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El paper que juguen els presentadors de televisió com a factor d’èxit o fracàs de qualsevol programa de televisió 
és determinant. Per això, considerar i analitzar la seva figura esdevé un aspecte a tenir en compte per totes les 
cadenes de televisió. Amb la mirada centrada en el gènere del concurs (quiz-show), aquesta investigació realitza 
un minuciós estudi sobre la figura del presentador d’entreteniment. A partir de la metodologia qualitativa emprada, 

El papel que juegan los presentadores de televisión como factor de éxito o fracaso de cualquier programa de 
televisión es determinante. Por ello, considerar y analizar su figura deviene un aspecto a tener en cuenta por 
todas las cadenas de televisión. Con la mirada centrada en el género del concurso (quiz-show), la presente 
investigación realiza un estudio pormenorizado sobre la figura del presentador de entretenimiento. A partir de la m

The role played by TV presenters, as a factor of success or failure of any TV program, is determining. Therefore, 
taking into account and analyzing its figure becomes an aspect to be considered by all TV broadcasters. With an 
eye focused on the game show genre (quiz show), this research provides an in-depth analysis on the 
entertainment presenter figure. With the qualitative methodology used, based on the literature review, closed inter
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