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A Muller na Cultura Galega (II)

Este informe é a continuación de ‘A Muller na Cultura Galega (I)’. O
obxectivo é complementar o anterior con datos sobre a situación das mulleres 
en Galicia no ámbito cultural. O que se pretende é afondar un pouco máis na 
temática partindo de fontes primarias, habida conta da escaseza de datos nas 
estatísticas oficiais. Neste traballo, estudouse a presenza das mulleres nos 
principais galardóns culturais, así como na Administración, en postos 
directivos das empresas culturais, indicadores de produción e a composicións 
das orquestras galegas. A información tomouse de directorios públicos ou 
solicitouse a titulares das fontes primarias sobre as que se realizou unha  
posterior explotación estatística.

O traballo que se desenvolve a continuación estrutúrase do seguinte xeito: 

1. Premios e galardóns culturais 
2. Administración de cultura
3. Asociacións profesionais
4. Cargos directivos en empresas culturais
5. Outros indicadores
6. Conclusións 

 
 
1.- Premios e galardóns culturais

A actividade creativa con perspectiva de xénero foi analizada a través dos 
múltiples premios convocados en Galicia en diversas disciplinas: literatura, 
creación artística, artes escénicas e audiovisuais e outras disciplinas.

En total contabilizáronse 52 premios, aínda que se ten constancia da 
existencia de máis, pero ao non ter datos sobre as persoas ou entidades 
galardoadas, non foron incluídos neste informe. A maioría dos premios que 
aquí se inclúen son de literatura (en total 32), e dentro desta categoría 
abórdanse distintas disciplinas como narrativa, poesía, textos teatrais, ensaio, 
tradución e literatura infantil e xuvenil. Os demais premios incluídos 
corresponden á creación artística; dende as artes plásticas ou a banda 
deseñada ata a composición musical, pasando pola música, a artesanía, as
artes gráficas ou a fotografía, entre outros. Tamén conforma un grupo moi 
significativo os premios de artes escénicas e audiovisuais. Finalmente, o
último grupo abrangue unha miscelánea de premios que aínda que teñen un 
carácter multidisciplinario, están considerados dentro do ámbito cultural.
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Estes son os premios que se inclúen neste informe ordenados por categorías e subcategorías:

Premios literarios:

- Narrativa:
Xerais de novela
Premio de novela Manuel García Barros
Premio Blanco Amor de novela longa
Premio de narrativa "Torrente Ballester"
Premio Álvaro Cunqueiro de narrativa
Premio de narrativa breve Repsol
Premio Álvaro Cunqueiro de narrativa
Premio de novela curta Manuel Lueiro Rey
Premio da Crítica de narrativa galega
Premio Modesto R. Figueiredo
Premio de literatura erótica Narrativas Quentes
Certame Manuel Murguía de narracións breves

- Poesía:
Premio de poesía "Miguel González Garcés"
Premio Esquío de poesía
Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Premio de Poesía Fermín Bouza Brey
Premio de poesía Johán Carballeira

- Textos teatrais:
Premio Álvaro Cunqueiro de literatura dramáticaç
Premio de teatro "Rafael Dieste"

- Literatura infantil e xuvenil:
Merlín de literatura infantil
Jules Verne de literatura xuvenil
Premio de literatura infantil e xuvenil "Raíña Lupa"
Premio Biblos-Pazos de Galicia

- Ensaio:
Premio Ramón Piñeiro de Ensaio
Premio "Otero Pedrayo"
Premio de ensaio "Manuel Murguía"
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais

- Creación literaria:
Premio literario "Ánxel Fole"
Premio Vicente Risco de Creación Literaria
Premio Antón Losada Diéguez
Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López

- Tradución:
Premio de tradución "Plácido Castro".
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Premios de creación artística:

Premio de banda deseñada "Castelao"
Certame de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo"
Premio internacional de arte gráfica "Jesús Núñez"
Premio de composición musical "Andrés Gaos"
Premio de creación fotográfica "Luis Ksado"
Premio de artesanía "Antonio Fraguas Fraguas"
Certame Novos Valores de Artes Plásticas
Premio Valle-Inclán de Teatro
Premios galegos da música Martín Codax
Premio Auditorio de Galicia para novos artistas

Premios de artes escénicas e audiovisuais

Premios Mestre Mateo
Premios AGAPI
Premios María Casares

Premios xornalísticos

Premios Fernández Latorre
Premios Prismas Casa das Ciencias á Divulgación

Outros premios

Premio Trasalba
Premio Lingua de Rosalía de Castro
Premios da crítica de Galicia
Pedrón de Ouro
Medallas Castelao
Premios (Nacionais) da Cultura Galega
Premios Fernández Latorre
Premios Provinciais á Cultura. Deputación de Pontevedra.

Un dato que cómpre ter en conta é que, agás nos premios literarios que se lles outorgan aos 
autores ou autoras das obras, hai moitos premios que se conceden a entidades, empresas, 
compañías de teatro, grupos musicais ou mesmo ás propias obras realizadas polos autores ou 
autoras. Por exemplo, nos Premios Mestre Mateo concédense premios a películas, nos María 
Casares a obras de teatro, etc.

Atendendo aos datos segregados segundo o sexo, na seguinte gráfica pódese observar que un 
67% dos premios outorgados en Galicia recaen en homes, un 20% en mulleres e un 13% 
noutras categorías, nas que se inclúen asociacións, colectividades, obras artísticas, etc.
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Distribución do número de premios por sexo

Fonte: Elaboración propia

Tendo en conta só os premios outorgados a mulleres, o 37% correspóndense cos premios de 
artes escénicas e audiovisuais e en segundo lugar son os literarios, cun 34%. Os premios que 
reciben menos as mulleres son os xornalísticos, cun 3% do total.

Distribución porcentual de premios outorgados a mulleres segundo tipo de premio

Fonte: elaboración propia

Os premios literarios merecen unha especial atención por seren os máis numerosos e polo 
número de mulleres premiadas. Aínda que no total dos certames literarios, resultan 
galardoadas o 20% das mulleres, cando se trata de premios de literatura infantil e xuvenil esta 
porcentaxe aumenta ata un 28,4%. Significativo tamén o caso dos premios de narrativa breve, 
nos que das 7 edicións convocadas, as mulleres gañaron en 3, o mesmo que acontece, por 
exemplo, co premio de poesía Fermín Bouza Brey. No lado oposto están os premios de textos 
teatrais, nos que só foron galardoadas o 8,1% das mulleres.
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Número de premios literarios segundo categorías e sexo

Fonte: Elaboración propia

Os premios de creación artística abranguen multitude de disciplinas, tal como se reflicte na 
táboa seguinte. Hai premios que recaen exclusivamente nos homes, como os de banda 
deseñada, composición musical e creación artística mentres que noutros como os de artesanía 
ou artes plásticas o número de mulleres premiadas achégase ao de homes. Mención especial 
merecen os premios a artistas novos, xa que se pode observar que cada vez hai máis mulleres 
que reciben premios polas súas obras.

Premios en creación artística segundo sexo

Homes Mulleres
Colectivos
e obras Total % homes % mulleres

Premios de creación artística 129 64 12 205 62,6 34,2
Premio de banda deseñada "Castelao" 8 0 0 8 100,0 0,0

Certame de Artes Plásticas "Isaac Díaz Pardo" 27 20 0 47 57,4 42,6

Premio internacional de arte gráfica "Jesús Núñez" 6 6 0 12 50,0 50,0

Premio de composición musical "Andrés Gaos" 12 0 0 12 100,0 0,0

Premio de creación fotográfica "Luis Ksado" 9 0 0 9 100,0 0,0

Premio de artesanía "Antonio Fraguas Fraguas" 9 7 2 18 50,0 38,9

Certame Novos Valores de Artes Plásticas 36 21 0 57 63,2 36,8

Premios galegos da música Martín Codax 2 0 9 11 18,2 0,0

Premio Auditorio de Galicia para novos artistas 20 10 1 31 64,5 32,3
Fonte: Elaboración propia

Neste tipo de premios tamén se pode observar que non só se premian os artistas de forma 
individual senón que tamén se premia a colectivos ou as propias obras realizadas por estes. 
Este é o caso dos premios de artesanía, os premios da música Martin Codax, nos que se premia 
diversos grupos musicais ou o Premio Auditorio de Galicia para Novos Artistas.

Os premios ás artes escénicas e audiovisuais premian o traballo de actores, actrices, empresas 
audiovisuais, compañías de teatro, películas, series de televisión, documentais, obras de teatro, 
etc., e polo tanto, moitos dos premios que se conceden son a artistas individuais.

303

112
34 48 44

132

8
55 39

3 19 9 40 10
0

50
100
150
200
250
300
350

N
ar

ra
tiv

a

Po
es

ía

Te
xt

os
 te

at
ra

is

Li
te

ra
tu

ra
 

in
fa

nt
il 

e 
xu

ve
ni

l

En
sa

io

C
re

ac
ió

n 
lit

er
ar

ia

Tr
ad

uc
ió

n

Homes Mulleres



A MULLER NA CULTURA GALEGA (II) 

 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

6 

Premios en artes escénicas e audiovisuais segundo sexo

Homes Mulleres
Colectivos

e obras Total % homes % mulleres
Premios de artes escénicas e 
audiovisuais 360 187 160 692 52,0 27,0
Premios Mestre Mateo 175 78 109 362 48,3 21,5
Premios AGAPI 19 16 23 58 32,8 27,6
Premios María Casares 166 93 28 272 61,0 34,2
Fonte: Elaboración propia

Outra característica especial destes premios é que algunhas das categorías se lles conceden só a 
mulleres, por exemplo o de mellor interpretación feminina ou mellor actriz. Outras categorías 
tamén están acaparadas case por completo por mulleres, como é o caso de 
maquillaxe/perruquería ou deseño de vestiario.

Pola súa importancia, cómpre facer unha análise máis polo miúdo de cada un deles.

Premios AGAPI/ Mestre Mateo. Premios convocados anualmente pola Academia Galega do 
Audiovisual, que foi creada no ano 2002. Antes de que se constituíse a Academia Galega do 
Audiovisual, foi a Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI) quen se decidiu a 
organizar uns premios anuais, baixo o nome da propia asociación. Os Premios AGAPI
celebráronse entre os anos 1996 e 2001. En 2002 os premios recibiron o nome do cineasta 
Chano Piñeiro e foron organizados conxuntamente por AGAPI e pola nova asociación de 
produtoras que acababa de constituír, AEGA.

A Academia naceu en certa medida como a entidade que mellor podería asumir a organización 
duns premios desta natureza, xa que nela participan, en pé de igualdade, os profesionais dos 
distintos gremios dentro do audiovisual. E así, a partir de 2003, os premios pasaron a ser os 
Mestre Mateo.

Así como nos premios AGAPI só se premiaban traballos cinematográficos, nos premios 
Mestre Mateo incorpóranse os premios aos medios audiovisuais e á publicidade. Deste xeito, 
moitas das categorías son comúns pero nos Mestre Mateo fóronse incorporando moitas outras.  
Na seguinte táboa amósanse as diferentes categorías de premios e o número de persoas 
galardoadas segundo o sexo.

Número de galardóns por categorías dos premios AGAPI (1996-2001) e Mestre Mateo 
(2003-2012) segundo sexo

Categoría Homes Mulleres % homes % mulleres
Son 25 0 100,0 0,0
Banda sonora 15 0 100,0 0,0
Fotografía e iluminación 13 0 100,0 0,0
Montaxe 15 3 83,3 16,7
Maquillaxe e perruquería 6 16 27,3 72,7
Dirección artística 6 8 42,8 57,1
Premio revelación Chano Piñeiro 3 0 100,0 0,0
Dirección de produción 5 10 33,3 66,7
Guión 43 7 86,0 14,0
Comunicador de televisión 7 4 63,6 36,4
Actriz de reparto 0 11 0,0 100,0
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Actor de reparto 11 0 100,0 0,0
Premio especial José Séller 1 0 100,0 0,0
Realización 19 4 82,6 17,4
Dirección 14 1 93,3 6,7
Premio de Honra Fernando Rey 8 1 88,9 11,1
Interpretación masculina 
protagonista

14 0 100,0 0,0

Interpretación feminina 
protagonista

0 15 0,0 100,0

Deseño de vestiario 0 14 0,0 100,0
Documental 1 0 100,0 0,0

Fonte: Elaboración propia

Premio María Casares. Os premios de teatro María Casares, de periodicidade anual, foron 
creados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia no ano 1997 co fin de servir de 
estímulo e recoñecemento ao labor desenvolvido pola profesión teatral galega, enchendo o oco 
baleiro ata o momento existente neste eido.

Optan aos premios María Casares de teatro todas as producións teatrais realizadas en lingua 
galega que foran estreadas en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior 
á súa concesión, así como todos os profesionais que participaron nas citadas montaxes, durante 
ese período de tempo.

A convocatoria dos premios María Casares de teatro realízase todos os anos facendo coincidir 
o seu fallo e entrega en datas próximas coa celebración do día Mundial do Teatro, o 27 de 
marzo e se celebra na Coruña.

O censo de votantes está integrado polo censo de asociados e asociadas da AAAG, 
programadores teatrais, críticos e nominados de todas as edicións anteriores, en total mais 450 
profesionais das artes escénicas.

Os galardóns constan de trece categorías ou apartados representativos do traballo realizado, 
tanto diante como detrás do telón, ademais do Premio de Honra “Marisa Soto” que recoñece a
traxectoria profesional outorgado pola a Xunta Directiva da AAAG.

Número de premios María Casares por sexo, segundo categoría do premio

Categoría Homes Mulleres % Homes % Mulleres
Maquillaxe 1 14 6,7 93,3
Vestiario 12 8 60,0 40,0
Iluminación 19 1 95,0 5,0
Música orixinal 19 0 100,0 0,0
Adaptación/tradución 13 13 50,0 50,0
Texto orixinal 21 4 84,0 6,0
Escenografía 15 1 93,8 6,2
Actor secundario 16 0 100,0 0,0
Actriz secundaria 0 16 0,0 100,0
Actor protagonista 16 0 100,0 0,0
Actriz protagonista 0 16 0,0 100,0
Dirección 11 7 61,1 38,9
Premios de Honra Marisa Soto 7 5 58,3 41,7
Fonte: Elaboración propia
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Ao igual ca no caso dos premios de cine e audiovisuais, a categoría de maquillaxe está 
dominada por mulleres e as categorías técnicas como as de son iluminación, escenografía  e 
música por homes. Nos premios de teatro hai máis homes que mulleres premiados na categoría 
de vestiario. Na categoría de adaptación de tradución de textos teatrais hai o mesmo número de 
homes que de mulleres.

No que atinxe ao ámbito xornalístico, aínda que existen máis galardóns, só se recollen neste 
traballo dous premios para os que se dispón de información. Dos 178 premiados un 8,4% 
corresponden ás mulleres.

Premios xornalísticos concedidos segundo sexo

Total Homes Mulleres
Colectivos

e obras % Homes % Mulleres
Premios xornalísticos 178 133 15 30 74,7 8,4
Premios Fernández Latorre 60 49 3 8 81,7 5,0
Premios Prismas Casa das 
Ciencias á Divulgación 118 84 12 22 71,2 10,2

Fonte: Elaboración propia

A continuación descríbense outros premios culturais:

- Premio TRASALBA. O Premio Trasalba é unha distinción que a Fundación Otero 
Pedrayo realiza cada ano para agasallar unha persoa ou institución que se teña salientado 
na defensa e espallamento na lingua e a cultura galega. Estes premios comezaron a 
concederse no ano 1983 e ata o de agora foron premiadas catro mulleres.

- Premios da Crítica de Galicia. Os Premios da Crítica Galicia institúense coa 
finalidade de facer público o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura 
galega, merezan os labores individuais ou colectivos que cada ano cristalicen en achegas 
relevantes para os diversos ámbitos da creación cultural e da investigación en Galicia.
Os Premios da Crítica de Galicia abranguen na actualidade as seguintes modalidades:

• Creación literaria. Considéranse merecedores do premio todas aquelas obras de 
narrativa, poesía, ensaio, textos dramáticos, guións, xornalismo de opinión, incluíndo 
a creación literaria infantil e xuvenil, editadas en lingua galega entre o 1 de xaneiro e 
o 31 de decembro do ano anterior.

• Investigación. Optan á candidatura ao premio todas aquelas obras resultado dunha 
investigación contrastada e rigorosa concluída entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro do ano anterior. O xurado valorará o recoñecemento que estas obras de 
persoas ou colectivos recibisen por parte de especialistas no ámbito da súa disciplina, 
así como contar con algunha manifestación en lingua galega e a súa repercusión 
obtida dentro e fóra de Galicia durante o ano anterior. Tamén poden ser premiadas 
todas aquelas persoas ou entidades que, tendo unha traxectoria iniciada con 
anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado na investigación 
durante o ano anterior.

• Música. Optan á candidatura ao premio todos aqueles traballos de composición, 
interpretación, compilación musical editados en formato de partituras, discos ou 
comunicados publicamente en Internet entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 
ano anterior. Igualmente poden ser premiadas as composicións e obras musicais 
estreadas nese período e os labores interpretativos nos que concorran características 
que lles confiran unha recoñecida proxección ao longo do mesmo período. Ademáis, 
poderán recoñecerse todas aquelas iniciativas que ao longo do ano contribuísen de 
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xeito relevante á promoción da música na sociedade galega. Así mesmo, poden optar 
ao premio todas aquelas persoas que, tendo unha traxectoria iniciada con 
anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado na música durante 
o ano anterior.

• Iniciativas culturais. Optan á candidatura ao premio todos aqueles feitos ou labores 
que, emprendidos por persoas, asociacións, entidades ou todo tipo de institucións, 
destacasen na defensa, pulo ou espallamento da cultura galega e que, podendo ser 
consecuencia dunha traxectoria iniciada con anterioridade, permanecesen vixentes 
durante o ano anterior.

• Artes plásticas e visuais. Optan á candidatura ao premio todos aqueles traballos de 
pintura, escultura, fotografía, vídeo-creación artística, arquitectura e deseño que fosen 
realizados, presentados en exposicións ou comunicados publicamente de forma 
presencial ou virtual entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. Tamén 
poden optar ao premio todos aquelas persoas que, tendo unha traxectoria iniciada con 
anterioridade, ofrecesen dentro e fóra Galicia un fito destacado no eido das artes 
plásticas e visuais durante o ano anterior.

• Artes escénicas e audiovisuais. Optan á candidatura ao premio nesta modalidade 
todos aqueles traballos de teatro, danza, maxia, circo, cine, vídeo e televisión, 
estreados ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual entre o 1 de 
xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. Así mesmo, poden optar tamén todos 
aqueles artistas do eido das artes escénicas e audiovisuais que, tendo unha traxectoria 
iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un fito destacado 
durante o ano anterior.

Como se poder ver, estes premios poden ser concedidos tanto a persoas individuais como a 
colectivos ou mesmo iniciativas culturais. Na táboa ofrécense datos sobre todas as categorías 
de premios concedidos en todas as convocatorias.

Número de premios da Crítica de Galicia concedidos segundo sexo e categoría do premio

Categoría Homes Mulleres Colectivos 
e obras

% Homes % Mulleres

Artes escénicas e 
audiovisuais

1 0 2 33,3 0,0

Artes plásticas e visuais 1 2 0 33,3 66,7
Ciencias e artes da 
representación

22 0 10 68,7 0,0

Creación literaria 31 5 0 86,1 13,9
Ensaio 30 3 0 90,9 9,1
Música 18 1 17 50,0 2,8
Investigación 29 3 1 87,9 9,1
Iniciativas culturais 1 1 33 2,9 2,9
Galego egrexio 15 0 3 83,3 0,0

Fonte: Elaboración propia

Pódese constatar a partir dos datos da táboa que entre os premiados dominan os homes 
principalmente nas categorías de ciencias e artes da representación, creación literaria, ensaio, 
investigación e galego egrexio. Algunhas destas categorías foron suprimidas ou substituídas 
por outras nas últimas edicións destes premios.
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- Pedrón de Ouro. O Pedrón de Ouro entrégase á ‘personalidade ou entidade viva e residente 
en Galicia que máis destacou na defensa e promoción das diversas facetas da cultura nacional 
ao longo do ano ou nunha traxectoria vital’. Como unha variante desta distinción, o premio 
Pedrón de Honra dáselle a residentes foráneos ‘que destacasen coas súas achegas ao 
engrandecemento da nación e da cultura’. A primeira edición convocouse en 1964 e ata 
agora foron un total de 73 persoas galardoadas nas dúas categorías, dos cales un 7,9% 
foron outorgados a mulleres. Moitos destes premios recaeron en colectivos ou 
proxectos culturais concretos.

Na seguinte táboa móstranse os datos de premiados polas distintas categorías:

Categoría Homes Mulleres Colectivos 
e obras

% homes % mulleres

Pedrón de Ouro 35 4 8 74,5 8,5
Pedrón de Honra 21 3 2 80,8 11,5
Fonte: Elaboración propia

- Medallas Castelao: A Medalla Castelao é un recoñecemento honorífico creado pola Xunta de 
Galicia para homenaxear a aquelas persoas ou institucións que desenvolveran, dentro ou fóra 
de Galicia, unha obra artística, literaria, cultural, científica ou en calquera outra liña que o faga 
merecedor desta distinción.

Foi creada en 1984 e outórgase cada 28 de xuño, coincidindo co regreso dos restos mortais de 
Castelao a España, en 1984, para ser inhumado no Panteón de Galegos Ilustres, de Santiago de 
Compostela. Concédese por acordo da Xunta de Galicia, previa proposta das institucións ou 
entidades galegas, sexa a persoas ou a organismos, coa única condición de que non pode 
concederse a título póstumo.

Ata o ano 2013 concedéronse 215 medallas Castelao, das cales 167 foron outorgadas a homes, 
39 a mulleres e 9 a colectivos ou institucións.

- Premios (Nacionais) da Cultura Galega. Estes premios foron concedidos por primeira vez no 
ano 2008 e na súa primeira edición foron denominados Premios Nacionais da Cultura Galega. 
No ano 2009 non se convocaron e a partir de 2010 pasaron a denominarse Premios da Cultura 
Galega. Son uns galardóns concedidos pola Xunta de Galicia a persoas físicas ou xurídicas que 
destacasen nese ano polo seu labor en diversos campos artísticos.

Actualmente os premios concédense ás seguintes categorías:

- Artes plásticas: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas que destacasen nese 
ano polo seu labor no desenvolvemento de recursos expresivos, investigación de linguaxes 
propias, innovación no plano creativo, creación de códigos de intercambio con outras 
sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a fortalecer e ampliar a 
creación plástica galega e a súa imaxe pública.

- Artes escénicas: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas que destacasen nese 
ano polo seu labor no eido das artes escénicas galegas ou [da] translación en imaxes e son de 
creacións narrativas galegas.

- Letras: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas con traxectoria vinculada á
escrita galega, que se consideren con méritos especiais no que atinxe a recursos literarios, 
investigación de linguaxes propias, innovación no plano expresivo, creación de códigos de 
intercambio con outras sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a 
fortalecer o sistema literario galego e a súa imaxe pública interna ou externa.
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- Música: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas con traxectoria vinculada á 
creación, consolidación ou expansión da música galega, dentro da comunidade ou no 
exterior.

- Iniciativas en prol do patrimonio cultural: é un galardón concedido a persoas físicas ou 
xurídicas con traxectoria vinculada á protección, conservación e difusión da riqueza cultural 
galega, en calquera medio e en calquera eido de actuación.

- Creación audiovisual: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas con traxectoria 
vinculada á creación, consolidación ou expansión da creación audiovisual galega, dentro da 
comunidade ou no exterior.

- Promoción cultural de Galicia: é un galardón concedido a persoas físicas ou xurídicas con 
traxectoria relacionada á expansión cultural de Galicia, á promoción da nosa cultura fóra da 
comunidade autónoma e á súa difusión no exterior.

Premios (Nacionais) da Cultura Galega por sexo e categoría do premio

Categoría Homes Mulleres Colectivos 
e obras

% homes % mulleres

Arquitectura e espazos 
públicos(1)

1 0 0 100,0 0,0

Artes visuais(1) 1 0 0 100,0 0,0
Artes plásticas(2) 2 1 1 50,0 25,0
Artes escénicas 3 0 2 60,0 0,0
Literatura 4 1 0 80,0 20,0
Música 3 1 1 60,0 20,0
Patrimonio cultural 0 0 5 0,0 0,0
Pensamento e cultura 
científica(1)

1 0 0 100,0 0,0

Cine e audiovisual 1 2 2 20,0 40,0
Iniciativa cultural(1) 0 0 1 0,0 0,0
Promoción cultural de 
Galicia(2)

1 0 3 25,0 0,0

Lingua(2) 0 0 1 0,0 0,0
Fonte: Elaboración propia

(1) Categorías só premiadas nos Premios Nacionais da Cultura Galega.
(2) Categorías só premiadas nos Premios da Cultura Galega

En conxunto, aínda que son premios moi recentes, pódese concluír que dos 40 premios 
outorgados, 5 foron para mulleres, 17 para homes e 18 para outros colectivos ou proxectos 
culturais. Na categoría que recibiron máis premios as mulleres foi na de cine e audiovisual.
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2. Administración de cultura

En primeiro lugar analízase a presenza das mulleres na administración autonómica1 e nos 
órganos consultivos2 do ámbito cultural. A participación feminina no total  -incluído o persoal,
cargos políticos, funcionarios e persoal laboral- é dun 47,6%; na Administración un 57,9% e 
nos órganos consultivos un 25,9%.

Distribución por sexos das persoas integrantes da Administración autonómica e dos 
órganos consultivos do ámbito cultural en Galicia

Fonte: Elaboración propia

A distribución por sexos segundo o cargo ocupado amosa que as mulleres son maioría salvo no 
casos dos vogais dos órganos consultivos.

Distribución por sexos das persoas integrantes da Administración autonómica e dos 
órganos consultivos do ámbito cultural segundo a súa función en Galicia

Fonte: Elaboración propia

                                                      
1 Secretaría Xeral de Cultura, Secretaría Xeral de Política Lingüsítica, Dirección Xeral de Patrimonio, 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia e Axencia Galega das Industrias Culturais. 
2 Real Academia Galega, Real Academia Galega de Belas Artes e Consello da Cultura Galega.
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Unha análise máis polo miúdo amosa que as mulleres son maioría nos postos directivos, cargos 
intermedios (61,4%) e do persoal técnico e administrativo (56,5%) da Administración 
autonómica e tamén entre o persoal técnico dos órganos consultivos (58,8%). En relación co 
escaso número de vogais, entre os postos directivos e cargos intermedios dos órganos 
consultivos apenas hai un 13% de mulleres.

No tocante a responsables da área de cultura dos concellos galegos, hai que diferenciar entre os 
que poden estar baixo a responsabilidade dunha concellería propia, dunha concellería con máis 
competencias ou estar amparada pola Alcaldía. A porcentaxe de mulleres entre os responsables 
políticos na área de cultura é dun 46%.

Distribución por sexos de responsables políticos da área de cultura nos concellos galegos

Fonte: Elaboración propia

No relativo aos museos e institucións análogas de Galicia, accedeuse a datos dunha mostra de 
62 entidades. Deste conxunto, a máxima responsabilidade destas institucións recae nunha 
muller no 37% dos casos. 

Distribución por sexos dos responsables dos museos galegos

Fonte: Elaboración propia
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As fundacións son entidades privadas que xestionan unha dotación para uns beneficiarios. No 
caso das fundacións culturais galegas, os beneficiarios adoitan ser o conxunto da poboación de 
Galicia ou a dos habitantes dun concello ou comarca. 

A presenza de mulleres entre os cargos de responsabilidade das fundacións culturais galegas é 
escasa. Unicamente un 13% da presidencia destas entidades é desempeñada por mulleres. 
Entre o resto dos directivos, a porcentaxe sube un pouco, ata un 15,6%.

Distribución por sexos da presidencia das fundacións culturais galegas

Fonte: Elaboración propia

3. Asociacións profesionais

Dentro do panorama das asociacións de creadores da cultura (actores, músicos, pintores, 
escritores, etc.), preséntase datos dalgunhas asociacións culturais galegas das que foi posible 
obter datos desagregados segundo o sexo.

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia recolle no seu catálogo un total de 135 socios e 
110 socias.

Distribución por sexos de membros da Asociación de Actores e Actrices de Galicia

Fonte: Catálogo de actores. Asociación de Actores e Actrices de Galicia

A asociación de Músicos Ao Vivo nace a finais do ano 2008 e conta con máis de 250 socios e
socias. Dentro do seu catálogo de artistas, as mulleres son unha minoría (9,8%).
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Distribución por sexos de membros da asociación Músicos ao Vivo

Fonte: Músicos ao Vivo

A propia asociación estima que é claramente insuficiente, polo que dende finais do 2013 veñen
realizando un labor de captación de socias con resultado positivo, no senso de que a diferenza 
entre as proporcións vaise nivelando.

A Asociación de Artistas Plásticos Galegos foi fundada en 2001 e conta na actualidade con 67 
socios e socias, dos cales o 42% son mulleres.

Distribución por sexos de membros da Asociación de Artistas Plásticos Galegos

Fonte: Asociación de Artistas Plásticos Galegos

O Sindicato de Xornalistas de Galicia é unha organización independente que preside ou ten 
representación nos comités de empresa de La Voz de Galicia, Televisión de Galicia (TVG) e 
Radio Coruña-Ser. Segundo o propio sindicato, son central con máis afiliación no sector da 
comunicación de Galicia. As mulleres no Sindicato de Xornalistas de Galicia representan o
54% da afiliación.
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Distribución por sexos do Sindicato de Xornalistas de Galicia

Fonte: Sindicato de Xornalistas de Galicia

A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), fundada no ano 1980, é unha entidade 
que reúne máis de 415 escritores e escritoras da literatura galega en todas as súas 
manifestacións. O número de escritoras asociadas é de 123.

Distribución por sexos da Asociación de Escritores en Lingua Galega

Fonte: Asociación de Escritores en Lingua Galega

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia é unha entidade creada no ano 2000 coa 
finalidade de agrupar os xornalistas de Galicia, poñelos en contacto, ofrecerlles unha serie de 
servizos e vantaxes colectivas e defender os dereitos comúns da profesión. A porcentaxe de 
colexiadas ascende a case o 43%.
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Distribución por sexos do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

Fonte: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

Dos 2.709 rexistros do Colexio de Arquitectos de Galicia, 862 son mulleres, o que constitúe o
31,8% do total. Coma noutros moitos ámbitos, os homes teñen de novo unha cota de 
representación superior cun 68,2%.

Porcentaxe de mulleres rexistradas no Colexio de Arquitectos de Galicia

Fonte: Elaboración propia

Na seguinte táboa amósanse os datos xerais da distribución de colexiadas por delegacións. A 
diferenza maior entre homes e mulleres dáse en Vigo, nunha proporción dun 26,5% de 
colexiadas fronte a un 73,5% no caso deles, seguida de Santiago de Compostela (30,6% fronte 
a 69,5%)
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Número de rexistros no Colexio de Arquitectos de Galicia, segundo delegación e sexo
Total Porcentaxe

Delegacións Mulleres Homes Total Mulleres Homes
A Coruña 330 661 991 33,3 66,7
Lugo 83 158 241 34,4 65,6
Ourense 84 160 244 34,4 65,6
Pontevedra 98 207 305 32,1 67,9
Ferrol 42 82 124 33,9 66,1
Santiago de 
Compostela 90 204 294 30,6 69,4
Vigo 135 375 510 26,5 73,5
Total Galicia 862 1.847 2.709 31,8 68,2

Fonte: Elaboración propia a partir do rexistro do Colegio de Arquitectos de España

A continuación reflíctese como o número de mulleres colexiadas varía segundo a delegación 
na que se rexistraron, pero en todos os casos está moi por debaixo dos homes. A porcentaxe 
mínima dáse en Vigo (26,5%) e a máxima en Lugo e Ourense (34,4%), aínda que A Coruña 
acapara máis do 38% destas, moi probablemente polo emprazamento da Facultade de 
Arquitectura nesta cidade.

Porcentaxe de mulleres colexiadas en Galicia, segundo delegación

Fonte: Elaboración propia a partir do rexistro do Colegio de Arquitectos de España

4. Cargos directivos en empresas culturais

O Clúster Audiovisual Galego é a asociación empresarial de referencia dentro do ámbito que 
representa. Está integrado por preto de 50 compañías que participan en todos os procesos da 
cadea de valor da produción audiovisual.

As responsabilidades directivas nos seus distintos niveis teñen un reparto por sexos que 
beneficia os homes dado que ocupan o 72% dos cargos.
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Porcentaxe de mulleres con cargos directivos nas empresas inscritas no Clúster 
Audiovisual Galego

Fonte: Elaboración propia a partir da Clúster Audiovisual Galego (CAG)

O reparto porcentual dos cargos directivos segundo sexo  naquelas editoriais que forman parte 
da Asociación Galega de Editores amosa una diferenza entre homes e mulleres de 46 puntos 
porcentuais. Un 27%  dos postos directivos son ocupados por mulleres fronte ao 73% de 
homes.

Porcentaxe de mulleres con cargos directivos nas editoriais galegas, inscritas na 
Asociación Galega de Editores

Fonte: Elaboración propia a partir da Asociación Galega de Editores (AGE)

O reconto das mulleres que ocupan postos directivos nos medios de comunicación, foi posible 
a través da Guía da Comunicación publicada pola Xunta de Galicia, recolléndose os datos dos 
seguintes tipos de medios informativos:

- Prensa escrita: xornais, axencias de información xeral, outras axencias, delegacións e 
correspondencias, xornais deportivos, prensa económica, publicacións electrónicas e  
outras publicacións.

- Prensa gráfica.
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- Radio e  televisión: Compañía de Radio Televisión de Galicia, radios públicas, radios 
privadas, televisións públicas e televisións privadas.

Como se ve na gráfica de porcentaxes, en xeral, a dirección dos principais medios de 
comunicación en Galicia corre a cargo dos homes, reducíndose a participación das mulleres 
nestes postos directivos a un 28%. 

Porcentaxe de mulleres con postos directivos nos medios de comunicación de Galicia

Fonte: Elaboración propia a partir da Guía de Comunicación publicada pola Xunta de Galicia

A proporción varía segundo o tipo de medio. Na táboa seguinte vese como as mulleres 
aumentan a súa cota fundamentalmente nos medios televisivos, un 66,7%, seguidos polas 
axencias gráficas. Con todo, a presenza feminina en postos de dirección de  xornais deportivos 
é nula. 

Porcentaxe de mulleres con postos directivos nos medios de comunicación segundo tipo 
de medio

Fonte: Elaboración propia a partir da Guía de Comunicación publicada pola Xunta de Galicia
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5. Outros indicadores

Neste apartado fíxose unha recompilación de indicadores nos que fose posible incluír datos 
desagregados segundo o sexo. A continuación descríbense os resultados que inclúen 
indicadores de produción do eido do libro e do cine así como datos da presenza das mulleres 
nas orquestras sinfónicas galegas.

En 2013 inscribíronse un total de 738 obras en galego con autoría nominal3 no ISBN. 
Rexistráronse un total de 879 autorías das cales 543 son homes e 336 son mulleres, un 38%. 

Autores con libros en galego rexistrados no ISBN en 2013 por sexo

Fonte: Base de datos de libros editados en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

As obras individuais inscritas foron 633, das que 199 son de autoría feminina (31%).  As obras 
colectivas nas que figura o nome dos autores sumaron 106 obras. Delas o 56% correspóndense 
con mulleres.

Autores con obras colectivas en galego rexistrados no ISBN en 2013 por sexo

Fonte: Base de datos de libros editados en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

                                                      
3 Están excluídas as obras nas que o autor é unha institución ou asociación ou aquelas obras colectivas 
rexistradas como VV. AA.
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Dentro das obras colectivas asinadas unicamente por mulleres ou homes, o 57% son de 2 ou 
máis autoras. Nas obras colectivas asinadas por homes e mulleres, estas últimas supoñen o 
51% das autorías.

Segundo o Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, as longametraxes nas que participou 
algunha empresa produtora galega entre 2009 e 2012 foron dirixidas maioritariamente por 
homes (77%).

Longametraxes de producción galega entre 2009 e 2012 segundo sexo do director

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Porén, a asistencia ás películas dirixidas por mulleres e a súa recadación media foron similares
ás dos homes.

Espectadores e recadación por película das longametraxes de produción galega entre 
2009 e 2012 segundo sexo do director

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
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Dos 123 músicos profesionais que integran os cadros de persoal das orquestras sinfónicas 
galegas, un 34% son mulleres. Os homes seguen a ocupar unha posición privilexiada ocupando 
o 66% dos postos. 

Porcentaxe de mulleres nas orquestras sinfónicas galegas

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Real Filharmonía de Galicia e da Orquestras 
Sinfónica de Galicia

Como se ve na táboa que vai a continuación, a metade das mulleres son violinistas, e a súa 
presenza é nula como trompetistas ou percusionistas, así como na interpretación de timbais e 
tubas. 

Porcentaxe e número de mulleres nas orquestras sinfónicas de Galicia
Mulleres Homes

Total 34,1 65,9
Violíns 48,8 51,2
Violas 47,1 52,9
Violonchelo 35,7 64,3
Contrabaixo 0,0 100,0
Frauta 25,0 75,0
Oboe 40,0 60,0
Clarinete 20,0 80,0
Fagote 20,0 80,0
Trompas 16,7 83,3
Trompetas 0,0 100,0
Trombón 33,3 66,7
Timbal 0,0 100,0
Tuba 0,0 100,0
Percusión 0,0 100,0
Arpa 100,0 0,0

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Real Filharmonía de Galicia e da Orquestras 
Sinfónica de Galicia
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6.- Conclusións

Analizados os  premios e galardóns culturais detéctase que son moitos máis homes os que 
reciben algún tipo de recoñecemento deste tipo en Galicia. A maioría de premios literarios, de 
creación artística, xornalísticos ou de artes escénicas e audiovisuais recaeron en homes. As 
mulleres so son maioría nalgunha categoría moi concreta.

Outros indicadores e datos atopados amosan que as mulleres teñen unha presenza importante 
na Administración do ámbito cultural, pero pobre entre os vogais dos órganos consultivos. As 
mulleres son maioría entre o persoal técnico e administrativo e tamén entre os cargos 
directivos e intermedios. A área de cultura dos concellos galegos é responsabilidade dunha 
muller no 46% dos casos.

No ámbito das asociacións profesionais, as diferenzas entre sexos, salvo excepcións, son 
relativamente pequenas. Malia esto, hai que constatar que son maioría os homes nas 
asociaciósn de actores, músicos, artistas plásticos e escritores. Entre os colexios profesionais e 
sindicatos estudados, as mulleres so son maioría no sindicato de xornalistas.

Nas empresas culturais agremiadas, a maioría dos cargos directivos están ocupados por homes.  
No caso do medios de comunicación, a presenza feminina tamén é escaso, e menor canto 
maior é a responsabilidade desempeñada. 

Entre os creadores de dous sectores fundamentais (audiovisual e edición), constatouse unha 
presenza feminina inferior, constatándose unha menor contía de libros publicados e películas 
dirixidas por mulleres. No ámbito das orquestras sinfónicas, a presenza dos homes é tamén 
maioritaria.




