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1. Introdución

1.1. Antecedentes

Tal e como se recolle no Avance de resultados do informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públi-
cos1, o Consello da Cultura Galega decidiu elaborar un estudo sobre os principais colectivos do sistema 
teatral en Galicia para presentar no I Congreso Internacional do Teatro Galego, programado inicialmente 
para marzo de 2020 e posposto para outubro deste mesmo ano. Leváronse a cabo unha serie de reunións 
con representantes do sector para detectar as necesidades de información que había. O resultado puxo 
de manifesto que non existía un produto que medise a relación existente entre os públicos, os creadores 
e os xestores, salvo experiencias puntuais e escasamente sistematizadas. Por isto, o Consello da Cultura 
Galega aprobou desenvolver unha sondaxe nuns universos definidos previamente co sector do teatro que 
dese conta da súa realidade. O resultado foi a posta en marcha de tres enquisas distintas, cunha estrutura 
común que facilitase a posibilidade de seren comparadas, pero cuns obxectivos diferentes. Así, realizouse 
unha mostra dos públicos, outra de xestores e outra de creadores de teatro galegos.

Os estudos preliminares mostraron a existencia de escasa evidencia empírica sobre as relacións dos prin-
cipais colectivos implicados. De acordo coa Diagnose da cultura galega. Datos para unha estratexia cultural no 
século XXI2, despois de anos de grandes dificultades e recortes económicos, o teatro semellaba empezar unha 
senda de recuperación. Un dos elementos positivos dos últimos anos foi a mellora do diálogo da Administra-
ción cos profesionais do sector, que estaba a dar como resultado a necesaria adaptación dos sistemas de finan-
ciamento ás novas realidades profesionais e artísticas. Historicamente, a relación do sector coa Administración 
foi moi mala. Tamén é importante destacar que o aumento da produción de obras tivo unha resposta positiva 
entre o público. Durante os anos de crise que viñeron dende 2009 en diante había que programar obras pro-
tagonizadas por un ou, como moito, dous actores ou actrices. Non obstante, nos últimos anos empezáronse 
a facer espectáculos con elencos maiores. Dicíase no informe que parte dos axentes do sector entendían que 
o financiamento público constituía o sustento das artes escénicas en Galicia, unha dependencia provocada 
pola gratuidade da cultura e por un sector do público que está acostumado a pagar prezos moi baixos polas 
entradas. Dende o sector enténdese que a cultura debe ser accesible, pero tamén é importante inculcar no es-
pectador a necesidade de contribuír economicamente dunha maneira proporcional. A visión do teatro galego 
dentro e fóra de Galicia experimentou unha evolución moi positiva, cun significativo incremento de público.

Por outra banda, o Consello da Cultura Galega, por proposta da Sección de Música e Artes Escé-
nicas, publicou en 2013 un informe denominado As artes escénicas en Galicia. Situación e perspectivas3. 

1 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Avance-de-resultados-do-informe-sobre-o-teatro-galego.pdf
2 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2018_Diagnose-para-a-cultura-galega.pdf
3 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_As-artes-escenicas-en-Galicia-situacion-e-perspectivas.pdf

http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_As-artes-escenicas-en-Galicia-situacion-e-perspectivas.pdf
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Neste documento afírmase que “as artes escénicas en Galicia constitúen un sector produtivo de especial 
relevancia no eido da creación e da difusión cultural, pero tamén na xeración dunha imaxe de marca 
do país, alén de ser un importante viveiro de novos empregos, ou de constituír un campo fundamental 
para a diversificación e mellora da oferta de ocio e tempo libre para todas as idades”.

As conclusións deste informe indican que o sistema teatral galego presentaba tantas potencialidades 
como eivas, que derivan a maioría delas da carencia dunha política orientada ao desenvolvemento do 
campo en canto sector estratéxico, unha política que debería propiciar a elaboración dun Plan Estra-
téxico deseñado e consensuado con todos os axentes sociais pero tamén con todas as administracións, 
entidades e institucións do campo.

Ademais conclúe que as artes escénicas en Galicia vivían unha situación sumamente interesante se 
se atende a variables tan significativas como incremento de públicos, mellora da calidade, diversidade 
nas orientacións estéticas, desenvolvemento dunha dramaturxia propia, perspectivas no campo da in-
vestigación, vixencia do sector escolar, afeccionado e comunitario e posibilidades de desenvolvemento 
de múltiples liñas de traballo no eido da animación sociocultural propia das artes escénicas.

Partindo desta realidade propóñense diversas liñas de acción que deben ir acompañadas dun plan de 
financiamento, entre as que se poden enumerar a posta en marcha de compañías residentes de teatro 
nas principais cidades galegas e cabeceiras de comarca e a elaboración dun plan de activación para os 
espazos escénicos municipais. Tamén se suxire a creación dun novo modelo de axudas á realización de 
espectáculos escénicos, que posibilite a posta en marcha de proxectos a longo, medio ou curto prazo, 
así como a potenciación de espazos alternativos de exhibición para fomentar a diversidade na produ-
ción e atender aos diferentes públicos.

Outras propostas están relacionadas coa iniciación de proxectos de promoción de prácticas escéni-
cas non profesionais (formación, creación e difusión, con especial atención ás escolares), así como o 
desenvolvemento dun plan de fomento de captación de novos públicos, axudas a clubs de espectadores, 
foros de debate e asociacións. 

A potenciación da presenza das artes escénicas nos medios de comunicación e o desenvolvemento de 
liñas editoriais orientadas á difusión en galego da literatura dramática e do coñecemento do feito teatral, 
por un lado, e das ensinanzas artísticas vinculadas a estas, por outro, son outros dos eixes de acción pre-
sentados. Tamén se inclúen propostas relacionadas coa promoción editorial e escénica da creación dramá-
tica galega que potencien a obra, tanto dos autores históricos máis significativos, como dos novos valores. 

Un estudo interesante para analizar a xestión dos públicos provén do Observatorio Vasco de la Cul-
tura, que en 2015 publicou o Estudio sobre públicos. Análisis desde la teoría y la práctica4. Nesta publica-
ción analízase desde un punto de vista teórico e práctico o concepto de desenvolvemento de públicos, 
desde distintos puntos de vista, como o de consumo cultural, e os distintos modelos e estratexias que 
existen para xestionar os diferentes tipos de públicos. Segundo se afirma neste informe, poñer o foco 
nos públicos significa consideralos como suxeitos activos, non como meros receptores das propostas 
culturais, e, polo tanto, trátase de establecer un novo modo de relación, de colaboración e de implica-
ción co público. Tamén reflexiona sobre o feito de que as estratexias de desenvolvemento de públicos 
requiren definir os distintos tipos de públicos para poder formular propostas dirixidas a cada tipo de 
público e non propostas xeralistas.

4 https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_publikoak_2015/es_def/adjuntos/Estudio_sobre_publicos_cultu-
ra_2015.pdf

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_publikoak_2015/es_def/adjuntos/Estudio_sobre_publicos_cultura_2015.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_publikoak_2015/es_def/adjuntos/Estudio_sobre_publicos_cultura_2015.pdf
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Por último, cómpre mencionar un artigo publicado por Xosé Paulo Rodríguez en decembro de 
2018: “Artes escénicas: aproximación ao estado da situación”, extraído da publicación A xestión cultural 
en Galicia. Unha visión panorámica e actual5, no que se analizaba a situación das artes escénicas despois 
da crise económica de 2008. O autor afirma que en Galicia na xestión cultural existe falta de planifi-
cación, que deriva en improvisación e, polo tanto, implica que as artes escénicas teñan dependencia 
das administracións públicas. O autor considera que é imprescindible que se proxecte unha política 
cultural axeitada na que teñan cabida todos os actores implicados, tanto públicos como privados, den-
de as administracións ata os xestores culturais, compañías, produtores. Neste sentido, salienta o papel 
primordial que debería exercer a persoa encargada da xestión cultural, neste caso, na programación das 
artes escénicas, para evitar caer na improvisación. Ademais, ao exerceren as administracións un papel 
de mediador e programador principal das actividades culturais, a cultura en xeral e as artes escénicas e 
musicais en particular quedan supeditados principalmente a unha dotación orzamentaria que, en tem-
pos de crise, sempre se ve reducida. Por outra parte, reivindica que se debe fomentar o talento creativo 
e non depender tan fortemente das administracións para poder xestionar un tecido creativo que está 
moi desestruturado.

O autor enumera as seguintes propostas dos xestores culturais: 

1. Apoiar, desde todos os axentes, a creatividade e o talento, ofrecéndolles a posibilidade de reali-
zación profesional aos creadores consolidados e apoiando os novo valores. 

2. Xerar e mellorar as condicións de traballo de todos os axentes que integran a cadea de valor 
das artes escénicas, fortalecendo o traballo en rede e formulando unha proxección tanto no 
contexto inmediato, como no estatal e no internacional, e tamén no veciño Portugal, un país co 
que temos máis cousas que nos unen que cousas que nos separan. 

3. Propiciar a chegada de novos públicos ás artes escénicas e fidelizar os que xa participan de xeito 
proactivo. Xa existen claros exemplos de boas prácticas que están tendo resultados máis que 
positivos, como o proxecto de Programación Expandida que se está a realizar na Coruña desde 
o teatro Rosalía Castro desde hai xa cinco anos acompañando o ciclo TRC-Danza. 

4. Impulsar a creación dun corpus de reflexión, documentación e debate e priorizar na axenda 
política a cultura e as artes escénicas establecendo un compromiso real e poñendo os recursos 
necesarios por parte das administracións competentes na materia.

Neste contexto, no que se auguraba que podería dar comezo unha nova época para a recuperación 
das artes escénicas en Galicia, comeza a expandirse en todo o mundo a pandemia provocada pola    
COVID-19, que obriga aos gobernos da maior parte dos Estados a decretar medidas de prevención, 
o que supuxo a paralización de actividades non consideradas de primeira necesidade. En España o 
estado de alarma foi decretado o 14 de marzo de 2020 e concluíu o 21 de xuño. Tras máis de tres 
meses de inactividade económica e de confinamento da sociedade, as medidas ditadas pola Adminis-
tración central supuxeron grandes perdas económicas para todo o sector cultural, no que aumentaba 
a preocupación ante o agravamento da situación. 

Ante un futuro incerto e conscientes de que o desenvolvemento das súas actividades tardaría en 
recuperar a normalidade, a práctica totalidade das asociacións de artes escénicas e musicais de España 
subscribiron un documento que demandaba a actuación inmediata e coordinada de todas as admi-
5 http://edu.xestioncultural.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/A-Xestio%CC%81n-Cultural-en-Galicia-versio%C-

C%81n-PDF.pdf

https://www.pe_trcdanza.es/
http://edu.xestioncultural.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/A-Xestio%CC%81n-Cultural-en-Galicia-versio%CC%81n-PDF.pdf
http://edu.xestioncultural.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/A-Xestio%CC%81n-Cultural-en-Galicia-versio%CC%81n-PDF.pdf
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nistracións públicas, un plan de choque cunha batería de 52 medidas extraordinarias para afrontar os 
efectos derivados desta crise sanitaria6. Entre as demandas reclamadas polo sector destacaban: 

• A elaboración dun plan de choque con fondos suficientes para afrontar o dano económico.

• A execución total do orzamento de gasto asignado en artes escénicas e musicais.

• A protección do tecido empresarial artístico e creativo e o apoio ás campañas de consumo cul-
tural tras superar a crise.

Neste contexto e co fin de sondar a situación do tecido cultural galego, o Consello da Cultura 
Galega realizou varios documentos de traballo nos que se constataba a vulnerabilidade do sector, o cal 
estaba a recibir o impacto da crise de maneira máis grave que o conxunto das actividades económicas 
de Galicia7. Do mesmo xeito, fronte á incerteza da evolución do sector cultural, o Consello elaborou e 
publicou o pasado mes de xullo o primeiro “Barómetro da Cultura Galega”8, o cal ofrecía unha diag-
nose da situación das empresas culturais galegas dende que comezou a crise da COVID-19. Unha das 
conclusións do barómetro di que o sector das artes escénicas é o que está a ser máis prexudicado en 
practicamente todos os aspectos. 

1.2. Metodoloxía

Tal e como se mencionou, o traballo de campo para a elaboración deste informe parte de tres en-
quisas distintas. Cada unha supuxo a definición dun universo distinto e diferentes vías para a adminis-
tración dos cuestionarios.

No que se refire á enquisa sobre os espazos escénicos e xestores, tomouse como mostra inicial o 
conxunto dos espazos rexistrados na Rede Galega de Teatros e Auditorios9 e na base de datos de espazos 
Cultura no Camiño10, se ben, a medida que se contactaba cos seus responsables, tamén se lles pregun-
tou pola existencia doutros espazos no seu concello, tanto de titularidade pública como privada, co 
propósito de incrementar o universo de estudo a través da técnica coñecida como “bóla de neve”. As 
persoas que forneceron a información precisa para este estudo foron os programadores que determinan 
co seu labor a oferta escénica galega. 

O estudo contou coa participación de 169 espazos, dun total de 209, é dicir, co 80,9% do universo 
identificado, o que supón un erro estatístico do ±3,37.

Os obxectivos da investigación abarcaban, en primeiro lugar, o interese polas características físicas e 
outros datos obxectivos dos espazos escénicos, tendo en conta a súa heteroxeneidade, pois a mostra de 
estudo inclúe dende pequenos espazos multifuncionais en concellos rurais que albergan funcións escé-
nicas, pero tamén calquera outro tipo de actividade dirixida ao público, como os grandes teatros das 
cidades. Con este obxectivo preguntóuselles pola súa titularidade (pública ou privada), a súa cabida, 

6 https://www.redescena.net/redaccion/2020/04/52MedidasCovidArtesEscenicasMusica.pdf
7 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Conxuntura-estatistica-do-ambito-cultural-Xuno-de-2020.pdf
 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Conxuntura-laboral-do-mes-de-marzo-de-2020-nas-principais-ra-

mas-de-actividade-cultural.pdf
8 http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Barometro-da-cultura-galega-I.pdf
9 http://www.galescena.info/gfx/Redes/ciclo49/ listaxedeespazosRGTA.pdf
10 http://www.galescena.info/gfx/Redes/ciclo44/ListaxedeconcellosparticipantesenCnC2018.pdf

http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2020_Conxuntura-estatistica-do-ambito-cultural-Xuno-de-2020.pdf
http://www.galescena.info/gfx/Redes/ciclo44/ListaxedeconcellosparticipantesenCnC2018.pdf
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a existencia ou non de rexistro de espectadores ou sistemas de medición da satisfacción do público, o 
orzamento do que dispuxo no pasado ano, o volume de espectadores, os ingresos da billeteira, a dispo-
sición ou non de abonos de tempada etc.

En segundo lugar, outro importante obxectivo do estudo foi o relacionado coa forma en que se 
realiza a programación anual nos distintos espazos. Así, introducíronse no cuestionario variables sobre 
o número de funcións programadas (cunha pormenorizada análise do número de funcións por xéneros 
ou por tipo de público), a iniciativa a partir da cal se confecciona a programación anual (do propio per-
soal programador, das compañías artísticas, doutras entidades...). Tamén se atendeu á anticipación coa 
que se elabora a programación, a frecuencia coa que se empregan as distintas canles publicitarias para 
a súa difusión, a antelación coa que se leva a cabo esa difusión... Ademais destes aspectos relacionados 
co xeito de proceder do persoal programador, aproveitouse para preguntar por cuestións valorativas, 
como a percepción destes programadores sobre cales son os xéneros máis demandados polo público ou 
cales cren que mellor funcionan no seu espazo escénico etc.

Por último, o terceiro bloque temático do estudo atinxe ao perfil do propio persoal programador 
dos espazos escénicos de Galicia. Como xa se indicou máis arriba, pola heteroxeneidade das salas e 
teatros rexistrados nas redes galegas de espazos, obsérvase no seu persoal programador unha heteroxe-
neidade igual de evidente, tanto en cuestións de posto ou cargo, como de formación específica para a 
programación, dedicación (total ou parcial a estas tarefas), salario etc. Detéctase un grao de profesio-
nalización dos responsables da programación moi dispar.

O estudo levouse a cabo de forma telefónica, partindo dos datos relativos ao persoal programador 
que figuran nas citadas redes de espazos escénicos. Tras unha primeira achega na que se corroboraba 
con quen se debía contactar para obter a información de cada espazo, ofrecíase a posibilidade de cubrir 
o cuestionario de forma telefónica. Na maioría dos casos os interlocutores solicitaron o envío do cues-
tionario para poder reunir a información precisa, polo que este se lles enviou por correo electrónico, 
para logo proceder a un seguimento do caso ata a finalización da enquisa, ben de xeito que cada un o 
enchese de forma individual (recibíndoo de volta por correo electrónico), ben de xeito telefónico unha 
vez que o programador consultase ou reunise a información precisa.

Dos 209 espazos escénicos identificados entre as bases de datos de partida e o emprego da técnica 
da “bóla de neve”, puido realizarse a enquisa a 169. Os 38 casos restantes ou ben recoñeceron directa-
mente non ter interese en participar na enquisa, ou ben dilataron en exceso a súa resposta malia o se-
guimento continuo efectuado ao longo do período de traballo de campo, polo que se poden considerar 
como negativas encubertas, ou ben non foi posible a localización e entrevista deses responsables (nuns 
casos por baixas médicas, noutros por abandonar o posto recentemente e non ser aínda substituído...). 

En canto ao tratamento de datos, cómpre comentar o labor realizado sobre determinadas variables. 
En primeiro lugar, as variables de tipo aberto ou de resposta espontánea deberon ser pechadas defi-
nindo categorías resumo das respostas recibidas. É o caso de dúas preguntas “Aspectos que cómpre 
mellorar nos espazos escénicos” e “Xéneros con escasa oferta por parte das compañías artísticas, a xuízo 
do persoal programador”.

Un tipo particular de variables de resposta aberta foron as que lle solicitaban ao persoal programa-
dor a indicación dalgunha contía numérica, pois algunhas delas, ademais de dar lugar a unha análise 
cuantitativa (con medidas de resumo como a media ou a desviación típica), foron tamén tratadas dun 
xeito nominal, observando as contías en treitos ou rangos. Tal foi o tratamento de variables como “Nú-
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mero de butacas do espazo escénico”, “Número de funcións programadas” e “Número de espectadores 
recibidos”.

Dúas variables de tipo cuantitativo na súa natureza, como o orzamento anual do espazo escénico 
para 2018 ou os ingresos por venda de entradas ao longo dese ano, foron formuladas tanto dun xeito 
aberto (solicitando a contía exacta) como dun xeito nominal (ofrecendo uns treitos para facilitar a res-
posta a aqueles responsables da programación que non puidesen dispor do dato exacto). Por iso, dado 
que moitas das respostas sinalaron treitos e non contías exactas, estas variables só puideron ser analiza-
das en treitos e non con medidas de resumo como a media ou a desviación típica. Tratalas unicamente 
como variables abertas que requiren contías exactas podería supor a perda de boa parte das respostas, 
é dicir, un “Ns/Nc” moi elevado. As ditas variables, ofrecidas polo cuestionario en treitos, foron logo 
recodificadas nun número menor de categorías máis razoable, á vista das respostas recibidas. Ademais, 
a relativa ao orzamento foi recodificada de novo para servir como variable explicativa ou de cruzamento 
no resto do informe.

Outros tratamentos da matriz de datos consistiron na depuración das respostas literais recibidas na 
categoría aberta “Outro/a”, que figura como opción de resposta en variables como as seguintes: “Nú-
mero de funcións programadas por xénero”, “Xéneros máis demandados polo público”, “Canles de 
difusión das funcións programadas”, “Sistema empregado para a medición da satisfacción do público” 
e “Formación específica relacionada coa xestión cultural”. Nalgunhas destas variables, unha elevada fre-
cuencia de mención de determinadas respostas en aberto motivou a súa incorporación como categorías 
específicas da variable. 

O labor de tratamento de datos pasou tamén pola creación de variables a partir doutras xa presentes 
no cuestionario. Así, foi preciso crear unha variable sobre o volume de asistentes aos centros escénicos 
da mostra a partir dos datos reais de asistencia fornecidos polos rexistros daqueles espazos dotados de 
tal mecanismo e dos datos estimados polo persoal programador dos carentes de rexistro. Finalmente, a 
matriz de datos foi completada coa introdución dunha variable que discriminase os espazos escénicos 
en función do tamaño poboacional dos municipios, empregando unha categorización habitual nesta 
clase de estudos en relación co volume demográfico dos concellos, e que será unha das variables funda-
mentais para o tratamento segmentado da información recollida.

A listaxe de variables explicativas ou independentes empregadas para a análise veu determinada non 
só polo propósito de confirmar ou rexeitar algunha hipótese de partida, senón tamén pola aplicación 
de probas estatísticas. Deste xeito, para o informe foi identificada como principal variable explicativa 
o volume demográfico do municipio en que se atopa o centro escénico. Outras variables introducidas 
na análise (número de butacas, cobro ou gratuidade da entrada, número de funcións programadas ou 
número de asistentes recibidos) achegan unha importante potencialidade descritiva das diferenzas en-
tre uns e outros centros, se ben están fortemente relacionadas co tamaño do concello onde se atopan os 
espazos. En definitiva, tras o volume demográfico do concello agóchanse diferenzas de gran relevancia 
entre os espazos escénicos, tendo en conta que estes espazos adoitan ser máis pequenos e tamén menos 
activos canto menor é o volume da poboación.

En canto aos resultados do estudo sobre público asistente aos espazos escénicos de Galicia, a enquisa 
levouse a cabo entre o 16 de xaneiro e o 16 de febreiro de 2020. O traballo de campo supuxo a recollida 
de 1.137 enquisas en 35 funcións de 19 espectáculos programados en 20 espazos escénicos galegos. 
Para que a información recollida puidese ser representativa do conxunto do público galego das artes 
escénicas, na selección dos espazos onde realizar a recollida empregáronse criterios relativos ao hábitat 
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do concello no que se sitúan (rurais, semiurbanos e urbanos), de capacidade (dende pequenos espazos 
ata os grandes teatros das cidades) e a súa titularidade (pública e privada). Do mesmo xeito, para a 
elección das funcións en que recoller as enquisas considerouse a necesidade de incluír funcións para 
público adulto e para público infantil ou familiar, funcións de compañías galegas e de compañías de 
fóra de Galicia, obras en galego e en castelán e, finalmente, distintos xéneros (teatro, monólogos, moni-
creques etc.), todo dentro da oferta dispoñible durante o período de realización do traballo de campo.

O cuestionario recolle unha gran variedade de cuestións para abordar os diversos obxectivos do 
estudo. Así, contén preguntas orientadas a coñecer o perfil dos asistentes aos teatros galegos, as súas 
preferencias e os seus hábitos de consumo no que atinxe ás artes escénicas, á súa percepción sobre os 
espazos que visitan e ás funcións ás que acoden, as súas opinións respecto do proceder necesario para 
fomentar o consumo destas artes por parte da poboación... Xunto con estas, o cuestionario recolle 
tamén preguntas para ser empregadas como variables explicativas ou de segmentación de todas as de-
mais do estudo. Así, foron incluídas variables que clasificasen os espazos e as funcións nos que se reco-
lleu a información (hábitat onde se atopa o espazo, capacidade —número de butacas—, público ao que 
ía dirixida a función e lingua desta) e variables sociodemográficas para clasificar aos propios entrevis-
tados (sexo, idade, nivel de estudos, nivel de ingresos, convivencia con nenos, hábitat de residencia...).

A depuración e sistematización da información recollida supuxeron a inclusión na matriz de datos 
de variables non recollidas expresamente no cuestionario. É o caso da inclusión na matriz de variables 
que identificasen o espazo e a obra cos que se correspondía cada enquisa, o tipo de público ao que 
se dirixía a función, o tamaño de hábitat tanto do espazo como da residencia da persoa enquisada (a 
partir do municipio dun e doutro), o cálculo do peso porcentual das funcións en galego sobre o total 
de funcións ás que se acudiu, ou o das funcións ás que se acudiu de cada xénero sobre o total de fun-
cións ás que se foi no ano anterior etc. Esa depuración e sistematización supuxeron tamén o peche das 
variables de resposta aberta ou espontánea, atribuíndo cada literal achegado polas persoas enquisadas 
a enunciados pechados en categorías específicas que permitisen unha análise cuantitativa. Esta codifi-
cación de respostas abertas tivo lugar no caso de cuestións como os xéneros que as persoas enquisadas 
botan en falta na programación do espazo escénico onde se atopaban, as redes sociais ou as webs que 
empregan para informarse da programación de funcións nos espazos que visitan, as medidas que cren 
que se deberían adoptar para fomentar o consumo de artes escénicas entre a poboación e as áreas de 
mellora que presentan os espazos nos que foron entrevistados. Tamén foron recodificadas a categorías 
nominais específicas as respostas en aberto a preguntas de tipo cuantitativo, como a idade, o número 
de veces que se acudiu no pasado ano a un teatro, o gasto realizado etc.

Como xa se indicou, as variables que clasifican os espazos escénicos son empregadas como variables 
de segmentación ou de cruzamento para boa parte das demais presentes no cuestionario. En conse-
cuencia, resulta necesario describir as características dos teatros que foron seleccionados para a recollida 
de datos, unicamente a fin de dar conta como está segmentada a mostra de estudo, pois para o coñe-
cemento das características dos espazos escénicos galegos xa se elaborou un estudo específico, como se 
sinalaba ao comezo desta metodoloxía. 

O 60,2% das entrevistas a público que compoñen a mostra de estudo foron realizadas en espazos es-
cénicos urbanos, en coherencia non só coa distribución dos espazos segundo o tamaño poboacional dos 
concellos senón tamén co maior número de funcións e maior volume de asistentes dos teatros das cidades.

O 29,2% das enquisas foron recollidas en espazos do hábitat semiurbano e o 10,6% restante en 
espazos de concellos rurais, é dicir, en municipios de menos de 10.000 habitantes.
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O 35,3% das enquisas corresponden a espazos escénicos de menos de 400 butacas, porcentaxe só 
lixeiramente superior á das recollidas nos espazos de 400 a 800 butacas (32,2%) e de máis de 800 
(32,5%). Por tanto, na mostra de estudo obsérvase un peso porcentual moi equilibrado das enquisas 
realizadas en espazos de pequena, mediana e gran capacidade.

O 100% das enquisas efectuadas no hábitat rural foron recollidas en espazos de menos de 400 bu-
tacas. No hábitat semiurbano predominaron as enquisas efectuadas en espazos de 400 a 800 butacas 
(54,2%) e no urbano as recollidas nos grandes espazos, de máis de 800 butacas (54,1%). Isto débese a 
que os centros escénicos máis grandes se sitúan nos concellos con maior volume demográfico.

O 76,8% das enquisas que compoñen a mostra de estudo foron recollidas en funcións dirixidas a 
un público adulto, polo que o peso das que por definición corresponderían a un público infantil ou 
familiar é do 23,2%.

Do conxunto das enquisas recollidas, o 67,3% foron realizadas en funcións en galego, porcentaxe 
moi superior ao 24,2% das funcións en castelán. O 8,5% restante foron efectuadas en espectáculos sen 
lingua específica.

A enquisa a profesionais galegos das artes escénicas levouse a cabo entre o 26 de xaneiro e o 10 de febreiro 
de 2020. Para a elaboración do estudo empregouse a técnica da enquisa telefónica asistida por ordenador 
aplicada a unha base de datos construída a partir de varias listaxes con contactos de persoas de distintas 
especialidades pero sempre vinculadas directamente á escena. A base provén dunha listaxe de socios da Aso-
ciación de Actores e Actrices de Galicia, outra dos responsables das compañías asociadas a Escena Galega 
e unha última de membros da Academia Galega de Teatro. Unha vez depuradas as duplicidades (persoas 
incluídas en dúas ou tres listaxes) e os contactos non procedentes (8 persoas, entre inactivos e falecidos), a 
base de datos ficou en 381 rexistros, dos que se debería obter unha mostra de 250 enquisas. Na data de fina-
lización dos traballos de campo o estudo pechou coa entrevista efectiva a 252 profesionais. Por tanto, e tendo 
en conta o universo de estudo e o número de enquisas realizadas, a marxe de erro do estudo é de ±3,67%.

O cuestionario recolle unha gran variedade de indicadores para abordar os diversos obxectivos do estu-
do. Así, contén preguntas orientadas a coñecer o perfil sociodemográfico e profesional das persoas entre-
vistadas, as condicións en que desempeñaron o seu traballo escénico ao longo do pasado ano (volume de 
traballo, volume de ingresos derivados da escena, número e tipo de funcións realizadas...) etc., pero tamén 
aspectos máis subxectivos ou valorativos para saber como perciben a situación da escena galega, os pro-
blemas máis habituais cos que se atopan, o estado dos espazos de exhibición, o labor dos programadores, 
o papel das administracións públicas... Outros aspectos abordados polo estudo inciden tamén en cues-
tións subxectivas, como é o caso da opinión dos propios profesionais sobre a mellor forma de fomentar 
o consumo de artes escénicas entre a poboación, achegando máis público aos teatros e espazos análogos.

Para unha mellor análise das distintas variables do estudo, o informe achega os datos non só referi-
dos ao conxunto da mostra estudada senón tamén os datos segmentados en función de determinadas 
variables sociodemográficas (sexo e idade) e profesionais (meses traballados no pasado ano, funcións 
en que participaron, exclusividade ou non dos ingresos salariais procedentes da escena, tramo retri-
butivo...). A análise dunhas ou doutras variables de segmentación realízase en función do seu grao de 
incidencia ou potencialidade explicativa sobre as distintas variables que analizar.

A depuración e sistematización da información recollida pola enquisa supuxeron certos traballos de 
recodificación de variables, ben para o seu emprego como variables de cruzamento ou ben para unha 
mellor operatividade ou facilidade de comprensión. Pódese achegar como exemplo a recodificación de 
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variables como a idade ou o número de funcións nas que participaron durante o ano pasado as persoas 
entrevistadas, que foron recollidas de forma aberta ou literal (o que permitiría unha análise propia 
de variables cuantitativas, con estatísticos de resumo como a media ou a desviación típica) pero que 
debían ser recodificadas tamén a variables nominais, para unha análise dos datos en tramos (a idade 
emprégase como variable de cruzamento na súa versión en catro tramos). Noutros casos foi preciso 
recodificar variables para reducir o seu número de categorías en favor dunha maior operatividade como 
variables de cruzamento (como o nivel salarial ou o orzamento da compañía).

Esa depuración e sistematización supuxeron tamén o peche das variables de resposta aberta ou es-
pontánea, atribuíndo cada resposta literal achegada polas persoas enquisadas a enunciados pechados en 
categorías específicas que permitisen unha análise cuantitativa. Esta codificación de respostas abertas 
tivo lugar no caso de cuestións como os aspectos que cómpre mellorar nos espazos escénicos galegos, 
as estratexias que se deben aplicar para atraer máis público aos teatros, os xéneros que a xuízo dos 
profesionais estarían tendo unha demanda do público non satisfeita pola oferta da programación, as 
razóns polas que cren que se contratan as obras nas que participan ou polas que se rexeitan, ou a forma 
na que pensan que se podería mellorar a canle de relación entre as compañías artísticas e os programa-
dores dos espazos galegos. 

1.3. Contidos do informe

No que respecta á estrutura do informe, está organizado en seis capítulos. Tras esta introdución, o 
capítulo 2 describe as características dos espazos escénicos en canto á distribución xeográfica, titula-
ridade, cabida, actividade, dotación orzamentaria, ingresos por billeteira etc. Abórdanse tamén neste 
capítulo o perfil profesional do persoal xestor e programador, as estratexias de programación (iniciativa, 
coñecemento previo das obras contratadas, antelación coa que se programa...). Finalmente, achéganse 
datos sobre a comunicación e a relación co público dos espazos estudados, atendendo ás canles de di-
fusión da programación ou á antelación coa que se realiza a comunicación, ao emprego de sistemas de 
medición da satisfacción ou á aplicación dalgún sistema de abonos.

No capítulo 3 préstase atención ao perfil dos asistentes aos espazos escénicos galegos abordando as 
súas características sociodemográficas máis relevantes: sexo, idade, nivel de estudos, situación laboral, 
nivel salarial, convivencia con menores de 12 anos e hábitat de residencia. A continuación inclúense 
varios apartados nos que se analizan os hábitos e preferencias como: desprazamento a espazos doutros 
concellos, compañía, canles de coñecemento da programación como redes sociais ou páxinas web, 
antelación coa que se soubo da función, número de teatros que se adoitan visitar, número de veces 
que se acudiu a un espazo escénico no pasado ano, xéneros preferidos, lingua de preferencia... Outro 
apartado fai referencia aos hábitos de compra da entrada, considerando aspectos como a antelación 
de compra, a canle (billeteira ou Internet), o coñecemento da posibilidade de adquirir un abono de 
tempada —alí onde é posible— ou o gasto realizado no ano anterior. Neste capítulo tamén se inclúe 
un apartado sobre valoración do espazo escénico e a función que permite coñecer que áreas de mellora 
detecta o público nos centros aos que acode, se bota en falta algún xénero na programación, como va-
lora as instalacións e a programación e como valora a función á que acaba de asistir. Remata o capítulo 
cun apartado dedicado ás medidas de impulso ás artes escénicas, que analiza que propostas fai o propio 
público asistente para atraer máis público aos espazos galegos.
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O capítulo 4 está dedicado a analizar o persoal profesional das artes escénicas. Descríbese o perfil 
dos profesionais das artes escénicas galegas, tanto no que atinxe ás súas características sociodemográfi-
cas como á súa dimensión profesional (profesión/s desempeñada/s no sector e disposición ou non de 
formación específica para a escena). Tamén se analiza a actividade profesional desenvolta no pasado 
recente e cuestións retributivas (salario obtido das artes escénicas ao longo do último ano, orzamento 
da compañía na que traballaron máis tempo nese período…). Outro apartado deste capítulo aborda a 
percepción dos profesionais respecto dos espazos escénicos galegos. Para iso analizaranse aspectos claves 
como a dotación técnica e de persoal, así como as áreas de mellora destes espazos dende a súa óptica. 
O seguinte apartado do capítulo 4 analiza a percepción dos profesionais sobre as posibles medidas 
que se deberían aplicar para atraer máis xente ao teatro, os xéneros que, na súa opinión, reciben maior 
aceptación do público e o emprego de campañas de difusión para dar publicidade ás obras nas que 
participan (medios de comunicación e redes sociais empregadas e antelación coa que se inician respecto 
da representación). Finalmente, o último apartado analiza os datos relativos ás estratexias de venda e á 
relación cos programadores, cunha atención moi especial a aspectos subxectivos como os factores que 
se consideran relevantes para lograr un elevado índice de contratación das obras, as razóns polas que 
cren que se contrata ou non unha obra, as posibles formas de mellorar a relación entre as compañías e 
os programadores etc.

Engadiuse a este informe unha addenda na que se presentan datos relativos ás artes escénicas incluí-
dos nun documento de traballo publicado polo Consello da Cultura Galega no mes de xullo de 202011, 
no que se presenta unha radiografía pormenorizada do que sucede nas empresas culturais galegas dende 
que empezou a crise do coronavirus. Aquí móstranse datos sobre as empresas que realizan actividades 
de artes escénica en clave comparativa co conxunto do sector cultural galego. Esta información preten-
de ofrecer un enfoque máis amplo da problemática específica deste ámbito e a súa contextualización 
dende a declaración do estado de alarma e posterior confinamento da poboación e inactividade eco-
nómica durante tres meses. Esta situación supuxo grandes perdas económicas e un parón brusco da 
actividade de todas estas empresas, polo que se analiza como incidiu isto na economía das empresas 
ou como lle afectou ao seu persoal. Tamén, e como consecuencia disto, se estudan os posibles efectos 
negativos que pode ter no futuro inmediato e a medio prazo nas propias empresas e a súa actividade 
profesional. Finalmente, propóñense certas medidas que os propios profesionais consideran que se 
deberían levar a cabo para paliar esta situación.

Pecha o informe o capítulo 6 de conclusións, que contén os achados principais do estudo.

11 Barómetro da cultura galega I. http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4381

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4381
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2. Os espazos escénicos en 
Galicia e os seus programadores

Este capítulo recolle a información sobre os espazos escénicos galegos, o perfil dos seus xestores e 
as necesidades que estes detectan. Tamén se analizan as estratexias de programación, o resultado desa 
estratexia a partir de indicadores de oferta e asistencia, así como a resposta do público e a percepción 
que existe entre os profesionais da demanda e da aceptación da programación que ofrecen. Completa 
o capítulo unha descrición das estratexias de comunicación e de medición da satisfacción do público 
das artes escénicas.

2.1. Principais características dos espazos escénicos galegos

Dos 169 espazos escénicos que compoñen a mostra de estudo case a metade se localizan en conce-
llos de menos de 10.000 habitantes, pero á hora de analizar a distribución destes espazos polos diversos 
tamaños de hábitat hai que ter en consideración que eses concellos de menor poboación supoñen o 
81,5% dos 313 concellos galegos, mentres que as sete cidades representan só o 2,2% dos municipios 
da nosa comunidade.

Espazos escénicos por volume demográfico do concellos

Nº de espazos Porcentaxe
Ata 10.000 hab. 84 49,7
De 10.001 a 20.000 hab. 40 23,7
De 20.001 a 50.000 hab. 22 13,0
Máis de 50.000 hab. 23 13,6

Fonte: Elaboración propia

Por outro lado, tamén cómpre sinalar que aínda que os concellos máis pequenos son o 81,5% das 
entidades municipais, representan a non máis do 29,4% da poboación galega, mentres nas sete cidades 
galegas reside o 36,1% da poboación. É por iso que, como veremos ao longo do capítulo, este maior 
número de espazos nos concellos pequenos non vai acompañado nin de maior número de funcións 
nin de espectadores. Por titularidade dos espazos escénicos, cómpre sinalar que o 93,5% dos espazos 
escénicos analizados son de titularidade pública, principalmente municipal. 
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Espazos escénicos por titularidade (pública/privada)

Fonte: Elaboración propia

Entre os 169 espazos escénicos achegan un total de 48.815 butacas, o que supón unha media de 
288,8 butacas por espazo, se ben se aprecia unha notable disparidade entre os distintos centros, do que 
dá boa conta a elevada desviación típica destes datos.

Nº de butacas de espazos escénicos por tamaño do concello

Nº Porcentaxe Media Desviación típica
Ata 10.000 hab. 18.176 37,2 216,4 238,8
De 10.001 a 20.000 hab. 10.222 20,9 255,6 121,6
De 20.001 a 50.000 hab. 6.091 12,5 276,9 202,0
Máis de 50.000 hab. 14.326 29,3 622,9 489,7
Total 48.815 100,0 288,9 293,8

Fonte: Elaboración propia

Considerando o número de butacas por treitos, a metade dos espazos teñen entre 101 e 300 buta-
cas. Se a esa porcentaxe se suma o 21,3% dos que teñen non máis de 100, pódese comprobar que entre 
os espazos galegos predominan os de pequena cabida, pois o 72,2% do total non supera as 300 butacas. 

Espazos escénicos por número de butacas

Treitos Nº de espazos Porcentaxe
Ata 100 36 21,3
De 101 a 300 86 50,9
De 301 a 500 27 16,0
Máis de 500 20 11,8

Fonte: Elaboración propia
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Como é lóxico, boa parte desa disparidade débese ao tamaño do concello en que se atopan os es-
pazos escénicos. A media de butacas é de 216,4 butacas por espazo nos concellos de ata 10.000 habi-
tantes, dato que nas cidades se eleva ás 622,9 butacas por espazo, o que sitúa nas cidades o 29,3% das 
butacas existentes.

Nº de butacas por tamaño de concellos

Treitos Ata 100 De 101 a 300 De 301 a 500 Máis de 500
Ata 10.000 hab. 31,0 53,6 10,7 4,8
De 10.001 a 20.000 hab. 15,0 57,5 25,0 2,5
De 20.001 a 50.000 hab. 18,2 50,0 22,7 9,1
Máis de 50.000 hab. 0,0 30,4 13,0 56,5
Total 21,3 50,9 16,0 11,8

Fonte: Elaboración propia

Aplicando esta mesma segmentación á análise por tramos, compróbase que o 56,6% dos espazos das 
cidades teñen máis de 500 butacas, porcentaxe que nos concellos de 20.000 a 50.000 habitantes cae ata 
o 9,1% e nos de menos de 20.000 sitúase por debaixo do 5%.

O 34,3% dos espazos participantes no estudo programaron en 2018 menos de 10 funcións. Un 
20,7% programaron entre 10 e 19 e un 17,8% entre 20 e 39. Finalmente, programaron 40 funcións 
ou máis o 21,3% dos espazos. 

Funcións programadas no espazo escénico en 2018

Nº de espazos Porcentaxe
Menos de 10 funcións 58 34,3
De 10 a 19 funcións 35 20,7
De 20 a 39 funcións 30 17,8
40 ou máis funcións 36 21,3
Nc 10 5,9

Fonte: Elaboración propia

Predominan os espazos con moi pouco orzamento, pois só o 16% declara que contou en 2018 con 
50.000 € ou máis. 

Espazos escénicos por orzamento en 2018

Nº de espazos Porcentaxe
Menos de 50.000 euros 109 64,5
50.000 ou máis euros 27 16,0
Nc 33 19,5

Fonte: Elaboración propia
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Eses espazos con pouca dotación económica son máis habituais canto menor é o tamaño poboacio-
nal do municipio, canto máis pequeno é o espazo, canto menor é o número de funcións que progra-
mou en 2018 e canto menor é o número de espectadores que recibiu nese ano.

Orzamento do espazo escénico en 2018

Menos de 
50.000 euros

50.000 ou 
máis euros Nc

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 79,8 4,8 15,5
De 10.001 a 20.000 hab. 70,0 15,0 15,0
De 20.001 a 50.000 hab. 50,0 13,6 36,4
Máis de 50.000 hab. 13,0 60,9 26,1
Total 64,5 16,0 19,5

Número de butacas

Ata 100 83,3 0,0 16,7
De 101 a 300 73,3 10,5 16,3
De 301 a 500 44,4 37,0 18,5
Máis de 500 20,0 40,0 40,0
Total 64,5 16,0 19,5

Funcións programadas no es-
pazo escénico en 2018

Menos de 10 funcións 86,2 3,4 10,3
De 10 a 19 funcións 80,0 8,6 11,4
De 20 a 39 funcións 70,0 6,7 23,3
40 ou máis funcións 27,8 55,6 16,7
Nc 0,0 0,0 100,0
Total 64,5 16,0 19,5

Número total de espectadores 
en funcións programadas en 
2018 (treitos)

Ata 1.000 84,1 4,3 11,6
De 1.000 a 5.000 83,7 4,7 11,6
Máis de 5.000 36,6 53,7 9,8
Nc 0,0 0,0 100,0
Total 64,5 16,0 19,5

Fonte: Elaboración propia

Entre os espazos analizados predominan os que non contan con ingresos por venda de entradas (en 2018 
programaron só funcións de balde o 57,4%). Esa característica é especialmente habitual no rural, onde pro-
gramaron só funcións gratuítas o 76,2% dos espazos, fronte ao 13% dos espazos localizados nas cidades. 

Espazos escénicos por ingresos en billeteira en 2018

Nº de espazos Porcentaxe
Sen ingresos por billeteira (entradas de balde) 97 57,4
Menos de 50.000 euros 44 26,0
50.000 euros en diante 11 6,5
Nc 17 10,1

Fonte: Elaboración propia
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Só o 6,5% dos espazos declarou respecto de 2018 máis de 50.000 euros por venda de entradas. Esta 
porcentaxe acada o 39,1% nas cidades mentres no resto de tamaños de hábitat fica por debaixo do 5%.

Ingresos por billeteira segundo a poboación en 2018

Sen ingresos por 
billeteira (entradas 

de balde)

Menos de 50.000 
euros

50.000 euros en 
diante Nc

Ata 10.000 hab. 76,2 20,2 0,0 3,6
De 10.001 a 20.000 hab. 55,0 37,5 2,5 5,0
De 20.001 a 50.000 hab. 36,4 31,8 4,5 27,3
Máis de 50.000 hab. 13,0 21,7 39,1 26,1
Total 57,4 26,0 6,5 10,1

Fonte: Elaboración propia

2.2. Perfil do persoal programador

O estudo dos espazos escénicos permitiu coñecer o perfil das persoas responsables da programación 
en Galicia. Un 61,1% delas son mulleres e a súa porcentaxe á fronte desta actividade varía segundo o 
tamaño do concello onde se realicen as funcións. Así, como se pode ver na táboa que vai a continua-
ción, a presenza dos homes é maior só nas poboacións de 20.001 a 50.000 habitantes mentres que as 
mulleres encabezan este tipo de función no resto de concellos.

Persoal programador segundo o sexo e tamaño do concello

Tamaño do concello Home Muller
Ata 10.000 hab. 35,7 64,3
De 10.001 a 20.000 hab. 37,5 62,5
De 20.001 a 50.000 hab. 54,5 45,5
Máis de 50.000 hab. 38,1 61,9
Total 38,9 61,1

Fonte: Elaboración propia

A media de idade dos profesionais da programación teatral é de 49 anos. En xeral, un 36,5% teñen 
entre 41 e 50 anos e un 35,3% entre 51 e 60. 
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Persoal programador por treitos de idade

Fonte: Elaboración propia

Un 82% dos programadores e programadoras son funcionarios/-as ou persoal laboral do concello 
ou da deputación onde desenvolven o seu traballo, un 9,6% dos que xestionan esta actividade ten que 
ver cunha designación política, mentres que o 5,4% da actividade de programación é xestionada por 
unha empresa privada ou unha entidade sen ánimo de lucro. 

Persoal programador segundo o posto de traballo que ocupa

Fonte: Elaboración propia

Se na análise se ten en conta o tamaño do municipio, obsérvase que nos concellos pequenos (de 
ata 10.000 hab.) a presenza de persoal de programación por designación política é maior, un 17,9%, 
e practicamente inexistente nos concellos medianos e grandes. A xestión por empresas ou outras enti-
dades privadas só ten presenza nas cidades e nos municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes. Con 
todo, a meirande parte son funcionarios ou persoal da Administración pública na que prestan os seus 
servizos, acadando o 100% nos concellos de entre 20.001 e 50.000 habitantes.
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Perfil do persoal programador segundo o posto e o tamaño do municipio

 

Ata 10.000 
hab.

De 10.001 
a 20.000 

hab.

De 20.001 
a 50.000 

hab.

Máis de 
50.000 

hab.
Total

Concelleiro/a ou outro cargo de 
designación política 17,9 2,5 0,0 0,0 9,6

Funcionario/a ou persoal laboral 
do Concello / Deputación (Ad-
món. pública)

81,0 82,5 100,0 66,7 82,0

Persoal dunha asociación / em-
presa privada que leva a xestión 0,0 12,5 0,0 19,0 5,4

Fonte: Elaboración propia

Un 40,7% dos e das responsables da programación de teatro dos concellos galegos non teñen unha 
formación específica para o desenvolvemento da súa actividade. Entre os que recibiron algún tipo de 
ensinanza relacionada co posto que desempeñan, un 21% dispón dun alto nivel académico e accedeu 
á formación regrada: mestrado, posgrao ou técnico superior en xestión cultural. Un 16,2% son ani-
madores socioculturais, un 12,6% realizou estudos de xestión cultural e un 6% asistiu a outro tipo de 
cursos relacionados co ámbito cultural.

Perfil do persoal programador segundo se dispón ou non de formación específica

Fonte: Elaboración propia

O tamaño do concello inflúe na contratación de persoal programador de teatro cun maior nivel de 
estudos. Así, malia que en todos os tipos de concello os seus programadores e programadoras non contan 
maioritariamente con formación específica, si que se pode observar que, nos municipios de entre 10.001 
e 20.000 habitantes, o índice de persoal cun maior nivel de formación aumenta ata o 30%, e no caso 
dos concellos de entre 20.001 e 50.000 habitantes acada un 27,3%. Os concellos de máis de 50.000 ha-
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bitantes son os que presentan unha menor frecuencia de programadores formados (un 14,3%) e tamén 
un menor número de animadores socioculturais (9,5%). Cabe destacar unha porcentaxe moi elevada de 
resposta evasiva (non sabe/non contesta) entre os xestores deste tramo de poboación. 

Perfil do persoal programador segundo se dispón ou non de formación específica, por tamaño do concello

Tamaño do concello

Formación específica

Ata 10.000 
hab.

De 10.001 
a 20.000 

hab.

De 20.001 
a 50.000 

hab.

Máis de 
50.000 hab. Total

Non 41,7 42,5 36,4 38,1 40,7
Formación regrada (mes-
trado, posgrao ou técnico 
superior en xestión cultural)

16,7 30,0 27,3 14,3 21,0

Animación sociocultural 14,3 17,5 27,3 9,5 16,2
Cursos de xestión cultural 17,9 10,0 9,1 0,0 12,6
Outros cursos relacionados 
co ámbito cultural 4,8 10,0 9,1 0,0 6,0

Ns/Nc 11,9 10,0 9,1 38,1 14,4

Fonte: Elaboración propia

2.3. Os espazos escénicos dende a óptica da xestión

Ao preguntarlles ás persoas responsables da programación polos aspectos que cren que deberían 
mellorar nos seus espazos escénicos, foron numerosas as respostas espontáneas recibidas, polo que unha 
vez recodificadas deron lugar a unha extensa listaxe de categorías, tal e como se pode ver na seguinte 
táboa. 



Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos

25

Aspectos mellorables nos espazos escénicos, segundo o persoal xestor

Porcentaxe
Equipación técnica en xeral 28,4
Sistema de iluminación 20,7
Sistema de son / mellora da acústica 17,2
Melloras e reparacións na infraestrutura 16,6
Escenario (tamaño do escenario, pano etc.) 16,6
Máis persoal / profesionalización do persoal 12,4
Renovar, ampliar ou mellorar o patio de bu-
tacas

11,8

Incremento do orzamento 9,5
Calefacción, climatización 9,5
Accesibilidade 5,9
Publicidade, promoción da programación 4,7
Ampliación do espazo en xeral 3,6
Melloras dos camerinos / Dotación de came-
rinos

3,6

Venda de entradas, venda anticipada... 3,0
Outras respostas 13,0
Nada, está todo ben 7,7
Ns/Nc 7,7

Fonte: Elaboración propia

Dada esa diversidade de categorías, para facilitar unha mellor análise de datos procedeuse a unha se-
gunda recodificación e agrupáronse as devanditas categorías por temas. Deste xeito, comprobouse que 
as carencias máis sinaladas son as referidas a cuestións técnicas, en especial no que atinxe aos sistemas 
de iluminación e son. A continuación, e cunha porcentaxe tamén moi destacada, figuran cuestións es-
truturais, relativas ás características arquitectónicas das edificacións (tamaño, disposición das butacas, 
espazo do escenario etc.). En terceiro lugar está a demanda de máis persoal ou dunha profesionaliza-
ción deste e en cuarto a dun incremento do orzamento. O resto de carencias recibiron unha porcentaxe 
de mención inferior ao 5%.
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Dende a súa óptica como xestor, se puidese mellorar tres aspectos deste teatro, cales serían? 
(RESPOSTA MÚLTIPLE)

(Recodificada en grandes grupos de respostas)

Fonte: Elaboración propia

Tanto as cuestións técnicas como as estruturais son especialmente citadas polo persoal programador dos 
centros escénicos de municipios de entre 20.001 e 50.000 habitantes. Onde menos se citan as ditas áreas de 
mellora é nos espazos urbanos. Ademais, as cuestións estruturais son máis citadas canto menor é a capacidade 
do espazo escénico (as porcentaxes de mención desta área de mellora pasan do 25% nos espazos con máis de 
500 butacas a porcentaxes de entre o 48,1% e o 55,6% dos que teñen menos de 100).

Aspectos mellorables nos espazos escénicos por tamaño de municipio, segundo o persoal xestor 

Ata 10.000 
hab.

De 10.001 a 
20.000 hab.

De 20.001 a 
50.000 hab.

Máis de 
50.000 hab. Total

Cuestións técnicas 53,6 47,5 77,3 34,8 52,7
Cuestións estruturais 48,8 55,0 72,7 21,7 49,7
Máis persoal / profesionalización 
do persoal 10,7 15,0 9,1 17,4 12,4
Incrementar o orzamento 4,8 7,5 9,1 30,4 9,5
A publicidade, a promoción da 
programación 1,2 2,5 4,5 21,7 4,7
Venda de entradas, venda antici-
pada... 2,4 5,0 4,5 0,0 3,0
Outras respostas 11,9 10,0 4,5 30,4 13,0
Nada, está todo ben 9,5 10,0 0,0 4,3 7,7
Ns/Nc 8,3 5,0 4,5 13,0 7,7

 

Fonte: Elaboración propia
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O persoal programador dos espazos urbanos é o que en maior medida cita as carencias de persoal 
ou a necesidade de profesionalización (17,4%) e o que máis demanda un incremento do orzamento 
(30,4%, fonte a porcentaxes inferiores ao 10% nos restantes tramos) e máis publicidade ou promoción 
da programación (21,7% fronte a porcentaxes inferiores ao 5% no resto de tamaños poboacionais).

As demandas relacionadas co persoal increméntanse naqueles espazos que ao longo do ano realizan 
máis de 20 funcións e reciben máis de 5.000 espectadores.

Preguntóuselles tamén ás persoas responsables da programación por tres aspectos concretos, con 
independencia de que os tivesen mencionado ou non de forma espontánea. As demandas relacionadas 
coas cuestións técnicas volven ser as máis mencionadas. Así, para o 74,6% é necesario mellorar cues-
tións técnicas, como os equipos de luz e son; para o 62,7% o dito espazo amosa carencias de persoal; 
e para o 56,2% o orzamento do que dispón o espazo é insuficiente para un bo funcionamento deste.

Grao de acordo coas seguintes afirmacións sobre a situación actual dos teatros, 
segundo o persoal xestor

%

Orzamento

O orzamento actual é insuficiente para un bo funcionamento deste 
espazo escénico

56,2

O orzamento actual é o axeitado para as súas características 34,3
Ns/Nc 9,5
Total 100,0

Persoal

Este teatro ten carencias de persoal 62,7
Este teatro conta con suficiente persoal tanto en número como en 
competencias

30,2

Ns/Nc 7,1
Total 100,0

Dotación técnica

Este teatro ten unha dotación técnica suficiente e actualizada 21,9
É preciso mellorar cuestións como os equipos de luces ou son etc. 74,6
Ns/Nc 3,6
Total 100,0

Fonte: Elaboración propia

A afirmación de que o orzamento actual do que dispón o espazo é insuficiente para un bo funcio-
namento do mesmo é predominante nos espazos de tres dos catro tamaños de hábitats. Non obstante, 
nos espazos dos municipios de entre 20.001 e 50.000 habitantes é maioritaria a resposta contraria, a 
que afirma que o orzamento é axeitado para as características do espazo en cuestión.
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Grao de acordo coas seguintes afirmacións sobre a situación actual dos teatros 
segundo o tamaño dos concellos

O orzamento actual é 
insuficiente para un bo 
funcionamento deste 

espazo escénico

O orzamento actual é 
o axeitado para as súas 

características
Ns/Nc

Ata 10.000 hab. 58,3 36,9 4,8
De 10.001 a 20.000 hab. 67,5 22,5 10,0
De 20.001 a 50.000 hab. 22,7 68,2 9,1
Máis de 50.000 hab. 60,9 13,0 26,1
Total 56,2 34,3 9,5

Fonte: Elaboración propia

En canto ao tamaño da cabida, comprobamos que nos espazos escénicos con menos de 100 butacas 
son máis os que consideran que dispoñen dun orzamento axeitado que os que o consideran insuficiente.

Grao de acordo coas seguintes afirmacións sobre a situación actual dos teatros 
segundo a cabida dos teatros

O orzamento actual é 
insuficiente para un bo 
funcionamento deste 

espazo escénico

O orzamento actual é 
o axeitado para as súas 

características
Ns/Nc

Ata 100 44,4 47,2 8,3
De 101 a 300 60,5 34,9 4,7
De 301 a 500 51,9 37,0 11,1
Máis de 500 65,0 5,0 30,0
Total 56,2 34,3 9,5

Fonte: Elaboración propia

Nos restantes segmentos analizados a consideración de que o actual orzamento é insuficiente é am-
plamente maioritaria.

Pódese observar tamén que a opinión de que o espazo escénico presenta carencias de persoal predo-
mina en todos os segmentos da táboa de cruzamentos, agás no caso dos espazos con ata 100 butacas, 
onde a porcentaxe é idéntica entre os que consideran que hai necesidades como os que cren que non. 
Polo demais, cabe apuntar que a afirmación desas carencias acada o 70% nos espazos dos municipios 
de 10.001 a 20.000 habitantes e baixa ata o 47,8% nos urbanos, se ben cómpre sinalar que nestes ato-
pamos un 30,4% de non resposta a esta cuestión. En relación co persoal, ten tamén certa influencia a 
segmentación en función do número de espectadores, pois a porcentaxe dos que poñen de manifesto 
carencias neste punto ascende a medida que se avanza nos tramos de espectadores recibidos.
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Grao de acordo coas seguintes afirmacións sobre a situación actual dos teatros
 segundo a cabida dos teatros

Este teatro 
ten carencias 

de persoal

Este teatro conta con sufi-
ciente persoal tanto en nú-

mero como en competencias
Ns/Nc

Tamaño do con-
cello

Ata 10.000 hab. 64,3 34,5 1,2
De 10.001 a 20.000 
hab.

70,0 20,0 10,0

De 20.001 a 50.000 
hab.

59,1 40,9 0,0

Máis de 50.000 hab. 47,8 21,7 30,4
Total 62,7 30,2 7,1

Número de bu-
tacas

Ata 100 47,2 47,2 5,6
De 101 a 300 67,4 30,2 2,3
De 301 a 500 77,8 14,8 7,4
Máis de 500 50,0 20,0 30,0
Total 62,7 30,2 7,1

Entrada de pago 
ou de balde

Entrada de pago 75,4 16,9 7,7
Entrada de balde 56,7 39,2 4,1
Nc 28,6 28,6 42,9
Total 62,7 30,2 7,1

Funcións pro-
gramadas no es-
pazo escénico en 
2018

Menos de 10 funcións 62,1 34,5 3,4
De 10 a 19 funcións 54,3 34,3 11,4
De 20 a 39 funcións 70,0 23,3 6,7
40 ou máis funcións 69,4 19,4 11,1
Nc 50,0 50,0 0,0
Total 62,7 30,2 7,1

Número total de 
espectadores en 
funcións progra-
madas en 2018 
(tramos)

Ata 1.000 53,6 42,0 4,3
De 1.000 a 5.000 69,8 23,3 7,0
Máis de 5.000 73,2 17,1 9,8
Nc 56,3 31,3 12,5
Total 62,7 30,2 7,1

Fonte: Elaboración propia

Finalmente, a afirmación de que é preciso mellorar cuestións como os equipos de luces e son é 
maioritaria en todos os segmentos da táboa de cruzamentos. Por tamaño de hábitat supera o 80% nos 
espazos localizados en concellos de 10.000 a 50.000 habitantes mentres que nas cidades non pasa do 
52,2%, aínda que neste último segmento a non resposta ascende ata o 21,7%. 

Algo similar acontece en función da capacidade das salas, pois as queixas sobre estes aspectos su-
peran o 75% nos tres segmentos de menos de 500 butacas, situándose no 50% nos de maior cabida, 
aínda que cunha porcentaxe de “Ns/Nc” do 25%.
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O número de funcións programadas e a afluencia de espectadores tamén inflúen nesta cuestión, 
pois a medida que se avanza nos tramos de ambas as variables comprobamos como se reduce a por-
centaxe de programadores que consideran que os seus espazos teñen carencias técnicas, se ben incluso 
nos espazos con máis de 40 funcións e máis de 5.000 espectadores as queixas sobre este aspecto acadan 
o 60% (61,1% e 60% respectivamente), ao tempo que a porcentaxe de non resposta se mantén por 
debaixo do 10%.

2.4. Estratexias de programación

Un dos aspectos de maior interese desta enquisa ao persoal programador consistía en coñecer cal 
é a súa estratexia á hora de definir a programación do espazo escénico do que son responsables. Para 
recoller información sobre este punto contouse con diversas variables, entre elas a que se lles solicita ás 
persoas entrevistadas que indiquen que porcentaxe das funcións que programan parten da súa iniciati-
va, da iniciativa doutras administracións ou da proposta das propias compañías artísticas.

Os datos indican que no conxunto da mostra a iniciativa divídese case a partes iguais entre a ini-
ciativa dos propios programadores (42,8%) e o aproveitamento das iniciativas impulsadas por outras 
entidades ou administracións (42,4%), mentres que só un 15% das funcións que programan son froito 
da iniciativa das compañías artísticas.

Funcións programadas en espazos escénicos segundo de quen parte a iniciativa

Fonte: Elaboración propia

Porén, estas porcentaxes varían notablemente en función das diversas características dos espazos.     
A programación en función da iniciativa da persoa responsable da programación mostra un maior peso 
porcentual canto máis grande é o municipio en que se atopa o centro escénico, á vez que a programa-
ción por iniciativa doutras administracións experimenta a tendencia contraria. 
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A porcentaxe das funcións programadas por iniciativa das propias compañías acada o 22,7% nos 
espazos das cidades mentres que no resto dos concellos se sitúa entre o 12,7% e o 15,1%. Polo tanto, 
dados os valores rexistrados, a iniciativa da persoa responsable da programación é a predominante nos 
espazos dos municipios de máis de 10.000 habitantes mentres nos concellos de menor tamaño demo-
gráfico o máis habitual é a programación por iniciativa doutras entidades ou administracións. 

Porcentaxe de funcións programadas nun espazo escénico por distintas iniciativas, 
segundo o tamaño do concello

Iniciativa doutras 
entidades ou adminis-

tracións

Iniciativa das compa-
ñías artísticas

Busca activa, a súa 
propia iniciativa

Ata 10.000 hab. 52,2 12,7 35,1
De 10.001 a 20.000 hab. 37,5 15,1 47,2
De 20.001 a 50.000 hab. 34,6 14,9 50,5
Máis de 50.000 hab. 16,1 22,7 61,2
Total 42,4 14,7 42,8

Fonte: Elaboración propia

Nesta cuestión tamén é clara a relación co tamaño da cabida, pois a porcentaxe das funcións pro-
gramadas por iniciativa doutras entidades non pasa do 19,6% nos espazos de máis de 500 butacas, 
porcentaxe que se incrementa conforme se reduce a capacidade dos espazos. Cómpre sinalar tamén que 
nos espazos de maior cabida a iniciativa das propias compañías acada o 26,8%.

Porcentaxe de funcións programadas nun espazo escénico por distintas iniciativas, 
segundo a cabida dos espazos

Iniciativa doutras 
entidades ou admi-

nistracións

Iniciativa das compa-
ñías artísticas

Busca activa, a súa 
propia iniciativa

Ata 100 50,3 13,9 35,7
De 101 a 300 47,8 12,9 39,3
De 301 a 500 29,2 14,0 56,5
Máis de 500 19,6 26,8 53,6
Total 42,4 14,7 42,8

Fonte: Elaboración propia

Tamén se observa unha clara relación co número de espectadores, pois a iniciativa doutras entidades 
ou administracións é a máis habitual nos espazos que reciben menos de 5.000 espectadores ao ano.
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Porcentaxe de funcións programadas nun espazo escénico por distintas iniciativas, 
segundo o número de espectadores

Iniciativa doutras 
entidades ou admi-

nistracións

Iniciativa das compa-
ñías artísticas

Busca activa, a súa 
propia iniciativa

Menos de 1.000 49,0 12,4 38,6
De 1.000 a 5.000 46,6 13,7 39,6
Máis de 5.000 24,6 19,3 56,0
Nc 39,0 18,6 42,3
Total 42,4 14,7 42,8

Fonte: Elaboración propia

Só o 35,5% das persoas responsables da programación nos espazos escénicos de Galicia adoita 
acudir á representación dunha obra antes de contratala: o 19,5% faino a meirande parte das veces e o 
16% asegura facelo sempre ou case sempre. En calquera caso, a resposta máis habitual a esta variable é 
a que indica que só acode a unha representación da obra que quere contratar “algunhas veces”. Pódese 
destacar que o 17,8% dos responsables da programación dos espazos enquisados recoñece abertamente 
que nunca asiste a unha representación das obras antes de contratalas.

Persoas programadoras que adoitan asistir a unha representación das obras antes de contratala

Porcentaxe
Nunca 17,8
Algunhas veces 45,6
A meirande parte das veces 19,5
Case sempre / sempre 16,0
Ns/Nc 1,2

Fonte: Elaboración propia

Considerando conxuntamente as dúas categorías de resposta que indican maior frecuencia á hora 
de acudir ás obras antes de contratalas (“a maior parte das veces” e “sempre ou case sempre”), pódese 
observar que esta práctica é máis habitual canto maior é o tamaño do concello no que se sitúa o centro 
escénico, maior é a súa cabida e maior o seu volume de actividade. Dese xeito, a porcentaxe agregada 
dos que adoitan acudir a unha obra antes de contratala é maior canto máis grande é o tamaño poboa-
cional do concello, maior o número de butacas, maior o número de funcións representadas no ano e 
maior o volume de espectadores recibidos. É moi superior entre o persoal programador dos centros 
escénicos nos que se cobra entrada que nos que teñen entrada de balde.
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Persoas programadoras que adoitan asistir a unha representación das obras antes de contratala

Nunca Algunhas 
veces

A meirande 
parte das 

veces

Case sempre 
/ sempre Ns/Nc

Tamaño do 
concello

Ata 10.000 hab. 25,0 52,4 15,5 7,1 0,0
De 10.001 a 20.000 hab. 12,5 47,5 17,5 22,5 0,0
De 20.001 a 50.000 hab. 0,0 40,9 27,3 27,3 4,5
Máis de 50.000 hab. 17,4 21,7 30,4 26,1 4,3
Total 17,8 45,6 19,5 16,0 1,2

Número de 
butacas

Ata 100 19,4 58,3 13,9 8,3 0,0
De 101 a 300 20,9 44,2 17,4 17,4 0,0
De 301 a 500 7,4 48,1 22,2 18,5 3,7
Máis de 500 15,0 25,0 35,0 20,0 5,0
Total 17,8 45,6 19,5 16,0 1,2

Entrada de 
pago ou de 
balde

Entrada de pago 4,6 36,9 27,7 29,2 1,5
Entrada de balde 25,8 50,5 15,5 8,2 0,0
Nc 28,6 57,1 0,0 0,0 14,3
Total 17,8 45,6 19,5 16,0 1,2

Funcións pro-
gramadas no 
espazo escénico 
en 2018

Menos de 10 funcións 27,6 48,3 13,8 10,3 0,0
De 10 a 19 funcións 20,0 51,4 22,9 5,7 0,0
De 20 a 39 funcións 16,7 40,0 16,7 23,3 3,3
40 ou máis funcións 5,6 33,3 33,3 25,0 2,8
Nc 0,0 70,0 0,0 30,0 0,0
Total 17,8 45,6 19,5 16,0 1,2

Número total 
de espectadores 
en funcións 
programadas 
en 2018 (tra-
mos)

Ata 1.000 29,0 44,9 17,4 8,7 0,0
De 1.000 a 5.000 14,0 46,5 23,3 14,0 2,3
Máis de 5.000 7,3 39,0 26,8 26,8 0,0
Nc 6,3 62,5 0,0 25,0 6,3

Total 17,8 45,6 19,5 16,0 1,2

Fonte: Elaboración propia

En canto á antelación coa que se programa respecto da primeira representación, o máis habitual 
nos espazos escénicos da mostra de estudo é programar as obras cunha antelación de entre 3 e 6 meses 
respecto da primeira representación, seguido da programación con menos de 3 meses de antelación. 
Deste xeito, no 73,4% dos espazos a programación faise nun prazo non superior aos 6 meses e só o 
22,5% realiza a súa programación con máis de 6 meses de antelación.
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Antelación coa que se adoita contratar unha obra, con respecto á data de representación

Fonte: Elaboración propia

Por segmentos obsérvase que a programación nun prazo inferior a medio ano é máis habitual can-
to máis pequeno é o concello onde se sitúa o espazo escénico (do 43,5% dos máis grandes ao 81%          
dos máis pequenos), menor o número de butacas (do 45% dos espazos con máis cabida ao 75% dos 
máis pequenos), menor o número de funcións programadas en 2018 (do 58,3% —40 ou máis— ao 
77,6% —menos de 10—) e menor o número de asistentes (do 51,4% —máis de 5.000— ao 76,1% 
—menos de 1.000—). A programación con máis de seis meses de antelación só supera o 40% entre 
os espazos das cidades, os que teñen máis de 500 butacas e os que reciben máis de 5.000 espectadores.

Pola súa banda, só o 12,4% dos espazos escénicos da mostra de estudo conta con compañías escé-
nicas residentes. Á hora de valorar estes datos debemos ter en consideración que os programadores en-
tenderon o concepto de “compañía” nun senso amplo, que inclúe as asociacións e as escolas de teatro. 

Espazos escénicos que contan con compañías residentes

Fonte: Elaboración propia



Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos

35

Por segmentos, a presenza de compañías residentes destaca nos espazos dos concellos con entre 
10.001 e 20.000 habitantes, pero non pasa do 4,3% nos espazos das cidades.

Espazos escénicos que contan con compañías residentes por tamaño de municipio

Si Non
Ata 10.000 hab. 9,5 90,5
De 10.001 a 20.000 hab. 22,5 77,5
De 20.001 a 50.000 hab. 13,6 86,4
Máis de 50.000 hab. 4,3 95,7
Total 12,4 87,6

Fonte: Elaboración propia

Finalmente, cabe apuntar que esta presenza supera o 20% naqueles espazos que programan entre 
20 e 39 funcións ao ano.

Espazos escénicos que contan con compañías residentes por número de funcións

Si Non
Menos de 10 funcións 10,3 89,7
De 10 a 19 funcións 8,6 91,4
De 20 a 39 funcións 23,3 76,7
40 ou máis funcións 13,9 86,1
Nc 0,0 100,0
Total 12,4 87,6

Fonte: Elaboración propia

O 37,2% dos responsables da programación dos espazos escénicos que non contan cunha compañía 
residente no seu centro estarían interesados en ter algunha, porcentaxe só lixeiramente superior á dos 
que responden en termos negativos (30,4%). O terzo restante non responde a esta cuestión.

Porcentaxe de programadores aos que lles gustaría contar cunha compañía residente 
no seu espazo escénico

Fonte: Elaboración propia
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A resposta que afirma como opción interesante dotarse dunha compañía residente é especialmente 
habitual nos espazos dos concellos de menor poboación (un 48,7% dos situados en concellos de ata 
10.000 habitante fronte a un 9,1% dos situados nas cidades), así como nos que realizan menos de 20 
funcións ao ano e reciben menos de 5.000 espectadores.

Porcentaxe de programadores aos que lles gustaría contar cunha compañía residente no seu espazo 
escénico segundo o tamaño do concello

Si Non Ns/Nc

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 48,7 25,0 26,3
De 10.001 a 20.000 hab. 29,0 22,6 48,4
De 20.001 a 50.000 hab. 36,8 47,4 15,8
Máis de 50.000 hab. 9,1 45,5 45,5
Total 37,2 30,4 32,4

Funcións programadas no espazo escénico 
en 2018

Menos de 10 funcións 42,3 21,2 36,5
De 10 a 19 funcións 50,0 9,4 40,6
De 20 a 39 funcións 26,1 43,5 30,4
40 ou máis funcións 25,8 45,2 29,0
Nc 30,0 70,0 0,0
Total 37,2 30,4 32,4

Número total de espectadores en funcións 
programadas en 2018 (tramos)

Ata 1.000 39,3 18,0 42,6
De 1.000 a 5.000 48,6 24,3 27,0
Máis de 5.000 25,7 48,6 25,7
Nc 26,7 53,3 20,0
Total 37,2 30,4 32,4

Fonte: Elaboración propia

As razóns achegadas polos interlocutores, á marxe do recollido no cuestionario, é que cunha com-
pañía residente poderían asegurar a programación dun maior número de funcións e, así, realizar un 
mellor aproveitamento do espazo.

2.5. Resultados da actividade de programación

Nos espazos analizados representáronse un total de 4.595 funcións en 2018, é dicir, unha media de 
28,9 funcións por espazo, pero esta media varía substancialmente en función das variables analizadas. 
A media de funcións é máis elevada canto maior é o tamaño poboacional do concello. Deste xeito 
compróbase que os espazos urbanos, que só supoñen o 13,3%, acaparan o 43% do total das funcións 
programadas en Galicia, mentres que os espazos dos concellos rurais (49,7% do total dos espazos) re-
presentaron o 27,6% das funcións.
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Nº de funcións programadas en 2018 por tamaño do concello

Nº de funcións Porcentaxe Media
Ata 10.000 hab. 1.270 27,6 15,5
De 10.001 a 20.000 hab. 857 18,7 21,4
De 20.001 a 50.000 hab. 493 10,7 35,2
Máis de 50.000 hab. 1.975 43,0 85,9
Total 4.595 100,0 28,9

Fonte: Elaboración propia

A media de funcións por espazo tamén se incrementa coa cabida e nos espazos que cobran pola 
entrada.

Nº de funcións programadas en 2018 por número de butacas e tipo de entrada

Nº de funcións Porcentaxe Media

Número de butacas

Ata 100 248 5,4 7,8
De 101 a 300 1.803 39,2 22,0
De 301 a 500 1.072 23,3 41,2
Máis de 500 1.472 32,0 77,5
Total 4.595 100,0 28,9

Entrada de pago ou de 
balde

Entrada de pago 3.205 69,7 52,5
Entrada de balde 1.115 24,3 12,3
Nc 275 6,0 39,3
Total 4.595 100,0 28,9

Fonte: Elaboración propia

Considerando o número de funcións programadas en 2018, non en termos medios senón en treitos, 
pódese observar que o 34,3% dos espazos programaron menos de 10 funcións, e un 20,7% entre 10 e 
19, polo que o 55,1% dos espazos escénicos programaron menos de 20 funcións. No extremo contra-
rio, obsérvase que un 21,3% dos espazos programaron máis de 40 funcións.

Número de espazos escénicos por funcións programadas en 2018 (treitos)

Nº de espazos Porcentaxe
Menos de 10 funcións 58 34,3
De 10 a 19 funcións 35 20,7
De 20 a 39 funcións 30 17,8
40 ou máis funcións 36 21,3
Nc 10 5,9
Total 169 100,0

Fonte: Elaboración propia
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A análise por segmentos amosa como, por tamaño de hábitat, case a metade dos espazos localizados 
nos concellos de menos de 10.000 habitantes programaron menos de 10 funcións en 2018. Esta por-
centaxe tamén é elevada nos de 10.000 a 20.0000 habitantes, pero nos dous tipos de máis poboación 
sitúase arredor do 9%. No outro extremo, o 69,6% dos espazos urbanos programan máis de 40 fun-
cións ao ano, porcentaxe que é de arredor do 21% nos espazos semiurbanos e cae ao 8,3% nos rurais. 

Número de espazos escénicos por funcións programadas en 2018 (treitos) 
segundo o tamaño do concello

Menos de 10 
funcións

De 10 a 19 
funcións

De 20 a 39 
funcións

40 ou máis 
funcións Nc

Ata 10.000 hab. 47,6 21,4 20,2 8,3 2,4
De 10.001 a 20.000 hab. 35,0 22,5 22,5 20,0 0,0
De 20.001 a 50.000 hab. 9,1 18,2 13,6 22,7 36,4
Máis de 50.000 hab. 8,7 17,4 4,3 69,6 0,0
Total 34,3 20,7 17,8 21,3 5,9

Fonte: Elaboración propia

Se realizamos a segmentación en función da cabida, compróbase que o 63,9% dos espazos con 
menor capacidade non chegan ás 10 función anuais, ao tempo que o 65% dos de máis de 500 butacas 
pasan das 40 funcións.

Número de espazos escénicos por funcións programadas en 2018 (treitos) segundo a cabida

Menos de 10 
funcións

De 10 a 19 
funcións

De 20 a 39 
funcións

40 ou máis fun-
cións NC

Ata 100 63,9 16,7 8,3 0,0 11,1
De 101 a 300 34,9 27,9 19,8 12,8 4,7
De 301 a 500 11,1 11,1 29,6 44,4 3,7
Máis de 500 10,0 10,0 10,0 65,0 5,0
Total 34,3 20,7 17,8 21,3 5,9

Fonte: Elaboración propia

Por xénero, en 2018 as funcións máis habituais nos espazos analizados foron as de teatro para adul-
tos (45,4%) e as de teatro infantil ou familiar (33,6%). Os demais xéneros rexistraron porcentaxes moi 
inferiores (por debaixo do 10%), sendo o teatro musical o menos programado.
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Número de funcións programadas por xénero en 201812

Nº de funcións Porcentaxe Media
Teatro musical / ópera 168 3,9 1,1
Danza 281 6,6 1,8
Teatro: Infantil / Familiar 1.433 33,6 9,4
Teatro: Adultos 1.932 45,4 12,6
Circo, maxia, variedades... 352 8,3 2,3
Outro tipo 94 2,2 0,6
Funcións programadas no espazo escénico en 
2018 4.260 100,0 28,9

Fonte: Elaboración propia

Por tamaño poboacional o teatro adulto predominou con claridade nos concellos de máis de 10.000 
habitantes, mentres nos máis pequenos o máis frecuente foi a programación de teatro infantil ou familiar. 

Número de funcións programadas por xénero en 2018 segundo o tamaño do concello

Teatro musi-
cal / ópera Danza Teatro Circo, maxia, 

variedades...
Outro 
tipo

Infantil / 
Familiar Adultos

Ata 10.000 hab. 3,4 5,0 43,0 32,0 13,0 ,03
De 10.001 a 20.000 hab. 5,6 8,6 34,2 44,0 6,2 1,5
De 20.001 a 50.000 hab. 2,6 8,7 29,6 47,3 11,8 0,0
Máis de 50.000 hab. 3,9 5,8 28,4 54,4 4,9 2,5
Total 3,9 6,6 33,6 45,4 8,3 2,2

Fonte: Elaboración propia

Das 4.377 funcións programadas nos espazos da mostra durante 2018 das que se teñen datos sobre 
o tipo de público ao que ían dirixidas, o grupo máis numeroso é o destinado a público adulto (40,1%). 
En segundo lugar sitúanse as dirixidas ao público infantil (21,2%). Completan esta lista as catalogadas 
para todos os públicos (18%), seguidas moi de preto polas de público familiar (16,4%). 

12 O total de funcións é a suma das funcións declaradas por xénero, que, tendo en conta o número de espazos que non desagregaron esta 
información, resulta inferior ao total de funcións declarado na variable correspondente.
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Número de funcións programadas en 2018 por tipo de público ao que van dirixidas13

Nº de funcións Porcentaxe Media
Todos os públicos 789 18,0 5,1
Público adulto 1.755 40,1 11,4
Público familiar 718 16,4 4,7
Público xuvenil 186 4,2 1,2
Público infantil 929 21,2 6,0
Funcións programadas 4.377 100,0 28,9

Fonte: Elaboración propia

Esta clasificación en función do público ao que vai dirixida a función presenta notables variacións, 
con maior presenza das funcións para todos os públicos e o público infantil nos espazos dos concellos 
de menor poboación, nos de menor cabida, nos que programan menos de 20 funcións ao ano e reciben 
a menos de 5.000 espectadores, e un incremento das funcións destinadas ao público adulto a medida 
que se avanza nos respectivos treitos de cada variable. 

Deste xeito, a programación familiar ou infantil é a máis frecuente neses espazos máis pequenos e 
rurais, como o é a destinada ao público adulto nos espazos con maior capacidade localizados en cidades 
ou vilas de maior tamaño.

Número de funcións programadas en 2018 por tipo de público ao que van dirixidas 
segundo o tamaño do concello

Todos os 
públicos

Público 
adulto

Público 
familiar

Público 
xuvenil

Público 
infantil

Ata 10.000 hab. 30,0 24,7 16,5 3,4 25,4
De 10.001 a 20.000 hab. 16,0 38,6 18,6 1,5 25,4
De 20.001 a 50.000 hab. 10,1 45,2 24,9 6,3 13,4
Máis de 50.000 hab. 13,4 49,3 13,1 5,5 18,7
Total 18,0 40,1 16,4 4,2 21,2

Fonte: Elaboración propia

En canto ao idioma da representación, o 76,2% das funcións programadas foron en galego. Para o 
cálculo desta porcentaxe só se inclúen aqueles espazos que achegan información tanto sobre o número 
total de funcións, como sobre o número de funcións en galego14. 

13 O total de funcións é a suma das funcións declaradas por tipo de público, que, tendo en conta o número de espazos que non desagre-
garon esta información, resulta inferior ao total de funcións declarado na variable correspondente.

14 Obtívose esta información no 86,1% dos casos.
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Nº de funcións programadas en galego en 2018

Nº de funcións
Nº total de funcións programadas durante 2018 (excluídos casos sen 
información en nº de funcións en galego) 3.957

Nº de funcións en galego programadas durante 2018 3.014
Peso porcentual das funcións en galego 76,2

Fonte: Elaboración propia

Esta porcentaxe varía notablemente en función do tamaño do concello, pois foron en galego o 
95,7% das funcións dos concellos máis pequenos, cifra que se reduce paulatinamente nos dous seguin-
tes tramos, ata situarse no 79,2% nos concellos de 20.001 a 50.000 habitantes, para finalmente baixar 
ata o 49,1% nas cidades. Á hora de valorar estes datos débese ter en conta que os espectáculos non 
galegos (estatais ou internacionais) se programan fundamentalmente nos grandes espazos escénicos das 
cidades. 

Nº de funcións programadas en galego en 2018 por tamaño do concello

Nº de funcións en galego 
programadas durante 2018

Ata 10.000 hab. 95,7%
De 10.001 a 20.000 hab. 88,0%
De 20.001 a 50.000 hab. 79,2%
Máis de 50.000 hab. 49,1%
Total 76,2%

Fonte: Elaboración propia

En canto á análise por treitos da porcentaxe que supuxeron as funcións en galego sobre o total das 
programadas en 2018, pódese observar que máis da metade dos espazos programaron unicamente 
funcións escénicas no noso idioma (54,4%). Fronte a iso, só o 3,6% (6 espazos) ofreceron menos do 
50% das súas funcións en galego.

Porcentaxe de funcións programadas en galego sobre o total da programación

Nº de funcións Porcentaxe
Menos do 50% 6 3,6
Do 50% ao 74% 19 11,2
Do 75% ao 99% 33 19,5
O 100% 92 54,4
Nc 19 11,2
Total 169 100,0

Fonte: Elaboración propia

Nestes datos volve ser fundamental o tamaño poboacional do concello, pois a porcentaxe dos que 
ofreceron en galego o 100% das súas funcións é máis elevada canto menor é o volume demográfico do 
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municipio. Como cabía esperar, atópanse variacións semellantes en función da capacidade do espazo, 
o número de funcións e o número de espectadores.

Porcentaxe de funcións programadas en galego sobre o total da programación

Menos do 
50%

Do 50% ao 
74%

Do 75% ao 
99%

O 
100% Nc

Tamaño do 
concello

Ata 10.000 hab. 0,0 6,0 17,9 72,6 3,6
De 10.001 a 20.000 
hab. 2,5 12,5 25,0 60,0 0,0

De 20.001 a 50.000 
hab. 0,0 9,1 27,3 22,7 40,9

Máis de 50.000 hab. 21,7 30,4 8,7 8,7 30,4
Total 3,6 11,2 19,5 54,4 11,2

Número de 
butacas

Ata 100 0,0 5,6 11,1 69,4 13,9
De 101 a 300 1,2 5,8 22,1 65,1 5,8
De 301 a 500 3,7 29,6 29,6 29,6 7,4
Máis de 500 20,0 20,0 10,0 15,0 35,0
Total 3,6 11,2 19,5 54,4 11,2

Funcións pro-
gramadas no 
espazo escénico 
en 2018

Menos de 10 funcións 0,0 6,9 8,6 81,0 3,4
De 10 a 19 funcións 2,9 2,9 22,9 65,7 5,7
De 20 a 39 funcións 3,3 13,3 26,7 56,7 0,0
40 ou máis funcións 11,1 27,8 33,3 13,9 13,9
Nc 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 3,6 11,2 19,5 54,4 11,2

Número total 
de espectadores 
en funcións 
programadas en 
2018 (tramos)

Ata 1.000 0,0 7,2 13,0 76,8 2,9
De 1.000 a 5.000 0,0 11,6 16,3 69,8 2,3
Máis de 5.000 7,3 22,0 41,5 14,6 14,6
Nc 18,8 0,0 0,0 18,8 62,5
Total 3,6 11,2 19,5 54,4 11,2

Fonte: Elaboración propia

As diferenzas son tamén notables segundo o tipo de entrada, pois as funcións en galego supoñen o 
68% nos espazos gratuítos, fronte a un 36,9% nos de pago. 

Porcentaxe de funcións programadas en galego sobre o total da programación 
segundo o tipo de entrada

Menos do 50% Do 50% ao 74% Do 75% ao 99% O 100% Nc
Entrada de pago 4,6 20,0 21,5 36,9 16,9
Entrada de balde 1,0 6,2 17,5 68,0 7,2
Nc 28,6 0,0 28,6 28,6 14,3
Total 3,6 11,2 19,5 54,4 11,2

Fonte: Elaboración propia
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Os espazos que conforman a mostra do presente estudo dedicaron en 2018 unha media do 87,6% 
do seu orzamento ás funcións en galego, porcentaxe que varía principalmente segundo o tamaño po-
boacional do municipio no que se sitúan, sendo maior canto máis pequeno é o volume demográfico. 
Así, nos concellos de menos de 50.000 habitantes as porcentaxes medias están entre o 93,4% dos de 
menos de 10.000 e o 87,8% dos concellos semiurbanos de maior tamaño, para logo baixar ata o 54,6% 
de media nos espazos localizados nas cidades. 

Porcentaxe do orzamento dedicado a funcións en galego por tamaño do concello

Fonte: Elaboración propia

Tamén se aprecian diferenzas segundo as restantes variables, especialmente o número de butacas, 
pois o orzamento destinado ás funcións en galego supera o 90% nos dous treitos de ata 300 butacas e 
baixa ata o 53,3% no de máis de 500.

Porcentaxe do orzamento dedicado a funcións en galego por cabida

Fonte: Elaboración propia
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Aínda que con menor intensidade, estas variacións tamén se producen con relación ao número 
de funcións programadas e ao número total de espectadores, con porcentaxes superiores ao 90% nos 
espazos con menos funcións e espectadores, que se reducen ata arredor do 70% nos espazos con maior 
programación e afluencia de público. 

A maioría dos espazos que participaron na enquisa ofrece as súas funcións de balde (57,4%); un 
14,8% ten un sistema de abonos para fomentar un maior número de visitas entre os seus asistentes, 
abaratando para iso o custo da entrada, mentres que un 23,7% cobra entrada e non oferta ningún tipo 
de desconto.

Uso de sistemas de abonos para as funcións programadas

Nº de espazos Porcentaxe
Dispón de abonos 25 14,8
Non dispón de abonos 40 23,7
A entrada é de balde 97 57,4
Ns/Nc 7 4,1
Total 169 100,0

Fonte: Elaboración propia

O desconto máis habitual polos abonos nos espazos que aplican a dita medida é de entre o 21% e o 
40% do prezo normal das entradas (64%). 

Porcentaxe de desconto que aplican os espazos que dispoñen de abonos

Nº de espazos Porcentaxe
Ata o 20% 7 28,0
Do 21% ao 40% 16 64,0
Máis do 40% 2 8,0
Total 25 100,0

Fonte: Elaboración propia

Os espazos que non cobran entrada supoñen o 76,2% dos situados en concellos rurais e o 55% dos 
que se encontran en concellos de 10.000 a 20.000 habitantes, cifra que baixa ata o 13% nas cidades. 
Atópase unha tendencia semellante ou incluso máis acentuada en función do tamaño da cabida, do 
número de funcións e do volume de espectadores. 
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Porcentaxe de espazos que ofrecen funcións con entradas de balde

Entradas de balde

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 76,2
De 10.001 a 20.000 hab. 55,0
De 20.001 a 50.000 hab. 36,4
Máis de 50.000 hab. 13,0
Total 57,4

Número de butacas

Ata 100 88,9
De 101 a 300 65,1
De 301 a 500 25,9
Máis de 500 10,0
Total 57,4

Funcións programadas no espazo 
escénico en 2018

Menos de 10 funcións 86,2
De 10 a 19 funcións 57,1
De 20 a 39 funcións 60,0
40 ou máis funcións 8,3
Nc 60,0
Total 57,4

Número total de espectadores en 
funcións programadas en 2018 (treitos)

Menos de 1.000 85,5
De 1.000 a 5.000 55,8
Máis de 5.000 17,1
Nc 43,8
Total 57,4

Fonte: Elaboración propia

Como evidencia a táboa de cruzamentos, o emprego dalgún sistema de abonos é máis habitual can-
to maior é o tamaño poboacional do municipio onde se atopa o espazo escénico, pois as porcentaxes 
dos que responden afirmativamente a esta variable pasan de valores de arredor do 7% nos concellos de 
menos de 20.000 habitantes ao 27,3% das vilas de maior tamaño, para acadar finalmente o 47,8% nas 
cidades. O emprego destes sistemas tamén é máis frecuente nos espazos de maior cabida (40%) e nos 
que programan máis de 40 funcións ao ano (47,2%).
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Porcentaxe de espazos que dispoñen de abonos

Dispoñen de abonos

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 6,0
De 10.001 a 20.000 hab. 7,5
De 20.001 a 50.000 hab. 27,3
Máis de 50.000 hab. 47,8
Total 14,8

Número de butacas

Ata 100 2,8
De 101 a 300 11,6
De 301 a 500 22,2
Máis de 500 40,0
Total 14,8

Funcións programadas no espazo 
escénico en 2018

Menos de 10 funcións 3,4
De 10 a 19 funcións 8,6
De 20 a 39 funcións 3,3
40 ou máis funcións 47,2
Nc 20,0
Total 14,8

Fonte: Elaboración propia

2.6. Resposta do público e percepción da aceptación e da demanda

Unicamente o 43,2% dos espazos escénicos que figuran na mostra de estudo dispón de rexistro de 
espectadores. Esa porcentaxe pasa de valores de arredor do 35% nos espazos dos concellos de menos 
de 20.000 habitantes ao 54,5% nas vilas de máis de 20.000 ata alcanzar o 73,9% nos espazos urbanos. 

Como era de esperar, a porcentaxe de espazos que contan con este rexistro increméntase a medida 
que o fai a capacidade do espazo, o seu orzamento, o número de funcións programadas e o volume de 
espectadores, sendo tamén maior nos espazos que cobran entrada. 
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Espazos escénicos segundo se dispoñen ou non dun rexistro de espectadores

Si Non

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 35,7 64,3
De 10.001 a 20.000 hab. 35,0 65,0
De 20.001 a 50.000 hab. 54,5 45,5
Máis de 50.000 hab. 73,9 26,1
Total 43,2 56,8

Número de butacas

Ata 100 16,7 83,3
De 101 a 300 40,7 59,3
De 301 a 500 63,0 37,0
Máis de 500 75,0 25,0
Total 43,2 56,8

Entrada de pago ou de balde

Entrada de pago 61,5 38,5
Entrada de balde 27,8 72,2
Nc 85,7 14,3
Total 43,2 56,8

Funcións programadas no espazo 
escénico en 2018

Menos de 10 funcións 31,0 69,0
De 10 a 19 funcións 42,9 57,1
De 20 a 39 funcións 53,3 46,7
40 ou máis funcións 61,1 38,9
Nc 20,0 80,0
Total 43,2 56,8

Número total de espectadores en 
funcións programadas en 2018 
(treitos)

Ata 1.000 27,5 72,5
De 1.000 a 5.000 46,5 53,5
Máis de 5.000 68,3 31,7
Nc 37,5 62,5
Total 43,2 56,8

Fonte: Elaboración propia

As 4.595 funcións programadas en 2018 polos 169 espazos da mostra de estudo acolleron un total 
de 929.674 espectadores, o que supón unha media de 202,3 espectadores por función e de 6.076,3 
espectadores por espazo, aínda que esta cifra resume datos moi dispares entre si, como evidencia a súa 
elevada desviación típica. Esta cifra de espectadores calcúlase a partir dos datos achegados polos espa-
zos dotados de rexistro de asistentes, aos que se engaden os resultados da estimación sobre a media de 
asistentes por función dos espazos que carecen de tal rexistro. 

Número total de espectadores en funcións programadas en 2018

Total 929.674
Media 6.076,3
Desviación típica 13.939,1

Fonte: Elaboración propia
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Os espectadores concentráronse principalmente nas cidades, xa que a estes espazos asistiron o 
58,7% do total do público, porcentaxe que nos demais tamaños poboacionais non pasa do 14,5%. As 
diferenzas son aínda máis salientables cando atendemos ás restantes variables de segmentación, pois 
compróbase que os espazos de menos de 100 butacas (o 21,3% da mostra) só supoñen o 1,6% dos 
espectadores, mentres que os 20 espazos con cabida para máis de 500 persoas (11,8% da mostra) pro-
porcionan o 55,1% dos espectadores.

Esta diferenza é aínda maior no cruzamento por número de funcións, pois os 36 espazos que rea-
lizaron máis de 40 funcións (21,3% da mostra) achegan o 80,7% dos espectadores e os de menos de 
10 funcións, a categoría máis numerosa, tan só supoñen o 2,8% do público. De maneira similar, os 
35 espazos que de xeito individual tiveron cando menos 5.000 espectadores, recibiron en conxunto ao 
87,1% dos asistentes ao teatro nos espazos analizados.

Número total de espectadores en funcións programadas en 2018

Total % Media

Tamaño do concello

Ata 10.000 hab. 134.371 14,5 1.679,6
De 10.001 a 20.000 hab. 130.736 14,1 3.440,4
De 20.001 a 50.000 hab. 118.513 12,7 8.465,2
Máis de 50.000 hab. 546.054 58,7 26.002,6
Total 929.674 100,0 6.076,3

Número de butacas

Ata 100 15.073 1,6 471,0
De 101 a 300 210.695 22,7 2.633,7
De 301 a 500 191.211 20,6 7.967,1
Máis de 500 512.695 55,1 30.158,5
Total 929.674 100,0 6.076,3

Funcións programadas no espazo 
escénico en 2018

Menos de 10 funcións 26.227 2,8 460,1
De 10 a 19 funcións 62.460 6,7 1.837,1
De 20 a 39 funcións 91.059 9,8 3.252,1
40 ou máis funcións 749.928 80,7 22.056,7
Total 929.674 100,0 6.076,3

Número total de espectadores en 
funcións programadas en 2018 
(treitos)

Ata 1.000 26.055 2,8 377,6
De 1.000 a 5.000 93.669 10,1 2.178,4
Máis de 5.000 809.950 87,1 19.754,9
Total 929.674 100,0 6.076,3

Fonte: Elaboración propia

Tras analizar o número de espazos, de butacas, de funcións programadas e de espectadores recibidos 
en función da poboación do concello no que se localiza, comprobouse que se ben a maior parte dos 
espazos se concentran no rural, trátase de espazos pequenos, con capacidades reducidas e que progra-
man moi poucas funcións ao longo do ano, polo que, consecuentemente, reciben poucos espectadores. 
Deste xeito, son os grandes espazos das cidades, moitos deles cun gran número de butacas e unha 
programación ampla, diversa e frecuente, os que atraen maior número de espectadores. Así, as cida-
des só supoñen un 13,6% dos espazos pero achegan o 43% das funcións programadas e o 58,7% dos 
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espectadores. No extremo contrario, os espazos dos concellos rurais supoñen o 49,7% dos espazos e o 
37,2% das butacas pero só 14,5% dos espectadores.

Espazos escénicos por volume demográfico do concello

Espazos Butacas Funcións programadas Espectadores

Ata 10.000 hab. 49,7 37,2 27,6 14,5
De 10.001 a 20.000 hab. 23,7 20,9 18,7 14,1
De 20.001 a 50.000 hab. 13,0 12,5 10,7 12,7
Máis de 50.000 hab. 13,6 29,3 43,0 58,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaboración propia

Finalmente, cabe sinalar que os espazos situados nas vilas de 20.001 a 50.000 habitantes son os que 
presentan as porcentaxes máis equilibradas entre os distintos indicadores analizados, tal e como se pode 
apreciar na táboa anterior.

Considerando a asistencia aos centros de escena galegos en treitos, obsérvase que o 29,3% non che-
gou ás 500 persoas asistentes no conxunto de 2018. No extremo contrario, rexistráronse 23 espazos (o 
13,6%) que recibiron máis de 10.000 espectadores. 

Persoas que asistiron a funcións en espazos escénicos segundo treitos de asistencia

Nº de espazos Porcentaxe
Menos de 500 50 29,6
De 500 a 1.000 19 11,2
De 1.001 a 2.500 28 16,6
De 2.501 a 5.000 21 12,4
De 5.001 a 10.000 12 7,1
Máis de 10.000 23 13,6
Nc 16 9,5

Fonte: Elaboración propia

Para unha análise por segmentos, os treitos definidos para a análise de frecuencias foron resumidos 
en 3 grandes categorías. Como mostra a táboa de cruzamentos, a porcentaxe de espazos con máis de 
5.000 espectadores é maior canto máis grande é o tamaño poboacional do municipio. 
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Persoas que asistiron a funcións en espazos escénicos 
segundo treitos de asistencia segundo o tamaño do concello

Ata 1.000 De 1.000 a 5.000 Máis de 1.000 Nc
Ata 10.000 hab. 56,0 27,4 11,9 4,8
De 10.001 a 20.000 hab. 37,5 32,5 25,0 5,0
De 20.001 a 50.000 hab. 9,1 27,3 27,3 36,4
Máis de 50.000 hab. 21,7 4,3 65,2 8,7
Total 40,8 25,4 24,3 9,5

Fonte: Elaboración propia

Como é lóxico, o volume de asistentes foi maior canto maior é a cabida do centro e o número de 
funcións programadas.

En canto á lingua da representación, se se presta atención aos datos fornecidos polos espazos que 
contan con rexistro de espectadores e responden tanto ao número de espectadores total como ao das 
funcións en galego, pódese calcular que o 63,7% do público contabilizado asistiu a obras en galego. 
Esta porcentaxe varía substancialmente en función das diversas variables que se veñen utilizando. Así, 
e comezando polo tamaño poboacional do concello en que se atope o espazo escénico, obsérvase que 
nos concellos máis pequenos esta cifra acada o 95,6% pero nas cidades baixa ata o 58% e nas vilas de 
20.000 a 50.000 ata o 49,2%. 

Número de espectadores en funcións en galego programadas en 2018 
segundo o tamaño do municipio

Total Peso porcentual dos asistentes a 
funcións en galego sobre o total de 

asistentes
Ata 10.000 hab. 59.817 95,6
De 10.001 a 20.000 hab. 46.591 78,9
De 20.001 a 50.000 hab. 45.961 49,2
Máis de 50.000 hab. 159.178 58,0
Total 311.547 63,7

Fonte: Elaboración propia

Esta porcentaxe é tamén moi elevada nos espazos con menos de 300 butacas (máis do 75%), men-
tres que nos de máis de 300 rolda o 60%. As maiores diferenzas atópanse por número de funcións e por 
número de espectadores: os espectadores a funcións en galego supoñen máis do 93% nos espazos que 
programaron menos de 20 funcións, porcentaxe que baixa ata o 58,2% nos de 40 ou máis funcións. 
Do mesmo xeito, esta cifra é do 93,1% nos espazos que recibiron menos de 5.000 espectadores e do 
60% nos que recibiron máis.
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Número de espectadores en funcións en galego programadas en 2018

Total % sobre o total de 
función en galego

Número de butacas

Ata 100 1.890 95,5
De 101 a 300 95.715 76,9
De 301 a 500 53.565 61,0
Máis de 500 160.377 58,3
Total 311.547 63,7

Funcións programadas no espa-
zo escénico en 2018

Menos de 10 funcións 10.019 95,4
De 10 a 19 funcións 21.332 93,5
De 20 a 39 funcións 48.678 83,3
40 ou máis funcións 231.518 58,2
Total 311.547 63,7

Número total de espectadores 
en funcións programadas en 
2018 (treitos)

Ata 1.000 8.723 93,1
De 1.000 a 5.000 39.023 93,1
Máis de 5.000 263.801 60,2
Total 311.547 63,7

Fonte: Elaboración propia

Os responsables da programación do 56,8% dos espazos escénicos advirten que reciben máis asis-
tencia ás funcións en galego, mentres que un 8,9% estima que acode máis público cando a función é 
en castelán. Finalmente, un 22,5% considera que teñen unha asistencia similar.

Porcentaxe de espectadores segundo o idioma da función (galego ou castelán)

Fonte: Elaboración propia

O tamaño poboacional do concello en que se atopa o espazo escénico volve ser determinante neste 
punto. Así, a opinión de que reciben maior asistencia as funcións en galego acada o 70,2% entre os 
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programadores dos concellos de menos de 10.000 habitantes e o 57,5% no seguinte tramo, mentres 
que nas vilas de máis de 20.000 e nas cidade rolda o 31%. 

Porcentaxe de espectadores segundo o idioma da función (galego ou castelán) 
por tamaño do concello

Reciben máis 
asistencia as fun-
cións en castelán

Reciben máis asis-
tencia as funcións 

en galego

Ambas reciben unha 
asistencia similar Ns/Nc

Ata 10.000 hab. 2,4 70,2 21,4 6,0
De 10.001 a 20.000 hab. 10,0 57,5 27,5 5,0
De 20.001 a 50.000 hab. 9,1 31,8 22,7 36,4
Máis de 50.000 hab. 30,4 30,4 17,4 21,7
Total 8,9 56,8 22,5 11,8

Fonte: Elaboración propia

Se se atende ás porcentaxes dos que indican maior asistencia ás funcións en castelán, compróbase 
que non pasan do 2,4% nos concellos rurais, sitúanse arredor do 10% nos semiurbanos e no 30,4% 
nos urbanos, de tal xeito que nas cidades equipararíanse as preferencias entre galego e castelán.

Dada a relación entre tamaño do concello e características dos espazos, compróbase que esta ten-
dencia se reproduce en función do tamaño da capacidade, o número de funcións e o volume de espec-
tadores.

De xeito coherente cos xéneros máis habituais nas funcións programadas en 2018, observamos que 
a xuízo do persoal programador os xéneros máis demandados polo público son o teatro infantil / fami-
liar (59,3%) e o teatro para adultos (49,1%). 

Xéneros máis demandados polo público

Fonte: Elaboración propia
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Isto varía en boa medida segundo o tamaño poboacional do concello onde se atope o espazo escé-
nico, pois mentres que o teatro infantil ou familiar é especialmente demandando nos concellos rurais e 
semiurbanos, o teatro adulto é o máis demandado, con claridade, nas cidades. Pode destacarse tamén o 
nivel de demanda do teatro musical ou ópera nas cidades (17,4%) e do circo, maxia ou variedades nos 
concellos máis pequenos (19,3%).

Xéneros máis demandados polo público segundo o tamaño do concello

Teatro musi-
cal / Ópera Danza

Teatro: 
Infantil / 
Familiar

Teatro: 
Adultos

Circo, maxia, 
variedades Ns/Nc

Ata 10.000 hab. 3,6 1,2 63,9 48,2 19,3 10,8
De 10.001 a 20.000 hab. 15,0 2,5 55,0 50,0 10,0 15,0
De 20.001 a 50.000 hab. 4,8 4,8 76,2 52,4 0,0 14,3
Máis de 50.000 hab. 17,4 4,3 34,8 47,8 8,7 21,7
Total 8,4 2,4 59,3 49,1 13,2 13,8

Fonte: Elaboración propia

Para 6 de cada 10 programadores entrevistados neste estudo de espazos escénicos de Galicia, non existe 
ningún xénero escénico no que se observe unha oferta insuficiente por parte das compañías artísticas, ao 
tempo que outro 30,4% non sabe que responder ante esta cuestión, polo que só o 9,4% cita algún xénero 
con déficit de oferta no mercado galego das artes escénicas. Entre os que si cren que existe algún xénero 
con pouca oferta, os máis citados son a danza ou o ballet clásico, por unha banda, e o teatro infantil, 
especialmente o dirixido a un público de 0 a 3 anos, por outra (2,4% en cada caso, é dicir, 4 espazos cada 
un). En terceiro lugar, o 1,8% destas persoas enquisadas apunta unha oferta insuficiente de espectáculos 
para espazos escénicos pequenos (que, lembremos, son os máis numerosos no universo analizado).

Segundo a súa experiencia, hai algún tipo de xénero escénico que quixera programar 
neste teatro e non atopa a suficiente oferta por parte das compañías artísticas? Cal/es?

(RESPOSTA MÚLTIPLE)

Porcentaxe
Danza / ballet clásico 2,4
Teatro infantil, en especial para nenos de 0 a 3 anos 2,4
Espectáculos para espazos escénicos pequenos (ex. musicais) 1,8
Ópera 1,2
Teatro galego de gran formato e calidade 0,6
Memoria histórica e empoderamento da muller 0,6
Ópera en galego 0,6
Cabaré 0,6
Ningún 60,4
Ns/Nc 30,2

Fonte: Elaboración propia
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2.7. Comunicación e medición da satisfacción do público

Todos os espazos escénicos da mostra de estudo realizan campañas de difusión da súa programación. 
Os medios máis habituais son as redes sociais, a prensa e, en terceiro lugar, a radio. Xa por debaixo 
do 50% sitúanse o emprego de cartelaría, páxinas web e folletos. As restantes canles son moito menos 
habituais.

Medios a través dos cales se fai difusión da programación dun espazo escénico

Fonte: Elaboración propia

Tanto as redes sociais como a prensa son as canles máis empregadas nos espazos dos catro tama-
ños poboacionais definidos pola variable de cruzamento correspondente, aínda que ambas presentan 
menor porcentaxe de mención nas cidades. As redes son maioría en todos os segmentos significativos 
da táboa de cruzamentos, con porcentaxes de mención en xeral por riba do 90% e que destacan prin-
cipalmente nos espazos dos concellos das vilas de 10.000 a 50.000 habitantes (100% en ambos os 
segmentos, fronte ao 69,6% dos espazos urbanos). Son tamén a canle máis citada nos centros cunha 
capacidade entre 301 e 500 butacas (96,3%, fronte ao 80% dos que teñen máis de 500).

A prensa é empregada principalmente nos espazos do hábitat interurbano e nos espazos de entre 
101 e 500 butacas (80,2% e 85,2%, fronte ao 45% dos que superan as 500) e nos que en 2018 progra-
maron entre 20 e 39 funcións (90%, fronte ao 65,5% dos que non chegaron a 10).

O uso da radio destaca nos espazos de entre 301 e 500 butacas (74,1%, en contraste con valores de 
arredor do 46% nas demais cabidas). A cartelaría como canle de difusión atopa a súa maior porcentaxe 
de mención por tamaño do concello nos centros das vilas de entre 10.001 e 20.000 habitantes e por 
número de butacas nos centros que non chegan ás 100 (55,6%, fronte a valores entre o 35% e o 40% 
dos demais segmentos do cruzamento).

O uso de páxinas web atopa o seu valor máis destacado por tamaño poboacional do concello nos 
dous treitos máis altos. Ademais, é unha canle especialmente empregada polos espazos con máis de 500 
butacas (35%, en claro contraste co 11,1% do segmento de 301 a 500 butacas).
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Medios a través dos cales se fai difusión da programación dun espazo escénico 
por tamaño de concello

Ata 10.000 
hab. 10.000-20.000 20.000-

50.000
Máis de 
50.000 Total

Nas redes sociais 92,9 100,0 100,0 69,6 92,3
Na prensa 66,7 87,5 81,8 60,9 72,8
Na radio 48,8 57,5 50,0 47,8 50,9
Mediante cartelaría 39,3 47.5 27,3 43,5 40,2
Na páxina web 26,2 10,0 31,8 39,1 24,9
Mediante folletos 19,0 10,0 27,3 0,0 15,4
Mediante listas de subscritores  
(app móbil, newsletter, mail...) 7,1 0,0 4,5 8,7 5,3

Fonte: Elaboración propia

A antelación máis habitual coa que se inicia a difusión das campañas é de entre unha semana e un 
mes (66,9%), pero tamén hai un 17,5% de espazos que adoitan comunicar cunha semana ou menos 
de antelación sobre a data da función e un 10,2% que o fai con máis dun mes de antelación (un 7,8% 
entre un e tres meses, e un 2,4% con máis de tres meses).

Antelación coa que se inicia a campaña de difusión da programación

Fonte: Elaboración propia

A difusión con entre unha semana e un mes de antelación é a práctica máis habitual en case todos 
os segmentos analizados, coa única excepción dos espazos de maior capacidade, nos que a non resposta 
acada o 31,6%.

Da táboa de cruzamentos cabe destacar tamén as porcentaxes relativamente elevadas de espazos 
que difunden as súas funcións cunha semana ou menos de antelación, pois superan o 10% na maioría 
dos segmentos analizados, supoñendo o 21,5% dos espazos con máis de 500 butacas e o 30% dos que 
realizan entre 20 e 39 funcións ao ano. 
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Por outro lado, se se presta atención aos espazos que acostuman comunicar con máis dun mes de 
antelación, comprobamos que se sitúan moi por riba da media nos espazos das cidades (19%), nos de 
maior capacidade (26,3%), nos que programan máis de 40 funcións ao ano (20%) e nos que recibiron 
máis de 5.000 espectadores (17,5%).

O 60,3% dos espazos non contan cun sistema de medición da satisfacción do público. Só o 9,5% 
realiza enquisas de satisfacción, aínda que outro 23,7% di que emprega outros sistemas máis rudimen-
tarios (revisión dos comentarios nas redes sociais ou a web, observación dos aplausos do público ou das 
opinións á saída da función).

Métodos de medición da satisfacción do público

Fonte: Elaboración propia

O emprego de enquisas de satisfacción é máis habitual nos espazos urbanos, pero mesmo entre estes 
só as utiliza o 30,4%. Esta porcentaxe tamén é minoritaria incluso nos espazos con máis capacidade 
(20%), nos que realizan máis de 40 funcións (22,2%) e nos que reciben máis de 5.000 espectadores 
(22,2%).
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3. Os públicos de teatro

Este capítulo recolle unha descrición dos públicos de teatro en Galicia e dos hábitos que teñen con 
respecto á asistencia a espectáculos escénicos. Tamén se analizan as canles de información que utilizan 
para coñecer a programación ofertada, así como os xéneros teatrais máis demandados e as preferencias 
pola lingua do espectáculo. Pechan o capítulo unha descrición do gasto en teatro e os hábitos de adqui-
sición de entradas, así como unha valoración dos espazos escénicos e das funcións de teatro.

3.1. Perfil dos asistentes aos espazos escénicos galegos

Un 62,5% das persoas que asisten ao teatro na comunidade galega son mulleres, porcentaxe clara-
mente superior á que estas representan no conxunto da poboación galega. En xeral, o peso porcentual 
das mulleres entre o público supera o 58% en todos os segmentos analizados tanto en función das 
características dos espazos escénicos como en función das características sociodemográficas das persoas 
enquisadas e pode chegar ata o 75,9% nos tramos de idade superiores a 65 anos. 

Asistentes a funcións de teatro por sexo
(Análise segundo as características do espazo escénico / función)

 Home Muller

Hábitat do espazo escénico
Urbano 36,3 63,7
Semiurbano 38,6 61,4
Rural 41,3 58,7

Tipo de público
Adulto 38,3 61,7
Infantil / Familiar 34,8 65,2

Lingua da función

Galego 38,7 61,3
Castelán 34,2 65,8
Sen lingua especí-
fica (xestual) 37,1 62,9

Total 37,5 62,5



Observatorio da Cultura Galega

58

Asistentes a funcións de teatro por sexo
(Análise segundo as características dos individuos)

 Home Muller

Idade (tramos)

Menos de 30 anos 37,3 62,7
De 30 a 49 anos 37,6 62,4
De 50 a 64 anos 40,8 59,2
65 anos ou máis 24,1 75,9

Menores de 12 anos no fogar
Non 39,4 60,6
Si 33,2 66,8

Hábitat de residencia

Urbano 36,2 63,8
Semiurbano 38,6 61,4
Rural 38,3 61,7
Total 37,5 62,5

Fonte: Elaboración propia

A idade media dos asistentes é de 42,7 anos. A análise por treitos de idade constata que a meirande 
parte, un 57,5%, ten entre 30 e 49 anos. O segundo segmento máis frecuente é o de 50 a 64 anos. En 
terceiro lugar atópanse as persoas menores de 30 anos e, por último, os maiores de 65 ou máis anos. 

Asistentes a funcións de teatro por idade

Nº de asistentes Porcentaxe
Menos de 30 anos 158 13,9
De 30 a 49 anos 654 57,5
De 50 a 64 anos 250 22,0
65 anos ou máis 58 5,1
Nc 17 1,5
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

Os asistentes de 30 a 49 anos son os máis habituais en todos os cruzamentos das variables emprega-
das, se ben se pode destacar o seu peso porcentual nos espazos escénicos situados no rural e, sobre todo, 
nas funcións para un público infantil ou familiar, nas que acada un nivel de asistencia do 82,2%; isto 
débese a que se trata do segmento de idade no que é máis habitual ter fillos pequenos. 

A análise permite comprobar a porcentaxe de público que supoñen os menores de 30 anos. Neste 
caso a influencia do hábitat é significativa, nos espazos teatrais do rural cae ata o 6,6% mentres que nos 
urbanos supón un 16,2%. O mesmo sucede co tipo de función, a presenza de xente nova en funcións 
para público infantil ou familiar é moi inferior ás destinadas a adultos. No que se refire á lingua da 
función, amósase unha maior asistencia ás representacións teatrais en castelán entre o público menor 
de 50 anos, ao contrario do que sucede coas funcións en galego, que contan cunha afluencia superior 
entre os maiores de 50 anos, tal e como amosa a seguinte táboa. 
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 Asistentes a funcións de teatro por tramos de idade, 
segundo as características do espazo escénico e tipo e lingua da función

Menos de 
30 anos

De 30 a 
49 anos

De 50 a 
64 anos

65 anos 
ou máis Nc

Hábitat 
do espazo 
escénico

Urbano 16,2 57,2 20,2 4,8 1,6
Semiurbano 11,7 55,7 25,3 5,4 1,8
Rural 6,6 64,5 23,1 5,8 0,0

Tipo de 
público

Adulto 17,4 50,1 24,7 6,2 1,6
Infantil / Familiar 2,3 82,2 12,9 1,5 1,1

Lingua da 
función

Galego 13,6 53,7 26,0 5,4 1,3
Castelán 18,5 60,7 14,2 4,7 1,8
Sen lingua específica (xestual) 3,1 78,4 12,4 4,1 2,1

Total 13,9 57,5 22,0 5,1 1,5

Fonte: Elaboración propia

O nivel de estudos móstrase como unha variable importante tanto á hora de acudir ou non ao tea-
tro, como á hora de analizar a frecuencia coa que se acode. Un 57,3% do público asistente ten estudos 
universitarios, 25,2 puntos porcentuais por riba das persoas con estudos de segundo ciclo, mentres que 
as persoas enquisadas con nivel de estudos ata primeiro ciclo só supoñen o 9,2% do total. 

Asistentes a funcións de teatro por nivel de estudos

Nº de asistentes Porcentaxe
Primeiro ciclo (EXB/ Grad. escolar) 105 9,2

Segundo ciclo (BUP/COU/FP/Bach. sup.) 365 32,1
Universitarios 651 57,3
Nc 16 1,4
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A porcentaxe de persoas con estudos universitarios que asisten a funcións teatrais é máis elevada 
canto máis urbano é o hábitat do espazo escénico, como se constata a continuación na gráfica.
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Asistentes a funcións de teatro por nivel de estudos e hábitat do espazo escénico

Fonte: Elaboración propia

Para facilitar a interpretación dos resultados co cruzamento da variable do nivel de estudos dos 
enquisados, cómpre ter en conta algúns datos da investigación. En primeiro lugar, o número de uni-
versitarios é maior entre os residentes en zonas urbanas que en contornas rurais. En segundo lugar, 
existe unha relación clara entre a idade e o nivel formativo, posto que canto menor é a idade maior é o 
nivel formativo e, por último, a porcentaxe de persoas enquisadas con estudos superiores é tamén máis 
elevada canto maior é o seu nivel salarial, feitos que reflicten a relación que se establece no conxunto 
da poboación entre idade, nivel formativo e salario.

A variable da situación laboral das persoas entrevistadas inflúe decisivamente no nivel de asistencia 
ao teatro. Un 76,9 do público traballa, a moita distancia dos pensionistas ou persoas en situación de 
xubilación, que presentan un peso relativo moi inferior (8,3%), dos parados e paradas, que supoñen 
un 7% dos asistentes, ou dos estudantes (5,5%) e das persoas dedicadas aos labores do fogar (1,2%).

Asistentes a funcións de teatro por situación laboral

Nº de asistentes Porcentaxe
Traballa 874 76,9
Parado/a 80 7,0
Xubilado/a ou pensionista 94 8,3
Estudante 62 5,5
Labores do fogar 14 1,2
Nc 13 1,1
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia
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Segundo as características do espazo escénico, a porcentaxe de asistentes ao teatro que traballan 
é especialmente maioritaria no público do rural e nas funcións para público infantil / familiar. Hai 
outros indicadores estreitamente vinculados á situación laboral do público. Por unha banda, a idade: 
case o 90% das persoas que traballan teñen idades comprendidas entre os 30 e os 49 anos, fronte ao 
55,1% dos que non chegan a 30 anos. Por outra banda, o nivel formativo: a porcentaxe de persoas 
que traballan é máis elevada canto maior é o seu nivel formativo (do 56,2% dos que só contan con 
estudos de primeiro ciclo ao 82,8% dos que teñen estudos universitarios). A seguinte táboa recolle esta 
información. 

Asistentes a funcións de teatro segundo a situación laboral, por idade, 
hábitat do espazo escénico, tipo de público e nivel de estudos

Traballa Parado/a
Xubilado/a 
ou pensio-

nista

Estu-
dante

Labores 
do fogar Nc

TOTAL 76,9 7,0 8,3 5,5 1,2 1,1

Hábitat do 
espazo escénico

Urbano 76,2 7,2 7,6 6,6 0,9 1,6

Semiurbano 76,2 7,2 9,0 4,8 2,1 0,6
Rural 82,6 5,8 9,9 0,8 0,8 0,0

Tipo de público
Adulto 75,1 5,7 10,2 6,6 1,0 1,3

Infantil / Familiar 82,6 11,4 1,9 1,5 1,9 0,8

Idade (tramos)

Menos de 30 anos 55,1 8,9 1,3 34,8 0,0 0,0

De 30 a 49 anos 89,9 6,9 0,8 0,6 1,2 0,6
De 50 a 64 anos 74,8 8,0 13,2 0,8 2,4 0,8

65 anos ou máis 6,9 0,0 93,1 0,0 0,0 0,0

Nivel de 
estudos

Primeiro ciclo 
(EXB/ Grad. 
escolar)

56,2 9,5 25,7 4,8 3,8 0,0

Segundo ciclo 
(BUP/COU/FP/
Bach. sup.)

75,1 9,9 8,2 5,2 1,4 0,3

Universitarios 82,8 5,2 5,4 5,7 0,5 0,5
Total 76,9 7,0 8,3 5,5 1,2 1,1

Fonte: Elaboración propia

O nivel salarial ten pouca influencia no índice de asistencia ao teatro, como mostra a similitude 
das porcentaxes de cada segmento desta variable. En calquera caso, o treito máis habitual é de 1.201 a 
1.800 euros (24,7%), mentres os demais presentan valores entre o 19,4% e o 23,4%.
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Asistentes a funcións de teatro por nivel salarial

Nº de asistentes Porcentaxe
Ata 1.200 euros 266 23,4
De 1.201 a 1.800 euros 281 24,7
De 1.801 a 2.400 euros 241 21,2
Máis de 2.400 euros 221 19,4
Ns/Nc 128 11,3
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A análise do nivel salarial en función do sexo das persoas entrevistadas ofrece a seguinte situación: 
entre os homes obsérvase unha porcentaxe claramente maior dos que ingresan mensualmente entre 
1.801 e 2.400 euros, entre as mulleres o treito máis destacado é o dos ingresos máis baixos, de ata 1.200 
euros. Tamén a análise por idades pon de manifesto diferenzas habituais entre segmentos, de xeito que 
se entre os menores de 30 anos destaca o peso porcentual dos que reciben un salario baixo, de ata 1.200 
euros, entre quen ten 65 ou máis destaca a porcentaxe das persoas que ingresan máis de 2.400 euros. 
Finalmente, o cruzamento por nivel de estudos permite comprobar que as persoas que remataron es-
tudos universitarios presentan porcentaxes destacadas nos dous treitos de ingresos máis elevados, como 
se constata a continuación na táboa.

Asistentes a funcións de teatro por nivel salarial e características dos asistentes

Ata 1.200 
euros

De 1.201 a 
1.800 euros

De 1.801 a 
2.400 euros

Máis de 
2.400 euros Ns/Nc

TOTAL 23,4 24,7 21,2 19,4 11,3

Sexo
Home 19,5 25,8 25,4 18,8 10,6
Muller 25,7 24,1 18,7 19,8 11,7

Idade 
(treitos)

Menos de 30 anos 39,9 23,4 13,3 13,3 10,1

De 30 a 49 anos 20,9 27,1 22,2 20,3 9,5

De 50 a 64 anos 20 22,8 28 18,8 10,4

65 anos ou máis 22,4 15,5 8,6 31 22,4

Nivel de 
estudos

Primeiro ciclo
(EXB/ Grad. escolar) 29,5 30,5 14,3 6,7 19

Segundo ciclo (BUP/
COU/FP/Bach. sup.) 34,2 24,4 17 14,2 10,1

Universitarios 16,6 24,1 25 24,6 9,7

Fonte: Elaboración propia

Outro dos factores que podería influír na asistencia ao teatro é o feito de convivir ou non con meno-
res de 12 anos, polas dificultades de conciliación entre este tipo de ocio e o coidado da familia. Como 
se pode ver, 2 de cada 3 persoas enquisadas non convivían con menores de 12 anos. 
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Asistentes a funcións de teatro segundo a presenza de menores de 12 anos no fogar

Nº de asistentes Porcentaxe
Non 741 65,2
Si 370 32,5
Nc 26 2,3
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

Se se analiza por separado esta variable tendo en conta o tipo de función, compróbase que o 88,3% 
dos asistentes a obras teatrais destinadas a público infantil conviven con menores de 12 anos, mentres 
que o 81,7% dos que acoden a funcións dirixidas a público adulto non o fan.

Asistentes a funcións de teatro segundo a presenza de menores de 12 anos 
no fogar por tipo de público ao que van dirixidas

Non Si Nc
Adulto 81,7 15,7 2,6
Infantil / Familiar 10,6 88,3 1,1
Total 65,2 32,5 2,3

Fonte: Elaboración propia

O 48,3% das persoas entrevistadas reside nalgunha das sete cidades galegas. A porcentaxe de persoas 
enquisadas vaise reducindo conforme baixa tamén o tamaño de poboación do concello de residencia 
(o 30,8% das persoas entrevistadas residen en municipios semiurbanos e o 18,1% no rural, é dicir, en 
concellos de menos de 10.000 habitantes).

Asistentes a funcións de teatro segundo o hábitat de residencia dos residentes

Nº de asistentes Porcentaxe
Urbano 549 48,3
Semiurbano 350 30,8
Rural 206 18,1
Nc 32 2,8
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

3.2. Hábitos dos públicos de teatro

Máis do 95% das persoas entrevistadas asisten a funcións teatrais en compañía de alguén. Un 36,4% 
acode coa familia, porcentaxe que varía moito segundo o tipo de función de que se trate, un 31,7% coa 
parella e un 27,6% coas amizades. Só o 3,3% das persoas participantes no estudo acudiran en solitario.
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Asistentes a funcións de teatro segundo con quen acudiron á función 

Nº de asistentes Porcentaxe
En solitario 37 3,3
Coa parella 360 31,7
Coa familia (parella / fillos/as) 414 36,4

Con amigos/as 314 27,6
Ns/Nc 12 1,1
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A visita ao teatro coa familia (incluídos fillos/as) é moi superior nas obras para público infantil/
familiar (92%) que nas dirixidas a un público adulto (19,6%). Nestas últimas predomina a visita coa 
parella e tamén a compaña de amigos/as.

Asistentes a funcións de teatro segundo con quen acudiron á función por tipo de público ao que 
van dirixidas

En solitario Coa parella Coa familia (parella / 
fillos/as) Con amigos/as Ns/Nc

Adulto 4,0 40,8 19,6 34,6 1,0
Infantil / Familiar 0,8 1,5 92,0 4,5 1,1
Total 3,3 31,7 36,4 27,6 1,1

Fonte: Elaboración propia

Nesta análise toma relevancia o cruzamento por sexo, pois mentres que os homes acoden en maior 
medida en compañía da parella, entre elas é maior a visita coa familia e as amizades.

A idade configúrase como un factor influente na elección do grupo co que se acode aos espazos es-
cénicos, pois mentres que o máis habitual para as persoas menores de 30 anos é a visita con amigos/as,        
o máis usual entre quen ten entre 30 e 49 é facelo coa familia. Pola súa parte, as persoas que teñen entre 
50 e 64 anos acoden principalmente coa parella. A partir dos 65 anos a familia volve ser a opción máis 
frecuente, tal e como se pode observar a continuación na táboa.
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Asistentes a funcións de teatro segundo con quen acudiron á función

En solitario Coa parella Coa familia (pa-
rella / fillos/as)

Con ami-
gos/as Ns/Nc

TOTAL 3,3 31,7 36,4 27,6 1,1

Sexo
Home 3,8 39,4 33,3 22,5 0,9
Muller 3 27 38,3 30,7 1,1

Idade 
(treitos)

Menos de 30 anos 4,4 32,9 22,8 37,3 2,5

De 30 a 49 anos 2,8 30,1 41 25,5 0,6

De 50 a 64 anos 3,2 36,8 33,6 26 0,4

65 anos ou máis 6,9 22,4 36,2 32,8 1,7

Fonte: Elaboración propia

Neste sentido, tamén é relevante a convivencia con nenos/as, pois a visita ao espazo escénico coa 
familia é máis habitual entre os que teñen menores no fogar (66,5%), mentres que quen non os ten 
acode principalmente coa parella ou con amigos/as (40,9%).

A análise que pon en relación o tamaño de hábitat do concello de residencia co do concello do espa-
zo escénico permite observar os fluxos entre tipos de concellos para asistir a espectáculos teatrais. Deste 
xeito, compróbase que nos espazos do rural o 78,5% dos seus espectadores residen en concellos rurais, 
mentres que nos espazos semiurbanos a porcentaxe de persoas enquisadas que residen nese mesmo 
tipo de concellos sitúase no 66,3%, acollendo tamén un 16,9% de público residente nas cidades e un 
15,1% no rural. No caso dos espazos urbanos, o 69,3% do seu público procede dun contorno urbano, 
un 18,6% do semiurbano e un 8,9% do rural. 

Asistentes a funcións de teatro segundo o hábitat de residencia dos residentes e do espazo escénico

Hábitat de residencia
  Urbano Semiurbano Rural Nc

Hábitat do espazo escénico

Urbano 69,3 18,6 8,9 3,2
Semiurbano 16,9 66,3 15,1 1,8
Rural 15,7 2,5 78,5 3,3
Total 48,3 30,8 18,1 2,8

Fonte: Elaboración propia

Tendo en conta o cruzamento analizado na anterior variable, os datos mostran como é relativamen-
te frecuente desprazarse a outro concello para asistir ao teatro. Así, como se pode ver na seguinte táboa, 
o 40,1% das persoas enquisadas desprazouse a un concello distinto ao da súa residencia para asistir á 
función na que foron entrevistadas.
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Relación entre o concello de residencia e o de representación da obra

Nº de asistentes Porcentaxe
Reside no concello do espazo en que foi entrevistado/-a 649 57,1
Reside nun concello distinto ao do espazo en que foi 
entrevistado/-a

456 40,1

Nc 32 2,8
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

Esta porcentaxe de público que se despraza é maior canto máis rural é a súa contorna de residencia. 
Por outra parte, a análise por idade mostra que o desprazamento a outros concellos para asistir a fun-
cións de artes escénicas é máis habitual canto máis novas son as persoas entrevistadas: a porcentaxe das 
que se desprazaron increméntase conforme se reduce a idade.

Relación entre o concello de residencia e o de representación da obra

Reside no concello 
do espazo en que 
foi entrevistado

Reside nun concello 
distinto ao do espazo en 

que foi entrevistado
Nc

TOTAL 57,1 40,1 2,8

Idade (treitos)

Menos de 30 anos 45,6 51,9 2,5

De 30 a 49 anos 57,5 40,2 2,3

De 50 a 64 anos 62 35,6 2,4

65 anos ou máis 65,5 31 3,4

Hábitat de residencia

Urbano 78,3 21,7 0

Semiurbano 42,3 57,7 0

Rural 34,5 65,5 0

Fonte: Elaboración propia

O 31,6% das persoas entrevistadas acudiu a dous espazos escénicos distintos ao longo do pasado 
ano. Se a esta porcentaxe se lle engade o 22,8% das que só visitaron o espazo no que foron entrevistadas 
para o presente estudo, o resultado é que máis da metade da mostra, o 54,4%, non visitou máis de 2 
espazos escénicos no último ano. Polo demais, visitou tres espazos escénicos o 22,1% da mostra e catro 
ou máis o 23%. 
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Espazos escénicos visitados no último ano polos asistentes a unha función escénica

Nº de asistentes Porcentaxe
Un 259 22,8
Dous 359 31,6
Tres 251 22,1
Catro ou máis 262 23,0
Ns/Nc 6 0,5
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A visita a un único espazo escénico destaca entre o público de máis idade, de 65 en diante (31%, en 
claro contraste co 19,6% dos que teñen entre 30 e 49 anos) e resulta máis habitual canto menor é o seu 
nivel de estudos, menor o seu nivel de ingresos e máis rural a súa contorna de residencia.

Asistentes a unha función escénica que só visitaron un espazo escénico no último ano

%
Idade (treitos)
Menos de 30 anos 29,1
De 30 a 49 anos 19,6
De 50 a 64 anos 24,8
65 anos ou máis 31,0
Nivel de estudos
Primeiro ciclo (EXB/ Grad. escolar) 40,0
Segundo ciclo (BUP/COU/FP/Bach. sup.) 27,1
Universitarios 17,2
Treito salarial do fogar
Ata 1.200 euros 32,3
De 1.201 a 1.800 euros 21,0
De 1.801 a 2.400 euros 19,5
Máis de 2.400 euros 15,4
Menores de 12 anos no fogar
Non 24,2
Si 19,5
Hábitat de residencia
Urbano 20,0
Semiurbano 22,6
Rural 30,1
Total 22,8

Fonte: Elaboración propia
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Os que teñen idades comprendidas entre os 30 e 49 anos son os que presentan maior porcentaxe 
na categoría de quen visitou catro ou máis teatros. Outro contraste vén da man do cruzamento por 
nivel de estudos, pois neste caso canto maior é o nivel formativo maior é a porcentaxe das persoas que 
visitaron catro ou máis teatros.

Asistentes a unha función escénica que só visitaron 
catro ou máis espazos escénicos no último ano

%
Idade (treitos)
Menos de 30 anos 23,4
De 30 a 49 anos 24,5
De 50 a 64 anos 20,0
65 anos ou máis 19,0
Nivel de estudos
Primeiro ciclo (EXB/ Grad. escolar) 10,5
Segundo ciclo (BUP/COU/FP/Bach. sup.) 19,5
Universitarios 27,5
Treito salarial do fogar
Ata 1.200 euros 26,3
De 1.201 a 1.800 euros 22,1
De 1.801 a 2.400 euros 21,6
Máis de 2.400 euros 22,2
Menores de 12 anos no fogar
Non 22,1
Si 24,6
Hábitat de residencia
Urbano 24,2
Semiurbano 22,3
Rural 21,8
Total 23,0

Fonte: Elaboración propia

As persoas entrevistadas acudiron a unha media 6,7 funcións escénicas ao longo do pasado ano, 
medida resumo que agocha unha importante heteroxeneidade nos datos dos que se extrae, como evi-
dencia a súa desviación típica (7,2). A análise por treitos mostra que o máis habitual entre as persoas 
entrevistadas foi acudir a 2 ou 3 funcións nos últimos doce meses (27,7%) ou a entre 4 e 6 (25,4%), 
polo que o 53,1% foi espectador de entre dúas e seis funcións nos últimos 12 meses, un 31,9% acudiu 
a sete ou máis, mentres que un 11,9% só foi ao espectáculo no que foi entrevistado.
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Nº de funcións escénicas ás que acudiu o público no último ano

Nº de asistentes Porcentaxe
Só a unha 135 11,9
2 ou 3 315 27,7
De 4 a 6 289 25,4
De 7 a 10 182 16,0
Máis de 10 181 15,9
Ns/Nc 35 3,1
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

Volvendo aos datos medios, a media de funcións ás que acudiron é lixeiramente máis elevada entre 
as mulleres (6,90) que entre os homes (6,38). 

A media de asistencia ao teatro é maior canto máis urbana é a contorna de residencia da persoa 
enquisada. Tamén por idade se observan diferenzas salientables, xa que son os menores de 30 anos os 
que foron un menor número medio de veces e os maiores de 65 os que foron máis. Este último dato 
revela que, se ben no segmento das persoas de maior idade hai poucas que vaian aos espazos escénicos 
(como se viu anteriormente), as persoas que van fano un número elevado de veces. 

O cruzamento por nivel de estudos móstrase como o máis relevante xa que pon de manifesto que 
o número de funcións ás que se acudiu é maior canto maior é tamén o nivel formativo das persoas 
entrevistadas. 

Ocorre algo semellante co treito salarial, pero en menor medida. 

Tamén asisten con algo máis de frecuencia os que conviven con nenos. 
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Nº de funcións escénicas ás que acudiu o público no último ano

Media

Sexo
Home 6,38
Muller 6,90

Idade (treitos)

Menos de 30 anos 4,55
De 30 a 49 anos 7,02
De 50 a 64 anos 6,76
65 anos ou máis 8,77

Nivel de estudos
Primeiro ciclo (EXB/ Grad. escolar) 4,80
Segundo ciclo (BUP/COU/FP/Bach. sup.) 6,01
Universitarios 7,47

Treito salarial do 
fogar

Ata 1.200 euros 6,31
De 1.201 a 1.800 euros 6,36
De 1.801 a 2.400 euros 6,88
Máis de 2.400 euros 7,63

Menores de 12 
anos no fogar

Non 6,11
Si 8,01

Hábitat de 
residencia

Urbano 7,10
Semiurbano 6,76
Rural 5,55
Total 6,70

Fonte: Elaboración propia

3.3. Canles de información sobre a programación escénica

As redes sociais son a canle máis utilizada polo público entrevistado para coñecer a programación 
escénica. A segunda máis habitual é de tipo informal, a través de recomendación doutras persoas. As 
demais opcións presentan porcentaxes moi inferiores, aínda que se poden destacar cando menos os 
folletos ou carteis en sitios públicos e as páxinas web.
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Canles a través dos cales se obtén información da programación dun espazo escénico 
(resposta múltiple)

Fonte: Elaboración propia

O uso das redes destaca entre as persoas que foron entrevistadas en espazos escénicos do rural (58,7%, 
fronte a valores de arredor do 40% do urbano e o semiurbano) e entre as que residen nesa contorna 
(55,3%, fronte ao 37,7% das cidades), e resulta máis habitual canto menor idade teñen (do +/-35% de 
quen ten 50 anos ou máis ao 45,6% dos que teñen menos de 30). A segunda canle de información máis 
usada é a recomendación doutras persoas, especialmente citada polo público entrevistado en espazos se-
miurbanos (36,4%, case 14 puntos máis que nos espazos do rural). En terceiro lugar destacan os folletos 
ou carteis en sitios públicos entre as persoas entrevistadas en espazos do rural (28,1%, fronte ao 15-16% 
dos situados nas vilas e nas cidades) e resulta máis frecuente canto menor é a capacidade deses espazos 
(do 10,8% dos entrevistados en espazos de máis de 800 butacas pasamos ao 22,4% dos entrevistados 
nos que non chegan a 400). En cuarto lugar sitúanse as consultas a través das páxinas web, un uso que 
é máis habitual canto máis urbano é o hábitat do espazo escénico (do 2,5% dos situados no rural ao 
18,4% dos localizados nas cidades) e maior o nivel de estudos das persoas entrevistadas (do 2,9% de 
quen só conta con estudos de primeiro ciclo ao 18,7% de quen ten estudos universitarios). En quinto 
lugar, o coñecemento por medio da radio ou da prensa é, como o das páxinas web, máis frecuente canto 
máis urbano é o concello de localización do espazo escénico (do 3,3% dos situados no rural ao 12,1% 
dos establecidos nas cidades), pero ademais é unha canle máis citada canto maior é a idade do público 
entrevistado (do 5,1% dos máis novos ao 22,4% dos que teñen 65 anos ou máis). 

En xeral, a metade das persoas entrevistadas non segue ningunha rede social ou web específica sobre 
programación escénica, porcentaxe máis elevada entre os homes que entre as mulleres. Este hábito 
tamén depende en gran medida da idade e do nivel formativo. A outra metade das persoas entrevistadas 
acostuma seguir algunha web (28,7%) e/ou algunha rede social sobre programación de artes escénicas 
(24,6%). Ademais da influencia das variables mencionadas, o hábitat de residencia tamén afecta; deste 
xeito, un 31,7% dos residentes nas cidades consulta a programación teatral en redes ou páxinas web 
fronte a un 22,8% dos que residen no rural. En contraste, o seguimento de redes sociais sobre progra-
mación teatral é máis habitual canto máis rural é o hábitat de residencia. 
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Porcentaxe de asistentes a funcións escénicas segundo o seguimento 
dunha rede social ou web específica sobre programación escénica

Non segue 
ningunha rede 
ou páx. web

Segue algunha 
páx. web

Segue algunha 
rede social

Total 50,8 28,7 24,6
Sexo  
Home 54,5 26,8 22,5
Muller 48,7 29,8 25,9
Idade (treitos)
Menos de 30 anos 48,7 32,3 24,7
De 30 a 49 anos 48,6 29,2 26,8
De 50 a 64 anos 54,8 26 21,6
65 anos ou máis 65,5 25,9 12,1
Nivel de estudos
Primeiro ciclo (EXB/ Grad. 
escolar) 70,5 10,5 21,0

Segundo ciclo (BUP/COU/
FP/Bach. sup.) 52,9 25,8 25,2

Universitarios 46,4 33,3 25,0
Hábitat de residencia      
Urbano 50,6 31,7 20,9
Semiurbano 50,0 27,1 28,6
Rural 51,5 22,8 30,1

Fonte: Elaboración propia

Ás 326 persoas entrevistadas que dixeron que seguían a programación escénica por algunha web pre-
guntóuselles por cal ou cales o adoitaban facer. As máis citadas foron entradas.ataquilla.com (20,4%) 
e www.compostelacultura.gal (16,4%). Outras webs especificamente citadas obtiveron porcentaxes de 
mención por debaixo do 3%, como www.ticketea.com (2,5%), www.cultura.gal (0,9%) ou www.re-
descena.net (0,9%). En calquera caso, tras as dúas principais sitúanse categorías xenéricas de resposta, 
como a que aglutina as diferentes webs municipais (14,8%) ou as webs dos propios espazos escénicos 
(14,2%).
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Webs máis utilizadas polos asistentes para seguir a programación escénica 
(RESPOSTA MÚLTIPLE)

%
entradas.ataquilla.com 20,4
www.compostelacultura.gal 16,4
Webs dos propios espazos escénicos 14,2
Outras webs municipais 14,8
Webs de medios de comunicación xeral 3,7
www.ticketea.com 2,5
ocioengalicia.com 1,2
www.cultura.gal 0,9
www.redescena.net 0,9
Outras webs 13,3
Ns/Nc 14,2

Fonte: Elaboración propia

Entre as 280 persoas entrevistadas que afirmaron seguir a programación escénica polas redes sociais, 
a máis empregada é Facebook (65%). As demais opcións citadas presentan porcentaxes moi inferiores 
de resposta (Instagram sitúase no 15,7% e Twitter no 3,2%).

Redes sociais máis utilizadas polos asistentes para seguir a programación escénica 
(resposta múltiple)

Fonte: Elaboración propia

Un terzo das persoas entrevistadas soubo da programación da obra en que foron entrevistadas cunha 
antelación de entre unha semana e un mes e un 26,5% cunha semana ou menos, polo que o 59,7% tivo co-
ñecemento da función cun mes ou menos de antelación. Outro 28,8% soubo da función con entre un e tres 
meses de antelación, mentres que a porcentaxe dos que o souberon máis de tres meses antes fica no 10,8%.
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Antelación coa que os asistentes a unha función escénica souberon da programación

Nº de asistentes Porcentaxe
Unha semana ou menos de antelación 301 26,5
Entre unha semana e un mes de antelación 378 33,2
Entre un e tres meses de antelación 328 28,8
Máis de tres meses de antelación 123 10,8
Ns/Nc 7 0,6
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

O coñecemento da programación só unha semana antes ou menos é máis habitual canto máis ur-
bano é o hábitat do espazo escénico e menor a súa cabida. Esa curta antelación é moito máis frecuente 
nas funcións para público infantil ou familiar que nas dirixidas a adultos.

Porcentaxe de asistentes a funcións escénicas que coñeceron a programación
cunha semana ou menos de antelación

%
Hábitat do espazo escénico
Urbano 29,4
Semiurbano 24,1
Rural 16,5
Cabida do espazo escénico
Menos de 400 butacas 37,4
De 400 a 800 butacas 22,4
Máis de 800 butacas 18,6
Tipo de público
Adulto 21,0
Infantil / Familiar 44,7
Idade (treitos)  
Menos de 30 anos 27,8
De 30 a 49 anos 26,6
De 50 a 64 anos 24,4
65 anos ou máis 32,8
Total 26,5

Fonte: Elaboración propia

A porcentaxe das persoas que souberon da función cun mes ou máis de antelación acada o 57,6% 
entre o público asistente aos espazos máis grandes pero non pasa do 25,4% nos de menos de 400 bu-
tacas. Destaca tamén entre o público das funcións para adultos en contraste cos asistentes a funcións 
dirixidas a público infantil / familiar e resulta algo máis frecuente canta menor idade teñen as persoas 
entrevistadas.
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Porcentaxe de asistentes a funcións escénicas que coñeceron a programación 
cun mes ou máis de antelación

Entre un e tres meses 
de antelación

Máis de tres meses de 
antelación

Hábitat do espazo escénico
Urbano 25,9 11,3
Semiurbano 31,9 8,4
Rural 37,2 14,9
Cabida do espazo escénico
Menos de 400 butacas 17,0 8,5
De 400 a 800 butacas 30,1 7,1
Máis de 800 butacas 40,5 17,0
Tipo de público
Adulto 33,8 12,3
Infantil / Familiar 12,5 6,1
Idade (treitos)  
Menos de 30 anos 31,6 12,0
De 30 a 49 anos 28,1 11,2
De 50 a 64 anos 28,8 9,6
65 anos ou máis 27,6 6,9
Total 28,8 10,8

Fonte: Elaboración propia

3.4. Xéneros teatrais e preferencias lingüísticas

Ademais do número total de funcións ás que asistiron ao longo do pasado ano, ao público que 
compón a mostra deste estudo pedíuselle tamén que desagregase ese número segundo o xénero das fun-
cións. Unha primeira análise da información obtida permite coñecer a que tipo de funcións acudiron, 
antes de prestar atención á frecuencia ou número de funcións por xénero ás que asistiron. 

O 74% das persoas entrevistadas acudiron a algunha función de teatro para público adulto. Aínda 
que a moita distancia porcentual, o segundo xénero que maior porcentaxe de persoas entrevistadas 
citou nesta variable é o teatro infantil (32%) e o terceiro o teatro musical, como a ópera ou os musicais 
(29,4%). Xa por debaixo do 15% pechan a listaxe as porcentaxes correspondentes ao público que foi a 
algún espectáculo de circo, maxia ou variedades (14,5%) e a quen foi a espectáculos de danza (13,1%).
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Asistentes a funcións escénicas por xénero no último ano

Nº de asistentes Porcentaxe
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 334 29,4

Danza 149 13,1
Teatro: Infantil 363 32,0
Teatro: Adultos 840 74,0
Circo, maxia, variedades 165 14,5
Outro tipo 17 1,5
Sen especificar 113 10,0

Fonte: Elaboración propia

No cruzamento por idades a porcentaxe das persoas que foron a algunha función de teatro para 
adultos sitúase arredor do 79-82% entre as persoas de menor idade e as que teñen de 50 anos en diante, 
pero fica no 67,8% no segmento de 30 a 49 anos. Por hábitat de residencia, as porcentaxes son maiores 
canto menos urbano é o concello (do 70,8% das cidades ao 78,6% do rural). Finalmente, a porcentaxe 
de quen foi a algunha función de teatro para adultos é moi superior entre as persoas entrevistadas que 
non teñen nenos no fogar (84%, fronte ao 54,6% das que si os teñen).

A porcentaxe de persoas entrevistadas que acudiu a algunha función de teatro musical destaca no 
segmento de 65 anos ou máis (41,4%, fronte a valores entre o 25,5% e o 29,6% das demais cohortes). 
É maior canto máis elevado é tamén o nivel formativo do público (do 17,1% do nivel máis baixo ao 
32% do máis alto), máis elevado o seu nivel de ingresos (do 24,2% do treito máis baixo ao 33,9% do 
máis elevado) e máis urbano o hábitat de residencia (do 20,4% do rural ao 35% das cidades).

A porcentaxe dos que acudiron a algunha función de danza destaca entre as mulleres (15,1%, 5,2 
puntos máis que os homes) e resulta maior canto máis urbana é a contorna de residencia (do 9,2% do 
rural ao 15,9% das cidades). 

No caso do teatro infantil destaca a porcentaxe das persoas que teñen entre 30 e 49 anos (42%, fon-
te a valores entre o 17,2% e o 22,4% nos demais segmentos); isto é lóxico, tendo en conta o treito de 
idade no que se adoita ter fillos pequenos. En canto aos demais cruzamentos, a porcentaxe das persoas 
que din que foron a algunha función de teatro infantil é máis grande canto maior é tamén o nivel de 
estudos (do 25,7% do nivel máis baixo ao 33,2% do máis alto) e maior o treito salarial (do 27,2% ao 
39,4%).

A porcentaxe das persoas que en 2019 foron a algún espectáculo de circo, maxia ou variedades des-
taca no treito de 30 a 49 anos (17,2%) e só baixa do 14% entre as que teñen 65 ou máis (onde fica no 
1,7%). Esta porcentaxe é máis elevada canto maior é o nivel formativo das persoas entrevistadas (do 
7,6% do nivel máis baixo ao 16,8% do máis alto) e maior o nivel de ingresos (do 12,1% ao 17,2%) e 
resulta 6 puntos superior nos fogares con fillos (18,6%) que nos que non os teñen (12,6%). Por último, 
cabe contrastar a porcentaxe de mención deste xénero entre as persoas residentes no hábitat semiurba-
no (19,5%, en claro contraste co 4,4% de quen reside no rural).

A partir do número de funcións por xénero expresado polas persoas entrevistadas, procedeuse ao 
cálculo do número medio de funcións ás que asistiron, diferenciando entre o conxunto da mostra de 
estudo e o de quen acudiu a algunha función do xénero correspondente. 
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Atendendo ao conxunto da mostra, o teatro para adultos é o xénero que máis frecuentaron as 
persoas entrevistadas (3,24 funcións de media), seguido do teatro infantil (1,63 funcións), o teatro 
musical (0,84 funcións) e, pechando a listaxe, a danza e o circo/maxia/variedades (0,29 funcións en 
ambos os casos). 

Porén, atendendo só á media de funcións das persoas que declararon que foran a algunha función 
de cada xénero, obsérvase que o teatro infantil encabeza a listaxe (4,60 funcións, de media) e o teatro 
para adultos pasa ao segundo posto (3,94). O teatro musical segue en terceira posición (2,56 funcións) 
e a danza logra unha media lixeiramente superior á do circo/maxia/variedades (2 e 1,81 funcións, de 
media).

Número medio de funcións ás que asistiu o público no último ano por xéneros

Conxunto da 
mostra

Entrevistados que acudi-
ron a algunha función do 

xénero
Obra teatral musical (musicais, 
ópera...) 0,84 2,56

Danza 0,29 2,00
Teatro: Infantil 1,63 4,60
Teatro: Adultos 3,24 3,94
Circo, maxia, variedades 0,29 1,81
Outro tipo 0,03 1,94

Fonte: Elaboración propia

Outra análise dos datos fornecidos polas variables que indagan sobre o número de funcións por 
xénero ás que asistiu o público enquisado no pasado ano é a que observa o peso porcentual das fun-
cións de cada xénero sobre o total. O 59,3% do total das funcións ás que asistiron foron de teatro para 
público adulto e o 20,5% de teatro infantil. O 12,6% das funcións foron de teatro musical, o 3,7% de 
circo, maxia ou variedades e o 3,4% de danza.

O teatro para público adulto é o xénero con maior peso porcentual en todos os segmentos da 
táboa de cruzamentos, salvo nos fogares con nenos menores de 12 anos, onde é maior a porcentaxe de 
funcións de teatro infantil. Máis polo miúdo, entre o público enquisado o peso porcentual das fun-
cións de teatro para adultos é maior canto menor é o seu nivel formativo (do 55,8% do máis alto ao 
67,4% do máis baixo), menor o seu nivel de ingresos (do 53,2% do máis elevado ao 65,2% do máis 
baixo) e máis rural a súa contorna de residencia (do 55,9% das cidades ao 66,7% dos municipios ru-
rais). Esa maior concentración da asistencia a teatro para adultos nos segmentos con menor formación 
e nivel salarial vese condicionada por un consumo de artes escénicas menos variado pois canto maior é 
o nivel formativo e salarial menor peso porcentual presenta o teatro para adultos en favor dun maior 
peso relativo doutros xéneros.

Así, a porcentaxe de funcións de teatro infantil é lixeiramente superior canto maior é o nivel de 
estudos das persoas entrevistadas (do 17,1% do nivel máis baixo ao 21,1% do máis alto) e maior o 
nivel de ingresos (do 16,5% do máis baixo ao 24,4% do máis alto). Polo tanto, a importancia porcen-
tual do teatro infantil mostra un esquema contrario ao do teatro adulto, dado que a presenza de nenos 
no fogar determina a asistencia a unha menor porcentaxe de funcións para adultos en beneficio das 
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funcións infantís. Polo demais, os datos demostran que, como cabía supoñer, é o segmento de 30 a 
49 anos o que en maior medida acode a funcións infantís por ser o que máis habitualmente conta con 
nenos no fogar (29,1%, porcentaxe que nas demais cohortes non pasa do 9,6%).

A asistencia a funcións de teatro musical, como os musicais, a ópera etc., destaca na cohorte de 65 
anos ou máis (23,6%, porcentaxe que nas demais non pasa do 12,6%) e resulta máis habitual canto 
maior é o nivel formativo do público (do 8,4% de quen só conta con estudos de primeiro ciclo ao 
13,9% de que ten estudos universitarios) e máis urbano o seu hábitat de residencia (a porcentaxe pasa 
do 8,4% do rural ou o 9,2% dos concellos semiurbanos a un moi destacado 16,7% das cidades).

Á marxe do número de funcións ás que acudiron de cada xénero escénico ao longo do pasado ano, 
preguntóuselle tamén ao público sobre os xéneros polos que senten maior preferencia, o que motiva 
unha maior frecuencia de consumo. As respostas amosaron a coherencia entre as preferencias e os 
hábitos constatados segundo a afluencia en 2019, salvo polo feito de que as obras teatrais musicais 
se situaron en segundo lugar, desprazando ao terceiro ao teatro infantil, consumo que, como resulta 
lóxico, está moi condicionado pola presenza de nenos no fogar, o que pode relegar a un segundo plano 
as preferencias persoais dos adultos. 

En definitiva, o teatro para adultos encabeza as preferencias (prefíreo o 70,6% das persoas enquisa-
das), seguido do teatro musical (23,7%), ficando o teatro infantil en terceiro lugar (19,8%). Coma no 
caso do peso porcentual das funcións ás que se asistiu por xénero, tamén nesta variable pechan a listaxe 
o circo, maxia ou variedades (9,2%) e a danza (6,4%).

Preferencias polos tipos de xénero de funcións escénicas

Nº de persoas Porcentaxe
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 270 23,7
Danza 73 6,4
Teatro: Infantil 225 19,8
Teatro: Adultos 803 70,6
Circo, maxia, variedades 105 9,2
Ns/Nc 21 1,8

Fonte: Elaboración propia

O teatro para un público adulto é o xénero preferido por case todos os segmentos da táboa de 
cruzamentos, coa única excepción das persoas entrevistadas que conviven con menores de 12 anos (que 
prefiren en maior medida —ou indican maior frecuencia de consumo— funcións de teatro infantil).

De feito, a preferencia polo teatro para adultos presenta os seus valores menos elevados alí onde se 
eleva a mención do teatro infantil. Dese xeito, a preferencia polo teatro para adultos é máis frecuen-
te entre os homes (73,9%) que entre as mulleres (68,6%), pois elas presentan maior porcentaxe de 
mención do teatro infantil (21,5%, 4,6 puntos máis que eles). Algo semellante ocorre no cruzamento 
por idades, pois a preferencia polo teatro adulto, que acada o 79,1% entre os menores de 30 anos, só 
baixa do 77% no segmento de 30 a 49 anos (65,3%), onde a preferencia polo teatro infantil chega ao 
29,7% (mentres non pasa do 8% nas demais cohortes de idade). A preferencia polo teatro para adul-
tos é maior canto máis rural é o hábitat de residencia (do 65,2% das cidades ao 72,8% dos concellos 
rurais).
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En canto ao teatro musical, a táboa de cruzamentos confirma a maior preferencia por este xénero 
entre o público de 65 anos en diante, que xa se advertira na análise das funcións ás que asistiu o público 
do 2019 entrevistado (32,8%). Ademais, o gusto por este xénero é máis habitual canto máis urbano é 
o hábitat de residencia (do 15% das persoas que residen no rural pásase ao 27,7% das que residen nas 
cidades).

O teatro infantil é máis sinalado como preferido polas mulleres (21,5%) que polos homes (16,9%). 
Por idades tal preferencia destaca na cohorte de 30 a 49 anos, é dicir, na que máis habitualmente ten 
nenos no fogar, como tamén evidencia o citado cruzamento (29,7% na dita cohorte de idade, fronte a 
valores que non pasan do 8% nas demais, e 53% no segmento dos que conviven con nenos, fronte ao 
3,6% dos que non). 

Outros aspectos que destacar son a maior preferencia das mulleres pola danza (8,4%, fronte ao 
3,1% dos varóns) e a maior preferencia polo circo, maxia e variedades entre os homes (12,7%, 5,5 
puntos máis que as mulleres) e entre as dúas cohortes máis novas (valores de arredor do 10,7%, que 
contrastan especialmente co 1,7% rexistrado entre o público de 65 anos en diante).

O 51,5% do público entrevistado no estudo afirma elixir as funcións en galego sobre as funcións en 
castelán, só preferidas por un 13,8%. A un 32,2% resúltalle indiferente a lingua da función.

Lingua preferente nas funcións escénicas

Frecuencia Porcentaxe
En galego 586 51,5
En castelán 157 13,8
Indiferente 366 32,2
Ns/Nc 28 2,5
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A análise segundo as características individuais amosa que a preferencia polas funcións en galego 
predomina en todos os segmentos das variables de cruzamento, aínda que con valores moi diferentes 
entre uns e outros. Dese xeito, pódese apuntar que esta preferencia é máis habitual canta menor idade 
teñen as persoas entrevistadas e menos urbano é o seu hábitat de residencia. A preferencia por obras 
en galego destaca tamén entre as persoas entrevistadas con estudos universitarios. A preferencia polas 
obras en castelán só supera o 20% entre os maiores de 65 anos.
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Lingua preferente nas funcións escénicas

En galego En castelán

Idade (treitos)

Menos de 30 anos 60,8 17,7
De 30 a 49 anos 50,6 11,6
De 50 a 64 anos 49,6 15,6
65 anos ou máis 39,7 22,4
Total 51,5 13,8

Nivel de estudos

Primeiro ciclo (EXB/ Grad. 
escolar) 48,6 16,2

Segundo ciclo (BUP/COU/FP/
Bach. sup.) 48,2 13,2

Universitarios 54,4 13,7
Total 51,5 13,8

Hábitat de 
residencia

Urbano 49,0 16,0
Semiurbano 52,0 14,0
Rural 57,3 6,8
Total 51,5 13,8

Fonte: Elaboración propia

En coherencia coa preferencia maioritaria polas funcións en galego das persoas entrevistadas, só o 
33,3% do público foi a menos funcións en galego que en castelán, como resulta de sumar o 15% dos 
que non foron a ningunha función en galego e o 18,3% dos que aseguran que eran en galego menos 
da metade das funcións ás que acudiron.

En canto ás demais categorías de resposta, a máis destacada en termos porcentuais é a dos que en 
2019 foron só a funcións en galego (o 31,2%). De media, o 59% das funcións ás que foi cada persoa 
entrevistada foi en galego.

Persoas que asistiron a funcións escénicas en galego por treitos

Nº de persoas Porcentaxe
Ningunha 170 15,0
Menos do 50% 208 18,3
Do 50% ao 74% 272 23,9
Do 75% ao 99% 98 8,6
Todas 355 31,2
Ns/Nc 34 3,0
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A media de funcións en galego atopa os seus valores máis altos por idades nas dúas cohortes inter-
medias, de 30 a 49 anos e de 50 a 64, e o máis baixo na cohorte de 65 anos ou máis. Ademais, é máis 
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elevada canto máis rural é o hábitat de residencia. Nestes datos non só inflúen as súas preferencias 
senón tamén a oferta próxima á súa residencia.

Os datos por treitos revelan que o 31,2% do público enquisado acudiu exclusivamente a funcións 
en galego, porcentaxe que resulta máis elevada canto menor é o tamaño poboacional do concello de 
residencia. En contraposición, o 15% dos espectadores entrevistados non acudiu a ningunha función 
en galego (porcentaxe que nas cidades se sitúa no 21,3%, fronte ao 7,8% do rural).

Persoas que asistiron a funcións escénicas en galego

Porcentaxe media
Total  59

Idade (tramos) Menos de 30 anos 56,1

De 30 a 49 anos 59,5
De 50 a 64 anos 61,2
65 anos ou máis 52,1

Hábitat de residencia Urbano 50,4
Semiurbano 65,1

 Rural 70,2

Fonte: Elaboración propia

3.5. Compra da entradas e gasto en teatro

A adquisición da entrada ten lugar, de forma máis habitual, cunha antelación dunha semana ou menos 
(31,9%), porcentaxe á que se debería engadir o 23,2% dos que a mercan no propio día da función, de xei-
to que un 55,1% das persoas entrevistadas a adquiren no prazo máximo dunha semana antes da función.         
O 21,4% mércaa entre unha semana e un mes antes e un 22% faino con máis dun mes de antelación.

Persoas que asistiron a funcións escénicas segundo a antelación coa que mercaron a entrada 

Frecuencia Porcentaxe
O mesmo día da función 264 23,2
Unha semana ou menos 
de antelación 363 31,9

Entre unha semana e un 
mes de antelación 243 21,4

Máis dun mes de antela-
ción 250 22,0

Ns/Nc 17 1,5
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia
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A adquisición da entrada no mesmo día da función é menos habitual nos espazos escénicos situados 
no rural (19,8%), onde máis frecuente resulta a compra cunha antelación de entre unha semana e un 
mes (34,7%). Esa compra no propio día é máis habitual canto menor é a capacidade do espazo (do 
14,6% dos entrevistados en espazos de máis de 800 butacas pasamos ao 34,9% dos entrevistados en 
espazos con menos de 400). Ademais, está moi condicionada polo tipo de público da función, pois 
resulta máis frecuente nas dirixidas a un público infantil / familiar (47%, fronte ao 16% das dirixidas 
a adultos). Segundo as características persoais dos entrevistados, os maiores, de 65 anos en diante, son 
os que en mercan a entrada en datas máis próximas á función (o 31% faino no mesmo día e o 34,5% 
unha semana ou menos antes).

Se atendemos agora á adquisición con máis dun mes de antelación, comprobamos que é máis habi-
tual canto máis urbano é o espazo escénico (do 12,4% dos entrevistados en espazos do rural pasamos ao 
24,7% dos que responderon a enquisa en espazos das cidades), o que determina en boa medida que sexa 
máis habitual canto maior é a capacidade do centro (do 7% dos que non chegan ás 400 butacas ao 40% 
das que teñen máis de 800). Esa compra con máis dun mes de antelación é máis habitual tamén canto 
máis urbano é o municipio onde residen (do 14,6% dos que o fan no rural ao 25,5% dos que o fan na ci-
dade). Por outra parte, se a compra no mesmo día da función destacaba nas funcións para público infantil 
ou familiar, a compra coa maior antelación é máis frecuente nas dirixidas a un público adulto (26,7%, 
fronte ao 6,4% dos que mercan con esta antelación as entradas para funcións infantís ou familiares).

Internet é a canle de compra da entrada máis habitual entre os entrevistados, pois adquiriu por esta 
vía a entrada para a función no que foi entrevistado o 63,8% dos enquisados. Comprouna na billeteira 
o 31,8%. O 3,5% das persoas entrevistadas acudía cunha entrada de promoción.

Persoas que asistiron a funcións escénicas segundo a canle pola que mercaron a entrada

Frecuencia Porcentaxe
Na billeteira 361 31,8
Por Internet 725 63,8
Entrada de promoción 40 3,5
Ns/Nc 11 1,0
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

A compra por Internet destaca entre os que responderon a enquisa en espazos situados nas cidades 
(71,5%, fronte ao 52,4% dos espazos semiurbanos e ao 51,2% dos rurais) e os que residen nas cidades 
(71,4%, en contraste co 54,9% dos que viven no semiurbano e o 60,2% dos que o fan no rural). 

Esa compra tamén é máis habitual canto maior é a capacidade do espazo escénico (do 43,6% dos 
entrevistados en centros de menos de 400 butacas pasamos ao 72,1% no caso dos espazos de 400 a 800 
butacas e ao 77,3% no dos que superan as 800) e acada maior frecuencia nas funcións para adultos 
(70,6%) que nas dirixidas a un público infantil ou familiar (41,3%). 

Polo demais, e dado que o emprego das novas tecnoloxías en xeral está vinculado á idade a ao nivel 
formativo, non sorprende que sexa unha forma de adquisición máis frecuente canto máis novos son os 
entrevistados (do 50% da cohorte máis vella pasamos ao 75,3% da máis nova) e maior o seu nivel de estu-
dos (do 55,2% dos que contan con estudos de primeiro ciclo ao 66,7% dos que teñen estudos superiores).
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A compra en billeteira só é a predominante entre o público entrevistado en espazos de menos de 400 
butacas e o que se atopaba nunha función para público infantil ou familiar. Atendendo aos datos con 
máis detalle, a compra en billeteira é máis habitual canto máis rural é o concello onde se atopa o espazo 
escénico (do 22,7% dos entrevistados nas cidades ao 47,9% nos espazos rurais), menor a súa capacidade 
(do 16,2% dos entrevistados en espazos con máis de 800 butacas pasamos ao 53,4% dos entrevistados 
en centros escénicos con menos de 400) e menor o nivel de estudos da persoa entrevistada (do 28,9% 
dos que teñen estudos universitarios chegamos ao 38,1% dos que só teñen estudos de primeiro ciclo). 
Ademais, esa compra en billeteira destaca entre o público de funcións para un público infantil ou fa-
miliar (56,1%, fronte ao 24,4% dos presentes en obras para adultos) e entre os maiores, de 65 anos en 
diante (44,8%, valor que no resto dos segmentos do cruzamento por idades non pasa do 34,9%).

Para coñecer o uso dos abonos de tempada entre o público entrevistado, o estudo incluía unha 
variable que só tiña sentido aplicar nas enquisas realizadas naqueles espazos escénicos que ofrecesen a 
dita posibilidade (todos eles situados nas cidades e con 400 ou máis butacas). A variable empregada 
preguntaba ao tempo polo coñecemento do enquisado sobre a posibilidade que brindaba o espazo es-
cénico de adquirir un abono de tempada e polo interese que iso lle suscitaba. Como se pode observar, 
o 34,8% dos enquisados en espazos con opción de adquirir abono de tempada non coñecía esa posi-
bilidade, porcentaxe á que se podería engadir o 21,7% dos que non souberon que responder. Afirmou 
ese coñecemento o 43,4% restante destes enquisados.

En canto ao grao de interese por adquirir un abono, dispoñía xa del o 6,5% e amosouse interesado 
unha vez coñecida a posibilidade o 8,9%, pero declárase non interesado o 62,8% restante.

Sabía Vde. que este teatro ofrece un abono de tempada? Está Vde. abonado/a? 
Interesaríalle abonarse?*

Frecuencia Porcentaxe
Non o sabía, pero non 
está interesado 87 25,9

Non o sabía pero interé-
salle 30 8,9

Si o sabía pero non lle in-
teresa 124 36,9

Si o sabía e está abonado 22 6,5
Ns/Nc 73 21,7
Total 336 100,0

Fonte: Elaboración propia

* Variable filtrada. Aplícase só naqueles espazos nos que se conta coa posibilidade do abono de tempada.

A porcentaxe de enquisados que xa conta con abono de tempada supera o 12% entre os maiores 
de 50 anos, partindo do 0% dos menores de 30 anos (neste segmento o “Ns/Nc” situouse no 54%) 
e chegando ao 12,2% no segmento de 50 a 64 anos e ao 13,3% no de 65 ou máis. Esa porcentaxe é 
tamén maior canto máis elevado é tamén o nivel de estudos (do 3% do máis baixo ao 7,8% do máis 
alto) e rexistra o seu valor máis alto no cruzamento por tramo salarial no máis elevado (9,5%, fronte ao 
3,6% do máis baixo). Por outra parte, dispón dese abono o 10,1% dos entrevistados que teñen nenos 
no fogar, valor que non pasa do 3,4% entre os que non os teñen.
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No caso dos que non sabían da posibilidade de abono pero se amosan interesados en adquirilo po-
demos observar que destacan no segmento dos que teñen 65 anos ou máis (26,7%, en claro contraste 
con valores do 12% ou menos nas demais cohortes), é dicir, no mesmo segmento no que maior por-
centaxe de enquisados xa o ten.

O gasto medio declarado por espectador ao longo dos últimos doce meses nos espazos escénicos é 
de 84,29 euros. A elevada desviación típica indica moita disparidade. A análise por tramos dese valor 
medio evidencia que o gasto máis habitual foi o de 51 a 100 euros (37,6%). Tomando esa categoría 
máis habitual como tramo central, podemos advertir que a porcentaxe dos que non pasaron dos 50 
euros (36,1%) duplica a dos que pasaron dos 100 (18,6%).

Canto estima que gastou Vde. aproximadamente en teatro ou outro tipo 
de artes escénicas nos últimos 12 meses?

Media Desviación típica
84,29 91,15

Fonte: Elaboración propia

Canto estima que gastou Vde. aproximadamente en teatro ou outro tipo 
de artes escénicas nos últimos 12 meses? (Tramos)

Frecuencia Porcentaxe
20 euros ou menos 191 16,8
De 21 a 50 euros 220 19,3
De 51 a 100 euros 427 37,6
De 101 a 200 euros 152 13,4
Máis de 200 euros 59 5,2
Ns/Nc 88 7,7
Total 1.137 100,0

Fonte: Elaboración propia

O gasto medio é maior canto máis urbano é o espazo escénico no que se realizaron as enquisas e maior 
a súa capacidade (dunha media de 57,70 euros nos rurais chegamos aos 97,97 euros nos das cidades, e dos 
69,40 euros dos que non chegan a 400 butacas pasamos ao 103,95 euros dos que contan con máis de 800). 

Segundo as características dos propios individuos, podemos comprobar que o gasto medio máis 
elevado por idades é o que amosa o segmento de 50 a 64 anos (96,61 euros) e o menor o dos máis 
novos, os de menos de 30 anos (64,05 euros). Ese gasto medio é maior canto maior é tamén o nivel de 
estudos dos enquisados (pasa dos 61,47 euros dos que teñen estudos de primeiro ciclo aos 97,32 euros 
dos que teñen estudos universitarios) e maior o seu nivel salarial (dun gasto de 79,46 euros dos que 
perciben ingresos mensuais de ata 1.200 euros pásase a un gasto de 96,93 euros entre os que ingresan 
máis de 2.400 euros); polo que, unha vez máis, se pode comprobar como se recollen maiores diferenzas 
en función do nivel académico que do nivel salarial. 

Pero tamén o hábitat de residencia amosa a súa influencia no gasto medio, pois este é maior canto 
máis urbano é o concello no que reside o público entrevistado (dos 64,95 euros dos que residen no 
rural chegamos aos 94,61 euros dos que o fan nas cidades). 
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Finalmente, e como cabía esperar, o cruzamento por número de funcións ás que se acudiu ao longo 
dos últimos doce meses mostra como o gasto medio pasa dos 20,21 euros dos que só acudiron a unha 
función aos 187,28 dos que acudiron a 10 ou máis.

3.6. Valoración dos espazos escénicos e das funcións

Ao público entrevistado en cada espazo da mostra preguntóuselle que aspectos conviría mellorar no 
espazo escénico no que se lle realizou a enquisa. As respostas espontáneas recibidas foron tan heteroxé-
neas como o son os propios espazos da mostra. 

Unha vez recodificadas na listaxe de categorías que amosa a táboa adxunta, comprobamos como a 
mellora do aparcamento é a máis citada, con notable diferenza sobre as demais (35,2%). Nun segundo 
chanzo atópanse tres aspectos que mellorar con porcentaxe moi similares: a visibilidade do escenario 
(13,3%), a comodidade interior (12,8%) e os accesos ou transporte ata o centro escénico (12%).

As demais categorías de resposta amosan porcentaxes inferiores ao 8%. 

Case 2 de cada 10 entrevistados non soubo ou non quixo responder a esta pregunta.

Dende o seu punto de vista, que tres aspectos conviría mellorar deste espazo escénico? 
(resposta múltiple)

Frecuencia Porcentaxe
Aparcamento 400 35,2
Comodidade interior 164 14,4
Visibilidade do escenario 151 13,3
Accesos / transporte 136 12,0
Acústica 88 7,7
Sistema de compra de entradas 67 5,9
Espazos de circulación / agarda 60 5,3
Atención persoal 26 2,3
Tamaño, máis cabida 18 1,6
Máis variedade na oferta programada 18 1,6
Máis promoción ou publicidade 11 1,0
Lugar onde deixar os nenos, servizo de gardería 11 1,0
Outras respostas 35 3,1
Nada, está ben así 101 8,9
Ns/Nc 222 19,5

Fonte: Elaboración propia

A mellora do aparcamento foi a máis suxerida en todos os segmentos dos cruzamentos por hábitat e 
por capacidade do espazo escénico, aínda que con notables diferenzas, pois, mentres que a demandan 
o 44% dos enquisados en espazos semiurbanos, a dita porcentaxe cae ao 25,6% nos do rural. Ademais, 
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trátase dunha petición máis habitual canto maior é a capacidade do espazo (as porcentaxes pasan do 
30,2% nos que non chegan a 400 butacas ao 39,7% dos que teñen máis de 800).

A mellora da comodidade interna tamén está moi condicionada polo hábitat e pola cabida do es-
pazo, sendo nos grandes espazos urbanos onde menos se solicita. Deste xeito, a petición de melloras 
na comodidade interna é máis habitual canto máis rural é o espazo (do 11,5% das cidades pásase ao 
24,8% do rural) e menor a súa cabida (do 10% dos que superan as 800 butacas ao 19,7% dos que non 
chegan a 400).

A necesidade dunha mellora da visibilidade do escenario é máis habitual canto máis urbano é o 
hábitat de localización do espazo escénico (o 5,8% do rural ao 15,2% do urbano) e máis grande a súa 
capacidade (do 9,7% dos máis pequenos ao 16,8% dos máis grandes).

En canto á petición de mellores accesos ou transporte, cabe sinalar que se trata dunha necesidade 
máis habitual entre os asistentes a espazos do hábitat urbano (13,7%, fronte ao 8,4% do semiurbano) 
e aos espazos máis grandes (19,7% nos de máis de 800 butacas, fronte ao 7,1% dos que contan cunha 
capacidade de 400 a 800).

Unha posible área de mellora dos espazos escénicos nos que se realizaron as enquisas do estudo 
podería pasar por cambios na súa programación. Para examinar esta opción, preguntóuselles aos entre-
vistados se botan a faltar algún tipo de xénero escénico na programación do espazo no que responderon 
ao cuestionario. Máis da metade dos enquisados non soubo que responder a esta cuestión, o que pode 
suxerir a idea de que non botaron ningún xénero en falta. En todo caso, só o 12,5% asegura expresa-
mente que “non bota de menos ningún xénero ou que está todo ben”.

En canto ás respostas que si apuntan algún xénero pouco habitual na programación do espazo, a 
máis citada é a que reclama máis obras musicais, aínda que só é citada polo 10,2% dos enquisados; en 
segundo lugar sitúase a porcentaxe dos que desexarían máis funcións de comedia, e xa por debaixo do 
5% atopamos as demandas de máis teatro para público adulto, danza ou monólogos. 

As demais respostas non chegaron ao 3% de porcentaxe de mención, polo que foron recodificadas 
na categoría residual “Outros” (10,6%).

Pensando na oferta escénica deste espazo en que nos atopamos, hai algún tipo de xénero que lle 
gustaría que se programase e non se programa na actualidade? Cal/es? (resposta múltiple)

Frecuencia Porcentaxe
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 116 10,2
Comedia 65 5,7
Teatro: Adultos 43 3,8
Danza 39 3,4
Monólogos 34 3,0
Outros 120 10,6
Outro tipo de oferta (esp. espectáculos audiovisuais 
non escénicos) 22 1,9

Ningún, está todo ben 142 12,5
Ns/Nc 592 52,1

Fonte: Elaboración propia
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A non resposta supera o 45% en todos os segmentos analizados, o que reduce a posibilidade de 
atopar diferenzas entre os diversos segmentos nas restantes categorías de resposta. En todo caso e en 
función do hábitat do espazo, si se pode apuntar unha unha maior demanda de teatro musical nas cida-
des (11,3%) e, especialmente, unha maior demanda de teatro para público adulto no rural (7,4%, cifra 
que nos outros hábitats non chega ao 4%). En cando ás características dos enquisados, comprobamos 
como a demanda de máis teatro musical se incrementa a medida que o fai a idade e o nivel formativo.

Tanto as instalacións como a programación habitual do espazo en que foron enquisados logran 
puntuacións medias arredor do notable: as instalacións son puntuadas cun 7,55 na escala do 1 ao 10 e 
a programación habitual cun 6,88.

Nunha escala do 1 ao 10, como puntuaría Vde. os seguintes elementos deste teatro. 
Media e desviación típica

Media Desviación típica
Instalacións 7,55 1,65
Programación habitual 6,88 1,78

Fonte: Elaboración propia

A valoración media das instalacións é máis alta canto máis urbano é o hábitat en que se atopan os 
espazos (do 6,82 dos situados no rural ao 7,71 nas cidades) e maior a súa capacidade (do 7,14 dos que 
non chegan a 400 butacas ao 7,80 dos que contan con máis de 800). Esa mellor valoración das insta-
lacións urbanas apréciase tamén na análise individualizada dos espazos —a que observa separadamente 
a todos aqueles que achegan máis de 40 casos á mostra—, pois todos os situados nas cidades reciben 
puntuacións medias similares e polo xeral por riba do valor da media. Nos semiurbanos ou rurais ob-
sérvanse maiores diferenzas, con valores que superan o 8 nalgún deles pero sen chegar ao 7 noutros.

No caso da programación habitual, a puntuación media tamén baixa nos espazos dos concellos 
rurais (6,35) ao tempo que as puntuacións só superan o 7 nos espazos de mediana capacidade, de 400 
a 800 butacas. Na análise individualizada, os valores só baixan do 6 nun espazo semiurbano/rural, 
superando o 7 en moitos dos demais, o que indica que o grao de acerto da programación respecto dos 
gustos do seu público depende moito da xestión de cada espazo concreto.

Expresaron o seu grao de satisfacción co elenco, a dirección, a posta en escena e o argumento da 
función á que acudiron o día que participaron no estudo as 470 persoas que foron entrevistadas á saída, 
é dicir, o 41,3% da mostra, pois as demais foron entrevistadas antes do inicio da función e non podían 
responder ao respecto.

Todos os aspectos polos que se solicitou unha puntuación do 1 ao 10 en relación coa obra obtiveron 
cualificacións medias elevadas. Se os aspectos para valorar dos espazos escénicos recibían puntuacións 
de notable, os que teñen que ver coa función acadan claramente o sobresaínte. Así, os actores / actrices 
obtiveron unha puntuación media de 9,24; a dirección un 9,09; a posta en escena un 9,03; e, como 
único aspecto con cualificación inferior pero próxima ao sobresaliente, o argumento (8,91). A valora-
ción xeral da obra no seu conxunto obtivo unha puntuación de 9,11.
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Nunha escala do 1 ao 10, como puntuaría a súa satisfacción* cos seguintes elementos 
do espectáculo que acada de ver? (Media e desviación típica)

Media Desviación típica
Actores / Actrices 9,24 1,09
Dirección 9,09 1,26
Posta en escena 9,03 1,43
Argumento 8,91 1,57
Valoración xeral 9,11 1,30

Fonte: Elaboración propia

* Variable filtrada. Aplícase só ás persoas que responden á enquisa despois da función.

A análise individualizada por obra —que nesta ocasión observa de forma individual aquelas que 
achegan máis de 50 casos na mostra— amosa que todas as obras analizadas obtiveron puntuacións xe-
rais elevadas (seis das oito superan o 9, chegando unha delas ao 9,71) e só unha fica por debaixo do 8 
(7,69). A puntuación dos distintos aspectos considerados nas funcións presenta tamén valores elevados 
en case todos os cruzamentos, sendo o 6,77 e o 7,96 cos que se puntúa o argumento e a posta en escena 
do espectáculo as únicas notas por debaixo do 8. 

Finalmente, as funcións son moi ben valoradas polo público con independencia de que se trate de 
obras para adultos ou para un público infantil.

3.7. Medidas de impulso ás artes escénicas

Ao preguntarlles aos enquisados por posibles estratexias para incrementar a afluencia do público 
aos espazos escénicos de Galicia, as respostas máis citadas —de forma aberta ou espontánea, sen citar 
aínda posibles medidas— fixeron alusión á conveniencia de mellorar a difusión e publicidade das obras 
programadas (38,3%).
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Dende a súa óptica como espectador/a, que cre Vde. que se podería facer 
para que a xente acudise máis ao teatro? (resposta múltiple)

Fonte: Elaboración propia

En segundo lugar, situáronse as respostas que apuntan a unha redución de prezos como forma de 
aumentar a afluencia (20,1%). As demais categorías de resposta desta variable rexistraron porcentaxes 
inferiores ao 10%. Cabe destacar, cando menos, a que se sitúa no terceiro posto por porcentaxe de 
mención: o fomento das artes escénicas dende o sistema educativo, cultivando o gusto polas ditas artes 
dende nenos (9,5%).

Un 27,3% dos entrevistados non soubo que responder a esta cuestión.

Tanto a suxestión de maior difusión e publicidade como a da redución dos prezos son máis habi-
tuais canto máis urbano é o hábitat en que se atopa o espazo, maior a súa cabida e menor a idade do 
enquisado. 

Na redución de prezos é onde atopamos as maiores variacións entre segmentos: rolda o 21% nos 
espazos urbanos e semiurbanos e cae ao 9,9% nos rurais; por idade acada o 28,4% entre os menores 
de 30 anos e sitúase no 19,2% nas cohortes intermedias para baixar ao 14,3% nos de máis de 65 anos.

A mención da mellora da difusión e publicidade da programación é máis habitual canto menor é o 
nivel formativo dos entrevistados, tendencia que se inverte no caso da mención da redución de prezos. 
Ademais, a demanda de redución de prezos é 6 puntos superior entre os enquisados en funcións para 
adultos que entre os asistentes ás funcións para público infantil ou familiar. 

En canto ás demais respostas, podemos resaltar que o fomento das artes escénicas dende a educación 
dos máis novos é especialmente citada entre os enquisados en espazos escénicos rurais (14,9%, fronte a 
valores do 8,9% dos hábitats semiurbano e urbano) e, por características dos individuos, canto maior 
é o seu nivel formativo (do 4,9% do nivel máis baixo ao 10,8% do máis alto). 
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Tamén se pode apuntar unha petición máis frecuente tanto de incrementar a programación como 
de mellorar a variedade canto maior é o nivel académico do público. Ademais, a mellora da variedade 
da programación é máis demandada canto máis novos son os entrevistados.

Someteuse ao xuízo dos participantes no estudo cinco posibles formas de incrementar a afluencia aos 
centros escénicos, para que indicasen ata que punto estarían de acordo coa súa utilidade para aquel fin. 

A afirmación “a xente acudiría máis ao teatro e ás funcións se contasen con máis publicidade ou 
difusión” foi, en coherencia co observado na variable anterior, a que concitou maior grao de acordo 
entre os entrevistados; amosouse moi ou bastante de acordo o 86,8%, porcentaxe moi superior á da 
resposta espontánea. En segundo lugar sitúase a afirmación de que “a xente acudiría máis ao teatro 
se a programación incluíse funcións con actores ou actrices máis coñecidos” (66,1%), o que relega a 
conveniencia de abaratar o prezo das entradas (60,6%) a unha terceira posición, pese a que se situaba 
en segundo lugar na variable aberta. Aínda que con porcentaxes claramente inferiores, supera cando 
menos o 40% o acordo coa idea de que acudiría máis xente ao teatro se a programación incluíse outro 
tipo de funcións (41,5%). É claramente minoritario o acordo coa posibilidade de incrementar a afluen-
cia situando as funcións noutro horario (só o 13,6%).

Ata que punto está Vde. de acordo con cada unha das seguintes afirmacións? 
“A xente acudiría máis ao teatro se...”

Nada de 
acordo

Pouco de 
acordo

Bastante de 
acordo

Moi de 
acordo Ns/Nc

As funcións contasen con máis publicidade 
ou difusión 5,4 6,9 27,9 58,9 1,0

A programación incluíse funcións con acto-
res/actrices máis coñecidos 12,5 20,3 32,9 33,2 1,1

O prezo das entradas fose máis barato 15,1 23,8 26,2 34,4 0,4
A programación incluíse outro tipo de fun-
cións 24,9 31,2 26,8 14,6 2,5

As funcións fosen noutro horario 55,4 29,8 10,2 3,4 1,1

Fonte: Elaboración propia

A agregación das dúas respostas que expresan maior grao de acordo (“bastante” e “moi de acordo”) 
coa idea de que a xente acudiría máis ao teatro se as funcións tivesen máis publicidade ou difusión 
supera o 84% en todos os segmentos da táboa de segmentacións, e acada o seu valor máis alto, 91,8%, 
entre os menores de 30 anos.

Se ben o grao de acordo coa afirmación de que a xente iría máis ao teatro se a programación incluíse 
funcións con actores ou actrices máis coñecidos supera o 53% en todos os segmentos, amósanse claras 
diferenzas entre segmentos, sendo maior a porcentaxe dos que se mostran de acordo entre os enquis-
tados en espazos rurais (75,2%, fronte a valores entre o 63% e o 66% dos dous hábitats restantes), así 
como entre o público de funcións para público adulto (69,9%, porcentaxe que non pasa do 53,4% 
no das obras para público infantil ou familiar). Segundo as características dos individuos, obsérvase o 
maior acordo nos segmentos dos menores de 30 anos (75,3%) e o dos que contan con ingresos entre 
1.201 e 1.800 euros (72,2%). Tal acordo é máis habitual canto máis baixo é o nivel de estudos dos 
enquisados, do 73,4% no nivel inferior ao 64,1%. 
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A crenza de que a xente iría máis ao teatro se o prezo das entradas fose máis barato é máis habitual 
canto máis urbano é o espazo onde se realizou a enquisa e maior a súa cabida. Ademais, destaca con 
claridade entre o público das funcións para adultos (65,1%, 19,3 puntos máis que entre os asistentes 
a funcións para público infantil ou familiar). Tendo en conta as características dos enquisados, esta 
afirmación é máis habitual nos menores de 30 anos (69,6%, fronte ao 57,5% do segmento seguinte) e 
entre os que teñen ingresos baixos ou medios-baixos (68% e 63%, respectivamente, fronte a valores de 
arredor do 54% dos dous segmentos de máis de 1800 euros.

A idea de que serían outro tipo de funcións as que atraerían máis xente ao teatro destaca entre o pú-
blico enquisado nos espazos escénicos rurais (51,2%, dez puntos máis que dos nas cidades e 12,9 máis 
que nos dos concellos semiurbanos). Ademais, é máis apoiada polas mulleres (44%) que polos homes 
(37,2%), e máis habitual canto máis novos son os enquisados (do 38,9% dos máis vellos pasamos ao 
44% dos menores de 30 anos).

A afirmación de que a xente iría máis ao teatro se as funcións fosen noutro horario é inferior ao 20% 
en todos os segmentos analizados. 

En todo caso, cabe sinalar que o incremento é maior canto máis urbano é o espazo onde foi en-
trevistado o público (do 8,3% do rural ao 14,5% das cidades), e acada o 17,8% entre os asistentes a 
funcións para público infantil / familiar e o 15,9% no segmento de 30 a 49 anos (fronte ao 8,2% dos 
menores de 30).
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4. Os/as profesionais do teatro

Neste capítulo descríbese os perfís dos diversos profesionais do teatro e aspectos da súa vida laboral 
relacionados coas artes escénicas, como a actividade que tiveron nos últimos meses e as retribucións 
que perciben pola súa actividade. Tamén se analiza a percepción que teñen dos espazos escénicos gale-
gos. Pechan o capítulo tres apartados que dan conta das principais estratexias de atracción de público, 
de promoción e difusión das obras e da relación que manteñen os profesionais cos xestores e progra-
madores de teatro.

4.1. Perfil das e dos profesionais e vínculos coas artes escénicas

O perfil resultante da mostra presenta un peso lixeiramente superior de homes (52,4%) que de mu-
lleres (47,6%) e unha idade media de 45,87 anos, dado que o treito con maior peso porcentual é o das 
persoas que teñen entre 35 e 49 anos —45,2%— seguido polo de 50 a 64 anos —30,2%.

Perfil sociodemográfico dos profesionais por xénero e idade

Fonte: Elaboración propia

Ese perfil mostra profesionais cun elevado nivel de formación xeral, pois entre eles predominan con 
claridade as persoas con titulación universitaria (73%), e só o 2% ten estudos inferiores ao segundo ciclo. 
Tamén é maioritaria a formación específica para as artes escénicas, como se verá nas páxinas seguintes. 
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Perfil sociodemográfico dos profesionais por nivel de estudos

Fonte: Elaboración propia

A mostra abrangue moi distintos perfís en canto á relación das persoas enquisadas coa escena, pois o 
vínculo profesional coas artes escénicas é tamén moi variado. Ademais, moitas das persoas entrevistadas 
responden a máis dun perfil, ao dedicárense tanto á interpretación como á dirección ou á docencia, 
ou ser a un tempo autores/as e directores/as etc. En todo caso, entre estes profesionais o colectivo máis 
numeroso é o dos actores e actrices (88,1% do total). A moita distancia porcentual, o segundo con 
maior presenza na mostra é o das persoas dedicadas á dirección (27,4%). Tras elas sitúanse as persoas 
responsables das compañías (22,6%). Completan a mostra persoas dedicadas á docencia ou á investi-
gación de teatro, á produción e distribución, dramaturgos/as e guionistas ou académicos/as. 

Perfil profesional dos profesionais relacionado coas artes escénicas

Fonte: Elaboración propia
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O cruzamento por idades mostra que a porcentaxe de actores e actrices acada o 80% en todos os 
treitos de idade, se ben se pode comprobar que o peso desta profesión é maior canto menor é o treito 
de idade. Porén, ocorre o contrario con perfís como o da dirección, o da dramaturxia e o guión e, es-
pecialmente, o de membros da Academia Galega de Teatro.

Perfil profesional dos profesionais relacionados coas artes escénicas segundo a idade

Actor / 
actriz

Direc-
tor/a

Respon-
sable da 

compañía

Docente / 
investigador 

de teatro

Produción 
e distribu-

ción

Drama-
turgo/a, 

Guionista

Acadé-
mico/a

De 20 a 34 anos 95,7 14,9 25,5 2,1 10,6 2,1 0,0
De 35 a 49 anos 88,6 28,9 25,4 12,3 14,0 9,6 3,5
De 50 a 64 anos 84,2 30,3 18,4 14,5 6,6 11,8 15,8
65 ou máis anos 80,0 40,0 13,3 6,7 0,0 20,0 46,7
Total 88,1 27,4 22,6 10,7 10,3 9,5 9,1

Fonte: Elaboración propia

Se, como se vía máis arriba, entre os e as profesionais das artes escénicas galegas predominan con 
claridade as persoas que contan con estudos universitarios, ao analizar a súa formación específica en 
materia de escena compróbase que se trata de profesionais altamente formados na súa especialidade, 
de tal xeito que o máis habitual é que fixesen cursos específicos, ao tempo que case a metade realizou 
formación universitaria específica relacionada coas artes escénicas, e só o 4,4% das persoas enquisadas 
carece totalmente de formación relacionada con este ámbito.

Formación específica relacionada coas artes escénicas (RESPOSTA MÚLTIPLE)

 Porcentaxe
Sen formación específica 4,4
Formación universitaria 45,2
Cursos 61,1
Outro tipo 2,4

Fonte: Elaboración propia

A análise segmentada revela que os estudos universitarios en materia de escena son máis habituais 
entre as mulleres que entre os homes e canto máis novas son as persoas entrevistadas.
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Formación específica relacionada coas artes escénicas segundo o sexo e a idade

  Sen formación 
específica

Formación uni-
versitaria Cursos Outro tipo

Sexo
Home 6,1 40,9 62,9 3,0
Muller 2,5 50,0 59,2 1,7
Total 4,4 45,2 61,1 2,4

Idade 
(Treitos)

De 20 a 34 anos 0,0 68,1 53,2 0,0
De 35 a 49 anos 4,4 47,4 58,8 1,8
De 50 a 64 anos 5,3 31,6 69,7 3,9
65 ou máis anos 13,3 26,7 60,0 6,7
Total 4,4 45,2 61,1 2,4

Fonte: Elaboración propia

4.2. Actividade laboral recente

Respecto do conxunto dos profesionais entrevistados, pódese afirmar que nos últimos doce meses 
participaron nunha media de 25 funcións. Porén, este dato medio agocha unha enorme disparidade 
entre os diversos profesionais entrevistados, como se pode apreciar na súa elevada desviación típica 
(38,54).

Así, se atendemos aos datos por treitos, pódese comprobar que máis da cuarta parte, o 27%, non 
participou en ningunha función no ano precedente, mentres un 15,9% participou en máis de 50. En 
calquera caso, o máis habitual entre as persoas entrevistadas é que participasen no ano anterior en entre 
1 e 25 funcións, situación en que se atopa o 41,3% do total da mostra. Así as cousas, só o 37,4% das 
persoas enquisadas participaron en máis de 25 funcións nos últimos 12 meses, polo que se pode afir-
mar o predominio de profesionais cunha reducida actividade no ano anterior.

Profesionais segundo o número de funcións nas que participaron nos últimos 12 meses

Nº de persoas Porcentaxe
Ningunha 68 27,0
Entre 1 e 25 104 41,3
Entre 26 e 50 29 11,5
Máis de 50 40 15,9
Ns/Nc 11 4,4

Fonte: Elaboración propia

A disparidade destes datos pódese rastrexar nas táboas de segmentación. A idade é un dos factores 
clave pois, mentres que a cohorte de 35 a 49 anos participou nunha media de 29,5 funcións nos últi-
mos doce meses, a de 50 a 64 presenta unha media xa considerablemente inferior (20,9) e a de 65 anos 
en diante cae ata as 10,8 funcións. 
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Profesionais segundo o número de funcións nas que participaron 
nos últimos 12 meses por idade (treitos)

Media
De 20 a 34 anos 25,8
De 35 a 49 anos 29,5
De 50 a 64 anos 20,9
65 ou máis anos 10,8
Total 25,1

Fonte: Elaboración propia

Como é lóxico, a media de funcións nas que participaron durante o 2019 é maior segundo o 
número de meses traballados nese ano. O mesmo ocorre consonte o nivel retributivo derivado das artes 
escénicas (as persoas que máis ingresan mensualmente por estas actividades son as que participaron en 
maior número de funcións o pasado ano). Os profesionais cuxos ingresos salariais proceden unicamen-
te das artes escénicas participaron nunha media de 50 funcións, pero os que dependen tamén doutros 
ingresos participaron nun número medio moi inferior, 13,37 funcións en todo o ano. Finalmente, o 
número de funcións nas que se participou o pasado ano é tamén máis elevado canto maior resulta o 
orzamento da compañía na que se estivo máis tempo.

Profesionais segundo o número de funcións nas que participaron nos últimos 12 meses

Media

Meses traballados nalgunha actividade 
relacionada coas artes escénicas no 2019 
(Treitos)

Nin un só mes 0,14
Entre 1 e 5 meses 13,30
De 6 a 9 meses 26,46
Entre 10 e 12 meses 46,06
Total 25,07

Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das 
artes escénicas

Si 50,46
Non 13,37
Total 25,07

Media mensual dos ingresos derivados das artes 
escénicas en 2019

Non tivo ingresos por esta actividade 0,74
Ata 900 euros 18,85
De 901 a 1.200 euros 42,83
De 1.201 a 1.800 euros 46,10
Máis de 1.800 euros 70,15
Ns/Nc 8,33
Total 25,07
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Media

Orzamento da compañía na que traballou por 
máis tempo en 2019

Menos de 25.000 euros 31,91
De 25.001 a 50.000 euros 40,58
Máis de 50.000 euros 53,30
Nc 9,80
Non procede 0,48
Total 25,07

Fonte: Elaboración propia

O teatro para adultos foi o xénero máis cultivado polas persoas entrevistadas, pois a metade partici-
pou no pasado ano nalgunha función de teatro para adultos. En segundo lugar sitúase o teatro infantil. 
A calquera dos demais xéneros —teatro musical, danza, circo, maxia, variedades— dedicáronse menos 
do 5% dos profesionais.

Profesionais segundo o número de funcións nas que participaron 
nos últimos 12 meses por xénero da función

Xénero Nº de persoas Porcentaxe
Teatro: Adultos (comedia, monólogos, clásico, drama...) 128 50,8
Teatro: Infantil (teatro, contacontos...) 66 26,2
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 11 4,4

Danza 4 1,6
Circo, maxia, variedades 3 1,2
Outro tipo 16 6,3
Non participou en ningunha función 68 27,0
Ns/Nc 17 6,7

Fonte: Elaboración propia

Á vista dos datos ofrecidos polas variables de segmentación, semella que participar en obras de 
teatro infantil permítelles aos profesionais do sector alongar a súa temporada de traballo, incrementar 
o número de funcións realizadas e, polo tanto, acadar unha maior vinculación salarial á súa actividade 
como profesionais das artes escénicas. Así parece deducirse do feito de que o 47,6% das persoas que 
traballaron todo ou case todo o ano participaron en obras de teatro infantil, porcentaxe que fica por 
debaixo do 21% entre quen traballou menos de 10 meses. Do mesmo xeito, comprobouse que partici-
paron neste tipo de obras o 62,5% dos que realizaron máis de 50 funcións e o 48,3% dos que fixeron 
entre 26 e 50, pero só o 26% dos que fixeron entre 1 e 25. Consecuentemente, constatouse que case a 
metade dos profesionais que obteñen a totalidade dos seus ingresos por actividades vinculadas ás artes 
escénicas participaron en funcións de teatro infantil, cifra que baixa ata o 15,6% entre quen non obtén 
ingresos exclusivamente desta actividade. Por outro lado, a porcentaxe de profesionais que participaron 
en funcións de teatro infantil é maior canto máis novos son, o que tamén ocorre coas obras teatrais 
musicais.



Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos

99

Profesionais segundo o número de funcións nas que participaron 
nos últimos 12 meses por xénero da función

Teatro: Adul-
tos (comedia, 
monólogos, 
clásico, dra-

ma...)

Teatro: 
Infantil 
(teatro, 

contacon-
tos...)

Obra 
teatral 

musical 
(musicais, 
ópera...)

Dan-
za

Circo, 
maxia, 

variedades

Ou-
tro 
tipo

Non par-
ticipou 
en nin-
gunha 

función

Ns/
Nc

Sexo
Home 51,5 27,3 0,8 0,8 1,5 6,1 29,5 4,5
Muller 50,0 25,0 8,3 2,5 0,8 6,7 24,2 9,2
Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7
Idade (treitos)
De 20 a 34 
anos 46,8 36,2 8,5 0,0 0,0 4,3 27,7 4,3

De 35 a 49 
anos 56,1 26,3 4,4 3,5 0,9 5,3 17,5 7,9

De 50 a 64 
anos 47,4 22,4 2,6 0,0 1,3 6,6 38,2 7,9

65 ou máis 
anos 40,0 13,3 0,0 0,0 6,7 20,0 40,0 0,0

Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas en 2019 (treitos)
Nin un só 
mes 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 4,6

Entre 1 e 5 
meses 72,7 20,5 6,8 0,0 0,0 6,8 6,8 4,5

De 6 a 9 
meses 76,3 18,4 2,6 2,6 0,0 5,3 5,3 5,3

Entre 10 e 
12 meses 61,9 47,6 6,7 2,9 2,9 10,5 2,9 9,5

Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Entre 1 e 25 76,0 26,0 4,8 1,9 1,0 7,7 0,0 5,8
Entre 26 e 
50 72,4 48,3 10,3 3,4 3,4 10,3 0,0 0,0

Máis de 50 70,0 62,5 7,5 2,5 2,5 12,5 0,0 0,0
Ns/Nc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7
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Teatro: Adul-
tos (comedia, 
monólogos, 
clásico, dra-

ma...)

Teatro: 
Infantil 
(teatro, 

contacon-
tos...)

Obra 
teatral 

musical 
(musicais, 
ópera...)

Dan-
za

Circo, 
maxia, 

variedades

Ou-
tro 
tipo

Non par-
ticipou 
en nin-
gunha 

función

Ns/
Nc

Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 60,8 49,4 7,6 1,3 2,5 7,6 3,8 7,6
Non 46,2 15,6 2,9 1,7 0,6 5,8 37,6 6,4
Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo 
ingresos por 
esta activi-
dade

5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,7 4,4

Ata 900 
euros 65,9 26,1 4,5 2,3 1,1 5,7 4,5 8,0

De 901 a 
1.200 euros 69,4 51,0 6,1 2,0 0,0 10,2 2,0 4,1

De 1.201 a 
1.800 euros 72,7 45,5 9,1 0,0 0,0 13,6 4,5 9,1

Máis de 
1.800 euros 68,2 31,8 9,1 4,5 9,1 9,1 4,5 9,1

Ns/Nc 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3
Total 50,8 26,2 4,4 1,6 1,2 6,3 27,0 6,7

Fonte: Elaboración propia

O teatro adulto e o infantil son tamén os xéneros nos que eses profesionais acumularon maior nú-
mero de funcións. As diferenzas con outros é moi significativa, pois mentres participaron nunha media 
de 12,78 funcións de teatro adulto e 10,18 de teatro infantil, non pasaron das 0,57 funcións de teatro 
musical, as 0,30 funcións de danza e as 0,20 funcións de circo, maxia ou variedades. Estes son os datos 
medios para o conxunto da mostra, pero se se fan os cálculos en relación unicamente cos que participa-
ron nalgunha obra dese tipo durante o pasado ano (descartando para isto os que non participaron en 
ningunha dese xénero), compróbase que o xénero que presenta un maior número medio de funcións 
por profesional é o teatro infantil (36,55 funcións de media, fronte ás 23,66 do teatro adulto e valores 
por debaixo do 18% dos demais xéneros).
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Funcións nas que participaron os profesionais segundo o xénero da función*

Media
Teatro: Adultos (comedia, monólogos, clásico, 
drama...) 12,78

Teatro: Infantil (teatro, contacontos...) 10,18
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 0,57
Danza 0,30
Circo, maxia, variedades 0,20
Outro tipo 1,37

Fonte: Elaboración propia

* Nota: inclúe todos os casos

Funcións nas que participaron os profesionais segundo o xénero da función*

Media

Teatro: Adultos (comedia, monólogos, clásico, 
drama...) 23,66

Teatro: Infantil (teatro, contacontos...) 36,55
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 12,36
Danza 17,50
Circo, maxia, variedades 15,67
Outro tipo 20,31

Fonte: Elaboración propia

* Variable filtrada. Os datos de cada xénero refírense só ás persoas entrevistadas que participaron nalgunha función dese xénero.

Como resultaba previsible, a media de funcións por xénero nas que traballaron os profesionais é 
máis elevada canto maior foi tamén o número de meses en que traballaron —e maior o número total 
de funcións nas que participaron—, pero os valores cos que se cumpre esa afirmación son máis altos no 
caso da participación en funcións teatrais para adultos e infantís que no dos demais xéneros.
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Funcións nas que participaron os profesionais segundo o xénero da función

Teatro: Adultos 
(comedia, mo-

nólogos, clásico, 
drama...)

Teatro: In-
fantil (teatro, 

contacon-
tos...)

Obra tea-
tral musical 
(musicais, 
ópera...)

Dan-
za

Circo, 
maxia, 

varieda-
des

Outro 
tipo

Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas en 2019 (treitos)
Nin un só mes 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entre 1 e 5 meses 8,64 3,50 0,17 0,00 0,00 1,33
De 6 a 9 meses 19,14 6,78 0,11 0,14 0,00 0,58
Entre 10 e 12 meses 20,55 21,05 1,30 0,68 0,49 2,58
Total 12,78 10,18 0,57 0,30 0,20 1,37
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entre 1 e 25 6,56 2,10 0,13 0,06 0,10 0,32
Entre 26 e 50 20,48 13,00 1,62 0,28 1,10 2,14
Máis de 50 44,48 45,63 1,90 1,40 0,13 5,78
Total 12,78 10,18 0,57 0,30 0,20 1,37

Fonte: Elaboración propia

O 71,2% dos profesionais entrevistados manifesta que foron en galego máis do 75% das funcións 
nas que participaron en 2019. Só o 9,2% declara que foron en galego menos do 25% das funcións nas que 
traballaron. En termos de media estatística, pódese indicar que as funcións en galego foron o 82,24% 
do total de funcións nas que participaron o conxunto dos entrevistados.

Profesionais por porcentaxe de funcións en galego nas que participaron (Treitos)

Nº de 
profesionais Porcentaxe

Menos do 25% 17 9,2
Do 25% ao 49% 6 3,3
Do 50% ao 75% 17 9,2
Máis do 75% 131 71,2
Nc 13 7,1
Total 184 100,0

Fonte: Elaboración propia

Os profesionais máis novos son os que traballaron en funcións dunha maior diversidade lingüística. 
Dese xeito, a media da porcentaxe de funcións en galego sobre o total de funcións nas que traballaron 
en 2019 acada o 90% entre os profesionais de 50 anos en diante, pero rexistrou un valor claramente 
inferior, mesmo por debaixo do 80%, entre os menores de 35 anos (73,5%).

A media porcentual das funcións en galego fica no 50% entre os que en 2019 traballaron menos 
dun mes, pero supera o 80% entre os que traballaron entre 1 e 12 meses. 
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Tamén resulta inferior á media entre os que contan con maior nivel de ingresos. Este dato está rela-
cionado co feito de que os profesionais mellor retribuídos adoitan traballar máis fóra de Galicia que os 
dos treitos salariais inferiores e, polo tanto, participan en máis funcións en español.

Profesionais por porcentaxe de funcións en galego nas que participaron

Media
Idade dos entrevistados (treitos)
De 20 a 34 anos 73,50
De 35 a 49 anos 80,15
De 50 a 64 anos 91,35
65 ou máis anos 90,00
Total 82,24
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 
(treitos)
Nin un só mes 50,00
Entre 1 e 5 meses 84,15
De 6 a 9 meses 81,37
Entre 10 e 12 meses 82,42
Total 82,24
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Entre 1 e 25 83,13
Entre 26 e 50 84,18
Máis de 50 78,60
Total 82,24
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta actividade 75,00
Ata 900 euros 84,00
De 901 a 1.200 euros 83,57
De 1.201 a 1.800 euros 85,20
Máis de 1.800 euros 67,50
Ns/Nc 93,33
Total 82,24

Fonte: Elaboración propia

Aínda que a metade dos profesionais traballaron unicamente en Galicia durante o pasado ano, a 
outra metade traballou en maior ou menor medida tamén fóra da Comunidade. En todo caso, a por-
centaxe dos que traballaron tamén fóra de Galicia redúcese a medida que o peso porcentual das obras 
fóra é maior. Así, o 23,4% declara que traballou fóra en menos da metade das funcións nas que parti-
cipou en 2019, valor que se reduce paulatinamente ata o 8,2% de quen traballou unicamente fóra de 
Galicia. En termos relativos, pódese afirmar que de media o 20,58% das funcións nas que participaron 
os profesionais das artes escénicas galegos nos últimos 12 meses tiveron lugar fóra de Galicia.
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Profesionais que representaron funcións fóra de Galicia (treitos)

Frecuencia Porcentaxe
Ningunha 92 50,0
Do 1% ao 49% 43 23,4
Do 50% ao 99% 22 12,0
O 100% 15 8,2
Nc 12 6,5
Total 184 100,0

Fonte: Elaboración propia

Tal e como se acaba de indicar, os profesionais mellor retribuídos son tamén os que en maior medi-
da declaran que participaron en 2019 en maior porcentaxe de funcións en linguas diferentes ao galego, 
porque son os que máis traballan fóra de Galicia. Este dato confirmase ao analizar a táboa de segmenta-
ción dos datos relativos ás funcións realizadas fóra de Galicia segundo os treitos salariais, pois o 33,3% 
das persoas enquisadas con ingresos superiores ao 1.800€ representaron máis do 50% das funcións nas 
que participaron fóra de Galicia. Pola contra, no treito de quen percibiu menos de 900 euros ao mes no 
pasado ano acada un valor predominante a porcentaxe de quen non participou en ningunha función 
fóra (63,1%), cifra que non pasa do 28,6% entre os que cobran máis de 1800.

Por outra parte, a porcentaxe de funcións fóra de Galicia nas que participaron é maior canto maior 
é tamén o número de meses de 2019 nos que traballaron e o número de funcións nas que tomaron 
parte. Comprobouse, polo tanto, que puideron traballar máis e con mellor retribución os profesionais 
que exerceron parte da súa actividade fóra de Galicia.

Profesionais que representaron funcións fóra de Galicia

Ningunha Do 1% ao 49% Do 50% ao 99% O 100% Nc
Funcións nas que participou en 2019 (treitos) 
Ningunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entre 1 e 25 63,5 16,3 9,6 9,6 1,0
Entre 26 e 50 48,3 27,6 17,2 6,9 0,0
Máis de 50 30,0 45,0 17,5 7,5 0,0
Ns/Nc 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 50,0 23,4 12,0 8,2 6,5
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta ac-
tividade 42,9 14,3 0,0 0,0 42,9

Ata 900 euros 63,1 14,3 9,5 8,3 4,8
De 901 a 1.200 euros 39,6 37,5 16,7 2,1 4,2
De 1.201 a 1.800 euros 38,1 28,6 9,5 19,0 4,8
Máis de 1.800 euros 28,6 28,6 19,0 14,3 9,5
Ns/Nc 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 50,0 23,4 12,0 8,2 6,5

Fonte: Elaboración propia
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En canto ás cuestións socio demográficas, a media da porcentaxe de funcións representadas fóra 
de Galicia polas persoas entrevistadas é 5,22 puntos superior entre as mulleres que entre os homes, e 
destaca entre os que teñen menos de 50 anos.

Profesionais que representaron funcións fóra de Galicia

Media
Sexo 
Home 18,00
Muller 23,22
Total 20,58
Idade dos entrevistados (treitos)
De 20 a 34 anos 19,63
De 35 a 49 anos 26,64
De 50 a 64 anos 10,33
65 ou máis anos 13,78
Total 20,58

Fonte: Elaboración propia

Entre os profesionais enquisados a maior parte da actividade escénica realizada no pasado ano tivo 
lugar nas cidades galegas (unha media do 42,75% da súa actividade). O 29,61% tivo lugar nos conce-
llos de entre 20.000 e 49.999 habitantes e o 27,18% no rural.

Porcentaxe media de funcións representadas fóra de Galicia 
segundo a poboación dos concellos onde se representaron

Tipo de concello Porcentaxe media
Máis de 50.000 habitantes 42,75
Entre 20.000 e 49.999 habitantes 29,61
Menos de 20.000 habitantes 27,18

Fonte: Elaboración propia

A segmentación por idades mostra notables diferenzas neste punto, pois pódese comprobar que 
as cohortes de menos de 50 anos son as que maior porcentaxe da súa actividade desempeñaron nas 
cidades. En cambio, a actividade nas vilas foi máis habitual canto maior idade teñen as persoas entre-
vistadas. No caso da actividade en municipios rurais, a cohorte máis destacada foi a dos máis novos.

A análise en función das variables que describen a actividade no pasado ano permite comprobar que 
os profesionais que traballaron a maior parte do ano son os que maior porcentaxe da súa actividade 
desenvolveron en municipios urbanos. Na mesma liña, os profesionais con maior retribución son os 
que maior porcentaxe da súa actividade de 2019 realizaron nas cidades, mentres que os que non tiveron 
ningúns ingresos derivados das artes escénicas son os que desempeñaron a maior parte da súa activida-
de nos municipios máis pequenos.
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Porcentaxe media de funcións representadas fóra de Galicia 
segundo a poboación dos concellos onde se representaron

Máis de 50.000 
habitantes

Entre 20.000 e 
49.999 habitantes

Menos de 20.000 
habitantes

Idade dos entrevistados (treitos) 
De 20 a 34 anos 44,0 19,3 35,6
De 35 a 49 anos 47,0 29,1 23,8
De 50 a 64 anos 35,9 34,6 29,0
65 ou máis anos 25,0 50,7 24,3
Total 42,8 29,6 27,2
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos)
Nin un só mes 0,0 0,0 100,0
Entre 1 e 5 meses 35,9 30,0 33,6
De 6 a 9 meses 48,8 29,8 21,4
Entre 10 e 12 meses 43,9 29,7 25,9
Total 42,8 29,6 27,2
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Entre 1 e 25 46,8 28,6 24,6
Entre 26 e 50 39,9 28,7 29,6
Máis de 50 35,0 32,8 31,6
Total 42,8 29,6 27,2
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta actividade 30,0 15,0 55,0
Ata 900 euros 43,2 28,7 27,9
De 901 a 1.200 euros 42,1 33,1 23,7
De 1.201 a 1.800 euros 40,8 31,4 27,8
Máis de 1.800 euros 48,6 22,2 29,0
Ns/Nc 20,0 40,0 40,0
Total 42,8 29,6 27,2

Fonte: Elaboración propia

A análise do tempo de traballo nas artes escénicas durante o 2019 permite clasificar aos profesionais 
entrevistados pola súa dedicación ou dependencia da actividade neste sector. Dese xeito, mentres unha 
cuarta parte (o 25,8%) non chegou a traballar nin un só mes, o 41,7% traballou entre 10 e 12 meses, 
é dicir, todo ou case todo o ano. A media de tempo dedicado polo conxunto das persoas entrevistadas 
é de pouco máis de medio ano (6,37 meses).
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Profesionais segundo o tempo traballado nas artes escénicas en 2019

Tempo traballado en 2019 Nº de profesionais Porcentaxe
Nin un só mes 65 25,8
Entre 1 e 5 meses 44 17,5
De 6 a 9 meses 38 15,1
Entre 10 e 12 meses 105 41,7
Total 252 100,0

Fonte: Elaboración propia

O tempo de actividade é fundamental na retribución e, xa que logo, na posibilidade de dedicarse 
en exclusiva ás artes escénicas e de depender só dos ingresos que delas se deriven. Tal como mostra o 
cruzamento correspondente, entre as persoas que recibiron toda a súa retribución salarial das artes escé-
nicas, o 96,2% dedicou a esta actividade entre 6 e 12 meses, dedicación que só puido ofrecer o 38,7% 
das persoas que dependen tamén doutros ingresos económicos. 

Profesionais segundo o tempo traballado nas artes escénicas en 2019

Nin un só mes Entre 1 e 5 meses De 6 a 9 
meses

Entre 10 e 12 
meses

Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 0,0 3,8 21,5 74,7
Non 37,6 23,7 12,1 26,6
Total 25,8 17,5 15,1 41,7
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta 
actividade 95,6 2,9 0,0 1,5

Ata 900 euros 0,0 38,6 19,3 42,0
De 901 a 1.200 euros 0,0 8,2 28,6 63,3
De 1.201 a 1.800 euros 0,0 9,1 22,7 68,2
Máis de 1.800 euros 0,0 0,0 9,1 90,9
Ns/Nc 0,0 66,7 0,0 33,3
Total 25,8 17,5 15,1 41,7

Fonte: Elaboración propia

En termos de valores medios, quen só depende economicamente das artes escénicas traballou unha 
media de 10,67 meses, fronte aos 4,4 dos que obteñen ingresos tamén doutras fontes económicas. Nes-
ta liña pódese comprobar que entre as persoas que obtiveron un salario mensual medio inferior aos 900 
euros recóllese unha media de 7,05 meses traballados ao ano, mentres que entre quen percibiu máis de 
1.800€ esta cifra é de 11,59 meses.

Cando se analizan os diversos segmentos tendo en conta a media de meses traballados, cómpre 
sinalar o feito de que os profesionais máis novos traballan máis tempo que os demais ao longo do ano 
(unha media de 6,43 meses os menores de 35 anos e de 6,92 meses os que teñen entre 35 e 49 anos, 
fronte a valores de arredor dos 5,6 meses das dúas cohortes máis vellas, de 50 anos en diante).
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Por outra parte, a análise segmentada permite comprobar tamén que a media de meses traballados 
é máis alta canto maior é tamén o orzamento da compañía na que permaneceron por máis tempo ao 
longo do último ano. 

Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019

Media
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 10,67
Non 4,40
Total 6,37
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta actividade 0,22
Ata 900 euros 7,05
De 901 a 1.200 euros 9,73
De 1.201 a 1.800 euros 9,95
Máis de 1.800 euros 11,59
Ns/Nc 6,00
Total 6,37
Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 8,06
De 25.001 a 50.000 euros 9,65
Máis de 50.000 euros 9,82
Nc 3,47
Non procede 3,04
Total 6,37

Fonte: Elaboración propia

4.3. Aspectos retributivos

Moitos dos profesionais das artes escénicas non teñen nestas a súa única fonte de ingresos. Así, 
durante o pasado ano só o 31,3% percibiu ingresos salariais unicamente da súa actividade escénica.
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Procedencia dos ingresos dos profesionais das artes escénicas

Fonte: Elaboración propia

Esa porcentaxe é máis elevada entre as mulleres (34,2%) que entre os homes (28,8%) e está moi 
condicionada pola idade, pois reciben a totalidade dos seus ingresos das artes escénicas só o 6,7% 
dos profesionais de 65 anos ou máis, porcentaxe que se incrementa conforme se reduce a idade, ata o 
44,7% entre os menores de 35 anos.

Como é lóxico, a posibilidade de percibir das artes escénicas a totalidade dos ingresos salariais é 
maior canto máis se traballa. Así o demostra o cruzamento por meses traballados, a porcentaxe das 
persoas que obteñen a totalidade dos seus ingresos pola súa actividade vinculada ás artes escénicas pasa 
do 6,8% de quen traballou entre 1 e 5 meses ao 56,2% de quen traballou entre 10 e 12. Porén, hai 
que resaltar o feito de que mesmo entre as persoas que traballaron 10 ou máis meses se advirte unha 
porcentaxe elevada das que dependen ademais doutros ingresos. 

O mesmo se observa no cruzamento por número de funcións nas que se participou, pois obteñen 
ingresos só vinculados á súa actividade relacionada coa escena o 26,9% das persoas que participaron 
en entre 1 e 25 funcións, porcentaxe que se incrementa co número de funcións, ata o 72,5% de quen 
participou en máis de 50. Pero tamén se volve comprobar que mesmo entre as persoas que superaron 
o medio cento de funcións existe unha relativamente elevada porcentaxe de persoas enquisadas que 
obteñen ingresos doutras fontes para complementar os seus salarios.

En todo caso, e como cabía esperar, é entre os profesionais mellor retribuídos onde se atopa a maior 
porcentaxe de quen pode depender unicamente dos ingresos por esta actividade (86,4%, en clara con-
traposición co 20,5% dos que non chegan nin aos 900 euros ao mes). Ademais, esa porcentaxe é maior 
canto maior é tamén o orzamento da compañía na que traballaron por máis tempo no pasado ano (do 
39,5% das máis pequenas ao 53,6% das de maior orzamento).



Observatorio da Cultura Galega

110

Procedencia dos ingresos dos profesionais das artes escénicas

Totalidade de ingresos das artes 
escénicas

Parte dos ingresos procedentes das 
artes escénicas

Sexo
Home 28,8 71,2
Muller 34,2 65,8
Total 31,3 68,7
Idade dos entrevistados (treitos)
De 20 a 34 anos 44,7 55,3
De 35 a 49 anos 31,6 68,4
De 50 a 64 anos 27,6 72,4
65 ou máis anos 6,7 93,3
Total 31,3 68,7
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos)
Nin un só mes 0,0 100,0
Entre 1 e 5 meses 6,8 93,2
De 6 a 9 meses 44,7 55,3
Entre 10 e 12 meses 56,2 43,8
Total 31,3 68,7
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 4,4 95,6
Entre 1 e 25 26,9 73,1
Entre 26 e 50 55,2 44,8
Máis de 50 72,5 27,5
Ns/Nc 27,3 72,7
Total 31,3 68,7
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta 
actividade 0,0 100,0

Ata 900 euros 20,5 79,5
De 901 a 1.200 euros 63,3 36,7
De 1.201 a 1.800 euros 50,0 50,0
Máis de 1.800 euros 86,4 13,6
Ns/Nc 0,0 100,0
Total 31,3 68,7
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Totalidade de ingresos das artes 
escénicas

Parte dos ingresos procedentes das 
artes escénicas

Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 39,5 60,5
De 25.001 a 50.000 euros 45,2 54,8
Máis de 50.000 euros 53,6 46,4
Nc 17,4 82,6
Non procede 11,5 88,5
Total 31,3 68,7

Fonte: Elaboración propia

A análise por treitos das retribucións das persoas enquisadas procedentes das actividades relaciona-
das coas artes escénicas confirma a imaxe dun ámbito profesional con dificultades para vivir exclusiva-
mente desta actividade e non permite afirmar que as artes escénicas conten, en xeral, con profesionais 
ben retribuídos. De feito, o 27% das persoas entrevistados non tivo ingresos derivados da escena en 
2019 e a maior parte dos restantes, o 34,9%, non chegou nin aos 900 euros mensuais. A porcentaxe de 
quen recibe un salario correspondente ao seguinte treito, de 901 a 1.201 euros, é considerablemente 
inferior, 19,4%, e os valores aínda se reducen máis nos seguintes treitos (8,7% no de 1.201 a 1.800 
euros e 8,7% de novo no de 1.800 en diante). En definitiva, só o 17,4% dos profesionais entrevistados 
dispoñen mensualmente de máis de 1.200 euros derivados da súa actividade nas artes escénicas, men-
tres que o 61,9% das persoas enquisadas non acadaría o salario mínimo interprofesional se só se teñen 
en conta os ingresos derivados da súa actividade escénica. 

Treito salarial (media de ingresos mensuais) procedentes de actividades 
relacionadas coas artes escénicas

Fonte: Elaboración propia

Nesta variable é de grande interese a análise por idades, pois permite observar o gran peso porcen-
tual do traballo non remunerado entre profesionais de 50 anos en diante (non tiveron ingresos por 
actividade escénica o 38,2% de quen ten entre 50 e 64 anos e o 46,7% de quen ten 65 ou máis, por-
centaxes que se manteñen entre o 18,4% e o 23,4% nas dúas cohortes de menor idade). Ademais, nas 
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dúas cohortes de máis idade a falta de ingresos por esta actividade é a resposta máis habitual. En todo 
caso, entre as persoas máis novas a resposta máis frecuente é a que indica o menor volume de ingresos, 
de ata 900 euros (o 40,4% en ambas as cohortes, de 20 a 34 e de 35 a 49 anos). Cando se atende ao 
outro extremos da escala salarial, compróbase que unicamente na cohorte de 35 a 49 anos se poden 
atopar porcentaxes superiores ao 20% das persoas enquisadas que cobran máis de 1.200€, cifra que 
non pasa do 6,7% entre as persoas maiores de 65 anos. 

A análise en función das variables que describen a actividade realizada en 2019 pon de manifesto 
que o agregado dos dous treitos salariais máis elevados só supera o 20% entre os profesionais que tra-
ballaron todo ou case todo o ano, que a posibilidade de obter máis de 1.800 euros ao mes derivados 
das artes escénicas é maior canto maior é o número de funcións nas que se participou e canto maior é 
o orzamento da compañía a que se está vinculado.

En cuestións económicas cómpre tamén apuntar que o 32,1% destes profesionais traballaron en 
2019 en compañías de baixo orzamento, menos de 25.000 euros. Tal porcentaxe redúcese de forma 
moi notoria ao considerar compañías con máis orzamento, pois cae ata o 12,3% no caso das que tive-
ron orzamentos de entre 25.001 e 50.000 euros e ata o 11,1% no dos que estiveron en compañías con 
máis de 50.000 euros.

Orzamento das compañías nas que traballaron os profesionais das artes escénicas (treitos)

Nº de persoas Porcentaxe
Menos de 25.000 euros 81 32,1
De 25.001 a 50.000 euros 31 12,3
De 50.001 a 75.000 euros 12 4,8
De 75.001 a 100.000 euros 6 2,4
De 100.001 a 150.000 euros 6 2,4
De 150.001 a 200.000 euros 2 0,8
De 200.001 a 250.000 euros 0 0,0
Máis de 250.000 euros 2 0,8
Nc 86 34,1
Non procede 26 10,3
Total 252 100,0

Fonte: Elaboración propia

A análise do orzamento das compañías nas que se traballou por máis tempo en 2019 en función da 
idade amosa que as persoas menores de 50 anos estiveron principalmente nas compañías con menor 
dotación económica, mentres que as dúas cohortes de máis idade mostran porcentaxes destacadas na 
categoría “Non procede”, pois entre eles foi menor a porcentaxe de quen exerceu a súa actividade en 
compañías (no seu caso é moi destacado o peso relativo dos membros da Academia e das persoas dedi-
cadas á dramaturxia e ao guión).

Segundo as variables que describen a actividade escénica desempeñada en 2019, a porcentaxe das 
persoas que están vinculadas a unha compañía cun orzamento de máis de 50.000 euros só acada un 
valor destacable entre os que participaron en máis de 50 funcións nese ano (30%). Ademais, esa per-
manencia nunha compañía con máis de 50.000 euros de orzamento é máis habitual canto maior é 
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tamén o nivel salarial das persoas entrevistadas (do 5,7% rexistrado entre quen obtivo ingresos de ata 
900 € derivados da actividade escénica pásase ao 36,4% de quen cobrou máis de 1.800 euros ao mes).

Orzamento das compañías nas que traballaron os profesionais das artes escénicas (treitos)

Menos de 
25.000 euros

De 25.001 a 
50.000 euros

Máis de 
50.000 euros Nc Non 

procede
Idade (treitos) 
De 20 a 34 anos 46,8 8,5 6,4 29,8 8,5
De 35 a 49 anos 35,1 15,8 11,4 33,3 4,4
De 50 a 64 anos 19,7 10,5 13,2 39,5 17,1
65 ou máis anos 26,7 6,7 13,3 26,7 26,7
Total 32,1 12,3 11,1 34,1 10,3
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos)
Nin un só mes 4,6 0,0 0,0 67,7 27,7
Entre 1 e 5 meses 40,9 11,4 9,1 36,4 2,3
De 6 a 9 meses 50,0 10,5 13,2 23,7 2,6
Entre 10 e 12 meses 39,0 21,0 18,1 16,2 5,7
Total 32,1 12,3 11,1 34,1 10,3
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 7,4 0,0 1,5 61,8 29,4
Entre 1 e 25 45,2 14,4 11,5 27,9 1,0
Entre 26 e 50 34,5 27,6 6,9 31,0 0,0
Máis de 50 42,5 20,0 30,0 7,5 0,0
Ns/Nc 18,2 0,0 9,1 27,3 45,5
Total 32,1 12,3 11,1 34,1 10,3
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 40,5 17,7 19,0 19,0 3,8
Non 28,3 9,8 7,5 41,0 13,3
Total 32,1 12,3 11,1 34,1 10,3
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta 
actividade 7,4 0,0 0,0 66,2 26,5

Ata 900 euros 53,4 13,6 5,7 22,7 4,5
De 901 a 1.200 euros 44,9 22,4 18,4 14,3 0,0
De 1.201 a 1.800 euros 9,1 18,2 27,3 36,4 9,1
Máis de 1.800 euros 18,2 18,2 36,4 18,2 9,1
Ns/Nc 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0
Total 32,1 12,3 11,1 34,1 10,3

Fonte: Elaboración propia
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4.4. Percepción da situación dos espazos escénicos

Sobre as características e a situación dos espazos escénicos tratouse profusamente no capítulo 2. 
Ademais, preguntouse sobre a percepción do público en relación cos espazos nos que se atopaban no 
capítulo 3. Pero a análise non sería completa sen examinar tamén a percepción ou opinión dos profe-
sionais da escena. Ao preguntarlles —de forma aberta, sen opcións de resposta proporcionadas polo 
cuestionario— polas melloras que, dende a súa perspectiva, se deberían adoptar nos centros escénicos, 
a resposta máis habitual (44%) fixo alusión á propia mellora das instalacións, o que abrangue aspectos 
tan variados como o mantemento, o estado dos camerinos, as características do escenario ou o patio 
de butacas etc. A segunda resposta máis habitual garda relación co estado das infraestruturas, aínda 
que recolle estritamente as mencións relativas a aspectos técnicos en materia de iluminación e acústica 
(38,1%). Cunha porcentaxe de resposta moi inferior pecha a listaxe das tres máis habituais a demanda 
de máis persoal, como responsables de sala, técnicos etc. (16,7%). Con porcentaxes de mención cando 
menos superiores ao 10% atópanse, en cuarto e quinto lugar, a mellora da programación (máis estable, 
máis frecuente...) e a necesidade de incrementar a promoción ou difusión das obras (12,7% e 12,3%, 
respectivamente). 

Outras áreas de mellora citadas polos profesionais das artes escénicas fan alusión a maiores orzamen-
tos para os espazos (9,9%), máis espazos escénicos (8,3%), máis apoio das institucións ou mellor rela-
ción coa Administración (7,5%), a mellora do acceso das compañías emerxentes (6%) etc. As demais 
respostas recibidas non chegaron individualmente nin ao 5%.

Aspectos da situación dos espazos escénicos que consideran os profesionais 
das artes escénicas que se poderían mellorar (RESPOSTA MÚLTIPLE)

Porcentaxe
Mellora dos espazos (mantemento dos espazos, melloras en cameri-
nos, escenario, patio de butacas...)

44,0

Mellora da dotación técnica, en especial a iluminación e a acústica 38,1
Máis persoal (responsables de salas, técnicos...) 16,7
Mellorar a programación, programación estable, máis frecuente... 12,7
Máis promoción ou difusión das obras 12,3
Máis orzamento, máis recursos económicos 9,9

Máis espazos escénicos, ampliar a rede de distribución (novos con-
cellos etc.)

8,3

Máis apoio das institucións / Mellorar a relación coa Administra-
ción

7,5

Facilitar o acceso a compañías emerxentes 6,0
Aposta polas compañías residentes e a formación 4,8
Fomentar a afección ao teatro, apoiar ao teatro afeccionado etc. 4,4
Habilitar espazos de carga e descarga 3,6
Outras respostas 11,9
Ns/Nc 9,1

Fonte: Elaboración propia
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Pero ademais de solicitarlles ás persoas enquisadas que expresasen de forma espontánea os aspectos 
que ao seu xuízo se deberían mellorar nos espazos, quíxose preguntar expresamente por dúas cuestións 
críticas, segundo se puido observar nos estudos precedentes: o volume de persoal nos espazos e a do-
tación técnica. 

No primeiro caso, 7 de cada 10 persoas entrevistadas mostráronse críticas ao afirmaren que “os 
espazos escénicos galegos adoitan ter carencias de persoal”, idea coa que só discrepou un 21,8% dos 
profesionais da mostra do estudo. A porcentaxe de quen apoia esta afirmación elévase coa idade, pois 
pasa do 57,4% das persoas entrevistadas de entre 20 e 34 anos ao 80% de quen ten 65 ou máis.

Opinión dos profesionais das artes escénicas en relación coa situación 
dos espazos escénicos en materia de persoal

Porcentaxe
Os espazos escénicos galegos adoitan ter carencias de persoal 70,2
Os espazos escénicos galegos contan en xeral con suficiente 
persoal tanto en número como en competencias

21,8

Ns/Nc 7,9
Total 100,0

Fonte: Elaboración propia

Ademais, ao xulgar a dotación técnica habitual nos espazos predominan as respostas críticas, que 
neste caso son 10 puntos superiores, pois o 8 de cada 10 persoas entrevistadas coinciden en apuntar 
que “na meirande parte dos espazos escénicos galegos é preciso mellorar cuestións como os equipos de 
luces ou son”.

Opinión dos profesionais das artes escénicas en relación coa situación 
dos espazos escénicos en materia de dotación técnica

Porcentaxe
En xeral, os espazos escénicos galegos teñen unha dotación 
técnica suficiente e actualizada

11,5

Na meirande parte dos espazos escénicos galegos é preciso 
mellorar cuestións como os equipos de luces ou son etc.

80,6

Ns/Nc 7,9
Total 100,0

Fonte: Elaboración propia

4.5. Estratexias de atracción de público

O estudo tiña tamén como obxectivo coñecer a opinión dos profesionais entrevistados respecto das 
posibles medidas que se deberían poñer en práctica para incrementar a afluencia de público aos teatros 
galegos. A ese respecto, máis da metade sostén, mediante respostas abertas ou espontáneas, que sería 
útil mellorar a promoción ou difusión das obras e das artes escénicas (52%). Resultan tamén destaca-



Observatorio da Cultura Galega

116

bles, polas súas porcentaxes de mención, suxestións como a de educar no gusto pola cultura e as artes 
escénicas (38,1%) ou a de conformar unha programación máis ampla, estable e frecuente (31%). Xa 
por debaixo do 20% obtivéronse respostas como as de incrementar o apoio das administracións ás 
artes escénicas, dotando de máis espazos, maiores orzamentos, máis subvencións, apoio na difusión... 
(19%), a oferta dunha programación de calidade (10,7%) etc. Superou, cando menos o 5%, a por-
centaxe de profesionais que suxeriron a posta en valor do teatro non ofrecendo espectáculos gratuítos 
(6,3%) e, como opinión contraria a esta última, o abaratamento ou subvención do prezo das entradas 
para fomentar o consumo (6%).

Medidas propostas para atraer máis público aos espazos escénicos (RESPOSTA MÚLTIPLE)

Porcentaxe
Máis promoción ou difusión das obras e das artes escénicas en xeral 52,0
Educar no gusto pola cultura e as artes escénicas, en especial dende a 
escola

38,1

Programación estable (máis programación, máis constante, maior 
continuidade...)

31,0

Máis apoio das administracións (máis espazos, orzamentos, 
subvencións, apoio na difusión e promoción etc.)

19,0

Ofrecer unha programación de calidade 10,7
Poñer en valor / acostumar a pagar 6,3
Abaratar ou subvencionar o prezo das entradas para fomentar o 
consumo

6,0

Outras respostas 11,5
Ns/Nc 1,2

Fonte: Elaboración propia

Tamén se lles preguntou aos profesionais de forma expresa por unha serie de posibilidades, para que 
expresasen o seu grao de acordo ao respecto. A afirmación que suscita maior grao de acordo (agrega-
ción das respostas “bastante” e “moi de acordo”) é a que sostén que acudiría máis xente ao teatro se as 
funcións contasen con máis publicidade ou difusión (93,7%). As demais afirmacións recollen menores 
porcentaxes de apoio, pero acadan cando menos o 50% as que aseguran que acudiría máis xente ao 
teatro se a programación incluíse actores ou actrices máis coñecidos (52,8%) ou se incluíse outro tipo 
de funcións (50%). O acordo é, en cambio, minoritario, con respecto ás frases que afirman que a xente 
acudiría máis ao teatro se as entradas fosen máis baratas (19,8%) ou se as funcións fosen noutro horario 
(13,5%).
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Grao de acordo con estas suxestións para incrementar a afluencia de público

Nada de acordo Pouco de 
acordo

Bastante 
de acordo

Moi de 
acordo Ns/Nc

A xente acudiría máis ao teatro 
se as funcións contasen con máis 
publicidade ou difusión

2,4 2,4 11,9 81,7 1,6

A xente acudiría máis ao teatro 
se a programación incluíse 
funcións con actores/actrices más 
coñecidos

22,2 22,2 29,8 23,0 2,8

A xente acudiría máis ao teatro 
se a programación incluíse outro 
tipo de funcións

19,0 27,8 36,5 13,5 3,2

A xente acudiría máis ao teatro 
se o prezo das entradas fose máis 
barato

43,7 36,1 13,5 6,3 0,4

A xente acudiría máis ao teatro se 
as funcións fosen noutro horario 50,8 34,5 12,3 1,2 1,2

Fonte: Elaboración propia

Nalgúns destes acordos coas frases ofrecidas apréciase a influencia de determinadas variables de 
segmentación. Así, o acordo coa idea de que a xente acudiría máis ao teatro se incluíse funcións con 
actores ou actrices máis coñecidos é máis habitual entre os homes (o 60,6% amósase bastante ou moi 
de acordo) que entre as mulleres (44,2%). Tanto o acordo con esta afirmación como o que afirma que 
a xente acudiría máis ao teatro se a programación incluíse tamén outro tipo de funcións son máis habi-
tuais entre os profesionais que non dependen exclusivamente dos ingresos derivados das artes escénicas 
e destacan entre os que perciben retribucións inferiores aos 1.200 €, así como entre as persoas que 
estaban vinculadas a compañías cun orzamento de menos de 25.000 euros.

O acordo coa idea de que a xente acudiría máis ao teatro se o prezo das entradas fose máis barato é 
máis habitual canto menor é a idade das persoas entrevistadas, con clara diferenza entre quen ten entre 
20 e 34 anos (31,9%) e as demais cohortes (con cifras que van do 18,45 a 13,3%). Tamén é unha idea 
máis habitual entre os profesionais que menos tempo traballaron durante 2019, os que recibiron o 
menor nivel retributivo e os que estiveron vinculados a unha compañía con baixo orzamento.

É dicir, entre os enquisados cunha menor dependencia profesional das artes escénicas (en canto a 
salario e meses traballados) é maior o grao de acordo coas afirmacións que consideran que o público 
acudiría máis ao teatro se as funcións contasen con actores ou actrices máis coñecidos, se se programa-
sen outro tipo de funcións e se os prezos fosen inferiores aos actuais.

Segundo os profesionais entrevistados, os xéneros escénicos máis demandados polo público son o 
teatro infantil (70,2%) e o teatro para adultos (62,3%). Os demais xéneros presentan porcentaxes moi 
inferiores (só o 18,7% cita as obras teatrais musicais, o 5,6% o circo ou variedades e o 2,4% a danza).
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Xéneros de artes escénicas que consideran os profesionais 
que teñen máis aceptación entre o público

Porcentaxe
Teatro infantil 70,2
Teatro adulto 62,3
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 18,7

Circo, variedades 5,6
Danza 2,4
Outro tipo 4,0
Ns/Nc 4,4

Fonte: Elaboración propia

Da análise por segmentos cabe destacar que a mención do teatro infantil é especialmente elevada 
entre as persoas enquisadas que traballaron 10 ou máis meses (81,9% fronte a valores entre o 57% e o 
66% dos restantes treitos), así como entre os que se sitúan nos tres treitos superiores de ingresos, polo 
que se volve constatar unha certa relación entre as funcións infantís e un maior volume de traballo e 
ingresos.

4.6. Estratexias de promoción e difusión das obras

Só o 12,3% dos profesionais da mostra de estudo non fai campañas nos medios de comunicación 
ou nas redes sociais das obras que realiza. As redes sociais, a prensa e a radio son os medios máis empre-
gados por aqueles que si levan a cabo campañas (77,8%, 51,6% e 41,3%, respectivamente).

Pechan a lista dos medios empregados a televisión (11,1%), a carteleira (6,3%) e as páxinas web 
(3,6%).

Medios que empregan os profesionais das artes escénicas para facer campañas de publicidade

Porcentaxe
Non fai publicidade 12,3
Publicidade nas redes sociais 77,8
Publicidade na prensa 51,6
Publicidade na radio 41,3
Publicidade na televisión 11,1
Publicidade en cartelaría 6,3
Publicidade en páxinas web 3,6
Publicidade noutra canle 4,4
Nc 6,7

Fonte: Elaboración propia
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A análise por segmentos amosa que canto maior é o número de meses que traballaron en 2019 e 
maior o número de funcións nas que participaron, maior foi tamén o emprego de campañas en me-
dios de comunicación e redes sociais das súas obras. Na mesma liña, a porcentaxe dos que non fixeron 
campañas destaca de forma clara entre os que non tiveron ingresos económicos derivados das artes 
escénicas (29,4%, fronte ao 0% dos que tiveron ingresos correspondentes ao treito máis elevado, de 
máis de 1.800 euros ao mes). Algo semellante, aínda que en menor escala, acontece ao analizar o cru-
zamento pola orixe dos ingresos, pois só o 3,8% dos que obtiveron a totalidade dos seus ingresos das 
artes escénicas non fixo campaña ningunha, porcentaxe que se incrementa ata o 16,2% entre os que 
dispoñen de ingresos doutras fontes.

En canto aos medios ou redes empregadas, a análise por segmentos pon de manifesto que en todos 
eles é moi superior o emprego das redes sociais que o da prensa, a radio, a televisión etc.

No caso das persoas que si fan campañas de difusión das súas obras, o máis habitual (75,6%) é 
inicialas con menos dun mes de antelación, de xeito que só un 18,5% adoita iniciar esas campañas con 
máis dun mes de adianto sobre a data da actuación.

Porcentaxe
Cunha semana ou menos de antelación 30,7

Con entre unha semana e un mes de antelación 44,9

Con entre un e tres meses de antelación 13,7

Con máis de tres meses de antelación 4,9
Nc 5,9

Fonte: Elaboración propia

Esa maior antelación —cando menos cun mes de antelación— destaca con claridade entre os pro-
fesionais que se sitúan no treito superior da escala salarial (33,3%) e entre quen estivo vinculado a 
compañías de maior orzamento (29,6%).
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Antelación coa que fan campañas de difusión das obras os profesionais das artes escénicas

 

Cunha sema-
na ou menos 
de antelación

Con entre unha 
semana e un mes 

de antelación

Con entre un 
e tres meses 

de antelación

Con máis de 
tres meses de 

antelación
Nc

Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019 
Non tivo ingresos por esta 
actividade 25,0 47,5 10,0 5,0 12,5

Ata 900 euros 29,1 44,3 13,9 6,3 6,3
De 901 a 1.200 euros 34,8 50,0 13,0 0,0 2,2
De 1.201 a 1.800 euros 47,4 31,6 10,5 5,3 5,3
Máis de 1.800 euros 27,8 38,9 22,2 11,1 0,0
Ns/Nc 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0
Total 30,7 44,9 13,7 4,9 5,9
Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 31,6 43,4 14,5 3,9 6,6
De 25.001 a 50.000 euros 35,5 48,4 9,7 3,2 3,2
Máis de 50.000 euros 18,5 48,1 25,9 3,7 3,7
Nc 33,3 38,9 11,1 9,3 7,4
Non procede 29,4 58,8 5,9 0,0 5,9
Total 30,7 44,9 13,7 4,9 5,9

Fonte: Elaboración propia

O 42,9% das persoas entrevistadas prepara as obras cunha antelación de menos de 3 meses respecto 
da data de estrea. Esa porcentaxe situase no 25,8% cando se trata dun treito de entre 3 e 6 meses e 
segue reducíndose se incrementamos o tempo de antelación. Polo tanto, so o 22,6% das persoas enqui-
sadas adoita dedicar máis de seis meses a preparar unha obra antes da data da súa estrea.

Antelación coa que preparan as obras con respecto á data de estrea

Porcentaxe
Con menos de 3 meses de antelación 42,9
Con entre 3 e 6 meses de antelación 25,8
Con entre un ano e 6 meses de antelación 16,7

Con máis dun ano de antelación 6,0
Ns/Nc 4,8
Non procede 4,0
Total 100,0

Fonte: Elaboración propia

A maior antelación na preparación dunha obra atopámola entre os profesionais de máis idade, de 
65 anos en diante (40%).
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Se se atende á clasificación en función das variables laborais, compróbase que a porcentaxe das 
persoas que dispoñen de máis de seis meses para a preparación das obras se sitúa claramente por riba 
da media entre aquelas persoas enquisadas cun perfil profesional máis dependente das artes escénicas, 
é dicir, entre quen traballou dez ou máis meses ao longo de 2019, quen participou en maior número 
de funcións, quen depende economicamente só dos ingresos derivados das artes escénicas e as persoas 
vinculadas a compañías cun orzamento de máis de 50.000 euros.

Profesionais que preparan as súas obras cunha antelación de entre un ano e seis meses

  Porcentaxe
Idade (treitos) 
De 20 a 34 anos 17,0
De 35 a 49 anos 15,8
De 50 a 64 anos 14,5
65 ou máis anos 33,3
Total 16,7
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 
(treitos)
Nin un só mes 6,2
Entre 1 e 5 meses 18,2
De 6 a 9 meses 21,1
Entre 10 e 12 meses 21,0
Total 16,7
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 7,4
Entre 1 e 25 21,2
Entre 26 e 50 17,2
Máis de 50 25,0
Ns/Nc 0,0
Total 16,7
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 19,0
Non 15,6
Total 16,7
Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 18,5
De 25.001 a 50.000 euros 22,6
Máis de 50.000 euros 32,1
Nc 11,6
Non procede 3,8
Total 16,7

Fonte: Elaboración propia



Observatorio da Cultura Galega

122

Dúas de cada tres persoas enquisadas (63,8%) indican que a súa compañía adoita ser contratada 
cunha antelación respecto da primeira representación de menos de 6 meses (un 32,5% sinala que con 
menos de tres meses e outro 31,3% indica que acostuman facelo cunha antelación de entre 3 e 6 me-
ses). As porcentaxes vanse reducindo cando se consideran antelacións máis amplas, ata o punto de que 
só o 2,4% afirma antelacións de máis dun ano.

Antelación coa que se contratan as compañías para as funcións

Porcentaxe
Con menos de 3 meses de antelación 32,5
Con entre 3 e 6 meses de antelación 31,3
Con entre un ano e 6 meses de antelación 13,9
Con máis dun ano de antelación 2,4
Ns/Nc 17,1
Non procede 2,8

Fonte: Elaboración propia

Incluso entre as persoas enquisadas vinculadas ás compañías de maior orzamento o habitual é a 
contratación con menos de 6 meses de antelación.

Antelación coa que se contratan as compañías para as funcións segundo 
o orzamento das compañías

Orzamento
Con menos 
de 3 meses 

de antelación

Con entre 3 
e 6 meses de 
antelación

Con entre un ano 
e 6 meses de ante-

lación

Con máis 
dun ano de 
antelación

Ns/
Nc

Non 
pro-
cede

Menos de 25.000 
euros 37,0 37,0 14,8 2,5 7,4 1,2

De 25.001 a 
50.000 euros 22,6 51,6 19,4 0,0 6,5 0,0

Máis de 50.000 
euros 25,0 42,9 25,0 0,0 7,1 0,0

Nc 33,7 18,6 9,3 4,7 31,4 2,3
Non procede 34,6 19,2 7,7 0,0 23,1 15,4
Total 32,5 31,3 13,9 2,4 17,1 2,8

Fonte: Elaboración propia

Segundo afirman os profesionais que compoñen a mostra de estudo, o máis habitual é manter as 
obras no repertorio por máis de dúas tempadas (así o fai o 39,3% deles). Un 31% mantenas durante 
dúas tempadas e un 19,8% durante só unha.
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Tempo que se manteñen as obras no repertorio

Porcentaxe
Unha tempada 19,8
Dúas tempadas 31,0
Máis de dúas tempadas 39,3
Ns/Nc 7,1
Non procede 2,8

Fonte: Elaboración propia

A porcentaxe de profesionais que manteñen as súas obras no repertorio durante máis de dúas tem-
padas é máis habitual canto maior é a súa actividade escénica, tanto en número de meses traballados no 
ano como en número de funcións nas que se participou. Tamén é máis habitual entre os que só contan 
con ingresos derivados das artes escénicas.

Obras que se mantiveron no repertorio máis de dúas tempadas

   Porcentaxe
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 
(treitos)
Nin un só mes 16,9
Entre 1 e 5 meses 34,1
De 6 a 9 meses 47,4
Entre 10 e 12 meses 52,4
Total 39,3
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 17,6
Entre 1 e 25 37,5
Entre 26 e 50 58,6
Máis de 50 70,0
Ns/Nc 27,3
Total 39,3
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 54,4
Non 32,4
Total 39,3
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta actividade 19,1
Ata 900 euros 38,6
De 901 a 1.200 euros 63,3
De 1.201 a 1.800 euros 54,5
Máis de 1.800 euros 36,4
Ns/Nc 33,3
Total 39,3
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   Porcentaxe
Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 50,6
De 25.001 a 50.000 euros 64,5
Máis de 50.000 euros 50,0
Nc 23,3
Non procede 15,4
Total 39,3

Fonte: Elaboración propia

4.7. Estratexias de venda e relación cos programadores

Aos profesionais entrevistados preguntóuselles —de forma aberta, sen opcións de resposta prede-
finidas— que aspectos cren que resultan determinantes para que unha obra teña uns bos índices de 
contratación. As respostas máis habituais recibidas fan alusión ao elenco (51,6%), á traxectoria e imaxe 
da compañía (45,6%), ao xénero (37,3%) e ao caché dos seus profesionais (33,7%). Por debaixo do 
30% figuran razóns como o formato ou as necesidades escénicas e técnicas (21%) e as críticas (17,9%).

Aspectos que inflúen na contratación dunha obra

Porcentaxe
O elenco 51,6
A traxectoria da compañía 45,6
O xénero (comedia, drama, musical...) 37,3
O caché 33,7
O formato / necesidades escénicas e téc-
nicas

21,0

As críticas 17,9
Outras 31,0
Ns/Nc 3,2

Fonte: Elaboración propia

O elenco é máis identificado como factor determinante da contratación polos homes que polas 
mulleres e, por idades, canto máis idade teñen as persoas entrevistadas. A mención do elenco destaca 
tamén entre as persoas enquisadas vinculadas ás compañías de maior orzamento.

Os profesionais de 50 anos en diante son os que máis destacan a importancia da traxectoria da 
compañía neses índices de contratación, o que tamén ocorre con quen traballou máis de seis meses e 
quen participou en máis de 50 funcións. Esa relevancia da traxectoria da compañía no éxito da obra 
en número de contratacións é máis citada canto maior é o orzamento da compañía á que estiveron 
vinculados.
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Tanto o xénero como o caché son máis citados como factores favorecedores da contratación pola 
cohorte de máis idade e tamén mostran maiores porcentaxes de mención canto máis grande é o orza-
mento da compañía. 

En canto ás demais respostas, pódese destacar que tanto o formato/necesidades escénicas e técnicas 
como as críticas son especialmente mencionados polos profesionais das compañías con maior orza-
mento, así como polos que traballaron máis de seis meses.

Aspectos que inflúen na contratación dunha obra

O 
elenco

A traxec-
toria da 

compañía

O xénero 
(comedia, 

drama, 
musical...)

O 
caché

O forma-
to / ne-

cesidades 
escénicas 
e técnicas

As 
críticas

Ou-
tras

Ns/
Nc

Sexo 
Home 56,1 45,5 35,6 31,1 23,5 18,2 31,8 4,5
Muller 46,7 45,8 39,2 36,7 18,3 17,5 30,0 1,7
Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2
Idade (treitos)
De 20 a 34 anos 46,8 34,0 27,7 34,0 12,8 10,6 31,9 2,1
De 35 a 49 anos 50,0 36,8 39,5 36,8 21,9 18,4 33,3 4,4
De 50 a 64 anos 53,9 63,2 36,8 27,6 23,7 17,1 27,6 1,3
65 ou máis anos 66,7 60,0 53,3 40,0 26,7 40,0 26,7 6,7
Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos) 
Nin un só mes 47,7 41,5 20,0 24,6 18,5 13,8 24,6 7,7
Entre 1 e 5 meses 47,7 38,6 45,5 29,5 13,6 11,4 31,8 0,0
De 6 a 9 meses 60,5 47,4 47,4 44,7 26,3 26,3 36,8 0,0
Entre 10 e 12 
meses 52,4 50,5 41,0 37,1 23,8 20,0 32,4 2,9

Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 47,1 39,7 20,6 25,0 17,6 11,8 26,5 5,9
Entre 1 e 25 57,7 43,3 47,1 34,6 21,2 21,2 29,8 2,9
Entre 26 e 50 41,4 41,4 31,0 41,4 10,3 10,3 44,8 0,0
Máis de 50 45,0 62,5 42,5 37,5 30,0 22,5 35,0 0,0
Ns/Nc 72,7 54,5 45,5 45,5 36,4 27,3 18,2 9,1
Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 48,1 51,9 38,0 40,5 20,3 19,0 39,2 0,0
Non 53,2 42,8 37,0 30,6 21,4 17,3 27,2 4,6
Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2
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O 
elenco

A traxec-
toria da 

compañía

O xénero 
(comedia, 

drama, 
musical...)

O 
caché

O forma-
to / ne-

cesidades 
escénicas 
e técnicas

As 
críticas

Ou-
tras

Ns/
Nc

Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 
euros 49,4 38,3 33,3 24,7 18,5 9,9 38,3 3,7

De 25.001 a 
50.000 euros 48,4 48,4 51,6 48,4 16,1 22,6 29,0 0,0

Máis de 50.000 
euros 67,9 64,3 57,1 53,6 32,1 32,1 35,7 0,0

Nc 47,7 43,0 33,7 30,2 23,3 15,1 23,3 5,8
Non procede 57,7 53,8 23,1 34,6 15,4 30,8 30,8 0,0
Total 51,6 45,6 37,3 33,7 21,0 17,9 31,0 3,2

Fonte: Elaboración propia

Á hora de analizar os medios de contacto empregados cos programadores para os procesos de venda 
só hai as respostas das persoas enquisadas que poden ter un coñecemento directo destas tarefas, é dicir, 
coas persoas responsables de compañía, as persoas encargadas da dirección, a produción e a distribu-
ción. De acordo coas súas respostas, pódese concluír que o máis empregado (segundo a agregación 
do “sempre / case sempre” e o “habitualmente”) é a información por e-mail (79,5%), seguido da in-
formación por teléfono (73,2%) e o convite ao espectáculo (62,5%). Outros procedementos, como a 
información por redes sociais, son realizados coa citada frecuencia polo 38,4%, pero un 26,8% non os 
emprega nunca. As visitas personalizadas só as leva a cabo o 34,8% destes profesionais e a venda indi-
recta a través dunha distribuidora só é empregada con esa frecuencia polo 20,5% (neste caso o 48,2% 
non as emprega nunca).

Medios de contacto empregados cos programadores para os procesos de venda

Sempre / Case 
sempre

Habitual-
mente

Algunhas 
veces

Nun-
ca

Ns/
Nc

Información por mail 62,5 17,0 8,0 5,4 7,1
Información por teléfono 44,6 28,6 16,1 3,6 7,1
Convite ao espectáculo 46,4 16,1 18,8 8,9 9,8
Información por redes sociais 27,7 10,7 25,9 26,8 8,9
Visita personalizada 15,2 19,6 41,1 15,2 8,9
Indirecta a través dunha distribuidora 14,3 6,3 19,6 48,2 11,6

Fonte: Elaboración propia

En xeral, canto maior é o orzamento da compañía e maior é o volume de ingresos derivados da ac-
tividade escénica, maior é tamén o uso frecuente das diversas canles de venda (salvo no caso da venda 
indirecta a través dunha distribuidora).



Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e públicos

127

O 37,5% dos directores/as, responsables da compañía, produtores/as e distribuidores/as entrevis-
tados aseguran que nunca reciben información das razóns polas que unha obra na que participan é 
rexeitada por un espazo escénico. O 29,5% di que recibe tal información “algunhas veces”, polo que só 
o 23,2% recibe este tipo de feedback frecuentemente (un 18,8% afirma que a recibe “habitualmente” e 
un 4,5% di recibila sempre ou case sempre).

Frecuencia coa que se recibe información sobre as razóns polas que unha obra foi rexeitada

Porcentaxe
Sempre / Case sempre 4,5
Habitualmente 18,8
Algunhas veces 29,5
Nunca 37,5
Ns/Nc 9,8
Total 100,0

Fonte: Elaboración propia

A porcentaxe agregada dos que adoitan recibila “sempre / case sempre” ou “habitualmente” destaca 
entre os entrevistados que participaron en máis de 50 funcións no pasado ano (34,6%) e entre os que 
formaron parte de compañías con orzamentos superiores aos 50.000 euros (31,8%).

A traxectoria ou prestixio da compañía artística, a calidade da obra / as boas críticas / o “boca a 
boca” e a temática son as razóns máis sinaladas de forma espontánea polos profesionais entrevistados 
á hora de apuntar as razóns polas que foi contratada a última das obras nas que participaron. Outros 
factores destacados son o xénero ou formato (22,2%), o elenco (16,3%) ou o prezo / caché (10,7%).

Razóns polas que foi contratada a última das obras nas que participaron os profesionais

Porcentaxe
A traxectoria ou prestixio da compañía artística 31,0
A calidade da obra, as boas críticas, o “boca a boca” 30,2
A temática 27,0
O xénero ou o formato 22,2
O elenco 16,3
O prezo, o caché... 10,7
Contactos, relación cos programadores etc. 4,4
O autor 4,4
O director 4,4
Outras respostas 6,3
Ns/Nc 15,1

Fonte: Elaboración propia

A traxectoria ou prestixio da compañía artística é máis citada como elemento favorecedor da deci-
sión canto maior é o número de funcións nas que participou a persoa enquisada. O mesmo acontece 
coa mención da calidade da obra, as boas críticas ou o “boca a boca”, que ademais é máis destacado 
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canto maior é a idade dos profesionais consultados. Esta relación coa idade invértese na consideración 
da temática, o xénero ou o prezo / caché, factores máis citados canto máis novos son os profesionais 
enquisados. Pola súa parte, tanto o xénero ou formato como o elenco son especialmente citados como 
útiles para lograr a contratación polos profesionais que participan en compañías do maior treito orza-
mentario, de 50.000 euros en diante.

Razóns polas que foi contratada a última das obras nas que participaron os profesionais

A traxectoria ou 
prestixio da com-

pañía artística

A calidade da obra, 
as boas críticas, o 

“boca a boca”

A 
temá-
tica

O xéne-
ro ou o 
formato

O 
elenco

O 
prezo, o 
caché...

Sexo 
Home 34,1 30,3 23,5 22,0 15,2 12,1
Muller 27,5 30,0 30,8 22,5 17,5 9,2
Total 31,0 30,2 27,0 22,2 16,3 10,7
Idade (treitos)            
De 20 a 34 anos 25,5 25,5 36,2 27,7 10,6 17,0
De 35 a 49 anos 32,5 29,8 27,2 27,2 16,7 10,5
De 50 a 64 anos 34,2 31,6 22,4 13,2 19,7 7,9
65 ou máis anos 20,0 40,0 20,0 13,3 13,3 6,7
Total 31,0 30,2 27,0 22,2 16,3 10,7
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 17,6 16,2 17,6 19,1 14,7 8,8
Entre 1 e 25 28,8 26,0 28,8 27,9 17,3 11,5
Entre 26 e 50 41,4 41,4 48,3 13,8 17,2 17,2
Máis de 50 55,0 55,0 27,5 20,0 17,5 7,5
Ns/Nc 18,2 36,4 9,1 18,2 9,1 9,1
Total 31,0 30,2 27,0 22,2 16,3 10,7
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo in-
gresos por esta 
actividade

19,1 22,1 17,6 14,7 14,7 8,8

Ata 900 euros 26,1 22,7 33,0 27,3 12,5 17,0
De 901 a 1.200 
euros 40,8 40,8 32,7 22,4 20,4 6,1

De 1.201 a 
1.800 euros 63,6 50,0 27,3 18,2 18,2 4,5

Máis de 1.800 
euros 36,4 36,4 18,2 31,8 22,7 9,1

Ns/Nc 0,0 66,7 33,3 0,0 33,3 0,0
Total 31,0 30,2 27,0 22,2 16,3 10,7
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A traxectoria ou 
prestixio da com-

pañía artística

A calidade da obra, 
as boas críticas, o 

“boca a boca”

A 
temá-
tica

O xéne-
ro ou o 
formato

O 
elenco

O 
prezo, o 
caché...

Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 
25.000 euros 25,9 32,1 33,3 28,4 17,3 13,6

De 25.001 a 
50.000 euros 48,4 41,9 41,9 19,4 3,2 16,1

Máis de 50.000 
euros 46,4 39,3 17,9 35,7 35,7 7,1

Nc 26,7 23,3 22,1 17,4 15,1 7,0
Non procede 23,1 23,1 15,4 7,7 11,5 11,5
Total 31,0 30,2 27,0 22,2 16,3 10,7

Fonte: Elaboración propia

En canto ás razóns para que un espazo escénico rexeite unha obra, as respostas achegadas polas per-
soas enquisadas son tamén moi variadas. A máis mencionada fai referencia á falta de orzamento para 
a programación (19,4%). Tras esta sitúanse, en segundo lugar, o descoñecemento da compañía ou da 
obra (12,7%) e, en terceiro, o criterio ou a falta de interese dos programadores (13,5%). Logran tamén 
porcentaxes de mención superiores ao 10% a temática e o caché.

Razóns polas que outros espazos escénicos non incluísen unha obra na súa programación 

Porcentaxe
Falta de orzamento 19,4
Descoñecemento da compañía ou da obra 12,7
O criterio ou a falta de interese dos programadores 13,5
A temática 12,3
O caché 10,3
O formato da obra (esp. formatos que requiren grandes 
espazos)

9,5

O xénero 7,5
Programación pechada na data en que se ofreceu 4,0
Elenco pouco coñecido 4,0
Outras respostas 6,0
Ns/Nc 31,0

Fonte: Elaboración propia

Entre os/as directores/as, responsables de compañía, produtores/as e distribuidores/as, que son os 
perfís que mellor poden responder sobre a relación cos programadores, só o 10,8% afirma que os espa-
zos escénicos lle remiten sempre ou case sempre información sobre o nivel de satisfacción do público 
coa súa obra. Recíbea habitualmente o 20,7%.
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Frecuencia coa que responsables das compañías reciben información 
sobre o nivel de satisfacción do público

Porcentaxe
Sempre / Case sempre 10,8
Habitualmente 20,7
Algunhas veces 38,7
Nunca 24,3
Ns/Nc 5,4

Fonte: Elaboración propia

A porcentaxe agregada dos que reciben esa información sempre / case sempre ou habitualmente é 
máis elevada canto maior é o número de meses traballados en 2019, e destaca entre os que participaron 
en máis de 25 funcións e os que obteñen a totalidade dos seus ingresos das artes escénicas. 

Responsables das compañías reciben información sobre o nivel de satisfacción 
do público sempre / case sempre ou habitualmente

  Sempre / Case sempre Habitualmente
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos) 
Nin un só mes 8,3 8,3
Entre 1 e 5 meses 18,8 6,3
De 6 a 9 meses 5,3 21,1
Entre 10 e 12 meses 10,9 26,6
Total 10,8 20,7
Funcións nas que participou en 2019 (treitos)
Ningunha 7,1 21,4
Entre 1 e 25 11,8 15,7
Entre 26 e 50 5,9 29,4
Máis de 50 11,5 23,1
Ns/Nc 33,3 33,3
Total 10,8 20,7
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 13,6 31,8
Non 9,0 13,4
Total 10,8 20,7
Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 12,5 25,0
De 25.001 a 50.000 euros 5,9 17,6
Máis de 50.000 euros 9,1 18,2
Nc 10,5 21,1
Non procede 20,0 0,0
Total 10,8 20,7

Fonte: Elaboración propia
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Aos profesionais enquisados preguntóuselles tamén pola posibilidade de que exista algún xénero 
que estea sendo demandando por parte dos espazos escénicos pero que conte con pouca oferta por par-
te das compañías artísticas. As respostas foron certamente variadas, pero as máis citadas fan referencia 
ás obras dramáticas musicais (18,7%), á danza (13,1%) e, en terceiro lugar, pero xa con menos dun 
10% de mención, ao teatro contemporáneo (8,7%). En todo caso, a resposta máis habitual é a que 
indica que non notan ningún xénero no que a demanda supere á oferta (38,5%, valor ao que se podería 
engadir o 12,7% do “Ns/Nc”). 

Xéneros demandados polos espazos escénicos con pouca oferta por parte das compañías artísticas

Porcentaxe
Obra teatral musical (musicais, ópera...) 18,7
Danza 13,1
Teatro contemporáneo 8,7
Performance, teatro experimental, mestura de xé-
neros...

5,6

Circo, variedades 5,2
Oferta para un público infantil e/ou xuvenil 3,2
Producións de medio ou gran formato 2,4
Outras respostas 2,8
Ningún 38,5
Ns/Nc 12,7

Fonte: Elaboración propia

Tamén se recolleu neste traballo a opinión respecto da forma máis axeitada de mellorar as canles 
de relación entre compañías artísticas e responsables da programación nos centros escénicos. Entre as 
respostas espontáneas recibidas, a suxestión máis sinalada é a de crear espazos estables de contacto en-
tre responsables da programación e compañías, como potenciar as feiras de teatro ou a celebración de 
congresos, xornadas, mesas redondas... (41,3%). A segunda vía máis apuntada require dun cambio de 
actitude por parte das persoas responsables da programación, mostrándose máis receptivos, facilitando 
o contacto, acudindo ás obras de teatro etc. (29,4%). A terceira estratexia suxerida polos enquisados é a 
da profesionalización da figura dos programadores, dotándoos de formación específica para o seu labor, 
logrando que poidan prestar unha dedicación a tempo completo á programación... (21%). As demais 
respostas rexistraron porcentaxes por debaixo do 9%.
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Propostas para mellorar as canles de relación entre compañías artísticas e 
responsables da programación nos centros escénicos

Porcentaxe
Establecer canles estables de contacto directo entre programadores e compañías 
(mostras de teatro, charlas, conferencias, foros estables de encontro...)

41,3

Actitude máis receptiva dos programadores, que faciliten o contacto, que acudan ás 
obras de teatro...

29,4

Profesionalizar a figura do programador, máis persoal, mellor formación, dedicados 
só a programar etc.

21,0

Máis orzamento 8,3
Máis apoio das institucións, mellora da política cultural 4,4
Transparencia na contratación e nas demandas dos programadores (feedback) 4,0
Outras respostas 11,5
Ns/Nc 16,3

Fonte: Elaboración propia

A demanda de máis canles estables de contacto entre programadores e compañías, ao estilo da feira 
de teatro, é a medida máis citada na práctica totalidade dos segmentos analizados, coa única excepción 
das persoas enquisadas vinculadas ás compañías de maior orzamento, pois estas citan en maior medida 
a necesidade dunha maior profesionalización da figura do programador.

Esta confianza en que unha maior profesionalización da figura do programador poida ser a clave 
dunha mellor relación deste coas compañías artísticas mostra certas tendencias en función da segmen-
tación empregada. Debe lembrarse que no capítulo 2 se mostrou o elevado peso porcentual dos perfís 
non profesionais entre os programadores de boa parte dos centros escénicos galegos, pois a programa-
ción é moi habitualmente encomendada a persoas non formadas especificamente para iso nin dedi-
cadas en exclusiva a tal labor. Desta situación semellan ser moi conscientes as persoas enquisadas con 
máis actividade, tanto en número de meses nos que traballaron en 2019 como no de funcións nas que 
participaron. Tamén é especialmente demandado polas persoas entrevistadas que en 2019 obtiveron 
a totalidade dos seus ingresos salariais procedentes da escena e polos que permaneceron en compañías 
de máis de 50.000 euros. É dicir, aquelas que teñen un perfil máis profesionalizado son tamén as que 
en maior medida demandan unha maior profesionalización dos responsables dos espazos escénicos.

Propostas para mellorar as canles de relación entre compañías artísticas e 
responsables da programación nos centros escénicos

Establecer canles estables de 
contacto directo entre progra-
madores e compañías (mostras 
de teatro, charlas, conferencias, 

foros estables de encontro...)

Actitude máis receptiva dos 
programadores, que faciliten o 
contacto, que acudan ás obras 

de teatro...

Sexo
Home 40,2 26,5
Muller 42,5 32,5
Total 41,3 29,4
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Establecer canles estables de 
contacto directo entre progra-
madores e compañías (mostras 
de teatro, charlas, conferencias, 

foros estables de encontro...)

Actitude máis receptiva dos 
programadores, que faciliten o 
contacto, que acudan ás obras 

de teatro...

Idade (treitos)    
De 20 a 34 anos 40,4 25,5
De 35 a 49 anos 43,0 35,1
De 50 a 64 anos 39,5 23,7
65 ou máis anos 40,0 26,7
Total 41,3 29,4
Meses traballados nalgunha actividade relacionada coas artes escénicas no 2019 (treitos)
Nin un só mes 43,1 23,1
Entre 1 e 5 meses 43,2 27,3
De 6 a 9 meses 47,4 42,1
Entre 10 e 12 meses 37,1 29,5
Total 41,3 29,4
Funcións nas que participou en 2019 (Tramos)
Ningunha 41,2 20,6
Entre 1 e 25 37,5 30,8
Entre 26 e 50 55,2 44,8
Máis de 50 47,5 30,0
Ns/Nc 18,2 27,3
Total 41,3 29,4
Totalidade dos ingresos de 2019 derivados das artes escénicas
Si 46,8 30,4
Non 38,7 28,9
Total 41,3 29,4
Media mensual dos ingresos derivados das artes escénicas en 2019
Non tivo ingresos por esta 
actividade 41,2 22,1

Ata 900 euros 29,5 35,2
De 901 a 1.200 euros 57,1 40,8
De 1.201 a 1.800 euros 63,6 18,2
Máis de 1.800 euros 31,8 18,2
Ns/Nc 33,3 0,0
Total 41,3 29,4
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Establecer canles estables de 
contacto directo entre progra-
madores e compañías (mostras 
de teatro, charlas, conferencias, 

foros estables de encontro...)

Actitude máis receptiva dos 
programadores, que faciliten o 
contacto, que acudan ás obras 

de teatro...

Orzamento da compañía na que traballou por máis tempo en 2019
Menos de 25.000 euros 34,6 35,8
De 25.001 a 50.000 euros 41,9 41,9
Máis de 50.000 euros 39,3 21,4
Nc 44,2 25,6
Non procede 53,8 15,4
Total 41,3 29,4

Fonte: Elaboración propia
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5. Addenda. A situación das 
artes escénicas na crise da 

COVID-19

Este capítulo é unha ampliación do contido do informe na que se dá conta da situación das artes 
escénicas dende a declaración do estado de alarma en marzo de 2020. Descríbese a situación xeral das 
empresas do sector das artes escénicas durante o confinamento e nos meses posteriores, así como as 
consecuencias económicas e laborais máis importantes, xunto coas perspectivas inmediatas.

Un 82,4% das empresas de artes escénicas en Galicia non puido manter a súa actividade durante o 
confinamento tras a declaración do estado de alarma, unha porcentaxe moi elevada se se compara co 
conxunto total de empresas culturais, no que un 43,9% traballou durante todo o confinamento. 

O decreto do estado de alarma pola COVID-19 permitiulle manter a súa 
actividade empresarial durante o confinamento?

Artes escénicas Total
Si, durante todo o confinamento 13,7 43,9
Si, salvo no confinamento reforzado (30 de marzo a 8 de abril) 3,9 7,6
Non 82,4 48,5

Fonte: Elaboración propia

Á marxe do peche pola vía legal da actividade das empresas, houbo máis razóns polas que algunhas 
non puideron ter actividade durante o confinamento. De feito, a situación afectou moito máis ás artes 
escénicas que ao conxunto do ámbito cultural, xa que tan só un 2% conseguiu manter a actividade 
mentres que estiveron inactivas o 86,3%, fronte ao 53,8% do total, tal e como se pode ver a continua-
ción na táboa.
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Como cambiou o nivel de actividade durante o confinamento?

Artes escénicas Total
Aumentou 0,0 2,6
Mantivo a súa actividade normal 2,0 5,9
Diminuíu 11,8 37,6
Non tivo actividade 86,3 53,8

Fonte: Elaboración propia

A situación despois do confinamento tamén reporta datos diferenciadores entre as empresas de artes 
escénicas e a totalidade das empresas culturais. Deste xeito, constátase que as primeiras resultaron máis 
danadas ca o resto. Un 29,4% continuaba sen ningún tipo de actividade en xullo de 2020 fronte ao 
7,6% do total de empresas (21,8 puntos porcentuais de diferenza). Ademais, un 43,2% destas últimas 
conserva a súa actividade normal fronte ao 21,6% das empresas de artes escénicas. 

En que situación se atopa a súa empresa nestes momentos?

Fonte: Elaboración propia

Os empregados das empresas de artes escénicas tamén se viron máis afectados ca o resto. Un 29,4% 
deles non volveu traballar tras o confinamento, unha situación que afecta só ao 7,6% do conxunto 
de traballadores culturais. Obsérvase tamén que un 67,3% do total das empresas culturais manteñen 
ocupado a case totalidade do seu cadro de persoal fronte ao 41,2% no caso das artes escénicas. 
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Porcentaxe do cadro de persoal que está actualmente traballando (incluído teletraballo)

A opción do teletraballo non se presenta como unha alternativa posible para a maioría de empre-
gados culturais. De feito, na actualidade un 70% do cadro de persoal das empresas non utiliza este 
método, un índice tamén elevado no eido das artes escénicas, cun 64,7% de traballadores que non 
teletraballan. 

Porcentaxe do cadro de persoal que está actualmente traballando (incluído teletraballo)

Fonte: Elaboración propia

Con todo, máis da metade das empresas de artes escénicas (55,6%) considera que o teletraballo 
será unha práctica que se manterá no futuro unha vez superada a crise sanitaria, unha porcentaxe que 
diminúe levemente ao tantear a opinión do conxunto das empresas culturais (44,4%).
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Pensa que na súa empresa o traballo en remoto vai a permanecer máis alá da crise sanitaria?

Artes escénicas Total
Si 55,6 44,0
Non 38,9 35,2
Talvez 5,6 20,9

Fonte: Elaboración propia

A raíz da declaración do estado de alarma e posterior confinamento da sociedade, as empresas cultu-
rais víronse obrigadas a adoptar determinadas medidas para afrontar a situación. A decisión maioritaria 
foi o cesamento da actividade, tal e como xa se puido comprobar anteriormente. O Expediente de 
Regulación Temporal de Emprego (ERTE) foi a segunda opción máis recorrida polo sector, en maior 
medida polas empresas de artes escénicas, un 51% fronte ao 38,6% do total de empresas culturais.      
O teletraballo e a redución de actividade son as seguintes medidas máis utilizadas. A seguinte táboa 
mostra información sobre estas medidas.

Medidas adoptadas para afrontar a situación actual. (resposta múltiple)

Artes escénicas Total
Cesamento de actividade da empresa 90,2 61,4
ERTE 51,0 38,6
Teletraballo 37,3 37,3
Redución da actividade 21,6 36,0
Quendas ou modificación de horario laboral 15,7 27,4
Modificación do calendario laboral 13,7 13,5
Vacacións 7,8 5,6
Axudas a autónomos 3,9 4,6
Permiso retribuído recuperable 5,9 4,0
Bolsa de horas 2,0 2,6
Outra/s 5,9 5,9
Ningunha 0,0 5,3
Nc 2,0 4,3

Fonte: Elaboración propia

A pesar da gravidade da situación, máis da metade das empresas culturais galegas, un 61,4%, non 
solicitaron ERTE e lograron, de certo xeito e segundo ilustran os datos, protexer os seus empregados. 
Algo diferente foi a situación do sector das artes escénicas, nas que a porcentaxe das compañías que 
non se acolleron aos ERTE foi mais baixa, un 49% (12,4 puntos porcentuais menos). Non obstante, 
as circunstancias si que afectaron a un volume significativo de traballadores, como se pode observar na 
seguinte táboa. 
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Porcentaxe do cadro de persoal ao que lle afectou os ERTES

Artes escénicas Total
0% (A empresa non solicitou ERTE) 49,0 61,4
Entre o 1% e o 25% 2,0 2,0
Entre o 26% e o 50% 3,9 6,3
Entre o 51% e o 75% 5,9 4,6
Entre o 76% e o 100% 39,2 25,1
Ns/Nc 0,0 0,7

Fonte: Elaboración propia

Nun contexto tan adverso como o descrito, hai que salientar que un 90,8% das empresas culturais 
en Galicia non despediu ningún traballador durante o confinamento, índice similar ás compañías de-
dicadas exclusivamente ás artes escénicas, que tamén mantiveron case a totalidade dos seus cadros de 
persoal.

Empresas que tiveron que reducir o cadro de persoal con despedimentos

Fonte: Elaboración propia

Este comportamento no emprego semella que non poderá manterse con seguridade nun futuro 
próximo. Un 25,5% das empresas de artes escénicas en Galicia considera que é posible que nos vindei-
ros meses se vexan abocadas a reducir persoal, unha porcentaxe que diminúe en 7,7 puntos porcentuais 
na avaliación da totalidade das empresas culturais. Con todo, o 68,6% do sector das artes escénicas e o 
74,3 do eido cultural en xeral confía en manter os seus traballadores.

Posibilidade de redución do cadro de persoal nos próximos meses

Artes escénicas Total
Non 68,6 74,3
Si 25,5 17,8
Ns/Nc 5,9 7,9

Fonte: Elaboración propia
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Nesta mesma liña, unha gran parte das empresas do sector cultural en Galicia, o 81,1%, non con-
templa a posibilidade de proceder ao seu peche nos vindeiros seis meses. Hai, non obstante, certa dife-
renza con respecto ás compañías de artes escénicas, nas que o índice baixa 13,2 puntos (un 68,6%), é 
dicir, máis da cuarta parte destas (un 27,5%) si considera esta posibilidade fronte ao 11,9% do total, 
como se mostra na gráfica que vai a continuación.

Empresas que contemplan a posibilidade de ter que 
proceder ao peche empresarial nos próximos 6 meses

Fonte: Elaboración propia

A realización de investimentos no negocio por parte das empresas durante a crise sanitaria foi ou 
ben desbotada ou aprazada por case un 60% das compañías de artes escénicas e por un 48,8% do 
conxunto de empresas culturais galegas. Aínda así, máis dun terzo das empresas do sector escénico 
(35,3%) mantivo a súa decisión de investir na súa actividade profesional, 3,6 puntos porcentuais por 
riba do total do tecido empresarial da cultura.

Por causa da crise da COVID-19 aprazou ou desbotou 
a posibilidade de realizar algún investimento no negocio?

Artes escénicas Total
Si, aprazouse 37,3 32,0
Si, desbotouse 17,6 16,8
Non 35,3 31,7
Ns/Nc 9,8 19,5

Fonte: Elaboración propia

O impacto da crise sanitaria na facturación das compañías de artes escénicas en Galicia foi consi-
derablemente superior ao experimentado polo conxunto das empresas culturais, cunha diferenza moi 
significativa de 40,8 puntos porcentuais. Un 78,4% destas compañías viron as súas contas afectadas 
entre un 76% e un 100%, fronte a un 37,6% do total de empresas. Como se pode observar na se-
guinte gráfica, esta diferenza tamén se manifesta noutros treitos de medida do impacto da crise sobre 
a facturación.
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Impacto que tivo a crise da COVID-19 sobre a facturación das empresas ata este momento

Fonte: Elaboración propia

A partir da análise anterior, centrada especificamente no momento máis delicado do estado de alar-
ma pola crise da COVID-19, as compañías de artes escénicas intúen que o impacto na facturación do 
conxunto do ano 2020 seguirá a ser importante. Deste xeito, un 68,6% destas empresas cre que a crise 
afectará ao seu nivel de facturación entre un 51% e un 100%, 25 puntos porcentuais máis que no total 
das empresas culturais, das cales un 29,4% augura que as súas contas se verán danadas entre un 26 e 
un 50%, como se mostra na seguinte gráfica.

Impacto da crise sobre a facturación no conxunto do ano 2020

Fonte: Elaboración propia

O sector cultural suspende a todas as administracións públicas no referente ao apoio recibido. Con 
todo, a mellor valorada (nunha escala de 0 a 10) é a administración do Estado (un 3,88 por parte das 
compañías de artes escénicas e un 4,54 polo total das empresas culturais). No polo oposto, as adminis-
tracións locais (deputacións e concellos) son as que resultan peor paradas. As empresas das artes escé-
nicas puntúan significativamente peor a todas as administracións que o conxunto do sector cultural, 
como se amosa a continuación na gráfica.
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Valoración, nunha escala do 0 ao 10, do apoio prestado ao seu sector polas administracións
(Media)

Fonte: Elaboración propia

Para un 86,3% das empresas de artes escénicas en Galicia o cesamento ou a caída de actividade da 
demanda dos clientes é o problema máis preocupante, case 5 puntos porcentuais sobre o conxunto to-
tal das empresas culturais. As artes escénicas tamén se ven afectadas de xeito salientable e específico po-
los problemas derivados das limitacións de cabida, unha cuestión que preocupa ao 56,9 % delas (35,1 
puntos porcentuais por riba do total), e pola inseguridade xurídica (un 41,2% fronte a un 19,8% no 
total de empresas culturais). Os problemas de tesouraría e a inquedanza polas dificultades para pagar 
impostos e seguros sociais son igualmente asuntos graves para o futuro do sector como consecuencia 
da pandemia da COVID-19. A seguinte táboa amosa esta información.

Problemas aos que se enfrontan agora as empresas como consecuencia da COVID-19

Empresas artes escénicas Total empresas

Cesamento ou caída da actividade dos clientes (Problemas de demanda, caída dos pedidos)
Si 86,3 81,5

Non 11,8 17,8
Ns/Nc 2,0 0,7
Problemas de tesouraría
Si 54,9 53,1
Non 41,2 44,2
Ns/Nc 3,9 2,6
Dificultades para pagar impostos e seguros sociais
Si 49,0 39,3
Non 43,1 56,8
Ns/Nc 7,8 4,0
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Empresas artes escénicas Total empresas
Problemas cos provedores (Carencias de provisións e/ou servizos externalizados)
Si 27,5 30,0
Non 72,5 69,6
Ns/Nc 0,0 0,3

Problemas de distribución
Si 43,1 28,7
Non 56,9 71,0
Ns/Nc 0,0 0,3
Problemas de financiamento (préstamos, bancos etc.)
Si 31,4 25,1
Non 64,7 71,3
Ns/Nc 3,9 3,6
Problemas derivados das limitacións de cabida
Si 56,9 21,8
Non 39,2 77,6
Ns/Nc 3,9 0,7
Inseguridade xurídica
Si 41,2 19,8
Non 56,9 77,2
Ns/Nc 2,0 3,0

Fonte: Elaboración propia

Tanto as compañías de artes escénicas como o conxunto total de empresas culturais coinciden na 
necesidade de aplicar tres medidas fundamentais para reactivar o seu sector empresarial: as axudas di-
rectas e subvencións a fondo perdido, a supresión ou rebaixa dos impostos e seguros sociais e as axudas 
fiscais (bonificacións e deducións), se ben é certo que a primeira medida mencionada é formulada por 
un 62,7% do sector das artes escénicas (17,6 puntos porcentuais por riba do conxunto do sector). Para 
un 37,3% das compañías de artes escénicas tamén sería importante o incremento do gasto público, 
unha cuestión sinalada polo 22,9% do conxunto do tecido cultural (14,3 puntos porcentuais menos). 
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Medidas necesarias para reactivar o sector empresarial
(resposta múltiple)

Artes escénicas Total
Axudas directas / subvencións a fondo perdido 62,7 45,2
Supresión ou rebaixa de impostos e seguros sociais 47,1 40,9

Axudas fiscais (bonificacións / deducións) 45,1 40,5

Flexibilización e rapidez das axudas 39,2 31,2

Aprazamento no pago de impostos e seguros sociais 25,5 26,6
Incremento do gasto público en produtos e servizos culturais (libros, 
cine, TV, concertos, teatro etc.) 37,3 22,9

Flexibilización do mercado laboral 11,8 14,0

Reactivación canto antes dos circuítos de concertos e teatros 25,5 13,6
Incremento das cabidas permitidas nas salas de concerto, teatros, cines 
etc. 19,6 7,0

Outra/s 3,9 5,6
Ns/Nc 5,9 15,3

Fonte: Elaboración propia

As expectativas empresariais do eido cultural de cara a un futuro próximo non son optimistas. Un 
33,3% das compañías de artes escénicas pensa que o sector estará moito peor que agora, unha opinión 
que é compartida, en moita menor medida, polo 16,2% do total de empresas culturais (17,2 puntos 
porcentuais de diferenza).

Como cre que estará o seu sector dentro de 6 meses?

Artes escénicas Total
Moito mellor que agora 0,0 1,0
Algo mellor que agora 23,5 25,7
Igual que agora 13,7 19,5
Algo peor que agora 25,5 29,7
Moito peor que agora 33,3 16,2
Ns/Nc 3,9 7,9

Fonte: Elaboración propia

Por último e dentro da difícil situación que está a vivir o sector cultural galego, un 21,6% das com-
pañías de artes escénicas considera que esta crise pode mellorar e aumentar a implicación e apoio das 
administracións públicas ao sector e un 15,7% pensa que se incrementará a profesionalización. Con 
todo, un 35,3% non ve ningunha oportunidade. A seguinte táboa ofrece esta información en compa-
rativa coa posición do conxunto de empresas culturais galegas. 
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Tipo de oportunidades que se poden presentar a raíz da crise no seu sector
(resposta múltiple)

Artes escénicas Total
Aceleración da dixitalización no seu sector 13,7 17,5
Maior implicación e apoio ao sector por parte das administracións pú-
blicas 21,6 15,2

Impulso á colaboración, alianzas e/ou concentracións empresariais 13,7 12,9
Aumento do consumo / demanda de produtos do seu sector 5,9 12,3
Melloras no funcionamento interno das empresas e incremento da pro-
dutividade 5,9 11,9

Incremento da profesionalización do sector 15,7 11,6
Máis espazo para a creatividade e a imaxinación 9,8 9,6
Impulso ás medidas de conciliación da vida familiar e laboral (teletraba-
llo, flexibilidade horaria...) 5,9 7,9

Non ve ningunha oportunidade 35,3 30,8
Outras 5,9 4,3
Ns/Nc 9,8 17,2

Fonte: Elaboración propia
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6. Conclusións

Este informe, preparado para presentarse no I Congreso Internacional do Teatro Galego, parte 
dunha investigación consensuada cos representantes do sector das artes escénicas que pretende paliar 
a falta de información relativa á relación existente entre creadores, xestores e públicos de teatro. En 
coincidencia cos obxectivos do congreso, trata de fornecer elementos e bases fiables para a planificación 
estratéxica do teatro dos vindeiros anos.

Perfís dos protagonistas e características dos espazos escénicos

Un dos principais obxectivos deste informe foi describir o perfil dos tres protagonistas principais do 
sistema do teatro galego: públicos, creadores e xestores. De xeito complementario tamén se analizaron 
os espazos escénicos.

O perfil do público que asiste a funcións de artes escénicas en Galicia é maioritariamente feminino 
(62,5%), cunha idade media de 42 anos. O 57,3% posúe estudos universitarios, un índice moi supe-
rior á porcentaxe da poboación galega en xeral. Os seus ingresos medios mensuais por fogar superan 
os 1.200 euros e o seu lugar de residencia é preferentemente urbano: un 48,3% reside nunha das sete 
cidades galegas e un 30,8% faino en concellos de 10.000 a 50.000 habitantes. 

Os espectadores acudiron a unha media de 6,7 funcións escénicas nos últimos 12 meses. A asis-
tencia é maior canto máis urbana é a contorna de residencia da persoa enquisada e canto máis idade 
ten. Tamén inflúen positivamente o nivel de estudos e os ingresos salariais. O 40,1% desprazouse a un 
concello distinto ao da súa residencia para asistir á función, en maior medida de rural a urbano. O máis 
habitual é acudir ao teatro coa familia (36,4%) ou coa parella (31,7%).

O gasto medio declarado por espectador nos últimos 12 meses en funcións de artes escénicas é de 
84 euros. Gastan menos os espectadores máis novos, os do rural e os que teñen menos estudos. Non se 
aprecia, non obstante, un maior gasto segundo o nivel salarial, polo que se pode pensar que depende 
máis da afección a este tipo de espectáculos, fortemente vinculada ao nivel de estudos, que dos ingresos.

O perfil das persoas responsables da programación en Galicia describe de xeito predominante a 
unha muller, duns 49 anos, funcionaria ou persoal laboral da Administración pública, principalmente 
do ámbito municipal. 
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No 82% dos espazos estudados as tarefas de programación son levadas a cabo por persoal funcio-
nario ou laboral que debe asumir ademais outras funcións, que en moitas ocasións son as principais. 
O 40,7% carece de formación específica e só un 21% posúe formación regrada no ámbito da xestión 
cultural. Ademais, 7 de cada 10 non tiñan experiencia previa en xestión cultural cando asumiron as 
funcións de programación. De feito, o 88,6% non se dedica exclusivamente á programación e un 
89,8% non conta con retribución específica por ese labor. En xeral trátase dun perfil pouco profesio-
nalizado, cun baixo nivel de formación regrada no ámbito da xestión cultural e sen experiencia previa 
nin dedicación exclusiva. 

No eido dos profesionais das artes escénicas en Galicia, ao contrario que no caso do público e dos 
profesionais programadores, o peso porcentual dos homes é lixeiramente superior ao das mulleres (un 
52,4% fronte a un 47,6%), mentres que a idade media se sitúa nos 45,8 anos. Un 73% conta con ti-
tulación universitaria (cifra que case triplica a media da poboación galega). Son profesionais altamente 
formados na súa especialidade, sendo habitual ter realizado cursos específicos (61,1%), ao tempo que 
un 45,2% ten formación universitaria específica relacionada coas artes escénicas. 

O número medio de funcións en que participaron dunha ou doutra maneira os profesionais do 
teatro foi de 25 nos últimos doce meses, dato que agocha unha gran disparidade, pois o 27% non 
participou en ningunha función, mentres que un 15,9% participou en máis de 50. En conxunto pre-
dominan os profesionais cunha reducida actividade. Puideron traballar máis e con mellor retribución 
aqueles que exerceron parte da súa actividade fóra de Galicia. A media de tempo traballado en 2019 
nas artes escénicas situouse en 6,4 meses, pero un de cada catro non traballou nin un mes. A maioría 
dos profesionais compatibiliza as artes escénicas con outros traballos: só o 31,3% percibiu ingresos 
salariais unicamente da súa actividade escénica. Mesmo entre os que máis traballan detectouse unha 
relativamente elevada porcentaxe que obteñen ingresos doutras fontes para complementar os seus sala-
rios. Tamén son frecuentes os que teñen varias ocupacións diferentes relacionadas coas artes escénicas. 

O colectivo máis numeroso é o dos actores e actrices (88,1%). A moita distancia porcentual figu-
ran as persoas dedicadas á dirección (27,4%) e as responsables de compañías (22,6%). Completan o 
conxunto persoas dedicadas á docencia ou á investigación de teatro, á produción e distribución, dra-
maturgos/as e guionistas ou membros da Academia Galega de Teatro. O 61,9% non acadaría o salario 
mínimo interprofesional se só se teñen en conta os ingresos das artes escénicas. E só o 11,1% traballou 
en compañías de máis de 50.000 euros de orzamento anual. En xeral, todos os indicadores amosan 
unha importante precariedade laboral no sector.

En canto aos espazos escénicos, o 93,5% dos analizados son de titularidade pública, principalmente 
municipal. A metade deses espazos están situados en concellos de menos de 10.000 habitantes, men-
tres que nas cidades se localiza o 13,6% dos espazos que participaron na enquisa. Aínda que no rural 
se concentra boa parte dos espazos, trátase de instalacións pequenas, en moitas ocasións de carácter 
multiusos e nas que se ofrece unha programación escénica esporádica. Os teatros teñen unha media 
de 288,8 butacas, se ben se aprecia unha notable disparidade entre os distintos espazos, sobre todo en 
función do tamaño do concello en que se atopan os espazos escénicos. A media de butacas por espazo é 
de 216 nos concellos de ata 10.000 habitantes, mentres que nas cidades a media é de 623 butacas por 
espazo, de modo que nas cidades atopamos o 29,3% das butacas dispoñibles. Predominan os espazos 
de pequena cabida, pois non supera as 300 butacas o 72,2% do total.

A gran maioría dos espazos analizados conta cun orzamento pequeno, só o 16% declara ter acadado 
ou superado os 50.000 € en 2018 e unicamente un 6,5% ingresou esa cantidade por venda de entradas. 
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O 57,4% dos espazos programou exclusivamente funcións de balde. Esa característica é especialmente 
habitual no rural, onde ten unha programación integramente gratuíta o 76,2% dos espazos, fronte ao 
13% das cidades. Só o 9,5% realiza enquisas para medir a satisfacción do público.

Nos espazos analizados representáronse unha media de 28,9 funcións no último ano de referencia, 
pero no 55,1% deles representáronse menos de 20 funcións. A media de funcións é máis elevada canto 
maior é o tamaño poboacional do concello. De feito, o 43% das funcións programadas tiveron lugar 
nas cidades. A media de espectadores é de 202 por función e de 6.076 por espazo, aínda que esta ci-
fra resume datos moi dispares entre si. Tres de cada dez espazos escénicos analizados recibiron menos 
de 500 asistentes en total ao longo de todo o ano. No extremo contrario, rexistráronse 23 espazos (o 
13,6%) que recibiron máis de 10.000 espectadores cada un. As e os espectadores concentráronse prin-
cipalmente nas cidades.

En definitiva, se ben a meirande parte dos espazos se concentran no rural, trátase de espazos pe-
quenos, con capacidades reducidas e que programan poucas funcións ao longo do ano, polo que, con-
secuentemente, reciben poucos espectadores. Dese xeito, son os grandes espazos das cidades, moitos 
deles cun elevado número de butacas e unha programación ampla, diversa e frecuente, os que atraen 
maior número de espectadores. Así, as cidades só supoñen un 13,6% dos espazos pero achegan o 43% 
das funcións programadas e o 58,7% dos espectadores. No extremo contrario, os espazos dos concellos 
rurais supoñen o 49,7% dos espazos e o 37,2% das butacas pero só 14,5% dos espectadores.

Estratexias de programación e promoción

Outro obxectivo importante deste informe é describir como se perfila a programación de teatro en 
Galicia. A iniciativa divídese case a partes iguais entre a dos propios programadores (42,8%) e as im-
pulsadas por outras entidades ou administracións (42,4%), só un 15% das funcións son iniciativa das 
compañías artísticas. Con todo, a toma de decisións sobre a programación varía notablemente en fun-
ción das características dos propios espazos escénicos, que, pola súa vez, están estreitamente ligadas ao 
tamaño do municipio en que estean situados. Nos concellos de máis de 10.000, habitantes a elaboración 
do programa de teatro corresponde a un profesional mentres que nos municipios máis pequenos se 
encarga algunha entidade ou administración. Nesta mesma liña, a porcentaxe das funcións programa-
das por iniciativa das propias compañías acada o 22,7% nos espazos das cidades mentres que no resto 
dos concellos se sitúa entre o 12,7% e o 15,1%. Cabe sinalar tamén que nos espazos de maior cabida 
a iniciativa das propias compañías acada o 26,8%. 

Un 43,2% dos espazos galegos programa as súas obras cunha antelación de entre 3 e 6 meses, un 
30,2% con 3 meses e só o 22,5% dos espazos o fai con máis de 6 meses de antelación. É dicir, nun 
73,4% dos espazos escénicos a programación faise cunha anticipación inferior ao medio ano, o que é 
máis habitual canto máis pequeno é o espazo e menor o número de funcións que se programen. Antes 
de decidir a contratación dunha obra, un 35,5% dos profesionais encargados da programación dun 
espazo escénico acode á representación desta. Con todo, un 45,6% só o fai algunhas veces e un 17,8% 
non acode nunca á súa representación. Este comportamento tamén cambia en función doutras varia-
bles: a porcentaxe dos que adoitan acudir a unha obra antes de contratala é maior canto máis grande é 
o municipio, maior o número de butacas, maior o número de funcións representadas no ano e maior o 
volume de espectadores recibidos.
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En relación con esta forma de planificación, o 42,9% dos profesionais do teatro prepara as obras 
cunha antelación de menos de tres meses con respecto á data de estrea. Só o 22,6% adoita dedicar máis       
de seis meses a preparar unha obra antes da estrea. O 39,3% mantén as obras no repertorio por máis de 
dúas tempadas, o 31% durante dúas tempadas e o 19,8% durante só unha. O tempo dispoñible para 
preparar as obras e o tempo que se manteñen no repertorio aumenta co grao de profesionalización, é 
dicir, entre os que traballan máis tempo e en máis funcións, os que dependen economicamente só dos 
ingresos derivados das artes escénicas e os vinculados a compañías con maiores orzamentos.

Todos os espazos escénicos da mostra de estudo realizan campañas de difusión da súa programación. 
Os medios máis habituais son as redes sociais (92,3%), prensa (72,8%), cartelaría (40,2%), páxinas 
web (24,9%) e folletos (15,4%). O 66,9% dos teatros comeza estas campañas entre unha semana e 
un mes antes da función, pero tamén atopamos un 17,5% de espazos que adoitan comunicar cunha 
semana ou menos de antelación.

O 87,7% dos profesionais fai tamén algún tipo de campaña nos medios de comunicación ou redes 
sociais das obras que realiza. As redes sociais, a prensa e a radio son os medios máis empregados. Só 
un 18,5% adoita iniciar esas campañas con máis dun mes de adianto sobre a data da actuación. Canto 
maior é o grao de profesionalización maior é tamén o emprego das diversas canles de difusión e a an-
telación coa que se inician as campañas. 

Para o público, as redes sociais son a canle máis habitual de coñecemento da oferta de espectáculos escéni-
cos (41,8%), sobre todo Facebook, pero séguenas moi preto as recomendacións doutras persoas (32,1%); en 
menor medida a información chega a través de folletos ou carteis (17%) e páxinas web (15%). Un de cada tres 
asistentes tivo coñecemento da celebración da función á que acudiu cunha antelación de entre unha semana 
e un mes, e un 26,5% na mesma semana. Entre o público galego hai pouca anticipación na compra das en-
tradas, o 55,1% das persoas entrevistadas mercou a entrada na mesma semana en que ía ter lugar a función.

O 14,8% dos teatros ofrece un sistema de abonos para fomentar un maior número de visitas entre 
os seus asistentes, pero só o 6,5% das persoas enquisadas en espazos con opción de abono de tempada 
fixera uso desta opción.

Oferta e demanda de xéneros teatrais

Os xéneros máis programados en Galicia son o teatro para adultos (45,4%) e o teatro infantil ou 
familiar (33,6%). Os demais xéneros rexistraron porcentaxes moi inferiores (por debaixo do 10%), 
sendo o teatro musical o menos programado (3,9%). O teatro adulto predominou con claridade nos 
concellos de máis de 10.000 habitantes, mentres que nos máis pequenos o máis frecuente é programa-
ción de teatro infantil ou familiar. 

A esta oferta o público responde con distinta intensidade. O 59,3% do total das funcións ás que 
asistiron foi de teatro para público adulto e o 20,5% de teatro infantil. O 12,6% foi de teatro musical, 
o 3,7% de circo, maxia ou variedades e o 3,4% de danza. A pesar de que en xeral se observa coherencia 
entre as preferencias e o consumo real de teatro, tamén se poden detectar diferenzas de intensidade: 
o xénero preferido polo público entrevistado é o teatro para adultos (70,6%), seguido dos musicais 
(23,7%) e do teatro infantil (19,8%). Tamén hai unha pequena parte do público que demanda máis 
comedia (5,7%) e no rural máis teatro para público adulto (7,4%).
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Curiosamente, tanto os programadores como os profesionais do teatro coinciden na percepción 
de que o xénero máis demandado polo público é o teatro familiar, polo que tenden a subestimar algo 
a demanda do teatro de adultos. Asemade, a demanda de teatro musical está un pouco infravalorada 
polos programadores. As razóns destas aparentes disonancias poden ter que ver con que no caso do 
teatro familiar, malia que a maioría de público non está interesado neste tipo de xénero, as persoas 
que conviven con nenos si amosan unha demanda significativa. En canto ao teatro musical, pese a 
que se detecta a demanda, o certo é que a oferta que ofrecen os teatros é escasa e que son poucos os 
profesionais que traballan neste tipo de espectáculos. En troques, a metade dos profesionais interveu 
nalgunha función de teatro para adultos e o 26,2% participou nalgunha función de teatro infantil. 
A calquera dos demais xéneros (teatro musical, danza, circo, maxia, variedades) dedicáronse menos 
do 5% dos profesionais. Os datos indican que participar en obras de teatro infantil permítelles aos 
profesionais do sector alongar a súa temporada de traballo, incrementar o número de funcións reali-
zadas e, por tanto, acadar unha maior vinculación salarial á súa actividade como profesional das artes 
escénicas.

Lingua das representacións escénicas

Entre as persoas entrevistadas, as funcións en galego supuxeron o 59% do total ás que asistiron nos 
últimos doce meses. Esa porcentaxe media redúcese canto máis urbano é o hábitat de residencia (do 
70,2% de media dos que residen no rural ao 50,4% das funcións vistas por residentes nas cidades).

Os datos por treitos revelan que o 31,2% do público enquisado acudiu exclusivamente a funcións 
en galego, porcentaxe que resulta máis elevada canto menor é o tamaño poboacional do concello de 
residencia. En contraposición, o 15% dos espectadores entrevistados non acudiron a ningunha función 
en galego (porcentaxe que nas cidades se sitúa no 21,3%, fronte ao 7,8% do rural).

Con independencia das funcións ás que acudiron, as preferencias do público en canto á lingua das 
funcións indican que o 51,5% de espectadores aposta polas funcións en galego, mentres que un 13,8% 
as prefire en castelán e un 32,2% amósase indiferente. A preferencia polas obras escénicas en galego é 
máis elevada canto menor é a idade dos espectadores e canto menos urbano é o seu concello de residen-
cia. A preferencia polas obras en castelán só supera o 20% entre maiores de 65 anos.

No que respecta á programación dos espazos escénicos, o 76,2% das funcións foron en galego. Esta 
porcentaxe varía notablemente segundo o tamaño do concello, pois supoñen o 95,7% das funcións dos 
concellos máis pequenos, mentres que nas cidades esa porcentaxe é do 49,1%. Á hora de valorar estes 
datos, cómpre ter en conta que os espectáculos non galegos (estatais ou internacionais) se programan 
fundamentalmente nos grandes espazos escénicos das cidades.

O 54,4% dos espazos escénicos analizados ofreceu en 2018 unha programación integramente en 
galego e só o 3,6% (6 espazos) programou menos do 50% das súas funcións nesta lingua. A porcen-
taxe dos que ofreceron en galego o 100% das súas funcións é máis elevada canto menor é o volume 
demográfico do municipio (do 8,7% das cidades ao 72,6% dos municipios de non máis de 10.000 
habitantes). Como cabía esperar, atopáronse variacións semellantes en función da cabida, o número de 
funcións e o número de espectadores que recibe cada espazo.
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As persoas responsables da programación do 56,8% dos espazos escénicos consideran que reciben 
máis asistencia ás funcións en galego, mentres que un 8,9% estima que acode máis público cando a 
función é en castelán. Nas cidades equiparanse as preferencias entre galego e castelán.

Aspectos para mellorar e satisfacción do público

Unha achega importante deste informe é sinalar as carencias detectadas polos tres grupos obxecto 
desta enquisa e, polo tanto, aspectos que consideran susceptibles de mellora. A metade do persoal 
responsable dos espazos escénicos sinala carencias técnicas (como os equipos de luz e son) e estruturais 
(tamaño, disposición das butacas, espazo do escenario etc.). Pola súa banda, os profesionais da escena 
detectan carencias similares, como o mantemento e o estado dos camerinos, do escenario ou do patio 
de butacas (44%), a iluminación e acústica (38,1%) e, en menor medida, o incremento do persoal (res-
ponsables de sala, persoal técnico etc.). En contraste, o público cita problemas relacionados co acceso 
e co transporte, como poden ser os espazos de aparcamento (35,2%). Os problemas relacionados co 
propio espazo escénico preocupan menos. 

Tanto os espectadores (38,3%) como os profesionais (52%) consideran que unha maior difusión 
ou publicidade das obras programadas contribuiría positivamente na atracción de máis xente ao teatro. 
Porén, existe unha discrepancia no que respecta a un hipotético efecto positivo na afluencia ao teatro 
dunha redución dos prezos das entradas, xa que tan só un 19,8% dos profesionais pensa así fronte ao 
60,6% do público. 

A investigación tamén tratou de dar conta de como mellorar as canles de relación entre creadores e 
xestores. A xuízo dos primeiros, o principal sería crear espazos estables de contacto entre responsables 
da programación e compañías, como potenciar as feiras de teatro ou a realización de congresos, xorna-
das, mesas redondas etc. (41,3%). A segunda vía máis apuntada require dun cambio de actitude por 
parte dos programadores, amosándose máis receptivos, facilitando o contacto, acudindo ás obras de 
teatro etc. (29,4%). A terceira estratexia suxerida é a da profesionalización da figura dos programadores 
dotándoos de formación específica para o seu labor, logrando que poidan prestar unha dedicación a 
tempo completo á programación (21%). 

Por último, a investigación mediu a satisfacción do público de teatro en Galicia. Tanto as insta-
lacións como a programación habitual do espazo onde se fixo a enquisa logran puntuacións medias 
arredor do notable: as instalacións son puntuadas cun 7,55 na escala do 1 ao 10 e a programación 
habitual cun 6,88. As instalacións reducen as súas puntuacións medias canto máis rural é o concello 
en que se atopa o espazo escénico (os valores pasan do 6,82 dos espazos do rural ao 7,71 dos situados 
nas cidades). A puntuación das programacións tamén baixa nos espazos dos concellos rurais (6,35).

Se os aspectos para valorar dos espazos escénicos recibían puntuacións de notable, os que teñen que 
ver coa función acadan o sobresaínte. Así, as persoas entrevistadas xusto despois da función puntuaron 
aos actores e actrices desta cunha media de 9,24 puntos, o aspecto mellor valorado. En segundo lugar 
sitúase a dirección da obra (9,09) e en terceiro a posta en escena (9,03). O argumento obtén un 8,91. 
A satisfacción xeral expresada polos asistentes sitúase no 9,11.
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Addenda: as artes escénicas na crise da COVID-19

A investigación que deu lugar a esta publicación comezou antes da aparición da pandemia da     
COVID-19. Como a natureza do fenómeno e as diferentes regulacións que se foron ditando afectan 
de maneira moi importante a actividade das artes escénicas, decidiuse facer unha explotación específica do 
primeiro Barómetro da Cultura Galega, publicado en xullo de 2020. 

As artes escénicas é o sector máis danado pola crise sanitaria dentro do ámbito cultural galego.         
O 82,4% das súas empresas non puido manter a actividade durante o confinamento, unha porcentaxe 
que case dobra á do conxunto total de empresas culturais galegas. Un 29,4% das compañías escénicas 
continuaba sen ningún tipo de actividade en xullo, catro veces máis que o conxunto do tecido cultural. 

As e os traballadores das compañías de artes escénicas tamén se viron máis afectados ca o resto. 
Un 29,4% deles non volveu traballar tras o confinamento, en cambio no conxunto xeral de empresas 
culturais esta situación afectou a menos do 8% dos empregados. Obsérvase tamén como un 67,3% do 
total das empresas culturais mantén ocupado case totalidade do seu cadro de persoal (entre un 76% e 
un 100%, incluído o teletraballo) fronte ao 41,2% no caso das artes escénicas. 

Un 51% do sector das artes escénicas tivo que acollerse a un ERTE fronte ao 38,6 do total de em-
presas culturais. Os ERTE afectaron a práctica totalidade dos empregados do 39,2% das compañías de 
artes escénicas fronte ao 25,1% do total do sector cultural. Con todo, hai que salientar que un 90,8% 
das empresas culturais en Galicia non despediu ningún traballador/a durante o confinamento, índice 
similar ás compañías dedicadas exclusivamente ás artes escénicas (90,2%), que tamén mantiveron case 
a totalidade dos seus cadros de persoal.

En relación co futuro do sector, un 25,5% das empresas de artes escénicas en Galicia consideran que 
é posible que nos vindeiros meses se vexan abocadas a reducir persoal. Malia isto, o 68,6% do sector 
das artes escénicas confía en manter os seus traballadores e traballadoras.

O impacto na facturación nas artes escénicas en Galicia foi considerablemente superior ao ex-
perimentado polo conxunto das empresas culturais. Un 78,4% destas compañías viu afectada a súa 
facturación entre un 76% e un 100%, unha situación que viviu o 37, 6% do total de empresas (unha 
diferencia de 40,8 puntos porcentuais).

Tanto as empresas de artes escénicas como o total coinciden na necesidade de aplicar tres medidas 
fundamentais para reactivar o seu sector empresarial: as axudas directas e subvencións a fondo perdido, 
a supresión ou rebaixa dos impostos e seguros sociais e as axudas fiscais (bonificacións e deducións). 
Para un 37,3% das empresas de artes escénicas tamén sería importante o incremento do gasto público 
en produtos e servizos culturais.

As expectativas empresariais do sector cultural galego de cara ao futuro non son esperanzadoras. 
Un 33,3% das empresas de artes escénicas pensa que o sector estará moito peor que agora, opinión 
compartida en menor medida polo 16,2% do total cultural. Máis do 35% do sector das artes escénicas 
cre que a crise non ofrecerá ningunha oportunidade ás compañías. Aínda así, un 21,6% das compañías 
considera que esta crise pode chegar a mellorar e aumentar a implicación e apoio das administracións 
públicas ao sector e un 15,7% pensa que se incrementará a súa profesionalización. 
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