acollida por parte do público, medida en índices de 

audiencia, ben distinta. 

Segundo Carballo, a inclusión de ficción propia na grella da TVG obrigou a 

deseñar estratexias de programación específicas que poden resumirse na 

concentración destes produtos na franxa de prime time nocturno e no 

emprego do hammocking219 como estratexia. Ao dicir de Martínez Hermida 

(2002),  a programación destas series constitúe aínda un exercicio “novo e 

pouco articulado” na Televisión de Galicia. 

Deste xeito, A familia Pita comezaba a emitirse o 26 de setembro de 1996, 

nos xoves, un dos días nos que TVG rexistraba mellores resultados nesa 

franxa horaria. No caso de Pratos combinados, a estratexia de programación 

consistiu en situala entre o Telexornal e Luar, de xeito que aproveitara o 

arrastre de público dos dous espazos. A familia Pita acadou resultados de 

                                                 
218 Luis Millares, Federico Pérez, Eligio R. Montero e Cristóbal Ruiz. 
219 O hammocking consiste en programar un espazo novo ou de escasa aceptación no medio 
de dous produtos con maior tirón de audiencia, para obrigar ao telespectador a ver o 
programa e desenvolver unha fidelización. 
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audiencia equiparables aos da media da canle, arredor dun 16% de share220, 

na primeira temporada emitida, pero os resultados decreceron na segunda, o 

que, segundo Carballo, foi a razón pola que esta temporada non chegara a 

emitirse na súa totalidade. 

Neste último caso, o método foi eficaz na medida en que Pratos combinados 

axiña chegou a acadar a súa “independencia” programática e pasou a 

emitirse os mércores, onde permanecerá en antena os seguintes dez anos 

case sen cambios. Deste xeito, cunha correcta política de programación 

vertical221, Pratos combinados acadaba un 27’9% do share na temporada 

1996/97 e era o programa máis visto da canle na temporada 2002/03 

(26’2%) e o segundo no ránking na seguinte temporada (20’2%). Estes 

datos, que teñen que considerarse en función da media de audiencia da 

TVG, arredor do 17%, son aínda máis rechamantes se lles engadimos os 

resultados de audiencia das repeticións da serie –programadas a 

continuación do capítulo novo e nas fins de semana. Estas repeticións, só 

posibles na medida da inexistencia de tramas abertas da serie, chegaron a 

ser o terceiro programa máis visto da TVG na temporada 2002/03, (24’2%). 

Ao longo das catorce temporadas de Pratos combinados, que pecha con 261 

episodios, o produto demostra ser unha das apostas máis rendibles da canle, 

                                                 
220 Todos os datos de audiencia incluídos neste traballo están medidos en share, de xeito 
que non aludiremos ao sistema de mediación en todos os casos nos que nos refiramos a 
estes datos. Convén precisar que todos eles están tirados do Anuario de la Televisión e do 
Anuario Sofres. 
221 A TVG convertía os mércores no día do cómico ao iniciar o prime time con Mr Bean, que 
servía para anunciar o “ton” da programación e captar o máximo número posible de 
espectadores. Mr Bean acadaba entre 1996 e 1998 unha media do 17% de audiencia. 
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e suporá un efecto chamada para a produción doutras ficción con base 

humorística. 

Con todo, haberá que agardar a 2001, concretamente ao 27 de setembro, no 

inicio da temporada televisiva, para que a Televisión de Galicia emita a 

seguinte comedia de situación, Pequeno hotel. Neste caso, a serie mantense 

en antena 36 episodios, na metade da segunda temporada, no prime time 

dos xoves, mais axiña, despois de dous meses de emisión, trasládase á 

mesma franxa dos martes. Por canto ás audiencias, a temporada na que se 

emite, 2001/02, rexistra un 15’4% do share, moi lonxe dos valores acadados 

polas series de máis éxito. 

A miña sogra e máis eu comeza a súa andaina o 20 de setembro de 2004, no 

inicio da temporada, o que dá idea dun certo coidado á hora de programar. 

O día de emisión escollido foi o luns  e o número de capítulos que 

apareceron en antena foi dez, o que non cubriu a temporada despois dunha 

contratación de 26 episodios. Os datos de audiencia non superaron a media 

da canle e situaron a serie no décimo posto de programas máis vistos da 

canle na temporada 2004/05 (16’2%), un dato insuficiente para que se 

mantivera en antena. Ao entender do daquela director de programación da 

canle, Carlos Carballo, un dos principais problemas no funcionamento da 

serie derivou, precisamente, dun dos seus valores de produción, o 

protagonismo de Ana Kiro, unha cantante e presentadora ben coñecida polos 

televidentes da TVG. Porén, nin o público obxectivo da canle, afeito a ver a 

Ana Kiro as herself nin o público máis novo entenderon o produto final. Ao 
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noso ver, a emisión limitada de episodios quizais non permitiu a fidelización 

dunha audiencia tan resistente ao cambio coma a propia grella. 

O ano 2005 coinciden o lanzamento de Cuarto sen ascensor e coa estrea d’O 

Show dos Tonechos, ademais da xa citada Pepe o inglés. Por canto á 

primeira, Cuarto sen ascensor comeza a súa emisión nos xoves, 

concretamente o 26 de maio. Trece semanas máis tarde, no episodio dez, a 

serie desaparece da grella, xa nos mércores, con tres xornadas de fútbol de 

verán intercaladas. A audiencia do programa non sube do 14’4%, un dato 

claramente inferior á media da TVG. Segundo Carlos Carballo a serie non 

acadou os resultados mínimos debido, sobre todo, a uns guións irregulares, 

aínda que o programador concede que os cambios e interrupcións que sufriu 

a serie contribuíron a este fracaso. A opinión dun dos guionistas da serie, 

Antón Moure, vai noutro sentido: as sitcom, un material televisivo fráxil, non 

adoitan funcionar nun primeiro momento e só a constancia permite a 

fidelización da audiencia, algo que non aconteceu neste caso.  

Ao noso entender, para a calidade das series e do seu axuste ao target da 

canle, é obvio que a estratexia de programación non favoreceu a fidelización 

da audiencia nestes dous últimos casos. A este respecto, subscribimos a 

apreciación de Martínez Hermida (2002: 239) ao falar da tendencia da TVG a 

programar de xeito horizontal, cubrindo o prime time e non ao xeito das 

 

privadas xeralistas [que] reforzan as series, facéndoas eixo de todo o 

programa vertical, é dicir, do día, a través de autopromocións e co apoio 
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doutros programas que falan das series directa ou indirectamente. Este 

reforzamento aínda é moi lene na planificación de TVG. 

 

Todo o contrario aconteceu con O Show dos Tonechos, unha fórmula xa 

comprobada ao longo dos tres anos anteriores, desde a primeira aparición de 

sete minutos dos Tonechos no Luar, o 20 de setembro de 2002, até o 

arranque dun programa de seu, o 18 de abril de 2005. A transición desde 

esa pequena actuación até o actual show, de case 100 minutos, foi 

paulatina; nun principio, os Tonechos foron aumentando o seu tempo no 

Luar até os 20 minutos –divididos en dúas partes, para non crebar o ritmo do 

programa– o que fai que poda ser considerado máis unha comedia de 

situación ca un sketch. Asemade, debido aos picos de audiencia que ían 

producíndose nas emisións, o Anuario de la Televisión (2005) inclúe o share 

do que denomina “Os Tonechos en Luar” (17’1%) de xeito separado do resto 

do programa Luar. En paralelo, a partir de setembro de 2003, a TVG comeza 

a emitir os especiais Os Tonechos, con contido específico anunciado en 

títulos como “Os Tonechos van á praia”, emitidos de xeito irregular, pero 

normalmente na franxa de noite dos domingos. O resultado deste período de 

experimentación é O Show dos Tonechos, no que se combinan, nas dúas 

primeiras temporadas, sketches de temas variados coa sitcom –así consta na 

escaleta do programa– “A casa dos Tonechos”, o noso obxecto de estudo 

específico. 

Os resultados de audiencia sitúan o programa como o máis visto na súa 

primeira temporada cunha media do 24’9% do share. O mesmo que 
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acontecera con Pratos combinados, as repeticións tamén entran dentro da 

listaxe dos programas máis vistos da canle, o mesmo que os especiais. Malia 

a posible saturación do público, con dous programas dos Tonechos á 

semana, os índices acadados parecen indicar que a TVG poderá manter máis 

tempo en antena esta fórmula que demostra o seu éxito non só nos niveis de 

audiencia, senón tamén coma un fenómeno popular, só equiparable ao que 

agroma arredor das figuras de Miro en Antón, de Pratos combinados, das 

que teremos ocasión de falar, e de Ladislao e Currás en Mareas vivas222. 

Ademais das anécdotas que poden contar os propios intérpretes, a rede223 

reflicte a dialéctica que enfronta aos seguidores e detractores dos Tonechos, 

feito sintomático do impacto do dúo humorístico nun público máis novo que 

tradicionalmente non segue a programación da TVG.   

 

7.2.2.- Aplicación da fórmula sitcom na televisión galega 

Cada unha das ficcións estudadas presentan unha serie de características 

formais que encaixan dentro das marxes do formato sitcom, aínda que, como 

veremos, permiten que cada unha delas sexa única na medida en que 

adapta unha fórmula e fai propios os seus principais elementos. Os 

elementos que serán descritos, recollidos nas definicións escolmadas para 

                                                 
222 Coma nos casos de Pratos combinados e dos Tonechos, o éxito do dúo cómico composto 
por un ex-estudante de dereito e un percebeiro furtivo levouse á rúa e converteuse no 
centro de moitas conversas por medio da repetición das frases identificatorias dos 
personaxes e mesmo con disfraces no entroido. 
223 Youtube.com recollía, en xuño de 2007, 99 vídeos dos Tonechos, e comentarios en 
distintos blogs. Non atopamos material semellante do resto das series analizadas. 
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este traballo, son: tipo de serie, presenza ou non de risa enlatada, duración, 

tramas, xenérico e prexenérico, setting, ubicación espazo/temporal. 

 

a.- Polo que respecta ao tipo de serie, a mostra rexistra tanto series 

familiares coma de ámbito laboral, e algún modelo híbrido.  

A primeira das sitcom galegas, Pratos combinados, incorporou esta 

modalidade híbrida, mais non desde o modelo americano224 na que as 

relacións familiares se trasladan á oficina, senón como parte dunha tradición 

máis local, a empresa familiar. Os Pereira (Miro, Balbina, os pais, Miguel e 

Rosalía, fillos, e a señora Carme, a avoa) rexentan o Bar Suízo, un negocio 

fundado ao retorno da emigración. No bar desenvólvense as relacións 

familiares ao tempo que as profesionais, aínda que este espazo non deixa de 

ser unha extensión do doméstico.  

A familia Pita, cun título xa indicativo, é unha comedia de situación familiar 

clásica, que se desenvolve sobre todo no fogar, aínda que este estea 

composto por un conxunto de personaxes diferente da familia nuclear: a 

viúva Pita e o seu fillo, Primitivo; o opositor Manuel; o científico “tolo” Arturo; 

unha bolseira alemá, Hanna; e a veciña que rexenta o quiosco, Lola. 

O modelo de familia máis estrito é o d’A casa dos Tonechos, na que viven 

Tonecho (pai), Maribel (nai), Tucho (fillo) e Amadora (avoa). Na primeira 

                                                 
224 No ámbito británico contamos coa referencia de Fawlty Towers, na que un matrimonio 
rexenta o hotel Fawlty Towers, mais a familia non se estende a fillos e avós como no caso 
que nos ocupa. 
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temporada, o chalé dos Tonechos será o único escenario e centro da 

actividade dos personaxes. 

Outras dúas fórmulas máis centradas no familiar son as representadas por 

Cuarto sen ascensor e A miña sogra e mais eu. Na primeira, a “familia” vai 

estar constituída polos estudantes que comparten piso (Sebas, Fran e Lucía) 

e o matrimonio veciño (Ana e Diego). Resulta significativo que a familia 

“real”, os pais de Sebas –Maruxa e Pedro– son os elementos alleos a este 

núcleo afectivo. Polo que respecta á segunda, aínda que o centro vai ser a 

familia (Ana, sogra e dona do domicilio, Óscar, o xenro, Alicia, filla e esposa, 

Carol e Roberto, os fillos), axiña se incorporan dous escenarios máis: o Bar 

Universal, que incluirá relacións amigables, e a axencia de viaxes na que 

traballa Alicia (cuxos outros traballadores son Ricardo, o xefe, e Nuria). 

Finalmente, Pequeno Hotel preséntase coma a única comedia de situación 

laboral, que recrea as relacións entre empregados dun hotel. En certo 

sentido, estes chegan a se converter nunha familia substitutiva composta 

pola propietaria (Dona Hermitas), o seu pai (Cosme), o seu fillo (Sevi) e dous 

conserxes (Olga e Miguel), ademais dos clientes habituais, Tacho e Brigitte. 

Os modelos de relación presentado en todas estas series non deixan de ser 

unha “adaptación demográfica” á sociedade galega, na medida en que a 

familia tradicional nunha fica lonxe do centro de cada ficción. Quizais a 

fórmula máis inédita de todas, particularmente nas series da TVG, sexa a 

presentada por Cuarto sen ascensor que aposta por personaxes novos.  

 

381



 Marta Pérez Pereiro 

b.- Un dos elementos máis discutidos da produción de sitcom, a risa 

enlatada, tamén ten presenza nas ficcións galegas, mais só nunha das 

series en sentido estrito, A familia Pita. Malia que a maior parte destas 

ficcións rexeitan o uso deste elemento, como é o caso de Pratos combinados, 

Pequeno hotel e A miña sogra e máis eu, as risas serán importantes nas 

dúas producións restantes. Tanto en Cuarto sen ascensor coma n’A casa dos 

Tonechos serán esenciais na medida en que a gravación da serie se fai 

nunha caste de falso directo, diante de público en plató. Como vimos xa 

neste traballo, non se trata dunha innovación do formato, senón, porén, dun 

regreso ás súas orixes. No caso de Cuarto sen ascensor, con todo, problemas 

de produción225 obrigaron a incorporar risas enlatadas na banda sonora. No 

caso d’A casa dos Tonechos, pola contra, as risas do público non poden ser 

consideradas risas enlatadas, na medida en que, por veces, foxen da mesma 

“puntuación cómica” do guión e xorden en circunstancias non previstas, en 

moitas ocasións grazas á improvisación dos actores e mesmo por erros que 

corrixen con esa interpretación226. 

As risas enlatadas parecen destinadas a desaparecer se observamos a 

cronoloxía das nosas series –coa excepción de Pratos combinados. Semella 

                                                 
225 Tal e como sinalou Antón Moure, un dos guionistas da serie, a duración das gravacións, 
nas que facían dous episodios, facía que, tendo pouco público, as risas non foran todo o 
“contaxiosas” que se lles presupón. Esta pode ser a causa pola cal no primeiro episodio 
percibiramos certos problemas de sonorización, cunhas risas moito máis altas nalgúns casos 
que o propio diálogo, o que contravén a súa propia natureza de son complementario e non 
principal. 
226 Nunha comedia de situación de tipo americano, nas que os gags están perfectamente 
cronometrados e cun efecto previsto non sería posible integrar como elemento cómico a risa 
espontánea do actor que interpreta a Tonecho, Roberto Vilar, cando Víctor Fábregas, Tucho, 
fai algunha improvisación. A todos os efectos, esta “frescura”, o finximento do amateur, é 
outro dos elementos con forza cómica para os espectadores ou, cando menos, para o 
público no plató. 
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que as comedias de situación galegas tenden a deixar en mans do 

espectador a decisión de gozaren cos seus gags ou, no caso das series 

gravadas con público, tratar de incentivar a risa por “medios naturais”, é 

dicir, por medio dun público que aparece en pantalla ao final do episodio, o 

que concede unha maior verosimilitude a estas reaccións. 

 

c.- A duración das series permite que podamos dividilas en dous grupos:  

-O primeiro deles está constituído polas series que respectan a duración da 

sitcom clásica: Pratos combinados, A familia Pita, A casa dos Tonechos e, 

con certas reservas, Pequeno hotel. Agás no caso da ficción dos Tonechos, o 

resto das series deste grupo son as máis antigas, aínda sometidas á 

disciplina da fórmula. Tiñamos reservas á hora de situar aquí Pequeno Hotel, 

xa que os seus episodios oscilan entre os 30 e os 40 minutos. Non 

consideramos que se trate dunha innovación da fórmula orixinal, senón dun 

erro de medición, que se estende ás tramas. No caso d’A casa dos Tonechos, 

a duración de 25 minutos retorna á fórmula clásica, reforzada por outros 

elementos de produción, mais ten a particularidade de inscribirse nun 

programa de duración superior, O Show dos Tonechos. Emitida en dúas 

partes de entre 12 e 13 minutos cada unha, a serie recupera o modelo de 

The Show of Milton Berle, que incorporaba unha sitcom nun programa-

contendor de humor. 

-O segundo dos grupos está formado polas ficcións dunha duración moi 

superior, de 60 a 70 minutos. A disciplina de Cuarto sen ascensor e A miña 
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sogra e máis eu xa non é ao formato, senón ao mercado que, influído polo 

modelo español, fai que as producións “rindan” a maior cantidade posible de 

minutos en antena. Esta duración vai ter implicacións directas sobre forma e 

contido das series que se ven obrigadas a multiplicar tramas –que non 

recursos humorísticos– co fin de manter o ritmo. 

 

d.- No que se refire ás tramas desenvolvidas en cada un dos episodios, 

outro dos elementos propios do formato, as comedias de situación de 

duración estándar adoitan desenvolver, con fidelidade ao modelo de 

referencia, unha trama principal e unha ou dúas secundarias. No caso de 

Pratos combinados, A familia Pita e A casa dos Tonechos nin sequera se fai 

necesaria unha segunda trama, senón que as accións dos personaxes 

adoitan xirar arredor desta trama única, co fin de levar adiante un propósito 

ou opoñerse a el (nos tres casos, como veremos, os personaxes masculinos 

opóñense aos femininos). N’A familia Pita, con todo, pode sinalarse a 

aparición dunha segunda liña argumental que non chega a ter a entidade 

dunha trama e que chamaremos motivo cómico recurrente. 

O caso de Pequeno Hotel racha unha vez máis co formato habitual ao 

presentar un número irregular de tramas por episodio227, que poden ir das 

catro –episodio 1, “Un día apurado”– á trama única –episodio 26, “Xuntos e 

revoltos”. Unha vez máis, a nosa hipótese é que este tratamento da ficción 

                                                 
227 A norma xeral desta ficción é que todas as tramas acaben confluíndo nun enredo 
conxunto final. 
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non responde a unha busca de diferenciación, senón a unha falta de dominio 

da fórmula. 

A duración de Cuarto sen ascensor e A miña sogra e máis eu non fai que o 

número de tramas exceda a medida habitual do formato sitcom pero si que 

teñan que estenderse no seu desenvolvemento para manter a hora de relato. 

A este respecto, Cuarto sen ascensor conta cun esquema fixo de trama 

principal e dúas secundarias –que poden confluír ou non coa principal– que 

van alternándose nas secuencias na montaxe final. A estrutura do relato 

desta serie é a máis próxima á fórmula sitcom mais a súa duración obriga a 

que as tramas dean de si o máis posible. Podemos falar do mesmo caso para 

A miña sogra e máis eu, aínda que neste caso a cantidade de tramas é 

variable. O resultado en Cuarto sen ascensor é a aparición de problemas de 

ritmo no produto final, que non é constante nos distintos episodios e, 

nalgúns momentos, nin sequera entre secuencias. Supoñemos que a 

percepción deste risco fixo que en A miña sogra e máis eu se experimentara 

coa edición final dos episodios o que, ao noso ver, non consegue acelerar o 

ritmo do guión, senón dificultar a comprensión das tramas228. Outra das 

consecuencias de optar por unha duración non axeitada, ao noso ver, para a 

comedia, é o esvaramento cara o dramedia, que permite un timing menos 

preciso –na sitcom obrígano os gags– e a inclusión de tramas que poden 

retomarse noutros episodios. 

                                                 
228 O episodio 7, “Avidiña quen vén esta noite”, xoga cunha edición acelerada que contrapón 
dúas tramas que, contra o que puidera parecer polo estilo de montaxe dialéctica, non teñen 
nada que ver entre si. A busca do ritmo fai que haxa secuencias inconcibibles nun produto 
destas características ao durar menos de 20 segundos. 
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e.- A presentación da serie, a xeito de condensación estética e mesmo ética, 

pode situarse no xenérico e, de existir, no prexenérico (Sánchez-Biosca, 

1989). Ao dicir de Sánchez (1995:106), a presentación da sitcom non ten 

nada que ver co resto da súa narración, caracterizada pola simplicidade, 

senón que se configura coma un “festival de recursos”. Música e imaxe 

combínanse para, en minutos, resumir o espírito da serie, o seu libro de 

estilo. Neste sentido, as letras das cancións adoitan resumir a mensaxe do 

humor da serie con versos coma as xa citadas “I’ll be there for you”, de 

Friends, e “Where everybody knows your name”, de Cheers. A combinación 

de música e imaxe é referencial e explicativa no caso d’A familia Pita, Cuarto 

sen ascensor e A miña sogra e máis eu, o que permite ao espectador 

identificar os elementos principais da ficción. Nos últimos dous casos, 

ademais, o prexenérico é un avance do episodio, que anuncia o tema da 

trama principal, malia que con estilos ben diferentes: sobre un fondo branco, 

os personaxes de Cuarto sen ascensor van dando pistas da trama principal; 

en A miña sogra e máis eu é a voz en off dun dos personaxes principais –

sogra ou xenro– é o que, dun xeito paródico229, presenta o episodio.  

Porén, o resto das series analizadas, Pratos combinados, Pequeno Hotel e A 

casa dos Tonechos, teñen unha cabeceira de presentación sen letra, con 

música e imaxes alusivas ao contido, mais non especialmente complexas: 

Pratos combinados  emprega imaxes propias dun menú e do cómic, Pequeno 

                                                 
229 A parodia pode consistir, por exemplo, na imitación dun programa de cociña, como 
acontece no episodio 7. 
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Hotel tira de imaxes exteriores de Lugo e A casa dos Tonechos só presenta 

planos sinxelos do exterior da casa na que se desenvolve a ficción.  

Unha vez máis constatamos que as ficcións máis recentes –agás a dos 

Tonechos– e que teñen unha maior duración, incorporan elementos 

narrativos máis complexos230, que contribúen a que a ficción chegue ao 

tempo requirido e a que haxa “enganches” para o espectador. Neste último 

aspecto, Cuarto sen ascensor adoita empregar como tag ou gancho cun 

pequeno gag231 que non ten que ver coa trama. Nelas, a cabeceira ten máis 

que ver coa presentación do situacional, mentres que nas anteriores series 

son os personaxes os que teñen relevo no xenérico. Isto terá unha 

correspondencia en cada unha destas ficcións, que van apoiarse máis no 

argumental ou non deseño dos personaxes. 

Como enganches para o espectador, e elemento identificador do programa, 

os xenéricos das sitcom galegas non presentan unha elaboración moi 

coidada. Máis ca unha tacha que corresponda a cada produto en si, o pouco 

coidado posto neste tipo de elementos ten máis que ver co estilo xeral da 

canle, na que non son habituais, no período analizado, esforzos por incluír 

elementos publicitarios como autopromocións ou grafismos que informen ao 

espectador dos principais fitos do fluxo. A este respecto, xunto coa idea 

dunha grella moi estable, a TVG representa un modelo de televisión que non 

se adecúa nese período aos desafíos da competencia doutras canles. 
                                                 
230 Cuarto sen ascensor remata con tomas falsas nas que se incorporan os créditos e A miña 
sogra e máis eu fai un avance do seguinte episodio. 
231 O episodio 10, último emitido, titulado “O regreso de Peter Pan”, incluía un gag de Sebas 
no que puña un pantalón de secado automático que, fóra de control, queimaba as súas 
pernas. 
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f.- Por canto ao setting e aos escenarios nos que se moven os personaxes 

de cada unha destas ficcións, destacamos, como elemento diferencial, a 

presenza do realismo ou non na súa configuración. Malia que todas as 

ficcións son verosímiles, en maior ou menor medida, nalgunhas delas 

incórrese na recreación máis dun ideal habitacional ca unha recreación de 

“espazo típico”, se aplicamos aos lugares a terminoloxía propia dos 

personaxes. 

As series de corte máis realista son as dos anos 90 –Pratos combinados e A 

familia Pita–, nas que se reproducen espazos domésticos e profesionais 

axustados ao modo de vida dos personaxes, quizais influídas polo corte 

realista de producións de finais dos 80 como Roseanne. A este respecto, o 

Bar Suízo adecúase a unha certa norma sobre os bares nos que se serven 

comidas en Galicia, tanto polo nome como polo tipo de atrezzo e mesmo 

pola situación do domicilio familiar no piso superior do bar. A este respecto, 

segundo Ledo Andión (Castelló, 2004), Pratos combinados representa a 

realidade da clase media-baixa galega. Unha cuestión que pode sinalarse 

desta serie, aínda que caia fóra da nosa análise, é que este setting 

permanece case inalterable ao longo das catorce temporadas, malia que as 

casas adaptan a súa decoración aos novos tempos. 

Pequeno hotel, malia a súa data de produción, pertence tamén a este 

primeiro grupo de corte máis realista, coa recreación dun hotel de Lugo de 

dimensións e obxectivos modestos. 
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Polo que respecta ás series que comezan a emitirse a partir do ano 2004, 

vemos que incorren nunha das tachas de produción propias do ámbito 

americano, coas cales se busca ese populismo utópico do que falaramos. As 

casas de Cuarto sen ascensor e de A miña sogra e máis eu representan unha 

certa clase media que se mide nas escollas de decoración, por exemplo. O 

caso do piso de estudantes de Cuarto sen ascensor resulta paradigmático 

desta idea de creación de espazos “ideais”; o escenario principal é a 

imitación perfecta do apartamento compartido de Friends, un tipo de 

construción cando menos inusual en Santiago, a cidade que se recrea232. No 

caso d’A miña sogra e máis eu, aínda que o escenario laboral da axencia de 

viaxes é crible, o estilo Ikea da vivenda dunha pensionista viúva non semella 

procurar a verosimilitude.  

Finalmente, podemos falar dun terceiro tipo de setting aplicado Á casa dos 

Tonechos, no que non se busca a utopía populista nin o realismo, senón 

unha situación dos personaxes absolutamente fóra de contexto, case 

surrealista. Os Tonechos, de medios de vida non coñecidos pero cando 

menos presumiblemente humildes, habitan un chalé adosado nunha área 

metropolitana que, como explican no primeiro episodio, é unha herdanza dun 

parente de Amadora. O setting convértese, polo tanto, nun elemento 

humorístico máis na medida en que establece un contraste do contorno cos 

suxeitos233. 

                                                 
232 E que, segundo Antón Moure, guionista, non se podía citar no guión. 
233 Esta posibilidade explorábase xa en dúas series citadas aquí, The Beverly Hillbillies e 
Green acres, nos que o contraste entre os personaxes e o espazo que habitan vai favorecer 
o desenvolvemento de tramas cómicas.  
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A variedade de settings propostos nestas series fica, con todo, no marco 

habitual do formato, xa que, como indicamos, os estilos de moitas destas 

producións son case antagónicos dos doutras. Entendemos que os 

escenarios teñen máis que ver coa época na que se sitúan as series e o tipo 

de produtos cos que coinciden en antena e que lles serven de referencia.  

 

g.- Finalmente, polo que respecta á situación espazo-temporal das 

ficcións, non hai diverxencias respecto do formato. Todas elas se 

desenvolven nun presente nebuloso, no que a penas hai marcas que nos 

permitan identificalo como tal, alén de cuestións de setting e atrezzo. A este 

respecto, como veremos, só Cuarto sen ascensor e incidentalmente A casa 

dos Tonechos fan referencias no guión a acontecementos do real, pero 

trátase de apuntamentos moi concretos.  

Polo que respecta ao tempo no que se produce a acción, a presente análise 

tampouco rexistrou diferenzas con respecto ao modelo: as tramas 

desenvólvense nun tempo que vai das 24 horas aos tres días, polo que non 

hai nas narrativas uso de flashbacks ou flashforwards para axudar á 

comprensión do texto. A acción adoita ter lugar nun único acto, no sentido 

aristotélico do termo, agás no caso de A miña sogra e máis eu, que adoita 

ter tres actos. No caso de ter que representar elipses temporais, o recurso 

máis empregado é o uso de planos exteriores que se intercalan entre 

secuencias: A miña sogra e máis eu emprega imaxes dunha cidade non 

recoñecible; Cuarto sen ascensor, exteriores de Santiago; Pequeno Hotel, de 

390



Modalidades humorísticas na comedia televisiva galega. Humor e ideoloxía na fórmula televisiva da 
comedia de situación 

Lugo, mentres que A casa dos Tonechos intercala planos fixos da propia 

residencia. As series máis antigas, –Pratos Combinados e A familia Pita– 

reducen os recursos a fundidos e encadeados. 

Estas transicións teñen relación directa coa situación espacial de cada unha 

das series que, desdicindo o modelo de ficcións propio da TVG non 

representan en ningún dos casos. Non podemos establecer unha lei segundo 

a cal a comedia de situación sería urbana mentres que o drama sería vilego 

ou rural na Televisión de Galicia, mais temos que chamar a atención sobre 

esta dicotomía, que, en canto a resultados xerais de audiencia, constata a 

existencia dun público con preferencia polas historias de vila e aldea. A 

excepción a esta percepción xeral está claramente constituída por Pratos 

combinados, malia que, nas temporadas máis recentes da serie, a ruralidade 

entrou a través da creación dunha casa de turismo rural, rexentada por dona 

Carme, que complementa o Bar Suízo. 

 

A xeito de resumo, podemos indicar que todas as series analizadas funcionan 

no marco xeral da fórmula da sitcom, aínda que presentan diversas escollas 

en función da súa época e do tipo de resultado que desexan obter: a este 

respecto, as comedias de situación dos anos 90 –A familia Pita e Pratos 

combinados–, axústanse máis ás características formais básicas do modelo, é 

dicir, duración e unidade narrativa. Ao constituíren os primeiros seriados 

galegos a experimentación formal foi moi reducida, de xeito que se 

manteñen os principais trazos que definen o formato. En canto ás series 
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producidas a partir do ano 2000, podemos facer unha división en tres tipos: 

o primeiro deles é o representado por Pequeno Hotel, unha comedia laboral, 

que pode ser a posición intermedia entre o modelo máis ríxido das sitcom 

anteriores e as transformacións propostas nas seguintes. A súa duración, que 

non chega nunca a ser fixada, é quizais o símbolo desta indefinición. En 

segundo lugar, Cuarto sen ascensor e A miña sogra e máis eu representarían 

unha segunda vaga de imitación de modelo, que, desta volta, vén do sistema 

televisivo español, materializado non só na duración dos episodios, senón no 

tipo de tramas que se xeran, moito máis próximas ao dramedia e, polo tanto, 

cun ritmo narrativo diferente do da sitcom tradicional. Finalmente, A casa 

dos Tonechos representa a tradición dos primeiros espectáculos americanos, 

con público na gravación e a inclusión da sitcom dentro dun programa marco 

de humor, mais, ao tempo, a súa reinterpretación e mesmo parodia, como 

veremos. 

 

7.2.3.- Temas, personaxes e modalidades humorísticas na comedia 

de situación galega 

Tal e como defendemos ao longo deste traballo, temas, personaxes e 

modalidades humorísticas son tres elementos fundamentais á hora de definir 

o humor da ficción televisiva. Exporemos a seguir as características principais 

detectadas en cada unha das ficcións por medio da ficha de análise, 

contrastada cos datos fornecidos polos guionistas e creadores entrevistados. 
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A exposición de datos será cronolóxica, aínda que poderán establecerse 

relacións entre ficcións se tiveran pertinencia para a análise.  

 

Pratos combinados presenta unha serie de temas, personaxes e 

modalidades humorísticas que fan que o produto poida definirse, tamén 

desde o contido, coma unha comedia de situación prototípica. En canto aos 

temas, Cermeño entende que o motor inicial de Pratos combinados é a 

tensión entre dous mundos: o mundo emerxente da muller que accede ao 

ámbito laboral con ambición e responsabilidade, e o mundo dos homes, que 

funcionaría desde a trampa e a trapallada. Aínda que esta pode ser a idea de 

fondo que está por debaixo da formulación xeral da serie –e que vai 

sustentar boa parte dos diálogos, por exemplo–, as tramas van estar en boa 

medida guiadas pola pulsión do diñeiro dos dous protagonistas principais, 

Miro e Antón. No caso desta serie, a avaricia deste dúo non vai consonte ás 

condicións de vida que a motivaban en, poñamos por caso, Steptoe and son, 

cuxos personaxes pensaban nos cartos e nas aspiracións de ascenso social 

en función dunhas condicións de vida misérrimas. Pratos combinados non 

amosa as condicións de vida reais, malia o uso de recursos de verosimilitude 

no setting, de xeito que as accións de Miro e Antón se presentan coma un 

defecto que atenta contra a súa posición natural, que é á que se regresa ao 

final de cada episodio. Todas as tramas dos episodios analizados, agás o 
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primeiro deles234, teñen como tema de fondo os cartos, que poden ser 

gañados ou aforrados, pero que non acaban por contribuír a mellorar a vida 

dos protagonistas. Botando unha ollada ao resto de argumentos da 

temporada, comprobamos que o tema económico move as tramas en cinco 

episodios máis235, o que fai que se converta na base temática máis habitual. 

Con todo, a busca desta mellora non ten nada que ver coa ética do sacrificio 

que se propugna nas series americanas (Freeman, 1992) senón co feito de 

que Miro e Antón cometan delitos no marco do Bar Suízo. Este tipo de 

accións, que lle confiren certo ton de transgresión á serie, a dicir de Raúl 

Dans, son as que xeran todo o enfrontamento na “batalla dos sexos” da que 

falara Cermeño. Os personaxes masculinos, agás Miguel, o fillo pequeno de 

Miro, que pode aínda situarse dentro do universo feminino, intentan agachar 

as súas intencións fraudulentas ao longo de cada episodio, no que sempre 

acaban por ser descubertos polas mulleres, particularmente Balbina, a muller 

de Miro, até retornar todo á situación estacionaria que presenta a serie. 

Perante a estupidez e torpeza de Miro e Antón, os recursos cómicos destes 

dous personaxes, eríxese a retranca de Balbina que trata de sobrevivir por 

medio dunha actitude non submisa, pero tampouco de oposición activa, tal e 

como defende o creador da serie. O humor de Balbina, xa que logo, pode 

identificarse con ese do que falara Otero Pedrayo en Vida Gallega, que o 

                                                 
234 “Unha intelixencia natural”, con guión de Miguel Anxo Murado, presentaba a Miro Pereira 
como un inepto que, neste caso particular, pretende axudar ao seu fillo na realización dos 
deberes do colexio, co posterior fracaso do cativo. 
235 O resto de asuntos relacionados co económico son os seguintes: intentar evitar pagar o 
seguro do bar (episodio 2), sacar rendemento económico de fenómenos paranormais (5), 
investimento en bolsa (8), chantaxes e extorsión nun proceso electoral (9) e furtivismo (12). 
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paisano manexaba para que “o deixaran en paz”. Esta oposición non fecunda 

pode facerse extensiva ao resto do grupo familiar, avoa e fillos, que 

observan con esa actitude retranqueira as actividades criminais de seu pai e 

Antón. Como moito nalgúns episodios, o grupo feminino deixará a súa 

actividade pasiva para actuar co descoñecemento de Miro e Antón, polo que 

un dos efectos cómicos que se xera é a ironía dramática.  

Ademais desta oposición entre mundos que explica Cermeño, existe unha 

tensión, traducida en comicidade, entre o que podemos denominar “o novo e 

o vello”, os valores de Miguel, ecoloxista, vexetariano e concienciado, e o 

ánimo de lucro sen escrúpulos de seu pai. Este antagonismo vese con certa 

eficacia no primeiro episodio, “Unha intelixencia natural”, no que Miro se 

presenta como posuidor desa “intelixencia natural” que se confronta ao 

mundo escolar de Miguel. En certa medida, pode mesmo argumentarse un 

conflito rural-urbano, cando menos en canto a valores se refire, pero que 

non chega ser resolto. 

No que atinxe aos personaxes secundarios, cando menos nesta primeira 

temporada, teñen pouca importancia non sendo como catalizadores de 

determinadas accións dos principais. Raúl Dans entende que na serie non hai 

unha actitude nada compracente cos poderes públicos236, representados pola 

igrexa ou a autoridade policial, mais esta primeira temporada non rexistra 

unha presenza destes estamentos tan marcada coma as posteriores. 

Sorprenden, con todo, os cameos de Alberto Comesaña, daquela cantante do 

                                                 
236 O propio creador da serie, Xosé Cermeño, indica que certos elementos humorísticos 
supoñen un “axuste de contas persoal” contra os curas, os bancos e a mala hostalería. 
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grupo Amistades Peligrosas, e o de Xosé Ramón Gayoso, dado que a 

televisión en Galicia non adoitaba tirar deste tipo de recursos como valores 

de produción. A técnica estenderase, como veremos, na seguinte década. 

O humor de Pratos combinados pode definirse coma estritamente branco, 

non só desde a constatación feita a partir da análise, senón pola propia 

descrición feita por Cermeño. Na mesma liña, pero con distinta terminoloxía, 

pronúncianse Raúl Dans, que o cualifica de “circense” e Miguel Anxo Murado, 

que o chama “costumista”.  

O mesmo que a confrontación de dous mundos que xorde en cada trama, 

pode falarse de dous planos de humor, que están vinculadas directamente 

cun rexistro popular en ámbolos dous casos. Dunha banda, o humor que 

xeran Miro e Antón (mais particularmente Miro) pode definirse, na súa 

interacción, coma unha caste de “slapstick verbal”, próximo á regueifa, 

constituído por insultos –mona, miñoca...– e por frases recorrentes –o 

“cagho no mundo!” de Miro converteuse nun leit motiv da serie. A ignorancia 

e a torpeza son ademais as fontes cómicas do falar e actuar de Pereira, do 

que poden colleitarse unha boa chea de expresións desatinadas e atrevidas, 

baseadas ás máis das veces na comprensión literal dos sentidos figurados. 

Outra das fontes cómicas desta primeira liña de humor é a derivada doutro 

dos vicios de Miro, o gusto polos cartos237, que xera acoutacións 

humorísticas doutros personaxes que conviven no bar. O humor de Miro 
                                                 
237 A alta consideración que ten de si mesmo lévao a definirse coma “empresario", mentres 
que o resto dos personaxes fan acoutacións sobre o seu carácter amarrado, que fai que 
unha das recorrencias de guión sexa a calidade do café do Suízo, tal e como se recolle 
nunha das liñas do episodio “O derbi galego”: “É-lo único que bota o descafeinado antes de 
sacalo do sobre”.  
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explora de xeito puntual cuestións localistas, como o feito de ser de Ourense, 

e a súa condición de emigrante238. 

A segunda liña, xa anunciada, é a xerada polo humor do grupo feminino, que 

se caracteriza polos usos da retranca. Calquera acción de Miro será 

contestada por Balbina, pero tamén por Rosalía e Carmen, cunha ironía que, 

por veces, nin el mesmo comprende. Malia que este tipo de humor poida 

considerarse como unha loita contra o status quo, perde a súa forza en tanto 

que se limita a acoutar o que ve, desde esa distancia precisa para o irónico.  

Poderíamos mesmo falar dunha terceira vía, de humor situacional, que ten 

menor entidade nunha comedia de personaxes extremos coma Pratos 

combinados. Neste caso, a interacción de Miro e Antón é o motor deste 

humor situacional, que se xera desde o engano que se verá frustrado pola 

intervención dun axente externo ou pola propia torpeza dos protagonistas.  

Por canto ás referencias deste humor, Cermeño apunta ao humor gráfico, 

sobre todo de publicacións como La Codorniz, e do “humor histórico galego” 

de debuxantes coma Castelao, Torres, Padín, etc. Dans incide na idea dun 

humor de “tebeo”, mesmo infantilizado, cunha decodificación moi sinxela. En 

canto ás referencias produtivas, o punto de mira estaba posto no éxito de 

Farmacia de guardia, pola súa capacidade para dirixirse a todos os públicos. 

Pratos combinados foi, ao dicir de Cermeño, unha produción consciente do 

seu público, constituído polo target de audiencia da canle, pero tamén pola 
                                                 
238 A este respecto, o capítulo 7 recolle unha expresión de Miro, “Como dicían en Suíza...” 
que constitúe unha das alusións ao país no que viviu. Entendemos que a autoría colectiva 
dos guións puido facer que non se seguira con esta liña cómica, que se probou produtiva 
noutras ficcións como Till death do us part, na que Alf Garnett demostraba a súa obsesión 
con Inglaterra en moitos episodios. 
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audiencia infantil, nun tempo no que as canles xeralistas aínda optaban a 

audiencias sen segmentar. A este respecto, o seu creador explica a exclusión 

de sátira e o intento de soster un humor máis próximo ao cómico, afastado 

da actualidade e do sentido crítico. Para Murado, o humor branco da serie 

mantiña un determinado “nivel de intelixibilidade” para esa audiencia rural 

que non estaba daquela afeita a ver series de humor.  

Así mesmo, outro dos valores de produción deste tipo de humor non 

referencial, atemporal, foi a posibilidade de repetir os episodios, mesmo de 

xeito aleatorio, tendo en conta o carácter autoconclusivo de cada un deles. O 

éxito deste case esgotamento da produción de stock é precisamente o índice 

de audiencia destas  reposicións, que mesmo bateron as estreas doutras 

series. 

Aínda que Cermeño indica que o valor principal de Pratos combinados foi o 

feito de “abrir camiño” para outras producións, outros guionistas entenden 

que esta situación lastrou o intento de facer produtos distintos, xa que desde 

programación e as produtoras se demandaban series “que se pareceran a 

Pratos” e, desde logo, os programadores non tiveron “paciencia” ao 

programaren outras series posteriores. 

 

Precisamente, A familia Pita nace, ao dicir de Andrés Mahía, coa intención 

de afastarse de Pratos combinados. A este respecto, a idea motriz era crear 

un ambiente máis urbano e sofisticado, que puidera identificarse coa cidade 
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d’A Coruña, xa que, aínda que Pratos ten Santiago de Compostela239 como 

referente, o contexto podería ser calquera vila galega. Neste entorno, o 

motor temático da serie serán as dificultades de convivencia, mais a nosa 

análise non revelou a presenza dun tema clásico do humor que funcionara 

por debaixo da superficie das tramas. Ao cabo, boa parte dos recursos 

humorísticos son situacionais, na medida en que derivan da mestura de 

caracteres moi diferentes entre si: a viúva Pita, unha muller rexa e 

responsable que acolle baixo o seu teito a un grupo de personaxes moi 

próximos, unha vez máis, ao tebeo: un científico tolo, un fillo heavy e brután, 

unha estanqueira lercha, un opositor pusilánime que vive do conto e unha 

alemá guapa e traballadora que fai unha tese de doutoramento sobre os 

galegos. Este deseño caricaturesco, que fixo que o creador da serie, Miguel 

Anxo Murado, se desmarcara do proxecto, é o que define os temas e o 

humor d’A familia Pita. Unha cuestión interesante é, precisamente, que os 

personaxes poden ser caricaturas de certos tipos sociais, que Andrés Mahía 

define coma “moi galegos”, pero non estereotipos.  

Mahía entende que unha das temáticas principais era o contraste entre a 

alemá que estuda aos galegos, e fica fascinada polos seus costumes, e o 

grupo “familiar” Pita, que contrasta de “xeito natural” con Hanna na maneira 

de afrontaren as dificultades propostas polas tramas. Deste xeito, Hanna 

representa a racionalidade, o compromiso e a vontade de cooperación, 

                                                 
239 Aínda que non hai ningunha indicación explícita ao respecto, así nolo fai pensar a 
presenza de funcionarios da Xunta como clientes do bar e, en posteriores temporadas, os 
estudos universitarios dalgún dos personaxes. 
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mentres que o resto de personaxes son caóticos e escapistas240. Ademais, o 

afán antropolóxico da alemá serve para que o resto de personaxes a 

enganen, coa escusa de que vai aprender dos galegos, para participar nos 

enredos habituais da comedia. Os secundarios, personaxes do barrio como 

Jimie ou Paquita están deseñados co mesmo trazo de debuxo humorístico, 

que acentúa o ridículo e non amosa matices. Coma nas sitcoms máis 

tradicionais, estes personaxes menores serven de catalizadores de certas 

accións dos principais ou como opositores a estas accións. Non rexistramos, 

cando menos na nosa mostra, a presenza de cameos coma posibles 

atractivos para a audiencia, quizais debido a unha cuestión de deseño de 

produción dunha empresa, Continental, que se dedica maiormente ao cinema 

e que até daquela fixera escasas incursións do mundo televisivo. 

Ademais, a cuestión do traballo de campo da estudante alemá permite una 

reflexión sobre o ser galego, pero entendemos que o proveito que se tira 

desta posibilidade humorística é mínimo. A figura de Hanna resulta 

interesante na medida en que é o único personaxe foráneo de todas as 

series analizadas. Trátase dun “outro” que ven demostrar os defectos dos 

galegos e que aparece sublimado en toda a ficción e nunca ridiculizado coma 

os locais. Coma unha reflexión que pode facerse extensiva a todas as series 

da nosa mostra, non deixa de resultar curioso que non aparezan personaxes 

españois. Como veremos, o “outro” no humor galego, tal e como acontecera 

                                                 
240 Son frecuentes os episodios nos que, tras dunha reunión do grupo, Hanna convence ao 
resto da importancia da unión e da organización. Tal é o caso do nº 7, “Presidenta por un 
día”, no que Hanna deseña unha campaña para que Pita se faga coa presidencia da 
Asociación de Veciños. 
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no humor gráfico, é galego e pertence a unha clase social distinta, que se 

revela na  lingua falada e nos costumes. 

Outra liña temática das presentadas na serie é a tensión romántica entre 

pares de personaxes de idades equivalentes: Pita-Arturo, Manuel-Lola, 

Primitivo-Hanna. Porén, estas liñas argumentais non están desenvolvidas 

máis que puntualmente, o que fai que o posible interese do espectador por 

estas liñas de acción sexa tamén incidental. 

No que atinxe ás modalidades humorísticas postas en xogo, a definición 

caricaturesca e a falta de liñas de argumentación consolidadas establecen xa 

o marco para o tipo de humor desenvolvido. Trátase de novo dun humor 

branco no que a penas aparecen referencias á actualidade241 nin moito 

menos un ton satírico, aínda que haxa algunha parodia a xeito de crítica de 

costumes242.  

Na dicotomía entre humor verbal ou físico o predominio é claramente do 

primeiro, que está baseado en erros lingüísticos, froito da ignorancia 

(Primitivo) ou do proceso de aprendizaxe dunha lingua (Hanna)243, e 

equívocos. Estes equívocos operan no plano do situacional por medio de 

enredos, que van ser a base que sustente as tramas. 

                                                 
241 De cando en vez hai referencias a personaxes da actualidade do momento na que se 
produce a serie como Mario Conde, Julio Iglesias ou a Madre Teresa de Calcuta, pero 
insistimos en que son episódicas e non constitúen unha liña humorística. 
242 O episodio 3, “A miña erótica papelería”, fai parodia das liñas quentes, mentres que a 
campaña presidencial de “Presidenta por un día” permite facer unha sátira amable do 
mundo político. 
243 Así, Primitivo pode dicir frases coma “hai moita falta de ignorancia” e Hanna trabucarase 
ao empregar a expresión “milpersoas” (por milhomes). 
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Finalmente, quixeramos sinalar a gran teatralidade desta sitcom, unha das 

características esenciais do formato (Villagrasa, 1995). Neste caso, esta 

característica chega, por momentos, a se converter nunha certa rixidez, 

tanto na interpretación coma no humor. A este respecto, os entrevistados 

para esta ficción desmarcáronse dela, ben pola súa limitada participación no 

proxecto, no caso de Murado244, ben por considerar que se tratou dun 

traballo caracterizado pola inxenuidade, no caso de Mahía, que sinalou que 

carecía dun “espírito e estilo definidos”. Ao noso ver, a ausencia dunha visión 

global do humor da serie lastrou considerablemente o produto final, no que 

non se observa unha unidade nin de ton nin dos temas tratados. 

 

A única serie puramente ambientada no profesional da mostra, Pequeno 

Hotel, presenta ademais outras particularidades no plano de humor, ao 

constituír o único produto que pode identificarse coa farsa coma modalidade. 

Segundo o creador da serie, Xavier Manteiga, o tipo de temas que se 

intentaron tratar na ficción eran “cotiás” e, polo tanto, recoñecibles polo 

público, mais desenvolvidos desde a caricatura. A referencia principal da 

serie, ao dicir do propio Manteiga e de Mahía, editor de guións, era a 

británica Fawlty Towers, tamén ambientada nun hotel pequeno no que se 

desenvolven relacións entre os membros do equipo. A este respecto, os 

temas principais que actúan coma motores das tramas xéranos o propio 

                                                 
244 Murado explicou que a súa participación na serie non só se reduciu á súa creación, senón 
que esta veu condicionada polas indicacións de Pancho Casal. Con respecto da elaboración 
posterior de guións, Murado destacou o seu rexeitamento a intervir en textos alleos, de 
maneira que non editou os guións da serie.  
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hotel, e adoitan xurdir do contraste entre a profesionalidade e seriedade da 

propietaria do negocio, dona Hermitas, e os seus empregados, 

caracterizados pola súa incompetencia. Mentres que dona Hermitas 

representa a figura de autoridade, ningún deles semella estar no seu posto 

por un proceso de selección habitual245, de aí que a comedia xire arredor da 

relación informal entre estes empregados e clientes, tamén orixinais: Tacho, 

permantentemente na barra do bar, e Claudio, a quen manteñen aloxado 

sen pagar por ser amigo da familia. 

Os enredos profesionais complétanse con dous temas máis: dunha banda, 

unha tensión rural-urbano que se plasma, sobre todo, na figura de Miguel, o 

recepcionista. Non deixa de resultar curioso que este personaxe, que 

entendemos coma un correlato de Manuel, o camareiro español de Fawlty 

Towers, sexa a dun rapaz galego de aldea. Se na comedia inglesa o 

ignorante é o estranxeiro, o que non entende as ordes e provoca desastres 

no hotel, na galega, o personaxe zoupón e bruto provén do rural e adoita 

resaltar esta cuestión coa conseguinte burla do resto de personaxes. 

O terceiro dos temas é a busca do amor, un dos referentes na comedia de 

situación, que xera dous tipos de tramas: nunha primeira parte da 

temporada, as conquistas de Sevi van constituír tramas secundarias 

habituais, mentres que, nunha segunda, a tensión de amor-odio entre Elena, 

                                                 
245 Miguel, o recepcionista, é veciño da aldea de Hermitas, e ese parece ser o vínculo máis 
próximo que ten coa hostalería; Sevi é o fillo de Hermitas, e tampouco ten maior experiencia 
profesional e, finalmente, Olga accede ao posto pola mágoa que esperta en Hermitas ao 
romper a chorar no medio da entrevista de traballo (capítulo 1, “Un día apurado”). 
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camareira do bar, e Gumer, cociñeiro, é o cerne xa dunha trama de 

continuidade que se mantén ao longo do resto da temporada246.  

En canto aos personaxes, convén destacar o protagonismo de dona Hermitas 

coma un spin off peculiar, na medida en que provén do programa concurso 

Supermartes247 –producido así mesmo por CTV– no que exercía de 

personaxe que interactuaba con presentador. Porén, o personaxe de dona 

Hermitas en cada un dos espazos presenta características diferentes; 

mentres que no Supermartes é máis humorístico –cunha actitude 

malencarada coma fonte cómica– en Pequeno Hotel esta figura acaba por se 

converter no personaxe máis serio. Entendemos que dona Hermitas entra na 

ficción coma un valor de produción máis ca como referente ficcional, de xeito 

que serve coma un incentivo para a audiencia que a recoñece doutro 

programa e constitúe unha “servidume” para os guionistas, tal e como 

indicou Mahía, editor de guións co seu equipo, Zopilote. A mesma fonte 

revela que a serie tivo problemas de cásting, de xeito que moitos dos 

personaxes non foron interpretados tal e como estaban deseñados no guión. 

A mesma política de produción é a que está detrás da aparición de 

personaxes convidados, que se interpretan a si mesmos, en 11 dos 26 

episodios da temporada. Trátase, en todos os casos, de galegos coñecidos, 

non só a través da Televisión de Galicia, aínda que destaquen personaxes e 

                                                 
246 Convén explicarmos aquí que Sevi desaparece no capítulo 14 –a sinopse da ficha indica 
literalmente que marcha ao Caribe- e Elena o substitúe, ademais de que se engade ao 
reparto o personaxe de Gumer. 
247 En realidade, o personaxe de dona Hermitas apareceu no magacín radiofónico de Xosé 
Manuel Piñeiro na Radio Galega, e despois foi aproveitado para o programa Supermartes.  
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presentadores da canle248. Con todo, o intento acadar unha audiencia fiel á 

serie en función da fidelidade á TVG non acadou os resultados desexados se 

nos atemos ao baixo share obtido pola produción.  

O humor, como xa indicamos anteriormente, pode describirse por medio da 

modalidade da farsa. O xogo entre o público e privado, as portas que se 

abren e se pechan e os enredos que complican cada vez máis a trama son 

fórmulas de humor que se adaptan á perfección a un espazo ficcional coma 

un hotel, no que o humor pode residir no cruce de personaxes habituais cos 

episódicos.  

Malia a aparición de personaxes de actualidade da canle televisiva, a penas 

hai referencias a esa actualidade, agás en frases puntuais249 que non 

resultan significativas comparadas co resto de recursos humorísticos 

empregados. O ton deste humor é próximo ao do sainete ou do music hall, 

que bebe das fontes do popular e se traslada á pantalla por medio de chistes 

de tipo sexual e étnico250. Tal e como indica Eligio R. Montero, dialoguista en 

plató da serie, se trata dun humor “moi costumista”, que se reproduce 

menos en gags, elemento principal da sitcom, como en frases feitas, 

recorrencias ou xogos de palabras. A este respecto, unha das fontes cómicas 

máis habituais residen no personaxe de Miguel, que non só comete erros 

                                                 
248 En concreto, pasan pola serie Xosé Manuel Piñeiro, Paco Mivida, Xosé Ramón Gayoso, 
Luis Castro Zahera (“Petróleo”), Teté Delgado, Ernesto Chao, Antonio Durán “Morris”, Diana 
Nogueira, Xulio Abonjo, Joaquín León (“Mangüi”) e Paco Feixoo. 
249 Miguel é o personaxe que acuña con máis frecuencia este tipo de expresións que 
transforma froito do descoñecemento.  
250 Moitos destes chistes non poden definirse como de “bo gusto”, xa que rozan o racismo 
(elaboración dunha listaxe de chineses famosos) ou a homofobia (“Isto xa perde máis aceite 
que a furgoneta de Locomía”). 
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lingüísticos e de comprensión, senón que ten tamén ten expresións 

repetitivas coma a súa alusión continua ás súas orixes: “Pois na miña 

aldea...”. O humor é, polo tanto, predominantemente verbal e non físico, 

ademais de estar apoiado en recursos clásicos da sátira como o efecto bola 

de neve251 ou as carreiras e portadas. 

Trátase, en definitiva, dun humor baseado en recursos a medio camiño entre 

o popular e o espectacular, e que non chegan a definir un estilo concreto. 

Cada un dos episodios analizados vai tratar temas de enredo de 

características semellantes, mais a estrutura do relato non é fixa. Por canto á 

resolución, o mesmo que no resto das series non hai avance, o que fai que a 

aparición e desaparición de personaxes non responda a un plan establecido 

nin derivado do discorrer da ficción, mesmo se son protagonistas como o 

caso de Sevi. 

 

A miña sogra e máis eu supuxo un cambio fundamental no estilo das 

comedia galegas até o ano 2004 ao incorporar un formato máis próximo ao 

dramedia. Así, o mesmo que Pequeno Hotel segue a liña de produtos coma 

Hostal Royal Manzanares na televisión española, A miña sogra e máis eu 

aproveita o agromar de produtos de características semellantes nas canles 

xeralistas. Porén, seguimos a considerar esta serie coma unha comedia na 

medida en que o humor é o seu elemento fundamental, algo que non 

                                                 
251 O derradeiro episodio da temporada analizada é paradigmático. “Xuntos e revoltos” é un 
enredo amoroso por medio de cartas que se cruzan e personaxes que van meténdose no 
baño dun dos cuartos até xerar unha escena propia do cinema dos Marx.  
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acontece en series españolas, cunha maior tendencia ao drama ou, cando 

menos, a busca do equilibrio entre os dous252. Unha das características que a 

distancian do resto das producións galegas será que as tramas non son 

autoconclusivas, de xeito que os finais de cada un dos episodios –que neste 

caso poderemos chamar capítulos– deixa abertas unha serie de liñas de 

acción que avanzan ao longo da temporada. 

Ao dicir dun dos seus creadores, Raúl Dans, a serie procuraba un modelo de 

comedia máis clásico, cun “humor máis sutil” que o de programas até 

daquela emitidos. De novo, coma no caso d’A familia Pita, búscase unha 

ambientación urbana, que vai estar identificada, se nos facemos eco das 

palabras de Dans, cun humor máis “elegante”. Este é o humor que 

relacionamos máis ben cos modos de produción propios do xénero, co gag 

coma recurso fundamental, máis vinculado ao espectáculo pautado da 

comedia de situación.  

Os temas explorados n’A miña sogra e máis eu derivan do contraste entre 

dous modos de vida que se personifican no xenro, un actor en paro que 

busca o papel da súa vida, e a sogra, unha muller viúva que, a causa da 

situación económica da familia da súa filla, Alicia, ten que mantela xunto con 

Óscar, e os seus fillos, Rober e Carol. No episodio inicial, “A grande 

ilusión”253, exponse brevemente esta cuestión e deste xeito avánzanse o tipo 

de conflitos que van aparecer coa convivencia. A sogra non entende que 

                                                 
252 Esta foi a fórmula do éxito de Médico de Familia, que combinaba tramas secundarias de 
carácter cómico coas máis dramáticas. 
253 Todos os títulos dos episodios son títulos de filmes ou as súas parodias. 
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Óscar non busque un traballo convencional e desexe unha vida máis 

asentada254. 

En canto aos personaxes, as estratexias de produción propias da década 

déixanse sentir tamén nesta comedia. Así, a sogra vai estar encarnada, coma 

xa indicamos, por Ana Kiro, na mesma liña de consolidar unha liña de 

audiencia que cadra co target da canle. Esta estratexia non funcionou, tal e 

como sosteñen Carballo e Dans, na medida en que contradí o intento de 

facer un programa distinto, sobre todo porque se despoxou a figura de Kiro 

dos seus activos principais255, música e personalidade. Trátase, unha vez 

máis, dun valor imposto deste a produción que non acaba de definir unha 

liña clara de serie. 

Os personaxes son de todas as idades, o que facilita a multiplicidade de 

tramas, máis abundantes que no resto das sitcom analizadas. Todos eles 

adoitan funcionar en parellas compostas por un personaxe principal e un 

secundario (Carol-Sara, Rober-Raúl, Ana-Elvira, Óscar-Fidel, Alicia-Nuria) 

                                                 
254 Moitas das tramas principais derivan desta tensión coma no caso de “Sabotaxe” (nº3) no 
que Ana estraga o traballo doméstico do seu xenro para que a súa filla detecte que non é 
home para ela. A loita de sogra e xenro cae en certos estereotipos nos que a muller maior é 
retratada coma a que dificulta as relacións, mentres que o home da súa filla fai todo para 
compracela. Porén, seguindo o estilo de happy end do dramedia, a sogra da serie sempre 
recuará para facilitar a convivencia. 
255 Ana Kiro nin canta nin fai de si mesma, senón que interpreta a unha sogra que puidera 
ser calquera outra, aínda que teña un pasado artístico coma Lola Galán (o capítulo 4, “O 
substituto”, desvela esta cuestión que a penas ten entidade no desenvolvemento xeral da 
serie). A única vez que se inclúe un tema da cantante é non epílogo do episodio 7, “Adiviña 
quen vén esta noite” na que o off no que fala dun amor non correspondido vai acompañado 
pola música extradiexética. O resultado é totalmente equívoco, na medida en que non 
constitúe unha parodia nin ten que ver co ton xeral da serie. Ademais, no seu off cita a obra 
de Castelao Os vellos non deben de namorarse, como reflexión pola súa relación con Telmo. 
Este elemento “culturalista” non volverá a ter presenza na serie. 
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entre os que se desenvolve unha relación que combina a cooperación e o 

antagonismo256.  

Os tipos de humor tamén se relacionan con personaxes determinados, na 

busca dunha variedade que permita que se sosteñan as tramas. Así, o 

slapstick, quizais o elemento máis residual, é máis propio do personaxe de 

Óscar, no que se aproveita como elemento humorístico o feito de que sexa 

actor, que fai que se empreguen recursos da comedia clásica coma o 

disfrace, a suplantación de personalidade, xogo cos obxectos, etc. Tamén o 

personaxe da súa muller incorre en certo slapstick nalgúns dos episodios nos 

que é caracterizada coma unha histérica ao perder o seu traballo (capítulo 

10, “Naceu unha estrela”). Unha segunda liña de humor é a constituída pola 

ironía que, malia que no resto de producións se vencella aos personaxes con 

maior experiencia, neste caso é propia dos cativos, en concreto de Rober e, 

secundariamente, de Sara, que fan acoutacións distanciadas ás actuacións 

dos seus maiores e compañeiros.  

Unha terceira liña de humor dos personaxes ten que ver máis coa caricatura 

e cos personaxes “inferiores” da comedia clásica. Tanto Ricardo, o dono da 

axencia de viaxes na que traballa Alicia, e Nuria, a outra empregada, son os 

únicos personaxes que se presentan coma ridículos –xunto con Carol, en 

certa medida– e se definen principalmente a través dos seus defectos. Con 

                                                 
256 Quizais o exemplo máis claro deste tipo de relación sexa o constituído por Carol e Sara; 
se a primeira é unha “pija”, superficial e consumista, a outra é a rapaza intelixente e pouco 
agraciada que emprega a súa ironía para se burlar da súa amiga. 
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Alicia conforman un triángulo “amoroso” que evoluciona ao longo de toda a 

primeira temporada por medio de enganos sucesivos257.  

Con todo, o humor fundamental na serie baséase en dous parámetros: 

dunha banda, un humor branco, é dicir, baleiro de referencias, e, doutra, un 

humor espectacular, baseado nos recursos, efectivos ou non, propios da 

comedia, sobre todo da cinematográfica, xa que non existen referentes 

televisivos, agás para a creación de personaxes concretos258. A este 

respecto, os efectos que xorden do engano e da ironía dramática constitúen 

as fontes de comicidade principais das tramas, ben sexa por repetición (Carol 

consegue que en cada capítulo a súa avoa lle faga algún agasallo custoso) 

ou polo seu propio desenvolvemento (o triángulo Alicia-Ricardo-Nuria).  

En definitiva, A miña sogra e máis eu presenta unha ampla variedade de 

recursos humorísticos que derivan da tradición do teatro pero que non 

amosan a mesma efectividade no televisivo. Ademais, a serie sofre de certo 

esvaramento cara a tramas dramáticas, máis sinxelas de manter no caso 

dunha ficción longa. Máis ca gags, a serie xoga con situacións nas que se 

busca un desenvolvemento cómico, que non respondan a unha fórmula ben 

medida, tal e como demostran os intentos de xogar coa edición para 

imprimir o ritmo que non contribúen a crear estes momentos cómicos. 

 

                                                 
257 A trama de continuidade xorde do namoro de Ricardo por Alicia, quen o engana para 
conservar o seu traballo ao dicirlle que é solteira. Esta mentira vai ser o motor de tramas 
secundarias até o seu clímax no episodio 10, “Naceu unha estrela”, no que Alicia confesa e é 
despedida. 
258 Tal e como indica Dans, o personaxe de Carol está inspirado na filla maior d’O Príncipe de 
Bel Air (1990-1996). 
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O caso de Cuarto sen ascensor pode ser equiparable ao d’A miña sogra e 

máis eu, xa que presenta un modelo de ficción non explorado até ese 

momento na televisión en Galicia, nin sequera por medio de produtos 

importados. Con todo, a orientación da serie é máis cómica que a da 

precedente, e conta con dous referentes clave que inspiraron a súa creación. 

Tal e coma explica Antón Moure, guionista, o punto de partida é buscar a 

adaptación do modelo de Friends, mais combinada con elementos dunha das 

comedias que triunfaban no mercado español, Siete vidas, tal e como indica 

Ramón Campos, un dos creadores da serie. Con estes referentes, enténdese 

que a serie vai apelar a un público diferente do target da canle, que non ten 

a TVG coma primeira opción. 

Os temas fundamentais das tramas, xa que logo, teñen que ver con 

cuestións aparentemente xuvenís, é dicir, a busca de traballo, as relacións 

sentimentais, os estudos, etc. As liñas principais van ser, dunha banda, o 

proceso de emancipación e independencia de Sebas dos seus pais, que pode 

entenderse asemade coma un cambio do rural ao urbano, que se produce 

cando este personaxe marcha a estudar a cidade e comeza a vivir nun piso 

compartido con Lucía, que é súa curmá, e Fran. En segundo lugar, as 

relacións amorosas son outro dos pivotes da series: por unha banda, a 

tensión sexual entre Lucía e Fran, polos opostos, é un dos motores das 

tramas principais, precisamente porque non pode consumarse; por outra, a 

relación entre os veciños, Ana e Diego, funciona coma unha liña argumental 

para as tramas secundarias. Deste xeito, as tramas, polo xeral, teñen que 
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ver coa dificultade de Sebas para se adaptar á vida na cidade e a relación 

edípica coa súa nai259 e coas dificultades, normalmente económicas, de Lucía 

que Fran resolve por medios pouco lícitos.  

En canto aos personaxes, pode dicirse que non responden a ningunha idea 

representativa, non son suxeitos típicos, xa que logo, pero resultan 

esquemáticos, e funcionan desde os seus defectos ou problemas 

recorrentes260. As súas relacións son as que xeran a meirande parte do 

material cómico da serie e, tal e como suxire a fórmula da sitcom, non sofren 

variacións ao producir tramas autoconclusivas.  

Hai que sinalar, tal e como indicou Moure, que o deseño inicial da serie 

buscaba a creación de personaxes da mesma franxa de idade, pero que as 

indicacións de produción forzaron a que se incluían personaxes de mediana 

idade (Ana e Diego) e maiores (Maruxa e Pedro) para poder acceder ao 

target tradicional da canle. Esta estratexia non produciu “humor para todos 

os públicos senón que resultou ser contraproducente”, di Moure. 

As modalidades humorísticas de Cuarto sen ascensor son ben diferentes da 

do resto das series analizadas e teñen que ver coas súas series de 

referencia. Pode falarse de dous elementos humorísticos destacados nesta 

serie.  

Dunha banda, o uso do slapstick como modalidade, recursos físicos que non 

se empregaran en series anteriores agás no caso de Óscar, d’A miña sogra e 
                                                 
259 A dependencia de Sebas con respecto de Maruxa xera boa parte das tramas e mesmo hai 
liñas cómicas nas que se cita directamente a cuestión da relación edípica. No primeiro 
capítulo, “Coma cans e gatos”, Fran dille a Sebas: “Edipo ao teu lado é un teletubbie”. 
260 Así, Sebas é inseguro e incapaz de mentir, Lucía ten mal xenio e pouca habilidade cos 
cartos, Fran é preguizoso e enredante, Ana é mística e Diego demasiado cerebral. 
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máis eu. O personaxe de Sebas reacciona de xeito físico en lugar de por 

medio de puntualizacións verbais, mentres que o resto de personaxes 

exploran o cómico nos diálogos nunha caste de fruición comunicativa. Tal e 

como indican Antón Moure e Ramón Campos, esta fisicalidade non estaba 

prevista no guión e foi unha contribución de dirección para un personaxe que 

non era tan ”extremo” sobre o papel. Entendemos que Carlos Carballo se 

refire a Sebas cando suxire que un dos problemas de aceptación da serie se 

debeu ao “histrionismo dalgunhas interpretacións”. O uso do humor físico 

nesta comedia está, por tanto, suxeito a distintas interpretacións en canto á 

súa operatividade, mais o certo é que funcionou como un dos elementos 

cómicos nos que máis se apoiou a serie. 

En segundo lugar, Cuarto sen ascensor explora outras modalidades 

humorísticas até aquel momento non empregadas na ficción galega: parodia 

e sátira. A primeira estivo presente na serie por medio do uso doutros 

xéneros audiovisuais para facer contrapuntos humorísticos, como o caso de 

vídeos musicais261, mais non ten un peso significativo dentro da serie. Polo 

que respecta á sátira, que sempre será social e nunca política, aparece en 

determinadas acoutacións cómicas á actualidade feitas a imitación de Siete 

vidas. Son expresións que teñen que ver, fundamentalmente coa cultura 

televisiva, por medio de alusións a programas, e á cultura popular española, 

coa comparación dos personaxes da serie con protagonistas dunha certa 

                                                 
261 O primeiro episodio, “Coma cans e gatos”, inclúe un vídeo amoroso paródico de Sebas e 
súa nai, que incide na súa relación edípica. O sétimo episodio, “San Martiño e o río Kwai” 
tamén recolle unha especie de álbum de fotos paródico no que Sebas recorda os momentos 
felices da matanza na súa infancia. 
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actualidade262. A diferenza co modelo de referencia consiste precisamente 

nesta limitación de temas que non xorde tanto do sistema de produción –no 

que se gravaban dous programas á semana– como da reflexión dos propios 

guionistas que exercen unha certa autocensura sobre os seus propios textos. 

A este respecto, tal e como indicou Campos, houbo unha dúbida xeral sobre 

“até onde chegar co humor”, unha reflexión que xorde, engadimos nós, do 

control político da TVG que tamén afecta ás ficción por medio da delimitación 

de temas, froito dun acordo tácito entre axentes.  

O resultado é unha acción satírica incidental e de escaso rendemento crítico 

que se combina cun “humor bastante branco”, ao dicir de Campos, que 

funciona por medio de comparacións, esaxeracións e malentendidos. A serie 

presenta tamén un humor sexual de baixa intensidade que herda da cultura 

popular o uso de metáforas e malentendidos, ademais dun recurso clásico, o 

do humor baseado en erros verbais que é o risco definitorio de Maruxa, 

representante do descoñecemento do “mundo moderno”. 

Ao cabo, tanto slapstick coma sátira e parodia fican a medio camiño como 

modalidades predominantes, e o humor atemporal e de temas universais 

segue a ser o que ten maior peso na ficción. 

 

Finalmente, A casa dos Tonechos constitúe un produto singular ao formar 

parte dun programa de sketches, o que condiciona a súa emisión, dividida en 
                                                 
262 Cada episodio rexistra un número variable deste tipo de expresións que non identifican a 
ningún personaxe en particular. Son frecuentes as alusións a series de televisión e filmes 
(“convertín a miña vida en Falcon Crest”, “Marco en plan gore”, Gremlins, Marisol rumbo a 
Río...) e a personaxes coñecidos de moi distintos ámbitos (Michel Salgado, Isabel Preysler, 
“Isabel Pantoja en Chantecler”, Eva Nasarre, Os Resentidos, Siniestro Total...). 
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dúas partes. Outra das características distintivas desta ficción ten que ver 

cos seus personaxes que, o mesmo que o caso de Dona Hermitas, foran 

creados para outro programa, o Luar263. Con todo, a “independencia” dos 

Tonechos, a diferenza do personaxe de Pequeno Hotel, pasou por diversos 

formatos previos nos que se probou a eficacia da súa fórmula humorística.  

A referencia d’A casa dos Tonechos, ao dicir de Eligio R. Montero e Federico 

Pérez, guionistas, son os debuxos animados, particularmente o modelo do 

“coiote e o correcamiños”, tal e como especifica Pérez. Este modelo 

determina que o 90% dos finais dos episodios rematen cunha persecución, di 

Manteiga, na que Tucho e Tonecho foxen da zapatilla de Maribel. Ao noso 

ver, este tipo de esquema de infracción-castigo é propio dos primeiros filmes 

do cinema mudo, nos que os infractores remataban correndo diante das 

forzas da orde, e o fin da acción ficaba aberto, sen que chegaran a 

consumarse nin fuxida nin castigo. O modelo relaciónase tamén co tipo de 

argumento cómico que Mast (1979) denominaba riffing, no que o ritmo ten o 

mesmo peso que os personaxes. 

Tanto as tramas coma os personaxes dos Tonechos caracterízanse por seguir 

un esquema moi sinxelo. A motivación é mínima e adoita ir vinculada a un 

desexo de Tonecho, económico ou sexual, ou á súa intención de evitar algo 

molesto ou que transforme o seu estilo de vida, caracterizado por vivir das 

                                                 
263 A familia dos Tonechos eran, nas súas orixes, uns veciños da discoteca Dona Dana, onde 
se grava o programa Luar, que ían protestar polo ruído, tal e como explica Xavier Manteiga. 
Esta é a orixe do vestiario dos personaxes: Tonecho en pixama e Maribel e Amadora en bata 
de casa, e Tucho, co casco na cabeza, recén chegado de saír pola noite. 
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mulleres da casa264. Os temas explorados nas tramas son, xa que logo, os 

vicios dos protagonistas, case coincidentes cos pecados bíblicos. 

Os personaxes, coma xa vimos en ficcións anteriores, funcionan en parellas e 

están divididos por xéneros. O protagonismo absoluto é de Tonecho e Tucho, 

que son as partes máis activas das tramas, mentres que Maribel e Amadora 

son pasivas e sofren os efectos da acción dos homes da casa. Aínda que o 

esquema familiar é semellante ao de Pratos combinados, a diferenza é que 

Maribel non fai acoutación humorística ningunha e só vai reaccionar ao final, 

na secuencia da persecución, cando xa nada pode ser reparado. Nesta 

primeira temporada non hai un alto número de secundarios, aínda que 

convén sinalar a presenza de Cándido, o veciño notario, que exerce de 

contrapunto á figura de Tonecho. 

Ademais, os personaxes afástanse do patrón de verosimilitude que rexe 

normalmente, en maior ou menor grao, a fórmula da sitcom. Se na etapa do 

Luar os personaxes eran cribles, até o punto de que había espectadores que 

pensaban que eran persoas reais, n’A casa dos Tonechos este elemento 

perde importancia en favor do surrealismo. Só iso explica como Amadora 

chega a morrer dúas veces, o embarazo de Maribel sexa infinito e Tonecho 

leve o pixama en calquera circunstancia. Con todo, coincidimos con Pérez 

cando indica que son personaxes recoñecibles, o que Montero denomina 

“estereotipos galegos”.  

                                                 
264 Unha das tramas máis habituais é o intento de que Maribel non se entere de que 
Tonecho recibiu unha oferta de traballo para poder seguir vivindo sen facer nada. 
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O mesmo enfoque surrealista rexe tamén para a configuración do setting, do 

que xa falamos con anterioridade, que contribúe a crear un estrañamento 

cómico maior, pola descolocación dos personaxes, que viven nun entorno 

totalmente fóra do alcance das súas posibilidades materiais. Herdar o chalé 

adosado é, unha vez máis, outro dos elementos totalmente alleos ao 

realismo. 

Establecido o marco cómico, o humor desenvolvido nesta sitcom 

caracterízase, dunha banda, por incorporar un rexistro de humor popular e, 

por outra, por empregar a parodia como elemento esencial da achega a este 

formato televisivo. 

En canto ao humor popular, as tres fontes consultadas –Montero, Manteiga e 

Pérez– coinciden ao sinalar que se trata do activo principal da serie. Para 

Manteiga, un dos seus creadores, os Tonechos captan “a esencia do humor 

rural”, caracterizado polo seu carácter retranqueiro, polo uso do 

sobrententido e da ironía. O intento de Tonecho de burlar a autoridade, en 

calquera das súas manifestacións, ten na retranca a súa arma fundamental 

que se complementa, ao noso ver, cun rexistro de humor que mesmo pode 

resultar ofensivo; a este respecto, os chistes sexuais, as burlas a defectos 

físicos e mesmo os chistes étnicos265 foxen da liña de corrección política da 

                                                 
265 Tonecho chama gorda e vella á súa sogra, algo impensable noutra ficción na este 
personaxe é central, A miña sogra e máis eu, e expresa en voz alta os desexos de que 
morra para herdar o que deixe. No primeiro episodio, Tonecho describe a súa convivencia 
con Amadora dicindo: “Hai xente que ten un can... hai xente que ten un Renault 5... nós 
temos unha vella”. Así mesmo, fanse chistes co defecto físico de Maribel, un ollo pechado, 
que parece froito dunha parálise facial. As referencias ao sexual son continuas e constitúen 
o motor dalgunha das tramas, como é o caso do episodio 3, “O ligue de Tucho”, no que 
Tonecho aspira a deitarse coa moza do seu fillo. En canto aos chistes étnicos, podemos 
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fórmula e do medio televisivo en xeral. A este respecto, Manteiga sostén que 

só recibiron indicacións moi puntuais por parte da TVG con respecto á 

posibilidade de ofenderen a determinados colectivos, pero que o rexistro 

humorístico empregado foi absolutamente libre.  

O mesmo que para as modalidades empregadas, o modelo de lingua gozou 

dunha total liberdade. A Televisión de Galicia, como medio de normalización 

lingüística esencial, traballa cun estándar do galego que funciona en todos os 

xéneros e formatos. Porén, é a ficción a que abre unha fenda neste rexistro 

ao incluír variantes dialectais. Como xa indicamos neste traballo, Mareas 

vivas inaugurou a posibilidade de reproducir na televisión unha variedade 

dialectal moi marcada, a da Costa da Morte, nun medio no que só se 

filtraban estes rexistros nos testemuños da xente do común. A partir deste 

fito, as ficcións seriadas comezan a incorporaren, timidamente, unha lingua 

real, proceso que non vai afectar ás sitcom, nas que non se rexistran 

variedades dialectais266.  

O caso dos Tonechos rompe este “teito de cristal” da lingua dos medios ao 

incorporar por vez primeira o castrapo como lingua de uso común dos 

personaxes. Así, moi boa parte dos comentarios de Tonecho, ademais de 

erros froito da súa ignorancia, están feitos en castelán, e se converten nas 

frases recorrentes que aparecen en todos os episodios. 

                                                                                                                                          
poñer como exemplo unha expresión de Tonecho, repetida tres veces ao longo do episodio 
primeiro, “A chegada a casa”: “Mil arghentinos traballando? Iso non o vin eu na vida!”. 
266 Rexístranse, con todo, frases illadas con desviacións da norma como a gheada de Miro na 
famosa expresión “Cagho no mundo!” pero non pode dicirse que as comedias de situación 
empreguen esta posibilidade. 
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Este humor popular, máis propio de Tonecho, compleméntase cos recursos 

máis físicos propios do personaxe de Tucho, que, tal e como indica Federico 

Pérez, aproveita a habilidade do actor Víctor Fábregas para a comedia física. 

En moitas ocasións, estes recursos fan pensar en que unha das bases da 

actuación dos Tonechos está baseada na improvisación. Como indica Eligio 

R. Montero, esta improvisación é aparente na medida en que o guión segue 

unha estrutura bastante ríxida que os actores manteñen na súa 

interpretación. Esta naturalidade dista tamén da teatralidade inherente á 

fórmula da comedia de situación. 

Finalmente, o segundo modo humorístico presente n’A casa dos Tonechos é 

a parodia que se fai mesmo do formato no que traballan, a comedia de 

situación. Un dos elementos constantes da narrativa así o pon en evidencia: 

ao final da primeira parte do episodio, unha voz en off impostada formula 

tres preguntas sobre a trama, dúas delas lóxicas e unha terceira irracional, 

mentres que os personaxes permanecen quietos, simulando unha imaxe 

conxelada. Ademais, os propios protagonistas falan á cámara rompendo 

deste xeito a cuarta parede, para informar aos espectadores de que van 

empregar algún recurso visual267.  

Consideramos que é precisamente a combinación destes dous planos de 

humor –un popular e outro que imos cualificar de posmoderno– a base do 

éxito dos Tonechos, que, ao dicir de Montero, ten un público moi diverso. 

                                                 
267 No capítulo 26, “O fillo de Amadora”, Tucho diríxese á audiencia para advertir do 
seguinte: “A culpa é vosa por facerlles caso. Imos poñer unha cortinilla de paso do tempo”. 

419



 Marta Pérez Pereiro 

En canto á ideoloxía que move os tratamento dos temas d’A casa dos 

Tonechos é o rexistro popular o que marca a pauta, caracterizada pola 

incorrección e o mal gusto en certas ocasións. Se facemos caso dos teóricos 

posmodernos, que entenden o multiculturalismo coma unha caste de 

corrección política en todos os ámbitos, os Tonechos poderían supoñer unha 

transgresión, na medida en que pode mesmo resultar ofensivo, escatolóxico 

e cruel, sobre todo o rexistro cómico de Tonecho. A risa popular que suscita 

este programa está máis próxima ao entroido, a unha risa liberadora, que a 

do resto das comedias de situación analizadas, nas que o humor está suxeito 

á súa fórmula.  

 

7.2.4.- Humor galego na comedia de situación 

Quixeramos facer unha consideración final sobre a presenza de humor 

galego nas series analizadas, con todas as prevencións precisas fronte a 

dificultade de converter nun elemento de análise de campo unha cuestión de 

tanta complexidade como o da definición dun humor nacional. Por iso, 

apoiaremos a nosa argumentación nas opinións dos guionistas sobre a 

inclusión do humor galego nas ficcións que traballaron. Partimos da idea 

xeral, exposta no marco teórico do presente traballo, de que o humor galego 

se caracteriza por ser unha ferramenta de resistencia e por ter unha forma 

específica, cando menos na súa denominación, a retranca. Tamén 

indicabamos que o humor galego, particularmente o popular, non presenta 
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respostas ás agresións cómicas feitas desde outras culturas coas que convive 

e presenta recursos como o humor negro, escatolóxico e sexual.  

Polo xeral, os axentes da produción enquisados entenden que os produtos de 

ficción seriados galegos no seu conxunto transmiten humor galego na 

medida en que os seus creadores comparten un determinado substrato 

cultural. Mais, con respecto a estes produtos de xeito específico, os 

enquisados revelaron a inexistencia dunha intención de empregaren un 

humor autóctono nos seus traballos nos máis dos casos, coa excepción feita 

A Casa dos Tonechos, e a matices feitos noutras series. 

Antes de nos aproximar á presenza de humor galego en cada unha das 

ficcións estudadas, quixeramos sinalar a importancia de dous elementos que 

foron analizados de xeito transversal. En primeiro lugar, unha das cuestións 

desenvolvidas no marco teórico do presente traballo (apartado 5.4.2.) é a da 

ausencia do “outro” no humor galego, ben como suxeito de burlas, ben como 

figura que ri dos locais. A comedia de situación constata esta ausencia e opta 

polo uso esporádico de personaxes “de fóra”268 que, cando menos nos 

episodios analizados, non son nunca peninsulares. A excepción é o caso de 

Hanna, protagonista d’A familia Pita, da que xa falamos coma un elemento 

de contraste, por ser representante da racionalidade, co caos provocado pola 

                                                 
268 Outros personaxes “foráneos” son Lord Carrington, un dos disfraces de Óscar en A miña 
sogra e máis eu (episodio 10), e o suposto marciano Raputín d’A casa dos Tonechos 
(episodio 7). Se o primeiro é a representación arquetípica da nobreza británica, mais como 
parte dun engano, dunha interpretación do propio Óscar para enganar a Ricardo, o segundo 
caso é unha interpretación aberrante de Tucho e Tonecho, que confunden a un mimo cun 
alieníxena, ao que deciden matar coma un vampiro. Se a caracterización e relación do lord 
coa trama é de corrección absoluta, o marciano suscita comentarios de Tonecho como “os 
marcianos son unha raza falsa”, que dan idea do tipo de relación deste personaxe co 
“outro”. 
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acción descoordinada dos galegos. Consideramos que esta vía cómica non 

está explorada suficientemente na mesma liña na que, como xa indicamos, a 

relación de Miro Pereira coa emigración fica afastada do cerne cómico das 

tramas. Tampouco se tira partido doutro personaxe de fóra de Galicia, a 

meiga portuguesa de Pequeno Hotel, Brigitte, que non presenta ningún 

elemento na caracterización nin se incorpora ás tramas de xeito que poida 

pensarse nunha orixe diferente do Lugo no que transcorre a trama. 

Entendemos que pode respectar á sensibilidade no tratamento público da 

figura dos veciños dos que no popular e cotiá, porén, circulan abondosos 

recursos ao estereotipo (que son recíprocos alén Miño). 

A ausencia dos outros como fonte humorística pode facerse extensivo ao 

resto dos programas humorísticos galegos, coa excepción do programa Air 

Galicia no que o xogo paródico convoca a madrileños, vascos e cataláns 

como figuras cómicas. Pode dicirse que a ficción televisiva galega opta ben 

por un humor aséptico, ben por facer do galego, como identidade de 

referencia, o obxecto dun humor autorreflexivo.  

En segundo lugar, quixeramos chamar a atención sobre a presenza dun 

motivo cómico en varias das ficcións analizadas, que ten que ver coa 

cuestión das orixes. En tres das seis series analizadas atopamos o mesmo 

patrón de frase humorística –non chega a ser gag nin chiste– na que se fai 

referencia á procedencia (case) galega de personaxes aparentemente 

estranxeiros. O primeiro dos exemplos atopámolo no episodio 13, final de 

temporada d’A familia Pita, “O cuñado venezolano”, no que un presunto 
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familiar de Pita chega desde Venezuela. Fronte ao entusiasmo de Hanna por 

coñecer “un galego de América”, Pita retruca que Ladislao, o seu cuñado, “é 

de Fisterra coma min”. En Pequeno Hotel contamos co xa citado personaxe 

de Brigitte como personaxe “case” galego; malia que a meiga fala con acento 

francés, Hermitas revela no episodio “O mal de ollo” (3), que “se chama 

Fátima e é de Chaves”. Tamén se releva como importante a cuestión da 

orixe no caso de Miguel coa súa recorrencia á aldea e os seus modos de 

facer alí as cousas ao se enfrontar a situacións novas. Finalmente, o terceiro 

exemplo está tirado dunha das series máis recentes, A miña sogra e máis eu. 

No episodio 7, Telmo, antigo mozo de Ana, trae con el unha moza de 

California, que resulta ser, coma el, de Cospeito.  

Ningunha das series analizadas, malia a inexistencia de mostras explícitas 

nos episodios visionados, fica allea a esta cuestión das orixes, por medio da 

presentación de personaxes que veñen do rural (Sebas en Cuarto sen 

ascensor, Miguel en Pequeno Hotel) ou da experiencia migratoria (Miro e 

Balbina en Pratos Combinados). O “humor das orixes”, como o imos 

denominar, tende a desmitificar tanto o idílico rural como a experiencia 

cosmopolita da diáspora galega, como parte dun humor desde o propio, que 

pode xerarse desde o auto-menosprezo, tal e como sostiñan os teóricos no 

caso do humor xudeu, pero que tamén serve para establecer os lindes 

culturais que non se evidencian nos retratos do foráneo.  
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En canto a cada unha das series, iremos vendo unha a unha cal é o grao de 

“galeguidade” do seu humor na medida en que poñen en xogo recursos que 

teñen que ver, sobre todo, coa cultura tradicional galega.  

Polo que respecta a Pratos combinados, Xosé Cermeño, o seu creador, 

explicaba que unha das referencias do seu traballo de humor para televisión 

é o humor gráfico galego de autores coma Castelao ou Torres. Trátase da 

única mención feita a un substrato de humor galego non popular. Para 

Cermeño o uso dun “humor do país” ten que ver coa conciencia do público 

da TVG, que implica a necesidade dunha linguaxe cando menos equivalente 

á que falan os seus espectadores. Raúl Dans, pola súa banda, entende que a 

serie tiña humor galego xa que “non había unha liña de diálogo sen algo de 

retranca”, particularmente personificada na figura de Balbina. Para Dans a 

proba de que se trata dun humor autóctono, dificilmente trasladable a outros 

contextos culturais está en que, malia os intentos, Pratos combinados non 

chegou a venderse a outras canles. Para outro dos guionistas da serie, 

Miguel Anxo Murado, existen un par de elementos identificables como humor 

galego, tomado coa cautela precisa, en Pratos combinados: os usos da 

linguaxe e os ditos e personaxes populares.  

Estas opinións cimentan a observación feita desde a análise, na que o 

rexistro do humor estaba baseado no verbal, particularmente nunha 

modalidade híbrida que denominamos “slapstick verbal” e na retranca, que 

ían apoiados por unha posta en escena realista, propia do contorno dun 

establecemento de hostalería dunha cidade galega. 
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A familia Pita foi identificada polos enquisados como un intento de facer un 

“humor máis urbano”, de aí que non se expoña como exemplo de humor 

galego. Andrés Mahía indica que non se renunciaba ao humor galego, pero 

que non era a idea motor do humorístico. Con todo, Mahía entende que 

había certos elementos autóctonos nos arquetipos que representaban algúns 

personaxes, ao tempo que o interese de Hanna por certos costumes permitía 

“un punto de ironía con respecto ao espello de vérmonos aí”. A este 

respecto, A familia Pita era unha serie máis estándar na que non se 

trasladaban elementos identitarios como puidera ser o caso de Mareas vivas 

ou Terra de Miranda, exemplos fornecidos polo propio Mahía. A nosa análise 

non identificou a presenza de formas cómicas galegas alén de expresións 

puntuais. Tampouco o deseño dos personaxes serve a estes fins de traslado 

da identidade na medida en que representan tipos que poden facerse 

extensibles cando menos ao panorama televisivo español.  

Pequeno hotel, a seguinte serie emitida, intentou desenvolver unha ficción 

de tipo máis universal, non identificable como galega, ao dicir do seu 

creador, Xavier Manteiga. En canto aos personaxes, Montero e Pérez, 

guionistas de plató e dialoguista, respectivamente, entenden que están 

creados desde o costumismo, mais non especificaron en ningún caso se este 

costumismo pode entenderse como galego ou propio do ámbito teatral 

español. Ao dicir de Mahía, editor de guións, Pequeno hotel foi outra serie 

“fallida” na que faltou talento no actoral e na escrita de guión, na medida en 

que o cásting non foi axeitado e que non existía un equipo de guionistas 
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consolidado. Alén de complicacións de tipo produtivo, entendemos que non 

existiu no deseño da serie a intencionalidade de transmitir un humor galego 

dado o seu carácter de farsa. A identificación do que puidera ser humor 

autóctono é puntual e non atopamos retranca de xeito extensivo como no 

caso doutras ficcións. 

Polo que respecta a Cuarto sen ascensor, Ramón Campos, un dos seus 

creadores, entende que a serie non ten humor galego na medida en que 

intentou apelar a un público “máis novo e urbano, estudantil”, do que se 

infire que a súa consideración do humor galego ten que ver cunha forma 

residual se seguimos a terminoloxía de Williams (1990). O interese principal 

da ficción era buscar un público non habitual da TVG que podería ser 

seguidor máis fiel das canles privadas estatais, de aí que se opte por unhas 

modalidades humorísticas que beben das fontes da cultura popular española 

–en canto á temática– e da comedia de situación americana –formulación de 

gags, recursos físicos, tensión romántica...  

Con todo, Antón Moure, guionista, sinala que Cuarto sen ascensor tamén 

presentaba “algunhas tramas exclusivamente galegas”, como a liña 

argumental principal do personaxe de Sebas, un rapaz do rural que vai 

estudar a Santiago. Trátase dun “conflito moi galego”, segundo Moure, mais 

entendemos que esta liña temática é tamén moi propia de todo o cinema e 

da televisión española269, e mesmo estivo presente en ficción americanas, xa 

                                                 
269 A serie Cuéntame como pasó pode ser o mellor exemplo da incorporación, malia que en 
termos non humorísticos, da relación, por veces tensa, entre urbano e rural, nas tramas nas 
que a familia Alcántara retorna á aldea. O cinema español ten tamén unha certa tradición, 
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citadas, como The Beverly Hillbillies. Outra das características galegas, ao 

dicir de Moure, é o deseño de personaxes como Pedro e Maruxa, os 

habitantes do rural, “arquetipos moi galegos e recoñecibles”. Unha vez máis 

entra en xogo a cuestión do residual, o retrato dun mundo que desde a 

óptica do xuvenil, é cómico por representar un modo de vida (e de lingua) xa 

non dominante. 

Tanto nas modalidades humorísticas presentadas, inéditas na televisión 

galega, coma no tipo de tramas, Cuarto sen ascensor optou por unha ficción 

universal, ou mellor poderiamos dicir “globalizada”, na que personaxes e 

situacións creadas poden ser trasladadas case sen matices a outros sistemas 

televisivos, unha vez traducida a lingua.  

A miña sogra e máis eu podería incluírse nesta modalidade de ficcións 

globalizadas e urbana, mais co seguinte matiz: A miña sogra e máis eu 

resposta máis ao seguidismo dunha fórmula española que inaugura Médico 

de Familia e que presenta unha combinación familiar de drama e comedia, 

malia que a serie analizada, ademais de ser presentada deste xeito desde a 

produción, tiña un ton máis próximo á comedia. Preguntados pola presenza 

de humor galego na ficción, Raúl Dans, un dos seus creadores, aludiu á 

cuestión de que a propia identidade dos guionistas determina a existencia 

dun humor autóctono, que se manifesta tanto nos diálogos e réplicas coma 

nas situacións. Ao noso ver, Dans entende o humor galego non tanto coma 

un elemento do popular coma unha caste de técnica. Desde esta 

                                                                                                                                          
particularmente asociada ao concepto de “españolada”, de personaxes que abandonan o 
rural para ir vivir á cidade.  
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consideración, A miña sogra e máis eu buscou “un humor máis intelixente, 

máis adulto” que o habitual na canle, sen que por iso os seus creadores 

entenderan que se afastaban do humor galego. Puri Seixido, guionista da 

serie, entende –aínda que o fai extensivo á todas as series nas que 

traballou– que o humor galego aparece aquí escasamente, ou, cando menos, 

está limitado nas súas características esenciais. 

Aínda que o uso da ironía foi frecuente nos guións da serie, non entendemos 

que, tal e como se administrou, funcionara coma un recurso galego. 

Ademais, as fontes do humor máis habituais na ficción foron situacionais, de 

xeito que o rexistro humorístico máis común fora o espectacular, é dicir, 

gags e recursos pautados desde a tradición do formato, que, tal e como 

vimos argumentando, é foráneo e só pode adaptarse parcialmente a cada 

sistema televisivo. 

Aínda que observamos certa resistencia por parte das fontes a identificar 

como humor galego todas as ficcións precedentes, houbo un acordo xeral ao 

cualificar O Show dos Tonechos coma humor galego, mesmo no caso de 

guionistas que non traballaran nesta ficción, que compararon cos traballos 

propios270.  

Xavier Manteiga, creador xunto cos intérpretes do show, identifica a 

“galeguidade” dos Tonechos coa capacidade do programa para “captar a 

                                                 
270 Miguel Anxo Murado e Andrés Mahía falaron dos Tonechos sen que mediara ningunha 
pregunta pola nosa parte sobre este programa. 
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esencia do humor rural, menos fino que o británico pero máis irónico”271 e un 

rexistro de lingua inédito na canle autonómica. A este respecto se pronuncia 

Mahía, quen entende que os Tonechos son impensables en castelán e só 

comprensibles para un público galego, para o que tampouco se elixiu o 

formato televisivo máis adecuado. Miguel Anxo Murado insiste asemade na 

idea de que se trata dun humor só entendible en Galicia en base aos usos da 

linguaxe e do deseño dos personaxes. Pola súa banda, Federico Pérez e 

Eligio R. Montero sosteñen que o humor galego dos Tonechos ten que ver 

cos seus personaxes, particularmente co dúo protagonista, Tucho e Tonecho, 

e en base á interpretación dos actores. 

Ao noso ver, o humor galego dos Tonechos débese á combinación de 

factores que enuncia Murado mais que a elementos concretos. Os 

personaxes principais, sen ir máis lonxe, poden ter o seu correlato nos pais 

de familia das series británicas nas que se retrata a clase media-baixa, das 

que xa falamos en capítulos precedentes. O humor dos Tonechos funciona 

desde o realismo da interpretación e da caracterización e do inédito e 

inverosímil das tramas, que se achegan ao absurdo. Asemade, o rexistro de 

humor popular, caracterizado sobre todo polo humor “deslizado” do que 

falaba Gurevich, con chistes relacionados coas pulsións máis básicas de 

Tonecho. 

 

                                                 
271 Manteiga exemplificou a súa argumentación explicando que fronte a un día moi chuvioso 
o inglés insinuaría que a chuvia é miúda mentres que o galego diría “parece que quere 
chover”. 
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A xeito de resumo, podemos indicar que o humor galego está presente de 

xeito notable nos casos das fórmulas máis exitosas –se triangulamos datos 

de audiencia, os tirados na nosa análise, e os das enquisas aos guionistas–, 

Pratos combinados e O show dos Tonechos, mentres que as fórmulas que 

acollen un humor máis estándar e dependente do formato sitcom, A miña 

sogra e máis eu e Cuarto sen ascensor, presentan un grao máis baixo de 

elementos que podemos identificar cun humor autóctono. Nun chanzo 

intermedio fican as producións A familia Pita e Pequeno Hotel que, ademais 

de representar unha transición temporal entre Pratos combinados e as 

ficcións máis recentes, foron, ao noso ver, laboratorios para a busca dun 

formato e dun ton humorístico aceptados polo público, mais distanciados de 

Pratos combinados, daquela único referente de sitcom galega.  

Non queremos asociar de xeito unívoco a presenza de elementos de humor 

autóctono co éxito do programa, pero si existen unha serie de indicios que 

nos levan a considerar: 

1.- Que a inclusión do humor popular galego –convén insistir no de popular– 

en canto a modalidades, personaxes e temas explorados entra en sintonía 

coa audiencia tipo da canle, de aí que Pratos Combinados e A casa dos 

Tonechos sexan os produtos máis exitosos dos analizados. A isto contribúe 

un maior coidado posto na inclusión na grellas de ámbalas dúas ficcións 

dado o rendemento no plano da audiencia dos dous programas. Se Pratos 

combinados se engancha ao tren de Luar como estratexia, Os Tonechos 
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pasan por un período de probas, por medio de programas especiais, no que 

se busca un formato axeitado para o seu tipo de humor.  

Ademais, en canto á forma, coincide que estas dúas ficcións –aínda que 

tamén A familia Pita e, en menor medida, Pequeno Hotel– son as máis 

respectuosas co formato sitcom. Malia podermos especular que o formato 

determina o tipo de humor (a xeito da relación medio-mensaxe establecida 

por MacLuhan), constitúen os produtos máis diferenciados do orixinal 

anglosaxón en canto aos contidos cómicos. 

En relación coa grella da Televisión de Galicia, pode dicirse que o humor 

destas dúas fórmulas constitúe o que podemos denominar, seguindo a 

Williams (1997), o modelo dominante da programación. Caracterizado polos 

referentes rurais e populares, este modelo créase na TVG seguindo as 

indicacións das medicións de audiencia. Trátase, xa que logo, de buscar un 

lecer axeitado para unha poboación envellecida e habitante de núcleos 

pequenos, que bebe das fontes do popular en canto a personaxes, temas e 

rexistros do humor, particularmente no caso dos Tonechos. O humor 

presentado nestas ficcións presenta un continuismo con respecto da 

tradición, aínda que entendemos que non se fixa tanto no canon intelectual 

do humor galego –que tiña a Castelao como figura máis sinalada– senón que 

agroma directamente do rexistro popular, oral e empregado en contextos 

informais. 
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2.- As dúas ficcións que buscan un público máis novo e urbano, Cuarto sen 

ascensor e A miña sogra e máis eu, apostan por un rexistro de humor máis 

universal en canto a recursos e temática, co que non chegan a conectar co 

público habitual da canle. A estratexia de empregaren personaxes xa 

coñecidos dun star system da TVG –Ana Kiro para A miña sogra e máis eu, 

Dona Hermitas para Pequeno Hotel– non se ve recompensada cun pulo 

desde a grella, da que se eliminan sen ter rematado a primeira temporada.  

Ademais, os produtos creados buscaron fórmulas híbridas xa experimentadas 

no sistema televisivo español, o que puido contribuír a certo cansazo do 

espectador ao ver programas “repetidos” e a unha falta de coñecementos 

para manexar as devanditas fórmulas. Entendemos que a dificultade para 

manexar formatos aínda en desenvolvemento, de maior duración e 

características inéditas no medio, esixen ao seu equipo ter explorado as 

formas máis estandarizadas, coñecer as regras para poder rompelas. Antón 

Moure, un dos guionistas de Cuarto sen ascensor, recoñece que os híbridos 

teñen un funcionamento máis difícil que os formatos abondo “chequeados”. 

Deste xeito, o humor destas series se presenta como un modelo emerxente –

contra o dominio das anteriores– que, desta volta, non busca referentes 

galegos, senón que os atopa nas fórmulas máis estandarizadas de sistemas 

televisivos alleos. A emerxencia do humor reside en que está orientado a un 

público máis novo, mais entendemos que non contén os elementos de 

ruptura e transgresión precisos para se erixir como modelos alternativos. 

Trátase, porén, dunha adaptación tímida de elementos foráneos que non 
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acaban de conectar co público xa habitual da canle nin convocar a novos 

grupos de espectadores. 

 

7.2.5. O futuro do humor como elemento identitario na comedia 

televisiva galega 

Tal e como iniciabamos este capítulo, a Televisión de Galicia contaba, nos 

seus inicios cuns Principios Xerais de Programación nos que se especificaba a 

necesidade de que a canle reflectira a identidade galega tanto nos espazos 

informativos coma nos programas de entretemento. As comedias de 

situación, como parte destes programas de lecer, ten a potencialidade de 

transmitir o propio e ser, ao tempo, un espazo para a crítica social, que pode 

facerse por medio de modalidades humorísticas.  

Tal e como sosteñen boa parte dos guionistas entrevistados, a Televisión de 

Galicia non explotou en todas as súas posibilidades nin a fórmula da sitcom 

nin o humor como elemento identitario. 

Con respecto á comedia de situación como formato de humor, a inexistencia 

dunha tradición de cómicos limita o número de creadores e actores que 

poidan interpretar estas ficcións e a calidade das mesmas. Miguel Anxo 

Murado entende que hai varios elementos que están detrás desta falta de 

base da comedia televisiva: dunha banda, a seriedade do teatro galego, que 

formou profesionais que non están afeitos ao humor nin as características 

inherentes ao medio televisivo e, doutra, a existencia de prexuízos dos 

escritores con respecto da escrita de humor.  
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Nesta mesma liña se pronuncia Xosé Cermeño, quen sostén que nos inicios 

da televisión en Galicia a comedia de situación se entendía coma un xénero 

americano non trasladable ao ámbito galego. Pesan, xa que logo, motivos de 

tipo ideolóxico sobre o formato, que nace condicionado polas limitacións 

propias dun sistema televisivo acabado de estrear.  

A inexistencia dunha tradición de espectáculo cómico, da que puideran 

fornecerse os produtos televisivos está a paliarse, segundo Mahía, por medio 

de iniciativas como O rei da comedia, que constituíu unha canteira posible de 

cómicos. Malia que os profesionais do sector buscan que sexa o medio 

televisivo o que xere esta tradición, entendemos que outra vía posible, só 

mencionada por Xosé Cermeño, é a busca de motivos cómicos no canon 

galego e no humor popular. Segundo Mahía, está aínda por facer “unha 

sitcom galega de verdade” para a que xa existe talento nos axentes 

produtivos. Ao noso ver, esta sitcom debera combinar tanto a tradición do 

humor galego coma un know-how do medio que aínda non se desenvolveu 

plenamente no sistema televisivo galego. 

Este sistema, particularmente a Televisión de Galicia, principal axente do 

sector audiovisual galego, non empregou o humor como elemento 

estratéxico da programación até o éxito dos Tonechos. Segundo Federico 

Pérez e Eligio R. Montero, A TVG aínda non explorou as posibilidades do 

humor, porque non se entende o potencial dos contidos nin se empregou 

como elemento estratéxico, como é o caso de canles como a Sexta. Ao dicir 

do creador dos Tonechos, este produto abriu un ámbito no que o humor, 
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poida gustar ou non, serve como selo de identidade, unha iniciativa pioneira 

cando menos no ámbito das canles autonómicas. Ao noso ver, o éxito dun 

programa como O Show dos Tonechos, acompañado da emisión de espazos 

satíricos como Air Galicia, pode interpretarse como unha vía cara á 

potenciación do humor con moitas reservas, debido, sobre todo, á conexión 

de cada produto particular co fluxo televisivo, que adoita funcionar por 

medio de modas e vagas nas que producen unha serie de formatos e estilos 

até a súa práctica extinción. 

Ademais, o humor até o de agora programado pola Televisión de Galicia 

carece do potencial crítico, de autocrítica, se falamos da identidade, que nos 

permitiría entender o humor, autóctono ou universal, coma unha arma. A 

este respecto se pronuncia Puri Seixido quen entende que este recurso se 

ten empregado parcialmente e de xeito “moi amolecido, privado da súa 

irreverencia esencial”. O interese por ofrecer un entretemento de humor 

branco, non ofensivo nin cuestionador, ten que ver co retrato sociolóxico da 

audiencia do que, concordamos con Cermeño, está presa a Televisión de 

Galicia. 

O humor da TVG, ademais de reproducir un universo demográfico, non ten o 

efecto de promover debates sobre a constitución das normas da sociedade, 

unha característica propia das comedias de situación máis influentes das 

últimas décadas, tal e como defenden algúns investigadores, e que constitúe 

un dos principais elementos do humor. Ese compoñente de desafío está 

ausente da comedia de situación galega, que opta pola representatividade do 
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público da TVG en lugar de fomentar o reflexo de toda a sociedade galega 

ou facer proxeccións de futuro. Neste sentido, a ideoloxía implícita na 

comedia televisiva galega é conservadora na medida en que non interroga 

nin cuestiona, e só parece transgredir a corrección política cando acude a un 

humor popular inzado de agresións, que é o que sostén a fórmula dos 

Tonechos. Na meirande parte das producións non atopamos nin rastro da 

sátira política e social –tamén ausente do resto da grella no período 

estudado– o que fai comprensible que guionistas e creadores funcionaran 

dentro das marxes establecidas desde a canle, cun silencio tácito sobre 

certos temas de actualidade sobre os que opera a autocensura dos propios 

escritores.  
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8.- Conclusións 

As hipóteses formuladas neste traballo atendían á existencia dun humor 

galego que tivese o seu reflexo na programación televisiva, en concreto, nas 

comedias de situación producidas en Galicia. Ademais, buscábase refrendar 

que estes produtos se caracterizaban polo seu conservadorismo e falta de 

carga crítica. 

Unha vez realizado o traballo de campo, consistente no cruzamento de datos 

extraídos na análise das series e das entrevistas a axentes da produción, e o 

seu contraste co indicado no marco teórico, podemos tirar as seguintes 

conclusións, que non pretenden ser definitivas e fican suxeitas a posteriores 

avances no eido estudado: 

 

1.- Á luz dos datos obtidos no segundo bloque deste traballo, que 

titulabamos “Humor e cultura. A busca dun modelo de interpretación do 

humor”, establecemos unha relación directa entre a evolución dunha 

determinada sociedade e o humor que produce, de xeito que o humor se 

converte nunha forma cultural que pode servir de indicador nunha análise 

sociolóxica dun determinado período histórico. A este respecto, non 

entendemos o humor coma un fenómeno universal, senón como un 

elemento caracterizador dunha determinada sociedade e, polo tanto, suxeito 

ás variacións das coordinadas espazo-temporais que rexen a conformación 

de cada cultura.  
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Aínda que concedemos que existen unha serie de trazos comúns para o 

humor de, cando menos, as culturas occidentais, cada período histórico 

xerou unha serie de modelos de interacción nos que o humor se erixe como 

un elemento máis do intercambio comunicativo entre os individuos e os 

grupos sociais.  

 

2.- As relacións entre culturas, que adoitan funcionar en termos de 

desigualdade, non poden obviarse á hora de entendermos o humor que se 

xera en cada unha delas. Neste sentido, unha das liñas de intercambio ten 

sido o contaxio de elementos por medio de procesos explosivos e de 

continuidade prefigurados por Lotman. Un segundo modelo de relación é o 

desenvolvido neste traballo a partir da investigación do que se deu en 

chamar humor étnico no que se conforman dous modelos xerais de humor 

cultural: o modelo de dominación e o modelo de resistencia. O primeiro 

identifícase con aquelas culturas que desenvolveron unha serie de 

estereotipos sobre as culturas que abeiran e coas que teñen relacións de 

veciñanza, de xeito que se conformou un repertorio de produtos de humor, 

maioritariamente oral, que se foi trasladando a outros medios, entre eles os 

medios de comunicación de masas. O modelo de resistencia, pola súa conta, 

está formado por aquelas iniciativas humorísticas propias de culturas 

periféricas que responden ás agresións doutras sociedades por medio de 

mecanismos que denominamos de perfil baixo ou de auto-menosprezo. 
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3.- Os temas, personaxes e modalidades humorísticas son os indicadores que 

permiten a análise do humor cultural. Malia que os temas presentan as 

preocupacións dunha sociedade –naqueles asuntos dos que paga a pena rir–, 

os personaxes recrean as construcións sociais baseadas nas relacións de 

poder que, polo xeral, exercen os grupos fortes ao retratar de xeito 

esquemático e burlesco aos habitantes das marxes desa sociedade. Polo que 

respecta ás modalidades, entendemos que constitúen un modo de expresión 

do humorístico medible nas manifestación da cultura de masas dunha 

sociedade. A este respecto, o humor da ficción televisiva pode analizarse por 

medio destes tres elementos coa intención de descubrir a relación que cada 

texto particular ten coas correntes de humor de cada cultura en xeral. 

 

 4.- O humor galego é propio dun modelo de resistencia, polo seu carácter 

periférico e por ter desenvolvido relacións de dependencia coa cultura do 

Estado e das sociedades coas que interacciona, sobre todo, polos 

movementos migratorios. Este humor combina estratexias de perfil baixo con 

elementos de auto-menosprezo do seguinte xeito: dunha banda, a retranca, 

modalidade humorística propia, relacionada coa ironía, funciona como un 

xeito de resistencia fronte ao foráneo e ao superior; doutra, o humor galego 

ten incorporado e transmitido os estereotipos que outras culturas –

nomeadamente a española e as sociedades de acollida de emigrantes 

galegos– fixeron de determinados tipos sociais.  
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Deste xeito, e de acordo co modelo de resistencia, os retratos humorísticos 

galegos son propios da comunidade, é dicir, non representan ao “outro” 

como vimos que acontecía no caso das culturas centrais, que reducían aos 

individuos periféricos ou marxinais a estereotipos. Os seus temas son propios 

das culturas europeas campesiñas, caracterizados por elementos deslizados 

como o escatolóxico, o sexual ou o humor negro, e un certo grao de 

resistencia á autoridade por medio da crítica, sempre nesgada e indirecta, ás 

figuras de autoridade. Esta fórmula perfílase nesta modalidade humorística 

principal, a retranca, que opera por medio de camiños indirectos e a ironía 

para preservar unha certa reserva comunicativa. 

O resultado destes procesos é un humor popular que se foi trasladando a 

determinados ámbitos creativos como o debuxo e a literatura e que 

constituíu un canon pouco representado noutros eidos culturais. Porén, o 

humor galego non desenvolveu un espazo do espectacular, cuestión que vai 

afectar á inclusión do humor autóctono en producións audiovisuais. 

 

5.- O traslado do humor galego ao medio televisivo en Galicia, 

concretamente á canle autonómica Televisión de Galicia, non foi sistemático 

na medida en que non resposta a un deseño estratéxico de trasladar a 

identidade, senón ás vagas propias do medio, impostas desde sistemas 

televisivos foráneos e que dan lugar á proliferación ou práctica eliminación 

de determinados formatos do humor segundo estean ou non entre as 

prioridades dos programadores. Neste sentido, e TVG incumpre parte dos 
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seus principios fundacionais, nos que se recollía a necesidade de trasladar e 

identidade propia por medio de programas de todo tipo, entre os que se 

incluían os formatos de entretemento. 

As comedias de situación producidas e emitidas pola TVG poden ser 

paradigmáticas deste tratamento do humor, na medida en son produtos nos 

que o elemento humorístico é esencial na súa definición.  

A produción de comedia de situación pola TVG non respondeu a unha 

estratexia por difundir un humor propio nin por deseñar unha grella na que 

este humor fose unha marca de identidade da canle. No entanto, o inicio da 

produción deste formato semella ter sido casual e sometida ao criterio, 

consideramos que erróneo, do menor custo e da maior facilidade de 

produción da fórmula. 

 

6.-  O humor galego, en contra da nosa hipótese inicial, ten presenza 

nalgunhas das comedias de situación galegas, mais sempre sometido ao 

formato de referencia e ao deseño xeral da grella da canle. Neste sentido, 

pode falarse de dous tipos de comedias de situación, que xiran arredor dun 

eixe figurado que ten como centro Pratos combinados: dunha banda, as que 

presentan un modelo de humor máis próximo ao popular e autóctono, e, 

doutra, as que intentan desmarcarse da fórmula humorística da serie 

pioneira.  

No primeiro grupo podemos citar a propia Pratos combinados e A casa dos 

Tonechos, ademais de determinados trazos das que denominamos comedias 
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de transición, Pequeno Hotel e A familia Pita. Nestas series podemos falar de 

humor galego seguindo os marcadores propostos, temas, modalidades e 

personaxes. Aínda que os temas das tramas adoitan tirar de universais, 

normalmente relacionados cos defectos dos protagonistas, os personaxes e 

as modalidades teñen máis que ver coa tradición do humor galego. En canto 

aos primeiros, e en relación con certa intención de representatividade propia 

da canle, pode dicirse que responden a tipos cómicos observables na 

realidade, o mesmo que os espazos nos que se sitúan, particularmente no 

caso de Pratos combinados. En canto ás modalidades humorísticas, as dúas 

series rexistran elementos propios do humor galego como a retranca, sobre 

todo en determinados personaxes de Pratos combinados, e recursos de 

humor popular, caracterizado pola súa incorrección, no caso dos Tonechos.  

O segundo tipo de comedias da TVG – A miña sogra e máis eu e Cuarto sen 

ascensor– está conformado por ficcións seriadas nas que a pegada do humor 

autóctono é case imperceptible e tanto temas ou personaxes coma 

modalidades humorísticas dependen da tradición do espectáculo da comedia, 

así como dos condicionantes do formato televisivo. A este respecto, 

denominamos comedias globalizadas as seguidoras de formatos foráneos nas 

que, máis ca un proceso de indixenización, produciuse simplemente unha 

adaptación cultural de mínimos, baseada nun certo traslado de verosimilitude 

na representación. 

Podemos dicir, ademais, que as comedias de situación con máis éxito son 

aquelas que optaron por incorporar elementos de humor galego, mentres 
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que as globalizadas non acadaron os resultados de audiencia que permitiran 

o seu mantemento na grella. O humor galego incorporado ao medio 

televisivo é, xa que logo, un elemento atractivo para os espectadores da 

canle que mesmo pode convocar grupos distintos da audiencia tipo, como os 

nenos no caso de Pratos combinados e xente de mediana idade no caso d’A 

casa dos Tonechos.  

 

7.- Un elemento común ás series analizadas é que poden encadrarse dentro 

do formato comedia de situación, aínda que con variantes que responden ás 

tendencias de distintas temporadas televisivas. Malia que as comedias dos 90 

se axustan con maior fidelidade ao formato tradicional, de duración inferior a 

media hora, as producións posteriores ao 2000 incrementan o número de 

minutos até practicamente a hora de duración. O caso excepcional neste 

aspecto é o d’A casa dos Tonechos que recupera, de xeito paródico, unha 

fórmula dos inicios do humor televisivo, na que a sitcom se inserta nun 

programa de variedades.  

A forma das comedias de situación analizadas constitúe un elemento que vai 

influír no humor desenvolvido e no seu rendemento dramático. Neste 

sentido, comprobouse que unha maior fidelidade ao formato orixinal da 

sitcom permite que os recursos cómicos sexan máis efectivos ca no caso de 

comedias nas que se impoñen innovacións, sobre todo as relacionadas coa 

duración total de cada episodio e de cada secuencia en particular. A 

medición dos tempos resulta crucial á hora de administrar os elementos 
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cómicos, unha cuestión non excesivamente coidada no caso das ficcións 

galegas no seu conxunto, que presentan problemas sobre todo na creación 

de gags e na súa situación na estrutura dos episodios. Consideramos que 

estes problemas dependen da falta de coñecemento previo por parte dos 

profesionais das fórmulas, que revelan a “xuventude” do medio televisivo en 

Galicia e, por extensión, do sector audiovisual.  

En definitiva, as alteracións do modelo orixinal da comedia de situación 

provocaron problemas na inserción do humor dentro da narrativa. A fórmula 

da sitcom funciona coma unha engrenaxe na que poden operarse cambios 

mediatizados por un extraordinario dominio do medio televisivo. No que 

corresponde ao humor, xa que logo, entendemos que as transformación que 

se operen no formato para a súa adaptación a cada contexto cultural serán 

máis frutíferas se se realizan nos contidos, o espazo no que se sitúa a 

creación humorística.  

 

8.- Personaxes, temas e a súa resolución por medio das tramas resultan 

indicativos da ideoloxía implícita nas ficcións. No caso da comedia de 

situación galega as condicións iniciais impostas polo formato vense 

reforzadas polo pacto tácito dos axentes da produción, particularmente dos 

axentes da produción coa Televisión de Galicia, segundo o cal non deberan 

tocarse determinados temas sociais e políticos. 

Deste xeito, o conservadorismo implícito da non resolución dos conflitos e da 

evolución nula conseguinte dos personaxes que impón o formato complétase 
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coa selección de temas non conflitivos nin relacionados coa actualidade. Así, 

da mostra analizada, o amor romántico e a avaricia son os motivos principais 

das accións dos personaxes, ao tempo que quedan excluídos temas do 

debate público, que se manexaban nas sitcom máis representativas doutros 

sistemas televisivos, como a política, as drogas, o aborto, diferentes opcións 

sexuais, etc. 

En canto aos personaxes, as comedias de situación estudadas optan, nos 

máis dos casos, pola representatividade xa mencionada, de maneira que 

todos eles, agás contadas excepcións, pertencen á sociedade galega, 

nomeadamente a un tramo de idade no que poderían incluírse os 

televidentes.  

As relacións entre eles non difiren das que establece a familia nuclear, de 

xeito que as posicións centrais están ocupadas pola parella heterosexual, 

fillos e avós. Unha cuestión curiosa é a inexistencia de personaxes separados 

ou divorciados, só viúvas de maior idade –Ana n’A miña sogra, Pita n’A 

familia Pita e Amadora n’A casa dos Tonechos–, co que se cumpre o cupo de 

representación da audiencia tipo da canle, e solteiros no caso dos 

personaxes máis novos –Fran, Sebas e Lucía en Cuarto sen ascensor.  

As relacións home-muller tamén responden a un tipo de relación tradicional, 

que no caso de Pratos combinados se achega á forma dialóxica da regueifa, 

no que o patrón xeral é o rol activo dos homes, que exercen unha influencia 

negativa no discorrer da trama, e o pasivo das mulleres, que sofren as 

accións dos personaxes masculinos. Malia que os personaxes “negativos” son 
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sempre homes, que adoitan funcionar en dúos cómicos, as mulleres 

tampouco veñen a representar un modelo a seguir.  

Polo que respecta aos grupos de idade, os maiores non se conforman como 

figuras de autoridade –agás o caso de Dona Hermitas– senón que poden ser 

tan obxecto de burla como os novos. Aínda que a mediana idade é o 

estándar das series, a aparición dos universitarios de Cuarto sen ascensor e 

dos adolescentes Tucho (A casa dos Tonechos), Carol (A miña sogra e máis 

eu) e Primitivo (A familia Pita) racha con esta uniformidade demográfica. Os 

nenos non están de todo excluídos das sitcom galegas, e serven ao propósito 

de convocar audiencias familiares. Con todo, Roberto (A miña sogra e máis 

eu) e Miguel (Pratos combinados) resultan ser os personaxes máis sensatos 

das series, que poñen o contrapunto irónico ás accións dos seus maiores, de 

xeito que se crea unha caste de “mundo ao revés”, moi propia do xénero 

cómico, e que permite albiscar unha certa idea oposta ao conservadorismo 

proposto nas relacións entre personaxes adultos. 

 

9.- As modalidades humorísticas contribúen á inexistencia de debate e crítica 

de costumes na comedia de situación galega. A preferencia da práctica 

totalidade das series analizadas por un humor branco, liberado de referentes 

do real, e sometido ao único réxime da efectividade cómica, recrea un 

mundo utópico de problemas xerados polos propios defectos dos personaxes 

que se solucionan nun lapso de tempo non superior aos sesenta minutos. 

Nalgunhas destas ficcións tamén se recorre á farsa como modalidade 
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humorística, da que se tiran recursos propios dun xénero teatral marcado 

polo seu costumismo. Este é o caso de Pequeno Hotel, que recrea en esencia 

o desenvolvemento habitual dun sainete gravado para televisión. 

No punto intermedio do eixe que estableciamos no grao de referencialidade 

das modalidades humorísticas atopamos o humor absurdo que, aínda que 

contaxia recursos cómicos de todas as series de xeito transversal, é 

particularmente notable n’A casa dos Tonechos, desde a propia configuración 

escénica até o tipo de situacións que se desenvolven en cada episodio. 

Porén, parodia e sátira están excluídos dos guións das sitcom galegas. A 

única excepción é a de Cuarto sen ascensor na que hai certa recorrencia á 

parodia formal, por medio da imitación de estilos audiovisuais, e verbal. Con 

todo, os obxectos parodiados adoitan ser propios da televisión, como parte 

do avance da autorreferencialidade no medio, ou son parte da cultura 

española, da que se citan personaxes famosos e eventos populares, non 

cuestións políticas. A parodia forma parte, aínda que de xeito menos 

constante, d’A casa dos Tonechos, na que se xoga cos recursos empregados 

polo formato. 

Polo que respecta á dicotomía que dividía o humor espectacular do popular 

establecida neste traballo, podemos retomar a división das sitcom que 

trazamos máis arriba: as series máis recentes, con interese por convocar 

públicos máis urbanos e novos, optan por un modelo de humor propio do 

espectáculo, caracterizado polo uso de elementos como tomas falsas ou 

edición de prexenéricos atractivos e de gags como elemento humorístico 
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básico. Porén, os produtos de máis éxito, Pratos combinados e A casa dos 

Tonechos, malia manexar esquemas moi ríxidos de guión, empregan un 

humor máis popular e, polo tanto, baseado en recursos do humor galego.  

Hai que destacar necesariamente que o rexistro cómico máis desafiante é o 

que provén do popular, constituído sobre todo polo dúo dos Tonechos, e por 

Miro e Antón (Pratos combinados) en moi menor medida. Trátase dun humor 

politicamente incorrecto, que luxa o branco doutras producións, por medio 

de frases cómicas de “gusto dubidoso”, que conforman un repertorio de 

chistes escatolóxicos, sexuais, machistas e xenófobos, que parecen do 

agrado dun público en plató, entregado. O mesmo que outras producións da 

TVG, nomeadamente o Luar, de onde parten os propios Tonechos, o 

programa recrea un rexistro próximo á festa popular, ao entroido, rachando 

así os límites impostos pola cuarta parede. 

Aínda que non é sorprendente que o modelo de humor máis exitoso sexa o 

constituído polo retorno ao popular, se temos en conta a configuración da 

audiencia da TVG, si resulta cando menos curioso que este humor sexa o 

máis transgresor con respecto do estándar da canle. Esta cuestión revela o 

escaso grao de evolución do humor televisivo galego e a potencialidade do 

rexistro popular como modelo desde o que desenvolver un modelo novo. 

 

10.- Derivado do anterior, podemos concluír que a comedia de situación no 

sistema televisivo galego non empregou polo momento todos os recursos 
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dispoñibles na cultura popular galega nin da tradición do humor intelectual, 

presente sobre todo nas artes plásticas e na literatura.  

Así mesmo, o sector audiovisual galego interpretou de xeito erróneo as 

posibilidades ofrecidas pola sitcom ao considerar que se trataba dun formato 

de baixo custo, sen ter en conta as dificultades que supón a súa realización 

nos planos da concepción, guionización e interpretación. A Televisión de 

Galicia manexou ademais o criterio da imaxe positiva que podería trasladar a 

inclusión do humor na ficción. Esta valoración non foi acompañada dun 

reflexo da identidade a través do humor, senón por medio da 

representatividade da súa audiencia. 

Malia todo, e a xeito de predición, consideramos que os intentos por 

desenvolver unha escena cómica na televisión de Galicia, vehiculada en 

programas concurso e satíricos, pode influír positivamente na xestación de 

futuros proxectos de comedias de situación, o mesmo que a maior 

profesionalización e desenvolvemento do sector. Así mesmo, aínda que 

observamos distintas respostas ao humor galego, parece existir un acordo 

xeral entre os axentes a hora de considerar que o humor galego é a base 

das súas creación e que pode ser un valor que teña un papel importante na 

xestación e desenvolvemento de cada produción, o mesmo que a busca dun 

modelo humorístico que non exclúa o debate público entre as súas funcións. 
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10.- Programas  de televisión citados 

Televisión de Galicia. 

 
Cabo do mundo 
Pratos combinados  
A familia Pita  
Pequeno Hotel  
A miña sogra e máis eu  
Cuarto sen ascensor  
O Show dos Tonechos  
Fíos 
Pepe o inglés 
Los Serrano 
Murphy Brown 
That was the week that was 
Rowan and Martin’s laugh-in 
Dallas 
Moonlighting 
Twin Peaks 
The Jack Benny Show 
Amos n’Andy 
Father knows best 
Ozzie and Harriet 
Vídeos de primera 
The show of Milton Berle 
Un, dos, tres 
Martes y Trece  
Cruz y Raya 
Los Morancos 
Monty Python Flying Circus 
Spitting Image 
Le Bébête Show 
Muppet Show 
Les guignols de l’info 
Las noticias del guiñol 
Caiga quien caiga (CQC) 
Mary Kay and Johnny 
I love Lucy 
The Dick van Dyke Show 
Green Acres  
The Beverly Hillbilles 

Todos estes programas están citados co seu título orixinal, acompañados da 

súa devandita tradución ao galego, no caso de que foran emitidos pola 
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The Monkees 
Bewitched 
The Munsters 
My favorite martian 
The Mary Tyler Moore Show 
All in the family 
Till death do us part  
The Cosby Show 
Roseanne 
Married... with children 
The Simpsons 
Seinfeld 
Friends 
Frasier 
Sex and the City 
Coronation Street  
Eastenders 
Steptoe and son 
The likely lads 
Fawlty Towers 
The young ones 
Only fools and horses 
The League of gentlemen 
Blackadder II 
The Office 
Fila 0 
Estudio 1 
Curro Jiménez 
Una hija más 
Menos lobos 
Farmacia de guardia 
Lleno, por favor 
¡Ay, señor, señor! 
Villarriba y Villabajo 
La mujer de tu vida 
Gran Prix 
Hill Street Blues 
Médico de familia 
Ana y los siete 
Cuéntame como pasó 
Siete vidas 
Aída 
Aquí no hay quien viva 
Blackadder goes forth’s 
Blackadder the Third 
Little Britain 
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Beavis and Butt-head 
South Park 
The George Burns and Gracie Allen Show 
Os outros feirantes 
Luar 
Supermartes 
Todos a bordo 
Arrampla con todo 
Cifras e letras 
Son de estrelas 
Ole tus vídeos! 
Inocente, inocente 
Con perdón 
Velaí 
Pillados 
O mellor 
Sitio distinto 
A repanocha 
O rei da comedia 
Air Galicia 
Mr. Bean 
Avenida de América 
Libro de familia 
Mareas vivas 
Galicia Express 
Valderrei 
Rías Baixas 
As leis da Celavella 
A vida por diante 
O príncipe de Bel Air 
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11.- Anexos 
 
 
Ficha de análise 
 
Ficha técnica 
Título 
Produtora (ano) Características técnicas 
Dirección 
Produción executiva 
Creador 
Guión 
Interpretación 
Formato 
Sinopse  
 
Capítulo nº 
Título do capítulo 
Data/Hora de emisión 
Duración 
Sinopse do capítulo 
 
Ficha de análise 
 
Tipo de sitcom 
Risa enlatada si/non 
Xenérico/prexenérico (descrición) 
Setting 
Situación espazo/temporal 
Capítulos ou episodios 
 
 
Tramas ou conflitos  
Nº de tramas 
Tema   
Situación normal  influencia ou grupos disruptivos  resolución 
Resolución (éxito ou fracaso na acción principal) aberta/pechada 
 
 
Nº Personaxes 
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Principais (implicación nas tramas) 
Secundarios (habituais, convidados...) 
Acción do personaxe   
Resolución  
 
 
 
 
Gags 
Tipo de gag (físico/verbal) 
Trama na que se inscribe 
Personaxes que interveñen 
Tema do gag  
 
 
Modalidades humorísticas 
 
Predominio verbal (ironía, retranca)  -   Predominio físico (slapstick) 
 
 
Máis atemporalidade (humor branco, comicidade) - Máis actualidade 
(sátira, parodia) 
 
 
Humor popular  -  Humor espectacular 
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Ficha técnica das producións da mostra 

 

 

Título     Pratos combinados    

Produtora  CTV Servicios Audiovisuales para Televisión de Galicia 

Ano  1995   

Dirección   Carlos Serrano 

Produción executiva  Nacho Iturregui 

Creador   Xosé Cermeño    

Editor Guión   Xosé Cermeño   

Guións  Miguel Anxo Murado, Xavier Barreira, Raúl Dans, Jorge 

Coira   

Interpretación Ernesto Chao (Miro Pereira), Mabel Rivera (Balbina 

Santos), Eva Fernández (Rosalía), Braulio Veiga 

(Miguel), Feli Manzano (Carmen), Antonio Durán 

“Morris” (o tío Antón), Sergio Pazos (Paspallás). 

Formato   Comedia de situación 

Duración   30’ 

Sinopse  Miro Pereira e a súa familia, Balbina, Miguel, Rosalía e a 

Sra. Carmen rexentan o Bar Suízo. Neste espazo 

sucederanse a meirande parte das accións, promovidas 

nas máis das veces polas maquinacións de Miro e 

Antón. 
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Título     A familia Pita    

Produtora  Continental Producciones para Televisión de Galicia  

Ano 1996 

Dirección   Mateo Meléndrez 

Produción executiva  Santiago Mato, Pancho Casal  

Idea orixinal   Pancho Casal, Teresa Ordás, Carmen de Miguel,  

    Miguel Aguiar, Xavier Villaverde  

Creador   Miguel Aguiar (Miguel Anxo Murado)   

Guionistas: Andrés Mahía, Teresa Ordás, Cándido Pazó, Raquel 

Castro, Mar Fojo, Xavier Cruz, Xosé Castro, Carlos Ares.

   

Interpretación Elina Luaces (Señora Pita), Óscar Durán (Primitivo), 

María Bouzas (Lola), Manuel Botana (Don Arturo), 

Cristina Pascual (Hanna), Manuel Millán (Manuel) 

Formato   Comedia de situación 

Duración   30’    

Sinopse O domicilio da viúva Pita acolle ao seu fillo adolescente 

Primitivo, ao científico “tolo” Arturo, ao opositor Manuel 

e a Hanna, unha alemá que investiga a galeguidade 

para a súa tese de doutoramento. O elenco complétase 

con Lola, que rexenta un quiosco nos baixos do edificio. 

A convivencia de personaxes tan dispares provoca unha 

chea de situacións que se resolven en cada un dos 

episodios da serie. 
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Título     Pequeno hotel    

Produtora  Servicios Audiovisuales CTV para Televisión de Galicia 

Ano 2001 

Dirección   Teo Abad 

Produción executiva  Xosé Arias 

Idea orixinal    Ghaleb Haber   

Creador   Xabier Manteiga 

Edición de guión Andrés Mahía, Carlos Ares, José “Pato” (Zopilote) 

Dialoguistas Ángel Lozano, Alberto Guntín, Eligio R. Montero  

Dialoguista en plató Eligio R. Montero 

Interpretación Gloria Ferreiro (dona Ermitas), Pedro Alonso (Sevi), 

Roberto Vilar (Miguel), Libertad Culebras (Olga), César 

Cambeiro (Claudio), Tomás Salvadores (Tacho), Ernesto 

Ferro (Don Cosme, pai de dona Ermitas), Luisa Veira 

(Brigitte). 

Formato   Comedia de situación  

Duración   35’ 

Sinopse Pequeno Hotel relata a vida cotiá dos empregados e 

hóspedes habituais dun hotel situado a carón da muralla 

de Lugo. A entrada e saída de clientes –moitos deles 

famosos- e os conflitos entre os protagonistas 

constitúen o cerne das situacións desenvolvidas nesta 

comedia. 
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Título     Cuarto sen ascensor 

Produtora La Región S.A / La Región Televisión en colaboración 

con Filmanova S.L. para Televisión de Galicia 

Ano 2004 

Dirección   María Liaño 

Produción executiva  Fanny Bell, Beatriz del Monte, Xosé Morais 

Creadores   Xosé Morais, Ramón Campos    

Coordinador Guión  David Ríos 

Argumentistas Ramón Campos, Marián Fernández, David Ríos, Fran 

Velo, Antón Moure, Carlos Portela, Michael Cassidy 

Dialoguistas Michael Cassidy, Marián Fernández, Xosé Morais, David 

Ríos   

Interpretación Xulio Abonjo (Sebas), Cristina Castaño (Lucía), Jose 

Barato (Fran), Mónica Caamaño (Ana), Xoán Carlos 

(Maruxa, nai de Sebas), Pepe Soto (Pedro) 

Formato   Comedia de situación 

Duración   60’ 

Sinopse  A serie conta os conflitos que xorden no piso de 

estudantes que comparten Fran, Sebas e Lucía, ademais 

das continuas disputas matrimoniais dos seus veciños, 

Ana e Diego. A vida dos estudantes transcorren entre o 

seu “cuarto sen ascensor” e o Bule Bar, rexentado por 

Raúl. 

 

Mejuto (Diego), César Goldi (Raúl), Laura Ponte 
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Título     A miña sogra e máis eu  

Produtora (ano)  VideoVoz   para Televisión de Galicia 

Ano 2004 

Dirección   Kiko Cadaval 

Produción executiva  Pepe Coira 

Creadores   Raúl Dans, Daniel Domínguez    

Edición Guión  Raúl Dans, Daniel Domínguez 

Dialoguistas Puri Seixido, Chema Gagino, Bea Santana  

Interpretación Ana Kiro (Ana, a sogra), Marcos Orsi (Óscar Ledo, o 

xenro), Carolina Vázquez (Alicia, a esposa), Sara 

Casasnovas (Carol, a filla), Adrián Seijas (Rober, o fillo), 

Teté Delgado (Nuria, empregada axencia de viaxes), 

Xoán Pérez (Ricardo, xefe de Alicia e Nuria), Santi 

Romay (Daví, camareiro do Universal), Evaristo Calvo 

(Fidel, o representante). 

Formato   Comedia 

Duración   60’ 

Sinopse A serie presenta a convivencia difícil de Ana co seu 

xenro, Óscar, un actor en paro que se ve forzado a 

trasladarse ao domicilio da sogra coa súa muller e fillos 

por unha situación económica insostible. Os conflitos 

que xorden no espazo familiar e laboral de Óscar e 

Alicia son os motores principais da comedia. 
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Título     A casa dos Tonechos (O Show dos Tonechos) 

Produtora  PhodherTV para Televisión de Galicia 

Ano 2005 

Dirección   José Luis Viñas 

Produción executiva  Hilario Pino (TVG), Javi Llopis (Phodher) 

Creadores   Xavier Manteiga, Víctor Fábregas, Roberto Vilar  

Guión Roberto Vilar, Víctor Fábregas, Xabier Manteiga, Luis 

Millares, Federico Pérez, Eligio R. Montero, Cristóbal 

Ruiz 

Interpretación Roberto Vilar (Tonecho), Víctor Fábregas (Tucho), 

Dorotea Bárcena (Amadora), Mariana Carballal 

Formato   Comedia de situación 

Duración   25’ 

Sinopse  Os Tonechos reciben como herdanza o chalé do padriño 

de Amadora a onde se trasladan para vivir. Cada 

episodio presenta unha situación que adoita nacer 

dalgún enredo de Tonecho e Tucho. 

 

 

 

 

 

(Maribel), Juanjo Guimarey (Cándido). 
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Cuestionario  

 

1. Traballos feitos para televisión. 

 

2. Series de humor nas que ten traballado. 

 

3. Definición do formato das series nas que traballou. 

 

4. Traballo desenvolvido: creador, argumentista, guionista, dialoguista, editor, 

dialoguista en plató. 

 

5. Tipo de humor das series nas que traballou (satírico, cómico, paródico...). 

 

6. Pensa que esta/s serie/s reflicten o que puidera ser o “humor galego”? 

 

7. Que temas explora no seu humor para televisión? se foi guionista de xeito 

puntual, cales son os temas da serie na que traballou?1 

 

8. Que personaxes emprega ou lle gusta empregar nos seus guións? Se foi 

guionista de xeito puntual, como son os personaxes da serie na que traballou? 

 

9. Modalidades humorísticas que emprega no seu traballo coma guionista: sátira, 

retranca, parodia, humor cómico? se foi guionista de xeito puntual cales eran as 

modalidades da serie na que traballou? 

 

                                                 
1 As preguntas 7, 8 e 9 presentan dúas modalidades: a primeira foi formulada aos creadores ou 
guionistas principais das series e as segundas a guionistas ocasionais que traballaban baixo o 
dictado e edición doutra persoa. 
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10. Que condicionamentos sufriu o seu traballo como guionista en series de 

humor? Existiu algunha limitación por parte da produtora ou da propia TVG? 

 

11. Cal cre que é a importancia concedida ao humor na TVG como elemento 

identitario? 
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Biografía profesional dos entrevistados 
 
 

Ramón Campos traballou como guionista na canle autonómica ETB e como 

revisor de guións para Continental Produciones. En series galegas foi guionista en 

Galicia Express, As leis de Celavella e A vida por diante. Foi ademais creador, 

xunto con Xosé Morais, e guionista de Cuarto sen ascensor. Desde 2004 dirixe o 

departamento de desenvolvemento de Voz Audiovisual.  

 

Xosé Cermeño é guionista e escritor. Como humorista traballou para publicacións 

satíricas coma Can sen dono. Para Televisión de Galicia foi guionista en programas 

como O Mellor, e creador e guionista de series como Os outros feirantes e Avenida 

de América. En Pratos combinados foi argumentista en boa parte dos episodios das 

seis temporadas da serie. 

 

Raúl Dans é dramaturgo e guionista. Traballou en moitas das series galegas de 

mais éxito como Mareas vivas, Terra de Miranda, Avenida de América, As leis de 

Celavella e A vida por diante. En comedia televisiva foi dialoguista en Pratos 

combinados e creador, xunto con Daniel Domínguez, d’A miña sogra e mais eu.  

 

Andrés Mahía é guionista para televisión e compón con Carlos Ares e Xosé 

Castro, a empresa Zopilote, dedicada ao deseño e desenvolvemento de produtos 
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audiovisuais. Traballou en series como Mareas vivas, Terra de Miranda e Fíos. En 

comedia televisiva guionizou A familia Pita e Pequeno Hotel e dirixiu e foi guionista 

de Pepe o Inglés. Tamén escribe para programas de humor noutros formatos 

como Máxima audiencia e Air Galicia.  

 

Xavier Manteiga é guionista e escritor. Foi o creador de series como Pequeno 

Hotel, ademais de escritor en series como Terra de Miranda e en programas da 

TVG como Con perdón e Luar. Precisamente neste último crea, xunto con Víctor 

Fábregas e Roberto Vilar, aos Tonechos, que se converterán nos protagonistas d’O 

show dos Tonechos, do que é un dos guionistas.  

 

Eligio R. Montero é guionista en televisión, aínda que comezou a traballar no 

ámbito da produción en 1994. Como escritor para televisión participou en 

documentais e series de ficción como Rías Baixas e Mareas vivas. É, ademais, un 

dos creadores d’As leis de Celavella, xunto con Puri Seixido. No campo do humor 

foi guionista n’A miña sogra e máis eu, Pratos combinados e dialoguista en plató 

de Pequeno hotel. O seu traballo máis recente para televisión é o de guionista n’O 

show dos Tonechos. 

 

Xosé Antón Moure é guionista de documental e ficción. Na Televisión de Galicia 

traballou en programas como Somos unha potenzia ou Perdelo todo. Foi asemade 
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guionista nas series Mareas vivas, As leis de Celavella e A vida por diante, ademais 

da comedia de situación Cuarto sen ascensor. Na actualidade dirixe o docusoap 

Hai que mollarse tamén na TVG.  

 

Miguel Anxo Murado é xornalista, escritor e guionista. Neste último ámbito 

traballou en proxectos documentais e filmes de ficción como A lei da fronteira e 

Fisterra. Para televisión, foi guionista en Pratos combinados e creador de A familia 

Pita, baixo o alcume de Miguel Aguiar. Tamén formou parte como creador do 

proxecto de comedia para TVG Aldán e Elva, que non chegou a realizarse. 

 

Federico Pérez iniciou a súa andaina no ámbito da televisión como lingüista da 

serie Mareas vivas. Como guionista traballou en produtos de humor como os 

especiais dos Tonechos e O show dos Tonechos. Na actualidade escribe e 

interpreta sketches en Air Galicia. Como actor tamén participou en filmes como 

Mar adentro e programas de televisión como Zapping comando. 

 

Puri Seixido é guionista para televisión e en proxectos multimedia como Carro, 

marela e gallarda e Meigallos, sombras e papas de arroz. En series de ficción foi 

guionista en Mareas vivas, Rías Baixas, Terra de Miranda, A vida por diante, Libro 

de Familia e Valderrei. Ademais, foi creadora e guionista d’As leis de Celavella. En 
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canto a comedias, traballou como guionista en Pequeno hotel e A miña sogra e 

máis eu. 
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Datos de audiencia media das series analizadas  
(Primeira temporada) 
 
 
 
 
 

Serie Pratos 
combinados

A familia 
Pita 

Pequeno 
Hotel 

Cuarto sen 
ascensor 

A miña 
sogra e 
mais eu 

A casa dos 
Tonechos2 

Temporada 1995/96 1995/96 2001/02 2004/05 2004/05 2004/05 
Audiencia 
media 
(share) 

 
23’1% 

 
16% 

 
15’4% 

 
14’4% 

 
16’2% 

 
24’9% 

Fonte: Elaboración propia con datos de Anuario de la Televisión e Anuario Sofres 
 
 
 
 

                                                 
2 Os datos de audiencia d’A casa dos Tonechos son os correspondentes a O show dos Tonechos, o 
programa no que está inserida. 
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