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Introdución
No ano 2007 o Consello da Cultura Galega iniciou unha liña de traballo coa que se pretendía, en 

cumprimento das súas funcións, un achegamento ao estudo do ámbito cultural dende unha perspec-
tiva estatística. Esta foi unha área que, se ben sempre tivo unha presenza máis ou menos transversal 
nos informes e documentos que a institución leva publicados dende a súa constitución, carecía de 
sistematización e actualizacións periódicas. Deste xeito, empezaron a compilarse fontes estatísticas 
relacionadas coa cultura e a explotar os datos que contiñan, con especial atención á información refe-
rente á comunidade galega e cunha análise comparativa con outros territorios de España e de Europa. 
O resultado deste traballo foi a creación dunha base de datos específica para Galicia dispoñible en 
http://observatorio.consellodacultura.gal/. Este sitio web abrangue múltiples indicadores relacionados, 
quer cos sectores culturais como arquivos, bibliotecas, libro e publicacións periódicas, artes escénicas e 
musicais, medios audiovisuais e interactivos, patrimonio cultural e artes visuais, quer con outras mag-
nitudes de carácter transversal como consumo, prácticas e hábitos culturais, cultura científica, emprego 
cultural, empresas culturais, ensinanzas do ámbito cultural, gasto público en cultura e turismo cultural. 
Durante estes anos tamén se veñen realizando informes sectoriais co fin de profundar en ámbitos espe-
cíficos de interese que requiran dunha investigación máis detallada. É o caso de monográficos sobre o 
comportamento das industrias culturais en Galicia, as entidades culturais sen ánimo de lucro e mesmo 
traballos de índole sociolingüística, entre outros.

Ademais, dende o Observatorio tamén se realizan análises sobre a influencia de diferentes variables 
como idade, sexo, nivel de estudos etc. no comportamento e desenvolvemento da actividade cultural 
galega. Entre as variables estudadas, a perspectiva de xénero amósase como unha das máis necesarias 
na investigación do ámbito cultural porque serve para poñer de manifesto as desigualdades existen-
tes e, dese xeito, abre a posibilidade de deseñar políticas de intervención para corrixilas. Con todo, a 
principal dificultade para poder realizar este tipo de estudos radica en que en moi poucas ocasións os 
datos que se utilizan para o tratamento dispoñen das variables suficientes para levar a cabo esta clase 
de explotacións. 

Co obxecto de cubrir este baleiro de información, unha representación do ámbito das artes escé-
nicas e do audiovisual de Galicia que se citan ao final deste apartado propúxolles ás institucións, no-
meadamente ao Consello da Cultura Galega e á Xunta de Galicia, explorar a posibilidade de realizar 
un informe sobre a situación sociolaboral das traballadoras das artes escénicas e do sector audiovisual. 
Froito destas propostas asinouse un convenio de colaboración entre o Consello da Cultura Galega, a 
Consellería de Cultura e Turismo e a Secretaría Xeral de Igualdade co fin de posibilitar a realización 
das actividades necesarias para a elaboración deste informe. No traballo conflúen dous tipos de ex-
ploración: por unha banda, unha análise estatística do ámbito sociolaboral dos eidos estudados (artes 
escénicas e audiovisuais) e, por outra, unha visión cualitativa que amplía e complementa a anterior e 

http://observatorio.consellodacultura.gal/
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que recolle os testemuños dos propios protagonistas. Os resultados da información obtida agrúpanse 
na publicación do presente informe titulado: “A situación das traballadoras dos sectores audiovisual e 
das artes escénicas en Galicia”. O obxectivo principal do traballo é investigar empiricamente se existe 
algún tipo de discriminación cara a estas traballadoras e dilucidar en que ámbitos se produce esa dis-
criminación.

Durante a última década comezaron a deseñarse diferentes investigacións sobre o ámbito cultural 
cunha perspectiva de xénero por parte de diversos organismos e asociacións, principalmente no ámbito 
estatal, nos sectores de artes escénicas e audiovisuais. Os resultados veñen a constatar a existencia de 
desigualdades en diversas áreas como poden ser o acceso ao mercado de traballo ou as diferenzas sala-
riais no ámbito laboral entre mulleres e homes. 

No caso do sector audiovisual, o Estudio de la presencia de la mujer en las producciones españolas de 
ficción difundidas en televisión y salas de cine de España durante el período 2014-2016. Análisis de igual-
dad del mercado audiovisual español (AISGE 2016) fai unha revisión da situación atendendo a variables 
como o número de intérpretes segundo o sexo, a relevancia dos papeis que representan e incluso as 
diferenzas segundo a idade das profesionais. A conclusión é que as personaxes femininas nas interpre-
tacións de producións cinematográficas españolas entre o 2014 e o 2016 “representan una media del 
37,8% del número total de interpretaciones actorales [...]. Por lo tanto, en el cine español por cada 
personaje femenino hay 1,64 masculinos, lo que evidencia una clara infrarrepresentación de la mujer.” 
(AISGE 2016, p. 9). O mesmo informe fala tamén do grao de relevancia que teñen estes papeis e 
conclúe que as protagonistas femininas acadan unha porcentaxe do 34% e do 40% se son personaxes 
secundarias. Así mesmo, abórdase a variable de idade e evidénciase que, a partir dos 45 anos, por cada 
personaxe feminina existen 2,22 masculinos. No que se refire ao mundo televisivo, constátase que a 
desigualdade é menor, se ben hai 1,23 personaxes masculinos por cada personaxe feminina (AISGE 
2016, pp. 56-57).

Outro estudo que sinala a importancia da segregación de datos por sexo para os resultados da in-
vestigación dende unha perspectiva de xénero é o Informe de CIMA 2016. La representatividad de las 
mujeres en el sector cinematográfico español (Cuenca Suárez 2016) realizado pola Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales, que presenta unha visión global no estado da situación das di-
versas áreas laborais deste sector. Sinala, por exemplo, que o 74% dos postos de responsabilidade do 
sector son ocupados por homes, fronte ao 26% ocupados por mulleres. Ademais, as mulleres teñen 
unha representatividade inferior ao 10% en cargos de dirección de fotografía (2%), responsable de son 
(7%) ou efectos especiais (3%), entre outros. As áreas de dirección (16%) e guión (17%) contan cunha 
representación feminina inferior ao 20%. 

No que respecta ás artes escénicas, atópase un amplo material producido pola asociación Clásicas y 
Modernas, entre outros os seguintes informes: Desigualdad de género en los estrenos de teatro en España 
durante el año 2014. Autoría y dirección ¿Donde están las mujeres? (Pastor Eixarch 2016), Análisis, diag-
nóstico y conclusiones del Encuentro internacional ¿Es una quimera la igualdad hombre mujer en las artes? 
(2015) ou o Informe de igualdad en las artes escénicas: análisis de la programación y equipos directivos del 
CDN. Temporada 2013-2014 (Veiga Barrio 2015). En todos queda constatada a existencia de desigual-
dade nos diferentes niveis profesionais e a necesidade de seguir a profundar no campo dun contexto 
profesional igualitario. O primeiro estudo citado explica que “las administraciones públicas deberían 
comprometerse a cumplir la Ley de Igualdad, y publicar estadísticas periódicas que permitieran cono-
cer su grado de ejecución” (Pastor Eixarch 2016, p. 9). Seguindo esta liña de investigación, o informe 
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¿Donde están las mujeres? Temporada 2015-2016 pretende dar a coñecer datos da presenza e visibilidade 
das mulleres creadoras no campo das artes escénicas en diferentes temporadas de teatros ou salas de 
xestión estatal ou autonómica de todo o Estado. Entre as conclusións recóllese que, das obras repre-
sentadas na tempada 2015-2016, só o 18% dos espectáculos programados eran de autoría feminina 
e o 22% foron dirixidos por mulleres (Ramón-Borja Berenguer e Pastor Eixarch 2017). Un último 
dato destes informes sobre o que cómpre reflexionar refírese a que, entre 1978 e 2014, na dirección 
do Centro Dramático Nacional “sólo durante 5 años las mujeres han ocupado un puesto de máxima 
responsabilidad frente a los 31 años en que ha sido dirigido por un hombre“ (Veiga Barrio 2015, p. 3). 

Para finalizar esta breve contextualización no conxunto de España, no documento Análisis, diag-
nóstico y conclusiones del Encuentro internacional ¿Es una quimera la igualdad hombre mujer en las artes? 
indícase a necesidade de reclamar a aplicación da Lei orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, e de realizar accións positivas no sector cultural para acadar o devandito equilibrio. 
Ademais, cunha estratexia da transversalidade que debe complementarse con accións específicas e pres-
tar especial atención ao campo da educación e da formación, ambos con gran potencial transformador 
de roles e estereotipos de xénero “profundamente arraigados en nuestra cultura”. Outras necesidades 
que se destacan son a realización de programacións equilibradas en canto á participación de ambos os 
sexos, o deseño e aplicación de plans de igualdade e calidade, a necesidade de facilitar a conciliación da 
vida laboral e familiar e, por último, o impulso da participación equilibrada de mulleres en postos de 
responsabilidade e toma de decisións (composición, creación, dirección, dramaturxia, autoría, confor-
mación de xurados e comisións de valoración), así como o establecemento do principio de igualdade 
no acceso a axudas e subvencións (2015, p. 13). 

O ámbito laboral da cultura, que deu en chamarse emprego cultural, conta con información especí-
fica e abundante. O Consello da Cultura Galega elabora con periodicidade un informe sobre este tema, 
pero o insuficiente nivel de desagregación para Galicia das fontes consultadas non permite analizar a 
situación sociolaboral contemplada dende unha perspectiva de xénero. Como se pode ver nos informes 
publicados (Observatorio da Cultura Galega 2015, 2016), dende esa óptica só é posible explorar certos 
indicadores de desemprego e contratación para a comunidade galega.

En Galicia tamén hai algúns exemplos de traballos recentes relacionados co obxecto deste estudo. O 
informe A muller na cultura galega (I) e (II) (Observatorio da Cultura Galega 2014) resulta de especial 
relevancia para establecer o contexto en que se desenvolve o presente estudo. O documento achega unha 
visión actual sobre a presenza das mulleres en diversos campos relacionados coa cultura no noso territorio 
autonómico, como poden ser ocio e hábitos culturais, emprego cultural, ensinanzas do ámbito cultural, 
premios e galardóns culturais, administración de cultura ou cargos directivos en empresas culturais. Este 
estudo afirma que “a situación das mulleres no emprego cultural vén determinada por unha estacio-
nalidade clara, que a toda luz lles afecta máis que aos homes; nas chamadas ‘profesións da cultura e o 
espectáculo’ os datos constatan que na segunda metade do ano a proporción de mulleres ocupadas no 
ámbito cultural baixa sensiblemente.” (Observatorio da Cultura Galega 2014a, p. 29). As porcentaxes de 
contratación feminina nos indicadores para os cinco grupos de ocupacións culturais máis contratados en 
Galicia no 2014 eran do 21,2% no caso de compositores, músicos e cantantes, do 38,1% de actores, do 
30,5% de técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas, do 36,6% de directores de 
cine, de teatro e afíns e do 39,4% de artistas creativos e interpretativos clasificados baixo outras epígrafes. 
En ningún caso supera o 40% (Observatorio da Cultura Galega 2014a, p. 14). No referente á formación, 
recóllese que o “aumento da presenza de mulleres entre o alumnado das ensinanzas culturais é salientable 
pero non ocorre o mesmo cando se trata da docencia”, que non supera o 40% de participación feminina. 
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Outro dato de interese, que vén a xustificar a necesidade dunha revisión da realidade do ámbito da 
cultura no noso contexto, é 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.” (Observatorio da Cultura Galega 2014b, p. 3).

Para finalizar, hai que salientar que a realización deste informe foi posible grazas á colaboración e 
ao asesoramento dun equipo de cinco persoas recoñecidas profesionais galegas, catro mulleres e un 
home, pertencentes ao sector das artes escénicas e do audiovisual de Galicia, e vinculadas a diferentes 
asociacións e organismos, comprometidas co obxectivo de acadar a igualdade efectiva entre mulleres e 
homes neste ámbito laboral. A súa iniciativa e interese foron os auténticos impulsores deste proxecto, 
conducindo e orientando o traballo para tentar profundar o máximo posible nos ámbitos analizados 
e nas súas peculiaridades. Cómpre agradecer, polo tanto, a participación de Tamara Canosa en repre-
sentación da Academia Galega do Audiovisual, Belén Pichel como presidenta de Escena Galega, Laura 
Míguez en calidade de vogal da Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), María Armesto 
como directora da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas e Toni Salgado, asesor 
de interpretación, actor e director de espectáculos. O traballo de campo e as análises foron traballo da 
empresa Ágora Aberta, S. L. A coordinación e redacción final do informe correu a cargo do persoal do 
Observatorio da Cultura Galega.
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2. Obxectivos e metodoloxía

A finalidade deste informe é estudar a situación sociolaboral das traballadoras nos sectores das artes 
escénicas e audiovisuais en Galicia. 

Este traballo persegue dous obxectivos fundamentais: 

• Analizar as diferenzas nas principais características do emprego dos afiliados e afiliadas ás artes 
escénicas e ao eido audiovisual a través dos datos da Seguridade Social: estabilidade laboral, 
tempo traballado, salarios e bases de cotización.

• Estudar a vida laboral dos diferentes profesionais do mundo cultural do sector audiovisual e 
das artes escénicas en Galicia segundo o seu itinerario profesional, que permita contrastar as 
diferenzas por sector e categoría laboral entre homes e mulleres. 

Este estudo parte dun deseño mixto no que se combina o paradigma cuantitativo co cualitativo para 
a consecución dos obxectivos dun xeito válido e fiable, posibilitando a triangulación entre as fontes 
bibliográficas e os resultados de ambas as fases de análise. Para acadar os obxectivos utilizáronse como 
fontes de información:

1. Estudos sobre o ámbito laboral da cultura con perspectiva de xénero nos contextos estatal e 
autonómico.

2. Mostra Continua de Vidas Laborais (MCVL), proporcionada polo Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

3. Análise do discurso de 40 entrevistas semiestruturadas a profesionais do sector.
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2.1. A Mostra Continua de Vidas Laborais (MCVL)

Dende hai anos as fontes de datos dispoñibles para analizar os diferentes aspectos do mercado de 
traballo e as relacións laborais dispoñen dun recurso estatístico importante: a Mostra Continua de Vi-
das Laborais (MCVL). Porén, a súa complexidade non permite unha doada explotación dos datos que 
recolle e os investigadores e investigadoras necesitan investir certo tempo en estudar a súa estrutura e 
as variables que a compoñen. 

A MCVL é un conxunto de táboas anónimas extraídas dos rexistros administrativos da Seguridade 
Social, do Padrón Municipal de Habitantes e da Axencia Tributaria. A MCVL constitúe unha mostra 
representativa de todas as persoas que durante o ano tiveron relación coa Seguridade Social, ben porque 
estiveron afiliadas en situación de alta laboral, ben porque percibiron unha prestación contributiva, subsi-
dio por desemprego, ou porque recibiron algún tipo de pensión contributiva da Seguridade Social. 

Para poder interpretar correctamente os datos extraídos da explotación estatística que se realiza 
neste traballo, hai que ter en conta as seguintes consideracións:

• Os datos non fan referencia a unha data concreta, senón que se inclúen todas as persoas que 
tiveron relación coa Seguridade Social nalgún momento do ano 2016.

• Non está incluída información referente aos traballadores e traballadoras que teñen un sistema 
de previsión social distinto ao da Seguridade Social como, por exemplo, os funcionarios de 
clases pasivas.

• Non figuran as persoas demandantes de emprego que non reciben prestacións, aínda que estean 
rexistradas nun servizo público de emprego. Por exemplo, cando un traballador ou unha traba-
lladora cesa a súa relación laboral coa empresa e non ten dereito a percibir prestación por desem-
prego, figurará na base de datos como afiliado/a en alta laboral no período de tempo que dure a 
relación laboral e durante o resto do ano non constará ningunha relación coa Seguridade Social.

• O colectivo de persoas que non tiveron relación coa Seguridade Social non se corresponde coa 
poboación inactiva.

• Unha mesma persoa puido manter ao longo do ano diferentes tipos de relacións coa Seguridade 
Social.

A MCVL consiste nunha porcentaxe representativa de todas as persoas que durante un ano com-
pleto (neste caso o 2016) tiveron algunha relación coa Seguridade Social (o que supón un tamaño de 
mostra formado por un 4% da poboación indicada). O tipo de mostraxe é aleatoria simple, seleccio-
nando as persoas da poboación de referencia de cada ano. Cada ano permanecen as persoas que xa 
estaban na versión anterior da MCLV que seguen tendo relación coa Seguridade Social e incorpóranse 
as novas que cumpran o requisito de conter na súa identificación os díxitos que aleatoriamente se de-
terminaron. A MCVL recollida en 2016 está formada por catro de cada cen persoas da poboación de 
referencia no ámbito estatal, o que supón aproximadamente 1,2 millóns de persoas, das cales un 6,1% 
reside en Galicia. 

En definitiva, a MCVL constitúe unha mostra representativa de persoas que tiveron relación coa Se-
guridade Social nun determinado ano no ámbito estatal. Polo tanto, esta base de datos cobre distintas 
fases da historia laboral dun individuo, que son as máis relevantes para a análise económica do mercado 
de traballo, tanto por conta propia como allea, desemprego e xubilación. 
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2.1.1. Características da MCVL seleccionada

O tamaño da mostra que compón a MCVL do ano 2016 é exactamente de 1.208.132 persoas para 
o total de España, das cales un 6,1% (73.377) residen en Galicia. Deste 6,1% escolléronse aquelas que, 
nalgún momento da súa historia laboral, estiveron dadas de alta nalgunha das actividades profesionais 
relevantes para este estudo. 

A selección das actividades está constrinxida pola Clasificación Nacional de Actividades Económi-
cas actualmente en vigor (CNAE 2009) e o nivel de desagregación que ofrece a MCVL. Para os efectos 
deste informe, é preciso indicar que o sector audiovisual e o das artes escénicas se atopan correctamen-
te representados dentro desta selección de actividades, pero tamén que os suxeitos que finalmente se 
seleccionan non teñen por que dedicarse exclusivamente a estas. Trátase, polo tanto, dunha mostra 
composta por todos os individuos que son obxecto de estudo e por algúns que estritamente non o son1. 

As actividades seleccionadas e os códigos correspondentes na clasificación foron: actividades ci-
nematográficas, de vídeo e de programas de televisión (591); actividades de programación e emisión 
de televisión (602) e actividades de creación, artísticas e espectáculos (900)2. O número resultante de 
persoas vinculadas ao ámbito cultural é de 30.961 (442.117 entradas na táboa de afiliación). 

A selección das persoas residentes en Galicia segundo os códigos da CNAE reduce a mostra a 1.886 
persoas, un 2,57% do total. Se se contrastan os datos galegos cos de España, a porcentaxe destes CNAE 
na totalidade da mostra coincide case exactamente (2,56%), o cal constitúe un indicador da fortaleza da 
mostra. Da mesma forma, ao comparar a distribución por actividades os resultados son moi semellantes. 

Selección da MCVL de España na táboa de afiliación da CNAE

Frecuencia Porcentaxe
Actividades Cinematográficas, vídeo e programas de 

televisión
12.532 40,5

Programación e emisión de televisión 1.319 4,3
Creación, artísticas e espectáculos 17.110 55,3
Total 30.961 100,0

Fonte: elaboración propia

Selección da MCVL de Galicia na táboa de afiliación da CNAE

Frecuencia Porcentaxe
Actividades Cinematográficas, vídeo, programas de 

televisión
616 32,7

Programación e emisión de televisión 71 3,8
Creación, artísticas e espectáculos 1.199 63,6
Total 1.886 100,0

Fonte: elaboración propia

1 En calquera caso, e como veremos máis adiante, a consistencia dos resultados obtidos ao constrastalos con outras fontes indican que a 
mostra cumpre co seu obxectivo.

2 Este grupo está composto polas seguintes actividades: artes escénicas, actividades auxiliares das artes escénicas, creación artística e 
literaria e xestión de salas de espectáculos.
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2.1.2. Estrutura das táboas da MCVL

A información da MCVL está organizada en seis táboas que se corresponden con outras tantas áreas 
de información: 

1. Persoas

2. Afiliación

3. Bases de cotización

4. Pensións

5. Conviventes

6. Datos fiscais

Para este traballo vanse empregar datos relativos a persoas, afiliacións, bases de cotizacións e datos fiscais. 

Estrutura xeral da Mostra Continua de Vidas Laborais

2.1.3. Procedemento

Para este estudo escolléronse as persoas residentes en Galicia da táboa 1 de persoas, onde cada indi-
viduo soamente ten unha entrada. Posteriormente, na táboa 2 de afiliación (vida laboral) escolléronse 
o número de entradas que estaban dadas de alta nas mencionadas epígrafes da CNAE 2009: 

1. Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión (CNAE 2009-591).

2. Actividades de programación e emisión de televisión (CNAE 2009-602).

3. Actividades de creación, artísticas e espectáculos (CNAE 2009-900). 

É preciso indicar que na matriz de afiliación aparece o historial do individuo coa Seguridade Social 
e, polo tanto, unha mesma persoa é probable que teña varias entradas ao longo da súa historia laboral. 
Por outra banda, adoptouse a decisión de escoller soamente aquelas entradas coas epígrafes da CNAE 
en cuestión, o que non implica que se faga referencia a toda a súa historia laboral. Posteriormente 
creouse un indicador que permite coñecer a taxa que supoñen estas epígrafes da CNAE na súas vidas 
laborais. 
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Coa finalidade de ter unha visión xeral do historial de afiliación deseñáronse unha serie de indi-
cadores baseados noutros traballos en que se analizaba a MCVL (ex.: Cebrián 2015, García 2008, 
Pérez-Salamero 2017), o que permitiu acadar unha análise máis válida e fiable, dado que o obxectivo 
xeral era analizar as diferenzas por sexo nas actividades seleccionadas. 

2.2. Entrevistas cualitativas

A metodoloxía descrita a continuación corresponde á fase cualitativa do estudo para a análise das 
desigualdades laborais entre homes e mulleres no eido das artes escénicas e do audiovisual na comuni-
dade autónoma galega. 

2.2.1. Participantes

Para a mostra realizouse unha selección de perfís mixtos (muller-home) diferenciados por sector, 
que resultou finalmente nun total de 40 persoas de ambos os sexos, distribuídas en diversas profesións 
das artes escénicas e do audiovisual. 

A xustificación para a elección desta distribución está sustentada, en primeiro lugar, polo feito 
de coexistir dúas grandes realidades diferenciadas, o ámbito do audiovisual e o das artes escénicas, 
que requiren unha análise autónoma co fin de acadar resultados que se axusten máis rigorosamente 
a cada unha delas; en segundo lugar, polos datos cuantitativos que se manexaron e, finalmente, polas 
indicacións do equipo asesor. Aínda que moitas e moitos dos profesionais traballan tanto no eido das 
artes escénicas como no do audiovisual, tívose en conta o volume de cada sector para a distribución de 
perfís. Neste caso o máis importante é o sector audiovisual, que, consecuentemente, terá neste informe 
unha maior representación no que respecta ao número de entrevistas.

En resumo, a mostra total de 40 participantes distribúese de xeito equilibrado de acordo cos se-
guintes criterios: sexo feminino ou masculino (20 mulleres e 20 homes) e sector ao que pertencen (18 
profesionais das artes escénicas e 20 do audiovisual). A distribución de perfís complétase con dúas 
entrevistas piloto. Pola súa vez fíxose unha selección entre as diversas profesións que conforman ambas 
as industrias, co fin de crear unha mostra que represente a diversidade artística e técnica que caracteriza 
os dous sectores en cuestión. Sendo conscientes de que non todas as profesións están representadas 
(faltan, por exemplo, maquillaxe, programación en artes escénicas, sonidistas, dialoguistas ou editores 
en audiovisual), fíxose unha selección o máis diversa posible, tendo en conta criterios de accesibilidade, 
tempo, recursos e o tipo de profesión, clasificándoas como artísticas ou técnicas co fin de ter represen-
tantes de todo o sector.

Así pois, as persoas participantes foron profesionais do sector, que desenvolven ou desenvolveron 
a súa carreira profesional na comunidade galega, a maioría orixinarias de Galicia e outras residentes 
dende a infancia ou a xuventude. Hai representación de diferentes xeracións (as persoas entrevistadas 
naceron entre 1952 e 1986), o que proporciona unha perspectiva temporal e evolutiva. Das 20 mu-
lleres, 9 teñen fillos e no caso dos 20 homes, 7 son pais. A maioría das persoas participantes teñen as 
súas residencias actuais nun contexto urbano (30), seguidas dunha minoría que residen no rural (7). 
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A continuación detállase a distribución de perfís profesionais por sectores atendendo ás diferentes 
áreas de especialización. 

A.  Perfís nas artes escénicas

En ambos os dous sectores de análise a selección de persoas participantes distribúese atendendo a 
diferentes especialidades e á súa representación no contexto sociocultural. No sector das artes escénicas 
realizáronse entrevistas nas especialidades de teatro (8), danza (2) e circo (2), ademais das de persoal 
técnico (4) e produción (2).

B.  Perfís do audiovisual

A distribución de perfís para o eido do audiovisual elaborouse coa finalidade de chegar aos dous 
piares da industria audiovisual: a industria cinematográfica e a radio. Para as áreas de produción cine-
matográfica, produción de radio e televisión, dirección de cine, dirección de radio e televisión, guión, 
dirección de arte, técnicos de fotografía e actores e actrices de dobraxe, realizáronse dúas entrevistas 
por profesión. Para o campo da interpretación no audiovisual realizáronse en total catro entrevistas. 

Participantes na fase das entrevistas cualitativas

Artes escénicas

Especialidade Nº de entrevistas

Sexo feminino

Nº de entrevistas

Sexo masculino
Teatro Produción 1 1

Dirección 1 1

Dramaturxia 1 1

Interpretación 2 2

Téc. iluminación/escenografía 1 1

Téc. de maquillaxe/vestiario 1 1

Circo Interpretación 1 1

Danza Dir. coreógrafo/a - Bailarín/a 1 1
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Participantes na fase das entrevistas cualitativas

Audiovisual

Especialidade Nº de entrevistas

Sexo feminino

Nº de entrevistas

Sexo masculino
CINE:

Longametraxe

Curtametraxe

Produción 1 1

Dirección 1 1

Interpretación 1 1

Fotografía 1 1

Dirección de arte 1 1

RADIO - TELEVI-
SIÓN

Produción 1 1

Dirección 1 1

Interpretación 1 1

Dobraxe 1 1

Guión 1 1

Fonte: elaboración propia

2.2.2. Procedemento e materiais

Na fase cualitativa empregouse o método de investigación biográfico. A estratexia empregada para 
o traballo de campo e a recollida de datos baseouse na técnica de historias de vida, para o cal se dese-
ñaron, ex professo, entrevistas semiestruturadas. A investigación dividiuse nas seguintes etapas: revisión 
bibliográfica, deseño e validación do instrumento, selección de persoas participantes, contacto coas 
persoas, aplicación da entrevista para a recollida de datos, transcrición da entrevista, elaboración de 
códigos, codificación, análise cualitativa e elaboración do informe. 

Como se mencionaba anteriormente, co fin de recoller datos para a súa posterior transcrición e 
análise, deseñouse unha entrevista semiestruturada tipo historia de vida, validada polo equipo asesor e 
aplicada nunha fase piloto a dúas persoas.

A entrevista deseñouse para ter unha duración media de 45 minutos. A duración total do mate-
rial recollido, incluídas as entrevistas piloto, foi de 2.432 minutos. Segregados os datos por sexo, nas 
mulleres rexistrouse unha media de 65 minutos gravados e 56 no caso dos homes. Do total de 1.149 
minutos rexistrados nas entrevistas do sector audiovisual, as mulleres compartiron 592 minutos e os 
homes 557 e no caso das artes escénicas foron 653 minutos elas e 520 minutos eles, o que fai un total 
de 1.163 minutos. 
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A entrevista dividiuse en catro grandes bloques: 

I. Antecedentes sociofamiliares.

II. Ámbito laboral.

III. Ámbito social.

IV. Opinión. 

Esta estruturación, que foi evolucionando durante o proceso, serviu tamén para facilitar e orientar a 
posterior codificación e análise de datos. A continuación descríbense brevemente os tópicos que contén 
cada bloque de acordo co guión deseñado para a entrevista. 

I. Antecedentes sociofamiliares:

a. Antecedentes: infancia e adolescencia, familiares no sector, modelos e motivacións, contextos de 
discriminación na infancia etc.

b. Vocación: descuberta nun momento puntual ou gradual, toma de decisións, aceptación da fa-
milia etc.

c. Formación: regrada ou non regrada, especialidade, sexo predominante entre o alumnado e o 
profesorado etc. 

II. Ámbito laboral:

a. Acceso ao mundo laboral: primeiros traballos, salario, condicións etc.

b. Calidade do traballo: dificultades para manterse activo, estacionalidade, acceso, diferenzas de 
acceso por sexo, salarios e diferenzas salariais por razón de sexo, instalacións, lingua no traballo. 

c. Promoción e desenvolvemento profesional: ascenso profesional ao longo da súa carreira, barreiras 
e facilitadores á hora de promocionar, sexo dos e das superiores, diferenzas por razón de sexo á hora 
de ascender, criterios de ascenso, diferenzas no estilo de dirección atribuíbles ao xénero etc.

III. Ámbito social:

a. Situación familiar e conciliación: conciliación da vida persoal e do coidado dos fillos e fillas ou 
de persoas ao cargo co traballo, facilidades por parte das empresas, dereitos laborais por motivo 
de maternidade/paternidade, tarefas domésticas na casa etc.

b. Relacións laborais: situacións de discriminación laboral por razón de sexo cara ás súas compa-
ñeiras/os ou cara a si mesma/o, acoso laboral ou sexual, existencia de medidas de prevención, 
actuación ou sanción, experiencias propias etc.

IV. Opinión:

a. Imaxe nos medios: representación de homes e mulleres nas creacións escénicas e do audiovisual, 
trato da propia imaxe, importancia do aspecto físico etc. 

b. Opinión do movemento feminista e o seu impacto, cambios sociais con respecto á igualdade, 
lexislación, actitude dos sectores fronte a esta realidade, carencias e potencialidades, propostas 
de mellora.
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O criterio de correspondencia das citas fai referencia ao sexo e ao sector (artes escénicas ou audiovi-
sual). Debido ás características dos sectores profesionais que se están analizando (relativamente redu-
cido, con redes profesionais moi estreitas) e á natureza delicada dos discursos presentes nas entrevistas, 
púxose especial coidado en asegurar o anonimato dos participantes, polo que, para evitar calquera posi-
ble asociación, foron eliminados todos os nomes propios e de lugares, así como a categoría profesional. 
Ademais, foron informados da finalidade do estudo e solicitóuselles o consentimento para a recollida, 
tratamento, análise e publicación de datos e resultados de xeito anónimo. 

Para as análises preliminares utilizáronse todas as transcricións obtidas a partir das entrevistas. No 
presente informe non se recolle a totalidade dos resultados, senón que se optou por centrarse naqueles 
máis relacionados coa vida laboral dos individuos. 

Co fin de afondar nas particularidades de cada sector dende un enfoque de xénero, as visións e 
experiencias das profesionais serviron de punto de partida e contrastáronse coas visións e experiencias 
dos homes. Se ben ambos os perfís foron xenerosos, colaboradores, reflexivos e abundantes en resulta-
dos, durante a realización das entrevistas evidenciouse de xeito xeral certa desigualdade na produción 
de respostas e reflexións ás cuestións propostas a partir das propias experiencias vitais, constatándose 
entre as mulleres dous fenómenos: un maior volume de resposta ante cuestións máis controvertidas e 
a existencia de reflexións sobre aspectos fundamentais e substanciais para este estudo, elaboradas en 
primeira persoa sobre as propias experiencias vitais. Porén, isto non resta importancia aos datos obtidos 
dos homes, fundamentais para ter unha visión global da situación. 
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3. Investigación cuantitativa: 
explotación da MCVL

Este capítulo recolle a explotación que se realizou da Mostra Continua de Vidas Laborais e doutras 
fontes estatísticas complementarias. Tal e como se sinala no capítulo 2, seleccionáronse aqueles casos 
de traballadoras e traballadores que estaban afiliados á Seguridade Social en actividades económicas 
relacionadas coas artes escénicas e co audiovisual, coas limitacións de desagregación que permiten as 
fontes. 

O primeiro apartado do capítulo resume o marco laboral xeral destes traballadores a partir da 
información subministrada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, a través do 
Instituto Galego de Estatística (IGE). O segundo apartado ofrece algúns indicadores básicos sobre a 
situación das mulleres no ámbito audiovisual e artístico e a súa distribución territorial a partir dos datos 
da MCVL. As seguintes partes analizan a incorporación histórica da muller ao sector e a relación da 
idade destas con diversos aspectos da súa traxectoria laboral. Pechan o capítulo a descrición da forma-
ción e a súa incidencia nas categorías profesionais dos suxeitos e, por último, a análise das percepcións 
económicas a partir dos datos fiscais que facilita a principal fonte utilizada. 

De todas as análises efectuadas só se describen os cruzamentos que resultaron estatisticamente sig-
nificativos.

3.1. Contexto laboral xeral

No ámbito do emprego cultural en Galicia, pódese observar como o número de traballadoras e 
traballadores foi aumentando progresivamente dende 2013, ano en que se superaron por primeira vez 
as 30.000 persoas empregadas, ata chegar ás máis de 36.000 en 2017. O sector cultural galego achega 
o 3,5% do emprego total.
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Evolución do número de empregados no sector cultural.                                                                    
Valores absolutos e porcentaxe sobre total de emprego en Galicia

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Deste emprego cultural, as ramas onde se inclúen as ocupacións relacionadas coas artes escénicas 
e co sector audiovisual, nomeadamente as actividades cinematográficas, de vídeo e programación de 
televisión, gravación de son e educación musical; de emisión de radio e televisión, e de creación, artís-
ticas e espectáculos, comprenden en 2017 o 46% das afiliacións nas actividades culturais. Obsérvase 
que, dentro deste subgrupo, as actividades de creación, artísticas e espectáculos, nas que se inclúen as 
actividades relacionadas coas artes escénicas, acaparan nese mesmo ano case a metade das afiliacións 
á Seguridade Social (47%) e contan cunha evolución temporal positiva. O punto negativo é que a 
estacionalidade afecta de xeito moi significativo á execución de contratos nesta actividade. Estes datos 
poñen de relevo a importancia do sector cultural no conxunto do emprego e tamén das actividades 
relacionadas co audiovisual e coa interpretación dentro do propio ámbito cultural.

Evolución do número de empregados dalgunhas actividades do sector cultural                               
por ramas de CNAE 2009 en Galicia

Fonte: IGE Afiliacións á Seguridade Social por rama de CNAE 2009
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O número de afiliados e afiliadas nestas actividades oscila entre os 4.391 de 2013 e os 5.205 en 
2017. Como se pode advertir na gráfica, o número de afiliacións dende 2014 a 2017 mantívose rela-
tivamente estable na rama de actividades de programación e emisión de radio e televisión, cun lixeiro 
aumento neses catros anos dos afiliados nas actividades cinematográficas, de vídeo, televisión e grava-
ción, mentres que nas actividades creativas e artísticas, nas que se inclúen as artes escénicas, houbo un 
incremento no número de afiliacións de 12,2 puntos porcentuais nos últimos dous anos. De feito, nas 
actividades económicas da cultura, o número de afiliacións crece a un ritmo superior ao conxunto do 
mercado de traballo, especialmente nestas últimas actividades.

Tal e como se indicou no capítulo de metodoloxía, as actividades relacionadas co ámbito de estudo 
foron seleccionadas segundo o código da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
e foron as seguintes: 900 (actividades de creación, artísticas e espectáculos), 602 (actividades de pro-
gramación e emisión de televisión) e 591 (actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de 
televisión). A primeira destas epígrafes, como se explicou no apartado 2.1.1., inclúe algunhas activida-
des que non forman parte das artes escénicas, o cal non implica que os resultados obtidos non estean 
a describir a situación deste sector. O grupo 900 da CNAE está composto polas seguintes actividades:

Actividades do grupo 900 da CNAE

900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares ás artes escénicas
9003 Creación artística e literaria
9004 Xestión de salas de espectáculos

Fonte: IGE Afiliacións á Seguridade Social por rama de CNAE 2009

De feito, como se verá, a coincidencia cos resultados tanto da bibliografía descrita na introdución 
como da fase cualitativa desta investigación fan pensar que o agregado dá conta perfectamente do sec-
tor das artes escénicas sen menoscabo de que tamén se estean a producir situacións similares noutras 
actividades de creación, artísticas e espectáculos.

As tres actividades que se describen diferéncianse nun aspecto esencial: a porcentaxe de persoas 
que están dadas de alta no réxime especial de autónomos. Dende 2014 a 2017, esta porcentaxe sitúase 
arredor dos 2 puntos porcentuais (1,9) nas actividades de programación e emisión de radio e televisión, 
mentres que no sector de actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión e grava-
ción sobe aos 25,1 puntos. En 2017, un 54,5% dos afiliados e afiliadas nas actividades de creación, 
artísticas e espectáculos están dadas de alta no réxime especial de autónomos. A xeito de comparación, 
a porcentaxe de autónomos sobre o total dos afiliados á Seguridade Social subiu ao 22% en Galicia en 
2017.
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Evolución da porcentaxe de autónomos respecto ao total de afiliados segundo a actividade

tividade

Fonte: información subministrada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social a través do Instituto 
Galego de Estatística (IGE)

3.2. A presenza das mulleres nos sectores audiovisual e das artes escénicas e a 
súa distribución territorial

Na selección da MCVL para Galicia de profesionais que traballaron nas actividades que representan 
o sector audiovisual e das artes escénicas, a presenza de mulleres é minoritaria con relación á de homes, 
un 42% fronte a un 58%.

Distribución de profesionais por sexo. Porcentaxe de persoas afiliadas

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Se se estuda cada actividade de forma illada, obsérvase que a tendencia vese influída polo peso da 
actividade máis numerosa, a de creación, artísticas e espectáculos (artes escénicas e actividades auxi-
liares), que é onde traballa o 63,4% dos profesionais. De feito, ao cruzar a variable sexo co grupo de 
actividade, apenas existen diferenzas no sector audiovisual, mentres que no grupo en que se inclúen as 
artes escénicas a porcentaxe de mulleres é dun 37,4%. 
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Distribución de profesionais por sexo en cada grupo de actividade.                                               
Porcentaxe de persoas afiliadas

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

A distribución territorial do emprego cultural nas actividades seleccionadas indica que para toda 
España o número de afiliacións producidas en 2016 acadou a cifra de 114.699, un 0,65% das afilia-
cións totais. Ao comparar Galicia co resto de comunidades autónomas, atópase que a porcentaxe sobre 
o total de afiliacións do sector, onde se inclúen as artes escénicas e o audiovisual, é dun 0,51%. Esta 
porcentaxe dista moito doutras comunidades autónomas como Madrid (1,26%), Cataluña (0,78%), 
Illas Baleares (0,71%) ou Canarias (0,70%) e incluso, en menor medida, País Vasco (0,58%). 

A situación galega, con 4.907 afiliados, é semellante á de Asturias (0,50%) ou Aragón (0,47%) e 
superior ao resto de comunidades. 

Número de afiliacións ás actividades audiovisuais e artísticas (artes escénicas)                                   
e porcentaxe sobre o total de afiliacións por comunidade autónoma 

Fonte: información subministrada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social a través do Instituto 
Galego de Estatística (IGE)
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Segundo os resultados que ofrece a análise da MCVL, o mapa provincial indica que a maioría de 
profesionais residen na Coruña (47,7%), seguido a máis de dez puntos porcentuais por Pontevedra. As 
provincias de Lugo e Ourense achegan en conxunto unicamente o 15,8% dos casos. 

Distribución de profesionais por provincia de residencia

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Estes resultados manifestan a importancia do Eixo Atlántico na distribución destas actividades 
culturais en Galicia. De feito, o 30% das persoas analizadas residen nas cidades da Coruña ou Vigo, 
mentres que Santiago de Compostela é a seguinte contorna urbana en importancia. Sinálase igualmen-
te que o 97,2% da mostra coa que se traballou ten a nacionalidade española e un 2,8% procede de fóra 
de España. 

Porcentaxe de profesionais que residen nas sete cidades galegas

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Feita unha comparación directa entre as provincias, obsérvase que en Lugo e na Coruña o número 
de homes e mulleres é máis parello, mentres que en Ourense e Pontevedra as diferenzas son maiores. 
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Porcentaxe de profesionais mulleres por provincia de residencia

 

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Se se observa o que acontece nas sete principais cidades galegas, en Santiago, Lugo e A Coruña hai 
maior proporción de mulleres que traballan nestas actividades con relación ás do sur de Galicia (Vigo, 
Ourense, Pontevedra).

Porcentaxe de profesionais mulleres nas sete grandes cidades galegas

as 

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Ao introducir a variable da idade na análise por provincias de residencia atópanse diferenzas signi-
ficativas nun único treito. O maior número de mulleres de idades entre 35 e 45 anos residen na Co-
ruña, onde se concentran máis da metade de Galicia (56%), seguida de lonxe por Pontevedra (34%). 
Pola contra, os homes desa mesma franxa de idade viven en maior medida na provincia de Pontevedra 
(46%) que na de Coruña (42,8%). 
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Porcentaxe de profesionais de entre 35 e 45* anos, segundo a provincia de residencia e sexo

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

*Selección deste treito de idade porque as diferenzas por sexo resultaron significativas. No resto de treitos de 
idade non foi así. 

Estes resultados semellan indicar que o acceso laboral das mulleres novas, ou polo menos dese treito 
de idade, pode verse facilitado na provincia da Coruña, especialmente na cidade herculina, onde a 
porcentaxe destas é superior á de homes (57%). 

3.3. A incorporación da muller

Para realizar unha radiografía do progreso da incorporación da muller aos sectores culturais que se 
analizan, tívose en conta o ano en que se produciu a primeira afiliación da persoa ás actividades profe-
sionais dos códigos da CNAE seleccionados dentro da MCVL. Os resultados amosan unha situación 
que se podería definir como positiva, tanto a nivel xeral como en relación coa evolución da incorpora-
ción da muller ao sector. Verbo do primeiro aspecto, os resultados indican que o número de primeiras 
afiliacións dende os anos noventa foi aumentando progresivamente coa excepción dos anos da crise 
económica de 20081, nos que a diferenza nas afiliacións entre homes e mulleres volve acrecentarse. O 
segundo aspecto fai mención á integración histórica da muller nestas actividades. Como se percibe na 
seguinte gráfica, a presenza da muller no sector no século xx era escasa, porén, coa entrada do século 
xxi, aumentou de forma importante ata case equipararse coa dos homes, como se pode apreciar nas 
liñas de tendencia. 

1  Hai que sinalar que a lectura da figura hai que realizala atendendo ás tendencias. Non é posible realizar unha lectura do número de 
afiliacións por ano xa que a mostra non permite ese nivel de detalle. 
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Evolución temporal do número de primeiras afiliacións [primeiro contrato] segundo o sexo. Liña 
de tendencia da incorporación dos homes e das mulleres 

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Coa finalidade de afondar nos resultados, agrupáronse as tendencias extraídas dos resultados ante-
riores en tres etapas cronolóxicas (de 1980 a 1999, de 2000 a 2010 e desde 2010) e seleccionouse unha 
submostra de persoas que seguían de alta na Seguridade Social en 2016 nas actividades profesionais 
estudadas. Os datos indican que nos últimos vinte anos do século pasado soamente 3 de cada 10 al-
tas destes sectores culturais eran de mulleres. Estas diferenzas fóronse suavizando durante a primeira 
década do século xxi aumentando a 4 de cada 10, ata acadar durante estes anos unha situación case 
paritaria, aínda que as porcentaxes seguen sendo desfavorables para as mulleres. 

Evolución da incorporación de profesionais por sexo*

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

* Comparacións directas. Este indicador está baseado na realización do primeiro contrato do persoal, dado de 
alta na SS en 2016, nos códigos da CNAE seleccionados.
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Se se fai a mesma análise pero observando a porcentaxe de persoas que se incorporaron nas dife-
rentes décadas segundo o seu sexo, obtéñense os resultados da seguinte gráfica. Tal e como se pode 
apreciar, a maioría das mulleres incorporáronse a estas actividades na década 2000-2009 e, en menor 
medida, a partir de 2009.

Evolución da incorporación de profesionais ás actividades audiovisuais                                              
e artísticas (artes escénicas) por sexo*

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

* Comparación por columna. Indicador baseado no primeiro contrato do persoal dado de alta na SS en 2016 
nos códigos da CNAE seleccionados. 

A evolución temporal da incorporación da muller segundo o sector de actividade é diferente da dos 
homes. Durante o século pasado, a presenza das mulleres en ambos os dous subsectores era claramente 
inferior á dos homes, aínda que no audiovisual as diferenzas non eran tan significativas.

Evolución da incorporación da muller ás actividades audiovisuais                                                      
e artísticas por sector de actividade agrupado* 

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

* As epígrafes da CNAE 2009 de actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión e gra-
vación e actividades de programación e emisión de radio e televisión agrupáronse nunha mesma categoría 
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denominada “Audiovisual”. A razón deste procedemento é a falta de casos na categoría de actividade de pro-
gramación e emisión de radio e televisión. Ao longo do traballo, sempre que sexa necesario, optarase por esta 
solución coa finalidade de presentar un retrato máis claro da situación que se vai analizar.

A situación durante a primeira década do século xxi foi cualitativamente diferente nos dous ámbi-
tos: no audiovisual a incorporación das mulleres chegou a superar a dos homes, 56% fronte ao 40% do 
sector no que se inclúen as actividades relacionadas coas artes escénicas. Na segunda década do século 
xxi, a incorporación ao sector audiovisual foi parella entre homes (52%) e mulleres (48%), mentres 
que a entrada da muller ao sector creativo e artístico (artes escénicas) mantén unha progresión ascen-
dente (44%), acadando un nivel semellante á area audiovisual.

3.4. Sexo e idade 

Segundo os datos da submostra de persoas que estiveron de alta en 2016 nas actividades que se veñen 
analizando ao longo deste capítulo, obsérvase que o rango de idade é bastante diverso. A media de idade 
dos profesionais analizados é de 37 anos, cunha desviación típica de 12 anos. Porén, o maior número de 
persoas afiliadas no sector teñen entre 20 e 40 anos: concretamente o 60% das afiliacións correspóndese 
con persoas con idades comprendidas neste treito de anos, é dicir, son persoas relativamente novas. 

Distribución de profesionais do sector en activo por idade*

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

* Idade codificada en catro díxitos, dous díxitos para o número de anos e dous díxitos para o número de meses. 

A relación entre ter menos idade e unha maior posibilidade de afiliación é superior nas mulleres 
que nos homes. O 71,8% das mulleres afiliadas en 2016 tiñan entre 20 e 40 anos, mentres que nos 
homes esta porcentaxe reducíase ao 53%. Se se utiliza outro tipo de intervalos de idade (4 intervalos), 



Observatorio da Cultura Galega

32

obsérvase que a maioría das mulleres afiliadas tiñan 35 anos ou menos (60,4%), mentres que un 15% 
superaban os 45 anos. No caso dos homes, os menores de 35 anos ou menos son un 36% do total e 
un 30% teñen máis de 45 anos. 

Estes datos inciden nun perfil profesional predominante de xente nova, aínda que esta característica 
ten unha incidencia moito maior nas mulleres. Os homes teñen un perfil mixto de profesionais novos 
ou de mediana idade.

Distribución de profesionais en activo por sexo e treitos de idade

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Ao realizar a radiografía da situación do sector profesional con relación ao sexo, a partir da idade 
como elemento principal e coa inclusión ademais do subsector de actividade, obsérvase que as diferen-
zas extraídas no conxunto se manteñen en cada un deles. Arredor da metade das altas na Seguridade 
Social no caso das mulleres, tanto do ámbito audiovisual como das artes escénicas, caracterízanse por 
ser menores de 35 anos. Pola contra, nos homes priman aqueles de mediana idade. 

Distribución de profesionais en activo por sexo, treitos de idade e sector de actividade agrupado

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais
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Estes resultados constatan unha tendencia a contratar mulleres novas, o cal podería estar relaciona-
do con algúns dos prexuízos arredor da idade sinalados na investigación cualitativa que se achega neste 
traballo, aínda que non confirma que este efecto se produza en maior medida no sector audiovisual 
que nas artes escénicas. 

A continuación, preséntase o perfil de persoas que en 2016 estaban en activo atendendo ao ano da 
primeira afiliación nas actividades estudadas. As persoas afiliadas por primeira vez entre os 21 e 27 anos 
acadan o 41,3% do total da mostra explorada. 

Distribución de profesionais en activo por idade* do primeiro contrato [ou único]

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

* Idade codificada en catro díxitos, dous díxitos para o número de anos e dous díxitos para o número de meses. 

Na análise do perfil de idade de incorporación ao traballo, obsérvase que as diferenzas por sexo son 
evidentes. O número de primeiras afiliacións realizadas a menores de 30 son máis frecuentes nas mu-
lleres (70%) que nos homes (61,6%). 
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Distribución de profesionais en activo por sexo e treitos de idade

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Estes datos significan que as mulleres se incorporan ás actividades que vimos describindo a idades 
máis temperás que os homes. 

Cando se utiliza a mostra completa da MCVL de persoas que traballaron algunha vez nestas ac-
tividades en Galicia, todas estas análises indican que para as mulleres a idade ten unha relación moi 
estreita co acceso ao sector. Como xa se advertiu, a incorporación da muller comezou a normalizarse a 
partir do século xxi, especialmente a partir da segunda década. Con anterioridade a súa presenza como 
profesional non era cuantitativamente moi relevante. Para amosar a importancia da idade na actuali-
dade utilizouse un segmento da mostra: persoas en activo no sector no momento máis recente. Trátase 
dunha submostra máis reducida pero máis axeitada para esta finalidade. 

Os resultados indican que un 40,3% das persoas que traballaban nestes sectores eran mulleres, cun-
ha maior representación no ámbito da programación e emisión de televisión e menor nas actividades 
cinematográficas, vídeo e de programas de televisión. Por idade, a presenza da muller vaise reducindo 
a medida que estas teñen máis anos; de feito, pásase dunha situación parella cos homes na xente máis 
nova a unha descompensación de arredor de 25 puntos porcentuais a partir dos 45 anos de idade.

Porcentaxe de mulleres en activo por idade e actividade

Cinematográficas, 
vídeo, programas de 

televisión

Programación e emi-
sión de televisión

Creación, artísticas 
e espectáculos (artes 

escénicas)
Total

Ata 35 anos 51,7% 83,3% 52,6% 53,1%

De 35 a 45 anos 36,6% 25,0% 31,7% 32,5%
De 45 a 55 anos 23,8% 45,5% 25,9% 27,8%
Máis de 55 anos 8,3% 25,0% 26,9% 21,7%

Total 38,8% 42,4% 40,7% 40,3%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais
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As mulleres de ata 35 anos están máis presentes que os homes nos tres sectores, especialmente no 
eido da programación e emisión de televisión (83,3%). No ámbito cinematográfico, de vídeo e de 
programas de televisión, a muller pasa de ter unha presenza paritaria cos homes cando son novas a que 
esta sexa practicamente testemuñal (menor a un 10%) no treito de maior idade. O sector que inclúe as 
artes escénicas segue a mesma tendencia que o anterior pero cunha intensidade menor: a presenza das 
mulleres a partir dos 45 anos supera o 25%. 

3.5. Traxectoria laboral 

Os apartados anteriores tiñan como finalidade presentar un perfil dos e das profesionais que cum-
prían o requisito de que durante a súa traxectoria profesional estivesen afiliados nalgunha das acti-
vidades relacionadas co sector audiovisual e as artes escénicas (actividades de creación, artísticas e 
espectáculos) (MT: 1.886 persoas). Nalgún momento tamén se utilizou unha selección da mostra que 
cumpría o criterio de que as persoas estivesen afiliadas a esas actividades do código da CNAE 2009, 
pero exclusivamente en 2016 (M2016: 563 persoas). Este apartado céntrase na traxectoria laboral 
de profesionais que traballan nestes sectores para posteriormente afondar en aspectos relacionados 
coa calidade das súas condicións laborais, tendo en conta as limitacións da fonte de datos da que se 
parte. Para realizar esta análise fíxose unha selección da información que achega esta fonte e que se 
denominou “Mostra de profesionais do ámbito audiovisual e das actividades creativas e artísticas (artes 
escénicas)” (MP), formada polo persoal que estivo2 afiliado máis dun ano no sector. Esta mostra está 
composta por 1.004 suxeitos. 

A traxectoria laboral da MT indica que a metade das persoas afiliadas (46,5%), entre a alta e a 
baixa do primeiro e último contrato (no caso de existir un único contrato, contabilízase o existente), é 
menor a un ano. Este resultado sinala que unha proporción importante son relacións laborais únicas, 
temporais e esporádicas (40%) ou de menos dun ano. Trátase, en definitiva, de relacións caracterizadas 
por unha falta de traxectoria profesional estable. Un 36,5% dos profesionais da MT tiveron ou teñen 
unha traxectoria laboral de entre 2 ou 10 anos e para un 16,8% a relación esténdese a máis de 10 anos. 

As diferenzas por sexo na traxectoria dos profesionais destes sectores indican que só tres de cada dez 
profesionais con máis de dez anos de experiencia son mulleres; mentres que, nos casos en que a expe-
riencia abrangue de 2 a 10 anos, a proporción sobe a 4 de cada 10. 

2  Dadas as características do sector (temporalidade) e a finalidade do traballo optouse por escoller esta alternativa no lugar de número 
de días de afiliados á Seguridade Social. 
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Traxectoria da mostra de profesionais con máis dun ano de afiliación por sexo.                                
Indicador de tempo transcorrido entre a primeira e a última alta na SS no sector

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Se se analizan os resultados por subsectores, constátase unha maior incidencia de mulleres con 
traxectorias profesionais breves no subsector audiovisual. En cambio, no que inclúe as actividades rela-
cionadas coas artes escénicas, as mulleres son minoría en todos os treitos, pero onde é mais evidente a 
desproporción é nas traxectorias longas de máis de 10 anos. 

Traxectoria da mostra de profesionais con máis dun ano de afiliación por sexo e sector de activida-
de agrupado. Indicador de tempo transcorrido entre a primeira e a última alta na SS 

Anos de traxectoria            
profesional

Sexo
Home Muller

Audiovisual 2 anos 38,2% 61,8%
De 2 a 5 anos 52,8% 47,2%
De 5 a 10 anos 52,6% 47,4%
Máis de 10 anos 61,9% 38,1%
Total 51,8% 48,2%

Creativo e artís-
tico (artes escéni-
cas)

2 anos 63,0% 37,0%
De 2 a 5 anos 58,9% 41,1%
De 5 a 10 anos 60,7% 39,3%
Máis de 10 anos 76,4% 23,6%
Total 65,7% 34,3%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Ao analizar a traxectoria profesional por idade obsérvase que as mulleres máis novas se caracterizan 
por ter máis experiencia profesional que os homes. Porén, os homes, tanto na franxa de idade que 
abrangue dende os 35 aos 45 anos como dos 45 en adiante, teñen un percorrido profesional máis 
longo. 
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Traxectoria da mostra de profesionais con máis dun ano de afiliación por sexo e idade. Indicador 
de tempo transcorrido entre a primeira e a última alta na SS no sector

Sexo

 

Anos de traxectoria 
profesional

Idade
TotalAta 35  

anos
De 35 a 45 

anos
De 45 a 55 

anos
Máis de 55 

anos
Home 2 anos 30,1% 4,8% 8,9% 3,1% 12,4%

De 2 a 5 anos 38,4% 13,3% 7,1% 15,6% 19,2%
De 5 a 10 anos 20,5% 20,0% 16,1% 9,4% 18,0%
Máis de 10 anos 11,0% 61,9% 67,9% 71,9% 50,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Muller 2 anos 21,7% 8,5% 10,0% 11,1% 16,1%
De 2 a 5 anos 34,8% 29,8% 10,0% 22,2% 29,8%
De 5 a 10 anos 28,3% 12,8% 20,0%   21,4%
Máis de 10 anos 15,2% 48,9% 60,0% 66,7% 32,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Na mesma liña que na análise anterior, estudouse tamén a traxectoria laboral e a súa relación coa 
idade a través do tempo traballado nas actividades dos códigos da CNAE 2009 seleccionadas, tanto 
se a persoa estivo no réxime xeral coma no réxime especial de traballadores autónomos. Esta variable 
non reflicte todo o tempo cotizado xa que o profesional puido estar compatibilizando este traballo con 
outros ou cambiar a outras actividades. 

A hipótese inicial é que a medida que aumenta a idade, o tempo de traballo nestes sectores de ac-
tividade tamén aumenta. Esta premisa inicial cúmprese á perfección no caso do sexo masculino; pola 
contra, no caso das mulleres atópase unha distorsión naquelas de maior idade. Así, segundo aumenta 
a idade nas mulleres si que se produce un crecemento progresivo do tempo de traballo, pero cunha 
ruptura nas maiores de 55 anos con relación aos treitos de idade anteriores.

Este efecto pódese percibir na gráfica que se presenta a continuación, na que a relación tempo tra-
ballado e idade aumenta progresivamente co paso dos anos no caso dos homes, mentres que no das 
mulleres se percibe unha alteración no último treito de idade. Un feito destacable fai referencia aos treitos 
de ata 35 anos e o de 45 a 55, onde os tempos de traballo no sector son superiores aos dos homes. 



Observatorio da Cultura Galega

38

Media de tempo traballado polos profesionais por sexo e idade (horas)

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Hai que ter en conta que o subsector de traballo ten unha influencia determinante nesta variable. As per-
soas ocupadas no ámbito da televisión teñen períodos laborais maiores, seguido a gran distancia polos sectores 
cinematográfico e das artes escénicas, con etapas de traballo máis curtas. Esas diferenzas na duración do tempo 
traballado entre estes subsectores cobran importancia segundo o sexo. No audiovisual a maior diferenciación 
entre os dous sexos dáse no perfil de menor idade, neste caso as mulleres traballan espazos de tempo máis longos 
que os homes, todo o contrario do que acontece nos treitos de maior idade, no que a duración do tempo tra-
ballado é maior no caso dos homes. No sector onde se inclúen as artes escénicas repítese a tendencia en todas as 
franxas de idade, excepto na franxa de 45 a 55 anos na que as mulleres duplican en tempo traballado aos homes. 

Tempo traballado por sector de actividade agrupado, idade e sexo* 

Actividade Sexo Idade Media

Audiovisuais

Home

Ata 35 anos 441
De 35 a 45 anos 2.519
De 45 a 55 anos 4.854
Máis de 55 anos 4.897

Muller

Ata 35 anos 1.224
De 35 a 45 anos 2.351
De 45 a 55 anos 4.238
Máis de 55 anos 4.320

Creativas e artísticas 
(artes escénicas)

Home

Ata 35 anos 245
De 35 a 45 anos 1.189
De 45 a 55 anos 1.017
Máis de 55 anos 2.175

Muller

Ata 35 anos 486
De 35 a 45 anos 740
De 45 a 55 anos 2.354
Máis de 55 anos 1.727

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais
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* Esta análise ten unha importante probabilidade de erro dado que os sucesivos cruzamentos non deixaron 
suficientes casos en cada nivel para que poidan resultar significativos, especialmente aqueles que partían dun 
número escaso, como os sectores de televisión e cinematográfico (subsector audiovisual). Porén, os resultados 
son coherentes coas hipóteses iniciais e co resto de resultados da investigación e axudan a obter unha visión de 
conxunto da situación do sector con relación ao sexo. 

Trátase, en definitiva, dun fenómeno interesante, pero do que é difícil determinar as causas, polo 
que debería estudarse con máis profundidade a partir doutras fontes de datos.

3.6. Formación e categorías laborais

Para obter unha visión global das experiencias formativas regradas utilizáronse os datos extraídos 
do Padrón Municipal Continuo (Instituto Nacional de Estadística, INE) que están incorporados na 
MCVL. Para a análise que se ofrece a continuación, utilizáronse tres categorías (estudos básicos, medios 
e superiores) debido ás características da mostra. Os resultados xerais indican que arredor dun 38% 
da poboación estudada acadou o graduado escolar ou equivalente (graduado escolar, ESO, formación 
profesional de primeiro grao, formación profesional de grao medio etc.), outro 38% ten titulación de 
bacharelato, formación profesional de segundo grao ou títulos equivalentes e un 24% posúe titulación 
superior. 

Ao contrastarmos estes resultados cos datos achegados pola Enquisa de Poboación Activa de 2016 
(IGE-INE: Datos dende 2002 revisados coa base poboacional de 2011) obtívose como resultado que 
do total da poboación entre 16 e 64 anos, un 43,8% ten estudos primarios, un 22,6% secundarios e un 
33,6% superiores. Esta enquisa confirma que, en xeral, os homes teñen un nivel formativo menor que 
as mulleres. Se se realiza unha comparación directa entre homes e mulleres, un 55,5% destas últimas 
teñen estudos superiores fronte ao 44,5% dos homes, mentres que a porcentaxe de persoas con estudos 
medios segundo o sexo é similar.

Esta variable refírese á formación de carácter oficial, aspecto este último de considerable importan-
cia, xa que como se viu na investigación cualitativa, nalgúns ámbitos, tanto do audiovisual como das 
artes escénicas, a formación pode considerarse en gran parte autodidacta sen posibilidade de formación 
regrada alternativa. Os resultados por sexo da mostra sinalan que un 44% dos homes que traballaron 
ou traballan nestes sectores acadaron o graduado escolar ou titulación equivalente e un 39,9% titu-
lacións medias, mentres que un 16,1% posúe titulacións superiores. Pola contra, as mulleres tenden 
a posuír unha traxectoria formativa maior: arredor dun 30% teñen estudos primarios, aumenta a un 
35% o número de persoas con estudos secundarios e o perfil de persoas con estudos superiores é amplo 
(35%). 
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Distribución de profesionais por nivel de formación regrada e sexo

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Un aspecto que se debe ter en conta cando se analiza o nivel educativo en calquera sector é a idade, xa que 
o nivel educativo está altamente relacionado cunha serie de condicionantes da estrutura social compartida. A 
tendencia xeral é que os grupos máis novos acadan un nivel educativo máis alto que os de maior idade. Ao 
cruzar a variable da idade co nivel educativo dos profesionais atópanse resultados destacables. O primeiro dato 
que se pode extraer indica que case o 60% das persoas maiores de 55 anos teñen unicamente estudos primarios 
e as diferenzas por sexo son case inexistentes. A medida que descende a idade dos individuos o perfil formativo 
vai modificándose e as diferenzas por sexo comezan a percibirse. As persoas de 45 a 55 anos son persoas funda-
mentalmente con estudos secundarios. Porén, as mulleres teñen unha incidencia maior no conxunto dos que 
posúen estudos superiores. Esta tendencia, que comeza nese treito, é máis obvia canto máis descende a idade. 
Entre os menores de 45 anos as mulleres caracterízanse claramente por ter estudos superiores (40%). 

Distribución de profesionais por nivel de formación regrada (agrupada), idade e sexo

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais
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Malia non estar directamente relacionados co nivel educativo, os grupos de cotización correspón-
dense cunha serie de categorías profesionais. Estas, pola súa vez, poden gardar relación cos estudos 
das e dos traballadores, xa que para acceder a algunhas delas é necesaria unha titulación específica. A 
continuación estudouse a relación entre grupos de cotización e o sexo. Os grupos de cotización máis 
habituais na mostra xeral correspóndense coa dos grupos 4, 5, 6 e 7 (axudantes non titulados, oficiais 
administrativos, subalternos, auxiliares administrativos) seguidos polo grupo 3 (xefes administrativos 
e de taller), mentres que os grupos de cotización máis altos son os máis escasos. Esa situación invértese 
cando se escolle soamente a aquelas persoas en activo: así, o grupo 3 é o máis frecuente e a porcentaxe 
do grupo 1 aumenta lixeiramente. Sinálase que non están incluídas aquelas persoas que están traballan-
do por conta propia (11,4% dos profesionais en activo).

Distribución de profesionais por grupos de cotización agregados

MCVL total Galicia MCVL de profesionais en activo

Grupo 1 2,8% 5,2%

Grupo 2 1,7% 2,4%

Grupo 3 35,1% 46,7%

Grupo 4, 5, 6 e 7 41,0% 30,1%

Grupo 8, 9, 10 e 13 19,4% 15,6%
Total 100% 100%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Se se ten en conta o cruzamento da variable sexo cos grupos de cotización, obsérvase que, mentres 
que as mulleres se atopan entre os grupos que inclúen os mandos medios e axudantes, oficiais e auxi-
liares administrativos, a metade dos homes (52,2%) sitúanse no que se podería definir como mandos 
intermedios. Chama a atención o feito de que o número de mulleres no grupo de cotización 1 e 2 sexa 
superior ao dos homes. Especulativamente podería relacionarse cos maiores niveis de estudos que se 
observaron nelas anteriormente. Porén, o escaso número de persoas nestes grupos de cotización non 
permiten extraer conclusións fiables. As diferenzas nos grupos de cotización por sexo céntranse no 
subsector que inclúe as artes escénicas, mentres que no audiovisual non hai diferenzas significativas. 
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Grupos de cotización agrupados por sexo. Submostra de profesionais en activo

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Estudouse tamén a mobilidade funcional daquelas persoas en activo e con varios contratos nestes 
sectores e analizouse se existía unha evolución de grupo de cotización entre o primeiro e o último 
contrato. O resultado principal é que, en xeral, a mobilidade funcional é escasa tanto en sentido ascen-
dente como descendente. É dicir, a maioría mantén os grupos de cotización ao longo da vida laboral, 
o que significa que non ascenden nin descenden de categoría profesional. Malia todo, percíbese unha 
pequena tendencia a que as mulleres ascendan en menor medida que os homes, sen acadarse diferenzas 
estatisticamente significativas. Esta mesma tendencia podería verse con algo máis de claridade dentro 
das actividades relacionadas co audiovisual que coas que inclúen as artes escénicas. Son, en calquera 
caso, datos que hai que tomar con cautela pola escaseza de casos que quedan ao ir introducindo cru-
zamentos.

A MCVL tamén permite estudar os réximes de cotización. Ao estudalos obsérvase que o máis uti-
lizado dentro do réxime xeral é o colectivo especial de artista, mentres que a presenza de autónomos 
non é tan relevante como na hipótese formulada inicialmente (como se observou na análise xeral no 
apartado 4.1. a partir da estatística de afiliacións á Seguridade Social). A análise das diferenzas por sexo 
indica que os homes usan algo máis o réxime especial de artista ca as mulleres, mentres que elas utilizan 
algo máis ca os homes o réxime de autónomo.

Réxime de cotización por sexo

  Home Muller Total

Réxime xeral
Réxime xeral 36,0% 43,2% 38,9%
Colectivo especial artista 53,6% 44,1% 49,7%

Réxime autónomo 10,4% 12,8% 11,4%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais
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Os réximes de cotización están moi relacionados cos sectores de actividade. No ámbito do audio-
visual priman as altas no réxime xeral (55,1%), mentres que nas actividades creativas e artísticas (artes 
escénicas) o colectivo de artistas é o maioritario.

Réxime de cotización por actividade e sexo

  Home Muller Total

Act. audiovisuais Réxime de 
cotización

Xeral 50,5% 62,1% 55,1%
Xeral artistas 37,6% 31,8% 35,3%
Xeral autónomos 11,9% 6,1% 9,6%

Act. creativas e artísti-
cas (artes escénicas)

Réxime de 
cotización

Xeral 29,8% 35,4% 32,1%
Xeral artistas 60,4% 49,1% 55,8%
Xeral autónomos 9,8% 15,5% 12,1%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Entre as actividades nas que se inclúen as artes escénicas, os homes (60,4%) acoden en maior me-
dida ao réxime especial de artistas, mentres que as mulleres utilizan algo máis réximes de cotización 
variados (réxime xeral, réxime de autónomos). No audiovisual hai proporcionalmente menos mulleres 
que homes que coticen en réxime de autónomos e que estean adscritas ao réxime de artistas.

3.7. Percepción salarial a partir dos datos fiscais

Para este apartado utilizáronse os datos fiscais de profesionais en activo en 2016. Debido ás ca-
racterísticas da mostra utilizada, as situacións laborais son moi diversas e, en moitos dos casos, non 
exclusivas. Polo tanto, aquí achéganse os datos da renda dos profesionais do sector en 2016, indepen-
dentemente das diferentes traxectorias e situacións laborais dos individuos. Trátase, xa que logo, dunha 
mostra distinta da utilizada noutras análises, pero na que se atopan os individuos relacionados coas ac-
tividades económicas que se veñen analizando ao longo de todo o informe. Para poder realizar as com-
paracións transformáronse os ingresos declarados a Facenda polos suxeitos nunha medida de posición 
indicada en percentís que se agruparon en 5 divisións e que ordena a mostra en treitos do 20% do total. 

Como se pode ver na seguinte gráfica, a presenza de homes é superior en todos os treitos excepto 
nun dos máis baixos (P40), mentres que no máis alto a presenza dos homes é moi superior (71,3%). 
Con todo, para esta análise hai que ter en conta que a presenza de homes é tamén maioritaria no global 
da mostra.
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Ingresos declarados nos datos fiscais de 2016 por sexo transformados en percentís (I)

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Unha análise independente por sexo permite ver con maior claridade onde están as diferenzas nos 
ingresos declarados. Neste caso, obsérvase a distribución das percepcións salariais por sexo. No treito 
P40, que agrupa aqueles declarantes do segundo rango máis baixo de ingresos, é no que se sitúan con 
maior frecuencia as mulleres. En contraste, o grupo en que se sitúa un maior número de homes (e 
menor número de mulleres) é no percentil cos ingresos máis elevados. 

Ingresos declarados nos datos fiscais de 2016 por sexo transformados en percentís (II)

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

Se se estudan os ingresos por sexo e actividade económica tamén se atopan diferenzas, aínda que os 
resultados son menos fiables dado o tamaño da mostra resultante en cada unha das celas. A tendencia 
segue manténdose na categoría máis alta a favor dos homes, mais no audiovisual as mulleres tenden a 
ter unha distribución de ingresos algo superior.
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Ingresos declarados nos datos fiscais de 2016 por sexo e sector de actividade                                  
agrupado transformados en percentís (II)

Sexo
Total

Home Muller

Actividades audiovisuais

P20 29,6% 9,1% 21,8%
P40 20,4% 27,3% 23,0%
P60 13,0% 21,2% 16,1%
P80 11,1% 24,2% 16,1%
P100 25,9% 18,2% 23,0%

Actividades creativas e artísticas (artes escénicas)

P20 19,3% 19,2% 19,2%
P40 14,1% 27,5% 19,2%
P60 22,4% 19,2% 21,2%
P80 21,9% 20,0% 21,2%
P100 22,4% 14,2% 19,2%

Fonte: Mostra Continua de Vidas Laborais

En calquera caso, os datos indican unha menor percepción salarial das mulleres, en liñas xerais, 
dentro das actividades estudadas.
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4. Investigación cualitativa:      
historias de vida

Neste capítulo recóllense os resultados das entrevistas realizadas para a fase cualitativa. Para a ex-
posición dos resultados seguiuse a estrutura citada no apartado 2.2. Na primeira sección analízanse 
antecedentes comúns para todas as persoas participantes, en concreto os relacionados coa incidencia 
que tivo a familia e o ensino no desenvolvemento das súas carreiras profesionais. No segundo e terceiro 
bloque recóllense por separado as análises dos sectores das artes escénicas e do audiovisual seguindo 
unha mesma estrutura. 

4.1. Antecedentes sociais e familiares

Neste apartado descríbense, por unha banda, os antecedentes familiares e o contexto no que se 
desenvolveron as persoas que participaron neste proxecto durante a súa infancia e adolescencia con 
relevancia para esta investigación e, por outra, a formación que recibiron no seu ámbito profesional, 
tanto regrada como non regrada.

4.1.1. Actividades na infancia ou adolescencia relacionadas co sector profesional 

As actividades durante a infancia e adolescencia que máis relacionan coa súa profesión actual os 
participantes neste estudo son as de facer teatro (ben na escola ou centros culturais, ben a modo de 
xogo na casa con amigos), ler clásicos, escribir de xeito creativo, recrear programas de televisión, bailar, 
patinar, ir a ximnasia, xogos de rol ou realizar manualidades.

Hai quen recorda tamén as visitas de compañías itinerantes de saltimbanquis e a asistencia ao teatro, 
sobre todo nas cidades. En relación con isto, as persoas nadas antes da década de 1970 sinalan a escasa 
oferta cultural en Galicia, menos acusada en cidades como Vigo ou A Coruña. Actividades afíns que 
semella que tiveron influencia na dedicación profesional das persoas entrevistadas son as de ir ao cine 
e, en raras ocasións, ao ballet.

Os participantes nados despois dos anos 70 diverxen lixeiramente nas súas narrativas, pois recor-
dan unha maior actividade cultural debido a que na década de 1980 xa había varios grupos de teatro 
profesional activos e comezaba a ter certa relevancia o sector audiovisual, o que levou á creación das 
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primeiras curtas e películas e tamén afectou á propia televisión pública, na que gozaban de populari-
dade programas como Estudio 1 ou o cine emitido a través da segunda canle de Televisión Española.

Considerouse importante indagar se algún membro da familia das persoas entrevistadas tiña al-
gunha relación profesional co mundo das artes escénicas e/ou audiovisual. Aínda que estas son moi 
poucas, atópanse moitos casos de achegados afeccionados á música ou ao teatro e, en menor medida, á 
fotografía ou a algunhas actividades manuais. 

Por outra banda, no que respecta á vocación, atópanse profesionais que tiñan claro o seu camiño 
dende que son conscientes e outros que o describen como un proceso gradual de descuberta. As deci-
sións tomadas a este respecto dependen da persoa entrevistada pero, en xeral, inclúen as de formarse no 
eido de interese1 ou afíns (ocultándoo ás veces por medo a seren rexeitados na familia) e especializarse 
posteriormente, abandonar traballos noutros sectores para ter dedicación exclusiva nos das artes escé-
nicas ou audiovisual, ou aprender mediante a práctica por non dispoñer doutros recursos formativos.

Nas respostas á pregunta sobre se recordaban situacións de discriminación por razón de sexo na 
infancia aprécianse dúas tendencias relacionadas coa idade. Por unha banda, as persoas de máis de 
corenta anos narran diversos tipos de discriminación. Na casa, ao encargarse as mulleres e nenas das 
tarefas domésticas e á hora de escoller profesión, xa que elas adoitaban dedicarse a ocupacións que lles 
permitían permanecer no fogar. Por outro lado, producíanse abusos por parte dos nenos, sobre todo 
na escola, a través de pequenas agresións e comentarios sexistas. Aínda que as menores de corenta anos 
tamén fan referencia a este tipo de condutas, moitas afirman que non se sentían discriminadas persoal-
mente.

En canto aos homes, as fontes de discriminación sinaladas estaban relacionadas con non participar 
en actividades deportivas ou presentar características asociadas ao estereotipo de xénero feminino.

4.1.2. Ensino e formación

A tendencia que se aprecia no tipo de formación dos e das profesionais do teatro é preciso relacionala 
coa apertura, no ano 2005, da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) en Vigo. Este acontecemento 
permite distinguir entre as xeracións previas e posteriores á creación deste centro. Son moi poucos os 
casos de profesionais que teñen unha titulación superior de arte dramática antes de 2005, se ben se 
atopa algún caso illado de estudantes da Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) 
que ou simultanearon o traballo con formación ou contaron con bolsas de estudos.

A aparición da ESAD propiciou que profesionais que xa exercían tomasen a decisión de formarse, aí 
ou na universidade, como poñen de manifesto tres das mulleres e un dos homes entrevistados.

En relación co anterior, apréciase certa tendencia a iniciar serodiamente estudos superiores relacio-
nados coa profesión actual, en maior medida entre as mulleres. No caso delas, a maioría comezaron a 
especializarse arredor dos 26 anos, se ben xa estaban traballando no sector ou se formaran previamente 
de xeito autodidacta (teatro afeccionado, universitario ou cursos e/ou obradoiros). Un dos motivos que 
explica esta incorporación tardía das mulleres, ou incluso un menor nivel de formación, é a necesidade 
de traballar por motivos como a maternidade ou a falta de recursos económicos para financiar a espe-
cialización. Porén, non debe entenderse que os homes tivesen maiores facilidades económicas.

1  A decisión de estudar directamente o desexado comeza a adoptarse arredor da década dos 90. 
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As e os profesionais consultados pensan que a ESAD proporciona unha formación correcta que 
achega ferramentas e permite convivir con especialistas das diversas disciplinas que nela se imparten, 
aínda que tamén se considera que a súa subordinación ao sistema educativo pode limitar a creatividade. 
Así mesmo, destácase a boa preparación dos novos titulados, que precisan experiencia. Este último é 
un aspecto recorrente durante as entrevistas: o teatro, como disciplina escénica, apréndese mediante a 
práctica máis que coa formación.

Entre as profesionais do teatro, a formación non regrada é a vía máis xeneralizada para iniciar ou 
continuar a formación: ambos os sexos perciben este tipo de formación como un piar da súa actividade 
e describen diversas temáticas e lugares nos que realizaron estes cursos. Con todo, son elas as que reco-
rren a este tipo de formación dun xeito maioritario.

No ámbito da danza, Galicia conta con centros docentes especializados de formación regrada coma 
o Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña dende 1990, ou o de Lugo dende 
2001, se ben non se poden realizar estudos superiores. Así, os profesionais entrevistados manifestan 
que fixeron a súa especialización fóra da comunidade autónoma, malia que logo retornaron e moitas se 
fixeron docentes da súa propia especialización en Galicia. Porén, as persoas entrevistadas concordan na 
necesidade dunha maior oferta docente nesta disciplina, que na actualidade se fai dende centros como 
os previamente mencionados, a ESAD ou as escolas de danza das universidades galegas.

Os participantes neste estudo sinalan a inexistencia dunha institución pública de formación supe-
rior ou regrada nas diversas especialidades que abrangue o circo, o que forza a saída cara a escolas en 
Barcelona, Madrid ou Londres, onde esta disciplina artística está recoñecida como carreira universi-
taria. A formación non regrada a través de asociacións ou colectivos independentes tamén resulta de 
grande importancia para a formación continua e o propio adestramento dos profesionais circenses, 
independentemente da súa especialidade. 

Como conclusión, cómpre dicir que 7 das 9 entrevistadas das artes escénicas teñen formación uni-
versitaria ou superior, no seu campo ou noutra área, que complementan de xeito continuo ao longo da 
súa vida, con titulacións superiores públicas ou privadas, en escolas especializadas ou en cursos, talleres 
e obradoiros, dentro e fóra de Galicia. No caso dos homes acontece igual, mais o abano de títulos é 
lixeiramente menor, xa que se atopan varias que posúen dous ou incluso tres títulos superiores, mentres 
que no caso deles isto só se rexistra nun dos entrevistados.

Pola súa parte, as profesións do sector audiovisual teñen a singularidade de seren moi novas, de 
curta traxectoria, polo que as persoas pioneiras tiveron que formase fóra de Galicia. Isto fai que neste 
tipo de profesións sexa moi importante a formación continua e resulta necesario adaptarse aos tempos 
e circunstancias, sobre todo nos oficios máis técnicos. 

O tipo de formación que recibiron tanto os homes como as mulleres relacionada co seu traballo 
foi de varios tipos: a través do ensino regrado en escolas superiores de imaxe e son, ciclos de forma-
ción profesional ou na universidade con titulacións como Comunicación Audiovisual despois da súa 
implantación. Algunhas persoas declaran que asistiron a aulas de teatro universitario ou outro tipo de 
cursos tanto en Galicia como no estranxeiro. Finalmente, tamén hai quen aprendeu a súa profesión de 
forma autodidacta ou coa práctica. 

No conxunto das entrevistadas pertencentes ao sector audiovisual atópanse menos mulleres forma-
das fóra do ensino non regrado que no caso das artes escénicas. Este tipo de formación é máis habitual 
naquelas que comezaron a traballar antes e durante a década de 1990. Trátase de profesionais que des-
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criben a aprendizaxe na súa especialidade como un proceso autodidacta a través da práctica ou dalgún 
curso. É destacable que, aínda que moitas non están en posesión dunha titulación regrada asociada á 
súa profesión, si que cursaron estudos superiores ou universitarios que, dalgún xeito, poden relacionar-
se coa súa especialidade.

Apréciase unha tendencia a comezar de xeito tardío a formación na especialización, tamén nas xera-
cións máis novas, pois aínda na década de 1990 algunhas das entrevistadas non consideraban factible 
dedicarse ao ámbito audiovisual ou non dispuñan de medios para formarse, polo que cursaron carreiras 
universitarias alleas ao sector para logo especializárense en interpretación ou fotografía, entre outras.

A medio camiño entre a formación non regrada e a regrada atópase un curso de interpretación por 
iniciativa do INEM, no que se formaron moitos dos actores e actrices que entrevistamos. No caso de 
especialidades máis técnicas como fotografía, realización ou produción, o habitual, xa a partir dos 90, 
foron os ciclos superiores. 

No que respecta aos homes entrevistados tamén se atopan diversidade de itinerarios de formación 
que os acabaron conducindo ao sector audiovisual.

A maioría das experiencias narradas nas entrevistas coinciden en que había máis mulleres entre o 
alumnado na etapa de formación, pero atópanse algúns casos que difiren. Así, a directora de artes escé-
nicas recorda que durante a súa formación tiña máis compañeiros homes. É salientable o feito de que, 
en certas profesións analizadas, as experiencias e/ou percepcións son distintas segundo o sexo do entre-
vistado: no caso dos produtores, o home recorda paridade nos anos de formación mentres que a muller 
sinala predominancia masculina, pero no caso da escenografía ela recorda máis compañeiras de clase 
e el máis compañeiros. Atópanse tamén profesións masculinizadas, como dirección e escenografía, e 
feminizadas, como vestiario, en cuxa categoría superior (deseño de vestiario) o número de profesionais 
masculinos aumenta. 

“En academias tes unha profesora e pagas pola túa formación [...]. Pero é un sector no que se explota moito á 
muller. Hai moitas máis mulleres, agora xa hai homes, pero pouquiños. Hai máis de deseño que de confección”. 
Muller. Artes escénicas.

“La gente que impartía cursos, mucho hombre. En el mundo del cursillo que hice, que yo hice muchos de 
Dios, creo que siempre hubo hombres nada más, la interpretación, la escenografía era un mundo de hombres.” 
Home. Artes escénicas.

En contraste coa maior presenza feminina no alumnado de artes escénicas, as persoas entrevistadas 
recordan que o profesorado era de predominio masculino. Estas lembranzas correspóndense con dúas 
xeracións: os que cursaron os seus estudos na década de 1970 e aqueles que o fixeron nos inicios do 
século xxi. Sinalan que, aínda que a presenza das mulleres aumentou, segue habendo diferenzas no que 
respecta aos postos de responsabilidade e ao tipo de materias que imparten, xa que son menos especia-
lizadas e máis xenéricas e teóricas. 

A percepción de que entre o alumnado o sexo predominante é o feminino e entre o profesorado o 
masculino, así como a sensación de cambio, é compartida polas persoas entrevistadas, independente-
mente do seu sexo, xeración ou área de especialización. 

Resulta estraño atopar no mundo das artes escénicas profesionais cunha soa especialidade, se ben 
elas tenden a acumular máis responsabilidades: no deseño de vestiario ela é deseñadora, xastra e costu-
reira, mentres que el deseña tamén escenografías (neste campo os homes entrevistados tamén se ocupan 
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da iluminación). Sobre os escenarios atópanse intérpretes, produtoras ou responsables da súa propia 
compañía e actores que dan o salto á dirección, tendencia que está a mudar nos últimos tempos coa 
chegada de mulleres emprendedoras. Porén, a dilatación deste proceso de profesionalización ten como 
consecuencia o acceso tardío ao mundo laboral.

As profesionais entrevistadas do sector audiovisual recordan máis mulleres que homes no conxunto 
do alumnado. As persoas máis novas sinalan que as especialidades de fotografía, produción e interpre-
tación son as que contan con maior presenza feminina. Atópanse dúas testemuñas que contrastan con 
esta percepción xeral: unha guionista e unha actriz recordan unha proporción parella. Unha produtora 
apunta unha maioría masculina no alumnado e unha directora de cine matiza que, como ocorría no 
circo ou nas especialidades técnicas das artes escénicas, a proporción dos sexos variaba segundo a espe-
cialización. 

As percepcións contrapostas tamén se dan na esfera dos homes: o intérprete máis novo e o director 
de arte consideran que tiveron máis compañeiras que compañeiros, o profesional da fotografía recorda 
un predominio masculino no alumado e, finalmente, o intérprete de máis idade, o guionista e os direc-
tores de cine e televisión consideran que se daba a paridade.

Así pois, as percepcións globais e experiencias entre sexos son variables, se ben elas tenden a recordar 
máis mulleres nas aulas e eles máis paridade e tanto homes coma mulleres coinciden en que había máis 
equilibrio nos inicios das súas carreiras. 

En canto ao profesorado, homes e mulleres afirman que tiveron máis profesores que profesoras. 
Nalgúns ámbitos concretos as diferenzas non eran desproporcionadas, malia que había máis homes. 
No resto das especialidades o profesorado era sobre todo masculino, especialmente nas materias técni-
cas. A paridade nos equipos docentes ten unha especial relevancia no ámbito da dobraxe xa que o sexo 
inflúe na modulación e traballo da voz.

Como acontece no mundo das artes escénicas, as mulleres adoitan comezar máis tarde a formación 
relacionada coa súa especialidade, o que pode deberse a varios factores: vocación serodia, falta de oferta 
educativa no contorno próximo, acceso directo ao mundo laboral ou por non valorar este tipo de de-
dicación profesional no seu ámbito familiar. Os perfís profesionais no audiovisual son máis específicos 
que nas artes escénicas xa que se atopan combinacións de diversas especialidades, aínda que dentro 
dun mesmo contexto. Así, no eido técnico é habitual que unha persoa de realización domine tamén 
guión, dirección, montaxe ou edición por exemplo, mentres que no eido artístico adoita combinarse a 
interpretación audiovisual coa teatral, a dobraxe ou a dirección. 

4.2. Artes escénicas

Nesta sección trátanse diferentes aspectos do sector das artes escénicas en función da estrutura das 
entrevistas. Os temas que se recollen son, por esta orde, a calidade do traballo, a promoción, a concilia-
ción familiar e laboral, a discriminación e o acoso no traballo, a relación do xénero cos postos de poder 
e o tratamento da imaxe da muller dentro do sector.
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4.2.1. Calidade do traballo

En xeral, a idade de acceso ao mundo laboral sitúase entre os 20 e 30 anos e son principalmente os 
homes os que comezan a traballar entre os 20 e os 25. Resulta unha práctica habitual entre a maioría 
de mulleres e bastantes homes empezar a traballar sen cobrar, colaborando cun grupo de coñecidos 
con obxectivos comúns ou reinvestindo as ganancias na realización dun proxecto propio. O anterior 
relaciónase coa necesidade de compaxinar o traballo artístico ou audiovisual con empregos noutros 
sectores como, por exemplo, a hostalaría. O pluriemprego non é, con todo, algo que se dea exclusiva-
mente na etapa inicial, pois moitas das persoas entrevistadas son, ademais de profesionais dos sectores 
obxecto de estudo, docentes en escolas superiores, universitarias ou municipais, asociacións etc. 

“O primeiro traballo que fixen non se pode considerar traballo, que non nos pagaban, entón facíamos un es-
pectáculo. Os primeiros traballos que fixen fun eu quen o promoveu e a partir de aí si me chamou xente para 
traballar.” Muller. Artes escénicas.

“Entrei así pouco a pouco, probando probando i de repente me ofrecían formar parte dun elenco, nunha 
obra, cobrando 5.000 pesetas, te diré. Entón, claro, aí a cousa era que eu, para facer iso, tiña que deixar o meu 
traballo. Eu levaba catro anos traballando no <nome dun negocio>, entón dixen ‘pois deixo todo’. Deixei o 
traballo e pireime ao escenario. Ao pouco tempo tiven que buscar traballo nunha discoteca de noite porque 
non chegaba a nada, e máis tendo un fillo [...].” Muller. Artes escénicas

En canto á vía de acceso ao emprego, as mulleres sinalan os contactos, o autoemprego e a visualiza-
ción do traballo propio, audicións ou castings, publicidade na rede ou oferta noutros sectores comerciais: 

“O meu primeiro traballo foi por contacto de xente coñecida, foi nunha compañía que se chama <nome da 
compañía> como axudante de dirección e tiña 29 anos.” Muller. Artes escénicas 

“Pouquiño a pouco empezamos a ter material que se presentou por un convite aquí no <nome de teatro> e a 
partir de aí empezamos a visibilizar o que facíamos. De repente me vin cunha peza longa e fomos ao teatro por-
que parecía interesante o que podíamos amosar e naceu a compañía <nome da compañía>. E esto non adoita 
ser así, o normal é que ti como bailarín te presentes a unha audición ou pidas outro grupo para que empeces 
a traballar, ter experiencia como bailarín e que empeces como coreógrafo bailador.” Muller. Artes escénicas. 

Os homes citan tamén como forma de acceso ao mundo laboral os contactos e amizades, así como 
a visibilización do traballo propio. Mencionan, non obstante, elementos distintos aos presentes nas 
entrevistas ás mulleres, como por exemplo prácticas, premios ou incluso como alternativa ao servizo 
militar obrigatorio: 

“O primeiro traballo chegou dun xeito completamente voluntario, porque tiña un compañeiro que estaba 
facendo un proxecto final de carreira, co cal había coincidido nun proxecto aquí na escola, e ofrecinlle a miña 
axuda.” Home. Artes escénicas.

“Eu ganara ese primeiro premio con 21 anos. Iso supuxo entrar [...] nun mundo que me era completamente 
alleo: o mundo profesional, as relacións internas dentro do mundo teatral, os problemas…” Home. Artes 
escénicas. 

“O primeiro acceso ao mundo laboral tíveno pola mili. Porque me dixeron que tiña que pensar niso, que ía a 
perder un ano ou ano e pico porque tiña que facer a mili, e eu dixen pero iso é unha barbaridade! E dixéronme, 
pois entón pensa e accede ao ballet <nome ballet>, porque vaite librar da mili a través dos convenios que ten 
establecidos co exército.” Home. Artes escénicas.
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Ademais, todas as profesionais entrevistadas consideran que as diferenzas entre sexos á hora de ac-
ceder a un emprego no sector é unha realidade.

“Polo menos nas empresas en que eu traballei eu diría que non había un sesgo. O que había, o que hai, que 
remata por ser un sesgo é, primeiro, que os homes teñen máis experiencia e chegan aos postos de poder por-
que traballaron máis, tiveron máis oportunidades para traballar. Tiveron máis fácil entrar e polo tanto agora 
teñen máis experiencia, teñen máis fácil subir. E, segundo, inconscientemente, a xente pensa que son mellores. 
Entón non é un sesgo directo contra a muller senón un sesgo positivo para os homes.” Muller. Artes escénicas. 

“Teñen máis posibilidades porque hai moitos máis personaxes, pero moitísimos máis. Ti ves calquera elenco, 
tanto teatral como audiovisual i vamos, os homes! E despois poucas veces é un personaxe interesante. Podes 
ter tres personaxes femininos interesantes, pero todos os demais ou é ‘muller de, nai de, moza de, abuela de’”. 
Muller. Artes escénicas.

O feito de que os homes teñan máis oportunidades laborais provoca que traballen máis, o que lles 
proporciona maior experiencia e lles permite ascender e chegar aos postos de poder. No que respecta 
aos actores e actrices, a cultura literaria na que estamos inmersos é un dos motivos que provoca as di-
ferenzas de acceso que se veñen sinalando, xa que as historias adoitan xirar arredor dun protagonista 
masculino, aínda que se trata dunha tendencia que está timidamente comezando a cambiar. A trans-
cendencia do que se acaba de sinalar vai mais alá dunha superioridade numérica de actores fronte a ac-
trices, pois afecta tamén á calidade dos papeis interpretados por elas: máis breves e de menor categoría.

Os homes non son alleos ás diferenzas sinaladas polas mulleres e ás facilidades que isto lles propor-
ciona. Así, os profesionais entrevistados fan referencia tamén a un sistema patriarcal e masculinizado, 
ao feito de que existe unha menor oferta de papeis femininos, aos prexuízos sobre a efectividade mas-
culina fronte á feminina, ao continuo cuestionamento das capacidades das súas compañeiras, a unhas 
esixencias maiores sobre o físico ou a idade destas, á masculinización dos perfís técnicos. Así mesmo, 
tamén fan referencia a certas actitudes machistas e mesmo acoso sexual ás mulleres dende os postos 
de poder. É destacable que en varias ocasións se menciona o feito de que, se ben na etapa formativa as 
proporcións home-muller estaban equilibradas, non ocorre así no mundo laboral, pois, por exemplo, 
no teatro profesional rexístranse menos mulleres que no afeccionado. 

“Parece que non hai papeis para actrices cando pasan unha idade, é moito máis difícil conseguir un traballo. 
Parece que aquí coa realidade nosa non o ves. Aquí todas as chicas que traballan en series quéixanse un pouco 
diso, porque os papeis van en función dos do tío. [...] Eu diría que non pero todo o mundo di que non é así.” 
Home. Artes escénicas.

“Non, desde a miña percepción, non sei, é un tanto confuso. En realidade si que existen certos prexuízos cara 
á figura da muller, sobre todo no ámbito da construción ou de traballos así un pouco máis... [...] Supoño que 
o prexuízo, en base a que se entende que os homes poden traballar máis rápido, que teñen máis forza... cousas 
así.” Home. Artes escénicas. 

Semella que no noso contexto sociocultural os homes teñen maior facilidade para acceder a un pos-
to de traballo, concretamente aos de dirección escénica, dramaturxia, interpretación, danza e nos perfís 
técnicos de escenografía e iluminación. Pola contra, é moito máis sinxelo para unha muller traballar 
de técnica de vestiario ou empregos relacionados coa faceta estética. Como motivos que expliquen esta 
diferenza pódense identificar prexuízos cara aos coñecementos e capacidades técnicas das mulleres e o 
feito de tratarse dun sector masculinizado.
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No mundo das artes escénicas é habitual fixar o salario en función do orzamento dispoñible. En 
canto á dirección e produción, na fixación do salario dos e das profesionais inflúe o feito de se a pro-
dución é propia ou se trata dun encargo. Neste último caso, cada proxecto así como as funcións que se 
asuman determinan o salario tanto das persoas encargadas da dirección ou a produción como do resto 
do equipo, que ben poden estar contratadas ou facturar como autónomos.

“Nós intentamos que sea por encima del convenio, ¿sabes? E despois os nosos salarios pois depende... porque 
nós non temos un salario ao mes, vai por proxecto e niso inflúen moitas cousas [...]. Hai que xerar o proxecto, 
mantelo, dirixilo... vén sempre estipulado polos cartos que consigamos reunir.” Muller. Artes escénicas.

“Ti como director cobras por proxecto [...]. En dirección, escenografía, iluminación a menos que pertenzan a 
compañía que teñan un salario fixo, en realidade teñen que facturar eles.” Home. Artes escénicas.

“Nós non temos, que eu saiba, nin en Galicia nin en España, ningunha táboa de prezos recomendados por 
escribir. Daquela ti pechas directamente co teu cliente. É unha negociación.” Muller. Artes escénicas.

Os salarios de deseño de escenografía e iluminación adoitan fixarse de acordo cunha proposta, ben 
do especialista, ben da compañía ou produtora, segundo o orzamento dispoñible. É recorrente atopar 
nas entrevistas reflexións sobre como se tenta adaptar o orzamento aos recursos e características da 
clientela (o tamaño da compañía, se contan ou non con subvención etc.).

“Eu cobro por escenografía. [...] Depende sobre todo do cliente. Neste caso sempre hai que ter unha mirada 
cara a fóra, non pode ser un prezo marcado, establecido, ou un baremo. De feito eu penso que existe unha loita 
pola dignificación do sector, pero que é un traballo de todo, e para iso ten que haber teatro e ten que haber 
produto. Para min non é o mesmo traballar cunha compañía que pode ter unha subvención de 40.000 € que 
traballar cunha persoa que está botando todos os seus aforros nun proxecto.” Home. Artes escénicas. 

“Págase ben. Ben por convenio, que ás veces polo que traballamos podíamos cobrar máis, porque o convenio 
xa é baixo ‘xastra categoría 4 = 1.200 €’, pero claro fas moitos traballos porque non fas só de xastra: fas de 
xastra, lavas a roupa, planchas, vas de xira... Non hai esa categoría de auxiliar, que esa si que a hai en audiovi-
sual. Eu no audiovisual dedicábame ao meu, aquí unha fai todo, entón contando pois 1.200 € es una mierda.” 
Muller. Artes escénicas. 

Outro modo habitual de establecer os salarios é o convenio. No caso de actores e actrices existe, 
efectivamente, un acordo que marca os mínimos, a partir do cal se pode negociar o caché segundo a 
experiencia e recoñecemento do ou da profesional. 

“Sempre me pagaron ben, o correcto. Fíxate que eu xa fai anos en <nome de compañía> cobraba o que agora 
está en convenio.” Home. Artes escénicas.

Dentro do sector das artes escénicas, o convenio de actores e actrices é a referencia dos e das artistas 
de circo, así como dos e das profesionais da danza, que tamén poden acadar acordos privados dentro do 
propio colectivo para protexérense da competencia salarial e garantiren certa dignidade. Neste grupo 
tamén se pagan por caché os espectáculos. Respecto da Seguridade Social, cotízase polo réxime de artistas.

“Vai a caché, non hai convenio. Cada compañía vai... Hai uns mínimos, eu nun espectáculo teño que levar un 
técnico comigo, entón os técnicos de son, por exemplo si xa teñen uns convenios máis reglados, máis así. Nós 
temos a Seguridade Social como artistas, hai réxime, hai un réxime de artistas que, de feito, normalmente é un 
chisco máis caro que o normal. Ti cotizas un día, por unha cotización de artista valeríache por dous, porque é 
máis cara. Eso si que está regrado.” Muller. Artes escénicas.
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“Nós intentamos respectar, como non hai convenio para danza, nos fixamos no de actores e actrices, entón 
intentamos facer os mínimos por aí, pero sempre son incluso un pouco máis altos, en canto a nóminas, dietas, 
dietas de viaxe tamén, Seguridade Social, sempre dadas de alta no réxime de artistas.” Muller. Artes escénicas.

As persoas entrevistadas, incluso aquelas que contan cun acordo profesional, coinciden en que o 
convenio laboral, aínda que estableza uns mínimos, non é suficiente.

“Considero que cobran pouquísimo, e que son xente que está moi explotada. [...] É que falamos dunha tem-
poralidade absoluta e, vamos, que tampouco é unha cousa para enloquecer, que son 230 € por unha función. 
E si que me din ‘pero paga o convenio’, e digo, o convenio non, porque é unha vergonza. O convenio é que xa 
non podes baixar de aí. Os convenios marcan un mínimo pero xa un supermínimo.” Muller. Artes escénicas.

A problemática sobre o convenio deriva dun aspecto que xa foi mencionado: a cantidade e categoría 
das personaxes femininas. As actrices afirman que non lles consta que haxa diferenzas salariais dentro 
da mesma categoría de personaxe, pero si observan que teñen unha dificultade maior á hora de obter 
personaxes de categorías superiores pola súa escaseza, o que acaba repercutindo no seu salario.

A polémica que atinxe ao caché tamén está relacionada coas diferenzas no acceso ao traballo, o que 
provoca que as actrices teñan menos experiencia laboral e isto implica que a súa remuneración sexa 
máis baixa. O número de actrices que fixan así o seu salario é moito menor que o de actores.

“Evidentemente si que se paga distinto [...] pero todo é a pescadilla que se morde a cola. Si eu contrato a 
<nome de actor de perfil alto> e a <nome de actriz de perfil alto>, como <nome de actor de perfil alto> é moito 
máis coñecido pero é mais coñecido porque sempre na tele se fixeron máis personaxes de homes que de mulle-
res, entón el ten unha vida laboral moitísimo máis grande que calquera actriz, [...] no star system este galego hai 
moitísimos máis homes ca mulleres [...] podes tamén nun momento dado contratar a dúas mulleres e tamén 
lle podes pagar diferente porque unha ten máis caché ca a outra, non? Eu, de todas as maneiras, nunca fago 
iso. Eu sempre que contrato tenlle que quedar a todos claro que todos cobran igual.” Muller. Artes escénicas.

 Os motivos citados polas directoras entrevistadas como xustificación para cobrar menos que os seus com-
pañeiros son a falta de experiencia ou a xuventude. O patrón semella ser o mesmo que no caso das actrices: 
unha menor confianza nas mulleres (ou unha maior confianza nos homes) xera menos contratación de mu-
lleres, o que se traduce nunha menor experiencia e se converte nun argumento para pagarlles menos.

“Pensa que aquí ti cobras segundo o que ti pos, entón máis que dicir [interrupción], depende do teu status [...], 
ti si rebaixas, porque unha das cousas que máis custa nesta profesión é saber ‘lo que tú vales’, que depende moito 
do diñeiro que te ofrezan [...]. Eu sempre parto da idea de que eu, as miñas valen mínimo de 3.000 a 10.000 e 
é o que eu valgo, nun proxecto grande, e eso e no que eu me movo. [...] Creo que máis depende do profesional. 
Non sei, por exemplo, o que pode cobrar unha directora como pode ser <nome muller>, ela sabe perfectamente 
canto vale o seu traballo, pero non sei se aí está incluído ter que baixar por ser muller ou non, eu sei o meu como 
profesional, que me implica o traballo, a miña formación e o que valgo.” Home. Artes escénicas.

Por último, noutras disciplinas como o circo e a danza, as profesionais afirman que non sufriron 
discriminación salarial, mentres que eles ou non a experimentaron ou descoñecen se existe. Algo simi-
lar ocorre no ámbito da escenografía, mais os homes si que recoñecen este tipo de discriminación. Os 
testemuños recollidos no sector do vestiario son contrapostos:

“Non entendín nunca porque, por exemplo, unha xastra é unha categoría inferior. Eu penso que todas son 
iguais, pero bueno, non era unha cousa que se dixera pero era unha cousa que existe e segue existindo.” Muller. 
Artes escénicas. 
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4.2.2. Promoción laboral

As preguntas realizadas aos e ás profesionais das artes escénicas e do sector audiovisual sobre a pro-
moción laboral abordan non só a propia existencia desta promoción, senón que tamén afondan nas 
barreiras ou nas facilidades para ascender, así como nas diferenzas por sexo á hora de promocionar. 

As mulleres que participaron neste estudo coinciden en que existiu promoción laboral na súa carrei-
ra profesional, mais descríbena de distintos xeitos. Non só varía a percepción de canto se mellorou, se-
nón tamén as vías polas que se fixo, que abranguen dende un maior dominio a través da experiencia, a 
consecución de respecto e recoñecemento, ata unha melloría no aspecto económico e nas oportunida-
des de acceso a traballos. Os homes expresan promocións tamén a nivel persoal, social e/ou económico. 

Na seguinte táboa amósanse as barreiras descritas polos e polas profesionais á hora de ascender no 
ámbito laboral. 

Barreiras na promoción segundo as mulleres Barreiras na promoción segundo os homes

• Dificultade de acceso / falta de axudas eco-
nómicas e subvencións públicas.

• Falta de profesionalización ou prexuízos por 
parte dos programadores e xestores culturais 
cara ao circo, á danza ou a compañías menores.

• Mala distribución das axudas públicas entre 
as distintas especialidades das artes escéni-
cas.

• Falta de acceso a instalacións axeitadas.
• Falta de centros especializados públicos do tipo 

do Centro Dramático Galego, no caso do circo.
• Dificultade de acceso a financiamento privado.
• Cultura elitista.
• Falta de vontade política e malas políticas 

culturais.
• Masculinización do sector.
• Inestabilidade laboral.
• Prexuízos nos traballos técnicos.
• Certos lugares ou institucións cun mal am-

biente de traballo.
• Falta de formación.
• Falta de oferta.
• A idade.
• O aspecto físico.
• Pouca capacidade de adaptación.
• O feito de ser muller.

• Dificultade de acceso / falta de axudas econó-
micas e subvencións públicas.

• Falta de profesionalización ou prexuízos por 
parte dos programadores e xestores culturais 
cara ao circo, á danza ou a compañías menores.

• Exceso de oferta nun mercado reducido.
• Maior competencia.
• Difícil acceso ás feiras escénicas en Galicia para 

compañías de nova creación, de circo ou de 
danza.

• Falta de cooperativismo dentro do teatro ga-
lego.

• Localización xeográfica de Galicia.
• Calidade relacional do sector.
• Administración como maior pagador e de-

bedor.
• Minusvaloración dos espectáculos.

Certos factores dos citados como barreiras ou dificultades para o ascenso están relacionados co sexo 
do traballador. As profesionais do sector relatan a falta de aprobación ou recoñecemento por parte de 
compañeiros e superiores, acoso laboral, paternalismo, a constante xustificación ou o feito de ter que 
imporse ou non ser unha mesma para ser escoitada: 
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“[...] Seguirei tendo moitas dificultades sobre todo polo paternalismo porque me ven máis nova, e hai un certo 
paternalismo de ter que estar xustificando case sempre as túas ideas como... e incluso ensinalas, ter que facer 
unha demostración e un esforzo moito maior para non ser invisible.” Muller. Artes escénicas. 

En canto aos aspectos que facilitan a promoción laboral, tanto homes coma mulleres citan factores 
relacionados co asociacionismo ou cooperativismo, os equipos de traballo, os premios e o acceso a 
subvencións e axudas. 

Aspectos que facilitan a promoción                    
segundo as mulleres 

Aspectos que facilitan a promoción                       
segundo os homes 

• Contactos, a través da ESAD.
• Formación.
• Visibilidade e a mostra do propio traballo.
• Singularidade
• Creación do propio emprego.
• Creación dun Centro Coreográfico Galego, 

no caso da danza.
• Acceso a feiras escénicas.
• Acceso a axudas e subvencións.

• Contactos.
• Formación.
• Visibilidade e a mostra do propio traballo.
• Inferioridade numérica fronte ás mulleres.

Na análise atópanse diferenzas segundo o sexo á hora de promocionar no traballo. As seguintes citas 
ilustran o sentir das profesionais entrevistadas sobre as posibilidades de ascenso das mulleres do sector, 
sobre todo en relación coa situación dos seus homólogos masculinos:

“La dirección que es una cosa como terrible aquí, o sea, a nivel de tiempo. Soy directora emergente... y llevo 
18 años dirigiendo! Es todo muy lento. Si fuera un tío ya sería el enfant terrible del teatro gallego [...].” Muller. 
Artes escénicas.

“A día de hoxe parece que non se fan as cousas por esa calidade de traballador ou de profesional, porque a 
representación segue sendo maior de homes en calquera parte. Pero non sei. Eu creo que nos valemos por 
nós mesmas, pero me preocupan máis outros temas máis de educación. Segue habendo moitas diferencias na 
educación, non sei se é tan importante agora que haxa un ciclo de mulleres creadoras si non que, na escola, 
ou a miña abuela, sigo facendo diferencias entre os netos e as netas, unha cousa así.” Muller. Arte escénicas.

As opinións dos profesionais do sector son menos homoxéneas que as das mulleres. Así, aínda que 
se recoñecen diferenzas laborais entre homes e mulleres, hai quen cre que non se reflicten á hora de 
ascender, xa que ambos os sexos teñen as mesmas trabas e que a promoción laboral depende de cada 
persoa e as súas capacidades, independentemente do sexo. Porén, hai quen ve claramente que a dife-
renza se dá a favor dos homes.

“O <teatro> profesional non deixa de ser un reflexo da sociedade. O sector artístico ten un problema que ten 
unhas condicións moi duras e eu penso que o que o fai é porque lle gusta moito, moito. Require moitos sacri-
ficios. Quizás porque na visión social a muller non está destinada a facer cousas de risco e ten que ser tal esa 
visión que hai na sociedade se transmite a todos os sectores, incluído ese.” Home. Artes escénicas.

As diferenzas rexistradas á hora de promocionar profesionalmente nos sectores analizados poden 
deberse a que en certas profesións se prefira contratar a homes, o que deriva en dificultades tanto de ac-
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ceso como de ascenso para as profesionais. En relación con isto último, moitas das entrevistadas senten 
que hai unha barreira invisible que provoca o estancamento da carreira profesional.

Se se presta atención ás diversas profesións, no terreo da interpretación as diferenzas parten da 
propia oferta: debido á menor cantidade de personaxes femininas e de menor categoría, a disparidade 
curricular tradúcese nunha maior dificultade á hora de acceder a un caché concreto ou superior. En 
canto aos perfís de carácter máis técnico (escenografía, iluminación, son etc.), o ascenso resulta aínda 
máis complicado. 

En profesións como a dirección ou a dramaturxia, a promoción resulta máis lenta e difícil para elas. 
O mesmo ocorre nos ámbitos do circo e da danza, nos que a dirección das compañías está en mans de 
homes. Neste caso é máis evidente debido á gran diferenza numérica entre sexos xa sinalada. As excep-
cións que se atopan, aínda que son poucas, adoitan estar relacionadas co emprendemento das mulleres. 

4.2.3. Conciliación da vida familiar e laboral

A continuación expóñense as experiencias dos e das profesionais entrevistadas a respecto da conci-
liación laboral e as súas propostas de mellora.

O abano de xeracións ás que pertencen as mulleres entrevistadas permite observar como evolucio-
nou a conciliación dende a década de 1970 ata a actualidade. En primeiro lugar, o testemuño dunha 
das profesionais describe como, a pesar de ser unha época en que había menos recursos dispoñibles 
para a conciliación (garderías, programas específicos), existía unha maior tolerancia á hora de aceptar 
nenos nos lugares de ensaio e traballo, aínda que a calidade deste último era precaria.

“Si, facilitaron... Ensaiabamos na <lugar> e entón levaron para alí [...] un colchón e a nena estaba no colchón 
e cando choraba os actores cantaban e bailaban e facíanlle monerías. Miña filla estivo comigo. Naquela época 
tampouco había garderías, o pouco que había era moi caro, e eu non quería separarme da miña filla con <nú-
mero> meses, eso tíñao claro. [...] Conciliación familiar perfecta, porque era unha época totalmente diferente, 
eramos hippies e eu ía ca miña filla a todos os lados, e aos ensaios, e ás veces choraba pois había alguén que a 
sacaba fóra... traballábamos así.” Muller. Artes escénicas.

A experiencia dunha actriz que se converteu en nai na década seguinte resultou máis difícil, xa que 
o feito de ter que desprazarse para traballar e non contar nin cun método de transporte propio nin con 
boa conexión entre o lugar de residencia e o de traballo constituíu unha barreira para a conciliación.

“Complicado <a conciliación>. No principio gracias a miña nai, por suposto, porque eu vivía en <cidade> e 
todo [...] as compañías de teatro estaban en Santiago i eu non tiña nin coche nin nada, entón foi complicado 
i de culpabilidade. Sobre todo o complicado era o mes e medio, dous meses [...] dos ensaios porque despois as 
xiras ibas o fin de semana, si era máis ibas, estabas indo e vindo continuamente. Pero claro, a época de ensaios 
si tiñas que estar aquí todos os días, sobre todo si non tiñas coche como eu.” Muller. Artes escénicas.

Xa no século xxi, menciónanse como dificultades á hora de conciliar os horarios, as xiras ou as 
viaxes. Unha das profesionais entrevistadas describe como a súa xornada laboral e a da súa empresa 
se establece arredor dos horarios dos fillos e o resto de compañeiros de traballo. A experiencia dunha 
muller empregada no sector das artes escénicas que foi nai recentemente fala de dificultades para a 
conciliación de tipo económico e tamén das esixencias do réxime de autónomos. Como contrapunto, 
hai que salientar as facilidades como a axuda da familia e a implicación da parella na crianza.
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“É posible porque mo levo a todos lados e teño un traballo que levas ao teu bebé e non pasa nada, de mo-
mento. [...] Traballei antes dos catro meses porque tiña que traballar, porque hai proxectos que o esixen e non 
hai unha axuda económica que poidas estar moito máis tempo esperando, porque ao final tes unha empresa.” 
Muller. Artes escénicas.

Unha das constantes nas entrevistas acerca da conciliación da vida familiar e laboral é a necesidade 
que describen as traballadoras de adaptárense á situación laboral, pois son conscientes de que as respon-
sabilidades persoais poden levalas a perder o emprego. É por isto que moitas das entrevistadas levaban 
consigo os fillos ou fillas aos lugares de traballo, en certas ocasións perigosos ou inadecuados.

“[...] ás veces nos teatros [...] teñen como medo de que te lleves a tus hijos porque te van a distraer de tu tarea, 
eso a mí me ha pasado pero a mí me ha dado igual. También pienso mucho, ostras, pues si no tuviera hijos... 
Soy la directora que soy por las condiciones que tengo. Eu son directora, entón, claro, hai unha xerarquía no 
contexto, que pasa? Que tamén os teatros son sitios perigosos e eu intento que os nenos teñan o seu contexto, 
non? [...] Hai moita xente que sabe que teño nenos e entón si son traballos de fóra hai veces que me convidan 
i me dan unha casa máis grande, eso dáse máis fóra, en Galicia [...] se temos que coller canguro collemos para 
os [...] socios.” Muller. Artes escénicas.

En canto á presenza de nenos e nenas nos espazos de traballo, as profesionais destacan que no sector 
privado non atoparon problemas, mais descoñecen se no ámbito público os hai. Porén, relátanse casos 
de mulleres que perderon o seu traballo e tamén a diversidade de opinións respecto desta maneira de 
conciliación.

“No tema público non sei canto, a nivel privado si. Vas con el. Eu estreei e dirixín hai pouco unha peza       
cunhas chicas e a dirixín e estivo sempre alí <nome> comigo e non lle importaba para nada que estivéramos 
nun ensaio e que houbera un neno, pero é un pouco persoal. Hai xente que non se concentra igual.” Muller. 
Artes escénicas.

“Logo como produtores si tivesen fillos, bueno, en realidade tiña dirixido espectáculos aguantando os fillos 
dun actor que estaba no escenario durmindo mentres dirixía, eso é moi distinto, e estiven nunha compañía 
que nos bolos te proporcionaba un espazo ao lado para deixar aos pequenos tanto do público como deles mes-
mos, se contrataba a unha persoa por horas, en Madrid.” Home. Artes escénicas.

Aínda con estas facilidades (que non se dan en todos os casos), ser nai ten impacto na vida laboral 
das profesionais. Así, moitas describen como tiveron que renunciar a proxectos e se viron forzadas a 
incorporarse antes de tempo debido ao risco que implica desaparecer dos circuítos, o que causa dificul-
tades económicas. Tamén se destaca a importancia de ter un traballo máis alá das artes escénicas, que 
permita dereitos básicos como, por exemplo, a baixa de maternidade.

“Ata o de agora non tiven ningún problema por conciliar, facer funcións e non terei ningún problema ata, 
calculo, os 7 ou 8 meses, teño funcións programadas e non lle vexo ningún problema. O que si, xa tiven 
que renunciar a cousas, a proxectos. E, por exemplo, non me estou promocionando nada. Deixei de mandar 
cousas, deixei de mandar material e de facer promoción porque non sei a miña dispoñibilidade e non quero 
parecer non dispoñible [...]. Sería traballar en precariedade. Sobre todo porque non tería a posibilidade de ser 
nai, como podo ser agora. Agora podo ser nai porque ca docencia teño un salario digno, fixo e podo cobrar 
unha baixa por maternidade.” Muller. Artes escénicas.

Na conciliación laboral desempeñan un papel importante as empresas ou institucións. As experien-
cias das mulleres entrevistadas son diversas.
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“Dependendo das conciliacións. Primeiro, é un traballo con moitos altibaixos: hoxe tes traballo, mañán non. 
Esto é como os autónomos, non hai unha axuda real. Se a miña nai se pon mal o día que teño bolo, pois é 
complicado. Faltar a ese bolo... Se o <nome da institución> está a subvencionar a ese bolo eu non podo faltar, 
porque se falto teño que pagalo. Só se pode cancelar por un caso de meteoroloxía e de forza maior, pero non 
hai unha cousa concreta. Coidado, hai concellos e concellos. Por experiencia persoal aínda non me vin nesas.” 
Muller. Artes escénicas.

As empresarias e traballadoras por conta propia que se constituíron como tal nos últimos dez anos 
fan referencia a que adoitan ter en conta tanto as necesidades dos seus traballadores como as súas: ten-
tan ter horarios flexibles, facilitar a compaxinación do traballo nas artes escénicas e no audiovisual e, 
se for preciso, adiantar salarios.

“A miña é unha empresa moi pequena e coñezo as particularidades de cada un e por suposto que intento telas 
en conta. Ter que levar o neno ao médico e chegar dúas horas máis tarde ao ensaio, eu organizo [...]. Eu penso 
que nas empresas máis pequenas e no teatro si que nos coñecemos todos e si que hai unha certa mobilidade con 
todo isto [...]. O audiovisual é un sitio con moita industria, como unha fábrica, non hai marxe de maniobra. 
Nin se permite nin se fala diso. Non se nos ocurriría tampouco decir...”. Muller. Artes escénicas.

Unha das cuestións das entrevistas indagaba sobre a influencia da dedicación profesional na deci-
sión de ser ou non nai. Así, mentres que para algunhas das profesionais o seu traballo non desempeñou 
un papel nesta decisión, hai quen afirma que o aspecto profesional as levou a adiar a maternidade ou a 
decidir non ser nai. As razóns que influíron tanto na demora como na renuncia a ter fillos son a redu-
ción de ingresos derivada dun menor volume de traballo, a vontade de estar ao cen por cen nos ensaios, 
escenarios e xiras e a inexistencia de garantías para obter unha baixa por maternidade.

“Tería unha redución no volume de traballo, pero obviamente ter menos traballo implica ter menos ingresos 
e ao traballar por proxectos non creo que tivera ningunha garantía de baixa por maternidade con ningunha 
compañía e penso que non é tan fácil. Na miña situación, que teño unha parella cun traballo estable, pode ser, 
pero hai producións que non podería facer porque tería que estar fóra de casa e o vexo complicado. [...] Pero 
si teño pensado no tema... por exemplo deseño de iluminación xa non podería facer porque nalgún caso tería 
que facer de técnico.” Muller. Artes escénicas.

En canto ao papel dos homes na conciliación da vida familiar e laboral, o repartimento tradicional 
de roles fixo que a meirande parte das responsabilidades na crianza dos fillos e fillas recaese nas mulle-
res. É por iso que as experiencias dos homes a este respecto son menores e menos ricas. Os profesionais 
entrevistados que foron pais indican que a paternidade implica renunciar ao tempo propio para dedi-
cárllelo aos fillos, o que ocasiona unha reestruturación dos horarios dos adultos. Por outra banda, hai 
quen describe a conciliación como sinxela por traballar dende a casa.

“Os meus horarios de traballo márcaos o meu fillo e todo o meu tempo libre é para el. Eu puiden coller un ano 
sabático porque a empresa o posibilitaba e, pola contra, a nai que traballaba no audiovisual non tiña facilidades 
por parte da empresa.” Home. Artes escénicas.

Semella, entón, que os homes teñen menos dificultades á hora de conciliar que as súas compañeiras dentro 
das empresas ou institucións. A maioría das experiencias son positivas, mais atópase algunha excepción.

“Si, na miña empresa, repito, non é a practica habitual no sector, si que hai unha especial preocupación polo 
traballador, preocúpanse por darlle unha estabilidade, procúrannos traballos conxuntos á actividade que face-
mos [...]. Eu traballei no audiovisual e aí non.” Home. Artes escénicas.
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Á pregunta sobre se a profesión influíu na decisión de ser pais, moitos responderon que o aspecto 
laboral non foi determinante, aínda que se sinalan outro tipo de factores relacionados co traballo como 
a itinerancia ou a precariedade económica.

“É certo que as persoas que nos adicamos a isto polo xeral temos que estar bastante liberados de familia i cargas 
porque economicamente tampouco dá, porque tes que estar en movemento constantemente. Ti pensa que si 
eu non estivese traballando aquí tería que estar en movemento buscando curro por todos os lados, ao final 
seguimos sendo itinerantes.” Home. Artes escénicas.

Neste aspecto, as trabas descritas por ambos os sexos coinciden: o sector das artes escénicas e o do 
audiovisual non favorecen a maternidade/paternidade debido á precariedade laboral e á falta de derei-
tos básicos como o acceso a unha baixa.

Algúns participantes suxeriron propostas de mellora. As demandas xerais dentro dos ámbitos pro-
fesionais que se están a analizar a propósito da conciliación son apoios ou facilidades por parte dos 
empregadores: 

1. Poder de decisión sobre a reincorporación ao traballo, pois o tempo marcado por lei é moi 
limitado, polo que se considera que a baixa de maternidade debería abarcar o período real de 
lactación do bebé.

2. Baixas de paternidade de igual duración que as de maternidade.

3. Compensacións económicas durante o período de baixa se non hai acceso a recursos por inac-
tividade.

4. Horarios flexibles e adaptados.

5. Servizos de gardería durante os espectáculos, o que permitiría facilitar tamén a conciliación co lecer.

“Es complicado. Hay una parte muy divertida, pero luego hay otra parte que es la vida de los niños. Necesitas 
mucho apoyo de la institución, del colegio..., hacer las cosas en equipo y nosotros ahí hemos tenido mucha 
suerte porque hemos podido siempre contar con eso.” Muller. Artes escénicas.

4.2.4. Discriminación e acoso nas relacións laborais

No caso das mulleres, as experiencias discriminatorias concrétanse en comportamentos machistas, 
paternalistas, uso da linguaxe non inclusiva, a segregación laboral e vertical, trato de inferioridade, des-
prezo, misoxinia, subordinación e presións. Este tipo de discriminación é máis frecuente nas mulleres 
ca nos homes. Estes son algúns exemplos de relatos das mulleres entrevistadas: 

“Son moitos anos como tendo que demostrar o triple para que non te vinculen a ser a nada de ninguén. Pero 
ao principio un horror nese sentido.” Muller. Artes escénicas.

“Eu o que máis vin é discriminación en plan de machaque, de machacar a rapazas. [...] se machaca moito máis 
a unha chica si é, ademais, nova, que a un tío, moito máis. Leva incluso a chorar á xente de un equipo enteiro 
decir ‘si este director sigue facendo esto paramos’”. Muller. Artes escénicas. 

“A min no <nome teatro> me chaman <nome en diminutivo>... Hai pouco me pasou unha cousa nun teatro, 
que nos accesos á tronera [...] —que dependendo do sitio pode ser super inaccesible— pola mañá estaba de 
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montaxe e fun co técnico que me ensinou o camiño para ir á tronera, que era un pouco así lioso. Pola tarde 
vou eu a subir á tronera a enfocar os focos e vou subindo e escoito que me grita — Eh!! e eu —Que?! — Sabes 
ir tu solita? E é como... si, eu solita. E claro, eso a un tío obviamente non llo din.” Muller. Artes escénicas.

“A min pasoume que un profesor precisamente de <nome da disciplina>, cando xa estamos rematando a escola 
pediume o teléfono porque curráramos en algo na escola xuntos e el traballaba no audiovisual e pediume o 
contacto por se sabía de algo. Que pasa, que me empezou a escribir mensaxes que eran inocentes, pero em-
pezou a poñerse un pouco pesado ata o punto de que eu tiven que deixar de contestarlle directamente. Máis 
adiante [...] deume a entender que me podería ter atopado traballo [...] se lle tivera feito caso, polo tanto 
paréceme un caso de acoso bastante claro, non é unha cousa moi grave pero aí está.” Muller. Artes escénicas.

Atópanse tamén reflexións masculinas sobre as razóns da discriminación cara ás mulleres, como esta 
sobre a maternidade e as ofertas de traballo:

“Si que hai esa pequena molestia de eu teño que dicir si vou a ser nai pero eu non teño que dicir si vou a ser 
pai.” Home. Artes escénicas.

En canto ao acoso sexual, descríbense casos de comentarios, fotografías ou mensaxes de texto de 
tipo sexual e tocamentos. Tamén se dan comentarios sexistas, desprezos ou abusos de poder por parte 
de directores.

“Recordo unha, porque hai unha persoa no teatro galego que se dedica a... vamos a ver... que é un pouco aco-
sador, e despectivo cas mulleres. Recórdoo cunha persoa só. Vino porque o facía con todo o mundo, persoal-
mente cara a min intentouno, pero eu teño moito carácter e freei xa inmediatamente.” Muller. Artes escénicas.

“No <nome da institución pública> foi un suplicio. E era polo feito de ser muller de, e tratáronme fatal, fatal 
e ademais con desprezo e algúns con certo tufillo sexual, algo moi desagradable. [...] E despois pois teño vivido 
ou visto, observado, xente que está nunha posición de poder, e como directores dalgunha entidade pois tocar, 
pero tocar tocar, quero dicir, ese tipo de actitudes [...] si. Me consta.” Muller. Artes escénicas.

“Si, baboseo. Comentarios sobre o teu físico, sobre a roupa, sobre o escote, sobre...si. [...] Non, non llos 
fan <aos homes>. Non opinan sobre o seu corpo. Eu non escoito opinar sobre o seu corpo.” Muller. Artes 
escénicas.

Hai quen relata, ademais, casos semellantes na escola por parte de profesores:

“Pasa na escola sobre todo na especialidade de <nome da especialidade>, é bastante sabido e recoñecido casos 
de acoso de profesores a alumnas, e algúns foron pasando incluso pola xefatura de estudos e demais, pero se ve 
que se quedaron no olvido.” Muller. Artes escénicas.

O resto de participantes contan o acoso sexual sufrido por compañeiras, como o seguinte caso dunha 
filmación sen permiso:

“Bueno, aquí pasou como que houbo un caso de unha persoa, dun compañeiro, no que unha alumna de 
repente lle puxo unha denuncia por facer unha gravación. A raíz de eso houbo mulleres dentro da nosa comu-
nidade que saíron á luz dicindo: ‘esto non sei se é verdade, pero esto de acosar a nós nolo fixo.’” Home. Artes 
escénicas. 

O acoso laboral semella que non abunda no sector tanto coma o acoso sexual. No caso dos homes, 
atópanse certas referencias a situacións duras, mais que non se relacionan co feito de que sexan homes 
e non mulleres, senón con temas económicos ou de distribución de axudas, entre outros.
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A resposta ante este tipo de situacións non é única nin unánime, senón que depende de factores 
como a personalidade e o carácter, a cultura, a experiencia vital, o tipo de educación recibida, a for-
mación específica para estas situacións, as xerarquías de poder ou o ambiente de traballo, entre outros. 
Móstranse agora algunhas das respostas, individuais ou colectivas, ante este tipo de situacións.

“Era acoso sexual de un home cara a unha muller pero es que era más complejo además, porque tenía implícito 
un caso de xenofobia en el medio, era una cosa muy complicada. No se paralizó, nos reunimos todos, habla-
mos con las dos partes, hubo una mediación.” Muller. Artes escénicas.

“Si. E houbo unha xestión de ‘vete un añito.’” Muller. Artes escénicas.

“Por parte da asociación houbo una expulsión do membro hasta que hubiera una sentencia xudicial, porque 
houbo una denuncia.” Home. Artes escénicas.

Antes de avanzar cara ao coñecemento de medidas de prevención, é preciso sinalar que se percibe 
unha maior concienciación entre as mulleres do sector:

“Eu creo que estamos concienciadas dende hai máis tempo que outros traballos y tonterías las justas. Ensegui-
da, ou con axuda de compañeiros o tal, poste firme e non permites cousas, pero hai tíos que se sabía que eran 
unos mamones y tocones.” Muller. Artes escénicas.

Pode afirmarse que, en xeral, as persoas entrevistadas descoñecen se hai medidas de prevención, pro-
tocolos de actuación ou sancións ante este tipo de situacións nas empresas, institucións ou asociacións 
nas que traballan. Porén, dúas persoas afirman que coñecen protocolos contra a violencia e o acoso en 
centros de traballo. Cítanse tamén elementos de intervención como a presión social, as denuncias, o 
apoio das institucións, a importancia do anonimato e a externalización do proceso. Menciónase a Aso-
ciación de Actores e Actrices de Galicia como o lugar de referencia para denunciar calquera situación 
deste tipo.

 “O primeiro denuncialo, está claro. Ou sexa, denuncia e buscar apoio no sector, sería outra. Apoio interno 
para facer unha queixa conxunta. Entón, bueno, hai cousas por facer, pero, en principio, vexo que non, pro-
tocolos non hai.” Muller. Artes escénicas.

Deste xeito, pódese concluír que a maioría das vítimas deste tipo de situacións (discriminación, 
acoso laboral e sexual) son mulleres, que tiveron como acosador un home. As respostas máis habituais 
van dende o silencio (ben permanente, ben ata o remate do contrato), a busca do apoio do equipo de 
traballo ou de seres queridos, ata promover actitudes non conflitivas como a mediación dos equipos de 
profesionais ou chamadas de atención. Hai casos tamén nos que se actúa dunha maneira máis directa, 
mediante a denuncia ou a expulsión do acosador. Tanto homes como mulleres coinciden no feito de 
que hai medo á hora de actuar, tanto por parte das propias vítimas como pola das testemuñas.

Algúns dos testemuños recollidos indican que se está a producir un cambio que, por concienciación 
ou medo, reduce este tipo de condutas:

“Esto pasaba moito hai anos, pasaba bastante, agora no. Bastante menos frecuente porque agora hai aí unha 
maior concienciación tamén por parte das mulleres e teñen un pouquiño menos de.., ou sexa, concienciación 
sempre a houbo pero era o que había. Digo de parar iso ou dicilo, aínda que é difícil, e eles xa se cortan un 
pouco máis porque saben que agora mesmo no es el momento, no es un buen momento para meter mano.” 
Muller. Artes escénicas.
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4.2.5. Os postos de poder dende a perspectiva de xénero

Dos dezaoito participantes, trece (sete mulleres e seis homes) afirman que a maioría ou a totalida-
de dos xefes que tiveron foron homes. Se se presta atención á variable da especialización profesional, 
pode observarse que os e as participantes das áreas de dirección, interpretación, circo e vestiario ou ben 
sempre foron dirixidas por homes, ou ben só tiveron unha xefa ou directora nun par de ocasións como 
moito ao longo da súa carreira profesional. 

As experiencias das e dos profesionais da produción e a dramaturxia presentan diferenzas: mentres 
que elas nunca tiveron ningunha muller como superior, eles si. De feito, en produción é a experiencia 
maioritaria. No caso da danza, as mulleres tiveron directores de ambos os sexos mentres que eles, en 
Galicia, sempre foron dirixidos por homes. O caso da escenografía destaca porque a entrevistada só 
traballou con mulleres como superiores e o entrevistado atopou bastante paridade entre sexos. 

Semella evidente que é máis difícil para as mulleres acceder a postos de dirección ou xefatura, o que 
pode explicarse xa dende a etapa da formación, cuxos responsables últimos son homes, ou a partir das 
diferenzas de acceso e ascenso laboral, onde non poden perderse de vista barreiras como a segregación 
vertical e a invisibilización social. 

“Se contas cantos premios nacionais de danza, hai máis homes ca mulleres, habendo moitas máis mulleres.” 
Muller. Artes escénicas.

“Si, porque os homes sempre o teñen todo máis fácil, sobre todo porque as partes altas, que son homes, cando 
teñen que seleccionar seleccionan antes homes que mulleres. Hai un certo corporativismo de xénero que se 
segue mantendo.” Home. Artes escénicas.

Oito das persoas entrevistadas (cinco mulleres e tres homes) consideran que hai diferenzas no estilo de 
dirección que se relacionan co sexo, mentres que as outras dez (seis homes e catro mulleres) opinan que 
o sexo, fronte a outros factores como a experiencia ou o carácter, non determina un estilo de dirección.

“Eu penso que a nivel empresarial funcionan os patróns empresariais e os patróns de venta e non estou segura 
de que teña que ver con homes e mulleres senón con que quen é bo vendendo, quen é bo empresario acaba 
conseguindo as cousas. Eu son mala empresaria e son mala vendendo, pero non é por ser muller. Porque a min 
non me gusta a competitividade, non me gusta ese mundo de loitar, de chamar 50 veces para conseguir unha 
función, non entendo ese mundo.” Muller. Artes escénicas.

As mulleres identifican como características dun hipotético estilo de dirección feminino unha maior 
empatía, sensibilidade, reflexión, estratexias de cooperación no canto de competición, un tratamento 
dos personaxes máis amplo e variado, maior liberdade á hora de crear e calidade nas creacións colectivas.

“Téñome atopado con xente que me di: ‘tienes que gritarle al elenco, o tienes que dar una palmada en la mesa 
o así no vas a… no, eres muy suave, tienes que ser más cañera’ [...] yo impongo una manera de trabajar que 
es desde la suavidad, no gritos. [...] Busco reivindicar un espacio de seguridad y esto me ha traído problemas 
porque historicamente la figura de la dirección se relacionaba con algo no emocional, con algo cerebral, con 
algo de control de las emociones, las emociones están destinadas al intérprete, no a la dirección.” Muller. Artes 
escénicas.

“Si que vexo comportamentos nos meus compañeiros do xénero masculino que detesto profundamente. [...] 
esa maneira de competir, a min non me parece ben. Eu si que podo ser competitiva, pero trato de facelo doutra 
maneira. Esta cousa de querer acaparalo todo e de estar sempre…” Muller. Artes escénicas.
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Algúns dos profesionais entrevistados afirman que se senten máis seguros e cómodos ao ser dirixidos 
por mulleres. As reflexións dos homes do sector encamíñanse cara a un estilo de dirección caracterizado 
por unha maior vontade de conciliación e liberdade á hora de ter o mando.

“Eu penso que a nivel creativo os homes están moito máis encarcelados que as mulleres. [...] Si, porque ser 
muller e artista é unha decisión moi forte, moi difícil, entón penso que as mulleres o teñen moito máis claro 
cando toman esta decisión. Os homes aínda están un pouco tanteando, penso que teñen máis inseguridades.” 
Home. Artes escénicas.

“Hay diferencia, en la forma. [...] Incluso en el trato casi casi cotidiano, de amistad, de quedar con ella, de 
como comentas las cosas. Si que hay mucha diferencia. Y comodidad, ellos como tengo más experiencias he 
conocido gente más conflictiva. [...] Gente muy poco sensible. Si falta la sensibilidad hacia el ser humano que 
está en un proyecto algo pasa aí.” Home. Artes escénicas.

A sensación dos entrevistados é que hai certas características que se dan máis nas mulleres en postos 
de poder ca nos homes: maior sensibilidade e empatía cos personaxes e equipo de traballo, emprego de 
técnicas cooperativas e non competitivas, maior liberdade e traballo do aspecto emocional e, finalmen-
te, suavidade fronte á agresividade dos homes.

A percepción maioritaria é que nos sectores de dirección, dramaturxia, escenografía e iluminación 
e noutras profesións técnicas traballan maioritariamente homes, se ben máis recentemente foron in-
corporándose algunhas mulleres. Algo semellante ocorre coa produción escénica, pero neste caso a 
presenza de mulleres é maior. 

Nas profesións máis orientadas á estética, como maquillaxe ou vestiario, hai máis mulleres traballan-
do, agás nos postos máis altos, onde tamén hai homes. En concreto, no que respecta a vestiario, dáse 
unha concentración de mulleres en corte e confección, pero non hai case representación feminina nas 
categorías laborais máis altas. 

“Homes cosendo non había, había os xastres. Que eran poucos porque é unha profesión moi especializada e 
agora xa case non existe. [...] O traballo un pouco menos, porque as modistas somos costureras, porque coser é 
unha tarefa moi feminina... Con homes como iguais non traballei con ningún, sempre están por riba, porque 
a categoría profesional que lle pagan non é a mesma de deseñador que unha xastra. A categoría é máis alta.” 
Muller. Artes escénicas.

4.2.6. Representación e tratamento da imaxe persoal

Nesta sección as preguntas centráronse na correspondencia da representación dos sexos nas artes 
escénicas e no audiovisual coa realidade sociocultural, a importancia do físico e o tratamento estereo-
tipado ou incorrecto da imaxe persoal.

Moitos dos e das profesionais entrevistadas consideran que a representación dos sexos nos produtos 
escénicos e audiovisuais nin resulta equilibrada numericamente nin axeitada en canto á construción 
das personaxes femininas (estereotipos, valores etc.). As persoas participantes atopan a orixe da des-
igualdade na tradición: os textos escritos por homes dende unha perspectiva masculina teñen como 
resultado historias con máis personaxes masculinos, de maior importancia, interese e complexidade 
que os femininos. Así, mentres que eles son médicos, xuíces ou policías, elas son as mulleres ou as fillas 
dalgún personaxe, ou simplemente interpretan unha personaxe xenérica de muller.
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“As obras de teatro, en xeral e por historia, están absolutamente masculinizadas. Estamos falando dunhas 
dramaturxias de mulleres criadas y señoritos. É así nas obras que vemos aínda agora. [...] Eu penso que, abso-
lutamente ten que cambiar, que a sociedade non está para nada representada nas propostas que se dan, non só 
porque as mulleres non aparezan como profesionais senón como mulleres, que é triste. Hay un juez, un policía 
y una mujer, porque é o seu cargo social, ser muller.” Muller. Artes escénicas. 

Cómpre mencionar a idade e o aspecto físico, que, sobre todo no sector audiovisual, non adoitan 
corresponderse coa realidade. No caso do teatro isto é menos acusado, o que podería explicarse polo 
feito de que moitas compañías de longa traxectoria teñen carácter familiar, polo que as e os compoñen-
tes traballan sen que se lles teña en conta a idade ou o físico.

“Nas actrices dende logo, porque as pobriñas, iso é horrible. Eu penso que é un sector horrible, porque teñen 
que ter unhas características físicas determinadas, cando chegan a unha idade xa non hai papeles para elas…”. 
Muller. Artes escénicas.

“Habitualmente os grupos están conformados máis por mulleres que por homes, o que pasa e que é verdade 
que a literatura dramática máis tradicional está conformada máis por personaxes masculinos.” Home. Artes 
escénicas.

“Non, en absoluto. Porque a realidade é paritaria e nas artes escénicas é maioritariamente masculina. Hai unha 
sobrerrepresentación masculina histórica.” Home. Artes escénicas.

Os e as participantes neste estudo sinalan que no sector audiovisual a importancia do físico e a 
imaxe persoal é maior que no das artes escénicas, aínda que nos ámbitos do teatro, o circo e a danza 
semella que inflúe de diversas formas. Os motivos desta situación son diversos: no caso do circo a im-
portancia do físico non se relaciona só coa estética, senón que vén dada pola natureza da disciplina, 
cuxa práctica pode verse facilitada ou dificultada por factores corporais.

“[...] depende da disciplina que fas tes un corpo. Obviamente hai unha xenética aí, pero a disciplina moldea o 
corpo, pero non, a única discriminación que pode ser: se tu pesas moito non vas a ser áxil, vas estar na base, te 
guste o no.” Muller. Artes escénicas. 

No caso do teatro, a imaxe persoal inflúe sobre todo nas mulleres, aínda que para os participantes 
semella que máis recentemente está afectando tamén aos homes. Aínda así, os criterios ou esixencias 
respecto das profesionais non son comparables aos deles. Así mesmo, é preciso ter en conta a idade: 
non se trata só de que a partir de certa idade as actrices xa non poidan acceder a moitos papeis, senón 
que elas adoitan interpretar personaxes de moita máis idade.

“O físico, a cuestión física. [...] Si hai diferenzas nas esixencias [...]. Nun home creo que non se ten tan en 
conta, creo que non se lle vai a esixir tanto, creo que non se pon en valor tanto como no caso dunha muller.” 
Muller. Artes escénicas.

No que respecta ao tratamento da imaxe persoal, déronse experiencias negativas, como casos en que se 
tratou dunha maneira irrespectuosa a imaxe dun ou dunha profesional ou no uso de certos estereotipos.

“Ás veces si. Máis no audiovisual. Buscan un arquetipo de personaxe e din: ‘a esta la queremos más zorra’, ‘a 
esta la queremos más vulnerable’, ‘a esta la queremos más sumisa ama de casa.’” Muller. Artes escénicas. 

“Hai uns estereotipos que no teatro utilízanse moito, ou no audiovisual, e por exemplo eu nunca podería facer 
un papel de galán porque teño a configuración física que teño. Entón si que marca, e moitas veces para mal. 
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[...] Acepteino. [...] Eu teño un estereotipo e vou a ter acceso a unha serie de papeis que outros non van a ter. 
Si que me interesa que non se fagan en termos de risa ou de mofa.” Home. Artes escénicas. 

4.3. Audiovisual

Este apartado recolle os resultados das entrevistas que se lles fixeron aos suxeitos empregados no 
sector audiovisual. A estrutura que se segue é a mesma que se utilizou para os suxeitos do sector das 
artes escénicas.

4.3.1. Calidade do traballo

As entrevistas revelan un abano de vías de acceso ao ámbito laboral e xeitos de manterse en acti-
vidade que diverxen segundo o ambiente de traballo de cada profesional. Así, os e as traballadoras da 
televisión pública sinalan que é habitual o acceso ao traballo mediante as prácticas laborais, aínda que 
antigamente era diferente e gran parte do persoal veterano adquiriu outras condicións. Todas as persoas 
entrevistadas seguen traballando coa mesma institución malia que un deles cambiou de especialidade.

Respecto do guión, a produción, a dirección e a interpretación, as probas ou castings son o medio 
de acceso máis habitual, aínda que tamén o é dar a coñecer o traballo propio. Como ocorría no caso 
das artes escénicas, a obtención dun posto na dirección ou un papel para interpretar adoita ir ligado ao 
emprendemento coa creación de empresas produtoras ou compañías de teatro, ou á busca de financia-
mento para realizar unha curtametraxe ou unha película. Os e as profesionais da dirección mencionan 
tamén a importancia das axudas ao talento e bolsas á creación para os autores e autoras noveis por parte 
de organismos públicos como AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais). 

Os e as profesionais entrevistadas que accederon ao mundo laboral na década de 1980, 1990 ou 2000 
fixérono mediante anuncios nos xornais ou a través de cursos que nalgúns casos, como o de dobraxe, requirían 
a realización de probas. Outra vía importante de acceso é o que denominan como “boca a boca” para manter 
vivo o contacto cos profesionais do ámbito, tanto de xeito persoal como a través da súas redes sociais.

Ao contrario do que acontecía coas artes escénicas, no que moitas veces se combinaba o traballo 
artístico ou creativo co docente, o pluriemprego no sector audiovisual é menor. Son tres as mulleres 
que afirman que resulta difícil vivir da súa profesión, polo que dúas delas tiveron que traballar por 
tempadas noutros sectores como a hostalaría ou a docencia. Respecto da interpretación, tanto actores 
coma actrices tenden a compatibilizar o traballo no audiovisual co teatral, ben sexa na interpretación, 
a dirección ou a docencia. En canto aos ámbitos máis técnicos, a incorporación ao mundo laboral non 
se demorou demasiado unha vez rematada a formación, aínda que nalgúns casos a especialización se 
iniciou comezado o emprego. 

Sobre a existencia de diferenzas por sexo á hora de acceder a un posto de traballo no sector, as profe-
sionais entrevistadas cren que as hai, aínda que se atopa unha minoría que considera que as diferenzas 
non son atribuíbles ao sexo.

As traballadoras da produción, dirección, fotografía e tamén as sonidistas, guionistas e reporteiras 
gráficas relatan que nos seus inicios eran practicamente as únicas mulleres nas súas profesións. Porén, a 
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guionista que participou no estudo non considera que o sexo sexa un criterio de acceso (aínda que na 
súa carreira profesional só coincidiu con outra muller nun equipo de guión). En dirección, produción 
e guión coinciden en sinalar que o criterio de acceso non é o sexo senón a calidade do traballo. En 
concreto, respecto da dirección, as diferenzas materialízanse nos orzamentos accesibles para elas e eles:

“Está demostrado. Ti colles as estadísticas de cine e ves [...] que as películas de máis orzamento delas non che-
ga a media das películas de menos orzamento deles, e cantas mulleres que dirixen unha primeira película...” 
Muller. Audiovisual. 

Factores como a idade, as cargas ou responsabilidades familiares, así como os prexuízos respecto das 
capacidades das mulleres son algúns dos motivos que explican as diferenzas de acceso a traballos no sector.

“O xénero si, aí moitísimo porque os postos de produción ejecutiva ou xefes de produción, alomenos en Ga-
licia, porque non é así en Madrid, son homes. E si que hai moitísima, a min mo parece, que exercen unha po-
sición equivocada cara ás mulleres, sempre relegan a axudantes de produción ou demais.” Muller. Audiovisual. 

“Creo que os homes contratan a homes porque teñen máis liberdade, pensan que teñen máis liberdades que 
a muller, que sempre estamos pensando, aínda que non teñamos que estar na casa, en certas cousas das nosas 
fillas —‘que si la cita del médico, que si las notas, que si se encuentra mal, que si está deprimida’ [...].” Muller. 
Audiovisual. 

Os testemuños dos e das intérpretes lévannos a lembrar o xa exposto no apartado correspondente 
para o sector das artes escénicas: se hai máis personaxes masculinos que femininos, as diferenzas de ac-
ceso ao mundo laboral son obvias. As intérpretes entrevistadas apuntan que non era necesario adoptar 
unha perspectiva de xénero para darse conta de que sempre tiñan máis compañeiros, pero que a nor-
malidade dese feito impedía o seu cuestionamento. Sinálase, así mesmo, a importancia de desenvolver 
os propios proxectos (que adoitan ser espectáculos teatrais), para non depender de ninguén.

“Se non empezas a desenvolver os teus propios proxectos dependes dos demais, e en determinadas etapas notas 
menos porque tes máis traballo, porque tes outra idade e un perfil e porque hai máis demanda de actores dunhas 
franxas de idade, pero despois empezas a notar un baixón e aí ou te activas e fas cousas e buscas alternativas ou 
senón…” Muller. Audiovisual. 

Os motivos que se sinalan que poden estar detrás das diferenzas de acceso ao mundo laboral son 
que nos postos de poder do sector hai máis homes, os prexuízos sobre os coñecementos técnicos das 
mulleres, o menor número e relevancia de personaxes femininas, a idade en relación coa fertilidade ou 
o simple feito de que ser home é unha vantaxe. O anterior non se traduce na inexistencia de xefas de 
equipo, que, de feito, na última década comezaron a aumentar debido ás medidas de discriminación 
positiva, á toma de conciencia ou á moda. Así mesmo, tamén hai modelos de empresa nos que existe o 
equilibrio entre sexos, exemplos claros dos cambios que se veñen sinalando dentro do sector.

Como ocorría no sector das artes escénicas, a fixación dos salarios no audiovisual varía segundo a 
profesión, pero os métodos máis habituais son convenios, negociacións e o baremo dos orzamentos 
dispoñibles. Os subsectores que regulan os salarios mediante convenio son a produción de televisión 
(pública), a dirección de cine e arte, dobraxe e interpretación. No caso da produción televisiva o conve-
nio respéctase, mais non está exento de críticas xa que os actores e actrices poden negociar caché cando 
contan con certa experiencia e recoñecemento.  

As baremacións segundo o orzamento dispoñible son habituais en cine, tanto en produción como 
en dirección, nas que inflúe o feito de que a produción sexa propia ou non. Os salarios distribúense a 
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partir do orzamento co que se conta para realizar o proxecto, tendo sempre o convenio como punto de 
partida, agás en creacións de carácter independente ou de baixo orzamento, onde os soldos poden ser 
inferiores ao establecido por ese convenio.

“Eu non quero que sexamos uns miserables pero, polo de pronto, empezamos polo convenio e despois do 
convenio para arriba se hai algunha remanente. Ten que haber un salario base para todos, xusto coas horas que 
se traballa, pero por agora por convenio.” Muller. Audiovisual.

“Cando lanzamos un proxecto o orzamentamos, estamos buscando un orzamento ideal e intentamos financiar, 
adaptamos, porque o tema de financiación sigue a ser o máis complicado do mundo audiovisual, adoitamos 
adaptar bastante o noso orzamento ás posibilidades que hai, ás cousas que van sucedendo, e dentro dese orza-
mento eu fago o encaixe do que sería o meu soldo.” Home. Audiovisual.

Xa se mencionou que no caso da interpretación existe un convenio, mais é habitual a negociación 
do caché. Neste ámbito atópanse diferenzas entre actores e actrices: hai homes que dende que aca-
daron un caché non volveron baixalo máis. Pola contra, as mulleres afirman que sempre cobraron o 
establecido polo convenio. As actrices poñen énfase na precarización do sector: aínda que o volume 
de traballo non diminuíu, os salarios non melloraron dende a crise de 2008 e os tempos de rodaxe 
son menores. 

“Depende, empecei por convenio e agora supera un pouco o convenio normalmente no que fago”. Home. 
Audiovisual.

“Nunca baixei do caché unha vez que empezamos a impoñer cachés”. Home. Audiovisual.

Ademais do caché dos actores e actrices, outras negociacións danse no ámbito da ficción televisiva, 
no que o salario se negocia por tempada, aínda que os pagamentos se realicen mes a mes.

“No eido público e do funcionariado, como temos o mesmo soldo, despois no outro ámbito vén máis condi-
cionado pola produtividade e o éxito, quere dicir, se eu teño éxito dirixindo unha serie nunha primeira tempo-
rada, foi así, subíronme o soldo na segunda, na terceira, ata que me marchei.” Muller. Audiovisual.

As e os profesionais autónomos establecen os seus propios salarios, igual que na fotografía, a di-
rección ou o guión, se ben moitas veces tamén se negocia para axustar os intereses de pagadores e 
traballadores. No caso dos guionistas, págase un prezo por guión, fixado polas produtoras, que logo 
debe repartirse entre os integrantes do equipo. No que respecta á fotografía e ás cámaras, en ámbitos 
distintos da televisión pública, o feito de ser autónomos repercute na diferenza salarial: 

“Pois, ao mellor, vamos a poñer unha media de 1.700 € por capítulo, pero esos 1.700 están divididos entre o 
número de guionistas que están escribindo.” Muller. Audiovisual

“O único convenio que hai que respectar é o da TVG cando estás na TVG porque non hai outra, é un con-
venio colectivo propio. O convenio xeral é lamentable, convenio de mínimos que non sirve para nada. [...] 
Eu triplico o convenio ás veces, según que cousas, porque non pode ser doutra maneira.” Home. Audiovisual.

As percepcións de diferenzas salariais atribuíbles ao sexo no sector audiovisual son diversas e van 
dende os que afirman que é así, ata os que o negan, pasando polos que din descoñecer a situación. 
No ámbito da produción, na televisión pública, as diferenzas salariais non existen. Os testemuños dos 
produtores e produtoras executivas do sector privado, tanto de cine como de televisión, expoñen que 
nas súas empresas non existen diferenzas na retribución por mor do sexo:
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 “Creo que non, porque nesta empresa hai moitísima muller. Cando fixemos moitos produtos audiovisuais, 
moitas ficcións, había mulleres protagonistas, e se lle pagaba igual a unha muller protagonista que noutra 
produción audiovisual no que o protagonista fora un home.” Muller. Audiovisual. 

“Como empresario teño tres rapazas e dous rapaces agora mesmo e cobran o mesmo. [...] Na parte artística, o 
caché depende dos personaxes, sexan homes ou mulleres. E na parte técnica eu creo que non hai neste sector”. 
Home. Audiovisual. 

O director de cine entrevistado recoñece que é posible que haxa diferenzas salariais, mentres que a 
directora o descoñece. En canto á televisión, a entrevistada ve probable a desigualdade en tanto que o 
entrevistado a nega con rotundidade.

Na especialidade de fotografía, así como nas disciplinas asociadas como é o caso do fotoxornalismo, 
semella que existe unha gran diferenza na retribución salarial entre homes e mulleres. Isto pode deberse 
a múltiples factores, entre os que destacan os prexuízos cara aos coñecementos e capacidades técnicas 
das mulleres, a masculinización do sector ou a falta da experiencia derivada da escaseza de oportunida-
des de acceso ao mundo laboral.

“Si que as hai e, de feito, os fotógrafos si que poden cotizar máis. Eu vexo os precios que eles teñen e son supe-
riores que os das fotógrafas, porque a ti che costa máis e sempre estás fluctuando precios, rebaixando [...] eles 
poden meterlles 100 € máis e ti tes que baixarlle 100 € menos.” Muller. Audiovisual.

“Eu creo que se pretendes aforrar a nivel empresa, no meu caso, se me contratas a min teño unha experiencia e un 
caché. Se contrato a outra persoa con menos experiencia ou tal por pagarlle menos a esta persoa en concreto. [...] O 
que pasa coas mulleres é que teñen que demostrar moito máis que os homes o que fan.” Home. Audiovisual. 

As diferenzas salariais no guión débense, segundo a profesional entrevistada, á categoría laboral, non 
ao sexo. A este respecto hai que ter en conta que as categorías inferiores no ámbito do guión (dialoguistas, 
script) adoitan ter menos presenza feminina. Por outra banda, o guionista participante pensa que este tipo 
de desigualdades, aínda que non se vexan reflectidas na nómina, si que se dan nas formas de contratación, 
xa que se manteñen como bolseiras as mulleres durante máis tempo, o que repercute nos seus ingresos.

“Non coñezo diferencias no salario polo feito de ser home ou muller, coñezo diferencias no salario por catego-
ría ou porque xestionou doutra forma o seu traballo.” Muller. Audiovisual. 

“Había unha becaria que traballaba constantemente co tipo de guión, sei que si, que ela cobraba menos que os 
demais porque estaba así con beca e despois fixéronlle un contrato en prácticas.” Home. Audiovisual.

Actores e actrices entrevistadas afirman que descoñecen se existen diferenzas na retribución salarial 
atribuíbles ao sexo.

“Non vin, o que si notas é que hai máis homes traballando que mulleres, hai máis papeis para homes que para 
mulleres. A discriminación vén de aí. Eu vexo os plans de rodaxe con dez actores e ningunha muller e clara-
mente son series de homes.” Home. Audiovisual. 

En canto á dobraxe, os e as entrevistadas non perciben diferenzas por motivo de sexo. Con todo, 
os dobradores de renome adoitan ser homes e cobran por caché, o que implica uns ingresos maiores. 
Porén, na empresa os salarios son os mesmos para todo o persoal. 

Por último, en dirección de arte non hai un padrón salarial. O profesional participante recorda que 
nalgunha ocasión algunha compañeira cobrou máis ca el.
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4.3.2. Promoción laboral

Das mulleres participantes neste estudo, cinco delas afirman que promocionaron tanto a nivel de 
recoñecemento como económica e profesionalmente, mentres que tres declaran que melloraron no 
ámbito persoal, mais non no económico. Tamén hai quen opina que se trata máis dunha autopromo-
ción que dunha promoción laboral en si mesma: 

“Creo que si, máis que promocionei, promocioneime. Un busca o que... sendo freelance, que pode ser moi compli-
cado, e tendo dúas fillas, bueno, pois, vaste poñendo en coñecemento do sector audiovisual.” Muller. Audiovisual.

“Non, totalmente. Non, o sea, fun en picado totalmente. E comezo con unha carreira que non me corres-
ponde, con un posto que non me corresponde, con máis aptitudes das que tiña entonces, ahora sería perfecto 
para min, pero incluso co sueldo, pero na medida que foi pasando os anos fun a peor. Non sei se a crisis, si é 
porque son unha muller e non un home, porque non quixen irme de Santiago, bueno, de Galicia, non sei cal 
é o motivo, ou un cómputo de todo, non o sei.” Muller. Audiovisual.

No caso dos homes entrevistados, a maioría consideran que promocionaron económica, social e 
profesionalmente.

Igual que se fixo na apartado relacionado coas artes escénicas, identificáronse unha serie de barreiras e 
aspectos que facilitan a promoción laboral e que se considera que inflúen no desenvolvemento profesional. 

Barreiras na promoción segundo as mulleres Barreiras na promoción segundo os homes

• Prexuízos sobre coñecemento e manexo de ele-
mentos técnicos.

• Estereotipos de xénero relacionados coa capaci-
dade de organización das mulleres, o que as en-
cadra en postos como axudante ou secretaria.

• A televisión pública.
• Falta de recursos.
• Falta de tempo debido ao pluriemprego.
• Nivel económico baixo ou falta de avais.
• Menor número e relevancia de personaxes fe-

mininas.
• Maioría de homes nos postos de responsabi-

lidade
• Falta de respecto e de ser percibidas coma 

iguais.
• Menor tolerancia social ao fracaso profesional 

dunha muller.
• Recortes nos tempos de produción.
• Conciliación da vida laboral e familiar.
• A influencia das relacións sociais no sector au-

diovisual: favoritismos, o “boca a boca”, “ami-
guismo”.

• Descoñecemento de técnicas de venda e mer-
cadotecnia.

• Salarios.

• Salarios.
• Envexas.
• Influencia das relacións sociais no acceso e con-

tratación: clientelismo e prevaricación nas ins-
titución públicas.

• Contacto e contratacións por afinidade ideo-
lóxica.

• Televisión (pública) con formatos estándar e 
estereotipados.

• Recortes nos tempos de produción.
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Das profesionais entrevistadas, dúas das que opinan que é moi difícil promocionar son actrices. O 
factor que para elas inflúe na promoción laboral é a propia natureza da especialidade artística, que se 
caracteriza por traballar ás ordes dun director ou directora e en proxectos efémeros, polo que nin acto-
res nin actrices adoitan acceder a postos de liderado. A promoción dos intérpretes reflíctese, pois, no 
caché e o acceso a papeis de maior relevancia. 

“Menos personaxes de reparto que teñan unha trama máis ou menos propia de femininos, están sobrerrepre-
sentados poboacionalmente os homes das mulleres na ficción. Xa por aí xa hai unha brecha salarial, é dicir, se 
nós temos menos personaxes, aparecemos menos nas tramas, vamos a gravar menos días...” Muller. Audiovi-
sual.

“Creo que en xeral a precariedade está instalada. Agora esíxense os mesmos minutos de ficción pero recortan 
os orzamentos, entón [...] o que se facía en 3 meses faise en 3 semanas, é dicir, estanse gravando temporadas 
de 15 capítulos en mes e medio!” Muller. Audiovisual.

Cando se fala de precarización non pode obviarse o caso da televisión pública, onde os puntos fracos 
sinalados polas persoas entrevistadas son os recortes, a mala organización e as envexas. Faise fincapé na 
necesidade de mellorar os salarios. 

“As barreiras son públicas ao primeiro, o sea, non se pode, o sea, os salarios teñen que mellorar en tódolos 
sentidos, e teñen que estipularse por lei. E despois, bueno, a mala organización que hai ahora mismo dentro 
dunha televisión pública, que é totalmente irrisorio, da organización, os sueldos, como os distribúen o traballo 
ao resto, que eso nos está afectando moitísimo, a crisis en xeral. Despois tamén hai moita xente gris no sistema 
laboral, que non che permite acceder ao seu lado por si lle fas sombra, para min eso tamén é un cáncer dentro 
do sector, e hai moitos.” Muller. Audiovisual.

A conciliación da vida laboral e familiar é considerada como unha barreira na promoción laboral e 
incluso chega a ser un factor que cómpre ter en conta á hora de renunciar a ascensos: 

“As empresas intentan conciliar, pero eu creo que é un traballo que consume moitísimo tempo e moitísima 
enerxía. I eu dixen que non por eso, ademais era unha produtora que estaba en [...], e miña nai está aquí en 
[...] i xa nin o plantexei nin cinco minutos, aínda que si que quería decir que si... Sin embargo non vexo que 
homes, porque teñen fillos, teñan que renunciar a ese tipo de cousas, [...].” Muller. Audiovisual.

Na seguinte táboa expóñense os factores que consideran que facilitan a promoción laboral: 

Elementos que facilitan a promoción                
segundo as mulleres

Elementos que facilitan a promoción                     
segundo os homes

• Equipo de traballo.
• Práctica e experiencia.
• Recoñecemento oficial dos estudos (títulos).
• Axudas e bolsas das institucións públicas.
• Apoio da empresa privada.
• Coñecemento de venda e mercadotecnia.
• Visibilización do traballo propio.

• Equipo de traballo.
• Práctica e experiencia.
• Recoñecemento oficial dos estudos (títulos).

De xeito similar ao que acontecía no sector das artes, as mulleres non poden acceder en igualdade 
a un posto de traballo, polo que non teñen posibilidade de adquirir a mesma experiencia e, polo tan-
to, de ampliar o currículo e isto reflectirase na súa promoción laboral e salario. As e os profesionais 
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participantes consideran que existen diferenzas segundo o sexo á hora de promocionar, xa que resulta 
máis difícil para as mulleres acceder a melloras nas condicións laborais. Porén, segundo os testemuños, 
comezan a producirse cambios nos equipos técnicos e de dirección, áreas en que tradicionalmente hai 
maioría de homes. 

“Creo que si. Quero dicir que eu agora, eu rara vez, bueno, xa hai un tempo que non busco traballo, veñen 
a ofrecer, que eso é unha marabilla. Eu creo que me respectan, que respectan que son unha guionista xa cuns 
anos de experiencia i tal. O que si que noto é que hai un pouco teito de cristal, que levo moitos anos traba-
llando pero que non vexo perspectiva de que eu sexa unha desas coordinadoras nin nada.” Muller. Audiovisual.

“Todavía hai moi poucas. Bueno, agora, coa película <título de película> saíu a colofón que a directora de 
foto é <nome de muller> [recibiu un premio]. Existe evidentemente un maior número de mulleres que están 
meténdose nos equipos técnicos.” Muller. Audiovisual.

A desigualdade á hora de promocionar laboralmente no sector audiovisual é un feito que destacan 
as persoas participantes, debido aos prexuízos contra as mulleres nas profesións máis técnicas, aos es-
tereotipos de xénero, mais tamén a unha concepción diferente da ambición, polo que se antepoñen 
outros intereses aos laborais. 

“Despois hai una cosa de debate en la vida que es: ¿hay algo más importante que ser padres? A lo mejor lo que 
hay que hacer es que el hombre que es padre también tenga tiempo para sus hijos y no que la mujer que es 
directiva tampoco tenga hijos. Fixémolo ao revés, esto está feito ao revés.” Home. Audiovisual.

A maternidade ou o o feito de ter familiares a cargo inflúe tamén na promoción laboral das mulleres:

“E que a veces tamén teño a sensación de que as mulleres non queremos esos postos, [...] para nós a promo-
ción de ascenso é na vida de vivir e ao mellor nos sentimos satisfeitas co traballo ben feito, pero ao mellor o 
executivo nos parece un coñazo. E penso que hai as dúas vertentes: hai un teito de poder, absoluto, [...] e logo 
tamén hai outro que é que se as mulleres quixeran promocionarse realmente xa estaríamos moito máis arriba, 
o que pasa é que ao mellor non nos apetece. [...] E despois tamén é importante, moitísimas mulleres siguen 
preferindo a súa vida familiar, e un posto de poder require moitísimas horas [...].” Muller. Audiovisual.

4.3.3. Conciliación da vida laboral e familiar

A diferenza do que acontecía no caso das artes escénicas, neste estudo participaron persoas empre-
gadas no sector audiovisual, mulleres en concreto, que teñen persoas dependentes ao seu cargo. Sinalan 
que atender unha persoa dependente supón un esforzo psicolóxico importante, pois moitas veces im-
plica illarse. Ter unha persoa dependente ao coidado pode influír tamén na promoción profesional xa 
que pode actuar como factor en contra á hora de aceptar un ascenso laboral.

En canto ao coidado de fillas e fillos, expóñense en orde cronolóxica as experiencias dalgunhas das 
profesionais entrevistadas. A primeira delas correspóndese cunha actriz que foi nai a principios da dé-
cada de 1980:

“É tremendo porque eu sempre tiven clarísimo que a miña prioridade na miña vida era o meu traballo, sempre. 
Por riba de todas as cousas, porque, se eu quería criar o meu fillo tiña que ter con que [...]. Entón, eu nunca 
perdín de traballar por criar o meu fillo, pero que ocorre? Que o meu traballo ten uns horarios tremendos. 
[...]” Muller. Audiovisual. 
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A segunda das experiencias de maternidade transcorre na década dos 90. O relato desta nai traballa-
dora fala da corresponsabilidade na parella como algo necesario para a crianza dun fillo ou unha filla, 
pois conta que tanto o pai coma ela entendían que era unha cuestión compartida.

“Miña parella mais eu vivíamos de aluguer, non tiñamos grandes recursos, os dous nos adicábamos a esto. Ti-
ñas mellores etapas? Pois collías unha persoa que te axudara para a crianza da túa filla. Eu creo que, é certo que 
estamos relegadas a postos inferiores, é certo que o poñen moi difícil a conciliación pero, eu tamén, na miña 
experiencia persoal, eu quixen e o fixen. As mulleres pelexamos moitísimo máis por estar neste posto x ou por 
ter un pouco de mando, porque o poder cho poden dar pero o mando gánalo ti, entón, creo que si queres si 
que podes.” Muller. Audiovisual. 

Se se comparan as dúas experiencias de maternidade cunha actual, obsérvase que non houbo dema-
siados cambios: segue habendo necesidade de contar con axuda de familiares ou persoas externas, xa 
que os horarios non facilitan a conciliación.

“No meu caso, bueno, ahora mismo, el vai a unha guardería e ten unha coidadora porque, por horarios, tanto 
da miña parella como a miña non abarca, é imposible, porque eu entro ás 6 da mañá, co cal ningunha escuela 
me collería o neno antes. [...] É posible porque todo o meu sueldo, practicamente, se vai ao traballo de outra 
persoa.” Muller. Audiovisual.

Ás entrevistadas preguntóuselles tamén se o feito de traballar no sector audiovisual influíu dalgunha 
maneira na súa decisión respecto da maternidade. Varias coinciden en que se trata dunha cuestión 
persoal na que o aspecto laboral queda fóra, en parte por seren conscientes de que, se dependesen diso 
para ser nais, non o poderían ser:

 “Eu tuven un momento que quería ser nai e quería ser unha nai solteira e decidín que non porque non podería 
coidalo, porque tiña un traballo que non baixaba das 12 horas e non tiña un horario, entón era totalmente 
inviable”. Muller. Audiovisual. 

“Unha actriz cando decide ter un fillo decide non traballar dous anos. Iso está aí. Non vou dicir que eu non os 
tivera por iso, eu sempre fun consciente. [...] É imposible que non inflúa. Outra cousa é, eu non decidiría non 
ter fillos por non traballar dous anos, porque eu entendo que é unha decisión que vai moito máis alá diso, pero 
teño moi presente que hai dous anos na miña vida que non traballo.” Muller. Audiovisual.

Por último, no que respecta á resposta das empresas ante as necesidades das súas traballadoras, as 
participantes neste estudo relatan tanto experiencias positivas como negativas:

“Eu sei, dende logo, o que pasa nas empresas, teño moitos compañeiros que teñen, por exemplo, as nais na casa 
e, ás veces, a nai ou o pai está no hospital ou levou un golpe, e ti chamas e non vas. Xusto agora teño varios 
compañeiros así, homes e mulleres ademais, facéndose cargo dos seus pais. O horario é moi intenso, o horario 
é de 8:00 a 14:30 e de 16:00 a 22:30. Entón, ti, cada semana, pregúntanche polo horario que tes dispoñible a 
semana seguinte.” Muller. Audiovisual. 

“[...] no meu traballo é moi problemático que ti teñas historias, porque se ti tes historias un día que non hai 
problema, non hai problema ningún. Pero si ti tes historias un día que ti tes, por ejemplo, unha función de 
teatro, se non vas, non hai función de teatro. Entonces o actor xa non pensa en ter o problema. O actor é coma 
o autónomo: non ten problema de nada porque non pode telo! Entonces como non podes ter problema non 
o ten. Porque se estás acatarrado vas, se tes fiebre vas, como non vas? Pois se tes un accidente de tráfico, se non 
te tes en pé...” Muller. Audiovisual.
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Neste ámbito hai diferenzas tamén segundo se traballe en cine ou televisión, mais tamén entre as 
distintas profesións. Así, as rodaxes de cine concentran máis o tempo que as de televisión, polo que 
nestas resulta máis difícil a conciliación da vida laboral e familiar. As mulleres destacan o feito de que 
non recordan compañeiros que solicitasen permisos para facerse cargo de persoas dependentes ou por 
paternidade. É dicir, adoitan ser as mulleres as encargadas de negociar as condicións relacionadas coa 
conciliación da vida laboral e familiar, polo que sinalan que é preciso un cambio de mentalidade.

Dos profesionais entrevistados varóns, tres afirman que compatibilizar o traballo coa vida familiar 
foi algo sinxelo para eles. Outros comparten coas súas colegas experiencias difíciles debido tanto aos 
horarios como á falta de facilidades por parte dos empregadores.

“Foi moi complicado porque a nosa profesión é moi complexa. Tí cando estás facendo unha película tes por 
contrato 11 horas, pero igual traballas 14-15 diarias se es o director dunha peli, porque tes que levar todo 
planificado día a día, logo estar esas 11 horas, e ao rematar tes que ir a ver unha localización ou decorado do 
día seguinte. É complicado de conciliar.” Home. Audiovisual.

Como ocorría coas profesionais do audiovisual, no caso dos homes empregados neste sector a ca-
rreira profesional foi ou non un factor que había que ter en conta á hora de decidir ser pais segundo 
cadaquén.

“Evidentemente a decisión é persoal, pero é un tema que realmente si que o teño pensado bastante e é algo que 
pola miña profesión non podería ter [...] pola inestabilidade económica.” Home. Audiovisual. 

 “Un poco sí que influye claro, porque es bastante exigente a nivel de horarios y de implicación.... evitamos el 
tema. También es una cuestión de edad [...] no sé si ahora mismo querría tener o no. [...] Yo la verdad es que 
tengo varias compañeras de mi edad y tuvieron hijos o alguna tuvo dos o tres, o sea, si los quieres tener puedes. 
[...]. También pasa en el audiovisual, normalmente las parejas suelen dedicarse a lo mismo, entonces es más 
fácil de saber cómo funciona esto: ‘esta temporada a lo mejor no la hago yo, pido que no me llamen, que lla-
men a otra persona porque sé que después me llamarán de vuelta, entonces trabajas tú y después cambiamos’. 
Bueno, la gente más o menos se va conectando.” Home. Audiovisual. 

En canto á resposta das empresas ou institucións ante este tipo de necesidades dos seus empregados, 
hai testemuños dunha produtora de televisión e un produtor de cine. Ambos os dous expresan o seu 
compromiso por mellorar o contorno de traballo e a preeminencia das necesidades persoais sobre as 
laborais:

“Eu, ahora estou facendo un programa [...] que había maioritariamente mulleres reporteiras, periodistas, é 
dicir, un programa vivo tal, con moitísimas horas de traballo porque é un directo, teste que poñer no caso de 
‘son nais’, moitas mulleres son separadas ou núcleos familiares uniparentais, co cal tes que lle facilitar a vida a 
toda esa xente.” Muller. Audiovisual.

“Si que ten xurdido, bueno, pois é un tema, evidentemente as rodaxes son moi comprimidas no tempo e cal-
quera impacto deste tipo é algo bastante importante, pero evidentemente as personas van primeiro. Se se pode 
traballar pódese traballar e se non se pode non se pode.” Home. Audiovisual.

As propostas de mellora nomeadas polos profesionais do audiovisual respecto da conciliación labo-
ral son a igualdade nas baixas de maternidade e paternidade, a necesidade de máis días para asuntos 
propios, a redución da xornada laboral, garderías nos postos de traballo e un cambio de mentalidade 
que se distancie dos valores e tradicións patriarcais e machistas. 
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“Eu copiaría moitos sistemas que si funcionan dentro de Europa. O primeiro, que as baixas maternais e pa-
ternais sexan exactamente as mesmas [...] e despois, días propios, non temos días propios, pero es que tamén 
temos que cambiar moito o sistema laboral en xeral, non solamente en materia de igualdade. [...] Primeiro hai 
que cambiar a mentalidade da xente e despois.... porque estou segura de que si tuvéramos días de conciliación 
laboral para coidados expresos de xente, nenos, maiores, o que sexa, serían as mulleres as que os pedirían e 
non os homes, entón primeiro hai que cambiar un pouco a mentalidade. [...] A min me parece que traballa-
mos demasiadas horas e eso tamén afecta á hora da túa vida de conciliación e de igualdade tamén.” Muller. 
Audiovisual.

4.3.4. Discriminación e acoso nas relacións laborais

A totalidade de profesionais que se entrevistaron afirman ter coñecido casos de discriminación ou 
acoso (laboral ou sexual) por razón de sexo. Porén, mentres que todas as mulleres viviron este tipo de 
experiencias, só tres dos homes relatan situacións de discriminación ou acoso no traballo.

As maneiras máis habituais de discriminación laboral por razón de sexo cara ás traballadoras do au-
diovisual concrétanse en dificultade para seren recoñecidas e respectadas, paternalismo, sexualización e 
cousificación, certas formas de linguaxe e de relacionarse non axeitadas, maior esixencia que aos homes, 
diferenzas no acceso ao posto de traballo, cuestionamento continuado das súas capacidades profesio-
nais, menor tolerancia ao fracaso profesional e discriminación polo aspecto físico. En relación con isto 
último, un carácter forte pode ser tamén motivo de discriminación, pois varias mulleres afirman que 
tiveron problemas por esta razón. Esta cuestión tamén lles afecta a algúns homes, mais, pola contra, 
esa personalidade enérxica é valorada de xeito positivo nos outros homes. Os profesionais entrevistados 
coinciden en que este tipo de feitos se atopan normalizados no sector, aínda que tamén se indica que 
no último lustro se están a producir cambios. 

“Noto que costa moitísimo facerse respectar. Nótoo porque temos ido a pedir pasta e a quen miran é ao pro-
dutor, e a quen ten que mirar é a min. Teño moito xenio tamén e iso tenme causado problemas en bastantes 
traballos.” Muller. Audiovisual. 

“No traballo de guionista creo que no, no de audiovisual si. Hai moitas profesións no audiovisual que son 
claramente sexistas: fotografía, ás cámaras, mulleres cámaras... teño visto cousas que non me gustan, desto de 
compañeiros de ‘ai, te llevo’ i ela decir ‘non, é o meu traballo levalo, non me tes que axudar a levalo’, paterna-
lismo.” Muller. Audiovisual. 

“Si que vivín, cando empezaba, que as rapazas guapas e espectaculares, entraban máis, dábaselle chance ás veces 
que eu non tiña. [...] Pero claro, con certos directores e demais.” Muller. Audiovisual. 

En canto ao acoso sexual no sector audiovisual, este materialízase en forma de comentarios sexuais/
sexistas, abuso de poder, tocamentos, insinuacións, fotografías etc. Ademais, non se dá só no lugar de 
traballo senón tamén a través das redes sociais ou aplicacións de mensaxaría instantánea. As vítimas deste 
tipo de acoso, como ocorría nas artes escénicas, son maioritariamente mulleres e, en concreto, as actrices e 
presentadoras, aquelas que se atopan diante da cámara. É tamén recorrente a mención ao abuso de poder 
ou aproveitamento dun status superior que condicionan o acceso a postos de traballo ou ascensos.   

 “Si que vin por exemplo directores que traballan con xente nova, cousas moi heavies, é dicir, de aproveitarse 
moito do seu status de director para ligar, con xente de 18 e 20 anos. Eso é moi forte. E si, eu sei dun lugar 
que hai aproveitamento do director. Si, existe.” Home. Audiovisual.
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“Relacións sexuais que se comentaba ou que se decía que había para subir de posto e cousas así si, pero máis 
aló tamén non sei ata que punto consentido por todas partes. Que ao final acaba sendo tamén unha maneira 
de acoso non? Porque quen ten o poder...[...]” Muller. Audiovisual. 

Así como homes e mulleres coñecían casos de acoso sexual, hai división de opinións en canto ao 
que se percibe como normal. Así, o que denominan “baboseo”, presente en todos os contextos laborais 
analizados, non sempre é considerado acoso sexual senón algo “menos grave”.

“Que o tes tan normalizado, e eles o teñen tan normalizado que non pasa nada, vale? Que ao final eu creo 
que é unha cuestión de que nin eles teñen a sensación de estar facendo algo malo, nin ti [...]. Situacións de 
‘estoume sentindo incómoda, pero non quero ser consciente de que me estou sentindo incómoda para non, 
ou sexa, porque non es quen de enfrontarte, sabes? E non queres ser unha histérica...’” Muller. Audiovisual. 

“O que é moi normal, en equipos mixtos cando estás sobre todo en rodaxe, pasan moitas horas, é facer comen-
tarios. [...] O típico comentario erótico-festivo, pero tamén as rapazas fano de vez en cando. Es un toma-daca.” 
Home. Audiovisual.

Aínda que os e as entrevistadas coinciden en que a situación mellorou na última década, os casos de 
acoso sexual no ámbito laboral nas décadas de 1980 e 1990, así como a inicios do novo século, eran 
algo frecuente.

“Eu escoitei comentarios que me dixeron ‘este director, este director, fixeron, dixeron non sei canto, se frota-
ron’ e eu dixen ‘hostia! cústame imaxinalo’, eu non o vivín. Entón si, pero bueno, é este rollo dos 80, e pasa a 
secretaria e o xefe faille plas! no cú ves iso na tele e é normal, e eso xa non pasa. E nese sentido o sector reflicte 
completamente a realidade.” Muller. Audiovisual.

“Aquí con que empiece a salir toda la mierda que pudo haber en los 90/2000 con respecto a muchos directores 
aquí en Galicia de acosos y tal? Yo estoy seguro, en los corrillos se habla ‘este tío era un baboso’, ‘este tío era un 
tal’, ‘este tipo cuidado que te toca...’ sabes?” Home. Audiovisual. 

“Ese día, pero xa pasara varias veces, viñera unha chica nova de extra, moi noviña, moi guapiña e veu o axu-
dante de dirección e díxonos que despois —eu levaba moito tempo e nunca me dixeran tal —, que despois 
estabamos invitadas no <nome dun pub> á festa privada que logo continuaba na casa do director. Eu quedei 
un pouco pillada e díxome: si si, vente tu y tráete a tu colega. Eu díxenlle que eu non pero que non sabía se ela 
quería ir a tomar algo. E dice: no, que o director está súper interesado, vide. E fomos e desde o momento en 
que puxo os pés no <nome do pub> foi en plan acoso y derribo, iba a por ela.” Muller. Audiovisual. 

Respecto do acoso laboral, as formas máis habituais nas que este se presenta son o mobbing, o des-
prezo e o maltrato verbal.

As mulleres relatan que este tipo de acoso laboral acaba tornando en acoso sexual, en forma de co-
mentarios ou incluso tocamentos. Así mesmo, afirman que se senten discriminadas polo feito de non 
ser respectas como xefas ou fotógrafas principais: os clientes normalmente solicitan falar co responsable 
e chegan incluso a mofarse dos compañeiros fotógrafos cando están sendo dirixidos por unha muller. 
Os profesionais, por outra banda, admiten que sufriron presións ou chantaxes, mais non por razón de 
sexo.

“Eu este tipo de actitudes tan de desprecio e tan de decir as cousas desta maneira que te están machacando 
directamente, porque outra cousa é que ti te sintas machacado e desprezado porque, imaxínate, rexeitan o teu 
traballo cinco veces e te sintes despreciado, [...] unha falta de respeto que ti te sintes atacado directamente. 
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Esto con mulleres nunca sentín este trato tan machacón, con homes pff, diante dos meus ollos. Había mo-
mentos que era terrible. E con estas rapazas aquela tempada eso fora absolutamente horrible. Tamén cando 
estás nos últimos postos, especialmente se eres muller, que es como ‘joder, que van a tardar 4 años en poner los 
cablecitos?’ Que ti estás intentando facelo o mellor que podes, ao mellor é o teu segundo día e que xa te están 
machacando.” Muller. Audiovisual. 

“As relacións establécense sempre de poder en torno á experiencia aínda que ti estés ao mesmo nivel que ela. 
Pero é complicado porque se ti chegas a un sitio e estas ao mesmo nivel que el pero claro, ese tipo ten máis 
experiencia, terei que respetalo [...] Bueno, e no caso que coñezo, este foi mobbing, foi acoso porque se sentía 
[...] As consecuencias foron pois ningunhas. [...] Para a vítima, tivo que denunciar á empresa, obter unha 
indemnización e deixar un traballo que lle gustaba porque pola parte da empresa non fixeron absolutamente 
nada. ” Home. Audiovisual

Ante situacións de acoso laboral e/ou sexual as formas de resposta varían segundo a persoa: hai 
mulleres que se bloquean, outras que o ignoran e tamén están as que sempre actúan. Certas profesio-
nais contaron como o seu comportamento evolucionou co paso do tempo, o que lles permitiu tomar 
conciencia da situación e decatarse de que estas condutas non poden ser normalizadas. Algunhas das 
profesionais entrevistadas que afirman que se enfrontaron a estas situacións recoñecen que resulta difí-
cil, xa que a toma de conciencia debería ser unha aprendizaxe persoal, tanto para os homes que aínda 
non son conscientes, como para aqueles que si, mais tamén para as mulleres cuxo pensamento segue 
asentado no machismo e o patriarcado e para aquelas que se cousifican.

“Eu sempre actúo, son moi combativa, xa che dixen antes. Eu retírome no momento que pode ser lúdico de 
confusión, no momento de traballo, na oficina, no rodaxe non o admito baixo ningún concepto.” Muller. 
Audiovisual. 

“[...] o que pasa é que non ves, non fas unha lectura de perspectiva de xénero. É fácil dicirlle a alguén ‘estaste 
pasando’, pero ‘estaste pasando, iso é machista e tal’ é máis difícil. A min agora xa non tan difícil, pero noutras 
etapas da miña vida non había nin conciencia.” Muller. Audiovisual. 

A naturalización deste tipo de comportamentos, sobre todo de comentarios, en ocasións ten como 
consecuencia que a persoa que os realizou non se decate do que realmente está facendo. Por outra ban-
da, a falta de experiencia e a xuventude moitas veces xogan en contra das vítimas ao non seren capaces 
de dar unha resposta a estes comentarios, o que, pola súa vez, propicia a reiteración de condutas de 
acoso laboral ou sexual. 

“Teño pasado por tantas etapas! Agora é que creo que xa non dou pé. Si que traballando con homes gardo 
moitísimo as distancias, pero cando eres máis nova e tes menos experiencia pois hai cousas que poden conti-
go.” Muller. Audiovisual.

En canto á denuncia, todos e todas as entrevistadas recoñecen a valentía de quen o fixo, mais afir-
man que non saben se serían capaces de facelo por medo ás consecuencias (escarnio público, perda do 
posto de traballo ou oportunidades futuras etc.) ou mesmo porque non recoñecen como legalmente 
censurables algunhas das conductas.

“Alégrome de que dera o paso pero tamén sentino persoalmente como unha grande valentía porque eu segu-
ramente non tería denunciado.” Muller. Audiovisual.

“Al no tener el apoyo ni de tus compañeros ni a lo mejor tener pruebas... porque realmente el acoso no es un 
delito, o sea, perdón, ser baboso no es un delito, ata certo punto, entonces claro... Que las consecuencias van a 
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ser que el tipo no salga condenado, seguro, entonces al final cual es la lectura de esto ‘ah, hay denuncias falsas’ 
y eso es una mierda porque eso es malo para ella, para todo el sector…” Home. Audiovisual.

A maioría dos e das participantes neste estudo afirman que descoñecen medidas de actuación e pre-
vención, así como sancións para situacións de acoso laboral ou sexual. O carácter dos testemuños varía: 
hai quen afirma que ninguén axudaría ou mediaría porque os criterios das empresas son económicos, 
mais tamén hai quen sostén que na súa empresa se actuaría con contundencia pero que descoñece 
como elaborar este tipo de protocolos. En definitiva, a educación, a prevención e unha lexislación que 
penalice a discriminación laboral son os tres elementos que se consideran fundamentais para reverter 
a realidade.

“Necesitamos unha lei que prohiba e que penalice a discriminación laboral, non a hai. É evidente. E necesita-
mos que se cumpra a lexislación vixente en materia de igualdade etc. etc.” Muller. Audiovisual. 

“Eu descoñezo se existen. Sei que as asociacións están agora traballando para desenvolver un en concreto adap-
tado ás especificidades do audiovisual.” Muller. Audiovisual. 

“As empresas co acoso laboral é un tema que coñezo bastante ben, desgraciadamente por cousas que me to-
caron moi de perto, soen ter criterios economicistas. O compañeiro que lle fai a vida imposible, canto tempo 
leva? O sea, non o podo botar porque teño que pagar non sei canto, eso é terrorífico.” Home. Audiovisual.

 

4.3.5. Os postos de poder dende a perspectiva de xénero

Do total de participantes neste estudo, dezaoito afirman que a maioría dos xefes que tiveron foron 
homes, aínda que hai unha pequena porcentaxe que tivo máis mulleres que homes como xefas ou di-
rectoras no ámbito do audiovisual.

Nas áreas concretas de dirección, interpretación, guión, fotografía e dobraxe, tanto os como as 
profesionais entrevistadas coinciden en que os postos de poder están ocupados maioritariamente por 
homes. Destaca o ámbito da produción, no que cómpre diferenciar entre produtores/as executivos e 
os xefes/as de produción, xa que os primeiros postos adoitan estar ocupados por homes e os segundos 
por mulleres. Polo feito de que as empresas produtoras adoitan ser de parellas ou de tipo familiar, a 
alternancia de poder entre sexos non resulta moi clara para o persoal traballador:

“As máis próximas, xefas de produción... sempre son mulleres e os dos postos máis executivos normalmente 
son homes. E no teatro, as compañías galegas antes eran todas de matrimonios e mandaba el. Agora afortuna-
damente hai moitas mulleres directoras facendo cooperativismo, xuntándose, facendo redes para poder sacar 
o seu traballo. Creo que é outro tempo.” Muller. Audiovisual.  

As opinións sobre a existencia de estilos de dirección diferenciados segundo o sexo están divididas: 
once das persoas participantes (seis mulleres e cinco homes) consideran que estas diferenzas existen, 
mentres que sete (catro homes e tres mulleres) cren que as diferenzas no estilo de liderado non teñen 
que ver co sexo. Algúns dos elementos sinalados como diferenciais son: empatía, diálogo, esixencia, 
organización e estilo de comunicación. 

“Non somos nin mellores nin peores, creo que a muller ten unha empatía que o home moitas veces carece 
dela, nós facemos máis as cousas por convencemento, por diálogo... e os homes, en xeral, insisto, o fan máis 
por imposición ou por mando, máis que por mando, por poder.” Muller. Audiovisual. 
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“Comentarios de homes en audiovisual de desprezar ao teu propio equipo, iso en mulleres é máis difícil de ato-
par, si que penso que hai un comportamento masculino moi piramidal, porque o audiovisual é moi piramidal 
tamén. Si podes subir pero non sei hasta donde.” Muller. Audiovisual

Ademais das características consideradas propias dun estilo de dirección feminino, destaca tamén a 
opinión de que moitas se afastan dos canons preestablecidos por homes que é preciso revisar, así como 
metodoloxías de traballo tradicionalmente masculinas nas que se incorre en ridiculizacións ou humi-
llacións.  

No caso concreto do sector do guión, unha das profesionais entrevistadas sinala que hai unha di-
ferenza de estilo notable entre as mulleres e os homes, xa que estas son máis conscientes do déficit de 
representación feminina, o que non ocorre cos seus colegas homes.

“Noto unha diferencia de estilo? Non. Se me preguntas nos guións, si que os noto máis. Cando escriben mu-
lleres e cando escriben homes. [...] Personaxes máis complexos, bueno, máis reais.” Muller. Audiovisual. 

“Traballando con elas si noto diferencias, que teñen máis que ver co traballo sobre os personaxes: elas son moi 
conscientes [...] van intentar subvertelos dalgunha maneira conscientemente porque elas si son conscientes do 
déficit de representación que hai e da muller, e de certas cousas que se consideran femininas. Entón cada unha 
á súa maneira pero si son conscientes diso, normalmente os homes é algo no que nin se paran a pensar, elas 
case por obriga, porque lles toca, porque non poden non facelo”. Muller. Audiovisual.  

Nos ámbitos concretos da produción e a dirección, fálase de estilos máis competitivos e agresivos 
en canto á xestión respecto dos homes. As profesionais entrevistadas falan das metodoloxías de apren-
dizaxe, que parten dunha cultura patriarcal, o que provoca que as mulleres que chegan aos postos de 
poder adquiran roles ou actitudes tipicamente masculinas, moitas veces necesarias para o ascenso. Ou-
tros factores que se citan nas entrevistas refírense a mecanismos de protección ou ás consecuencias de 
expectativas truncadas dun estereotipo de coidadora que non sempre se cumpre. 

“Ademais estamos coa paradoxa de sempre, que é a máis recurrente: ‘Unha muller cando chega é porque ten 
moitísimo mal carácter’ [...]. Parece que cando chegas é porque tes moi mala hostia. Non é eso, porque con 
eso solo non chegas a ningunha parte.” Muller. Audiovisual.  

“Eu aprendín a ser agresiva [...] non en termos de violencia, senón de ser firme nunha idea, ceder o que teñas 
que ceder o mínimo, sorrir o mínimo, ir vestida correcta e non excesivamente feminina. Dar a man con forza, 
se me din calquera monada non rir unha graza e é toda unha coraza para protexerme, nun ámbito máis colo-
quial son unha persoa totalmente distinta, non sinto que sexa eu.” Muller. Audiovisual.  

En canto ao sector do guión, as e os informantes reclaman máis presenza feminina, xa que para 
contar historias plurais e con perspectiva de xénero son precisos equipos de guión diversos. Así, sobre 
todo no caso das series, escríbese segundo o criterio do coordinador, que adoita ser un home, o que 
provoca que guionistas mulleres teñan que revisar o escrito por elas que, de xeito inconsciente, pode 
ter enfoque sexista nalgún nivel. Outro factor que dificulta unha creación de contidos diversa son os 
recortes que limitan a calidade das producións.

“Ti escribes máis ou menos, ti plantexas cousas e creas cousas, pero sempre teñen que estar pechadas por outra 
persona i si esa persona é un home, pois loxicamente queda, de feito inconsciente digo, porque nunca me 
atopei con ningún que fora claramente machista. Simplemente son cousas que incluso eu, que son muller, ás 
veces escribo cousas e digo ‘ostras’. E que é necesario que haxa máis mulleres.” Muller. Audiovisual.  
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As historias recollidas nas entrevistas permiten observar como aínda resulta raro traballar con máis 
dunha muller nun equipo de guión: 

“Na sala de guionistas, cunha muller só estiven unha vez en toda a miña vida laboral.” Muller. Audiovisual. 

É preciso ter en conta tamén que, dentro deste sector, hai varias profesións: mentres que entre os 
argumentistas non se atopan practicamente mulleres, si as hai entre scripts ou dialoguistas, que son 
empregos de menor categoría. En canto ás profesións máis técnicas como sonidistas, perteguistas ou 
fotografía, hai un maior número de homes. 

“En fotografía hai pouquísimas, é unha pasada, si que hai certo tipo de profesións dentro do sector que están 
moitísimo peor.” Muller. Audiovisual. 

 “Non, eu dende logo non coñezo a ningunha. Nin técnica, nin a que controla o ecualizador nin o pertiguista.” 
Muller. Audiovisual.  

Respecto da interpretación, a situación é a mesma que nas artes escénicas, aínda que no audiovisual 
galego semella que é mellor ca no resto do Estado. Un dos factores relacionados coa infrarrepresenta-
ción feminina neste sector son o tipo de historias que se narran e o tipo de personaxes que as protago-
nizan, o que está ligado tamén á masculinización do sector do guión. 

Como contrapunto, nos departamentos de arte percíbese paridade e nas ramas de estilismo, peitea-
do, maquillaxe e vestiario hai un maior número de mulleres que de homes: 

“Cando eu comecei nisto, no traballo técnico puro e duro, está primado sobre todo por homes. As mulleres 
estaban sobre todo destinadas a actividades paralelas como foquista, script, guionista.” Muller. Audiovisual.  

Para rematar os e as participantes no estudo inciden na idea recorrente de que se está a producir 
un cambio no sector, que se materializa nun proceso de toma de conciencia das desigualdades, que 
consideran un primeiro paso para activar os mecanismos de acción necesarios que axuden a construír 
de novo o sistema de valores dende unha perspectiva de xénero.

4.3.6. Representación e tratamento da imaxe persoal

Como xa se viu no apartado dedicado ás artes escénicas, o físico inflúe máis no sector audiovisual, 
polo que as esixencias a este respecto son maiores, sobre todo nas profesións que se desenvolven diante 
da cámara. En canto á representación do xénero nos produtos escénicos e audiovisuais, a maior parte 
das persoas participantes neste estudo considera que as creacións do sector non representan a realidade 
social que os rodea. Porén, hai quen sinala como pouco a pouco comezan a contarse outro tipo de his-
torias nas que as personaxes femininas xa non son obxectos ou simples detonantes da acción, centrada 
nos masculinos, senón que comeza a haber mulleres protagonistas.

A tendencia xeral nas entrevistas, tanto a homes como a mulleres, é o recoñecemento da infrarrepre-
sentación das últimas, tanto de xeito cuantitativo (número de personaxes) coma cualitativo (importan-
cia delas). As persoas entrevistadas coinciden tamén en sinalar que a ficción audiovisual galega mostra 
unha realidade máis diversa ca a do resto do Estado. En canto ao cine, establécense diferenzas entre o 
cine convencional e o de menor orzamento, que ofrece unha representación máis equilibrada e fala do 
que lles pasa ás mulleres.
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Entre os motivos que explican estas diferenzas pódense sinalar o obxectivo que buscan as produto-
ras e a actitude de persoas con cargos de responsabilidade no sector. Respecto do primeiro, as persoas 
entrevistadas sinalan que as produtoras teñen en mente un perfil de telespectador moi concreto: no 
ámbito estatal búscase público novo e feminino, mentres que no ámbito galego, rural e maior. En canto 
ao segundo, sinálase nas entrevistas que ocupación de cargos de dirección ou xestión por xente con 
pretensións políticas inflúe na representación dos xéneros debido á súa intromisión nos guións:

“E como se meten en guións: o que queren é mostrar, a un tipo de público, que non queren deixar de ter, non 
lles interesa un público máis novo, non lles interesa un público máis culto. Entón interésalle un público do 
rural e solo darlles patochada.” Muller. Audiovisual. 

A este respecto hai que ter en conta tamén a tipificación dos personaxes a través tanto da imaxe física 
que proxectan, como dos estereotipos de xénero sobre os que se constrúen, asociando roles e calidades 
positivas ao feminino e violentas ao masculino. Así, as mulleres da ficción adoitan ter problemas rela-
cionados cos homes, mentres que estes teñen problemas en xeral. Ademais, elas adoitan ser “fillas de” 
ou “parellas de”, mentres que os personaxes masculinos son xuíces, avogados, policías etc. Sinalan os 
e as profesionais da dobraxe que a súa profesión reflicte as producións audiovisuais xa feitas, polo que 
non está na súa man cambiar estas situacións:

“A maioría das personaxes son masculinas fronte a un 20 e pico por cento de personaxes femininos, pois xa 
para empezar por aí. Despois os roles e as calidades, as positivas e as negativas: a violencia é masculina, a pre-
ocupación é feminina, o liderazgo é masculino, a susceptibilidade é feminina, a tenrura é feminina.” Muller. 
Audiovisual.  

A masculinización xeral do sector audiovisual e, en concreto, a do guión é outro dos motivos que 
serve para explicar esta distorsión, que se ve reflectida tanto no propio guión coma nos personaxes, 
pois, aínda que comeza a haber máis mulleres protagonistas, era un rol tradicionalmente destinado aos 
homes.

En canto ao cine, a xustificación desta desigualdade na representación dos xéneros explícase polo 
feito de que, como produto, búscase que chegue ao maior número de salas posibles: 

“Mientras haya público que lo consuma, tiene que haber una variedad suficiente para todo el mundo, que 
abarque todos los grupos posibles, de géneros o de gustos, o de lo que sea. ¿Y eso qué implica? Pues que en la 
historia que estás contando pues habrá una mayoría o minoría de una cosa o de otra. Por ejemplo, si quieres 
contar una serie sobre las cruzadas, en la Edad Media, pues obviamente habrá tíos y tías, pero, claro, no va a 
haber tías guerreras, porque no las habías históricamente.” Home. Audiovisual. 

 As produtoras son conscientes de que existe unha desigualdade e sosteñen que intentan corrixila 
porque existe tamén unha necesidade de cambio. Porén, non sempre é doado, pois a falta de tempo e 
perspectiva impídeno. Trátase dun círculo vicioso xa que as produtoras afirman que as historias parten 
dos guións, mais as persoas que traballan no guión din que o fan sobre a base do que as produtoras lles 
encargan.

Os e as guionistas sinalan que moitas veces a inspiración a recollen de xornais que relatan a vida real. 
O feito de traballar con arquetipos fai que se caia no estereotipo de xénero. A única maneira de reverte-
lo é, entón, ser consciente do labor que se está a realizar e ter equipos máis diversos en canto a xénero. 

A importancia do aspecto físico no sector audiovisual afecta tanto a homes como a mulleres. O xeito 
en que a imaxe inflúe no traballo dos e das profesionais pode ser diferente segundo o seu sexo, mais 
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denuncian que as presións ás que se ven sometidas elas son maiores. Como vén sendo habitual ao longo 
deste informe, os participantes no estudo recoñecen un cambio incipiente, mais que non serviu para 
mudar o fundamental, sobre todo no que respecta ás persoas que traballan diante da cámara.

“Sen lugar a dúbidas hai diferencias e a presión que nós recibimos nese sentido é infinitamente <maior>. Si que 
eles entran nesa dinámica pero non hai unha presión comparable. É dicir, ti podes ser feo, gordo e calvo e ter 
unha carreira brillante pero ser fea, gorda e calva e ter unha carreira brillante é rara avis.” Muller. Audiovisual.

Reclámase maior diversidade en canto ao físico no sector audiovisual, o que inclúe diversidade de 
corpos, sexos, identidades de xénero e tamén de idade. A concepción actual do imaxinario de ficción 
repercute na vida laboral das actrices xa que as esixencias ás que están sometidas fan que sexan máis 
curtas que as dos actores. 

“En canto a tal si, tampouco ves homes gordiños. Pero, que pasa? Ves homes normales, pero é que na tele solo 
ves mulleres espectaculares. E despois as que non son espectaculares as fan espectaculares. Es que eso es heavy, 
porque aí están, pois, as compañeiras artistas de maquillaxe e perruquería.” Muller. Audiovisual.  

Agás personaxes que teñan algunha peculiaridade que favoreza o seu papel na ficción, como o sobre-
peso, téntase facer as actrices máis atractivas, mentres que os actores son atractivos en si mesmos. Un 
dos homes entrevistados ve como xustificación disto unha bagaxe cultural inherente, o que relaciona 
co feito de que en publicidade (ámbito que non se abordou directamente neste estudo) hai unha ten-
dencia clara a plasmar dunha maneira máis atractiva as mulleres. Así mesmo, cando unha muller non 
encaixa nos canons estéticos preestablecidos adoita interpretar papeis de mala.

Aspecto físico e idade están estreitamente relacionados, sendo o último outro aspecto que causa 
desigualdade entre homes e mulleres, que moitas veces se materializa en que un actor e unha actriz da 
mesma idade interpretan nai e fillo. Construír a ficción deste xeito fai que a realidade dos homes se 
manteña, mentres que a das mulleres se modifica para, precisamente, adaptala á del, o que crea un ima-
xinario androcentrista que transmite un modelo imposible de alcanzar para as mulleres, o que acaba 
por ter consecuencias psicolóxicas e sociais. 

“Eu acabo de estar nunha serie que o tipo ten un ano menos ca min e as mozas que lle buscan son de 20 e 
tantos, 30 como moito. A el o poñen de chupa de coiro, o tiñen para que pareza máis novo e ser el galanzote i 
eu, con un ano máis, te poñen xa de súper maior, xa a vestimenta... Tes que ser unha señora xa, e unha señora, 
ademais, con problemas de idade [...]” Muller. Artes escénicas.  

As actrices sinalan que a importancia do físico é algo que comeza xa nos propios castings e que se ve 
reflectido na linguaxe empregada para describir os personaxes, que varía segundo sexan femininos ou 
masculinos. 

“Coidado, ti falas cunha director/a de casting e os termos nos que se falan das mulleres para elixir unha prota-
gonista e os termos dos que se fala dun home son distintos. Xa cho din. A nós valórannos máis fisicamente ‘esta 
no que está muy... y tiene...’, ao final elixen actrices pensado no que ten que espertar no público masculino.” 
Muller. Audiovisual. 

“Si que pensas ‘se tivera feito máis dieta, se fixera máis exercicio tería máis papeis’. Si que ás veces pensas iso. 
Sobre todo cando che din nunha proba ‘é que eres demasiado doce’, ‘tes que ser así máis zorra’. Incluso... claro, 
cando che din iso... Incluso unha directora de casting sabes?, que che parece un comentario de xénero bua!…” 
Muller. Artes escénicas. 
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Respecto do tratamento da imaxe persoal a nivel profesional (publicidade, promocións, público 
etc.), tanto os como as profesionais entrevistadas coinciden en que non tiveron ningún tipo de pro-
blema, aínda que apuntan que a interpretación de personaxes con atributos ou características estereo-
tipadas determina o tratamento da súa imaxe. Afirman tamén que, como intérpretes, é fácil sentirse 
obxectos.

Os seguintes testemuños, recuperados dunha entrevista do apartado dedicado ás artes escénicas (de 
alguén que traballa tamén no audiovisual), resumen o contido desta epígrafe: como as producións do 
sector representan unha realidade distorsionada, a maior esixencia sobre as mulleres respecto do aspec-
to físico e como é tratada a imaxe persoal. 

“A min puxéronme na promoción dunha serie el patito feo de la familia. E eu tiña conversas de que quería 
adelgazar todo o rato... e estaba pois en 55 kg, un peso super normal. Era unha imaxe que... dicía, Dios mío, 
teño que cambiar esta frase, non podo decir todo o rato que estou gorda. Que imaxe lle estamos dando ás 
nenas?” Muller. Artes escénicas.
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5. Síntese de resultados

Neste apartado ofrécese unha recapitulación da xénese, xustificación e metodoloxía do traballo, así 
como un resumo dos achados principais da investigación.

Encarga

A realización deste informe partiu dun acordo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través 
da Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia e Administracións 
Públicas e Xustiza, a Consellería de Cultura e Turismo, a Axencia Galega das Industrias Culturais e 
o Consello da Cultura Galega. Foi impulsado polas principais organizacións profesionais das artes 
escénicas e do audiovisual galego, nomeadamente a Academia Galega do Audiovisual, Escena Galega, 
a Asociación de Actores e Actrices de Galicia e a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas, que estiveron presentes no deseño da investigación e na avaliación do presente traballo. 

Xustificación

Na última década diversos organismos e asociacións, sobre todo no ámbito estatal, comezaron a 
deseñar investigacións sobre o ámbito cultural cunha perspectiva de xénero, tanto no sector das artes 
escénicas como no do audiovisual (ex.: AISGE 2016, Cuenca 2016, Pastor 2016, Ramón Borja e Pas-
tor Eixarch 2017, Veiga 2015). Tamén se publicaron investigacións realizadas polo Observatorio da 
Cultura Galega (2014a; 2014b), que presentan datos sobre diferenzas por razón de sexo na situación 
sociolaboral no sector audiovisual e no das artes escénicas, tanto en Galicia coma fóra. En xeral, toda a 
bibliografía manexada indica unha situación de discriminación das mulleres en moitas actividades da 
cultura. O presente traballo insírese neste corpus de investigación e pretende achegar unha diagnose 
específica para Galicia da situación das mulleres dentro das actividades profesionais relacionadas coas 
artes escénicas e o audiovisual.

Obxectivos

A finalidade deste informe é estudar a situación sociolaboral das traballadoras do sector das artes 
escénicas e do sector audiovisual en Galicia. Os obxectivos son analizar a realidade da vida laboral dos 
e das diferentes profesionais deses ámbitos segundo o itinerario profesional, contrastando as diferenzas 
por sector e categoría laboral entre os homes e as mulleres, co fin de complementar estudos precedentes 
e coñecer realidades concretas que axuden a comprender a desigualdade de xénero no mundo laboral e 
a deseñar medidas para a súa reversión.
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Metodoloxía

A metodoloxía parte dun deseño mixto no que se combina o paradigma cuantitativo co cualitativo, 
para a consecución dos obxectivos dun xeito válido e fiable que posibilite a triangulación destes entre 
as fontes bibliográficas e os resultados de ambas as fases de análise.

Na investigación cuantitativa analizáronse as principais características do emprego dos afiliados e 
afiliadas á Seguridade Social en actividades das artes escénicas e audiovisual segundo os datos dispo-
ñibles: estabilidade laboral, tempo traballado, salarios e bases de cotización. Tamén se estudou como 
discorre a vida laboral dos diferentes profesionais do mundo cultural do sector audiovisual e das artes 
escénicas en Galicia segundo o itinerario profesional, contrastando as diferenzas por sector e categoría 
laboral entre homes e mulleres, utilizando a Mostra Continua de Vidas Laborais (MCVL) propor-
cionada polo Secretaría de Estado da Seguridade Social. Trátase dun conxunto de táboas anónimas 
extraídas dos rexistros administrativos da Seguridade Social, do Padrón Municipal de Habitantes e da 
Axencia Tributaria, polo que a MCVL constitúe unha mostra representativa de todas as persoas que 
durante o ano tiveron relación coa Seguridade Social. É unha base de datos bastante complexa e exten-
sa da que se tivo que extraer a información relevante para este estudo a partir dun rexistro de 1,2 mi-
llóns de persoas. Para este traballo utilizáronse varias submostras: na principal estaban todas as persoas 
residentes en Galicia afiliadas á Seguridade Social algunha vez na súa traxectoria laboral en actividades 
relacionadas co audiovisual ou cos espectáculos (1.886 persoas). Tamén se usou outra coas mesmas 
características, pero na que só se inclúen as persoas que estiveron afiliadas a esas actividades o último 
ano (563 persoas). Para outros propósitos tamén se deseñou unha mostra específica con suxeitos que 
estiveron afiliados máis dun ano a actividades relacionadas co sector audiovisual e coas artes escénicas 
(1.004 persoas).

Na fase cualitativa empregouse o método de investigación biográfico. A estratexia utilizada para o 
traballo de campo e recollida de datos baseouse na técnica de historias de vida, para o cal se deseñaron 
entrevistas semiestruturadas. Realizouse unha selección de perfís mixtos diferenciados por sector e 
resultou finalmente un total de 40 persoas de ambos os sexos, distribuídas en diversas áreas de especia-
lización do mundo das artes escénicas e do audiovisual. A entrevista dividiuse en bloques que deron 
conta da calidade do traballo das e dos informantes, a promoción laboral, a conciliación, a discrimina-
ción nas relacións laborais, os postos de poder, a representación e tratamento da imaxe das mulleres, a 
visión dos homes e das mulleres ante a discriminación de xénero e, por último, a evolución da perspec-
tiva de xénero no mundo cultural. 

Conclusións

1. Unha das primeiras cuestións sobre as que se chamou a atención neste informe é sobre a dimen-
sión laboral do sector cultural, que non só medrou dunha maneira moi importante durante os últimos 
anos, senón que o fixo tamén nunha proporción superior ao conxunto do emprego. O feito de que 
na actualidade o conxunto dos traballadores e traballadoras da cultura supoñan o 3,5% do total do 
emprego dá unha idea da dimensión do sector. Dentro dese conxunto, as actividades artísticas e crea-
tivas (onde están incluídas as artes escénicas) e aquelas relacionadas co audiovisual comprenden case a 
metade das e dos traballadores das empresas culturais.

2. Se se comparan as cifras de profesionais que traballaron no sector audiovisual e no das artes 
escénicas segundo o sexo, os resultados non deixan lugar a dúbidas: o número de homes é significati-
vamente maioritario (58%). As análises indican que no sector en que se inclúen as artes escénicas (ac-
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tividades de creación, artísticas e espectáculos), que é tamén o máis numeroso, a presenza das mulleres 
é unicamente do 37%. No resto de actividades a distribución é máis parella.

As afiliacións á Seguridade Social no sector audiovisual e nas artes escénicas aumentaron co paso dos 
anos, mais non foi ata a entrada do século xxi cando a presenza das mulleres comezou a cobrar impor-
tancia. Chama a atención que, durante a época da crise de 2008, o sexo feminino fose o máis afectado, 
aínda que as tendencias de incorporación se foron axustando entre ambos os dous sexos. Queda por ver 
se esta tendencia se mantén co transcurso do tempo e non se trata dun fenómeno puntual e centrado 
na xente máis nova. 

3. Unha parte importante das e dos traballadores dos sectores analizados caracterízanse por altas 
esporádicas, incluso únicas, con contratos temporais, o que indica que unha gran parte de profesio-
nais necesiten traballar noutras áreas. Os homes traballan en períodos máis prolongados, mentres que 
entre as mulleres é máis habitual un perfil profesional máis temporal e esporádico. No sexo masculino 
destaca un 21% con máis de dez anos de traballo no sector, fronte a un 11% de mulleres. Como dato 
relevante hai que salientar que os homes acumulan máis tempo traballado coa idade, mentres que no 
caso das mulleres obsérvase que a partir dos 55 anos teñen máis dificultades de acceso ao traballo. No 
audiovisual, as mulleres traballan máis tempo cando son novas (ata 35 anos), mentres que os homes 
traballan durante máis tempo a partir desa idade. En cambio, no sector que inclúe as artes escénicas, 
as mulleres de 45 a 55 anos teñen máis tempo traballado que os homes, pero a partir dos 55 anos os 
homes acumulan unha media de horas superior.

Na análise cualitativa púxose de manifesto que o pluriemprego é unha práctica habitual, sobre todo 
nas mulleres dedicadas ás artes escénicas.

4. Cando se estuda o nivel de formación atópase que as mulleres teñen un nivel de estudos superior 
ao dos homes. Se nos cinguimos ás titulacións superiores, as proporcións son de 4 a 6, diferenzas que 
son aínda maiores no sector audiovisual ca nas actividades que inclúen as artes escénicas. Estes sectores 
teñen un índice importante de autoformación ou de formación non regrada que é significativamente 
maior nos homes que nas mulleres, circunstancia que ten unha repercusión diferencial no acceso ao 
traballo, condicións laborais etc.

5. A análise estatística que se fixo para este informe probou que a medida que aumenta a categoría 
laboral aumenta a presenza de homes: disto pódese deducir que os postos de mandos intermedios están 
cubertos maioritariamente por eles, mentres que nos postos administrativos hai máis mulleres. Hai que 
indicar que nos postos de alta dirección ou gran formación, as diferenzas vanse esmorecendo, en parte 
polo alto nivel de formación das mulleres. Tamén se detectou unha maior incidencia de mulleres que 
traballan como autónomas.

Os sectores estudados non se caracterizan pola mobilidade funcional. A maior parte das persoas que 
traballan na actualidade manteñen os seus grupos de cotización. Porén, cando se introduce o sexo na 
ecuación, obsérvase que os homes ascenden de categoría en maior medida que as mulleres. Na mobi-
lidade funcional negativa as cifras son semellantes para homes e mulleres. Aínda que hai que tomar os 
resultados con moita cautela pola escaseza de informantes en cada un dos sectores de actividade, o con-
texto audiovisual caracterízase por unha maior mobilidade laboral que o que inclúe as artes escénicas, 
dato que tamén está relacionado cun aumento nas diferenzas por sexo.

As persoas que participaron na investigación cualitativa sinalan que a desigualdade respecto do ac-
ceso ao mundo laboral dáse tanto nas actividades relacionadas co audiovisual como nas que inclúen as 
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artes escénicas. Existen determinados postos de traballo de máis difícil acceso para as mulleres, o que 
pon de manifesto a masculinización do sector tanto horizontal como verticalmente. As traballadoras 
de todos estes ámbitos comparten o sentimento de discriminación respecto ao recoñecemento e ás súas 
capacidades. Un dos sectores en que isto é máis patente é o técnico, onde se favorece que os homes 
realicen certas tarefas. As mulleres que ocupan postos de poder adoitan ser emprendedoras, o que non 
implica que gocen dunha boa posición económica. Algunhas das que acadan funcións de responsabili-
dade son conscientes da necesidade de contar tamén con mulleres profesionais nos equipos de traballo. 

Segundo os traballadores e traballadoras do audiovisual e do teatro, a interpretación é unha das 
profesións en que queda máis patente a desigualdade de acceso aos postos laborais, pois as actrices 
galegas non só acceden a un menor número de papeis, senón que estes son máis curtos e estereotipa-
dos e tamén de menor categoría. Ademais, as esixencias respecto do físico e a idade son maiores para 
elas que para os actores. Estes resultados indicarían que no sector audiovisual a idade ten unha grande 
importancia, mentres que nas actividades relacionadas coas artes escénicas o efecto dilúese, aínda que 
se mantén.

6. No que respecta aos ingresos, os datos obtidos da declaración da renda indican que hai unha 
diferenza significativa por sexo. Na escala de ingresos máis elevados as diferenzas son importantes, pero 
a partir dos ingresos intermedios as distribucións entre homes e mulleres iguálanse máis. En xeral, 
percibiuse unha tendencia a que os ingresos das mulleres fosen inferiores. Por outra banda, semella que 
estas diferenzas son máis significativas no sector das artes escénicas que no do audiovisual.

Na análise cualitativa relaciónanse as desigualdades de acceso laboral coa discriminación na remu-
neración do traballo. Porén, moitas das participantes neste estudo admiten que non viviron diferenzas 
salariais ou descoñecen se existen. As e os profesionais sinalan, ademais, que non abonda con aplicar 
medidas como a discriminación positiva para corrixir a situación. A falta de experiencia delas, debido 
moitas veces á dificultade para o acceso ao traballo, é empregada como xustificación para unha menor 
remuneración económica, que se materializa tanto en cachés máis baixos como en empregos en cate-
gorías inferiores. 

7. Na análise cualitativa sinálase que a orixe do teatro galego profesional e mais das actividades au-
diovisuais propiciou o establecemento de metodoloxías e dinámicas masculinizadas e despois herdadas, 
pola súa vez, polas mulleres que foron chegando e se formaron baixo este prisma. Hoxe en día conviven 
en Galicia compañías de máis de trinta anos de historia con outras máis recentes fundadas polas novas 
xeracións, que achegan novas temáticas e formulacións e poñen de manifesto a necesidade de revisar os 
modelos clásicos. Estas novas compañías xa non son dirixidas unicamente por homes, senón que cada 
vez é máis frecuente que se atopen lideradas por mulleres, o que favorece o cambio de paradigma ne-
cesario para que o mundo das artes escénicas se actualice co fin de axustarse mellor aos cambios sociais 
dos últimos tempos. 

8. As entrevistas cualitativas revelan que os produtos audiovisuais galegos non reflicten a diversidade 
real da sociedade actual polo que é preciso, como acontece nas artes escénicas, revisar contidos dende a 
perspectiva de xénero. As e os entrevistados indican que pouco a pouco comezan a darse cambios a este 
respecto, con maior número de mulleres nos equipos de creación, que, pese a ser un avance, non implica 
necesariamente unha reformulación dos contidos, xa que consideran que é necesaria unha conciencia 
activa no proceso creativo. Neste sentido, é preciso establecer a diferenza entre as producións comerciais 
e as independentes, que, a pesar de dispoñer de menores orzamentos, contan cunha maior variedade 
de historias e máis mulleres en postos de responsabilidade, aínda que tampouco abunda a súa presenza. 
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9. Segundo o que se recolle nas entrevistas, a conciliación da vida laboral e familiar pode chegar a 
ser unha traba, ben para o acceso a un posto de traballo, ben para a propia promoción laboral. As e os 
profesionais de ambos os sectores denuncian sistemas non concibidos para conciliar, o que se manifesta 
na organización das xornadas laborais, moitas veces non susceptibles de redución e a falta de estruturas 
e axudas para a conciliación. Tamén pode ser un factor que xere desigualdade, xa que afecta non só ao 
acceso e ascenso laboral senón que repercute tamén nos dereitos laborais, que se ven reducidos.

10. En relación coa calidade do traballo, denunciáronse casos de acoso laboral e sexual de diferente 
gravidade en ambos os sectores. Os primeiros maniféstanse principalmente a través de presións, descré-
dito, desprezo verbal e incluso insultos. Os segundos, nos casos en que foi identificado, fíxose a través 
de comentarios sexistas, toma de fotografías ou vídeos sen permiso e tamén abuso de poder. Tamén 
se denuncia a presenza dunha actitude paternalista por parte de xefes e compañeiros. Con todo, pese 
a que as e os profesionais do sector denuncian que todas estas condutas se dan con certa frecuencia, 
tamén perciben que se está xestando un cambio de actitude cara a estas. 

11. Dos resultados da análise cualitativa extráese que moitas das persoas entrevistadas coinciden en 
que é preciso reinventarse como sector mediante a revisión de contidos para que a sociedade actual 
poida sentirse representada cos produtos audiovisuais e escénicos, o que implica examinar os modelos 
que se difunden. Este estudo permite constatar que entre os profesionais galegos se aprecia unha lixeira 
evolución en canto á perspectiva de xénero no sector das artes escénicas e no audiovisual, que pasa 
pola concienciación da sociedade e por unha profunda revisión de aspectos tanto sociais (educación, 
institucións públicas, políticas culturais e lexislación) como propios dos sectores obxecto de estudo e 
que pasarían pola composición de equipos de traballo, estruturas organizativas, modelos de relación en 
contextos laborais e, sobre todo, os contidos.

12. A tendencia xeral que se extrae tanto da análise cualitativa como da cuantitativa é que os cam-
bios que se están a producir son positivos, mais que se precisa unha perspectiva temporal para avaliar 
correctamente a situación. Sexan ou non definitivas as transformacións que se están a dar, o que é segu-
ro é que se tomou conciencia das desigualdades entre xéneros nos sectores das artes escénicas e do au-
diovisual, eidos estratéxicos polo poder de creación de discurso e imaxinario que teñen. É fundamental 
a evolución cultural dende a perspectiva de xénero para mudar o carácter patriarcal destes sectores.
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