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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nas últimas décadas, sobre todo a partir de 1990, as industrias culturais 

veñen aportando unha porcentaxe cada vez máis elevada ao Producto 

Interior Bruto dos países desenvolvidos (Santos, 2004). Este fenómeno 

está inscrito nas profundas transformacións que experimentou o modelo 

socioeconómico e que están a desembocar na conformación das 

denominadas, segundo autores, “sociedade do ocio” e “sociedade do 

coñecemento”. O incremento da visibilidade social da cultura, e o seu 

maior peso relativo en termos de facturación e emprego, chamou a 

atención de expertos e institucións internacionais quen, a partir de 

entón, elaboraron unha serie de informes co obxecto de definir o 

concepto en si (industrias culturais) e medir a súa incidencia na dobre 

dimensión cultural e económica.  

  

Previo a comezar o estudio da industria musical en Galicia, cómpre pois 

contextualizalo no seu marco internacional. A relativa xuventude do 

concepto implica que boa parte das investigacións realizadas ate agora 

teñan un algo de tentativa de aproximación ao fenómeno, sen que haxa 

un consenso xeralizado na comunidade internacional en canto á súa 

delimitación. Ademais, a complexidade dos axentes, dinámicas 

socioeconómicas e normativas legais que comprende, dificultan un 

tratamento holístico e integral da industria cultural. Máis ben do que 

dispomos é de aproximacións parciais que enfatizan tal ou cal aspecto en 

función das prioridades de investigación.  

 

Do punto de vista histórico, o concepto industria cultural foi acuñado por 

primeira vez no seo da Escola de Frankfurt en 1944, facendo referencia á 

conversión da excelencia creativa cara a expresión ou consumo 

individual. Desde esta perspectiva a industria musical ou fonográfica 

sería un sector das industrias culturais. (KEA, 2006).  
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A día de hoxe, a definición máis utilizada de industria cultural, desde a 

que se fundamentan as análises estatísticas internacionais, é a que nos 

proporciona a UNESCO. Segundo a UNESCO as industrias culturais inclúen 

a creación, a producción e a comercialización do resultado da 

creatividade humana que é reproducido, en cantidades variables, a 

través de procesos industriais e distribuído polos mass media. Destas 

transformacións obteranse uns productos que se caracterizan pola súa 

intanxibilidade e por que, os soportes nos que se fixan, son obxecto de 

protección en relación aos dereitos de reproducción e/ou autoría. 

 

Esta ampla definición inclúe distintos sectores (edición, audiovisuais, 

artes escénicas, música ...) que son obxecto da transformación industrial 

sobre a materia da creatividade. Así pois, temos un proceso, a 

transformación, e unha serie de bens intanxibles susceptibles de seren 

fixados en distintos soportes.  

 

Unha das características diferenciais das industrias culturais residiría nos 

propios bens e servicios producidos, por canto o seu valor estaría 

sometido á dialéctica entre o cuantificable e o non cuantificable. Na 

medida en que os bens, servicios e actividades das industrias culturais 

pertencen e alimentan ao patrimonio cultural das comunidades, exceden 

o mero valor económico para dotarse dun valor simbólico que encerra 

riscos identitarios nos niveis individual e colectivo.  

 

É por isto que organismos como a UNESCO ou o Consello de Europa, veñen 

poñendo en marcha distintas iniciativas para a sistematización da 

información dos Estados en materia cultural, a protección dos dereitos de 

autoría, a salvagarda da diversidade cultural e o libre acceso ás 

manifestacións artísticas. 

 

A pesar do acordo xeral arredor da definición da UNESCO, algúns autores 

rexeitan a denominación de industrias culturais por entender que estas 

fan referencia aos procesos puramente artísticos, entrando así no 

paradoxo da relación entre industria -que precisa de organización- e arte 

-que en si mesma escapa a calquera posibilidade de predicción e 

cuantificación-. 



A INDUSTRIA MUSICAL EN GALICIA                                                  

 

6

  

Por outro lado, existen conceptos como industrias do entretemento, 

industrias creativas, industrias do contido ou industrias do copyright, 

cada unha das cales responde a distintas correntes teóricas internacionais 

de análise e interpretación dos fenómenos culturais. De forma xeral 

podemos dicir que todos estes conceptos xorden nas análises económicas 

a partir da II Guerra Mundial, momento que coincide co auxe en 

occidente da industria fonográfica. 

 

Procesos actuais como a globalización e a aceleración dos cambios 

tecnolóxicos, nomeadamente no ámbito das tecnoloxías da información e 

comunicación, están a acentuar o interese dos gobernos na adopción de 

medidas de protección das produccións culturais autóctonas. E para iso 

resulta imprescindible coñecer previamente as principais magnitudes e 

dinámicas das industrias culturais locais.   

 

Vista a escaseza de investigacións especializadas sobre a industria 

musical en España, e polo tanto de referentes conceptuais e 

metodolóxicos para a súa abordaxe, neste primeiro Estudio da Industria 

Musical Galega procuraremos un obxectivo realista: trazar un primeiro 

mapa aproximativo do sector, centrando a atención naquelas actividades 

empresariais que nuclean a producción musical con maior impacto social 

(música popular gravada e ao vivo) e aplicando un tratamento máis 

periférico e puntual (en círculos concéntricos) para aquelas actividades 

cunha repercusión e vínculo máis indirecto coa producción da música 

popular (industrias auxiliares, centros de ensino, músicas cultas, p.e.). 

 

Entendemos que este primeiro esforzo servirá para propor unha 

metodoloxía de investigación, uns indicadores e unhas fontes de 

información que permitan en vindeiras ocasións afondar no coñecemento 

sectorial e refinar as análises. Dalgún xeito, o primeiro escollo na 

elaboración deste Estudio foi a delimitación mesma do obxecto de 

investigación, seleccionando que actividades considerabamos incluídas na 

industria musical galega e cales non.  
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A falta de hábito no testeo do sector musical xerou severas dificultades 

no acceso a información, nomeadamente no ámbito das orquestras (para 

as que se recomenda vivamente un tratamento monográfico), na 

obtención de datos de ventas das grandes compañías discográficas ou na 

de organización de concertos por parte das entidades financeiras. Por ese 

motivo, nas cifras de emprego da industria musical galega tivemos que 

limitarnos a indicar os datos das empresas privadas enquisadas, sen poder 

engadir o emprego das fundacións das caixas, das administracións 

públicas, dos centros de ensino, das grandes discográficas e de boa parte 

das orquestras. Eivas a sortear en futuras edicións. 

 

Por outra parte, a propia existencia dunha industria musical galega foi 

posta en entredito por numerosos informantes, quen non advertían no 

sector as propiedades necesarias para adquirir o rango de industria: grao 

de profesionalidade, densidade na trama de relacións interempresariais, 

suficiencia financeira, etc.. 

 

Antes de comezar o capítulo 2, e só co obxecto de facilitar a lectura, 

indicar que ao longo do texto hai abundantes referencias a opinións 

directamente expresadas polas persoas entrevistadas. Nese caso, 

engadimos ao final da frase correspondente un número entre paréntese 

que se corresponde cunha cita literal que se poderá consultar nos 

Anexos. 
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2. A CREACIÓN 

 

Falando das capacidades creativas da sociedade galega, algunha das 

persoas entrevistadas dicía literalmente que “somos un pobo de artistas” 

(cita 11). Pois ben, nunha primeira aproximación ao universo das 

formacións musicais e solistas da música popular en Galicia, puidemos 

elaborar un reconto que ascendía a 911 marcas, co cal constatamos o 

fecundo panorama musical da nosa comunidade. Eses 911 grupos 

conformaban un crisol enormemente diverso, desde os estilos musicais 

aos que se adscribían (do bolero ao post grunge, dos góticos aos 

cantautores) ate o grao de consolidación das bandas. A inexistencia dun 

censo real ao respecto, e a disparidade de casuísticas atopadas, facían 

complexo sistematizar unhas pautas e dinámicas comúns. Conscientes 

desa dificultade, decidimos elaborar unha mostra non aleatoria, 

contrastada con axentes do sector musical, que combinase os dous 

criterios anteditos: 1) o estilo musical e 2) unha debida proporción entre 

artistas noveis e consolidados. O obxectivo deste cuestionario non era 

tanto obter unha descrición estrictamente representativa do sector como 

realizar un primeiro test que nos permitise obter unha imaxe 

aproximativa, en liña cos obxectivos xerais deste Estudio da Industria 

Musical. Dese xeito seleccionamos 53 artistas, obtendo resposta por parte 

de 45 deles. 

 

Pasamos pois a describir e analizar as principais variables do colectivo 

artístico da música popular galega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Xurídica  

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Autónomo 28 62,22 
Empresa 10 22,22 
Sociedade Cultural 5 11,11 
Outros 2 4,44 

Total 45 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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A fórmula xurídica predominante entre os artistas e grupos da mostra é a 

de autónomos, situación na que se encontran o 62% do total, seguido por 

un 22% que optaron pola constitución dunha empresa, un 11% que se 

agrupan baixo unha asociación cultural e un 4% na categoría “outros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ano 1990 ate a actualidade naceron 35 dos 45 grupos enquisados. A 

data media de constitución sitúase en 1997, e os anos en que máis 

bandas naceron foron por esta orde 2004, 2003, 2005, e a continuación 

2002, 2001 e 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha media do 49,44% dos grupos e artistas dedícanse á música pop rock, 

un 25,27% ao folk, un 10,78% a novas tendencias e un 8,93% a jazz-blues-

soul. Esta proporción non diverxe excesivamente da división por estilos 

musicais dos concertos celebrados en Galicia en 2005 (ver capítulo 3). 

 

- Dos que tocan música pop rock (26), un 69% (18) fano en 

exclusividade. 

Ano de Inicio de Actividade  Musical  

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Antes de 1980 3 6,67 
De 1980 a 1989 7 15,56 
De 1990 a 1999 9 20,00 
De 2000 en adiante 26 57,78 

Total 45 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Sinfónica, Clásica, Contemporánea, Sacra

Canción de Autor

Jazz, Blues, Soul

Novas tendencias: Rap, Hip-Hop, Dance…

Folk, Tradicional, Étnica

Pop / Rock

0,69

4,67

8,93

10,78

25,27

49,44

Porcentaxe da Actividade dedicada a cada un dos Tip os de Música ( Media)
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- Tamén entre os grupos e solistas de folk (15), un 60% (9) 

céntranse unicamente no seu estilo. 

- Pola contra, os artistas de novas tendencias (10), e de jazz-blues-

soul (10) combínano maioritariamente con outros rexistros (80% e 

70% respectivamente). 

- Os artistas que traballan a canción de autor fano de modo 

secundario, dedicándose en maior medida a outros estilos. 

- Tamén os artistas seleccionados que teñen actividade na música 

clásica, sinfónica, contemporánea ou sacra ocúpanse só 

parcialmente á mesma. 

- En total, dos 45 artistas seleccionados, 32 ocúpanse dun único 

estilo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioría dos artistas enquisados (57,8%) compaxinan a actividade 

musical con outras ocupacións extramusicais, o que resulta sintomático 

dunha certa precariedade profesional. Máis adiante verémolo con maior 

detemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

42,2%

57,8%

Traballo en exclusiva no Sector Musical ou Compaxin ado

Exclusivamente no sector musical Compaxina/n a actividade musical con outras
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A media de ingresos dos artistas pola actividade musical sitúase nun 

36,28%, pero a casuística é moi diversa (gran desviación típica). Por 

intervalos de porcentaxe de ingreso vía música, os segmentos 

maioritarios están nos extremos: 43,2% con ingresos musicais do 100%, e 

22,7% con ingresos musicais de menos dun 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interésanos coñecer ate que punto os músicos autóctonos utilizan os 

servicios profesionais que ofertan as empresas galegas da industria 

musical. Dese xeito poderemos inferir algunha conclusión a respecto do 

grao de penetración das empresas nunha parte esencial do seu mercado 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Non obteño 
ningún ingreso da 

música

Menos do 25% Entre o 25 e o 
49%

Entre o 50 e o 
74%

Máis do 75% Obteño o 100% 
dos meus ingresos 

da música

6,8

22,7

2,3

16,6

11,4

43,2

Porcentaxe de Volume de Negocio no Sector Musical

Xestión de produtos e servizos relacionados co sect or musical 

  

O levo/levamos 
eu/nos 

mesmo/s 

Nolo leva 
unha 

empresa 

O levo/levamos 
eu/nos 

mesmo/s máis 
unha empresa 

Non facemos 
nada relacionado 

con isto Total 

Organización de concertos 55,56 40,00 4,44 0  100 

Management 55,56 42,42 2,22 0  100 

Contratación 55,56 42,42 2,22 0  100 

Produción técnica 51,11 44,44 2,22 2,22 100 

Distribución discográfica 20,00 71,11 4,44 4,44 100 

Venta de discos 22,22 64,44 6,67 6,67 100 

Promoción e marketing 48,88 48,88 2,24 0   100 

Descargas en 
Internet/móbiles 

22,22 31,11 0  46,67  100 

Fonte: Elaboración Propia  
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(a dos provedores galegos de música). Os resultados variarán en función 

do servicio, aínda que xa podemos anticipar que os artistas optan de 

forma moi relevante pola autoxestión e utilizan de forma minoritaria os 

servicios profesionais. Ese diferencial entre potenciais necesidades dos 

artistas e servicios realmente prestados indicaríanos un ámbito natural de 

expansión do negocio das empresas. Vamos por partes.  

 

A maioría dos grupos afirman autoxestionar os seus concertos (55,6%), 

mentres que un 40% fano a través de empresas e o 4,4% restante dun 

modo mixto ou alterno. 

 

As funcións de management execútanas polos seus propios medios un 

55,6% dos artistas e un 42,2% recorren a unha empresa. 

 

De igual modo, a producción técnica realízana de forma autónoma o 

51,1% dos enquisados, e un 44,4% a través de empresa. 

 

En canto á contratación, xestiónana directamente un 55,6% e utilizan os 

servicios dunha empresa o 42,2%. 

 

A edición de discos distribúese do seguinte modo:  

- Autoedición: 42,2% 

- Edición por compañía independente galega: 24,4% 

- Por compañía independente de fóra de Galicia: 40,0% 

- Por compañía multinacional: 11,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de discos editados  

 
Frecuencia  Porcentaxe  

1 disco 13 29,55 
2 discos 10 22,73 

3 discos 5 11,36 

4 discos 8 18,18 

Entre 5 e 10 discos 4 9,09 

Máis de 10 discos 4 9,09 

Total  44 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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A media de discos editados ao longo das súas carreiras artísticas é de 

4,23 por banda. Por iso a suma das porcentaxes anteriores supera o 100% 

(p.e., un grupo puido autoeditar o primeiro disco e lanzar o seguinte a 

través de multinacional). O número máximo de discos editados por un 

único artista sitúase nas 30 unidades. 

 

Por tanto, as vías preferentes de edición teñen sido a autoedición e a 

edición por compañía independente de fóra de Galicia.  

 

A distribución xeográfica dos discos é realizada maioritariamente por 

empresas (71,1%) fronte ao 20% de grupos que se ocupan persoalmente 

dese labor. O 8,9% restante ou non distribúe os seus discos ou comparte 

esa tarefa con algunha empresa. 

 

De novo a venta de discos recae principalmente sobre empresas (64,4%), 

por un 22,2% que o autoxestiona.  

 

As tarefas de promoción e marketing repártense equitativamente: 48,9% 

os propios artistas e 48,9% as empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta táboa puidemos observar o grado de profesionalización dos 

servicios precisos para o desenvolvemento da carreira musical. Chama a 

atención que os servicios contratados maioritariamente sexan os relativos 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
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48,88

51,11

55,56

55,56

55,56

71,1

64,4

31,1

48,9

44,4

40,0

42,2

42,2

4,44

6,67

2,24

2,22

4,44

2,22

2,22

4,44

6,67

46,67

2,22

Xestión de produtos e servizos 

O levo/levamos eu/nos mesmo/s Nolo leva unha empresa

O levo/levamos eu/nos mesmo/s máis unha empresa Non facemos nada relacionado con isto
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á fase final da cadea de valor no sector da música gravada (distribución e 

venta de discos) mentres que nos eslavóns intermedios e no que atinxe á 

música ao vivo (edición, producción, management, contratación, xestión 

de concertos...) se produza un nivel de autoxestión tan elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A media dos concertos realizados polos músicos galegos durante 2006 foi 

de 33,02. Deses 33,02, celebráronse en Galicia 18,31 concertos (un 55,4% 

do total). Un esquema máis pormenorizado da distribución xeográfica dos 

concertos: 

- Na Galicia rural (< 10.000 habitantes): media de 2,20 concertos 

por grupo. 

- Na Galicia semiurbana (10.000 – 50.000 hbs.): media de 8,50 

concertos. 

- Na Galicia urbana (> 50.000 hbs.): media de 7,20 concertos. 

- Noutras comunidades autónomas: media de 11,71. 

- Fóra de España: media de 3,00 concertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertos  celebrados no 2006  

 
Media 

Desviación 
Típica 

Concertos celebrados no 2006 33,02 21,16 

Concertos celebrados no 2006 en Galicia 18,31 14,57 

Concertos celebrados no 2006 na Galicia rural (-10.000 hab.) 2,20 5,05 

Concertos celebrados no 2006 na Galicia semiurbana (10.000/50.000 hab.) 8,50 7,81 

Concertos celebrados no 2006 na Galicia urbana (+50.000 hab.) 7,20 8,14 

Concertos celebrados no 2006 noutras CCAA 11,71 17,30 

Concertos celebrados no 2006 fóra do Estado  3,00 4,98 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Destinos máis habituais  fóra do Estado 

 

1º destino máis 

habitual 

2º destino máis 

habitual 

3º destino máis 

habitual Total  Porcentaxe  
Portugal 12 1 -- 13 36,11 
Reino Unido 2 2 -- 4 11,11 
Francia 2 2 -- 4 11,11 
Outros paises de 
Europa 1 3 2 6 16,67 

América Latina 3 3 2 8 22,22 

Africa -- -- 1 1 2,78 
Total        36 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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Dos 45 artistas que respostaron á enquisa, 21 fixeron concertos en 2006 

fóra de España. Eses 21 artistas citaron 36 destinos preferentes, sendo 

Portugal o máis habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A media de discos vendidos por artista (grupo ou solista) é de 2.424 (o 

tope superior sitúase en 25.000), e a media de ventas en territorio galego 

é de tan só 670 discos (para un límite máximo de 3.500).  

 

A maior parte dos artistas enquisados non distribúen música mediante 

descargas de internet ou telefono móbil (46,7%). Dos que si o fan, un 22% 

xestiónano persoalmente e un 31,1% a través de empresa. Hai só 4 

artistas que coñezan ou contesten ao número de descargas realizadas, co 

cal o resultado é pouco representativo. A media de descargas deses 4 

artistas en 2006 é de 21.375, para un tope máximo de 70.000. 

 

Dos datos extraídos para concertos e ventas de discos podemos concluír 

que os artistas da mostra teñen un grao de dependencia respecto do 

mercado galego medio (concertos) ou baixo (ventas de discos), 

nutríndose de xeito importante do sementado noutras latitudes. O 

potencial exportador dos nosos valores artísticos será un activo central 

para o desenvolvemento dunha industria musical propia, como veremos 

máis adiante. 
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Tamén é relevante o escaso uso das novas vías dixitais de distribución da 

música. Segundo numerosas persoas entrevistadas (citas 70 e 108), as 

novas tecnoloxías está a marcar un punto de inflexión nos modelos de 

negocio da industria musical. As dificultades de adaptación a ese novo 

escenario poden condicionar o devir do sector musical galego, incidindo 

negativamente no seu posicionamento estratéxico.   

 

Os grupos da mostra teñen unha media de 4,44 membros. O segmento 

maioritario é o das formacións con 4 ou 5 membros, seguido a 

continuación polos solistas (15,6%). Entre as 45 bandas suman 200 

músicos e músicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 53% dos membros dos grupos ten estudios universitarios, o 40% 

secundarios e un 4,5% primarios. Non hai ningún membro sen estudios. Os 

niveis formativos dos artistas son superiores aos dos empregados nas 

empresas do sector (ver capítulo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 45 grupos, o 71,1% ten membros con estudios específicos de música. 

Dos 200 membros, o 58,1% teñen formación musical. 

Nivel de estudos  

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Sen Estudos 0 0,00 
Estudios Primarios 9 4,50 

Estudos Secundarios (FP, COU, Bacharelato) 80 40,00 

Estudos universitarios (doutores, licenciados, diplomados ) 107 53,50 

Ns/Nc 4 2,00 

Total  200 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Formación específica en música (Grupos)  

 
Frecuencia Porcentaxe  

Grupos con membros con formación específica en música 32 71,11 
Grupos sen membros con formación específica en música 13 28,89 

Total  45 100,00 

Formación específica en música (Membros) 

 
Frecuencia Porcentaxe  

Membros con formación específica en música 116 58,00 
Membros sen formación específica en música 84 42,00 

Total  200 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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O 93,3% dos grupos contan con páxina web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respecta á facturación anual en 2006, obtivemos contestación de 

24 grupos. A media de facturación para eses 24 grupos está en 72.681,58 

€, cun máximo de 454.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páxina web  

 
Frecuencia Porcentaxe  

Dispón de Páxina Web 42 93,33 
Está elaborándoa 3 6,67 

Total 45 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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O peso relativo das diferentes fontes de ingreso reflíctense na seguinte 

listaxe: 

- Obtiveron ingresos por concertos: 86,7% dos grupos. 

- Por royalties: 53,3% dos grupos. 

- Por composición: 40,0% dos grupos. 

- Por dereitos de interpretación ou execución por gravación: 24%. 

- Por merchandising: 17,8%. 

- Por músico de estudio: 15,6%. 

- Por outros conceptos: 6,7%. 

 

Obviamente o sumatorio das porcentaxes excede do 100% por ser unha 

pregunta multirresposta. 

 

Se atendemos á media de ingresos segundo fontes, temos para 21 

respostas unha media de ingresos por concertos de 64.176,57 €, e para 9 

respostas unha media de ingresos por royalties de 3.288,89 €. As 

restantes medias póñense só a título indicativo pola escaseza de 

respostas (estatisticamente irrelevante). 

 

 

 

2.1. A VISIÓN DESDE O PROPIO SECTOR: PERFÍS E PROBLEMÁTICAS DOS 

CREADORES 

 

Ate agora fomos debuxando unha panorámica xeral da creación musical 

galega en función de variables e indicadores que nos facilitaron os seus 

volumes básicos. De cara a obter unha información máis dinámica, 

procesual e valorativa sobre o estado de cuestión da creación musical, e 

co obxecto de complementar o apartado estatístico, recorremos aos 

principais expertos na materia: os propios axentes do sector musical 

galego. A través de 35 entrevistas en profundidade fóronos desvelando 

unha imaxe calidoscópica do sector, con miradas ás veces coincidentes e 

ás veces diverxentes en función do rol e a posición que cada un ocupaba 

no mesmo, acentuando uns elementos ou outros segundo o ángulo do 

foco.   
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O primeiro elemento a destacar polos nosos informantes foi o do 

importante legado musical que Galicia atesoura (cita 7). Esa herdanza 

inmaterial permitiríanos dispor dun selo propio que singularice os nosos 

productos musicais perante os mercados globais (cita 223). Sen embargo, 

o predominio da cultura global fronte ás identidades locais (cita 121), a 

falta de formación no noso patrimonio musical (c. 2) e unha ruptura na 

transmisión oral da música entre xeracións (c. 214) estaría a pór en 

perigo esa riqueza. Neste marco xeral de cambio desenvolveríase a 

creación actual da música popular, afectando a todos os axentes, desde o 

público ate os creadores. Abundaremos nesta idea no capítulo 4. 

 

Outro aspecto mencionado foi o da ausencia de recoñecemento social dos 

nosos artistas (c. 22 e 24). A gratuidade dos espectáculos (c. 157, 192, 

218) tería certa repercusión na desvalorización dos productos autóctonos 

(c. 256). 

 

A pesar desta falta de recoñecemento e da perda de referentes 

tradicionais, o nivel creativo das novas xeracións de músicos sería 

extraordinario (c. 20). O perfil estándar sería o dunha persoa menor de 

corenta anos (c. 30) e pluriempregada (c. 31), que combina os ingresos 

vía creación coa impartición de docencia ou con colaboracións puntuais 

en espectáculos, bandas sonoras, etc. (c. 179). Esta descrición cadraría 

cos datos recollidas na nosa enquisa. 

 

No que respecta á formación musical dos nosos artistas, indícase que está 

dominada polo voluntarismo e a aprendizaxe informal (c. 169 e 170), 

debido á carencia de bolsas de estudio completas para novos valores (c. 

168 e 169), á escaseza de referentes nas xeracións previas (c. 30) e ao 

enfoque excesivamente clásico da educación musical, pouco orientada ao 

mercado real (pop rock e outros estilos contemporáneos) (c. 173 e 174). 

Recoméndase vivamente que se trate de suplir estas deficiencias con 

novas liñas de formación de formadores (c. 173). A elevada porcentaxe 

de membros de bandas con formación musical que detectamos na nosa 

enquisa, sen enmendar no substancial este diagnóstico, si permitiría 

alomenos matizalo. 
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Unha das preocupacións dos axentes do sector é a sobresaturación da 

oferta musical local (c. 3, 14 e 201), factor que dificulta que os artistas 

galegos poidan vivir só da súa música. Ademais, os grupos autóctonos, 

pola súa constante presencia no mercado local, esgotarían cedo o seu 

poder de convocatoria (c. 57), o que empurraría aos promotores de 

concertos a buscar artistas foráneos para eventos de gran dimensión. 

Unha das solucións apuntadas pasaría pola proxección exterior dos nosos 

músicos (c. 15).  

 

Pero a precariedade profesional das bandas galegas non só é froito dunha 

suposta sobreoferta. Tamén hai elementos consubstanciais á actividade 

musical que prexudican as expectativas de desenvolver unha carreira 

viable. Máis ao concreto, o réxime fiscal das contratacións de músicos 

produciría economía mergullada por non axustarse á frecuencia e importe 

dos ingresos da maior parte dos músicos (c. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 

274 e 275). En canto á remuneración dos artistas, un dos nosos 

informantes indica que as actuacións en salas (maioritarias en temporada 

de inverno) son moi axustadas economicamente: apenas suporían máis do 

que unha forma de ensaio cubrindo gastos (c. 45). En resumo, a incerteza 

das contratacións, a falta de cobertura social e o limitado dos cachets 

dificultarían a dedicación exclusiva á música (c. 16, 17, 18 e 19).  

  

Ante este panorama, moitos artistas están a incrementar a súa 

capacidade de autoxestión pola vía de adquisición de destrezas 

complementarias (deseño gráfico, labores técnicos) que lles permitan 

abaratar custos e dalgún xeito converterse en artistas – empresarios (c. 

151). De feito, a tendencia é que os músicos que se dirixan ás empresas 

xa o fagan co “master” rematado (c. 68). Cada vez máis elos da cadea de 

valor son executados directamente polos propios artistas, en detrimento 

de funcións que antes desempeñaban en exclusiva as empresas. Ademais, 

a contorna xeral semella favorable para este proceso de substitución: a 

crise do formato CD e o auxe das tecnoloxías dixitais está a propiciar 

unha democratización dos procesos productivos e dos cauces de difusión. 

A distribución gratuíta de música é un reclamo publicitario para os 

concertos (c. 149), o único lugar onde moitos grupos logran vender os 
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seus discos (c. 147). Así, o espacio de celebración dos concertos irá 

relegando á tenda como centro comercial por excelencia (ambulante), e 

o músico – tendeiro conseguirá dese modo achegarse ao espectador – 

cliente. 

 

Para algún dos nosos interlocutores habería dúas grandes modalidades de 

procesos creativos: os autónomos de cada artista e os inducidos por 

encargo, sexa da administración ou de empresas intermediarias (c. 25). 

De todos modos, os últimos nunca poderán ocupar o lugar dos primeiros: 

para o artista sería importante (e rendible) dispor dun discurso musical 

propio, dunha obra. É o elemento que o diferencia e lle proporciona 

prestixio. (c. 26). 

 

A parte do recurso á exportación, habería outras vías para enriquecer as 

propostas artísticas, gañando en potencialidade comercial, e diversificar 

as fontes de ingreso dos músicos. Trataríase de procurar novos vínculos 

con outras disciplinas creativas (c. 219). De feito xa se albiscan novos 

formatos desde a mestizaxe das artes: audiobook, videocreación, pintura 

+ música... (c. 222).  

 

A procura de talento desde as empresas realízase desde múltiples 

frontes: internet, tendas de discos, revistas..., e en ocasións son os 

artistas quen toman a iniciativa e se dirixen aos empresarios (c. 53, 54, 

55 e 56). Unha das persoas entrevistadas sinala que quizás sexa a 

iniciativa dos grupos a principal vía de captación de talento (c. 68). En 

canto aos criterios de escolla, mencionáronse os seguintes: 1) a 

rendibilidade potencial –descargas, discos vendidos e poder de 

convocatoria-; 2) a proxección internacional; 3) a calidade creativa. Cada 

empresario réxese polas súas propias prioridades. Tamén en ocasións as 

relacións de amizade entre artistas e empresarios condicionan a 

selección (c. 56 e 57). 

 

Por último, e como reflexión persoal, dicir que se os grupos galegos 

teñen calidade (c. 20) e se hai sobreoferta (c. 3 e 14), entón a falta de 

poder de convocatoria (c. 57) indica que: ou ben a demanda é moi 

pequena e a rotación excesiva (debera demorarse máis o período entre 
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concerto e concerto na mesma localidade), ou ben hai pouca oferta 

autóctona para públicos masivos (certas linguaxes e estilos musicais), ou 

ben as canles de comunicación entre artistas, empresas e público galego 

son deficitarias.    
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3. AS EMPRESAS 

 

Comezamos este capítulo cun apunte de contexto sobre o peso relativo 

das empresas culturais galegas no conxunto de España. Unha comparativa 

máis afinada entre empresas musicais non foi posible debido á 

inexistencia de datos desagregados da industria musical española. Pois 

ben, seguindo o Anuario de Estatísticas Culturais 2006 do Ministerio de 

Cultura:  

- De 2001 a 2006 incrementáronse un 33,7% o número de empresas 

culturais en Galicia: 2.925 (2006) 

- De 2001 a 2006 incrementáronse un 27,0% o número en España: 

63.004 (2006) 

- Aínda cun ritmo de creación de empresas culturais maior, as 

galegas representan só un 4,6% das españolas, por baixo do noso 

peso relativo en poboación.  

 

 

3.1. O TECIDO EMPRESARIAL DA MÚSICA EN GALICIA 

 

Como xa mencionamos no capítulo introductorio, a delimitación do mapa 

da industria musical (o conxunto de actividades económicas que forman 

parte dela e as que fican fóra) é un tanto difuso por canto varía en 

función dos teóricos internacionais que tomemos como referencia, non 

existindo en todo caso estándares conceptuais nin metodolóxicos para 

España que nos poidan servir a modo de guía. Con esta incerteza de 

fondo, procuramos perfilar esa cartografía recorrendo ás clasificacións 

oficiais de actividades económicas. Con ese obxecto solicitamos 

información ás Cámaras de Comercio, quen nos facilitaron unha listaxe 

coas empresas galegas que figuraban en 2007 nos epígrafes do IAE 

(Imposto de Actividades Económicas) e nalgúns do CNAE (Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas), e que eran susceptibles de 

representar ao tecido empresarial da música galega. En total sumaban 

318 empresas.  
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Os epígrafes contemplados foron: 

 

Códigos IAE 

Código Concepto Nº de empresas 

3552 Edición de soportes gravados de son, vídeo e informática 68 

9654 Empresas de espectáculos 75 

9651 Espectáculos en salas e locais (excepto espectáculos taurinos) 38 

9652 Espectáculos ao ar libre (excepto espectáculos taurinos) 7 

9653 Espectáculos fóra de establecemento permanente (excepto espectáculos taurinos)  1 

Códigos CNAE 

Código Concepto Nº de empresas 

55300 Restaurantes 8 

55400 Establecementos de bebidas 76 

TOTAL 273 

 

Fonte: Cámaras de Comercio. Elaboración propia. 

 

A maiores figuraban outras 45 empresas sen adscrición aparente co noso 

obxecto de investigación. Os restaurantes e establecementos de bebidas 

seleccionados incorporaban como actividades secundarias a organización 

de espectáculos, polo que inicialmente non rexeitamos a súa inclusión. 

Sen embargo, na listaxe de empresas adscritas ao epígrafe 3552 

detectamos, a maiores das empresas discográficas, abundantes exemplos 

de productoras audiovisuais e de empresas de enxeñaría informática, o 

que excedía o noso obxecto de estudio. Así mesmo, nas empresas que 

indicaban como actividade principal a de ser “empresas de espectáculos” 

(epígrafe 9654), observamos unha notable presencia de empresas 

dedicadas á producción teatral. Nese mesmo sentido, os restaurantes e 

establecementos de bebidas que organizan espectáculos poderían 

centrarse na exhibición de eventos musicais pero tamén nas artes 

escénicas de pequeno formato (narración oral, stand up comedy; 

maxia..). E o mesmo sucedía co epígrafe 9651, cuxa listaxe se compuña 

indiferenciadamente de salas de concertos ou de locais de compañías de 

teatro. 

 

Para contrastar e enriquecer esa información realizamos outra busca 

baseada nas 10 categorías que emprega o INE (Instituto Nacional de 
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Estatística) para as análises estatísticas culturais, seleccionando as 5 

máis vencelladas coa industria musical (DIRCE, INE 2007): 

- 221: Empresas dedicadas á edición 

- 223: Empresas de reproducción de soportes gravados 

- 323: Fabricación de aparatos de recepción, gravación e 

reproducción de son e imaxe 

- 363: Fabricación de instrumentos musicais 

- 923: Outras actividades artísticas e de espectáculos. 

 

Este intento resultou igualmente infructuoso por canto cada epígrafe 

aglutinaba empresas en ningún caso seleccionadas en función das 

disciplinas artísticas nas que operaban, requirimento básico do noso 

Estudio.    

  

En definitiva a mostra non era fiable, non se axustaba ao noso obxecto de 

investigación (excedéndoo nuns casos e carecendo noutros de eslavóns 

completos da cadea de valor da música), co cal constatamos a 

inadecuación das clasificacións oficiais de actividades económicas para 

recoller en epígrafes ben delimitados o negocio da industria musical. Pola 

contra, as actividades musicais mesturábanse nun todo indiferenciado 

con outras culturais, de ocio e recreativas. 

 

A partir disto, procedemos á confección artesanal dunha mostra universal 

que abranguese a totalidade das empresas directamente implicadas na 

actividade musical en Galicia (productoras, discográficas, distribuidoras, 

etc..) máis aqueloutras empresas cun evidente vínculo de negocio 

(tendas de discos, salas de concertos, etc..). Con ese obxectivo, e logo 

dunha prolongada investigación na que empregamos diferentes vías de 

acceso a información (solicitudes formais a asociacións sectoriais e 

administracións, recolla de indicacións de informantes, filtrado por parte 

de especialistas...) elaboramos unha primeira listaxe na que detectamos 

265 empresas. Nunha segunda fase, á hora de establecer contacto coas 

empresas a enquisar, só puidemos constatar a existencia actual de 200. 

Nuns casos non dimos atopado canles de contacto con empresas, e 

noutros comprobamos a baixa da súa actividade. Finalmente, a propia 

implementación do cuestionario levounos a unha cifra total de respostas 
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de 134. Boa parte dos ausentes escusaron a súa participación. En 

definitiva, a mostra final na que baseamos a nosa investigación 

susténtase nas respostas de 134 empresas. 

 

 

 

3.2. PERFÍS BÁSICOS 

 

Para comezar faremos un percurso polas principais características das 

empresas da industria musical galega, deixando para un apartado 

posterior a descrición e análise dos productos e servicios que ofertan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A fórmula xurídica maioritaria é a de sociedade limitada (48,5%), seguida 

dos autónomos (29,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, a maioría das empresas son de recente 

creación. Desde 1990 ate hoxe en día naceron o 88,1% das empresas 

enquisadas. As máis antigas datan de 1950. 

 

Forma Xurídica  das Empresas do Sector Musical  

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Autónomo 39 29,10 
Sociedade Anónima 7 5,22 
Sociedade Cooperativa ou Laboral 7 5,22 
Sociedade Limitada 65 48,51 
Outros 16 11,94 

Total 134 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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En canto ao seu asentamento no territorio, priman aquelas emprazadas 

nas provincias atlánticas, levemente por riba do seu peso poboacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 134 empresas están respaldadas por un total de 318 socios, dos que 

232 son homes (73%) e 86 mulleres (27%). En 11 empresas non hai socios 

homes e en 77 non hai socias mulleres. A media de socios por empresa é 

de 2,48.  

Provincia  na que se atopa a Sede Social da  Empresa  

 
Frecu encia  Porcentaxe  

A Coruña 57 42,5 
Lugo 16 11,9 
Ourense 13 9,7 
Pontevedra 48 35,8 

Total 134 100,0 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Número de Socios  nas Empresas do Sector Musical  

  Media 
Desviación 

Típica 
Nº de Socios 2,48 3,66 
Nº de Homes Socios 1,81 2,28 

Nº de Mulleres Socios 0,67 1,68 

Número Total de Socios de Empresas do Sector Musica l 

  Frecuencia Porcentaxe 
Homes 232 72,96 
Mulleres 86 27,04 

Total 318 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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O segmento maior está conformado polas empresas unipersoais (39,1%), 

seguido das empresas de 2 socios (32,0%). Con máis de 5 socios só hai 2 

empresas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2006 as 134 empresas contaban cun continxente de 735 traballadores, 

dos que un 39,5% eran empregados fixos, 42,0% empregados eventuais, 

7,3% persoal facilitado por ETT´s e 5,6% traballadores autónomos 

dependentes. A media de traballadores por empresa sitúase entón nos 

5,70.  
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Dos 735 traballadores, 508 eran homes (69,1%) e 195 mulleres (26,5%). A 

franxa etaria predominante é a dos traballadores de 25 a 49 anos, cun 

69%, seguido da franxa de 18 a 24 anos, cun 21,4%. A empresa con máis 

plantilla ten 40 empregados.  

 

A proporción entre homes e mulleres é moi semellante á rexistrada entre 

socios homes e socias mulleres (preto de 3 a 1). Mentres tanto, no 

emprego cultural español (Anuario de Estatísticas Culturais 2006) a 

proporción achégase ao dobre de participación da muller (1,5 home por 1 

muller). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por niveis formativos, un 0% dos traballadores carecen de estudios, un 

10,2% dispón de estudios primarios, un 48,6% de estudios secundarios e 
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un 40,7% de estudio universitarios. A título indicativo diremos que a 

formación media dos traballadores das empresas culturais españolas para 

o ano 2005 é levemente superior ao que acabamos de describir. No caso 

español é: sen estudios 0%, con estudios primarios 6%, con estudios 

secundarios 43,6% e con estudios universitarios 50,4% (Anuario de 

Estatísticas Culturais 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectaron falta de formación nos empregados 45 empresas, un 33,6% da 

mostra total. Estas carencias pódense desagregar en 3 grupos: as 

empresas que detectan falta de formación técnica son 33 (24,6%), as que 

detectan falta de formación empresarial son 23 (17,2%) e as que detectan 

falta de formación artística son 16 (11,9%). 

 

Dada a importancia dos indicadores de emprego para medir o volume e o 

dinamismo dun sector de actividade, detémonos agora a establecer  unha 

Detección de Problemas na Formación do P ersoal  

  Frecuencia  Porcentaxe  
Si 45 33,6 
Non 87 64,9 

Ns/Nc 2 1,5 

Total 134 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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breve comparativa entre Galicia e España que nos permita tirar algunha 

conclusión significativa.  

 

En primeiro lugar, debemos indicar que non existen datos publicados que 

dean conta do emprego na industria musical en Galicia. Dispomos de 

datos de 2003 do Libro Branco da Música en España (PROMUSICAE) que 

fala de 52.850 persoas empregadas directamente no sector musical do 

Estado. Por outra banda, o Anuario de Estatísticas Culturais do Ministerio 

de Cultura fala de 456.300 empregos en cultura para esa mesma 

anualidade (2003). De ser fiables ambos datos, teríamos en España para 

2003 un ratio dun 11,58% de emprego na música respecto do total do 

emprego cultural.  

 

En todo caso, recorrendo de novo ao Anuario de Estatísticas Culturais 

2006, vemos que para 2005 o emprego cultural en Galicia ascende a 

25.100 persoas, o que supón un 2,3% do total de emprego galego, fronte 

ao 2,7% que representa en España. Polo tanto, teríamos unha proporción 

de emprego en cultura inferior ao peso relativo que ostenta en España. 

Esas 25.100 persoas suporían o 4,88% do emprego cultural español, 

porcentaxe levemente superior á nosa porcentaxe de empresas respecto 

das españolas (4,6%).  

 

Desde 2000 a 2005 o emprego cultural medrou en Galicia un 48,5% (29,3% 

en España), e o seu peso respecto do emprego total galego pasou de 

representar o 1,7% ao 2,3%. Polo tanto, desde a perspectiva do número 

de empresas e de emprego poderíase afirmar que o sector cultural galego 

experimentou en anos recentes un ascenso considerable, superior ás 

taxas de crecemento españolas. Desafortunadamente non dispomos de 

datos desagregados que nos permitan analizar a evolución e o 

comportamento específico da industria musical. 

 

 

 

 

 

 

Ámbito no que desenrola a súa Actividade Profesiona l 

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Exclusivamente no sector musical 55 41,0 
Inclúe outros ámbitos ademais do musical 79 59,0 

Total 134 100,0 

Fonte: Elaboración Propia 
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Das 134 empresas enquisadas, 55 desenvolven a súa actividade 

empresarial exclusivamente no ámbito da música (41,0%) mentres que as 

restantes 79 compaxínana con actividades extramusicais. Este dato dá 

conta da falta de especialización productiva (ou dito en positivo, do 

carácter multifuncional) das empresas galegas da industria musical. Máis 

adiante poderemos comprobar as limitacións do mercado musical galego, 

factor que empurra aos profesionais a recorrer a outros sectores externos 

para complementar ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A media de volume de negocio baseado en actividades musicais para as 

134 empresas é dun 53,9%. Das empresas que combinan actividades 
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musicais con actividades extramusicais, un 19,4% realizan máis dun 75% 

do seu negocio na música, e un 17,2% entre o 50% e o 74%. Tamén hai un 

relevante 11,9% que factura menos dun 25% por vía musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A porcentaxe media de actividade dedicada polas empresas aos 

diferentes estilos das músicas populares é a seguinte: 32,77% pop rock; 

27,20% folk, étnica e tradicional; 18,46% jazz, blues e soul; 9,08% novas 

tendencias (rap, hip-hop, electrónica, disco e dance); 7,92% canción de 

autor; 5,20% sinfónica, clásica, contemporánea e sacra. Céntranse 

exclusivamente nun estilo musical só 11 empresas das 124 que 

contestaron a esta pregunta (8 ao folk, 1 a pop rock, 4 a jazz e 1 a novas 

tendencias). Por tanto, o estilo musical non é un criterio significativo de 

segmentación empresarial: maioritariamente simultanéanse diferentes 

xéneros. 
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Novas tendencias:                                                                              
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7,92

9,08

18,46

27,20

32,77

Porcentaxe da Actividade dedicada a cada un dos Tip os de Música ( Media)

Participación en Clubs de Empresas, Confederacións, 
Asociacións ou Redes Interempresariais (AGAFONO; AG EM, 
Promusicae, ARTE…) 

  Frecuencia Porcentaxe 
Si 61 45,50 
Non 73 54,50 

Total 134 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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Participa en clubs de empresa, confederacións e outras fórmulas 

asociativas un 45,5% dos enquisados. Cooperaron en proxectos 

institucionais ou empresariais un 41,0%, cunha media per cápita de 5,40 

proxectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte desa cooperación prodúcese con outras empresas do sector 

musical ou cultural (81,8%), ou con empresas doutros sectores (10.9%). A 

cooperación en proxectos con administracións públicas ou universidades 

redúcese a un 5,4%. 

 

En total puidemos comprobar a existencia de 8 asociacións profesionais 

do ámbito galego da música: 1) Asociación de Músicos de Galicia; 2) 

Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo; 3) Asociación Galega de 

Fonografistas –AGAFONO-; 4) Asociación Galega de Músicos de Jazz  -

AGAMUJAZZ-; 5) Asociación de Gaiteiros Galegos; 6) Asociación do 

Conservatorio Tradicional e Folque de Lalín; 7) Asociación Galega de 

Participación en P roxectos de Cooperación con outras Empresas 
ou Organismos 

  Frecuencia Porcentaxe 
Si 55 41,04 
Non 78 58,21 

Ns/Nc 1 0,75 

Total 134 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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Compositores; 8) Asociación Galega de Intérpretes de Música Clásica. 

Destas oito só dúas agrupan empresas: Asociación Galega de Salas de 

Música ao Vivo e AGAFONO.  

 

Sen embargo, os tempos parecen mudar no sentido axeitado. Así, varios 

dos nosos entrevistados se congratulan por unha mellora na capacidade 

de cooperación entre as empresas (c. 4) de cara a colocar os seus 

productos no mercado español (c. 215). A esta iniciativa non sería allea a 

administración autonómica, con novas políticas de impulso á creación de 

plataformas empresariais (c. 229 e 230). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta cunha páxina web propia o 70,9% das empresas, e outro 8,2% está 

en proceso. Dispón de e-mail de empresa o 92,5%. Posúe unha aplicación 

informática específica para o exercicio da súa actividade o 35,8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de Acceso a Internet na s Empresa s 

  Frecuencia  Porcentaxe  
Non teño conexión a Internet 15 11,19 
Conexión telefónica 2 1,49 

RDSI 3 2,24 

ADSL 91 67,91 

Conexión por cable 17 12,69 

Outra 6 4,48 

Total 134 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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O acceso a internet distribúese do seguinte modo: 67,9% a través de 

ADSL; 12,7% con conexión por cabo; 2,2% con RDSI; 1,5% con conexión 

telefónica; 4,5% con outra modalidade de acceso; 11,2% non ten conexión 

a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mercados locais teñen unha importancia alta para o 62,7% das 

empresas e media para un 26,1%. O mercado autonómico ten unha 

importancia media para o 42,5% dos enquisados e alta para un 36,6%. O 

mercado estatal ten unha importancia baixa para o 41,0% das empresas e 

media para o 30,6%. O mercado europeo ten unha importancia baixa para 

o 41,0% e non o traballa o 40,3%. O mercado mundial non o traballa o 

54,5% e ten unha baixa importancia para o 30,6%. 
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Non realizan actividades no estranxeiro nin exportan o 81,3% das 

empresas. Para o 17,2% restante as actividades internacionais 

representan unha media sobre a súa facturación musical do 13,33%. Só 1 

empresa indica que os seus ingresos internacionais superan o 50% dos 

seus ingresos vía música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtivemos resposta de 81 empresas. A máxima facturación osténtaa unha 

empresa con 18.000.000 €. As dúas seguintes decaen ate os 2.779.159 € e 

1.000.000 € respectivamente. A media de facturación sitúase en 380.576 

€, pero se prescindimos da empresa de maior facturación roldaría os 

160.000 €.  

 

Porcentaxe Media que representan as Actividades no Estranxeiro 
sobre a Facturación Total das Empresas do Sector Mu sical 

 
Media 

Desv iación 
Típica 

Conxunto da mostra 1,86 7,78 

Empresas que realizan exportacións 13,33 17,13 

Porcentaxe que representan as Exportacións no cómpu to da 
Facturación Anual (N=23) 

  Frecuencia Porcentaxe 
Menos do 25% 16 69,56 

Entre o 25% e o 49% 1 4,35 

Entre o 50 e o 74% 1 4,35 

Ns/Nc 5 21,74 

Fonte: Elaboración Propia 
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3.3. TIPOLOXÍA POR ACTIVIDADES: A CADEA DE VALOR 

 

Segundo o Libro Branco da Música en España e boa parte dos nosos 

informantes, a división máis significativa desde o prisma da actividade 

das empresas que operan no sector da música é a que separa ás que se 

ocupan da música gravada das que traballan na música ao vivo. En teoría 

ambas liñas de actividade difiren notablemente e requiren de 

cualificacións ben diferenciadas. O seguinte gráfico reflicte a proporción 

de empresas enquisadas que se autoubican nunha destas dúas 

modalidades ou en ambas á vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, un 41,8% das empresas di dedicarse en exclusiva á música 

ao vivo fronte ao 20,1% que se centran na música gravada. É altamente 

sintomático que o grupo de empresas que conxugan ambos sectores 

supoñan un 38,1% da mostra. Esa gran área de intersección reforza a idea 

da multifuncionalidade existente nas empresas da industria musical 

galega. Non só a meirande parte delas compaxinarían actividades 

musicais con actividades extramusicais, senón que dentro das musicais 

combinarían funcións dunha natureza moi diversa. 

 

20,1%

38,1%
41,8%

Ambito do Sector Musical no que desenrrola a súa Ac tividade

Música gravada Ambas Música en directo
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Dedícanse á música gravada un total de 78 empresas (27 en exclusiva e 

51 de xeito parcial).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a obter unha imaxe máis nítida das ocupacións das empresas, 

dividimos cada póla (música gravada e ao vivo) en diversos bloques de 

actividade que se corresponden coas diversas fases da cadea de valor da 

música. Así, para a música gravada diferenciamos entre: 1) bloque de 

creación, 2) bloque de identificación de talento, 3) bloque de gravación e 

fabricación, 4) bloque de promoción e difusión, e 5) bloque de 

comercialización e distribución.  

 

 

 

 

 

 

Das 78 empresas que operan no sector da música gravada, 23 

desenvolven tarefas de creación musical (17,2% da mostra total). Para 

unha maior precisión, dentro das tarefas de creación distinguimos entre 

aquelas que atinxen á asistencia á composición e á interpretación. Pois 

ben, das 23 empresas 21 realizan actividades de composición e 20 de 

interpretación (15,7% e 14,9% sobre o conxunto da mostra). 
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Creación  

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Composición 15,7 84,3 100,00 
Interpretación 14,9 81,5 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Do total de 78 empresas, 31 ocúpanse da identificación de talento 

(23,1% da mostra). O labor de identificación de talento pódese subdividir 

entre as funcións desempeñadas por un manager, por un productor 

musical (selo ou compañía discográfica) ou por un editor. Das 31 

empresas 17 realizan tarefas de management (12,7%), 22 tarefas de 

producción musical (16,4%) e 16 de edición (11,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

Das 78 empresas da música gravada, 34 din desempeñar tarefas de 

gravación e fabricación (un 25,3% do total de empresas). Desas 34, 26 

traballan en labores de gravación –estudio de gravación- (19,4%), 24 en 

producción artística (17,9%), 16 en fabricación –CD, DVD- (11,9%) e 17 en 

deseño gráfico (12,7%). 

 

 

 

 

 

 

Das 78 empresas, 46 desenvolven actividades de promoción e difusión 

(34,3%). Desas 46 empresas, 36 traballan en promoción e marketing –

axencias de comunicación- (26,9%) e 39 en comunicación pública –medios 

de comunicación- (29,1%). 

 

Identificación de Talento  

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Manager 12,7 87,3 100,00 
Produtor Musical 16,4 83,6 100,00 
Editorial 11,9 88,1 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Gravación e Fabricación  

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Gravación 19,4 80,6 100,00 
Produción Artística 17,9 82,1 100,00 
Fabricación 11,9 88,1 100,00 
Deseño Gráfico 12,7 87,3 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Promoción e Difusi ón 

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Promoción e Marketing 26,9 73,1 100,00 
Comunicación Pública 29,1 70,9 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Das 78 empresas da música gravada, 33 realizan funcións de 

comercialización e distribución (24,6%). Desas 33, 31 din ocuparse da 

distribución física da música –maioristas, minoristas, intermediarios- 

(23,1%) e 7 da distribución dixital e da xestión de contidos –etailer, 

operadores de telefonía, provedores de acceso- (5,2%).  

 

 

Centrándonos agora na música ao vivo, podemos diferenciar alomenos 

catro bloques de actividades: 1) plan de producción, 2) promoción e 

comercialización, 3) producción e montaxe, e 4) actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedícanse á música ao vivo un total de 107 empresas (56 en exclusiva e 

51 de modo parcial). A dedicación en exclusiva duplica á das empresas 

que só traballan na música gravada. 

 

Distribución e Comercialización 

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Distribución Física da Música 23,1 76,9 100,00 
Distribución Dixital e Xestión de 
Contidos 

5,2 94,8 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Das 107 empresas que traballan na música ao vivo, 34 elaboran o plan de 

producción do artista –en tanto que manager ou axencia de 

representación- (25,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

Das 107 empresas, 66 realizan tarefas de promoción e comercialización 

(49,3%). Das 66 empresas, 57 cumpren coa función de promotor de 

espectáculos –ou axente de zona ou intermediario- (42,5%), 36 coa de 

axencia de contratación (26,9%) e 12 coa de venta anticipada de entradas 

–taquilla electrónica- (9,0%). 

 

 

 

 

 

 

Das 107 empresas, 67 realizan tarefas de producción e montaxe (50,0% 

da mostra total). Desas 67, 41 son productoras (30,6%) e 51 son axentes 

loxísticos e de infraestructuras (son, luz, escenarios, persoal...) (38,1%). 

 

Das 107 empresas de música ao vivo, 81 desenvolven tarefas de 

actuación (todo o relativo a xestión de salas de concertos, recintos 

escénicos, preparación de espectáculos, etc..). Supoñen un 60,4% da 

mostra total. 

 

Para unha mellor visualización do volume relativo (en número de 

empresas) das diferentes fases da cadea de valor da música en Galicia 

deseñamos este Gráfico 1. A área que abrangue cada frecha sería 

proporcional ao número de empresas que representa.  

 

 

Promoción e Comercialización  

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Promotor de Espectáculos, Axente 
de Zona, Intermediario 

42,5 57,5 100,00 

Axencia de Contratación 26,9 73,1 100,00 

Venta anticipada de entradas 9,0 91,0 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Produción e Montaxe  

Actividades ás que se dedican Si Non Total 
Produción 30,6 69,4 100,00 
Axentes Loxísticos e Infraestruturas 38,1 61,9 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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GRÁFICO A: CADEAS DE VALOR DA MÚSICA EN GALICIA 

 

 
 

 

           CADEA DE VALOR DA MÚSICA AO VIVO 

  

           CADEA DE VALOR DA MÚSICA GRAVADA  

 

 

Sen embargo, o gráfico presentado deste xeito non reflicte de forma 

fidedigna a realidade. Para comezar habería que ter en conta que 51 das 

134 empresas comparten actividade en ambas bifurcacións, co cal debera 

xurdir un espacio de intersección. A continuación, se sumamos as 

empresas que din realizar tarefas na cadea da música gravada teremos un 

total de 167, e na da música ao vivo de 248. Lembramos que as empresas 

que manifestaron traballar na música gravada foron 78, e na música ao 

vivo 107. Isto significa que un nutrido grupo de empresas combinan 

diversas actividades dentro de mesma cadea. De feito, se dividimos as 

cifras por cadea (na música gravada: 167 actividades para 78 empresas; 

na música ao vivo: 248 actividades para 107 empresas) poderemos obter 

a taxa de multifuncionalidade sectorial de cada unha delas. Así, a música 

gravada tería unha taxa de 2,14, e a música ao vivo de 2,31. Iso significa 

que de media, as empresas da música gravada realizan 2,14 tarefas (ou o 

que é o mesmo, operan á vez en 2,14 eslavóns da súa cadea de valor) e 

as da música ao vivo en 2,31. Como a pauta semella ser a combinación de 

tarefas (ou dito en negativo, a falta de especialización productiva), 
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teríamos unha plasmación gráfica máis axeitada e exacta mediante 

diagramas de Venn. Deste xeito: 

  

GRÁFICO B: CADEAS DE VALOR DA MÚSICA EN GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Donde obteríamos unha nebulosa difusa con abundantes áreas de 

intersección.  

 

De todos modos, non podemos deixar de resaltar os volumes de 

actividade relativos para sendas cadeas. Así, e en conxunto, hai un maior 

número de empresas que se dedican á música ao vivo que á música 

gravada. En canto aos diferentes eslavóns productivos, a actividade que 

máis empresas realizan é a de actuación, seguida polas de “producción e 

montaxe” e “promoción e comercialización”, ambas na cadea da música 

ao vivo. A continuación situaríase a “promoción e difusión” na música 

gravada. A actividade menos realizada é a que ten que ver co apoio e 

asistencia á creación. 

 

Nas entrevistas en profundidade, os nosos informantes foron despregando 

unha tipoloxía das empresas da música en Galicia. As principais 

categorías indicadas foron as seguintes:  
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TIPOLOXÍA DE EMPRESAS SEGUNDO OS AXENTES DA MÚSICA EN GALICIA 

CATEGORÍAS FUNCIÓNS DESCRITAS 

Editoras 
Empresas que perciben parte dos dereitos de autor a cambio da 

cobertura técnica para a edición das obras máis a promoción (citas 

33, 34, 35 e 36) 

Selos discográficos O selos discográficos publican, promoven e difunden (c. 37 e 38) 

Axencias de management 

A axencia de management representa e vende concertos de 

artistas a Concellos, salas..., ocupándose do papeleo 

administrativo (relacións contractuais), adiantándolle en ocasións 

diñeiro ao artista (c. 39, 40, 41, 42 e 43). Tamén pode encargarse 

do control da posta en escena (c. 44) e da producción (c. 46 e 48), 

ademais de organizar as xiras (48) 

Productoras 

As productoras fan a venta de espectáculos, distribúen, montan o 

escenario... están pendentes de todos os procesos (c. 50, 51 e 52). 

A producción é a organización do concerto (loxística, escenario, 

luces, etc.), ademais da distribución e a promoción pública 

(cartelería, dossier, entrevistas) ... (c. 136), e a pre-producción é 

idear, escribir, compor... (c. 126, 127, 128)  

Promotoras 
As funcións do promotor son as de producción e difusión (c. 84 e 

85) 

Distribuidoras 
As distribuidoras son as encargadas de pór a música nas tendas (c. 

97) 

Programadores 

Hai 2 tipos de programadores: os públicos e os privados, os 

funcionarios (técnicos de cultura) ou as empresas (productoras, 

axencias de management). Hai 3 ou 4 promotoras de certo nivel 

que teñen poder de negociación cos Concellos (c. 160). 

Representantes 
Danse casos nos que entre a axencia de management e o artista 

hai un intermediario: o representante (c. 47) 

 

 

 

E a maiores constarían as salas de concertos, outros locais (bares, pubs) e 

as tendas de música.  

 

Das descricións de funcións que figuran na táboa podemos inferir que: a) 

entre editoras e discográficas hai un solapamento nos labores de 

promoción -mesmo na cita 3 chégase a afirmar que as empresas que 

antes se denominaban discográficas agora se chaman editoras-; b) tamén 

as axencias de management e os promotores comparten labores de 

difusión; c) mesmo se chegan a identificar aos programadores privados 

coas productoras, as axencias de management e as promotoras; d) a 

axencia de management semella prestar un servicio integral ao artista, 

non especializado; e) non se detectan diferencias entre as axencias de 
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management e as productoras, salvo que nestas últimas non se menciona 

a contratación de artistas e os anticipos financeiros. Na cita 78 aseveran 

que os selos discográficos pasarán a ser xestores de contidos.  

 

Polo tanto, un síntoma moi significativo a reseñar é o da confusión 

tipolóxica que reina entre os propios axentes do sector, o que non fai 

senón corroborar a conclusión xa antedita sobre a multifuncionalidade 

das empresas (c. 90), a falta de especialización productiva e o 

esvaemento entre as fronteiras funcionais de cada rol. Ou a tendencia a 

abranguer todos os elos da cadea de valor. Así, e no caso galego, a 

diferenciación entre editoras e selos, ou entre axencias de management 

e productoras pasa a ser meramente nominal, ou de orixe, ou dunha 

maior concentración de certo tipo de actividades en cada unha.  

 

En consecuencia, unha característica definitoria das empresas da 

industria musical galega será a súa polivalencia (c. 153). A polivalencia 

implica dalgún modo pequenos coñecementos nunha multiplicidade de 

aspectos, e pode ser unha condición necesaria para operar en mercados 

locais, prestando así servicios “chave en man” aos clientes. En mercados 

maduros e de maior escala, cunha alta concorrencia e cunha importante 

división do traballo, será preciso un maior grao de especialización. 

 

Vistas as características básicas das empresas enquisadas, tomando como 

referencia a dimensión das súas plantillas, as súas facturacións e os 

mercados aos que se dirixen, xa estamos en condicións de afirmar que a 

nosa industria musical está composta fundamentalmente por empresas 

pequenas, multifuncionais, e orientadas á acción no ámbito local. 

 

Pero esta conclusión non basta: haberá que vela en perspectiva para 

poder analizar a súa evolución. Así, desde o punto de vista dos nosos 

informantes hai unha nova xeración de empresarios que están a impulsar 

a industria (c. 9), o que repercutiu durante os últimos quince anos nun 

incremento da profesionalización dos servicios, máis debido á experiencia 

adquirida que a unha formación especializada (c. 177 e 178). Xustamente 

antes puidemos comprobar como segue a haber carencias formativas nos 

empregados das empresas, fundamentalmente en aspectos técnicos e 
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empresariais. Afinando un pouco máis, un dos nosos interlocutores 

indicaba a necesidade dunha maior formación en management e labores 

de promoción (c. 183).  

 

Segundo se manifesta nalgunhas entrevistas, os niveis xerais de 

rendibilidade empresarial serían moi axustados. As editoras precisarían 

de contratos integrais de dereitos para poder compensar os custes (c. 3). 

Os bares que programan actuacións marcaríanse como obxectivo “non 

perder cartos ou ter perdas pequenas” en base a patrocinios públicos e o 

incremento de consumicións servidas (c. 164 e 165). A día de hoxe o 

beneficio empresarial estaría nas promotoras (c. 3). Tamén se resalta a 

boa práctica que está a supor A Regueifa, abrindo o camiño das ventas 

dixitais, aínda que con resultados económicos pouco visibles.   

 

Na actualidade a clave do negocio da música está na comercialización, 

como veremos no capítulo 4. A este respecto, afírmase que nas pequenas 

empresas (a maioría) predomina a comercialización por cauces informais 

(c. 61). Paradoxalmente, o uso de vías comunitarias de comercialización 

serviu como trincheira fronte ao descenso global nas ventas da música 

gravada, co cal as empresas da industria galega acusaron menos o golpe 

que outras foráneas.  

 
 

 

3.4. PRODUCTOS E SERVICIOS OFERTADOS 

 

No apartado anterior analizamos o proceso productivo das empresas da 

industria musical galega, identificando unha serie de funcións e 

actividades en consonancia coas diferentes fases da cadea de valor da 

música gravada e ao vivo. Agora abordaremos o seu modelo de negocio 

desde unha óptica final: a dos productos e servicios que ofertan aos seus 

clientes. 
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A grandes riscos, podemos seleccionar seis productos ou servicios: 1) 

representación de artistas; 2) publicación de discos; 3) edición de obras; 

4) ventas de discos; 5) descargas de música a través de internet ou 

telefonía móbil; 6) organización de concertos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos e Servizos Ofertados polas Empresas do Sec tor 
Musical 

 
Si Non 

Representación de Artistas 23,90 75,40 
Publicación de Discos 17,16 82,84 
Edición de Obras 11,94 88,06 
Venta de Discos 23,13 76,87 
Descargas en Internet/Móbil 1,50 98,50 
Organización de concertos 63,43 36,57 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Artistas Representados no 2006  (N=29) 

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Artistas non  Galegos 19 9,8 
Artistas Galegos 174 90,2 

Total de Artistas 193 100,0 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Representación de Artistas 

  Media 
Desviación 

Típica  
Artistas representados no 2006 6,66 9,52 
Artistas galegos representados no 2006 6,00 8,86 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Menos do 25% Entre o 25 e o 49% Entre o 50 e o 74% Proceden 
exclusivamente da 

representación

Ns/Nc

40,6

12,5

18,8

12,5

15,6

Porcentaxe da Facturación no Sector Musical que pro vén da Representación de 
Artistas



A INDUSTRIA MUSICAL EN GALICIA                                                  

 

49

Dedícanse á representación de artistas 32 empresas, un 23,9% da 

mostra. Esas 32 empresas facturaron en 2006 por este servicio unha 

media dun 37,15% do seu volume de negocio na música. Só 10 empresas 

ingresaron máis dun 50% do seu negocio musical por este concepto. O 

conxunto destas 32 empresas representou en 2006 a 193 artistas. A media 

de artistas representados por empresa foi de 6,66, dos que 6 son galegos 

e 0,66 foráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedícanse á publicación de discos 23 empresas, un 17,2% da mostra. 

Esas empresas facturan de media un 27,09% por ese concepto respecto do 

seu volume de negocio musical. Só 6 empresas facturan máis dun 50% por 

publicación de discos respecto dos seus ingresos musicais. Publicaron en 

2006 un total de 113 discos, o que fai unha media de 4,91 discos por 

empresa. O 90,3% dos artistas publicados foron galegos. 

Publicación de D iscos  

 
Media 

Desviación 
Típica 

Discos publicados no 2006 4,91 5,32 
Discos de artistas galegos 4,43 4,98 

Discos P ublicados no 2006 ( Nº Empresas=23)  

 
Frecuencia Porcentaxe 

Discos de Artistas non Galegos 11 9,73 
Discos de Artistas Galegos 102 90,27 

Total de Discos 113 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Dedícanse á edición de obras 16 empresas (11,9%), facturando de media 

por esa vía un 22% do seu negocio musical. Só 2 empresas perciben por 

ese concepto máis do 50% da súa facturación musical. Editáronse en total 

215 obras, do que resulta unha media de 13,44 obras por empresa. O 

78,1% das obras editadas pertencen a artistas galegos. 

 

 

 

 

 

 

Edición de Obras  

 
Media 

Desviación 
Típica 

Número de obras editadas 13,44 24,60 
Obras de artistas galegos 10,50 18,11 

Obras editadas en Galicia no 2006 11,25 24,51 

Obras editadas no 2006 (N=16) 

 
Frecuencia Porcentaxe 

Obras de Artistas non Galegos 47 21,86 
Obras de Artistas Galegos 168 78,14 

Total de Obras Editadas 215 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Dedícanse á venta de discos 31 empresas, un 23,1% da mostra, e 

facturan de media por este concepto un 58,93% do seu negocio musical. 

Das 31 empresas que venden discos 17 facturan máis dun 50% do seu total 

musical e 7 céntranse exclusivamente nesa actividade. En 2006 venderon 

148.550 discos (unha media de 7.073 discos por empresa). Só o 32,3% dos 

discos vendidos eran de artistas galegos, e as ventas fóra de Galicia 

alcanzaron o 45,4%. 

 

Dedícanse ás descargas de música a través de internet ou da telefonía 

móbil só 2 empresas. Para unha única contestación (estatisticamente 

irrelevante) rexistráronse 70.000 descargas en 2006, das que 50.000 

pertencían a artistas galegos. 

Venta de Discos  

 
Media 

Desviación 
Típica 

Número de discos vendidos 7.073,81 12.029,58 
Número de discos de artistas galegos 2.287,90 3.913,33 

Número de discos vendidos en Galicia 3.862,33 6.027,43 

Discos Vendidos no 2006 (N=21) 

 
Frecuencia  Porcentaxe  

Discos de  Artistas non  Galegos 100.504 67,66 
Discos de Artistas Galegos 48.046 32,34 

Total de Discos Vendidos 148.550 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Dedícanse á organización de concertos 85 empresas, un 63,4% da 

mostra. As empresas que organizan concertos facturan por este concepto 

unha media dun 51,16% dos seus ingresos musicais. Das 85 empresas, 40 

facturan por esta vía máis do 50% do seu negocio musical, e 19 céntranse 

exclusivamente nesta actividade (no ámbito musical).  

 

O 70,3% dos artistas deses concertos son galegos, o 18,2% doutras 

comunidades autónomas, o 7,0% doutros países de Europa e o 4,6% 

doutros continentes. 

Concertos organizados no 2006 ( N=84) 

 
Media 

Desviación 
Típica 

Concertos organizados 36,45 35,45 
Artistas galegos 25,99 28,09 

Artistas doutras CC.AA. 6,82 10,47 

Artistas doutros paises de Europa 2,60 5,76 

Artistas doutros continentes 1,71 4,32 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Artistas que participaron en C oncertos organizados no 2006 ( N=83) 

Lugar de Procedencia  Número  Porcentaxe  
Artistas Galegos 2.183 70,26 
Artistas doutras CC.AA. 566 18,22 

Artistas doutros paises de Europa 216 6,95 

Artistas doutros continentes 142 4,57 

Total Artistas en cartel 3.107 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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En 2006 organizaron 3.062 concertos, o que supón unha media por 

empresa de 36,45 concertos. Eses 3.062 concertos podémolos desglosar 

entre concertos individuais (2.502) e concertos inscritos en festivais ou 

circuítos (491).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertos organ izados no 2006 (N=84 ) 

Tipoloxía  Número  Porcentaxe  
 Concertos individuais 2.502 81,71 
 Concertos integrados nun festival ou circuito 491 16,04 

 Ns/Nc 69 2,25 

Total Concertos 3.062 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 
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Os concertos organizados en Galicia son a inmensa maioría (2.894) fronte 

aos 99 organizados fóra de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3.062 concertos, o 39,7% foron gratuítos e no 56,9%  cobrouse unha 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3.062 concertos, un 67,1% remuneráronse en función dun cache 

determinado e un 29,7% en función de taquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

O 67,6% dos clientes que contrataron os concertos pertencen ao sector 

privado, e o 32,4% ao sector público. 

 

Como podemos comprobar, o producto ou servicio máis ofertado polas 

empresas da mostra é a organización de concertos (85), seguido moi de 

lonxe pola representación de artistas e as ventas de discos (32 e 31 

respectivamente). Se atendemos á importancia relativa na facturación 

das empresas, a venta de discos e a organización de concertos 

Concertos o rganizados no 2006 (N=84 ) 

 
Número  Porcentaxe  

Concertos Gratuitos 1.216 39,71 
Concertos polos que se cobrou unha entrada 1.742 56,89 

Ns/Nc 104 3,40 

Total Concertos 3.062 100,00 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Concertos organizados no 2006 ( N=84) 

Tipo de Remuneración  Número  Porcentaxe  
Concertos remunerados en función dun caché determinado 2.055 67,11 
Concertos remunerados segundo a taquilla 908 29,65 
Ns/Nc 99 3,23 

Total clientes 3.062 100 

Fonte: Elaboración Propia 

 

Concertos organizados no 2006  

Tipos de Clientes das Empresas  Número  Porcentaxe  
Clientes sector público 1.028 32,43 
Clientes sector privado 2.142 67,57 

Total clientes 3.170 100 

Fonte: Elaboración Propia 
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concentran máis do 50% dos ingresos musicais das empresas que os 

ofrecen, o que xa nos indica certo grao de especialización productiva. 

Conxugando ambos criterios (número de empresas e peso relativo na 

facturación), o servicio con maior relevancia no sector empresarial da 

música galega é sen ningunha dúbida a organización de concertos.   

 

Entre o 70% e o 90% dos servicios ofertados repercuten directamente en 

artistas galegos, salvo no caso das ventas de discos, onde a proporción se 

inverte. A mesma dialéctica se reproduce en canto aos territorios: 

practicamente a totalidade dos concertos foron celebrados en Galicia 

mentres que unha porcentaxe moi relevante das ventas se realizan fóra 

do país. Coa salvedade das ventas, máis abertas a influencias exteriores, 

pódese afirmar que a meirande parte dos servicios ofertados oriéntanse 

aos artistas e ao mercado galego, o que lle imprime á industria un 

marcado carácter endogámico. 

 

O peso dos concertos remunerados en función de taquilla, é dicir 

compartindo o risco empresarial cos artistas, denota certa inmadurez 

sectorial, ou canto menos debilidade financeira, ademais de xerar fortes 

doses de incertidume e precariedade nos músicos. Por iso mesmo, nunha 

industria da que se afirma que se move en marxes de beneficio moi 

estreitas, destaca sobremaneira a importancia dos concertos de balde. 

De certo tras ese indicador estará a sombra das administracións públicas 

e das fundacións das caixas, cuxa pegada condicionará decisivamente o 

comportamento do sector, como teremos ocasión de comprobar no 

seguinte capítulo.  

 

A pouca relevancia dos concertos organizados baixo o amparo dun 

festival ou circuíto denota unha baixa vertebración sectorial, con poucas 

programacións que ordenen a oferta existente. 

 

Como xa indicamos anteriormente, a escaseza de empresas galegas 

dedicadas a prestar servicios de distribución dixital é unha eiva que pode 

traducirse nunha desvantaxe competitiva cara futuros. 
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3.4.1. CONCERTOS DE MÚSICA POPULAR: COMPARATIVA CON ESPAÑA 

 

A organización de concertos destaca como o servicio cun maior impacto 

nas actividades do tecido empresarial da música en Galicia. O seu peso 

relativo aconsella unha análise máis pormenorizada. A través dunha 

batería de datos facilitados pola SGAE procedemos agora a realizar unha 

comparativa con España. Esta información permitirá complementar a 

anterior, por canto tamén inclúe os concertos promovidos desde as 

administracións públicas, as fundacións das caixas e outros axentes 

galegos non empresariais, ademais dos adscritos á música clásica.   

 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

O número total de concertos realizados en Galicia en 2005 foi de 4.572, 

superior á cifra de 2003 e inferior á de 2004. O 2004 é un fito excepcional 

pola celebración do ano xacobeo, o que distorsiona as cifras á alza. Por 

ese motivo, estableceremos comparativas preferentes entre as 

anualidades 2003 e 2005, o que ao noso xuízo reflicte con maior 

fidelidade a dinámica musical real de Galicia. Os concertos de 2005 

supuxeron un 3,6% dos totais organizados en España nese mesmo ano 

(España: 126.778). 

 

En 2005 o número de espectadores en concertos foi de 1.399.136, 

diminuíndo a afluencia a respecto de 2003. Así, a media de espectadores 

por concerto pasou de 348 a 306 entre ambos anos. O millón catrocentos 

mil espectadores de 2005 representa un 5,96% dos españois (23.458.441 

CONCERTOS DE MÚSICA POPULAR EN GALICIA 

 2003 2004 2005 

Unidades 4.218  4.770  4.572  

Porcentaxe respecto do total español 4,2  4,2  3,6  

Número de espectadores 1.469.422  1.666.613  1.399.136  

Media de espectadores por concerto 348  349  306  

Recadación en € 2.274.312  4.622.406  3.361.147  

Gasto medio por espectador en € 1,5  2,7  2,4  
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en España para 2005). Polo tanto, a media de espectadores por concerto 

é superior en Galicia que en España (306 a 185). 

 

A pesar do descenso de espectadores, paradoxalmente a recadación 

medrou de forma significativa, pasando de 2.274.312 € en 2003 a 

3.361.147 € en 2005, o que supón un ascenso dun 45,2%, moi superior ao 

rexistrado para o número de concertos. Dese xeito, o gasto medio por 

espectador e concerto elevouse de 1,5 € a 2,4 €. Aínda así, estas cifras 

son sintomáticas do escaso hábito de pago por asistencia a concertos, 

queixa repetidamente manifestada polos axentes do sector musical 

durante as entrevistas. A recadación en Galicia apenas representa un 

2,65% da total española para 2005 (126.659.193 €), porcentaxe moi 

inferior ao noso peso relativo no conxunto español en número de 

concertos celebrados (3,6%), e sobre todo de espectadores (5,96%).  

 

En todos estes indicadores comparativos con España, e a pesar de que 

medramos en empresas e emprego cultural a un ritmo superior que a 

media estatal, seguimos presentando uns volumes inferiores ao que nos 

corresponderían por poboación (levemente superior ao 6%). Poderíase 

dicir que partimos dunha posición subalterna e temos un horizonte 

esperanzador, camiño da converxencia. 

 

 

 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

Entre 2003 e 2005 medra o número de concertos nas provincias da 

Coruña, Lugo e Pontevedra, e diminúe en Ourense. Nas catro provincias 

cae levemente o número de espectadores e increméntase notablemente 

 Nº CONCERTOS Nº ESPECTADORES RECADACIÓN 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

A Coruña 1.717 1.882 1.804 609.834 685.811 566.650 925.563 2.065.168 1.454.305 

Lugo 553 639 612 204.244 224.993 191.684 289.437 494.842 381.843 

Ourense  523 441 423 186.612 209.160 181.887 316.704 549.335 410.329 

Pontevedra 1.426 1.808 1.733 468.732 546.649 458.915 742.608 1.513.061 1.114.670 
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a recadación. Por tanto, a grandes riscos, o comportamento é similar nas 

catro provincias (exceptuando a anomalía ourensá).  

 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE CONCERTOS DE MÚSICA POPULAR 

 % poboación % concertos % espectadores 

A Coruña 40,79% (IGE 2005) 39,45% 40,49% 

Pontevedra 33,96% (IGE 2005) 37,90% 32,79% 

Lugo  12,94% (IGE 2005) 13,38% 13,70% 

Ourense 12,28% (IGE 2005) 9,25% 12,99% 

TOTAIS 100% aprox 100% aprox 100% aprox 
 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

As porcentaxes de concertos e espectadores entre provinciais son moi 

similares ao seu reparto poboacional, con dúas salvedades: Pontevedra 

ten unha porcentaxe de concertos superior ao seu peso en habitantes, e 

Ourense moi inferior.  

 

 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 
 

En 2005 houbo 1.709 concertos de música clásica por 4.572 de música 

popular. Por tanto a relación é de 1 a 2,6. Sen embargo, o número de 

concertos de música clásica supuxo un 9,5% do total español, mentres 

que os de música popular só representan o 3,6%. Os concertos de música 

clásica teñen proporcionalmente menos espectadores que os de música 

popular (235 fronte a 305). O gasto medio por espectador é superior nos 

concertos de música popular que nos de música clásica (2,4 € fronte a 2,0 

€). O fenómeno da gratuidade dos concertos é aínda máis acentuado no 

caso da música clásica. 

 

 

 

COMPARATIVA ENTRE CONCERTOS DE MÚSICA POPULAR E CLÁSICA 

 Música Popular Música Clásica 

Nº de concertos 4,572 1.709 

% respecto a España 3,6% 9,5% 

Media de espectadores 305 235 

Gasto medio por espectador 2,4 € 2,0 € 
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ESTILO DE MÚSICA CONCERTOS 2005 ESPECTADORES 2005 

Baladistas  3,40% 6,70% 

Cantautores  4,30% 2,60% 

Pop-rock  31,50% 46,50% 

New age  0,00% 0,00% 

Música de baile  0,20% 0,50% 

Rap  2,20% 2,20% 

Canción española  2,30% 5,90% 

Flamenco  0,60% 0,30% 

Folk  19,20% 26,70% 

Étnica  0,50% 0,40% 

Latina  2,80% 4,10% 

Jazz, blues, soul  12,70% 2,50% 

Electrónica, tecno, Dj's  1,60% 0,80% 

Outros  18,80% 1,00% 

 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 
 

O estilo musical máis habitual dos concertos celebrados en Galicia en 

2005 foi o pop rock, cun 31,5% de concertos, seguido do folk cun 19,2% e 

o jazz-blues-soul cun 12,7%. No que respecta aos espectadores por estilo 

musical, o pop rock e o folk aportan entre ambos o 73,2% dos mesmos, 

moi por riba do que a suma dos seus concertos, mentres que os concertos 

de jazz-blues-soul teñen un comportamento contrario (só o 2,5% de 

espectadores). 

Analizando o Anuario 2006 da SGAE, a grande diverxencia por estilos 

entre os concertos celebrados en Galicia e en España prodúcese no 

flamenco (12,2% dos concertos en España e 0,60% en Galicia) e no folk 

(19,2% en Galicia e 5,4% en España). 

  

CONCERTOS POR AFORO 
(Galicia 2005) 

CONCERTOS RECADACIÓN ESPECTADORES 

Menos de 2.500 espectadores 
4.509 2.085.394 900.822 

Máis de 2.500 espectadores 63 1.217.428 379.203 

 

Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 



A INDUSTRIA MUSICAL EN GALICIA                                                  

 

60

En Galicia predominan abrumadoramente os concertos de pequeno aforo 

(inferior a 2.500 espectadores). En 2005 só houbo 63 concertos que 

superasen esa afluencia de público. Sen embargo, e en canto a 

asistencia, os grandes concertos acumulan un 27% dos espectadores 

totais, por un 64% para os de pequeno formato1. De igual modo, os 

grandes concertos conseguen un 36,2% da recadación fronte ao 62% dos 

pequenos. A asistencia media a pequenos concertos foi en 2005 de 199,7 

espectadores, e nos grandes concertos de 6.019,0 espectadores. 

 

CONCERTOS SEGUNDO PAGO (Galicia 2005) 

 Concertos Espectadores  

De pago 590 241.990 

Gratuítos 3.982 1.157.148 

 

                 Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, os concertos gratuítos foron en 2005 

amplamente maioritarios (87%). Sen embargo só aportan o 82,7% dos 

espectadores. Así, a media de asistencia a concertos gratuítos é de 290 

espectadores, mentres que a media de concertos de pago é de 410 

espectadores. 

 

A continuación presentamos unha táboa que mostra a distribución de 

concertos segundo as entidades que os promoveron e que, no seu caso, os 

subvencionaron. Dese modo poderemos obter unha imaxe máis nítida do 

reparto no protagonismo dos diferentes axentes do sector musical e da 

presencia da subvención (pública ou privada) no financiamento dos 

concertos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Os espectadores e a recadación restantes, ate completar o 100%, inscríbense en grandes festivais. Non 
tivemos acceso a esa información. 
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CONCERTOS EN GALICIA (2005) SEGUNDO ENTIDADES PROMOTORAS E 
SUBVENCIONADORAS 

Entidades Promotores Subvencionadores 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Privado/Comercial  2.959 3.793 3.465 387 416 334 
SGAE - 0 5 6 4 3 

Caixas de aforro 94 64 21 114 108 89 
Caixas rexionais 79 57 54 103 118 100 

Asociacións de música 23 9 6 23 29 11 
Asociacións líricas - - 1 - - - 

Asociacións teatrais 6 6 3 6 4 1 
Outras fundacións privadas 27 22 15 23 18 23 

Institucións académicas 16 10 5 22 18 12 
Ministerio de Cultura - 0 0 - 2 0 

Xunta de Galicia 30 30 12 80 92 80 
Deputacións 19 15 12 108 114 74 

Concellos 834 675 910 1.293 1435 1780 
Outras asociacións 95 77 55 80 91 77 
Outros concertos 37 12 10 33 12 14 

TOTAIS 4.218 4.770 4.572 2.278 2.461 2.598 

 

                 Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

A iniciativa privada comercial é o axente que máis concertos promoveu 

en 2005 (3.465, un 75% do total), seguido das administracións locais (un 

20% aprox.). A moita distancia atópanse as entidades financeiras, 

asociacións e outras administracións públicas.  

 

En 2003 houbo 2.278 concertos subvencionados (53,9% do total). Esa cifra 

incrementouse ate chegar no ano 2005 aos 2.598 concertos 

subvencionados (56,8% do total). Polo tanto, a relevancia da subvención 

como fórmula de financiamento tamén se acrecentou. En 2005 os 

concertos subvencionados en España foron 32.350 (fonte: Anuario 2006 

da SGAE), co cal os galegos supoñen un 8% dos españois. A comparación 

entre esta porcentaxe e a dimensión relativa dos concertos galegos a 

respecto dos españois (3,6%) resulta suficientemente elocuente: en 

Galicia emprégase o mecanismo da subvención o dobre que en España. Os 

concellos son os axentes que máis concertos subvencionan (1.780, un 

68,5% do total), seguido das entidades privadas comerciais (334, un 

12,8%). 
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3.5. A OFERTA DE PRODUCTOS E SERVICIOS MUSICAIS VISTA DESDE AS 

EMPRESAS 

 

No capítulo anterior analizamos o abano de productos e servicios 

ofertados polas empresas, servíndonos para iso dos resultados dunha 

enquisa elaborada a tal efecto. Se atendemos agora ao discurso dos nosos 

informantes, expresado mediante entrevistas en profundidade, 

obteremos unha interpretación máis rica e matizada daqueles datos.    

 

Como xa anticipamos no capítulo 3.3., boa parte das persoas 

entrevistadas coinciden en que a día de hoxe o producto máis rendible da 

industria musical galega é a promoción e organización de concertos (c. 

60, 129 e 149). En paralelo, denuncian o escaso hábito na poboación de 

pago por asistencia a un concerto (c. 157, 192 e 218), o que redundaría 

nunha desvalorización do mesmo (c. 256). Ambas afirmacións, 

aparentemente antitéticas, pódense conciliar pola importancia da 

subvención como mecanismo de financiamento dos concertos, extremo 

que xa foi demostrado no capítulo anterior.  

 

Unha anomalía a destacar sería a dos circuítos das orquestras. É de supor 

que, ademais da recadación comunitaria (comisións de festas), se nutran 

dun xeito importante da subvención pública local, por canto a súa 

temporada máis intensa coincide coa de celebración de festas patronais. 

Sen embargo non dispomos dos datos necesarios para poder sustentar 

esta afirmación. En todo caso, para algúns dos nosos entrevistados as 

orquestras son a única industria musical real, con demanda e capital 

consolidados (c. 10 e 263). 

 

Os concertos teñen un carácter estacional: nos veráns celébranse de 

forma preferente en recintos ao ar libre e en inverno en salas cubertas. 

Tamén no inverno se aproveita para realizar xiras polo estranxeiro con 

aqueles grupos de maior proxección (c. 44 e 158). Segundo a experiencia 

dun programador público, a maior parte dos concertos ao ar libre son 

gratuítos. Cando se cobra por entrada, e para unha afluencia media dun 
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80% do aforo, os ingresos poden abranguer entre o 50% e o 100% do 

cachet dos artistas, pero nunca soportan os custos de mantemento do 

local e da difusión (c. 157). 

 

A crise do formato CD e o auxe da piratería é un diagnóstico compartido 

entre os axentes do sector musical (c. 63, 149 e 152). A distribución 

física de discos deixa na actualidade unhas marxes de beneficio moi 

estreitas (c. 101). O ascenso imparable da distribución gratuíta de música  

por medios electrónicos (internet e móbil, principalmente) fai que se 

incremente o valor comercial relativo do directo, en detrimento das 

ventas de CD’s (c. 149). Nese escenario muda substancialmente o rol do 

disco, converténdose nunha ferramenta de promoción de concertos máis 

do que nun negocio en si (c. 66), e chegando incluso a servir como 

reclamo para publicitar as descargas dixitais (c. 76).   

 

Un dos nosos interlocutores, referíndose ao mercado da música folk, 

atrevíase a situar cifras medias de ventas e niveis de rendibilidade. Así, 

explicaba que para un grupo folk era moi complexo chegar a superar as 

2.000 copias. Ese limiar de ventas suporían uns ingresos de 10.000 €, 

necesarios para abordar os custes de gravación máis os de promoción (c. 

60). A escala de ventas quedaría como segue: a) 1.000 discos vendidos 

permiten cubrir os gastos de gravación; b) 2.000 discos, os gastos de 

gravación e de promoción; c) 5.000 discos representan unhas ventas cuns 

beneficios interesantes (c. 62). 

 

No tocante ás descargas dixitais de música, atopamos disparidade de 

pareceres. Algúns dos entrevistados manifestan o seu escepticismo sobre 

a rendibilidade actual desa canle de comercialización (c. 71, 72, 73 e 

77). Outros contemplan ao mercado dixital como a grande oportunidade 

para a música galega (c. 108), ou como o futuro ineludible (c. 70). Se 

atendemos ás cifras, o horizonte semella prometedor. Na Regueifa, 

plataforma de distribución dixital, as descargas medias por discos 

completos (non de singles) roldan as 4.000 anuais, superadas con creces 

no caso do rock, do folk e do hip-hop, mentres que os proxectos máis 

experimentais teñen garantidas alomenos 1.000 descargas anuais (c. 74). 

Sen embargo é posible que esas perspectivas alentadoras non teñan aínda 
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un correlato en termos económicos. Nese caso, a estratexia pasaría por: 

a) cooperar entre empresas ate conformar un fondo de catálogo ben 

dimensionado, e b) negociar con provedores –operadores de telefonía- (c. 

77).  

 

O formato dixital de distribución, coas descargas por canción, estaría a 

incidir nunha volta aos singles (c. 75).  

 

 Mentres tanto, os ingresos por merchandising mantivéronse estables nos 

últimos anos, o que dá conta da súa solidez como vía de negocio (c. 67). 
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4. O MERCADO 

 

Nos capítulos previos ocupámonos en describir a situación actual e os 

principais parámetros que definen aos artistas e ás empresas, os axentes 

nucleares da industria musical. Sen embargo ese debuxo ficaría 

incompleto se non damos conta tamén da demanda, da clientela real e 

potencial da producción musical galega. De feito, teremos ocasión de 

comprobar como nalgúns casos, nomeadamente no das administracións 

públicas e as fundacións das caixas, o seu papel non só non é periférico 

ou secundario no devir da industria senón que inflúe decisivamente no 

seu comportamento. Para un tratamento detallado dos axentes e dos 

factores críticos do mercado dividiremos este bloque en seis apartados: 

a) clientes; b) públicos; c) espacios e circuítos de exhibición; d) 

patrocinio e mercados exteriores; e) a centralidade da administración; f) 

a comercialización.  

 

Os dous primeiros apartados (clientes e públicos) fornecerán información 

acerca dos principais e máis directos demandantes de productos 

musicais. No seguinte (espacios e circuítos de exhibición) falaremos do 

estado e volume das infraestructuras existentes no país en tanto que 

lugares de encontro entre oferentes e demandantes. O cuarto (patrocinio 

e mercados exteriores) ten por obxecto analizar os mercados potenciais e 

as novas fontes de financiamento da industria. Nos dous últimos 

apartados (a centralidade da administración; a comercialización) 

deterémonos en dous dos factores chaves para a comprensión das 

dinámicas actuais da industria musical galega. 

 

Para a elaboración deste capítulo, e a falta de estudios de mercado que 

nos provean de información cuantitativa, contamos co coñecemento do 

sector expresado polos nosos informantes nas entrevistas. 
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4.1. CLIENTES 

 

Hai unha serie de axentes que actúan no marco da industria musical en 

calidade de clientes: administracións públicas, fundacións das caixas, 

asociacións culturais, promotores privados (como clientes intermedios), 

público en xeral, etc.  

 

A malla de relacións que configuran unha industria provoca que os 

mesmos axentes, segundo o eslavón productivo, poidan ser considerados 

provedores ou clientes. Para acoutar este apartado adoptamos un criterio 

restrictivo, centrándonos nos clientes finais da industria e non tanto nas 

relacións internas (p.e. un artista é cliente dunha axencia de 

management), tema xa abordado en capítulos anteriores. Pois ben, entre 

a listaxe de clientes finais as persoas entrevistadas sinalaron ás 

administracións públicas e ás fundacións das caixas como as entidades 

cun maior peso na conformación da demanda musical galega. Así, un dos 

nosos informantes estimaba que entre ambas controlaban o 90% da 

música en Galicia (c. 252). Outras persoas entrevistadas, sen aventurar 

cifras, ordenaban o grao de influencia de cadanseu: en primeiro lugar 

estarían as administracións, logo as fundacións das caixas, e a gran 

distancia atoparíanse algunhas asociacións culturais e productoras 

privadas (c. 86 e 87).   

 

Analicemos pois o gasto anual das institucións públicas e das entidades 

financeiras para delimitar o seu peso relativo. 

 
Atendendo á evolución recente, a Xunta de Galicia pasou de gastar en 

cultura 85.326.000 € no ano 2000 a 133.378.000 € en 2004 (dun 1,33% do 

gasto liquidado total ao 1,57%, para una media das comunidades 

autónomas  españolas dun 1,07%)2. Por tanto, o gasto medio autonómico 

en cultura medrou significativamente nos últimos anos, dedicando a este 

fin unha porcentaxe dos orzamentos autonómicos superior á media das 

CC.AA.  

 

                                                 
2 Anuario de Estatísticas Culturais 2006 do Ministerio de Cultura. 
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A Consellería de Cultura dispón en 2007 dun orzamento de 175.524.300 €, 

un 6,3% máis que en 2006 (para un incremento dos orzamentos da 

Comunidade Autónoma dun 8,8%). O presuposto da Consellería representa 

na actualidade un 1,6% do xeral da Xunta3. Desglosado por 

departamentos: 

 

- O IGAEM ten un orzamento en 2007 de 8.216.300 € aprox.., cun 

medre a respecto de 2006 dun 5,2%. 

- A Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural ten un 

orzamento en 2007 de 38.893.300 € aprox.., cun incremento dun 

9,1%. 

- A Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo ten un orzamento de 

27.850.000 €, un 1,8% menos que en 2006. 

 

En resumo, o gasto autonómico en cultura medra en xeral máis do que o 

PIB galego pero menos que os orzamentos da Xunta. 

 

Segundo a Memoria Sociocultural de 2006 de Caixa Galicia, nese ano 

arredor de 250.000 persoas asistiron ou participaron nas súas actividades 

de música e danza (lembremos que segundo a SGAE, os asistentes a 

concertos en 2005 en Galicia foron 1.399.136). A respecto de 2005, 

practicamente se duplicou o número de asistentes. 

 

- A Fundación, a entidade do grupo Caixa Galicia máis orientada á 

cultura, tivo en 2006 un gasto aproximado de 23.593.000 €. 

- O orzamento previsto para 2007 no apartado cultural (aglutinando 

o gasto da Obra Social e da Fundación Caixa Galicia) é de 

26.673.560 € aprox.., un 20% máis do orzamentado en 2006. O 

gasto estimado da Obra Social para 2007 ascende a 104.065.550 € 

aprox.., un 50% máis que en 2006. 

 

De novo o incremento dos fondos destinados a cultura por Caixa Galicia 

para 2007 é significativo, en todo caso a un ritmo inferior ao medre do 

presuposto da Obra Social. 

 

                                                 
3 Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma 2007, Memoria II.  
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Segundo o Informe Anual Caixanova 2006, nese ano houbo 1.641.632 

asistentes ás súas actividades culturais. A respecto de 2005 supuxo un 

leve incremento. Non dispomos de datos desagregados para música. 

 

- O investimento e gasto en cultura de Caixanova para 2006 

ascendeu a 19.185.000 € aprox.  

 

Segundo datos obtidos na páxina web da Fundación Barrié, esta 

institución dedicou en 2005 un gasto a cultura de 3.211.667,04 €. 

 

Recapitulamos as cifras máis esclarecedoras na seguinte táboa. 

 

COMPARATIVA DE ORZAMENTOS  

IGAEM (2007) 8.216.300 € 

D.X. Creación e Difusión Cultural (2007) 38.893.300 € 

S.A. de Xestión do Xacobeo (2007) 27.850.000 € 

Caixa Galicia (2007) 26.673.560 € 

Caixanova (2006) 19.185.000 € 

Fundación Barrié (2005) 3.211.667 € 

 
Fontes: Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma 2007 (Memoria II), Memoria 
Sociocultural de Caixa Galicia 2006, Informe Anual Caixanova 2006, páxina web da 
Fundación Barrié. Elaboración propia. 

 
 

Desafortunadamente non dispomos de datos desagregados para música, 

aínda que a título indicativo podemos mencionar que en 2003 a 

porcentaxe do orzamento da Consellería de Cultura destinado á música, 

danza e teatro foi dun 9,8% (Fonte: Consello da Cultura Galega). De 

aplicar ese ratio ao conxunto dos orzamentos indicados, e de comparalo 

cos tres millóns de euros de recadación en concertos para 2005, podemos 

facernos unha idea aproximativa da incidencia das administracións 

públicas e as fundacións das caixas no mercado da música, a respecto do 

peso relativo do público en tanto que cliente final. E sobre todo tendo en 

conta que carecemos de datos dos concellos galegos, as primeiras 

entidades subvencionadoras segundo a táboa que recollemos no apartado 

3.4.1.  

 

A respecto da influencia do gasto público no mercado musical galego, 

numerosas persoas expresaron posicións críticas. Para uns, existen tres 
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circuítos musicais en Galicia: a autoedición e venta directa do artista, o 

circuíto de bares e o circuíto institucional (c. 5). O principal sería o 

institucional (as salas e bares nunca abondarían para soster a industria), 

en consonancia co modelo europeo dun sector cultural sustentado polo 

Estado providencia. Nun sector cun peso tan determinante dun único 

cliente, este mediatizaríao todo (c. 263). Así, a percepción máis 

recorrente é a de que o circuíto institucional supón unha competencia 

desleal para a programación privada (c. 5). A centralidade da 

administración e das fundacións das caixas como clientes principais da 

música ao vivo alteraría os prezos dos cachets á alza, desprazando do 

mercado aos programadores privados (c. 87). Nese sentido, fálase da 

cultura do “subvencionismo” como un vicio que distorsiona o mercado (c. 

132). Esa competencia desleal provocaría que as empresas acaben 

traballando para a administración (c. 237). Ademais, e redundando nesta 

dinámica, ambos axentes están a mudar o seu papel tradicional, pasando 

de ser simples patrocinadores a acabar integrando as funcións de 

producción. 

 

Como exemplo revelador, os entrevistados citaron os enormes cachets 

pagados a artistas internacionais (c. 256, 257 e 260), o que non só 

restaría capacidade competitiva ás empresas, senón que sustraería 

fondos públicos para contratar outros espectáculos a ese mesmo 

empresariado local (c. 261 e 262). 

 

Outros problemas derivados da posición monopolista da administración 

pública son a escasa profesionalidade da maioría dos programadores 

públicos (limitaríanse a esgotar o orzamento sen planificación razoada) 

(c. 159) e os retrasos conxénitos no pago das administracións ás 

empresas, co conseguinte recargo financeiro (c. 234 e 235). 

 

Sirvan estas pinceladas como avance do que desenvolveremos no capítulo 

4.5.  

 

 
 
4.2. PÚBLICO 
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Como xa indicamos con anterioridade, os nosos entrevistados destacan a 

importancia do legado musical galego (c. 7), unha riqueza herdada que 

nos convertería “nun pobo de artistas” (c. 11). Sen embargo, nas últimas 

décadas produciuse un corte na transmisión oral da música (c. 214) que 

provocou que as novas xeracións ignoren o uso comunitario da música, 

por exemplo a través dos cantos populares nas festas (c. 12). Como 

resultado teríamos un crecente predominio da cultura global (cítanse a 

artistas afroamericanos) en prexuízo das manifestacións culturais locais 

(c. 121). 

 

Para deter esa tendencia, a administración debera propiciar unha maior 

imbricación da música no tecido social (c. 228), poñendo en valor a nosa 

creatividade e/ou optimizando os beneficios transversais da música na 

sociedade (educación, integración social, etc..) (c. 291). O uso da música 

como ferramenta de cohesión debera abranguer á esfera educativa, 

mellorando a conexión entre a formación regrada e a non regrada (c. 

172). Do mesmo xeito que sería preciso dotarse dunha política a longo 

prazo de formación de públicos, precondición para o sostemento da 

industria (creación da demanda) (c. 161 e 171). Ou dito doutro modo, 

dispor dunha estratexia de captación de públicos. 

 

Mentres tanto, os axentes musicais trasládannos a súa visión sobre o 

público galego actual: escaso, afeito á gratuidade e pouco receptivo ás 

novas propostas (c. 157, 184, 186, 187, 188, 191 e 194). O que non é 

óbice para que se considere que na actualidade se escoita máis música 

que en épocas pasadas (c. 6). O público potencial das músicas populares 

serían os menores de 40 anos (c. 196). Efectivamente, segundo a Enquisa 

de Hábitos e Prácticas Culturais en España 2006-07, os tramos de idade 

que máis interese experimentan pola música, que máis compran discos e 

que máis asisten a concertos están nos intervalos dos menores de 44 anos 

(por enriba da media xeral da poboación).  

 

A escaseza de públicos é explicada polos profesionais do sector polos 

seguintes factores: a pouca presencia nos medios de comunicación locais 

(c. 186, 194 e 202), a parálise demográfica de Galicia (c. 184 e 191), a 
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musica galega como unha escena artificialmente sostida polo sector 

público (c. 187), a sobreoferta de productos musicais galegos (c. 201), e 

a gratuidade como un mal hábito (c. 199). 

 

Cando se menciona á sobreoferta, á marxe doutros aspectos estase a 

criticar a gran proliferación de pequenas bandas que distribúen a súa 

música a través de redes sociais persoais, fragmentando e copando o 

mercado mediante públicos cautivos, o que de paso impide que reciban 

un feedback crítico e enriquecedor.   

      

Como información complementaria da expresada polos axentes, 

recorreremos agora ás estatísticas oficiais (Anuarios de Estatísticas 

Culturais 2005 e 2006). Así, o gasto medio anual dos fogares galegos en 

bens e servicios culturais medrou desde 2002 (403,7 €) ate 2005 (509,2 

€), aínda que se mantén en niveis inferiores á media española (703,8 € 

para 2005). De igual modo, o gasto medio por persoa incrementouse de 

forma sostida desde 2000 (132 €) ate 2005 (168 €), de novo por baixo da 

media estatal (242,7 €). Polo tanto, a media de consumos culturais da 

poboación galega sería inferior á española pero cunha constante 

tendencia á alza. 

 

Nos anos 2002-20034, a música actual era a actividade cultural máis 

valorada polos galegos, cunha puntuación de 5,9 sobre 10, seguida polo 

teatro cun 5,2. O interese dos galegos polas actividades culturais é nese 

bienio polo xeral levemente inferior ao dos cidadáns do Estado. Así, a 

música actual obtiña unha valoración en España de 6,0 puntos e o teatro 

de 5,5 puntos. Xa no bienio 2006-20075, o interese da poboación galega e 

española pola música incrementouse ate acadar en ambos casos unha 

puntuación de 7,1. No caso do teatro a evolución foi inversa, con caídas 

na súa valoración tanto en Galicia como en España, se ben máis acusada 

entre nós que no total español (España 4,9; Galicia 3,7).  

 

En canto ás prácticas culturais, nos anos 2002-2003, o 27,6% dos galegos 

afirmaron ter asistido a concertos de música actual nos últimos doce 

                                                 
4 Enquisa de Hábitos e Prácticas Culturais en España 2002-2003. Ministerio de Cultura. 
5 Enquisa de Hábitos e Prácticas Culturais en España 2006-2007. Ministerio de Cultura. 
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meses, por un 24,6% dos españois. Na compra de música gravada 

invertíanse os papeis: maior consumo medio español que galego. En 2006-

2007, a asistencia a concertos nos últimos doce meses foi levemente 

superior en España que en Galicia (26,4% en España; 26,2% en Galicia). En 

consecuencia, no último lustro a porcentaxe de poboación que asistiu a 

concertos experimentou un leve descenso en Galicia, nunha evolución 

oposta á española. Na compra de música gravada mantívose un maior 

hábito de compra en España que en Galicia (España 31%; Galicia 25,5%). 

Mentres tanto, a asistencia ao cine e ao teatro foron en ambos bienios 

(2002-03 e 2006-07) claramente inferiores á media española, o que 

debuxa uns consumos culturais diferenciados entre Galicia e España. No 

último ano asistiron ao cine un 52,1% dos cidadáns españois por un 39,7% 

dos galegos, mentres que ao teatro fixérono un 19,1% de españois por un 

11,9% de galegos. 

 

 

 

4.3. CIRCUITOS E ESPACIOS DE EXHIBICIÓN 

 

Comezando polos espacios de exhibición, e segundo consulta realizada á 

SGAE, en 2005 houbo en Galicia 757 recintos onde se realizaron 

concertos. Podemos subdividir estes 757 recintos entre espacios cubertos 

(427) e espacios ao ar libre (330). Un desglose máis pormenorizado 

atopámolo na táboa facilitada pola SGAE. 

 

TIPO DE RECINTO DE REALIZACIÓN DE CONCERTOS EN GALICIA 

 2002 2003 2004 2005 

     
TOTAL 669 750 754 757 

     

Espacios cubertos 318 435 365 427 

Salas de concertos 14 17 17 19 

Teatros 13 19 19 18 

Salóns de actos 98 100 49 144 
Salas de festas/discotecas 79 138 109 134 

Cines 3 3 3 2 

Instalacións cubertas permanentes 29 31 33 35 

Instalacións cubertas temporais 7 9 13 7 

Igrexas, catedrais, mosteiros 15 26 45 13 
Espacios históricos cubertos 5 7 10 4 
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Centros comerciais 2 2 3 1 
Outros espacios cubertos 53 83 64 50 

     
Espacios ao ar libre 312 315 389 330 

Auditorios/Teatros/Anfiteatros 8 8 12 12 

Cines 0 0 0 0 

Quioscos de música 1 1 1 1 

Instalacións permanentes deportivas ou taurinas 14 13 22 22 
Espacios públicos e históricos 289 293 354 295 

     

Sen clasificar 39 0 0 0 
 

  Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

Visto desde a perspectiva da existencia ou non de aforo, e polo tanto do 

grao de formalización do uso do espacio, a clasificación quedaría como 

segue: 

 

TIPO DE RECINTO SEGUNDO AFORO 

 2002 2003 2004 2005 
     
Salas (espacios con aforo definido) 216 286 210 330 

Lugares (espacios sen aforo definido) 414 464 544 427 
Sen clasificar 39    

     
TOTAL 669 750 754 757 

    

    Fonte: SGAE. Consulta especializada 2007. Elaboración propia. 

 

Vistas ambas táboas, o número de recintos de exhibición medrou entre 

2002 e 2005, cun relativo estancamento nos últimos anos. Predominan os 

espacios cubertos sobre os espacios ao ar libre, e os lugares sen aforo 

definido sobre os que si o teñen predeterminado. Se acaso facer notar 

que o número de espacios especificamente deseñados para a exhibición 

musical (salas de concertos, teatros, salas de festas / discotecas e 

auditorios) medraron de modo significativo neste período, aínda que 

seguían a representar en 2005 menos da cuarta parte do total de 

recintos. 

 

En canto ás programacións e os circuítos musicais, traemos a colación a 

porcentaxe de concertos inscritos en festivais en 2006 (16,0%) para 

lembrar a súa pequena incidencia a respecto do total. Unha das persoas 
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entrevistadas advertíanos da falta de programacións estables e 

integradas na vida dos veciños dunha localidade (c. 157). Tamén se nos 

indicou que os circuítos institucionais, promovidos ou financiados polas 

administracións públicas, eran os que tiñan maiores recursos e 

repercusión social.  

 

A continuación faremos un pequeno repaso dos circuítos de música 

popular promovidos pola administración autonómica. 

 

En primeiro lugar e por antigüidade habería que mencionar á Rede 

Galega de Teatros e Auditorios, con 45 espacios asociados nas cidades e 

vilas galegas. Aínda que se centra fundamentalmente na distribución das 

artes escénicas, conta cun apartado musical. 

 

O instrumento máis sólido de difusión de música en directo é a Rede 

Galega de Música ao Vivo. De recente creación, ten por obxectivo lograr 

a consolidación dun circuíto estable de promoción de artistas e dunha 

plataforma coa que achegar a música á cidadanía, converténdoa nun 

referente de lecer. Hai dúas etapas anuais de programación: de xaneiro a 

xuño e de setembro a decembro. En 2006 programáronse 900 concertos 

de 73 artistas (grupos e solistas), nun total de 43 locais. Hai dúas 

modalidades: a “Rede A” vai dirixida a artistas noveis ou emerxentes; a 

“Rede B” a artistas cunha traxectoria dilatada. Os locais onde se 

celebran os concertos adoitan ser pubs, cafés teatro ou salas de 

concertos privadas. 

 

Outra ferramenta recen impulsada polo IGAEM é o denominado Circuíto 

4x4, que consiste nunha oferta musical con catro ciclos: voces 

tradicionais, canción de autor, con-fusións e tradición instrumental. En 

cada un dos catro ciclos participan catro formacións musicais. 

 

Outra iniciativa a destacar son os Circuítos Culturais, nos que a presencia 

da música é transversal, a través de concertos, obradoiros, cursos e 

outras actividades. Dispón de tres programas multidisciplinares dirixidos 

a públicos obxectivo diferenciados: 1) programación na rúa –ao ar libre e 
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no verán-; 2) programación para público mozo; e 3) programación para 

público familiar. 

 

E por último, mencionar o circuíto Vai de Camiño, organizado pola 

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, e que no verán de 2007 

programou “máis de 100 espectáculos en máis de 100 vilas”, segundo 

reza o slogan. Os programas inclúen espectáculos de música (de 

preferencia tradicional, aínda que cunha importante presencia do pop 

rock), maxia, monicreques, conteiros, monologuistas, etc..  

 

En canto aos principais festivais promovidos por asociacións culturais, 

concellos e outros axentes, a listaxe é a seguinte: 

 

PRINCIPÀIS FESTIVAIS  

Nome Promotor 

Festa da Carballeira Asociación Cultural Castro – Meda (Zas) 

Festival irmandiño Asociación Castelo de Moeche 

As nosas Músicas Fundación Caixa Galicia 

Festival de Pardiñas Asociación Xermolos 

Festival Internacional do Mundo Celta de 
Ortigueira 

Concello de Ortigueira 

Fest. Intercéltico de Moaña Concello de Moaña 

Musica con raíces IMCE (Concello da Coruña) 

Imaxinasons Concello de Vigo 

Pontejazz Concello de Pontevedra 

Festival de Jazz Café Latino (Ourense) 

Festival de Jazz Club Clavicémbalo (Lugo) 

Festival do Norte Producciones Independientes Culturales 

Cultura Quente Concello de Caldas de Reis 

Noroeste pop/rock Concello da Coruña 

Cantos na maré Concello de Pontevedra 

Con voz propia Concello de Pontevedra 

Microfest Idea Rock S.L. 

Para Vigo me voy Concello de Vigo 

Sons da Diversidade Concello de Santiago 

Reperkusion Festicultores (Allariz) 

Festigal Fundación Galiza Sempre (Santiago) 

Musicañiza Concello da Cañiza 

Compostela Festival Concello de Santiago 
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4.4. PATROCINIO E MERCADOS EXTERIORES 

 

O perfil endogámico da industria musical galega, onde as empresas do 

país promocionan a artistas autóctonos fundamentalmente en mercados 

locais, define un patrón de comportamento sectorial similar ao dun 

circuíto semipechado. Se ademais sabemos que as empresas xogan 

cunhas marxes de beneficio moi estreitas, e que un dos riscos 

profesionais dos artistas é a súa precariedade laboral, entón este círcuito 

semipechado pódese transformar nun círculo vicioso. A escaseza de 

capitais limita os fondos dispoñibles para a promoción e comercialización 

dos artistas, factor definitorio para a captura de futuros rendementos. E 

sen maiores rendementos, a capacidade de reinvestimento é moi 

limitada, co cal a industria permanece estática, dependente das 

subvencións públicas e sen expectativas de desenvolvemento. As 

estratexias de futuro pasarían por rachar este círculo vicioso, abríndose a 

novos mercados que xerasen maiores beneficios. Graficamente, diríamos 

que habería que camiñar cara un modelo de espiral expansiva.  

 

Así o consideran varios dos nosos entrevistados, cando manifestan que 

unha das chaves para o desbloqueo do sector pasaría pola exportación (c. 

107). Nese sentido, valóranse positivamente as novas iniciativas da 

administración autonómica no apoio á internacionalización das empresas, 

asumindo os custos de organización na asistencia a feiras e eventos 

exteriores (c. 226). De cara á nosa proxección externa, teríamos a favor 

unha lingua que nos achega a Portugal (c. 96), unha boa acollida de 

partida nos mercados vasco e catalán (c. 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212 e 213) e unhas relacións privilexiadas cos países de destino da 

nosa emigración mediante os centros galegos no exterior (c. 189). De 

novo insístese en que a música galega debera singularizarse como 

producto no mercado global, o que requiriría do coidado da nosa música 

tradicional (c. 223).  
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Entre os hándicaps que padecemos á hora de exportar, sinálase o 

rexeitamento que a lingua pode provocar entre público e as empresas 

intermediarias españolas (c. 96, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 

213), a nosa ubicación xeográfica como factor que incrementa os custos 

de desprazamento e dificulta o intercambio (c. 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212 e 213), e o xigantismo da nosa oferta musical que resta 

visibilidade a aqueles grupos con potencialidade comercial.  

 

Co obxecto de favorecer as exportacións, sería preciso dispor dun gran 

portal da música galega, cunha marca de seu e unha estratexia a longo 

prazo de promoción en feiras e medios de comunicación (c. 100, 105, 

139, 140, 141 e 142). Ademais, habería que se dotar de plataformas 

comúns de difusión a través de programas na Televisión de Galicia, ou 

mesmo de mancomunar entre as empresas departamentos conxuntos de 

comunicación que permitisen lanzar e facer seguimento aos artistas (c. 

122). 

 

Outra das vías sinaladas para o acceso a capitais sería o fomento do 

patrocinio e o mecenado. A este respecto indícase que a práctica do 

patrocinio está moi pouco extendida no noso país, e que as escasas 

empresas que o utilizan interprétano máis en chave caritativa que de 

rendibilidade, ademais de estar saturadas de demandas (c. 93). Habería 

que habilitar liñas formativas para que os profesionais das empresas 

galegas se capaciten na captación de fondos privados (c. 93, 94 e 95).  

 
 

 

4.5. A CENTRALIDADE DA ADMINISTRACIÓN 

 

Como xa anticipamos en capítulos previos, as empresas da industria 

musical ven ás administracións públicas e ás fundacións das caixas como 

un oligopolio de facto co suficiente poder de negociación como para 

condicionar as regras de xogo do mercado musical. Dicían, lembramos, 

que coas súas contratacións elevan artificialmente os cachets dos 

artistas, pervertendo as lóxicas do mercado e facendo competencia 

desleal ás salas, programadores e productores privados (c. 87). A posición 

de dominio de ambos estamentos empurraría ás promotoras existentes a 
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renunciar á programación privada en favor da oferta de servicios “chave 

en man” a esas mesmas institucións. Partindo da lóxica de que “se non 

podes co teu rival, únete a el”, as empresas abandonarían as súas 

“funcións industriais”, de elaboración de novos productos, para se  

converter en meros provedores de servicios para cada vez menos 

clientes, o que redundaría nun empobrecemento da industria. Dese 

modo, a administración estaría a ocupar parcelas que lle deberan 

corresponder ao sector privado (c. 254). 

 

Por outra parte, a dispoñibilidade financeira dos municipios, a súa escasa 

dotación de persoal cualificado e a competencia cos concellos limítrofes 

pola captación de públicos, desembocaría na contratación de empresas 

especializadas que lles ofrezan productos culturais diferenciados. Un dos 

obxectivos das empresas será a fidelización do cliente en base a facerse 

imprescindibles, o que levado a un extremo pode conducir á 

externalización das políticas públicas. Segundo un dos nosos informantes, 

en Galicia habería tres ou catro promotoras de certa dimensión coa 

capacidade de negociación suficiente para vender os productos que máis 

lle interesan (c. 160). Neste caso, as empresas poderían chegar a ocupar 

parcelas de decisión que lle deberan corresponder ao sector público.      

 

Baixo a cultura da subvención agromarían unha serie de froitos nocivos. 

Por exemplo, a gratuidade dos concertos (c. 157). Ou por exemplo a 

igualación dos grupos arredor de calidades medias. Un dos entrevistados 

explicábanolo así: ás formacións musicais de maior calidade non se lles 

chama aos circuítos públicos porque xa actuaron recentemente 

(quedarían a barbeito: c. 138), e os de baixa calidade reláxanse porque 

saben que se lles chamará de todos modos (c. 132). Os de baixa calidade 

non serían rendíbeis per se, pero as axencias de management venden ás 

administracións paquetes conxuntos, exercendo así certa cota de poder. 

Visto á inversa, grazas á venta destes paquetes se podería producir un 

axuste “natural” do mercado ao dárselle saída a grupos novos ou 

experimentais. 

 

A cadea de contratación pública autonómica sería como segue: 1) unha 

promotora ou axencia presenta un espectáculo ao IGAEM; 2) o IGAEM 
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distribúeo aos Concellos; 3) algúns técnicos de cultura dos Concellos 

solicítanos; 4) o IGAEM paga unha porcentaxe e o Concello a restante (c. 

159).    

 

Segundo varios informantes, ate agora os apoios da administración á 

industria foron caóticos e arbitrarios (c. 251), e a administración ocupou 

parcelas que lle deberan corresponder ao sector privado (c. 254) –e 

viceversa, engadiríamos nós-, co cal procedería unha reordenación do 

sector, unha delimitación das funcións de cada quen e unha axeitada 

planificación consensuada para o fomento coordinado da industria (c. 

264). Síntomas dese descontrol foron as contratacións de artistas 

internacionais para concertos de balde (o que prexudicaba aos artistas 

galegos de promoción) (c. 256) ou a inxente cantidade de fondos 

destinados a empresas multinacionais (c. 257). Tal e como mencionamos 

noutro capítulo, o Xacobeo sería un paradigma desas prácticas (c. 260). 

 

Por contraste co pasado inmediato, as persoas entrevistadas valoran que 

na actualidade a nova administración aposte pola contratación de 

empresas galegas (c. 231) ou que poña en marcha a Rede Galega de 

Música ao Vivo, ampliando a rede de locais de exhibición alén do eixe A 

Coruña – Santiago – Vigo (c. 240 e 250). En xeral hai unha boa percepción 

dos cambios rexistrados (c. 224 e 225).   

 

Resumimos agora brevemente algunha das chaves das novas políticas 

desenvolvidas desde a administración autonómica no ámbito musical.  

 

Os departamentos dependentes da Consellaría de Cultura que se ocupan 

da elaboración da política musical son a Dirección Xeral de Creación e 

Difusión Cultural e o IGAEM. A Dirección Xeral centra o seu apoio nas 

iniciativas culturais de base (corais, bandas populares, música 

tradicional...), nas programacións de música clásica, nos festivais e 

eventos musicais singulares, e na promoción exterior dos artistas galegos. 

O IGAEM abrangue todo o relativo á producción musical orientada ao 

mercado, así como a promoción discográfica e a presencia de empresas 

galegas en mercados e feiras internacionais. 
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Os principais obxectivos das políticas autonómicas neste novo período 

comprenden: 1) a consideración da música como un sector fundamental 

da cultura galega -na súa vertente económica, como xerador de riqueza, 

e sociocultural, como elemento conformador da identidade-; 2) a 

ordenación das políticas públicas de fomento da música; 3) a atención ás 

necesidades de visibilización social e de distribución da nosa música –

p.e., a través da difusión en medios de comunicación-; 4) a potenciación 

da presencia internacional da música galega -marca de calidade 

GalicianTunes, presencia en feiras internacionais e apoio ás xiras de 

artistas locais-. 

 

Os ámbitos de actuación prioritarios son: a) as políticas de axudas -liñas 

de subvención-; b) as políticas de programación –xa mencionadas-, e c) as 

políticas de promoción social e proxección exterior. 

 

Entre as novas políticas de axudas, destacaríamos: 1) axudas a empresas 

para a asistencia a feiras e outras plataformas de exhibición musical; 2) 

axudas á promoción e difusión de traballos discográficos; 3) axudas para 

o asociacionismo profesional no ámbito das artes escénicas e musicais; 4) 

axudas para a actuación no exterior de artistas galegos; 5) axudas á 

producción discográfica galega; 6) axudas a festivais musicais.  

 

As novas liñas de axudas parecen ser consecuentes con algunhas das 

debilidades da industria detectadas neste Estudio, a saber: a promoción e 

difusión, a proxección internacional e a vertebración sectorial. 

 

De entre as novas políticas musicais implementadas pola Consellería de 

Cultura, a que máis debate suscitou é a da Rede Galega de Música ao 

Vivo. Nesa rede, sustentada nos locais asociados a Clubtura, os 

establecementos perciben fondos do IGAEM polas actuacións acollidas (c. 

246), quen ademais subvenciona parte do cachet do grupo a cambio dun 

estricto control do cumprimento dos requirimentos legais (IRPF, 

Seguridade Social, etc..) (c. 241). A énfase impresa polo IGAEM na 

normalización legal da situación de músicos e locais despertou as críticas 

dalgúns entrevistados polo que interpretan como un intervencionismo 

que entorpece a viabilidade profesional dos artistas. Dado o carácter 
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irregular e precario dos seus ingresos, a legalidade sairíalle moi cara aos 

músicos, quen non sempre a poderían asumir (c. 238, 239 e 247). Poren, 

outros profesionais do sector valoran que se incremente a conciencia 

legal dos implicados, de forma que afloren os excesos de economía 

mergullada e amateurismo que predominaban na industria (c. 241). Outra 

das liñas de crítica á Rede é a carencia dunha estratexia de 

comunicación, cunha axenda propia, información dos grupos e 

publicidade en televisión (c. 243).     

 

 

 

4.6. A COMERCIALIZACIÓN: FACTOR CRÍTICO DA CADEA DE VALOR 

 

Segundo algunha das persoas entrevistadas, a promoción, o marketing e a 

publicidade serían hoxe en día o eslavón chave das cadeas de valor da 

música (c. 83). Para outra, a maior febleza da industria musical galega 

atoparíase xustamente nesa fase de comercialización e difusión (c. 102). 

Como sucedeu noutras industrias e sectores de actividade económica, o 

proceso de fabricación cedería a súa posición dominante no mercado (por 

exemplo, a través da imposición de prezos) en favor do proceso de 

comercialización. A elaboración de productos deixaría unhas plusvalías 

inferiores ás obtidas polos axentes intermediarios con acceso directo aos 

consumidores. A democratización das novas tecnoloxías e a globalización 

dos mercados non farían senón acentuar este proceso: cada vez é máis 

fácil producir algo, e cada vez é máis difícil vendelo (chegar ao cliente 

final, seducilo, fidelizalo).   

 

Antes comentabamos a dificultade das pequenas empresas para liberar 

recursos que investir en comercialización e difusión. Tamén diciamos que 

no mercado galego predominaban os circuítos institucionais e as canles 

informais de distribución (a través de redes sociais, coa venta directa de 

discos nos concertos...). Por outra parte, detectamos a necesidade 

dunhas programacións estábeis que permitisen crear hábitos de consumo 

na cidadanía. E mesmo vislumbramos un cambio de rol do disco en 

soporte físico: de ser a mercancía musical por excelencia a cumprir un 

papel secundario como ferramenta publicitaria para concertos ou 
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descargas. Todos estes elementos teñen unha repercusión directa na 

comercialización da música galega. Sen embargo, apenas abordamos o 

papel dos medios de comunicación, sexan públicos ou privados, galegos 

ou españois, no lanzamento e promoción dos nosos artistas.  

 

Pois ben, os profesionais do sector teñen serias dificultades para inserir 

noticias nos media (c. 111, 112 e 113), especialmente nos estatais e 

desde unha lingua minoritaria (c. 114 e 115). A televisión é un 

instrumento decisivo na promoción, entendida esta dun xeito transversal: 

non só como lanzamento de artistas senón como nicho de negocio a 

través da composición e as sonoridades (bandas sonoras, publicidade, 

etc..) (c. 110 e 118). Nese contexto, o papel dos medios públicos galegos 

revélase transcendental. Nos últimos tempos vense detectando neles un 

incremento da presencia da música galega, o que está a inxectar osíxeno 

ao sector (c. 116, 117, 118, 119, 120 e 198). De todos modos, como xa 

indicamos, faltaría un programa de música na TVG que permitise 

visibilizar a nosa producción.  

 

En canto aos vieiros da promoción dixital, falábase da creación dun 

portal da música galega que puidese afrontar a fortísima competencia 

dos mercados exteriores, dotado dunha marca de prestixio e cunha 

estratexia de difusión. Esta proposta é, ao noso xuízo, un síntoma de 

certa maduración no sector, apostando pola cooperación empresarial 

(para gañar en masa crítica) e por apoios públicos puntuais para 

favorecer o desenvolvemento industrial (c. 100 e 105). Sen embargo, 

víamos que existían discrepancias sobre a rendibilidade actual da 

distribución de contidos musicais a través das novas tecnoloxías. De 

seguro, unha variable que incidirá na rendibilidade dun portal desas 

características é a inserción de publicidade, unha das principais vías de 

ingresos. A este respecto, algúns profesionais opinan que as empresas 

aínda non confían no impacto da publicidade en internet, a pesar de que 

as visitas web superan de lonxe ás das publicacións en papel (c. 96). 
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5. SÍNTESE, VALORACIÓNS E PROPOSTAS. 

 

A continuación, e a modo de resumo executivo, recolleremos de forma 

sintética os principais contidos abordados neste Estudio, deténdonos 

especialmente na descrición da industria musical galega, nas valoracións 

acerca do seu momento actual, nas súas tendencias previsibles e nas 

propostas de futuro para o fortalecemento do sector. 

 

 

5.1. RESUMO DESCRITIVO DA INDUSTRIA MUSICAL GALEGA 

 

� A mesma existencia dunha industria musical galega é posta en entredito 

polos profesionais do sector. O volume de actividade económica, a 

capacidade de influencia no mercado local, o grao de especialización 

productiva e profesional, a suficiencia financeira, a densidade das 

relacións interempresariais e os mecanismos de proxección social, entre 

outros indicadores, permitirían fundamentar este cuestionamento de 

raíz. O que si podemos constatar é a firme vontade dos axentes do sector 

de impulsar un proceso encamiñado á creación dunha verdadeira 

industria. 

 

� A maior parte dos artistas enquisados compaxinan a súa actividade 

musical con outras ocupacións que lles proporcionan ingresos 

complementarios. Son polo tanto pluriempregados. A incerteza das 

contratacións, a falta de cobertura social e o axustado dos cachets 

dificultarían a dedicación exclusiva á música. Esa diversificación é unha 

debilidade en tanto que impide acadar un grao óptimo de especialización 

profesional. O réxime fiscal das contratacións de músicos produciría 

economía mergullada por non axustarse á frecuencia e importe dos 

ingresos da maior parte dos artistas.  

 

� Os artistas optan de forma moi relevante pola autoxestión e utilizan de 

forma minoritaria os servicios profesionais de apoio. Ese diferencial entre 
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potenciais necesidades dos artistas e servicios realmente prestados 

indicaríanos un ámbito natural de expansión do negocio das empresas. Os 

servicios que máis se contratan son os relativos á fase final da cadea de 

valor no sector da música gravada (distribución e venta de discos) 

mentres que nos eslavóns intermedios e no que atinxe á música ao vivo 

(edición, producción, management, contratación, xestión de 

concertos...) predomina o self-made. 

 

� Os artistas da mostra teñen un grao de dependencia medio respecto do 

mercado galego no tocante a concertos realizados, e baixo en canto a 

ventas de discos, nutríndose de xeito importante do sementado noutras 

latitudes. Cada artista realizou en 2006 unha media de 33 concertos e 

vendeu 2.424 discos. A facturación media por grupo situouse nos 72.681 

€. O perfil das bandas galegas sería o dun conxunto nacido en 1997, con 

4,4 membros, menores de 40 anos, con educación universitaria e 

formación musical específica. 

 

� En canto ás empresas analizadas (134), a inmensa maioría son de 

creación relativamente recente (desde 1990), con un ou dous socios e 

cunha media de 5,70 traballadores. En total suman 238 socios e 735 

traballadores. A empresa que dispón de máis traballadores ten a cargo 40 

persoas. A proporción entre homes e mulleres é de 3 a 1, tanto en socios 

como en empregados. Segundo modalidades de emprego, hai unha 

porcentaxe semellante de empregados eventuais e fixos (arredor do 40% 

para ambos). Predomina o persoal con estudios secundarios, pero cun 

importante continxente de traballadores universitarios (40%). 

 

� O 59% das empresas da mostra compaxinan a súa actividade empresarial 

no eido da música con outras actividades extramusicais. Este dato dá 

conta da falta de especialización productiva das empresas galegas da 

industria musical.  

 

� No relativo á vertebración sectorial, un 45% das empresas manifestan 

estar afiliadas a plataformas empresariais (clubs, asociacións...) e un 40% 

participaron en proxectos de cooperación con outras empresas e 

institucións. 
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� No que atinxe ás novas tecnoloxías, a inmensa maioría das empresas 

dispón de páxina web propia e correo electrónico. 

 

� Os mercados preferentes das empresas galegas son os locais e o 

autonómico, cunha presencia menor pero relevante no mercado estatal e 

practicamente nula nos estranxeiros. O grao de internacionalización é 

moi baixo, habendo un 81% das empresas que nunca realizan actividades 

no exterior.  

 

� Unha estimación plausible da facturación media das empresas situaríaa 

en torno aos 160.000 € anuais, pero coas reservas propias dunha 

casuística moi diversa. 

 

� Un 40% das empresas opera en exclusiva no sector da música ao vivo, un 

20% no da música gravada e un 38% compaxina ambas actividades. Do que 

se deduce que non só se combinan actividades musicais con 

extramusicais, senón que dentro das musicais predomina a diversificación 

productiva. Mesmo se atendemos aos diferentes eslavóns das cadeas de 

valor (da música gravada e da música ao vivo), o habitual é 

compatibilizar máis de dúas actividades por empresa. A actividade que 

máis empresas realizan é a de “actuación”, seguida polas de “producción 

e montaxe” e “promoción e comercialización”, todas elas na cadea da 

música ao vivo. A continuación situaríase a “promoción e difusión” na 

música gravada. A actividade menos realizada é a que ten que ver co 

“apoio e asistencia á creación”. 

 

� En consecuencia, unha característica definitoria das empresas da 

industria musical galega será a súa polivalencia. A polivalencia implica 

dalgún modo pequenos coñecementos nunha multiplicidade de aspectos, 

e pode ser unha condición necesaria para operar en mercados locais, 

prestando así servicios “chave en man” aos clientes. En mercados 

maduros e de maior escala, cunha alta concorrencia e cunha importante 

división do traballo, será preciso un maior grao de especialización. 

 



A INDUSTRIA MUSICAL EN GALICIA                                                  

 

86

� O producto ou servicio máis ofertado polas empresas da mostra é a 

organización de concertos, seguido moi de lonxe pola representación de 

artistas e as ventas de discos. Se atendemos á importancia relativa na 

facturación das empresas, a venta de discos e a organización de 

concertos concentran máis do 50% dos ingresos musicais das empresas 

que os ofrecen. 

 

� Entre o 70% e o 90% dos servicios ofertados repercuten directamente en 

artistas galegos, salvo no caso das ventas de discos, onde a proporción se 

inverte. A mesma dialéctica se reproduce en canto aos territorios: 

practicamente a totalidade dos concertos foron celebrados en Galicia 

mentres que unha porcentaxe moi relevante das ventas se realizan fóra 

do país. Coa salvedade das ventas, máis abertas a influencias exteriores, 

pódese afirmar que a meirande parte dos servicios ofertados oriéntanse 

aos artistas e ao mercado galego, o que lle imprime á industria un 

marcado carácter endogámico. 

 

� O peso dos concertos remunerados en función de taquilla (30% aprox..), é 

dicir compartindo o risco empresarial cos artistas, denota certa 

inmadurez sectorial, ou canto menos debilidade financeira, ademais de 

xerar fortes doses de incertidume e precariedade nos músicos.  

 

� A pouca relevancia dos concertos organizados baixo o amparo dun 

festival ou circuíto implica unha baixa vertebración sectorial, con poucas 

programacións que ordenen a oferta existente. 

 

� A escaseza de empresas galegas dedicadas a prestar servicios de 

distribución dixital (só dúas) é unha eiva que pode traducirse nunha 

desvantaxe competitiva cara futuros. 

 

� O número total de concertos realizados en Galicia en 2005 foi de 4.572, 

superior á cifra de 2003. Os concertos de 2005 supuxeron un 3,6% dos 

totais organizados en España nese mesmo ano. En 2005 o número de 

espectadores en concertos foi de 1.399.136, diminuíndo a afluencia a 

respecto de 2003. Así, a media de espectadores por concerto pasou de 

348 a 306 entre ambos anos. O millón catrocentos mil espectadores de 
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2005 representa un 5,96% dos españois. Polo tanto, a media de 

espectadores por concerto é superior en Galicia que en España (306 a 

185). A pesar do descenso de espectadores, paradoxalmente a recadación 

medrou de forma significativa, pasando de 2.274.312 € en 2003 a 

3.361.147 € en 2005, o que supón un ascenso dun 45,2%, moi superior ao 

rexistrado para o número de concertos. Dese xeito, o gasto medio por 

espectador e concerto elevouse de 1,5 € a 2,4 €. Aínda así, estas cifras 

son sintomáticas do escaso hábito de pago por asistencia a concertos. A 

recadación en Galicia apenas representa un 2,65% da total española para 

2005, porcentaxe moi inferior ao noso peso relativo no conxunto español 

en número de concertos celebrados, e sobre todo de espectadores. 

 

� O estilo musical máis habitual dos concertos celebrados en Galicia en 

2005 foi o pop rock, cun 31,5% de concertos, seguido do folk cun 19,2% e 

o jazz-blues-soul cun 12,7%. No que respecta aos espectadores por estilo 

musical, o pop rock e o folk aportan entre ambos o 73,2% dos mesmos, 

moi por riba do que a suma dos seus concertos, mentres que os concertos 

de jazz-blues-soul teñen un comportamento contrario (só o 2,5% de 

espectadores). 

 

� Os concertos gratuítos foron en 2005 amplamente maioritarios (87%). Sen 

embargo só aportan o 82,7% dos espectadores. Así, a media de asistencia 

a concertos gratuítos é de 290 espectadores, mentres que a media de 

concertos de pago é de 410 espectadores. 

 

� A iniciativa privada comercial é o axente que máis concertos promoveu 

en 2005 (3.465, un 75% do total), seguido das administracións locais (un 

20% aprox.). A moita distancia atópanse as entidades financeiras, 

asociacións e outras administracións públicas. 

 

� En 2003 houbo 2.278 concertos subvencionados (53,9% do total). Esa cifra 

incrementouse ate chegar no ano 2005 aos 2.598 concertos 

subvencionados (56,8% do total). Polo tanto, a relevancia da subvención 

como fórmula de financiamento tamén se acrecentou. En 2005 os 

concertos subvencionados en España foron 32.350, co cal os galegos 

supoñen un 8% dos españois. A comparación entre esta porcentaxe e a 
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dimensión relativa dos concertos galegos a respecto dos españois (3,6%) 

resulta suficientemente elocuente: en Galicia emprégase o mecanismo da 

subvención o dobre que en España. Os concellos son os axentes que máis 

concertos subvencionan (1.780, un 68,5% do total), seguido das entidades 

privadas comerciais (334, un 12,8%). 

 

� A crise do formato CD e o auxe da piratería é un diagnóstico compartido 

entre os axentes do sector musical. A distribución física de discos deixa 

na actualidade unhas marxes de beneficio moi estreitas. O ascenso 

imparable da distribución gratuíta de música por medios electrónicos 

(internet e telefonía móbil, principalmente) fai que se incremente o 

valor comercial relativo do directo, en detrimento das ventas de CD’s. 

Nese escenario muda substancialmente o rol do disco, converténdose 

nunha ferramenta de promoción de concertos máis do que nun negocio 

en si, e chegando incluso a servir como reclamo para publicitar as 

descargas dixitais. Para situar cifras de rendibilidade, un dos nosos 

informantes indicaba a seguinte escala de ventas para a música folk: a) 

1.000 discos vendidos permiten cubrir os gastos de gravación; b) 2.000 

discos, os gastos de gravación e os de promoción; c) 5.000 discos 

representan unhas ventas cuns beneficios interesantes. 

 

� No tocante ás descargas dixitais de música, percibimos dúbidas a 

respecto da súa viabilidade actual en Galicia. Sen embargo, se 

atendemos ás cifras, o horizonte semella prometedor. Na Regueifa, 

plataforma de distribución dixital, as descargas medias por discos 

completos (non de singles) roldan as 4.000 anuais, superadas con creces 

no caso do rock, do folk e do hip-hop, mentres que os proxectos máis 

experimentais teñen garantidas alomenos 1.000 descargas anuais. Sen 

embargo é posible que esas perspectivas alentadoras non teñan aínda un 

correlato en termos económicos. Nese caso, a estratexia pasaría por: a) 

cooperar entre empresas ate conformar un fondo de catálogo ben 

dimensionado, e b) negociar con provedores –operadores de telefonía-. 

 

� Mentres tanto, os ingresos por merchandising mantivéronse estables nos 

últimos anos, o que dá conta da súa solidez como vía de negocio. 
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� Os principais clientes da industria musical galega serían as 

administracións públicas e as fundacións das caixas, seguidos a gran 

distancia por algunhas asociacións culturais e productoras privadas. Se 

analizamos os orzamentos dedicados a cultura pola administración e as 

entidades financeiras, e se o contrastamos coa recadación total por 

concertos en 2005, veremos o peso relativo das institucións e do público 

xeral en tanto que clientes finais da industria. Os principais circuítos da 

música en Galicia son institucionais, en consonancia co modelo europeo 

dun sector cultural sustentado polo Estado providencia. Así, a percepción 

máis recorrente é a de que o circuíto institucional supón unha 

competencia desleal para a programación privada, alterando os prezos 

dos cachets á alza e desprazando do mercado aos programadores 

privados. Nese sentido fálase da cultura do “subvencionismo” como un 

vicio que distorsiona o mercado. Esa competencia desleal provocaría que 

as empresas acaben traballando para a administración. As empresas 

abandonarían as súas “funcións industriais”, de elaboración de novos 

productos, para se  converter en meros provedores de servicios para cada 

vez menos clientes, o que redundaría nun empobrecemento da industria. 

Dese modo, a administración estaría a ocupar parcelas que lle deberan 

corresponder ao sector privado. Ese proceso acentúase desde que os dous 

axentes referidos están a ampliar as súas funcións no mercado musical: 

desde o simples patrocinio á producción completa de espectáculos. De 

igual xeito, advírtese do perigo de prácticas nun sentido inverso, de 

externalización das políticas públicas en favor de empresas privadas. 

Ante esta situación, procedería unha reordenación do sector, unha 

delimitación das funcións de cada quen e unha axeitada planificación 

consensuada para o fomento coordinado da industria. 

   
� Outros problemas derivados da posición monopolista da administración 

son: a gratuidade dos concertos, inducindo un mal hábito entre o público 

que desvaloriza o producto, a escasa profesionalidade da maioría dos 

programadores públicos e os retrasos conxénitos no pago das 

administracións ás empresas, co conseguinte recargo financeiro. 

 

� A visión dos axentes musicais sobre o público galego actual resúmese nos 

seguintes parámetros: escaso, menor de 40 anos, afeito á gratuidade e 
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pouco receptivo ás novas propostas, o que non é óbice para que se 

considere que na actualidade se escoita máis música que en épocas 

pasadas. A escaseza de públicos é explicada polos profesionais do sector 

polos seguintes factores: a pouca presencia da música galega nos medios 

de comunicación locais, a parálise demográfica de Galicia, o sector 

musical como unha escena artificialmente sostida polas institucións 

públicas, a sobreoferta de productos musicais galegos, e a gratuidade 

como un mal hábito. En Galicia partiríamos dun legado musical rico, 

diverso e exportable, con hábitos comunitarios enraizados, pero ese 

patrimonio inmaterial atópase en perigo pola ruptura da transmisión oral 

entre xeracións. 

 

� O gasto medio anual dos fogares galegos en bens e servicios culturais 

medrou desde 2002 (403,7 €) ate 2005 (509,2 €), aínda que se mantén en 

niveis inferiores á media española (703,8 € para 2005). De igual modo, o 

gasto medio por persoa incrementouse de forma sostida desde 2000 (132 

€) ate 2005 (168 €), de novo por baixo da media estatal (242,7 €). Polo 

tanto, a media de consumos culturais da poboación galega sería inferior á 

española pero cunha constante tendencia á alza. No bienio 2006-2007 o 

interese da poboación galega pola música incrementouse a respecto de 

2002-2003 ate acadar unha puntuación de 7,1 sobre 10. En 2006-2007, un 

26,2% da poboación galega asistira a concertos nos últimos doce meses, 

unhas décimas por baixo da media española e experimentando un leve 

descenso respecto de 2002-2003. No tocante á música gravada mantívose 

un maior hábito de compra en España que en Galicia (España 31%; Galicia 

25,5%). Analizando a asistencia ao teatro e ao cine, e comparando os 

datos coas medias españolas, debúxanse uns consumos culturais 

netamente diferenciados entre Galicia e España. 

 

� Os axentes musicais consideran que habería que dotarse de estratexias 

de achegamento da música ao tecido social e de formación de públicos, 

co obxecto de estimular a demanda. Esa política activa debera servir 

para xerar un caldo de cultivo musical no país e para salvar a distancia 

actual entre oferta e demanda. 
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� No ano 2005 contabilizamos 757 recintos nos que se celebraron concertos 

en Galicia. Dese total, apenas unha cuarta parte foron deseñados 

especificamente para acoller espectáculos musicais. 

 

� O perfil endogámico da industria musical galega, e a escaseza de capitais 

que a caracteriza, configura un círculo vicioso de difícil saída. Cunha 

capacidade de reinvestimento moi limitada, a industria permanece 

estática, dependente das subvencións públicas e sen expectativas de 

desenvolvemento. As estratexias de futuro pasarían por abrirse a novos 

mercados que xerasen maiores beneficios. De cara á nosa proxección 

externa, teríamos a favor unha lingua que nos achega a Portugal, unha 

boa acollida de partida nos mercados vasco e catalán e unhas relacións 

privilexiadas cos países de destino da nosa emigración mediante os 

centros galegos no exterior. Entre os hándicaps que padecemos á hora de 

exportar, detectamos unha escasa receptividade cara a lingua galega 

entre o público e as empresas intermediarias españolas, a nosa ubicación 

xeográfica como factor que incrementa os custos de desprazamento e 

dificulta o intercambio, e unha sobreoferta que resta visibilidade a 

aqueles grupos con maior potencialidade comercial. 

 

� Unha das liñas mencionada para favorecer as exportacións sería a 

confección dun gran portal da música galega, cunha marca de seu e unha 

estratexia a longo prazo de promoción en feiras e medios de 

comunicación. Ademais, habería que se dotar de plataformas comúns de 

difusión a través de programas na Televisión de Galicia, e mesmo 

mancomunar entre as empresas departamentos conxuntos de 

comunicación que permitisen lanzar e facer seguimento aos artistas. 

 

� Por outra parte, o patrocinio é unha práctica moi pouco extendida entre 

o empresariado galego, e o sector musical carece de profesionais 

especializados na captación de fondos privados. 

 

� Por contraste con épocas anteriores, os profesionais da música valoran 

positivamente as reorientacións que se están a introducir nas políticas 

públicas de fomento da industria musical, en particular a creación da 

Rede Galega de Música ao Vivo, a prioridade na contratación de empresas 
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galegas, os apoios á internacionalización e o impulso de plataformas de 

cooperación empresarial. Da Rede Galega de Música ao Vivo demándase 

unha estratexia de comunicación, cunha axenda propia, información dos 

grupos e publicidade en televisión. 

 

� A promoción, o marketing e a publicidade serían hoxe en día o eslavón 

chave das cadeas de valor da música. Algunhas persoas consideran que a 

maior febleza da industria musical galega atoparíase xustamente no 

chanzo da comercialización e a difusión. Os profesionais do sector teñen 

serias dificultades para inserir noticias nos media, especialmente nos 

estatais e desde unha lingua minoritaria. A televisión é un instrumento 

decisivo na promoción, entendida esta dun xeito transversal: non só 

como lanzamento de artistas senón como nicho de negocio a través da 

composición e as sonoridades (bandas sonoras, publicidade, etc..). Nos 

últimos tempos vense detectando un incremento da presencia da música 

galega nos medios públicos do país, o que está a inxectar osíxeno ao 

sector.  

 

� Nos últimos anos o tecido empresarial da música gañou en 

profesionalidade por vía da adquisición de experiencia. Na actualidade 

estanse a dar os primeiros pasos nunha cooperación empresarial que pode 

dotar de masa crítica ao sector para afrontar numerosos retos, entre os 

que se encontra a súa proxección exterior. A dimensión reducida do 

sector, a multifuncionalidade das empresas e a versatilidade profesional 

dos artistas facilitou o intercambio experimental con outras pólas da 

creación, hibridando disciplinas e xerando novos formatos (audiobook, 

videocreación, etc..). Poderíase dicir que son vantaxes derivadas da 

pequena escala, que empurra ao coñecemento mutuo e á mestizaxe. As 

chaves actuais pasarían por lograr manter ese forte pulo creativo, 

combinado con alomenos catro estratexias de superación do círculo 

vicioso no que se atopa: 1) educación social para crear demanda e servir 

de viveiro de futuros valores artísticos; 2) exportacións para acceder a 

mercados exteriores e capitalizarse; 3) patrocinio para mobilizar recursos 

privados e estreitar lazos con outros sectores empresariais; 4) 

planificación consensuada entre todos os axentes da música –incluíndo 
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administracións e institucións financeiras- para ordenar o sector e definir 

liñas cooperativas de fomento do mesmo.  

 

 

5.2. DAFO 

 

De cara a ordenar toda a información nun único esquema que permita a 

súa visualización en chave valorativa, presentamos a continuación unha 

táboa DAFO (Debilidades – Ameazas – Fortalezas – Oportunidades). Este 

DAFO foi elaborado a partir das opinións tiradas das entrevistas en 

profundidade, máis das prioridades expresadas polas persoas que 

cumprimentaron as enquisas a artistas e empresas. Todos os comentarios 

van acompañados dun código: cando é numérico remite a unha cita 

extraída das entrevistas que pode ser consultada nos Anexos; cando é 

alfabética (Q-A e Q-E) refírese a respostas nos cuestionarios a artistas e a 

empresas, respectivamente. 

 

(ver páxina seguinte) 



DEBILIDADES AMEAZAS 

 
� As actuacións en salas son moi axustadas economicamente: son máis que nada unha forma de ensaio (45) 
� A incerteza, a inseguridade e a falta de cobertura social fan moi difícil vivir da música (16) (17) (18) (19) 
� A oferta musical local está sobresaturada (3) (14) (201), o que provoca que moi poucos artistas galegos poidan 

vivir só da súa música. Habería que exportar (15) 
� Hai poucos referentes nas xeracións previas: os máis vellos sobre un escenario son de 40 e pico (30) 
� O réxime fiscal das contratacións produce economía mergullada ao non axustarse á frecuencia e importe dos 

ingresos da maior parte dos músicos (268 – 275). Precísase outra Seguridade Social (Q-A) 
� A administración ocupa parcelas do sector privado (254) 
� As editoras precisan dun contrato integral de dereitos para compensar os custes (3) 
� Escasa profesionalización na captación de fondos privados (patrocinio e mecenado) (93) (94) (95) 
� Falta dun programa de música na TVG ou de plataformas de difusión interempresariais que fagan seguimento 

dos artistas (122) 
� Habería que buscar novos vínculos de coordinación con outras disciplinas creativas (219) 
� Para eventos de gran dimensión, hai que buscar grupos foráneos porque os autóctonos esgotan cedo o seu 

“poder de convocatoria” (57) 
� Problemas de difusión das orquestras sinfónicas (125) 
� A administración debera propiciar unha maior imbricación da música co tecido social (228) 
� A centralidade da administración e das fundacións das caixas como clientes principais da música ao vivo altera 

os prezos dos caches á alza, desprazando do mercado aos programadores privados (87). Fálase da cultura do 
“subvencionismo” como un vicio que distorsiona o mercado (132). Esa competencia desleal provoca que as 
empresas acaben traballando para a administración (237). Os enormes caches pagados a artistas internacionais 
(256) (257) (260) restaron fondos para contratar a empresas autóctonas (261) (262) 

� A lingua provoca certo rexeitamento entre as empresas españolas e castelanfalantes (96) 
� A música en galego está excesivamente orientada ao folk (204). Faltan apoios a outros estilos de música (Q-A) 
� A parte máis feble da industria musical galega está na comercialización e difusión (102), xustamente os 

factores centrais na actualidade (83) 
� A Rede Galega de Música ao Vivo precisa dunha estratexia de comunicación (axenda, info dos grupos, 

publicidade na tele) (243) 
� Afírmase que por agora o dixital galego non é rendible (77) 
� Carencia dun gran portal da música galega, cunha marca e unha estratexia de promoción en feiras, tv, etc. 

que axude ás exportacións (100). 
� Son necesarias as estratexias de promoción a todos os niveis, especialmente a través dos medios de 

comunicación (Q-A) (Q-E). Poderíase inserir publicidade en xornais gratuítos. Ademais, hai carencias de 
publicacións periódicas especializadas 

� Promover á xente nova, a través de maquetas en programas de radio ou de plataformas de lanzamento (Q-E). 
Recoller as distintas tendencias musicais (non só folk) (Q-E) 

� É complicado para un grupo folk superar os 2.000 discos vendidos. Mercado reducido e fragmentado no caso do 
folk (60) 

� Faltan programacións estables, integradas na vida dos veciños dunha localidade (157) 
� Os apoios da administración foron caóticos, sen criterio (251), primando a artistas e empresas internacionais e 

concertos de balde (256) (257). Por exemplo, o Xacobeo (260). 
� Problemas coa administración polo retraso nos pagos ás empresas (234) (235) 
� Público escaso, pouca receptividade e feedback, prevalencia do ámbito comunitario (amizades) (184) (191) 

(187) (188) (186) (194) 
� Necesidade de que a administración impulse unha estratexia para crear unha industria musical, consensuada 

con todos os axentes do sector (264) 
� O boom da música galega pasou recentemente (1) 
� Escaseza de locais de ensaio, e salas de concertos con condicións deficientes (Q-A) 
� Poucos circuítos de música e festivais especializados (Q-A) 
� Falta de créditos ou empréstamos de instrumentos para músicos novos (Q-A) 
� Denuncia do “amiguismo” como vía de entrada na escena musical, por enriba da calidade (Q-A) 
� Son necesarias axudas para as xiras dos grupos. Poderíanse utilizar para vender as marcas de Galicia no 

exterior (Q-A) 
� Necesidade de subvencións para actualizar equipos informáticos e tecnolóxicos (Q-E) 
� Carencia dun plan directos de política cultural (Q-E) 
� Deberan facerse inspeccións fiscais e industriais (Q-E) 
� Habería que promover deduccións fiscais para as salas que programan música ao vivo (Q-E) 
� Falta de especialización profesional, na montaxe de escenarios, nos directivos, nos músicos (Q-E) 
� Estacionalidade da música ao vivo no verán, o que produce inestabilidade no emprego (Q-E) 
 
 
 
 

 
� Falta de recoñecemento social dos artistas (22) (24) (Q-A) 
� Dificultades para inserir noticias nos media (111) (112) (113), especialmente nos estatais e desde linguas 

minoritarias –escasa receptividade- (114) (115) 
� Dúbidas sobre as vantaxes da comercialización dixital (71) (72) (73) 
� Necesidade de formación específica para técnicos e programadores (171) (175) (176), mesmo no management 

e a promoción (183)  
� A ubicación xeográfica incrementa os custes (viaxes, dietas, complicación loxística) e dificulta o intercambio 

(205 – 213) 
� A enorme oferta de música dificulta a exportación do disco galego (100) 
� A inserción de publicidade en internet segue a ser escasa en relacións ao papel, mentres que as visitas son moi 

superiores (96) 
� A música en galego ten escasa acollida en España (205 – 213) 
� A música galega debera diferenciarse como producto no mercado global. Para iso sería preciso o coidado da 

música tradicional (223) 
� A xente non está afeita a pagar por un concerto (157) (192) (218), o que desvaloriza o producto (256) 
� Declínio do disco e incremento da piratería (63). Crise do formato CD (149). Fálase de crise da industria 

musical (entendemos que das discográficas) (152)  
� Non hai unha visión transversal dos beneficios sociais da música (na educación, na integración, etc.) (291) 
� Necesidade a longo prazo da formación de públicos para o sostemento da industria (crear demanda) (161) 

(171) 
� O circuíto institucional é competencia desleal para a programación privada (5) 
� O patrocinio está moi pouco extendido entre as empresas galegas (vese máis como caridade que como 

rendibilidade), e as que o practican están saturadas (93). 
� Predominio da cultura global (Beyoncé) sobre as locais (121) 
� Carencia de bolsas de estudio completas para novos valores musicais (168) (169) 
� As novas xeracións están a perder o uso comunitario do canto na festa (12). Hai un corte na transmisión oral 

da música (214) 
� Escasa conexión entre a formación regrada e a non regrada (172) 
� Falta de formación sobre o noso patrimonio musical (2) 
� Educación musical moi enfocada á música culta (conservatorios) e pouco ao mercado real (pop e rock 

autóctono, historia da música galega...) (173) (174). Predomina o voluntarismo e a aprendizaxe informal (169) 
(170). Necesidade de formación de formadores (173) 

� IVA excesivo ao tratarse de bens culturais (Q-E) 
� Os estudios de gravación gratuítos que están a implementar os concellos grandes restan clientela aos 

pequenos estudios privados (Q-E) 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
� Estanse a crear novos formatos desde a mestizaxe de disciplinas artísticas (audiobook, videocreación, pintura 

+ música...) (222) 
� Temos unha nova xeración de artistas cunha extraordinaria capacidade (20) 
� O beneficio actual está nas promotoras (3) 
� O negocio está no directo (60) (129) (149). 
� Hai unha nova xeración de empresarios que impulsaron a industria (9) 
� Mellora do panorama xeral derivado da unión entre as empresas (4) para colocar productos no mercado 

español (215) 
� O sector empresarial profesionalizouse moito nos últimos 15 anos debido á experiencia adquirida (177) (178) 
� Valórase o apoio da administración á internacionalización (custes de organización) (226) 
� A lingua achéganos a Portugal, o que facilita as visitas en internet (96) 
� Apóiase a iniciativa de Clubtura, ampliando a rede de locais de distribución, alén do eixe A Coruña – Santiago – 

Vigo (240) (250) 
� Boa experiencia d’A Regueifa nas vendas dixitais (74) 
� Consciencia da necesidade dun gran portal web de comercialización da música galega (100) (105), dunha 

estratexia a longo prazo de promoción exterior (139) (140) (141) (142), e de plataformas comúns de difusión 
como programas na TVG ou mancomunar departamentos de comunicación das empresas para facer seguimento 
dos artistas (122) 

� Os grupos e as empresas pequenas notaron menos o descenso nas ventas da música gravada porque a 
comercialización realízase por cauces informais (61) (65) 

� Tamén o impulso da administración na creación de plataformas empresariais conxuntas (229) (230) 
� A nova administración, a diferencia das anteriores, aposta pola contratación de empresas galegas (231) 

 
� Importancia do noso legado musical (7) 
� Somos un pobo de artistas (11) 
� Agora escóitase máis música que antes (6) 
� O futuro é o mercado dixital –internet e móbil- (70). É unha oportunidade (108) 
� A exportación é a chave (para saír do círculo vicioso) (107) 
� Transcendencia dos medios de comunicación públicos e mellora recente da presencia da música galega / 

cantada en galego (116) (117) (118) (119) (120) (198) 
� Un mercado pouco explorado: os centros galegos no exterior (189) 
� A música en galego ten boa acollida en Euskadi e Cataluña (205 – 213) 
� Poderíase utilizar o sistema de festas estivais para introducir grupos (Q-A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Para maior información, e de cara a ponderar a importancia relativa das 

grandes temáticas que preocupan ao sector, xuntamos estas táboas 

correspondentes ás respostas por escrito plasmadas nas enquisas a artistas 

e a empresas. 

 

Táboa Resumo dos Puntos Débiles Sinalados polos Artistas 

Ámbito Frecuencia Porcentaxe 

Apoio da Administración / subvencións  18 25,4 
Promoción e difusión / medios de comunicación 13 18,3 
Debilidade do Sector 11 15,5 

Locais de ensaio / salas de concertos / infraestruturas 8 11,3 
Maior Profesionalización  4 5,6 
Amiguismo versus Calidade 3 4,2 

Defensa no sector do "galego" 3 4,2 
Piratería/Descargas na rede 2 2,8 
Outros 7 9,9 

Nc 2 2,8 
Total 71 100,0 

Fonte: Elaboración propia   

 

 

Táboa Resumo dos Puntos Débiles Sinalados polas Empresas 
Ámbito Frecuencia Porcentaxe 

Apoio da Administración / Subvencións / Axudas 41 18,98 

Promoción e difusión / Medios de comunicación 34 15,74 
Deficiencias xerais no sector 30 13,89 
Locais de ensaio / Salas / Infraestruturas 24 11,11 

Profesionalización 20 9,26 
Piratería 11 5,09 
Relacionados co Público / Demanda 11 5,09 

Distribución / Comercialización 9 4,17 
Defensa no sector do "galego" 7 3,24 
Estacionalidade 3 1,39 

Gratuidade dos concertos 3 1,39 
Outros 8 3,70 
Ningún 3 1,39 

Ns/Nc 12 5,56 
Total 216 100,00 

Fonte: Elaboración propia   
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5.3. OUTRAS PROPOSTAS Á ADMINISTRACIÓN. 

 

Para finalizar, deixamos simplemente indicadas algunhas propostas 

especificamente dirixidas á administración e complementarias das 

necesidades apuntadas no DAFO. Son as seguintes: 

 

- Dispor dunha equipa no IGAEM especializada na promoción exterior 

da nosa música (c. 264). 

- Modificar o tratamento da música galega nas escolas e centros de 

ensino (c. 264). 

- Negociar con aqueles medios de comunicación que perciben 

subvencións públicas a inserción de noticias sobre grupos galegos 

(c. 264). 

- Procurar que a Radio Galega se dote dunha editora (c. 265). 

- Subvencionar aos artistas, e facilitarlle o acceso a concertos, a 

cambios de resultados medibles (c. 267). 

- Modificar o réxime de Seguridade Social para artistas, reducindo a 

cotización, subvencionando a administración as cotas ou 

simplemente tendo en conta a puntualidade dos ingresos 

(intermitencia e carácter efémero das contratacións: rendas 

irregulares), pero en todo caso chegando a un novo modelo que 

permita aflorar ás economías mergulladas (c. 268, 270, 272, 273, 

274 e 275). 

- Apoiar a un abano limitado de nomes propios con potencialidade 

(c. 276). 

- Aplicar políticas de apoio ao copyright (c. 278). 

- Potenciar a presencia de músicos nas campañas comerciais no 

exterior e nas visitas presidenciais (c. 282). 

- Establecer unha marca de calidade da música galega (c. 283). 

- Realizar inspeccións nos escenarios para comprobar o 

cumprimento de normas (c. 284). 

- Facilitar a entrada das empresas na organización das festas 

populares e patronais (c. 286). 

- Propiciar o acceso a créditos por parte das empresas do ámbito 

cultural (c. 288). 
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- Dotarse de canles legais para que os dereitos que xera a música 

galega revertan nas empresas e nos creadores do país (c. 290). 

- Implantar un sistema de bolsas para estudios musicais avanzados 

(c. 291). 
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6. METODOLOXÍA 

 

Para a elaboración deste Estudio da Industria Musical recorremos a tres 

metodoloxías de investigación social:  

 

1) procura e análise de datos secundarios; 

2) cuantitativa: deseño e implementación de dous cuestionarios 

dirixidos a 45 artistas e 134 empresas; 

3) cualitativa: realización de 32 entrevistas en profundidade 

semidirixidas. 

 

O vaciado e posterior análise de datos secundarios permitiunos recompilar 

a información publicada a respecto do obxecto de investigación, así como 

establecer múltiples comparativas da industria musical galega con outros 

sectores culturais ou con industrias musicais foráneas. 

 

As metodoloxías cuantitativas proporcionan respostas ás preguntas “que” 

e “canto”, identificando os axentes e as variables máis relevantes da 

industria musical galega e medindo os seus principais volumes e 

magnitudes. Na selección das persoas a enquisar, cinxímonos aos axentes 

centrais da industria musical, escollendo unha mostra non aleatoria no 

caso dos artistas e o universo mostral no caso das empresas.  

 

As metodoloxías cualitativas facilítannos información de proceso, 

diacrónica e explicativa sobre a interacción complexa entre os axentes da 

industria e o seu contexto social, ademais de permitirnos detectar os 

factores críticos do conxunto da industria musical galega. Responden ás 

preguntas “como” e “por que”. As persoas entrevistadas foron escollidas 

baixo o criterio de recoller a pluralidade de voces e discursos que agocha 

o sector musical, incluíndo aquelas institucións non directamente 

implicadas na industria, pero cunha importante incidencia na mesma 

(centros de ensino, administracións públicas, etc..).  
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